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1807. okt. 5. Kolosvár. 

Sylvester György levele Iszlai Istvánnak es Sándornak."') 

Kolosváratt, 5-dik 8-bris, 1807 . 
, 

Méltóságos Urak! Drága j ó Patronus U raim 1 

Méltóságos Asszony! Drága jó Pá trona AsszonyolTl. ! 

Mostan Istennek há lá mind egészségesek vagyunk 
alkalmasint, a külsö nyavalyáktól megszabadulván, a 
belsőken is a lehetöségig könnyebbíteni az egész tanítói 
társaság telj es tehetségünkböl igyekezni fogunk. Mi 
semmit el n em fogunk mulatni, de reméllem lészen is 
haszna, - r em énségem legalább vagyon ; ezt ha igér
hetek Na.gyságtoknak is -- váljuk mindenkoron a j ót, a 
r ossz váratlan is megúrkczik. A koszt még eddig ugyan 
jó volt, ezután is l'eméllem, hogy j ó lészen - ugyedül 
a búza administratiójával fogunk bajoIni , mert a 
gazdaasszony és BOl'iska inyét találó búza talán egész 
Bika.lon sincsen . Ugyan csak Poksa Simiontól 10 
véka tavaszbúzát elvettenek s azt fogadták, hogy 
olyant a többitől is elvesznek, de a biró hozott volt 
vagy 32 vékát abból, melyet a gazdának a méltósá
gos úr j elenlétébe mutatván, a gazda j óna k talált, s 
most már nem lehet belőle kenyeret sütni , azért a b iró 
csötöl'töken tavaszbúzat fog helyébe hozni. Elhiszem 
a többi vel is .igy j á runk, m er t e7.elmek a Kanahán 
földén . termett búza is szemeletlen p ogacsak enyel'et 
adna. Itt is a le hetőségig munkások lészünk, hogy a 
szegény oláhok e:egct t égyenek : mert ha. itt p énzzel 
kellene fi7.etni , ll en1 ;1., Bzászl'a ka,pnánk . 

*) A lev61bol' íték dve.'izeit. 
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A drágaság most tllrbetöbb, a szép búza 8 már
jú ~ . egyéb is ilyen formán. Szüretet jót remélnek 
va la a gazcUk, de már egy nebány napok tól fogva 
~züntelen eset t az eső , s Iéinek a rosz követkczéstöl . ' 
mM is rothac1ni kezdett a szőlő En a méltóságos úrak-
nak és a méltóságos aszszony nak vig rak létázásokot 
kivánok Hamartsába,'') kedves szüreti napokat. 

-

A nagyságtok mindenkori 

l. o. miss. 

CVIII. 

.. 
1808. jim. 10. Urmös. 

kész szolgáj ok 
Silvestej', m. p 

p raeceptor. 

Maurer Mihály levele Iszlai Istvánnak. 

Drága k edves Sógor U ram! 

T egnapi napon az l11ctu7'er-familia leveleit hány
ván , azok köztíl tanált am az Súj'osi ZsuZ'scinna, Horráth 
N ikl6sné t estamentumára, mely költ l·ső februá riusba.n 
anno \ 712·ben . T öbb t es tált punctumai között azt nyi
latkoztatta l,i , hogy az kolozsvár i unitárius püspök 
Almási Mibálynál és Küküllő vármegyében. nevezete
sen az zágori szúsz papnál, mindkét h elyen volnána.k 
két ládái, m E<lyek ben HOl'vátll Zsuzscínnának hasznos 
lc, elci volnának . 

K ed ves sógorom, az az vélekedésem, hogy azon 
az ládák minden bizonnyal azon két Acclésiában lész
nek, bár ha ott nem volnának is, minden bizonnyal 

*) Iszló község s7.ö lő hegyének neve. 

•• 

• • 

, 
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irás"ak kölletik ottan lenni, hogy kl vitte e1 a7.on 
ládákot; kech'cs sógorom; ntánna kell indúlni, meg
tanálván azokot, hogy Sárosi. ZS.llzsánnának Inczédy
leány volt az anyja, azokból ki fog t etszeni, mely 
szorga,lmatossága is többet fog használni, mint az s6-
gor, Balla, 11iiliiíly úr eskettetéAe. Továbbra is gyengél
kedő kedves feleségemmel együtt tisztelvén atyafisá
goson, s az Jegnagynbb szeretettel minclnyájokot az 
urakat, maradtam 

kedves sógor uramnak, 

Ürmösről, lO·elik Junii, 1808. 

alázatos szolgája, atyjafia 
Matwer il1ihcily, m. p. 

A levél másik lapián, más kézzel: Közöltetett ugyan 
Scí"OS'i György egy l'cgestából kiírt valamit, ele a nem 
elég, hanem magát azt a levelel,et közölj e velem in 
originalibus, melyeket a regestumba citál, mert kü
lömben minelen allatástuk, keelves barátom, sem mit ér 
és valamint te, úgy én is, nem hagyhatom magam 
jnssamat sub titulo, hogy más büja, piszkálóeljék 
ellenem. 

Czím: Az úrnak, l szlct!! Istvcín úrnak stb, 

r. o. miss. l szl6ban. 

CIX. 

1809. júl. I. Kolozsvár. • 

Lá zár István püspök levele bzlai Istvánnak és Sándornak. 

Tekintetes Urak I 

Él'tvén ti szteltem levelekbül a tkts urak szándé
kát az iszl6i nemes ekl ézsiánkban nmllcltetcnllü indi-
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vichmm irá nt, én aztat secundálni kívántam, az azon 
l evélben a végr e névszerént felté tetett deák ifjúnak a.z 
irt ekklésiában fo lytatandó lévitai és tanító i hivatalra 
lett kinevczés i vel, annak magának is lévén kedvc 
azon spar ta elfogadására, a k ibcn is, hogy a tekin
tetes ura knak r eménségek szcrént való contentumok 
lebesscn a>l e kklés iával együtt és nékie is az ekklésiá· 
"al, czte~ szíverubő l óhajtoJO , á!landóM maradván, 

a 'l'ck intetes Uraknak , 
Kolosvár t , július l-ső n apján, 1809-b en, 

szíves tisztel őj e 

Lázár István, m . p . 

Czim: Sp ectabi libu:l ac genel'osis dominis bte]Jhano 
et Alexandro l szlai de eadem etc. 

Iszló. 
I . o. miss . 

CX. 

1814. jún . 26. Kolozsvár. 

