
XI. 

1728 m ajus 5. Kolozsvar . 

Varfa lvi PáHi Zsigmond püspök levele Kaáli Kun 
Istvánnak. 

'Pek6ntetes U r, 
Bizodalmas jó Uram I 
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:\Ios tal1 is IK ten enited clméből , az régi jó l'end 
szerént, szil ndébzom syn at talt'lsl'a és az mely fo
gyatkozásokuHk lehet megon 'oslil so kra, az atyafia:;:nak 
to\,itbbra .is hal'J1Ioniá ban ,aló hOl'dozá sokra, 

Melyért l, én'm az urakat, deputatusok ál tal ne 
terheltessenek megjel r.nni Kiiköllü vánnegyében, Dücső 
Sze nt j\f il.rtonban 19. Junii , az holott, h a egyebet n em 
csele kodh etliJlk is, bárcsak az köztünk megveszett 
l'endnek jobb ka rban való úllittatása fel ől beszélges
sünk és Iston igazgatitsából annak jobb fOl'l1Jit.ban 
való maradásitbiln illnnkálódj unk. 

Az atyati;1kJlak taníttatásokra és erüsi ttetésekro 
les%en ,'a larn; kCl'ós cli sp nlat io fonna atyafJsil,gos be
szólgolés, melynek is t'nndamentnmit.t in t hesi bus in
clusis elküldtem és várl'<~n az m ak o:lI1 siliumilt é, 
seg ib égeket; kivánolll I sten lelki és testi békes,égben 
lI1 egmar asztl'Ú lI lCegyelmcteket, sególje volem egy ütt 
Illindcn lsLen dü csőségél'e czélozó jó dolgo kn ak v6gben 
vitelére: en penig maradok 
az úrnak 

lelki atyjafia az Urban 
Kolo, ,,á1'. 5. Maji. 1728 . V. Pálfi S iYlnond. 

ezíll!: 'l'ekéntetes úrnak, Ká.li [(un Js/ván uram
nak stb. 

Ibi, nbi. 
V. o. miss. 
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XII. 

1733. ápr. 19. Jobbágyfalva 

Daniel Péter levele Kaáli Kún Istvánnak. 

Bizodalmas ti kedves sógor aj ill1vún Kegyelmednek 
szolgálatoma t stb. 

A Kegyelmed 7 praesentis irt levelét vettem J 7 
pmcsentis ak kOl', a midőn kivánva kivántam Kegyel
med felől hallani, melyből látom Kegyelmed óletben ti 
egészségben való lótét iLllapotjáltoz képest; I sten tovább-

• 
ra is Kegyelmedet éltesse. T. Sz. Alimhúmi úramtúl sok 
panaszi között I:j t értett légyen Kegyelm ed, liLtom 
Kegyelmedlevelóből. Irásban is Jú/ita uramtól mindene
ket pro publico a mit tudtunk Szebenbe létünkkol' 
végozni, közönségesen kiküldöttük. Az scllolúk részó
rő l panaszolkodváil colosvál'i és thordai m ester ura
lll ék, mük sem mit most !tamaljiLbml nem tudtunk egye· 
bet ctielekedni, !tunelll abból il mi I'olt ex comnlUni 
COlltiellSU kellott di sponúbulllk. ~elll tm10111 III int 
succ lll'al ](ogyclmeteknck) dc cl zt a z, 8il1tun ~ I ÚllOS 111';1111 

kozén ól levő pónzt arnL cOlTudaltuk va la , !togy ex · 
pl'ossust küldjilnk véllo; a megviLltozl'iln, csak" becslt
let('" agensnck all lly i pro l111ll C llel ll ke ll. Abbó l nli t 
hovú erogalt /::fiJJwn János uralll, :::icJrllnit bűnne !l orD 

tudl/nk. ~Iinden a ki SzebclIbo I'olt azt mondott", 
hogy ö 110111 ~~d, I Jlel't CL kik a tel'll1inution jelen .ll onl 
volt,~k ti nelll aclJlattak , )fU!)!) Gyöl'gy lll'''lJlllak kiki 
adott, többe t jó",. l i ti , mint űl'dinal'i e kellett. Én csn
dúlkozom uram, Jlogy J\.egyeJmed eddig nem COll

