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LIII. 

1783, márct , 18, Btcs, 

Márkos György levele Iszlai Miklósnak és Sámuelnek, 

Béts, l 8-dik Martii, 783 , 
'J'ekintetes U rak 

nékem jó tekintetes pátronus uraim' 

A tekintetes urak levelét ddto lD-dik Junii 1782, 
ultima ej usc1em mensis et anni t isztúltem vala, mely
ben kettőt kivánn ak valójában érteni a tekintetes 
mak: L Mi lett a végezés a folel i szentség itt létekor? 
2, Tudja-é itten valak i kik, s m ik légyünk rui? A 
mi az elsőt nézi: Ui lett az egész végezés, azt nem 
tndhatom, s kevesen turljilk azt egész Bótsbcn maso k 
is : hanE'm tudom azt bizonyos relatiókból s tudja 
ide fOl majd minel en, hogy mar UómlLban is 'L tole
mntia pnbliealtatott, 'l'uc1om azt is, hogy a elastro
mok s házaknal itte; volt privát kápolnák fogynak 

• 
mindenfelé. A llittatik fel i tten a felséges orc1inatiok 
szerint egy universalis elOl'iea, mely n,ár in fin ri is 
vagyon, hol minden szerzetekből való ilj',]; készittetni 
fognak vililgi papságra . Ezen ifjak járni fogják az 
universitást és hallgatni tar toznak a- publieus ord ina
rins professoro ka,t, nem úgy mind eddig, hogy mind en 
szerzetnek külön lectomi légyenek, a mely egy ,',t, 
az eddig egymás ellen volt tan itiLsnak bévágilsára. 
Frequentálják már is velünk egy ütt az universitilst 
némely szerzetekből az ifjabbak, sőt még nómely öreg 
nagy szakállú eap Llcinllsok is pOl' parergos Ezell 
caplleinusok között ilyen história történt "Z elein
tén: A gvárgyán egy kapucinllst valam i csinjáért 
damnál ( !) ad perpetcos earcel'es. Azt instálja a 
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sentonpiú zot:, c1I gcdtos$ók Ineg, hogy bál'csak Illeg 
ügy:3Z0r s~oJgá,l t ath aS:-;Oll 1lll tiét má::;nap. ~iogell gü(1te. 

tik s a~ al a.tt ogy levélben ITla.ga ogész ügyét leírja, 
le azt is, hol lészen ö ott a clastromhan egy veszett 
pinczében , rabságban. Mikor már másnap s7,olgitltatná 
a misét, oda, adja azon levelct a hittul ministrál6 gym-
111 ekn ek s Ineghngyja n eki, hogy n1ise u tún vigye el 
annak, a kine k sz61 a le vél ; sz610tt pedig a capu
el11u8 11átyjának. Elvlszi fL gyennek s CL bátyja u, ca
pucinll sn a k a, copertára tett in8tl'nct io szerint \\lantnn 
béadja ö' f0l ségének , ü Jelsége el veszi a .Levelet , olvassa 
is, el e nom 8z61 ogyebet senlIni t hallem csak ezt : e l
lll cbetsz. tiIásnap ma,g a m ellé vészen ö felsége egy püs
pöküt, nem sz61 ennek is egyebet, ha nem CS,l k, hogy 
rlJ cg akalja. jÚl'Jll CL c(l,pllcinll~ok c l a,~tl'OIIl :L t . gL~hek c · 

rűznek ""ért 1\. elastromba, S minekntúna. tenn egyet
lwtt űt lord últak \'olna" leki vimkozi k ű lebógc it kri p
titkb" is, fÚldyákat, lámpások at gY llj t nak s .Le kell 
Jll onJl i a gl'úrgyimnak is s otta.n addig m ondja ő 

felsége, 111cnjünk 01'1'0 iSI lnenjünk Hlllal' l'<1 i ti, ln íg utol· 
júra a béacloLt l evélben tett irás s;oo rill t 'jutnak ct I' C 

s;oett pÍlH;w aj La. jához. Kérdi itt ö fol:,;ógo iL gvitl'gyilll
t.ól: llli l ehot ott r N om tucqa, úgy mund i.\. gvárgyalJ , 
val um i fn lllagyott kl'ipta vagy pill CZC le h.et, ko] csa 
" i11('oell ,. it. t. Kapjunk m ódot beJ'lW, JJlond Jo.;o phus, 
lú ~:;u \.;: Ilwg pl'CJ ülll'j o::i i ta,tc, num l oll ctno-é u a:;;.:-;űnra. 