K örmöczi János püspök levele Sim én Eleknek . 
• 

• 
Méltóságos U r ! Méltóságos jó fauto r Uram r 

Egy r ecogn itioniLli som ford ul t vala meg a méltó
ságos úr kezében M.-Vásárhelyt aZOll lildák ar~n t, 
melyek a" én kezem alit adattak vala a néhai boldo
gul t főcurátorunk által, s úgy emléke7.ek, hog)' három 
ládák ról tettem vala emlékezetet hoo'y' m ég' i tt vagy-l O . '-' 

nak; de jelenteni kívánom, hogy hazajöttemmel mcg
Yizsgál ván, öt ládát találok. A többi elvitelérő l tulaj 
don írá sai mu tatnak . Ezt azért jelentem, hogy ott volt 
"zovaim s emlél;czésom a dolog valóságá val ollenko-

J2 
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zésbe nem kívánom hozni, úgy mondottam, il. mint 
cmlékeztem s most úgy írom, a mint re ipsa vagyon. 

Egy aliLzatos kérésemet is bátorkodom jelenteni. 
A néhai mÁltóságos úr több igéretei között, most az 
úrnapi viLsárkor meg vétette számomra köz:ebb ígért 
kanczát, de ez oly szelídíthetetlen, szilaj marha, 
hogy hámot se lehet réá tenni ; egybcrontotta a legé
nyemet is. Már mozdúlnék s nincs mivel. Azon instá
lom a méltóságos urat, a néhai úr postalovai közül 
engedjenek által nék em kettöt. Ebben mi falcidiat se 

• • 

szenvednek a méltóságos urak. En pedig a boldogult 
czélozása s a méltóságos urak közjóra téendö lépések 
szcrúnt elő lészek segítve a közjó elömozdítására, s 
llJozdúlhatok. Ha ezt a méltóságos urak gratiájából 
ajándékúl meg nem nyerhetell, instálom pénzemért is 
ilJendű áron, csak hogy segíthessek, magamon nem 
annyira, mint a status dolgai igazitásában. 

Ez aránt írtam méltóságos D(miel Elek úrnak is; 
méltóztassanak egyetérteni, s az t. esperest által tud
tomra is adni. A méltóságos aS3szonyt is alázatosan 
tisztel vén, egész tisztelettel vagyok, 

a Méltós~gos Úrnak , 
K olosvár, 26·a Junii, 8 14. 

alázatos szolgája 
Kö,.,nötzi János, m. p. 

Czím, külön ooritékon: Sárdi méltóságos ifjabb 
Simén Elek úrnak stb. 

D .-Sz.-M(Í1 ·lonbctn. 
S. o. miss. 

• 
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eX!. 

1815. apr. 6. Kolozsvar. 

Körmöczi János püspök levele Simén Elek nek: 

• 
Méltóságos Ur! Méltóságos jó fautor Uram' 

Én a Bethlen·causában esmét egy decretumot kap. 
tam, melyben mind a két fejek kicsapongásai félreté_ 
telévej a causa bévégeztetése, s a királyi Gubernium 

• 

eleiben, medi o relationis nostrae léendő teljesztése po-
• 

roncsoltatilL En úgy értettem, hogya compositio, vagy 
complanatio in fieri vagyon, és nagyon óhajtanám 
eldőlését erga compositionem, okaim vagynak erre. 
Azon instálom azért a méltóság.: s urat, méltóztassék 
a grófné ő nagyságát is disponálni, hogy kára s ve
szedelem kívül ne légyen idegen a compositiotól. Ezt 
annyival is inkább, mivel gróf 'Ioldalaginé ért vén va
lamit ezen léendő compositioról, bál' ugyan gyengén 
vagyon, de mégis véghetetlenűl érzeni kezdette, s a 
lehetőségig minden akadályokat megtenni nemcsak 
eltökéllette, hanem a componens felek közül mind a 
kettöt Szamos.Újvárral is -fenyegeti. Ezt én egy bé
járós privatustól értettem, de j elenlétemben Szamos
Ujvárt csak a grófra nézve emlegette. Nékem bizony 
főczélom a volna, hogy m. Malt,-er úr is menek/)dnék 
per dexteriora. Ha meghal ez a két öreg grófné, lehet 
több és szerencsésebb lépéseket is tenni. Nem bátor
kodtam a grófné ö nagyságának írni, mert más eleibe 
kerülhetne levelem s birói székemet nem akarnám 

]2' 

------------~~--------- ----------------------' . 
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másnak adni. Gratiáj ába ajánlott alázatos ti sztelettei 
vRgyOJ" , 

n. lI'!:é lt6sitgos Urna k, 
K olosvár, G·a Ap rili s, 18 l 5, 

alázatos 8zolgitja 
](ürmiHzi ./únos, ro, p, 

Cdll!.' Sárd i m él t6tiitgos i lj a b b S'imén ICh'k ú l'l1a,k stb, 

D ,-8Z"-11 1-M'Í>'I ou. 
H. Q . ITI iss. 

CXII, 

1815. maj. 25. Maros-Vasarbeiy , 

Szentiványi Sámuel fögondnok levele ifj , Simén 
Eleknek, 

, 
M él tóságos U r! 

Ezen fo lyó csztcnuö januáriu s holnapja 3-ik s több 
azt követte napjaiban fö consistoriáli s gyűlésünk tar
tatv im K olosvitratt, melyben több előfo rdult t itr
gy" " I(özött ulcgállí ttatott az is, hogy bevett 8Z01(á
s lI nk szerént zsinlLti gy ülésünk is tartattas :ék, mely -
11ek idej ét ugyanczün cS2tenóö s a közele b brő l fe l
te tszendű júli ll s holna.p 2-ik s u tánua következendő 

napj ai ra ; hclyét pedig az "ranyosi papi kerületben 
'J'orot2k6-Sz, -G yö rgy re meg is hatitro'lta és e7. aránt 
maga h i vataloti I, erii l ű leve l ei t a ti sztele tes espcrcs 
nolárius cs C'oll s istol' at)'"f'iakhoz ro",r ki io küldötte, 
Nagyok éti funtosak lés>,l1ok azon p ontok, melyek 
c;t,en gyii lé:;ünkheJl fc l vétcl IlC'I" s ítúlct <-L/ú, boeshtat
Il ;ü:, IlI(·ly 11\ ogy :o:i zül'slninu Hj', l nt val l;'L~ u nk ~ kö~ön-
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ségünk előm ozdi (úsa s boldogítús"l'a is fognak ezé . 
lozni. És eze k között nt>hai b. e . fücuratol'unk mélt
sás B orráth Miklús úr h alálával üresen maradott hi
vataInak hcly reállitá,a szabad vúlas"tás és 
mellett n evezetes tárgya lészen többs7.öri 
zsinati gyü lés iinknek. 