cipialta nubi ;l ós mit intel'tenealóiltan"k az co losv'\ l'i 
e::; thOl'dai sc:holák : soha annak nlég eddig egyéb fUll· 
cluti tl. llem volt, ],,1I1em esztendőllk ént elemosinált I, iki, 
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éJ1 nú lL=1111 ex tl'a c- tu s l lon1 vo1t, njn cs js; soLa non1 is 
pol'cipialtam semmi t is banem ogy-ogy kis bort, llOg ,)" 
gy iíjtögottom , EiiköllőboJl s Marosszékon, az minthogy 
az lllost js van nálanl vagy G5 vedü]' , ·Vál'ó uram 
coll ectioj ából még 50 voder, i\Iarosszéken 20 vedol'. 
Ebből fog kitelni Gojzanovius uramnak az részünl"'ül 
adandó tízetéso. Edd ig a dtunk a mit adtunk, de oz
tI tá n mit adhatunk, kérdés o Egyszer még ogynéhiLny 
for intot pl'O ultima n ooessi tato tettünk va.la le t . püs
pök uramhoz, mi csoda oventll~a lön, előttünk van. ~;n 
Kegyelmed kívánsága szer ént oontramandálnék Simon . 
János uramnak , de authoritá somban nincs, mivel ex 
com muni congl'egatione volt il. végezés; hiszem ha rá 
nincs szüksége a schojának, nem akarója Kegyel
mednok , a sZ8boni conclllsnmnak n e adjon Simon János 
uram. (íqy I) Az ílyen él't én m egvallom már annyira 
megszomorodtam, osak 'lZ I sten tudja mint n om va
gyok 20 esztendeje, hogy én a pnbli eumért, nom ma
gam Pl'i",'ttllmil ért költök s lebselek az orsziLggyülés
bell, ha mind igy : ha csak tehetem többször nem gyií
lésezel11; adná Isten, Log,\' k une vajami haszna a bécsi 
agel1tiál1ak, mely is mog fogott vagy fog quo eitins válni. 
Ha csak az ftgensre kell költen ünk s azt tartani kell 
továGbl'a is, azon kül a,z ló ~ sUlnmán kül 1::5 véghez 
vihetjük, a ki még a.bban aelott fi tn c1j a, hogy oda 
nem költ az mié rt adta: mig abban ta.rt, addig nehe
zen ád. A bban pedig, az kiket K egyelmod il' r osta.n
soknak a mint pra emi tta lam a ki elc pl'aesenti akkor 
n en.1 adhatott, aZllt~Ln 'J,elott, e7. iránt ll1aga,lnnak an~ 

t hol' itást bizony ne m v indicalok, ele ILlCgvallom nehe
zen esik a cOJJtl'adisputat:io. .I~zt obbon hagyván , 
akará.nl kegyel1l1 cdnok j elenteni, hegy szinten a~ ol· 
mnit napokban vévén Bánffi László LlralU levelét me!y-

-
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ben il' 801<akr61, kivált, nwkról az ifjú legényekröl , a 
kiket kivánt Kegyelmed tttyaly tö lem appropiálni, 
P Ol'sva deálj a. a-z 1"e leségeJunok ö l.;egyelm e, hogy lnlnt 
elfogyott légyen a Szilágyi embere, és hogy azok az 
Jegénye knek P e tenycfa.lvál'ól való ki eséSük mie,oc1 (1 
kárú.vnl légyen Juind néki s nlind postel' itásinak, kiro 
n ézve singulariter kérem édes Sógor UmUl K egyel
medet, megemlék ezvéu K egyelmed róla, az min t az 
K egyelmed lCl'elébő l kitetszik, a midőn az sárdi ha
táron l évő füldek et kibocsátom , 50 forintban adott 
"(lala K egyelmed egy szőcsöt n ek em Agárdit, a kit is 
gondol tam, hogy Küköllőben Somostelkén lakik , de 
innen lemen vén Szökefalvára, hát r égen aufugiált 
onnan, kire n ézve én m áig még k árban vagyok. K e
gyelmedet kérem, azokért a legények ért adott K egyEl
med 60 forint jába tudódjék az 50 foriut ; az tizit én 
sup eraddalom, azok az legények meg manen t in statu 
quo; vagy h a azt ugyan Kegyelmed nem aka1'11it, 
hadd eontentaltatnám én az 50 fOl' intok iránt, az 
porcekból (így I) igen kifottam azt is elvenn ék én Kegyel
medtől, kivált ha itt Agárdon lenne annyira v(11ó, 
melyről is egyebekröl kegyelmed tudositását bizodal
ll1<:lSOn el i s Vál'Oln, 111al'aclván KegyeInlednek, 

J obbitgyfal va, l D Apri li s 1'733. . 

k ész szolgája s sógom 
D cmiel Péte,' m . p. 