furditalli azt a r óg i pinezét!' N inéo mit telllIi , telnyitt;l
tik a~ ajtú ti azon belül talán lUÚg a ltaL'llladik v. 
negyedik iti, :; liát ott egy atiztalolt gyertya ég, H I,ö
rüt UI üt uh;enyvcc1t, vad <.Hnbcl' tOJ'llla , :-;zű r ü::; (lI Wl' t 
1ll'Ill I)l:l'ub',ükoztak egy::izcr j ~ JnjoJta ott vagyllak) 
é:; I..:gj' n Olll olya.n bUl"zokos capul'inus. 'K érdi az jlll 

lJtJ l'atOl' : liát tni úL t ú:; mioHa vagynak ütt fog::iágballf 

• 
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ali egyik 2G, a több i ki 18, ki I G esztcndütöl fogva 
szenved ott. Ott volt a" is, ki a le velet az clütt n()nt 
sok JlalJokl",l üt" volt. Parancsol mentcn ü febéo'c ", 
bogy kibocsáttassanak ; a gvúl'gyán pedjg 1:\l'otitalta-
tott, kL sokszori l!u bli caltatott tö rv6ny ellen va l6 csc
lek edetiéJ't. Ugyanis nem egyszcr vol t nlcgpaJ'ullC'so ln l, 
hogyafele halá los büntetésbe no i1rt sil.k mago kal, s 
Jllég:is etc. lVIi lesz virágja (!) a, gvárgj'áll1lak ; meg nonl 
t llclatik. Ut ad r om redeall111 s : pnblicaltatott a tole · 
l'an ti<t n em csak az ('. felsége minden hel'edita ri" diboi
j itban, han em a el exemplnll1 Augu sti llostri impc J'an t is, 
pll bli calt.atott még SpanyoloJ'szágball is, s ama h i rűs 

H isjJ(wiw l i1l1'Llsilio, Is tennek ll ibl il. to lláltatott. J{özc
lobbl'öl a 1'. catholi cl1sok kö,<ött is (ü lil.lIita ndó divor
ti 1ll1l iránt jött ki a napokban ü felsógének cgy 
patcJlSo, 1I10lynek czólj a az, l'ogy Iam s1'oll."alia , 
quwll matrill/onia illeg it imc contmeta, a llloda in j1oötc
nOll (tnn!!Uentur, nec sint valdura. Negyvenhat p L,nc
tUl1Iból á ll ez a patens, németül j ött ki nyomta· 
tásban. Szól Au,;tl'iánal" CsehorBzúg nak, Galit",iúnak 
és L oclomeriil.nak. :.\1agyal'- é~ El'clély-ortizilgokra lIem 
ex tenclálóclik; elIti szem, oda dóitku] megyen. Vettünk 
mi. is Pil.kei m a lllrnal együtt, ki tiszte li a t ekintetes 
makat, ketten egyet pl'O conse l'va. IgeJl :;zép és he
lyes pnl1ctumok; csuda ha a mi kis canonos köny
vünket kezén nom kapta vo lt, a ki compilil.lta ezen 
pUl1ctumokat. Csaknem minden nap halljuk, hogy 
most ez, mos t amaz klastrom toll ,~ltatott. A BiiJliát is 
szabad mitI' a c"tlwli cl1 snak is sinc cli scrimine olvas
nia ; a plebanllSnftk sz. il'il.sból kell pl'édi kitlnia ; <LZ 

orientah s nyel ve ket, görögöt kivitlt ÓB zsidót kell ta
nolnia, különben n aIn veszi el a ke vesebbre batiLl'OZ
tatott kepét. Ilyenek s hasonlók ezerek in religiosis 

• 



90 

mioIt" itt volt Ű szentsége a vMtozások ; el e mi lett 
az egész végezés 110ln tnrlhatom, hR. csa.k ft, dolog 
e féle kitnenetele n énlíí-nénlll k0pen n e l11 szólj;.t. 