Mindezekn ek érzékeny indulattal való 

voxolás 
említett 

111BO'O'on-Ob 

cl olilsa, Istenünk és szent \'allásun khoz vonsz6, búzgú 
szeretete k it-ki t méltim öztönözh et arra, hogy jóra 
törekvő igyek eze tünket személyes megjelenése, s egyet
értő köztanáeskozásiLval elüsegélj e, s a llnálfogva hiva
talos kctelességemnél fogva a méltsiLs m at különösen 
is kérem II m eghatározott iclö re és h e1)'1'o szemólyesen 
s kötelessége sz",rent megj elenni meltóztasson. Egye· 
nes és valtozbata tlan indulattal maradván , , 

a Mél tsa s Urnak, 
egyen es sziv U atyaf'i· :;zolgilja, 

Sz. l~'áni Sámuel, m. p. 
főeuratol'. 

M .. Vitsárh ely , 2ö·a Maji, 1815. 

C,ill!: Sill'd i mlgos iGabb Sim(n Elek , úrnak, st b. 

l-JivataIMI, D. Szent- Mckto11 . 
S. o. mi ss. 

CXlII. 

1816. apr. 8. K olozsvár. 

M olnos David levele Siulén Eleknek. 

:Méltóságos ÚJ'! Kegyes PatJ'oll lls Uram I 

A szintén j elenlévő húsvét i szent innepen ki
bocsájtván ezen levelem mutató Bambcísi Simon és 
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Tól András Il evü becsületes i fjakat collegiumullk ke_ 
beléből az isteni szolgálatnak némil-nemü segedelme
zésére és a mIg s úr grátiájának elvételére, kívántam 
a mlgs urat agyszersmind arról is tudósitani, hogya 
mely deák aránt szólott volt a mlgs úr, gondom va
gyon és lészen reá s minél j obbat és alkalmatosabhat 
kaphatok, olyat fogok küldeni . Ami a néhai mlgs P. 
HOl'váth Miklós úr fGlett készlilt halotti munkák nyom
tatását illeti , azokra nézt nagy akadályt tett ti szte
letes &rísz uram azzal , hogy amely praedicatiót által
adott volt, azt viszont elrontotta s mindezideig még 
mást helyibe n em adott. Ennélfogva ezen ünnepre ki 
nom j öhete, hanem remélem, hogy pünkösh'e kiküld· 
het j ük. Igaz ugyan , hogy ezt már el is kellett volna 
felejtenünk s el is felejtettük volna, ha ezen akadály 
Ile legyen . A költségek arán t, m elyek arra kívántat
nak, mlgs Daniel Elek úr egy specificatiót parancsol t 
volt, melyet cl is küldöttem. Ebből meg fogja látni 
a mlgs úr, hogy még mennyi kívántatik , t . i. 225 
I'f. a nyomtatás és papirosért ; 60 r f. pedig a békötés· • 
ért, feltévén, hogy öt árkosnál, a mint gondoljuk is, 
többr e nem menyen. Melyeknek j elentése mellett id
vességes és boldog innepet kívánván a mlgs úl'nak 
mIg" úri búzával egyetemben , magamat tapasztalt 
keo'yesséO'ébe a jánlván vaO'vok o b ~ ) oJ : 

• 
a M10's Um ak " , 

alázatos szolgája 
Jlolnos DfÍv;cl. 

Kolosvár, 1816 . ö-dik áprili s. 

Cdm . Sárdi méltóságos Simény Elek Ílrna k stb. 

Di/ső-Sz. JllárlonlJo ll . 
S. Q . miss 
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CXIV. 

J816. aug. 16. Dicsöszentmárton. 

Bartók Gergely levele, Simen Eleknek. 

Méltóságos Úr! Nékem méltóztatott kegyes pat
ronus Uram! 

Egész alázatossággal jelentve kötelességemnek 
tartottam t udósitani a malom áll apo~járól, amely eb
ben áll: a víz n evezetes megkevesedése mellett is 3 
kerék forgása közben már a ezövekek jobb részén fel
verődtek két első napon általam s a ti szttartó által 
az én költségemen tartott s fizetett tíz-tíz emberek 
által. A több napokon pedig önkéntes dolgosok ál
tal folyt a munka hiba nélkül olyannyira, hogyha 
igy tart a víz " Ilapotja,j ó reménységgel lehetünk, hogya 
mlgcs úr hazajöveteIéig végr ehajt juk a súlyát az egész
nek. Az igaz, hogy jobban folyj on all1unka, én és a tiszt
tartó egy-egy kupa bor.ral keneget jük s a molnárokat, 
úgy a dolgosokat is mindennap. E j ó végre instálom alá
zatosan amigos m at is, méltóztatik valamit applacidállli , 
mert úgy sebesebben foly a munka, s nagyobb a mo ti
vum is a sensna li tásnak. Továbbá: méltóztatik kegye
sen megengedni, hogy jobban is bátorkodom esedezni a. 
mlgos úrnak azon kegyes g rátiáj áért, melyet köze
lebbről is már egyszer kiinstáltam volt Ezen tárgy
ba.n egy alázatos j elentést tettem főti szt. p üspök úr
nak, és a vigasztaló válaszom abban hatá I ozóclott, 
hogyha a mlgos urak az ekklósiá val egyetél'tőleg kegye
sen acceclalni mélt6ztatna l" ellenél'e n em lészen. E 
részben tehát alázatosan jelenthetem, hogy ,t tisz. 
ckklósia tagjai közCll ugyan kevesen vagynak, akik 
nékem a bérhordás alkalmatosságával kéretlen is jóin· 



dllJatjllkat e tárgyba n ki nem j elen tették yolna; sőt 
magok mintegy nógattak, hogy zörgessek és instál
jak en is nevezetesen a lulgos úrn a.k, tudván azt.! 
hogy csa,k ·a mJgos úr gratiájába Jégyek nyertes, 
UláI' úgy az egészet is luegnyertem. Esedczen1 is 
mélységes a JiLzatossággal a mlgos úrnak , kegyesen 
figyelem re vévén, hogy mar én is az osk. mesteri hi va
talba r égi szolga vagyok _ .. _. a kitelhető bben a mIgos 
úrna k is egesz hi vségben kivánta m s kivimok cznLán 
is szolgálni . Mél tóz tatik bá r minden napon súlyosabb 
ter heltetésemmel nevekedő 5 neveletleneimro kegye
sen tekintelli, s ha mindj árt méltatlan személyem er t 
nem is, de legalább azon 5 reménységeimre való te
kintetből lllegvigaszLaltatásomat kegyesen mu nká
lódu i meghatároztatni . Nem terheltetik a mlgos ú r 
bölcsen m egfontolni azt is, hogyamigos Horcáth 
urak eddigelé is a magok c1 ienseikel. ll10ly igen kü
lönös keo'yesséo'o'ol kivántak minden idübell patr o-o... 00 