P. s. Mü nékünk, ba ngyan új óla.g i gyek eznők 
egylllúst nógatnnnk , ne restan tlat lll'gealnánk , han eln 
kiküldvén mindelloktö l k érnénk a m it J,iki ex bonc
f1<~ I O C),c!ln-t,1 1l11n t eddig, Inál' hal'llltl,cl jJ, cS7.ten dejo vagy 
negyed ik, l log)" Hrra l l(l,ttuk vala, hogy esperüs uramék 
p0r[' ;pi ó l\'á n mindentől , az üle lll osinat ő kegyelmek 
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cSlI,tcndöben kétszcr administrálják is, úgy mint sina,t,. 
kol' és consistol'iumk ol'. Az kik különös beneficiariusok 
lósznek pedig, mint mük, azok ea quae solent a.dm i
n i.l tl'arC, in loellJl1 arlministrent. Akarnálll, pünkösdben 
ha Dobokán, vagy Colosvárt lonne Kegyelmed, mivel 
akk orrá Colosvál'l'a megyek. 

Cd",: T ekintetes Ncmzete~ Káli Kún L~tvlÍll 

uramna,k stb. 

]~ . o. miss. Dobo7ccíI'CÓ. 

XIII. 

1733. apr. 27. Doboka. 

Kaáli Kún István levele Daniel Péternek. 

Bizodal mas kedves Sógor Uramnak ajiwllom Ke
gyelmednek köteles szolgálatomat stb. 

Kegyelmed 1 ~ . Aprili s datált levelit 22-a ejllsdelll 
becsülettel vettem; K egyelmed ta lán nem vette észre, 
én mikre czéloztam légyen Kcgyelmednek küldött le
velemben . Primo 37-t aka1'tam 0xprimálni, ha jól ki 
Illd tam irni , llogyegy alk almatossággal tudja Kegyel
med mikOl' az örökös fnndusról discurálánk, sokan 
j óakaratjokból confcl'ál imak ki száz forintot ki keve
sebbet; disclll'álánk úgy is, hogy míg azt megadjuk, 
addig ki tö l mivel lehat, segéjt<e bOlTal s búzával 
az scholát; mal'ossz6ki s kük 61l övál'megyei atyánk
fiai is igérték vala, jóakarat j okot, melyeket li stába 
vettün k is vala, ennek a li st~ja D(Hall1 i n fragnJentis 
val al1 III nl egvan ; ]~egyellllcc1nó'lt lll1nt fÖClll'átol'nál 
(úgy gondol koztanl ) in for,mu vagyon Ul cg. Ennck a, 
m egigért b<:ncricinnm,\k re.tantii.ját szer etném én 
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urgo(' ]ni , s ellnek extl'act,t1s~át kévántam én, hogy 
l~cgy(·ln lÚcl kjkiHdj c, l'lIel't únnék C' lll ~oh a senki iR 
.semmi oxtractust nOln il.fl Ól; kih aclmin istrúltak:-; l, ik 
adóso k, nom tudonl, hanOlJl ll1 ikol' nincsen, akkOl' 
sinmk l'iuuk rajta . Ugy mOllcUák , hogy H en tel" uram 
.maga l'ÓSZll'ö.l , úgy az asszony is különösüll 111ag}lé r61 

igért volna s engcnl kérllok, hogy nrgeiLl janl, de 
seuuni irás nem lé vón nálam, nines mi mellett ul'ge
áljam, irás n élkül én is szégyeulem u rgeálni. Se0l111do 
a eonsistoriumkor is . esperest uJ"amék szoktak aclmi
n istrálni eolleetákot. T ertio synatkor is hasonlók é
pen; mindezekből szoktuk vala azel őtt a eollegiumot 
s a mester ek fizetésit pótolgatni, és erről k évánok 
vala Kegyelmedtől informatiót, hogy ha ezekből ki 
pótolha tnók, ne kellen e ahhoz nyúlni , a. mi továbbr a 