A I11ásod ikl'a il'hatOlll: kik vagvn nk , mik va,
gyunk s miér t j öttünk, azt nyil ván tuclj'L s megtuc1ta 
esakluun ar, hogy ielejöttünk nemcsak az egész pro
Ic"somtus (kiknek hazúl hozott bizonysiLglevclü11l<et 
mely ,lZ ullitarius superintendens és vico-notarius 
novok s <lZ egész consisto rit1l11 pecsétje a latt költ, 
exh i bcalnunk kellett, a szokits szerint, minthogy 
attestatulll nólkül senki is in matrieula.m uni versitatis 
nom infcralta,thatil, ,) hanem minden t ,I11111ó társaink , 
:;öt az og ó.s~ ulli ve l'sitas is. NetllCSak, han cIn tudja.k , 
ki k \"agyunk , még az erdélyi pártról l évő bárom con· 
silial'iu:-; ural. i ti, kiknek már egy n éhányszor llon1 

csak manirosságból (!), hanem bizonyos reánk bizott 
causakban szük"égbő l is udval'olnunk kellett, , mig 
itt loszünk, kétség nélkül ezu tilll is lId va.rolnt1nk 
kellotik. Meddig lész ünk pedig it ten, a. j ó Isten tt1dja. 
s ,I t . consistoJ'i11m. Ugya.ncsa.k reméljük, hogy legtovább 
ezen scho!.a.ris esztendő vt'gin monso Augusto, \'e l 7 -bri 
í(,Jj ebb IUozdulha.tunk. Egészségiink !öten kegyelmébő l 

mindk ottönknekmég eddig tíírIJ e tü volt, s vagyon: ú.lla
potullk p. mint szegóny legényel,nek idegen helyen 8Z0' 

• 

kott l~nni, igon elegyeti : intel'im , az Ul' gondot vise l! 
Uj ságok : 20-dik mensis superi ori s érkezett idc 'L 

marol",i cár követj e Jfnhwnel A.bdilon basc! de 'l an&ciler 
2D személyből ülló maga. sZ'l kálas 6s bamils kÖI·ctüi· 
vol. Volt s vagyon mit nézni Bétsnek rajtole mert a 
köntösök is olyan csuch s, hogy a.l kalll1asiut illett a 
fUL':;á nghoz . . Audicntiaja, volt ezen követnok ö f'o l::;ógó ll oz . 
2:,·cl i k .Februa!'i i. Szép pompával Jdsórtotte Ici ma.gához 
maga gála szekerén ő felsége: mutatott bé ez a kö· 

• 
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vet az imperatol'l1ak aj ánclék úl 8. afrika i pari pát. 
ugyan a{i'ikai készlílettel, aranyas nyercgekkel brilli
ántos sobrákok ' al. stb . . ::\1iér t jött? s meddig mulat 
itten , n em bizonyos. Tegnap-tegnapelőtt igen l'osszú l 
volt azon követ úgy, hogy kevés reménYRég volt éle
t ihez, most már jobban vagyon. E gyeseléclje <,'ak
hamar, hogy ideérkezett itten megholt, a többi i~ 