cinálni promovealtatlli; ezt a szám os példi] !;: bizonyit-
j ák, mely számosokat fe lemeltek ; s ll a szárnyok nem 
volt is, repitésro készítették. I.lyen kcgyességé be b i
zakodom én is a mlgo> úrnak , hogy u ékem is 1,0-
gyes Mil ccenitsom lévén bár s7.ámos akadókok j ön
nének is közbo (mi vel csalha.tatlan az, hogy fe les 
proj ectnlllok , számos planumok kereked nek ki ) mind
azonáltal az e kklésiával egyetértőleg a7. ide való pap
sággal kegyesen consolálni mél tó7.tat ik . Mély aláza
tos instimtiámra kegyes válaszát, a midőn móly a.lá
zatos~ággal ki instálván, mlgos úr kedveseit alázato
San tisztel vén , vagyok) 

, 
LL Méltóságos Urnak aliLzatos s>oolgáj a 

13c".tók Gergel!), m, p. r . 

D.-Sz.-Márton , 8 16. die 16-a Augusti, 



• 

1 f\~ 

Cdm: Méltóságos Súrdi &ill tén B/ek umak, stb 

Korond. 
S. o. mi:-is . 

CXV. 

1816. szept. 5. Kolozsvar. 

Körmöczi fanos püspök levele Simén Eleknek . 

• 
Méltósi,gos U r' J ó fauto r Uram! 

A d.-szt.-má.r ton i ürességbe ji\tt pa.pi stat io arimt 
vettem ,·ala. a móltó;;ágos úmak egy levelét, lllelyro 
",tlaszomat meg is tettem, jelentvén, Jlo;:;y most 7-bl'is 
első bb h eteiben egy Hepraesen t ati nlln FÜCO ll si,tori Ilmot 
fogok tartani, s abban fog clü"dcUctn i az a kérdés ii', 
kivel töltessék bé. E v6gre adlü-am 7-bris m eghívtam 
volt m éltóságos főcurator P. Horváth Károly urat. is, 
oly móddal, hogy maga fig idj on napot ti válasza sze
rént is megmaradott 7-bris' t 5-ik napja terminusú I. Ha 
azÉ:l't leh etséges lesz a l11 éltós~ gus úr is ob offi cio con
sistol'i atus et patronatus m éltóztassék ad 15-am h o-
10sválTa kij önni , hogy azon k örnyéki csperesti és sig
nanter a d.-sl<t.-mártoni papi ürességekröl cum ClllO 
lumento publici et privati cu mbinatis végezhessünk. 
Egész ti sztelettel lévén, 

• 
a Méltóságos Ul'l1ak, 

K ulosvár 5-a 7-bri s 816. - , . , 
aláza tos szolgája 

J(örmötZ'i Jáno., m . p . 
S U periutcndens. 
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Czún, külön boritékon : Sárdi méltóságos id. liiJl":" 
Elek úrnak, a kolosvári unit. collegium egyik inspcc
tor-curatorának stb. 

lfivcdalból. D.-Szt. -lllárton. 
o . 
>.; . O. mIss. 

CXVl. 

1816. okt. 21. Kolozsvár. 

Molnos Dávid levele Simén Eleknek. 

, 
Méltóságos Ur! Nagyérdemü Patronus Uram! 

A néhai méltóságos Horváth Miklós úr utolsó tisz
tességtételére készült munkák már most bé is lévén 
köttetve, küldök belölök a mlgs úrnak csak elöre
valóképpen egy kötetet, oly alázatos instantiám mel
lett, hogya többine.k elvite.le aránt is méltóztassnnak 

, 
a mlgs urak rendelést lenni. En tiszteletes püspök 
uramat többel nem terhelheltem, mint az Írt kötettcl 
a mlgs úr számára és úgy mással a mlgs Dcmiel Elek 
úr számára , mert mind csakugyan el nem " ihetto 
volna, hanem szükséges leszen , hogy valamely bizo
nyos ember jőjjön utánllak le~alább is lóval és által
vetökkel. Minthogy minden k észen vagyon, azért az 
h'át is a munkának méltóztassanak a mlgs urak te-, 

kintetes Pcíkei Jánosné aszszony tól, ki Adámoson le-
szen szüreten, kiküldeni, mely a mint emlékezem, a 
typographia részére\] 360, a könyvkötő részórő l pedig 
60 volna, hanem ezcn utolsó, pótlást ki ván azért, hogy 
ö csak 5 árkusra alkutt, ezen munka pedig szinte 

• 



S-ra tölt. Melyeknek alázalos jelentése mellett 
Jllat kegyes g.ra.t.ifljába ajánl ott vagyok 

a hllgs Urnak 

JH7 

11lRga· 

alúzalos szolgilja 
Jjolnos D ávhl. 

K olosvár , 1S1G. 21 -a 8-bri s. 

C.?ÍIIt: Illustri ssimo domino dOlnino Alexio SilHé.ny 
de Sá rd ete. 

Dits6-Sz.-.1I(irton. 
S. o. miss. 

CXVII. • 

1817. marcz. 6. Kolozsvár. 

Füzi János levele id. Simén Eleknek . 

• 
:Méltóságos Ur ! 

10\. d.-sl.-márton i patronatus a közelebb tartatott 
Fü consistorium a lkalmatosságával azt kérvón , hogy it 

d.-s7..-miLrtoni papságra kolozs"ári pa.p t isztelet es Szdsz 
Mózes uram r encleltetnék, ki arra bizonyos ese tre ma
gát ajánlotta is; vagy, ba ez ne m lehetne, mostan 
akadémiá kon l évő KCbnyaró Mihúly uram. Ezen kérésr e 
akkor a környmúl1ások határozást té tetni nem enged
vén, anna k a dolgok kifej l ődése után léjendő meg
ti'tele a R. Consistoriumra bizatott vala, mely hez ké
pest most ez ál tal minemű határozás tétetett, azt ezen
nel hivatalosan közlöm a méltóságos úrra l is, t . i. : 
minthogy egyfelől azon okok, melyek kolozsvári pap 
t iszteletes s',rísz ~[ózes uramat arra határ ozták , ala, 
hOK\' a d.-sz .-má rtoni patronatus álta l ajánlt ottani 
papi bivatalt a mplectalja , már a k olozs\"ári ti szteletes 

• 
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mater ecclesia á ltal nagyré.,zint elenyésztettek ; III i". 
felől pedig, mivel a venerabile consistOl'ium is töbQ 
tekintetekből kolozsvári papnak akarja megtartani tisz
teletes Szász Mózes uramat, ezekre nézve d.-sz.· már
toni papnak nem rendelheti. 