• 
val ó és nagyobb szükségre m egtcwthatllánk. En bizony 
soha nom j avallot tam a '1cw·czctli uram agentiáját, mert 
én ökegyelmit experiáltam és ha rajtam állott 
vo lna, soha egy pénzt sem küldöttem volna ökogyel
mén ek, de én olyan ember ne111 vagyok, azt kegyel
med j ól t udja (a mint Kegyelmed levelibö l látom, hogy 
imaginálócli k felő lem) hogy Kegyelmed és több atya
fiak cli spositiojába eontl"al"iu sko(~n'Lm , s oppon6 lniLll1 
niagamot. Azzal se Kegyelmed nek, se más jó úrnak 
110111 v6tek , hogy lnagall1 sen s ilnentull101110t kinlOncloJJ1 , 
Ke meg n om neheztelek érotte; légyen úgy, min t K e
gyelmcd 6s a, plmalitas votorulll a.karj a.. Hogy <LZ 

ezel" torillt kitelj ék; az akkori opinio szerén t a fol
mcnendökl"c vetnek , a colleet,~ból ki n em telvén, ón 
is 87,á 7- Jorintot, Simon Jimos jó uram ötven forin
tot, Ifa.rcz,,"i J ános l Deák úram lalual".'!i Gábor 
uram es lVúrú u mimék száz s egynéhány forintot 

lInrc;,::öi G:ilfn.lvi ~T{tnOFl . 
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adtunk kölcsön aZOn massában, arról pedig a mint 
Kcgyelmed , s Daniri F erencz uram , Balo!) Zsigmond 
lll'ilm é:; Jfcturer uram assénu ala, .ketten s há1'111an 

IIlUllká,lócljuk, hogy az ezer fo rint kiteljék ; az ullital'ill s 
Rtá.tL1S neve atatt míí a.dtunk assecuratoriat bogy az 
kölcsönvett p énz ö kegyelmeknek r efundáltatik; 
cgyikért ezér t is ólta,lmaznám azon congel'ált massát, 
j övendőben azok a cl'cditorok, hogy ne praetendál-

, 
nák az státusou. En ugyan a magam részemről abban 
a ma.ssában béadott száz forintomot nem praetendá_ 
lom, mivel megigértcm volt, h ogy a.z örökös fundus 
felúllitására száz forinto t adok, mert én annuatim 
bajosnak tartom adm inistrálni ex debito, hanem mi 
kor mivel lehet segéltem az scholát_ Igy ért vén a 
do lgot K egyelmed, s mások is az én opiniomot, nem 
leh ct senkinek megbántódása, hogy én di spositiókot 
bontogatnék , n em is vendicalom magamnak azt az 
a uth ori tást, mert én beteges embcr vagyok, bál' cnnyi
ben is ne mártottam volna belé az lljj om0t S tőlem 

n em is lehetett fojtatni ; akár papok, a.kár seculMis 
cmberek folytassák , n ékem ellenemre nincs. Húgon: 
asszony nak s K egyelmod szép házának kévánok j ó 
egészséget és feleségemmel együtt köszöntet jük ő 

kegyelmeket. Ezzcl ajánlom Isten oltalmában Kegyel
medet és maradok 

Kegyelmednek 

Doboka, 24-a Aprilis 1733. 

igaz atyjafia szolgája 
Júm r~tvcín lll. p . 

eZ;'l/.: Tekéntctcs nemzetes Val'gya~i Daniel Péter 
un1111n ak stb . Jobbcí!) yfal va. 

F, o. miss. 

• 
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Xl V. 

1733 - 1734. 

Várfalvi Pálfí Zsigmond püspök számadása. 

AJl nlli r ecl itus decilnac cuj uRdam ab angaria t el"
ti a a nni 1733. nsquc ad secuudam inclusivc a nni prae· 
sen t is 1734 .. '. "pa ti o am1UO. 

Vö ttem volt egy fej ős t ehenet 
forintokon ; decimae -- _. - - -
SeptembeJ'i k án tor fizetésem f1or . hung. 
16 " 6G ebből - - __ o - -

Die 28. 9-bri s ann o 1733 egy kis ac
ciclen t iaból -- - - - - ._- -
13 X -bris kántor fi~etéscmbü l 

16 " " functiona lis accicl entiából 
Anno 1734. 22. J anum·ii . Superintenclensi 

" " 

" " 

cliscretiómból -- - -
19. F ebr uarii. E gy ki s a cci

clen t iából - - -
12. Ma.r tii functionali s a.cci-

clentiából - - -
" Item 10. Mar tii. K ántor fizeté-

" " 

" " 

" " 

" " 

15. 
" 

semből 

Egy kis 
clentiából 

• 

a ccl-
-

15. Aprili s. Hasonló --
Várfalvi kevés búzám 
árából - - - - -
!tem a.cciclentiából -

16. J un ii . Kán tor fize Lé
semből -- - - - -
li'unctionalis acciclen-

nyolcz vonás 
fl . O " 8 t 'I:·. 

fl. 1 " 66 ' f, 

fl. O " 81 '/" 
fl . 1. ' " 66' f,. 
fl . O " 34. 

. fl. 2 " 48. 

fl. O " 12 ':', . 

fl . O " 41. 

fl. l " GG 'j,. 

fl. O" G. 
fl . O " IG. 

fl . O " 70. 

fl. O " 6J. 

fl. .l " 6G'!" 

ti ából - _ _ .- - - fl. O " 3J. -
8ulIIUle, f l. 18 " 48'f, . 
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Ezeken kívül magam vettetésemből a cséplő 
r észon ki vül adott Isten hat véka rostált búzá t, 
docim ája m etr. - - __ o - - - - --

Sa.!arium omba n j ött öt ven véka ez esz· 
tendőre ---

Tekén tet es úr .'luki I stván ura m hármunk
na k, nékem, 'r . Pakei és Csép B álint uraméknak 
conferálván negyven véka buzát, az én részem-

10 

-o 

ből tetézve metr. - -- - -- - 1 

summa metr. 16 
Vagyon eg y husz vedornyi bor is. 
Ha I st en ebben felesen á d t ársakat a közönséges 

pénzbeli m assa szerzésér e, m oly fU llctifikálhasson a 
kolozsvári és torda i unitari a soholá k intertentiojám 
al1nuatim, ezen k icsiny l'editust én is akkora conser· 
vaIni ügyekezem . 

]T. S. P* 
F . 0, okI. 

• 

xv. 

1734. június 29. Kolozsvár. 

Elszámolás és határozat az unitáríusok által egyházi és 
iskolai czélokra gyüjtött pénzekröl. 

Anno 1734. die 29. Junii . III aedibus spectabili s 
Llomini S teph ani J0tm de K ál Oolos'7ál'i ensi fra tel'l1e 
congregati scgllentes specifí cati spectabil es domin; 
l!'l'anciSCll S Dan ú), Stephanus K1tn, Ba.lthasar Horvdth, 
Joanll es fÚnito, J oanncs Simon, Fra.nciscus Joó, Fl'an· 
eiseus a lter II""!Iwh, ela.rissimus dominus Mi clla.el 8z: 

* Várfalv i Sigmond l ':í.li i 
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, 
Abrámi et P aulus Gyerg!JCti, qui unamini voto conc1ns i 
sunt t a liter . 

1. Az 173 1·ben deczembertű l fogva lllind pri n,tns 
patronusink tól, s min d in d iversi, comitatibns et sedi
bus az ecclésiából congcril.lt pénzről demonstratiót 
tévén n emzetes Simon J ános uram, qua perceptor és 
n emzetes K mi ta J ános uram, qua conser vator , tanúI
t ato tt e« szerént. A congestu in pu re percepto volt 
H. f: - -- - 126 1" 85. 
D e ebből k öltvén ő kglme a feltett j ó 

végre, melyre congeráltatott f. 
K elletett maradni H . f. 
mely mostan m egszámláltatván tan álta-

tot t H. f: - -_.- - --
• 

012" 35 . 
94!) " 

949" --
2. Erről végh eztetett, hogy ha a.z. U r I sten fogja 

secundálni szándékunkat, a néhai 'r . Gezam vius János 
uram decessusan esett fogyatkozásnak pótlására, k{· t 
felküldondő ifi aknak expeditioj okra tart assék meg. 
Melyek is, hogy jobban és könnyebben elkellwtő 

pénzzé változtassanak, hagyatimak ugyan nem7.etes 
Simon J áll 00 Gram keze alatt és Hunyadi Fel'en cz 
uram conservatioj a alatt. 

3. Mindazá Ital ezen expeditionak modali tású.ról 
való discursu s és végben való vitele bizatik CHm 

personis d iligendis et dcnominan dis teks. úr IúUl 
• 

I stván uramra, t iszteletes Sz. Abrahámi uramra., nom-
zetes Kmita János, Simon Jáuos, H nnyad i F ercn cz 
uramékra és Gyergyai Pál uramra. 

4. Minth ogy még ezen congestum félében Nagy 
György ura m keze alatt vagyon egy rész, me ll tö l 
hamarébb tar tozzék ö kglme azon részt is nemzetes 
Simon J ános Ul'am kezér e adm inistrálni . 