A mi pedig Kanyar6 Mihály uramat illeti ezt is 
mind azért, hogy ő kegyehllenek akadémiai expedi
tióját mElg annyi ideig kelleti k folytatni, bogy addig 
a d .·s> .. ·mártoni, most is már darab időktől fogva pap 
ne kül lévő ecclcsia pap nélkül nem maradhat, mind 
pedig azért nevezetesebben, hog'y ő kegyelmére kö
zönségünknek elkerülhetetlen özüksége vagyon kel
letvén ö kegyelmét tanítói hivatalra applicálni, any
nyi val inkább, hogya széplak i papi slatio ezen 
feltétel alat t vagyon akademiai expedi tióra való ké
szülésm határozva: ezeknél fogva ö kegyelmét is 
d.-sz.-mártoni papnak nem rendelheti. Mely ilyetén 
körny[iJállásokat azon ajánlással közöltet a v. R. Oon
sistorium a mélL6ságos úrral is , hogya mlgs úr is közön
ségünk iránt viseltető bU7.g6ságánál fogva megfon
to lván valamint azt, hogya patronatus á ltal kívánt 
atyánkfiait közönségünk boldogsága előmozdítását néző 
okokból nem rendelhette d.·sz.-mártoni papnak, úgy 
azt is, hogy az írt ecclésiába olyan papnak kell 
r endeltetni, akiben mind a patronatusnak és eccle
siának megelégedés e lEIgyell, mind pedig consistoriu· 
munk azon környéknek egy belső igazgató férfiat, 
esperestet ad.hassou. E végre consistoriumunk ara
nyosi környéki esperest és kövendi pap }'odm' Lászl6 
uramat annyival inkább ajánlja a mlgos uralmak, 
hogy azon papságot ebben úgy kivánja kipótolni, 
hogy ezen atyánkfiában a fennebb említett czélokat 
elél'hesse. Ezen tárgy aránti maga declaratioját folyó 
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mltrczius 20-d ikál'a consistoriumunkhoz megtenni ne 
terheltessék. T eljes t isztelettel vagyok a mélt,óságos 
úrn a.k, 

stb. 

K olozsvál'fltt, m ;Lrcz ius 6-dik án, 1817. 

al iLzatos szolgája 
Fiizi János, m. p . 

generaJj s n otal'ins. 

Czím.- Sárd i u éltúsúgos idüsb Simén Elek úrnak, 

, 
JIivatalból. D. - í:Jz. -j}J(Í1·lon. 

S. o. miss. 
• , 

CXVII!. 
\ 

1817. dect. 15. Széplak. 

P. Horváth Károly fögondnok Sárdí Símén Eleket meg
hívja a Kolozsvárt, 1818. januárius II-re kitüzött fötanácsí 

ülésre. 
. , 

Méltóságos Ur! Ked ves Atyámfia az Urban! 

H azánknak máig is k eveset könnyebbedett ter
hes környLllállásai mellett. is, melyek miánn már két 
egymás u tán lefolyt esztendő kben synodalis gyií lé
seink tar tatás a elhalasztásával a szegény közönsé
günköt illető megvizsgáltatást s mnnkálJa .vételt 
vár ó tárgyak m egszaporodása a minden esztendü 
elej én Kolosvárott t ar tatni szokott Generale Consis- . 
t orium öszvegyü lését elkerülhete tlenné tévén. hogy 
ezen gyülést, mely a közelebbi esztendő Boldogasz-

• • 
szony haván ak ll -kére ha tároztatott ,- a mlgos lll' JS 

• 

• 
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személyével nevelni s közönségünköt tanitcsávai elő 
segél/eni méltóztas~ék , aLyafiságos bizodalommal kérem . 

• 
A Mlgos Urna k 

• 
az U rban szerető Atyjafia 

P. Hm'vcíth Károly, m. p . 
főcurator . 

Szépla k , 15-a Decembris, 817. 

Czím: Sá rdi m éltóságos 8imény Elek úrnak, stb. 

Hivntalb6l . D .-Sz.-M([r·ton. 
Q • 
u. o. miss . 

CKIX. 

1818, ápr. 1. T oroczkószentgyörgy, 

Körmöczi János püspök levele id. Simén Eleknek."') 

• 
Méltóságos Ur! Méltóságos jó fantor Uram! 

Tisztelettel vettem a m éltóságos úrnak de 31-a 
Martii h ozzá m indúlt levelit is, melyből látom a mél
tóságos úrnak új abb k éván ságát., melyre egész tiszte
lettel e következendőkben felelek: Én sin cer e docla
r álom " méltóságos úrnak, h ogy minekutánna magok 
a.tyafiságos tracta szerént próbáltál. m agok között, az 
adiustatiót és teljességgel nem találták, hogy légyen 
jobb. Engemet Sárosr ól egyébaránt is hivatván s 
utánnam küldvén a néh ai Horváth ]] el'encz úr, minek
utánna ér tettem, h ogy n em adjustálha~i ák , nem tudom 
az öreg úr, vagy Horváth Jlf:iklós úr j egyzései, de 
aestimatis előmbe adattak , de én hogya valóságos 
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becsűleveieket csak láttam is volna, annyival is inkább , 
hogy használtam ,olna, nemcsak nem tudom, de 
ezerszer hü'tt'e kénszerítve is azt fognám felelni, hogy 
nem tudom, Egyébaránt az éu k ét signatmaim is arra 
mutatnak, hogy én nem láttam azokat, mert a néhai 
méltóságos Hm'váth l!erencz úr épületeir e nézve nagy 
a differentia a két jegyzésben , s e talam atyafisagos 
compositió szerént szallott alabb, vagy hagott feljebb , 
de ezekről per extensull1 compositionalis kénszerítte
tett, a mint én emlékezem, vagy amint talám be
széllette Horváth :Miklós úr. Azért engedjen meg 
nékem a méltósagos úr, ha többet nem írhatok; nal
lom s előttem az igazsag k edvezést se enner , de el 
sem mellő:üethetik. 

N agyon örvende1l1 a Héderfáj án volt történet 
tisztan megérth etését, mert nékem úgy ü·tak Ara· 
nyosszékről , hogy a m éltóságos urak részérő l, vagy a 
grófné emberei közül négy lövetettett agyon, s a tiszt
tartó, aki az oppositiót vezérlette, hét, vagy S embert 
~ebezett Illeg, vagy hármot halálosan, s ezt látván 
méltóságos illaw'e'i' úr maga parancsolLa, hogy vágják 
agyon , a minthogy maga ' tnlajdon inasa egy láncsá
val ketté hasította a fej ét, s ekkor a dombon lévő 
lárma fák meggyújtottattak, s a győzedelem aránt jel 
adatván, a grófné úgy indúlt bé a széplaki h atárról , 
de ez útou is sok helyt megtállladtatott etc. 

Alázatos tisztelettel vagyok , , 
a Méltóságos Urnak, 

alazatos szolgája 
• 

Könnötzi Jd:nos, ill, p. 

T.-sz ,-György, l-a Aprilis, 1818. 

S. o. miss. 

• 



, 
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CXX, 

18111. maj , 15, Szentgericze. 

K oz ma Gergely levele id, Simon Eleknek, 

Méltéságos Ur! Gratiosus Patrollus U ram! 

L evelét tisztelettel vévén, annak kövotkezése lil 
a ki vánt ha lotti tisztességtévö p rédikácz iót ezennel 
ör ömest leküldeném ; de ámbá.r tisztálatlanúl mlLr 
rég kétizen h 'wer, mindazált111 a méltóságos ú rho?' 
intézve volt levelemre kér tem válasznak, úgy a mun· 
kában előfordulni k ell ető úri r ok onság lei rásának ki· 
maradása, s még a m éltóságos kesel'veseket él'deklij 
közbejött környlílállilsok is, engemet abba a bi7.on,)'· 
t a lankodásba hozván, hogy a parancsol t munká kra 
szükség nem fogna lenni, s mÍllden fáradozásunk s 
drága időnk r áf(ll'ditása füstbe menend, mindedelig 
sem tisztába írására, sem kivántatott sajtó alá való 
a djustálására figyelmet n em fordithattam ; melyet 
mindazonáltal, (,j ólle het a J~aj1l!ár' 1ennliszeti Fc,llúSCL 
sajtó alá készült fordításának utolsó kireszelésével 
kell foglalatosnak lennem, m ely is igen sok idöt fel· 
vészen, úgy a 7.sinatl'a tenni kivántatott előkész ü· 

letek is közbejönek) h ogy a méltóságos úrnak s úri 
kedveseinek Idvánságok szerén t k ikészith ossek te lj es 
ügyekezot.tel rajta légzek, csakhogy a nélmi bo ldogult 
mlgos úrasszonynak élete idejéről, pú,ros és özveg.)'i 
eSl!:tendeil'ől, úgy egyéb eml éke:lCtbo jöni kiván tatott 
kÖl'l1yűlálliLsok1'61, nemkülönbon a móltóságos ÚL'i vé, 
rol<11 ek neve il'ő l s titulLlssál'óJ keJenc1ii la istl'omozást 
hozzám küldetni elmulhatatlanúl olvá.rom, moly né l· 
kül a munkáL tökéletességre nem v ib otn i, ° né lkiíl 
podig a vil i.g orisiss61'0 sem bocsátua.tni, 
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A ki a méltóságos úrasszonyt amigos ki sasz" 
,zonyl,i,,-a,l ('gyet emben mély a lázatossággal tisztelve 

• 
á ll and0úl ,'agy ol, a ~I é l tósúgos Urnak , 

6- ik 

alazatos szegény szolgitja 
K OZlfta (;pr,fJf'ly, lll. k. 

sz. g eritzc i nnitárilh:i pap 
és marosszéki espereBt k épe" 

Sz. Geritze, I :J-a Maji. 18 18 . 
U. i. A j\Júzeumnak 5- ik darabjait küldöm, az 
még kezemh ez n em jutváu. 
Ozi,,,: Sárdi méltóságos Id. Simén 
S. o. miss. 

CXXI. 

Elek úrnak. stb . • 

D. -Sz. -Mcí?'ton. 

1818. maj. 15. Nyárádstentlaszló. 

Cs. Albert János levele id. Simen Eleknek. 

~léltóságos Ur! Méltóztatott K egyes Pártfogó . 
U ram! 

Sz . ge l'i t7.ei p ap és prosenior t . t" Ko;mla Gergely 
úrh o? utasit ani mélt óztatott J evel .éb ől a mlgos úrnak 
parancsolatjá t l'É'szemröl is na gy t is7.tclcttcl olvastam, 
s hogy pontos n em leh ettelll, nagyon suj núloLll, !L 

mel, ncl; azonban n em n em-abLrú.som . hanem inkálib 
• • 

ctzon kétHégcnl vala az oka. 1l Ogy valamint ax elsü l 
úgy <'zon utolsó sz. szándé!; is vagy modifi catiót 
fogna szenvedni vagy talán og úszcnis sel11ll1 isedni , 

mivel n em direct Q ngocltól vettünk parancsolatoL 
rJn a gyászinnepen elmondancló oratiómLllal. olyannal 
amilyen tö lem kitölt mát' réO'en azelőtt kószen vol" , eo 

tam , minekelőtte a mlgos fam ili a ez iránti gondol
]iOzáHa módját megváltoztatta ,·olna. dc ez úgy, alllint 

v agyüll. ha :;7.iuto cgyóbal'ánt rll cg é nlc llll cnó is, sajtó 
alá nem m chet, sok meg"áltoztatá:; é. újabb leirás 

18 
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nélkűl , mivel má dolog valamit írni R olv astatni éR 
mil s közönseg olütt elm ond a.ni . Kü löllben I S tökélcte
sen bevegzett ll1nnkával rn in(hclc1ig n Cm II cl va rol "'l
tunk , nlÍg a, 11 . :mlgos as~zo ny t i ~7. ta. b i ug l' aphiú,j ~t t 
111ag llnknak rn eg ll enl nYCl'hctji.::k , <:llTlC' ll yct lln) h .... \'a 
hamarébb instá luk al':Lz<ttosan részcmre. 