ó-to . Hel'telenséggel és nun tegy inspcl'atc kellet-
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vén egyben gYlílnünk , l11ely 1Jl iá 
nlo ncl uramnak jele.n léte nem 
II liitll lH L C0111 11 lLlJÜCÚ,' ,-án ű kg lével, 
c1ol'atioja Ö kg l1l1 ének is, llúnt 
re"Olll meneli" tati k . 

T. püspök l Wg; S ig 
lehetott, el o ellIlek 
ezen dologna k HIO

superi ntollelon sllok 

T a lláltatván ezen pénzben post elepo~ ition om 

nyulván hozzá mostan , mivel ennek előtte pecsét 
abU lévén, senl<i h ozzá n om nyult, magyal' >:lot 
JlI 'O 31 '. kll'minczegy, melyek is nemzetes Simon Ja-
]lOS Ul'a.ln kezére adattattanak , 
e1\'ú.l tha.tná ő kglme. 

Kun l ii trún mp . 
• 

Sz: Abn ími Jlihály mp , 
D, SiJJton János mp. 

F. o. okI. 

" ' i r .... ).. , .t.. 

ha mi k evés kárral 

Km'itn J ános mp. 
J uo llerencz mp. 
Gyerq!J(ú Pál mp. 

1736. marcúus )6. Jobbágyfalva. 

, 

Daniel Péter levele Iszlai Istvánnak. 

Aj á nlolll k egyelmcllllok 
szo lgitlatomat I szla' Ist"'"1 Uram l 

En I~egyelllloc1et gyenllckségomtő l fogva ismer-
"én, kcgyelnleclnek szolgálni örök ké igyekeztenl, szol
giLltam is, de tapasztaltam, h ogy reciprocalni, ha lili
ben ki vitntam is, K egyelmed n em igen kivánta elei WI 
fogva. A mi olta Sárosi lll'al1ltó l az K cgyeJ ll1 etek r észe 
nékem általaclatott az Li o'esden con tra ioO'uekeztem l:) , .J 

lenni, holott K egyclmedtöl, hogy megvalljalll , szenved
' tek is rossz cmbereim. De ezt ebben ha.gyván, kérem 
atyafi;ágoson, mi" t unitárius jóakarója K egyohneelnek, 
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n e ki'-ánjon IT egyelm ed vélem ízetl en lenni, hanem 
ha. mi praeten siócsk,íja volna is K egyelmednek \·c·lem 
könny ü ogyezni ; máskéllt ha n onl , e victoro ll1. (!) van, 
HZ erdélyi gll be rnato l' vcj "ll1 levén, m eg k ell felelnem 
s men tenen1 lTIngaln. E 7..en luatoriat bíztam volt. Orbúk 

untIllr", c, událkozom, hogy ü kegyeInIe el n em járt 
benne. Ezzel maradok 

,J ob bágyfalva, IG. Martii. n G. 
K egyelmed ha Kegyelmednek jóakarója , • 

l S aJ 
Daniel Pa er m. p. 

p s. Orbók llram tó l, h ogy írtam ez levelet, é rtet
tem, h ogy besz"Iet t K egyelmeddel. 

T. o. miss. 

, 
XVII. 

1741. május 20. ]obbagyfalva. 

Vargyasi Daniel Péter temetési meghivója. 

Boldogtalan árva állapotom szerint becsüle ttel 
,-aló szolgálatomot aján lom st b. 

H atárt " et et t Isten HZ ember é letén ek , melyet 
senki által n em hághat, J ob. cap 14. w . 5. Enn ek 
iga.zságát a. sok és mindennapi p éldák kÖ7.ö t t n éh ai 
mlgs úr Varg!J(t8i Daniel Péter édes ll r3m sz01110n; 
halála. i, va lójilban megbizony ítá: k it is a sza.ba dos 