Hogy mikorrá leh etek készen , azt C'gész bizon 'os
sággal írni mos t som mérom, m ive l mulhatatlan fug
lalatosságaim egy má st érik . Mentő l hamarább kör
nyéki zsiuatunk lészen, az boI pra esesnek "agyok 
rencleltetve; az itt folytatancló j eles tárgyak ot három
szor kell leírnom , mint s. j egyzőn ek , a közönséges si
n odus követl,ezik , az hol consecranclus lévén. k észül
nöm kelletik , e mellett papi k ötelességeim. Csa k 
ugyan nem azt ak arom telj ességgel ezek ben mon
dani, h ogy a mlgos familia kivánságának magamat 
eLJen e szegezném, mert annak eleget tf'Jmi legszen
tebb akaratom R annak , h a csak félig rnegfelelbetek 
is, ezerszer szer encsésnek fogom magamat ér ezni ; 
csak oda czéloz t ehát írásom, h ogy ha most nyakunkra 
gyí.ilt ezen bajaink , parancsolnak még munkánk 
kézbez való külclh etés ' kre n ézt egy ke ,-és ha1:J.dékot. 
Hészemről in stál om alázatosan a. mlgos úr és amIgos 
uri fami li a kegyes ll1ogengedést.t . A genealogi ca. és 
bi ograplJi clL le írást ú jabban :i ti "ULzatosan ill .tálom. 

A llgOS as~zonynn.k l.;S kl Ra~szon'y llak u.Ut zato~ 

ti szte letem et irva, ngod méltóztatott kegyes párt
logásám aj ánlott alázatos t isz t elettel ,'ao-yok • o 

a Mlgos Urnak, 
Ny. Sz. Lászlón, 15-a Maji, 1818. 

alázatoR ::>zolgit,i a 
C • . Albert J ál/O" m. k. 

ny. S7. . lászlói pap. 
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CzÍl!!: S aárc1i mó1t.'si',!ros,' ,',1,,',"1,/, co ' • 1'1 ' J ..... " 11WU::1I il .ek 1I1'-

,11",1<, stb, , 

S. o. miss. 

CXXU, 

1818. júl. 26. Kolozsvár. 
, 

Füzi János levele id. Simén Eleknek::') 

Méltóságos U r! Nagyél'demii Patl'onus U ram! 

Ö nagyságo któl Btlts böl ,j ött levelet ide bátorko· 
dám zárni . Az egyik a m lgs úl'I1nk szólván, a más, 
k p, ttöt mól tóztatik olkiild eni mI g" Srinrlol' Lajosnó úr· 
a~z::-;z()lI y])ak j talán l.(nnyail Vál'lll ogyóbon ]887. n1o~ t. 

Gy. Sz. Ki rÍilyon lt'galább n in c.son. J!]7,c k ogy kovcs,'t 
itten k0stck, n em lé vón ,dk a lmatosságom :LZ elkül · 
dósr il 08 p0nz7.cl fogadott cxprossll stól is n em akarván 
olkiildC'ni. A ll'il Jnliira tett tárgy jól jött ki . Tsmét 
j ött rondeléH az ir:'mt, lo ogy :l7. inf,wmatio pótl llsa vI>· 
gott kiHcl ettessól, fe l H, n óhai (b'lil' lJ, Sámuel Úr pme· 
tendál t tostamen tu 111 il és az e vocatioról vnJó 'inAtr Il " 
mentll III , Innen még odLlig minden jól ment fe l. A g .. M 
le jött, do késij 'Sk ÓII , mer t mi:lr itt min<leJl .. e l'c .... d tn· 
VItt volt. Ú gy hallom, l ,ogy 'ismét mi uél h amarC'blJ 
vis"mmonyen , Tali1ll a,zér t is jiitt egy fel ő l , hogy j elen 
legyen A ra,uyoss7.ék en, am i dőn "ttal\ a reg ins COli" 

mi Hs:u',i us lll cgjelenik . 
A d ,-f;Z -mh~ -to ni ekkl 6::;i a, ugy II H.l'allg' fl t aloll 'V;'I,1l 

önt",tn i, t 'i H ~t,:l etoH pii,))!i!; "ra,,"h o~ intú"ett 'I?X k "re· 

"') A 1(:\,(:1 borítékj a elveszett, 
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lern levelet, a mlgs úrnak is láttam egy levelét (J 

tárgyhan. Ezekböl gyanítorn , hogy tiszteletes püspök 
uram tett benne lépé"t, dc mit, nem tndhatom . Instil . 
lom azért a méltóságos urat, méltóztatik megirni , llOo'\, 

b, 

a mIge úr tndtával tétetett-ó valami lépés il harang 
luegöntesél'e nózvc, :':i ha igen, Jui ? és ha. itten rneg 
akaljuk öntetni, il pénz készen éR ké7.bcn van-c, mert 
én az ekkl és ia ]eveléböl úgy látom , hogy ct pénz nin
csen kezekbe, Ezen dolo!2"ról azért nem írhattam 

~' 

elébb, mivel nekem is csak most adatott á ltal az 
ekklési<l lev ele. 

Tiszteletes püspök uramról annyit írhatok, hogy 
Tordáról haza bozattatván, itten gyengébben liLtdzik 
lenni , mint volt TOl'dán , Csakugyan úgy van, hogy 
magától felkél, sétál az házban, eszik jól, alszik is, de 
nem eléggé csendesen, elméjér e nézve pedig az em
bereket megismeri, beszélget, ha kérdeztetik, hanem 
mindezek mellott is úgy látszik, hogya memoriája 
fetette gyenge, söt éppen semmi régibb dologról nem 
emlékezik. Melyeknek alázatos j elentése mellett mély 
tisztelettel vagyok 

• 
a Méltóságos Ul'Ilak alázatos szolgája 

]ii lzi Jcínos, m. p. 
Kolosváratt , iúlius 26-dikán , 18 18. 

S. o. miss. 

CXXJJr. 

1819. ápr. 6. Ko1o%svár, 

Molnos Dávid levele id. Simén Eleknek. 

Mélt.úságo" Úr' Na.gyórcll'mli Pá,·tcbg" U I'l1I1" 

Tiszteletes KctnycI/'6 uramn<lk a. könyvei ide K o
losvár!'a m eO'el'keztek s amint mondotta volt, azok 

b 

• 
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közt vannak a collegium számára vásárlottak . '-' lS. 

Uár most irtam tiszteletes Kanyaró uramnak, hogy 
assignálja tiszteletes Sylveste,. uram által, s úgy gon
dolom, legalább úgy kellene lenni, ebben nem lesz 
fogyatkozás . További fülyamatjáról is a dolognak 
tudósítni fogom rövid időn a méltóságos urat; azon
ban reméllem a mlgos úr is meg fogja viszont indítani 
;t maga benificiumát, annyival is inkább, hogy többé 
azt közbenvetett kezekre nem szándékozunk bízni, 
hanem vásárolunk egyenesen a könyvárustól. Szo
morú újsi~gban irhatom, hogy m. főbiró Szentiványi 
Dániel-né asszony haldoklik és a gyászportékák. is 
ll1egvásároltattak számára. 1'ovábbá midőn idvessé
ges és boldog ünnepi napokat kivánnék, magamat 
grátiáj,~ba aj ál ván vagyok 

• 
a Méltóságos Urnak, 
Kolosvár , 1819. G-dik április, 

alázatos szolgája 
11/01nos Dávid, m. k. 

Czím: Sárdi méltóságos idősb SilJlény Elek úr
nak, stb. 

D .-Sz.-1l1ártonban. 
S. o. lllh;~ . 

Cx.,~IV. 

1822. dec:. 19. Kolosvár. 

Körmöczi János püspök levele Iszlai Lászlónak.*) 
• 

Ked,' es Urlim! 

Vettem deezembcr 15-ik napj áról írt levelét az 
úrfinak és öl"vendem házassáO"ra lett maga elhatáro-, o 

zllsát, dc engedj en llleg az úrfi, hogy éll, mint egy 
a,Lya , millllen intercssé n élkelt Í1jam ki vélekedésomet. 
En dispcnsatiót czutt",l n em adtam ti nem is adh itt-

'II ) A levélboríték elveHzett. 



tam, mert a f. királyi r endelések szerent el e libera et 
eitra uJlam cOH,ctianolll c1olibmat" conSOllSlI az úrti 
is az a személy, kit ol aka r vonni még fa~s i út contn, 
parocho ot fielo rlignis c1110bllS regiis nom tottek, on'ül 
hozzám e protocollo et snb corunelem subsnipLiollU 
testiruonialis hozzám nom j ött, en pedig ft>l eniil s>l :i16 , 
testimoninJll Jl élkiil absolllte n em adhfttok, mert h il, 
cliferentia orialóclnék _._. ak. Oubor inm megs>lú li ta na és 
nem volna mit elöm lltatlmssak , ó~ így 111 agall III a k is, 
az úrJilJak s aZOll leányzónal, is bajt sl/:ereznók. I~nlly i t 

előre Balla unt.lllllftk is, ki b Ol/:ta ft lovelet, lllogll, un
dattam ; elo lleVOl/:etosen azért is, hogya l 'tnyzó novéL 
az úrfi meg sem írta, és ezt nem tudva, hogy a.dhatnék" 

Az igaz, h ogy rang, születés semmit so t6:l/:o.ll , 
vagy ha igen , ez v ilági mulandó tekin tet; sok grM, 
háró vett sl/:egény leányt és szerenosó 'en jött k i el ol
gok , ezt azér t, hogy unitárius pa,p loányát akalja, 
vOllni, ón controversiába nem teszem, elo azt lelk i is· 
méret szel'ént kévlmom jelenteni, hogy án,bár az úrfi 
megosztozott tesvéreivel s édes anyjával, mégi ' al/: 
ogyenes szívliség azt hozza magával, h ogy azok t ud
tá l' al essék s consensnsokkal, mert, ha ol/:o k n eJll COll

sentiálnak , al/: úrllra és azon szegény jó leányl'a, k i t 
az úrÜ el ak ar venni, igen sérelmes fájc1aloJll követ-

o> 

kezil" 0, hogy ezen lépésbe szerencsés lesz, i g~l/:, el o 
midőn látja, vagy látni fogja, hogy az ő t'éljO édes 
any ja és testvére i félj enek ötet nem á ll ha tják, vagy 
mintegy ujjal mutatják, ez n éki igen nehél/: kő gya
nánt log ~z jv én fekünni . Az én egyones vélekúdósc llJ 
szerémt tehát minden feretétellel e]söben i. ' j ónak lft
t~m , hogy jelentse ki szándékát as:oszon'y a nyjitmIk s 
vegye conscnslIsáL, aoZL1 tán testvéreinok is, é~ igy tu tu 
pode lllehet a dolug. Az úrfi som fog vádoltatbfttni 
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ált,Llok, bogy nem jelentette, s ha a környülállás 
hozn,. a dolgot segedelmekre is mindenkor számot 
tar that. Sőt, ha szintén ellenkeznének is ebbe, már 

eWre tudni fogja, hogy a dolog quota, quanta 
s mihez kell magát tartani . - Az a szegény leány 
ig megtudván előre azt, hogy a szerencse jó és szép, 
ele kedvetlen kÖl'l1yülitllásokat várhat belőle, magát 
sem fogja szerencsétlennek tar tani, és az íU'fit is nem 
fogja \' ádolni, mert szabadakamt hag.yatik a válasz
tásban a elolog megtuelása után is. Látja keelves úrfim, 
mcly atyai és minelen interessé nélkül való ez az én 
tanácsaelásom. 

Teljesitse tehát bál'csak a mlgs aszszonyra nézve 
s ne szomori tsa meg abban, hogy semmit ne is tu elj on 
bennc ós akkol' késö legyen a tanácsadás, slIíve ki
nyihltkozta.túsa. Ezen levelem pedig tartsa meg pro 
sn i legitimatione; én ha a viliLg eleibe t61jesztetik , 
azt se bánom, mert én sincere i rok, s acltarn ebben 
tanácsot, a lehetetlen megkötvén kezeimet mostan, mint 
fennebb is irám a dispensatio kiaclhatásban. Elvárom 
azórt a mlgs aszszony rész éröl is a consensus aelást, 
"agy az ellcne 1l1onelásról "'lló relatiót, a f'lssio téte 1-
l'iíl \7aló protocolli extmctussal sub subscriptione re
giorum in hunc finem assumenclorum. Melyek közííl 
esak a fassio tétehöl jöjjen fel a fels . normativum 
,zerónt 'L protocolli oxtl'actus vagy testimoniulll, leg
ottan f1elok dispen';f1tiót, annyival is inkább örömest, 
ha bál' egyik tcstvére is f1 mlgB f1s"szony is oonsentia!. 
Lévén tisztelettel, f1Z úrfinak 

jóakaró köteles szolgája, 
J{önnölzi Jeinoli , lll. p. 

Ko los"" .. , 19-a X-bris 822. ,; nperintollclens. 
). o. mis::>, 
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