• 
Ul' és Isten az ö útainak 111 egvi zsgálh atatlansilg a SZ8w 

rint, ezelött két esz t ,m dökkel oly súlyos n'y<1valyá,' a l 
illetett va.la. meg, a. me ly na pról-nap,'a öl'egbedvén , 
,;zemlil,tOlJ1 ást n ap onként életé t is fogyasztan iJ , e l 
annyira hogy végre 05ztán a nyavalya halálosképp eu 
eröt vévén , és az ntols6 6ra is Illá r j elen lévén , ez 
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jelen vRló esv,tendöben Mal'till snak első napj :\ n emlí 
tett né l':li édes nram is lelkét édes T crcmUíj éllek , a 
kitö I <l Z Vl"' ttc volt, lléke lll és árva gycJ'l1l c kcimn ek 
elfe lej thete tlen szomol' ll súgain k ra, életének fj 7 -i k és a 
szt. l,ú zHssági együttvaló létünknek 30-dik ('szte l1ll~j é 

bell szép c'endessógben és mintegy mé ly iLlomban 
megadá. l{inek is meghiiJ emcdett tetemei nem kiviLn 
VilIl nlú,S egyebet, az utolsó és ti sztessége~ clta.kari 
t<\SlH\ l, :Hlgs jó Uraim s Atyámfiai tetszésóbö l azon 
lItolsó tisztességtétel t r endeltem jobbágyfalvi pllsztás 
!Júzarnnál ezen folyó esz tendőben júninsnak 4-ik nap
jim reggeli nyolcz órakor véghez vitetn i oly módclal , 
hogy ottan az haJ otti ceremoniiLk elkezcl ődvén con
sequenter csak k ézen vitotni fog a test az Ő örökös 
szállására, a csikszentmártoJli igen közel való t em
plomban. Moly is, hogy annyival tisztességesebben 
meh essell véghez, kérem a. iHlgs Gró,' Urat, a i\llgs 
Asszonynyal együtt, cl. m egirt napra, órúra és helyre 
mag út keresztónyi szer etetinek megbizolly ítására ma
gát megalázni méltóztassél,;. Ki vánom ebbeli úri j ó
akaratját örvendetesebb állapotokban a Mlgs Gróf 

• 

Ul'l1ak ll1eg~zolgálni és kivánom, bogy Isten minden 
szomOrú változásoktól a Mlgs Gróf Urat oltalmazván 
tartsa meg sokáig örvendetes j ó egészségben . 

• 
A Mlgs Gróf Umak 

Jobbágyfa.lva, 20. Maii. A. 741. 

Boldogtalan árva állapotom szerint becsülettel 
való alázatos szolgálója 

",Ú'VCb Sárosi llona_ 

Czin,: Méltóságos gróf ::Jzélá '[eleki Sándo I' úrnak 
stb_ Szeben. 

Gy. o. 
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XVIII. 
, , 

, r ,)751. szept. 28 Kolozsvár 

Szentábrahámi Mihály püspök levele Simen Györgynek . 
• 

Min t kedves j óaka.r ó Uramnak s Atyámfiának 
aj ánl ván K egyelmednek ~zol gá l atomat st.b. 

Kegyelmed még anno 1750. 20. Augusti Sz.·Lász
lóról vett disposit iój a szel'ént az me.grongyóllott seho
lánknak Kal otaszegl'ö l administráltak az Kegyelmed 
j obbágyi GOOO Rendelyeket, melyeket igen nagy becsü
lettel kö'zön ünk Kegyelm ednek. Isten adj on tö bbö7.ör 
' i ~ tehetséget és adakozásr a való hajlandóságot Kegyel· 
mednek ; Istentől elveszi K egyelmed j utalmát. 

Nékem is administi'áltak az Kegyelmed emberei 
akkori igér eti sZeI'in t 4000 I négyezer sendel.l'eket, 
melyeknek akkori igér etem szer ént árát megadni aka
rom, mostan is pel' praesentiam exhibitol'em megkül
döttem volna, de magam árát szabni , nem akar tam, 
hanem E:egyelmedWl eum g ratiarum aetione várván, 
jó asszol1yomot eum suis köszöntöm és m aradok 

K egyelmednek 

Kolosvár, 28. Septembri s, 
175 1. 

jóakarója, lelki atyj afia 
• 

Szent .dbraluillli .li i/uíl!! m . p. 

CzíJJt.- Tekéntetes nenlzotes Siou!n G!J(jrllY uraln· 
na k stb . 

Scídnl. 
c· . 
O . o. Inl$S 



XIX. 

1756. jan. 16. Kolozsvár. 

Balás lVIárton levele P. Horváth Miklósnak . 

• 
Méltóságos U r, n ékem jó lIrtgs Patronus Uram! 

Én a postáról e?;en Mtgs Uraknak szóló két leve
leket ki Ytdtot.tam IG. kmjcziLr ra l. Ki küldötte légy,on 
ezen levelek et, nem tudom, mit késett a p O:ltitn azt 
sem tuclhattalll m eg, és m ostan elkülc1öttem. Újságban 
irhatom a Mtgos Urnak, hogy H ente1" István m egh it 
?;asúlt, elvette a Nemes Foronczné a sszony leányát; 
ká lvinista pap SzaLmári csl,cito meg Kolosvál'ott, 
lD-ma J anuál'ii. Sipos, AgI! mam és én is kiki sé!·tük Ka
pllsra a nászt, do az asszony ugyan áldotta szokása 
szerént a fi"t bal á ldásokkal, hogy kálvini sta pappal 
eskettette m eg magát; minda údtal ez m egesett s7.é
p en. A menyasszonynak semmije sincs, llec a etas, nec 
forma, n ec experi entia et appli catio; do jó ez István
nak, igy látogatja m eg I sten az ern bort . l~n a mtgs 
ifjú asszonyt alázatoson l'everé,'ilom mal'udvil.l1 a lIitgs 
Urnak 

aláza tos szuigáj a, kiLplánja 

B alás l lfetrton, m. pr. 

Kolosvár, 16. Janum'ii, 175G. 

Cd",: Méltóságos úrnak l'eln'(IJP<' ith H o;níth l lHklós 
úrnak stb. 

Szépla.k, Y. ubi . 

S. o. miss. 
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XX. 

1756. jun. 25. Vamosudvarhc!y. 

P. Horváth Boldizsár levele az Iszlai testvéreknek (?) , 

, 
Bizodalm as ked ves j ó Uraim ' 

• 
~rtettem ex eOlta r81a,t ione, hogy Szabéd on az 

temeWbelYEek egy rész it, vagyis talán egészen (a mely 
is a tell1plom ll oz tartozan dó hely) az oláhok S7,ilmára, 
hogy templomot épibenek, el a kmják fog la.] "i. 

Praesentiblls azért l'atinne olficii m ei jó lll'aimék· 
nak comUlittalom és rcspective becsülettel kércm, mint 
ne mes lnal'ORRZé ki ecclcsiú,kn a.k érdemes inspectol'ait, 
minden k ésede lem n élkül n ehogy pericllln111 sit in 111ora., 
oda menvén, nevemmel pllbliCtLlják ÓS lnegpa,l.'ancsol
jiLk, hogy a7.on h elynek békét Ilagyjanak, mor t abso· 
Inte meg Horn engedem az pal'ochia nagy pl'aejllc1i ciu
lnárrt é~ kúrúra., hanem az faIn Inúslltt clc~j gnáljon he
lyet, nler t azzal ö fel:;('gn COnl111isRjoja R~eré llt llllnclen 
helység ta.rtozik. gzzel maradok bizada.l ll1as .i ó urai-
111 ék nak • 

V.-Udvarhely, 25-a. Junii, 1756. 

]. o . mi9-!'; . 

Kész RZo]gc~Ja 

.l'. J-[oJ'vcUh 8vldizölÍl', m. pl'. 

fÖctll'atol'. 
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XXl. 

1756. aug. 22. Kolozsvár. 

Szentábrahámi Mihály püspök levele Szathmári Sámuel
nek es [sz[ai Sámuelnek. 

T ek en tetes j ó U ra im, 
az Urba n k edves A ty ámfiai! 

K egyelmetek Szeplakról , 1 D. praesen t is datált le
velet 21. ej usdem vettem becsül ettel. Ugy vagyon , hogy 
n . HOl'vcith Rebeka asszonynak voltanak nála.m ládái , 
k ik közü l egyet el is v itetett, még va.gyon h á rom; 
egyik ü res, melyeket bizony örömest k iadnék kezem 
a lnl , igen sok ideje Inál' miol ta itt bevernek s ny ito
gatják. Kérem is k egyelmete ket minél h amarább vi· 
tessék el innen, é ,~ ngyan könnyen sekinek ki nem 
adom, de j ó asseeuratio a latt ii l'ömest. Adott vo lt ö 
kegyelme egy skatnlyil.CsUtt, most is megvagj'on, mi 
volt s vagyon benne nem tudom, a mint békötve adta 
úgy vagyon . Ezek u tán maradok kegyelmeteknek 

Kolosvár , 22 . Augusti 1750. 

j óa.karó.ia, l elk i atyjafia 

. Szent-LÍbmhlÍlll.i Mi/uíly. 

ezÍ1n: Tekénte tes nelnzetes Szal/multi Sámuel és 
./"z/(/ i Sál/mct u mmékna.k stb. 

Széplak, velllb i. 
l. o. míss. 
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