mintha mind betegek volnának , úgy n éznek ki , a 
hosszas útazás és szokatlaG elima s életmódja m:i1n. 
Mense Maj o j önni fog ide, úgy hallatik egy köyet a 
tö röktől is, mely egy j ele, hogy harcz nem lészen, má
sodik j ele az, hog:; Magyarorsz:lgott nagy a készü
l et, azt beszéli k , a cOl'onatiohoz, legbizonyosabb jele 
pedig az , h. a mint itt halljuk , valamit kivúnt a 
töröktő l a bécs i és petersbl1l'gi ud var, mindent obti
neait. Ki vánta pedig ezeket: plenaria 111 incl epcnclen
tiam Chrimi ae; libernUl navale cOl1l1nercium super 
Danubio; model'atam subj ectionelll Valachiae ct Mol
dav iae, R a:;usanae Reipublicae , annuullque tl'i butuLll. 
S iciliában Messina, Ka.Já briában p. Reggio, Bag naro, 
Sci lia" P á.lm a" Semin>\l'o , s más több vár osok , faluk 
és helységek eiron, 25-tum Febrnarii fö ldindúlús miiIll, 
rész szerint öszveomlottak, r ósz szerint egészen elsü· 
lyedtek , sok ezer embereknek sira lm as veszedelmek
kel. Egy kép Oloszországban leszaggatta magá.ról a 
köntöst, nem á llh atván már tovább a sok új ítást s 
refol'matiót in relig iosis s kivá lt a tolerantiát: ezt a 
l,épet a magistra tus feJtedeztette s machinának ta
lált:1 a papokuak gyaláza t j okra a napokban. Ilyen 
casusim még volnának) el e n enl is fel' s .110111 is ér
demlik, hogy a-Ik a lmatlankocljam vélek s rúh,k új a.k, a
ki vagyok ct tekjntctes uraknak alázatos l?zolgúja 

Mcírkos György. 
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Cdm, knlöJl borítékoll: ~IOll S i o ul' mons icnr 8w/tud 
et l liclw5 ll' Jszlai a, 1110n fauteul' honoro etc. 

pCI' Bl1cbm Ji. Vásárhely 
Debl'etzinul11, v. Iszló en J\Iarn s$zék 
Cla.usclllbnrg. :in Siebenbül'gen. 

T. o. mis .. , 

LIV. 

1784. febr. 25. K olozsvár. 

Lazar Istvan levele Thorotzkay Mihálynak . 

• 

)Iéltóságos Ul', 
g l'a. tios n:-.; patl'onus, jó lné l tós~~go~ llnlln ! 

Ki vált cgy hétte.\! togva nlinden m,p szorgalma
toskodülll az iránt, hogy a méltóságos Ul'at leveic Ill 
á ltal tisztelhessem ; azért föképen, hogy a m éltóságos 
úrfínak állapo~j át genlline j e!enthessem, m oly sZbl'ént 
épen ma két hete kezd vén estve betegeskedni, egy 
ti llmmában nagyon elfogta vala valami fattyú pleu
risis a bal oldalát, melyet reggel j elentvén a cl. 
praeceptor, nJincljárt h írt tétettem Sziktiz(ú uramnak, 
hivatván fel a collegyiomban, s azonban magam is 
felmentem, az holott együtt találkozván , minekutána 
az lU'fi t j ól megvizsgálta volna, én, az ö kegyelme 
consenSllsa arra accedál ván, az úriít szánon lllagam
ho,?, lehozattattam. és mindjárt curáltatásithoz fogat
tam. :Még az na,p kétszer megkl'i stélyezték, hogy a 
szornlását hamar titgíthassitk, ne hogy valóságos 
pleurisissé váljék" nyavalya s egyszersmind orvos
ságokkal is él tetni kezdet ték ; el e mégis másnap reg
gelig meg 11elTI indithatták a hasát, haneu1 akkor 
sllcceditla a próba. Ugyancsak a nagy forl'óclzása 
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mind vasárnapig nem remittált, hanem akkor kez
<lett érezhetiíbbképen rem ittálni _ Addj .,. l)cdiO' cO' \' 

ö o o ... 
fi tl ,ttot se ett az úrfi ; ele azután, Istennek hálá , mind 
j obban-j obban volt naponként, s ett is egy-c'gy kc
veset, é lvé n s7.üntcJcnül az OlTossiLgga], épen a, Jl1nl t 
hét fogy ta feléig, s volt is érezhető haszna a Szi!.:szai 
uram szorgalmatos acl,i stentiáiának úo-y hoo'" már 

;) b' 0.1 

tökéletesen helyreállott egészsége, hétfőn ebéd után 
menvén legelébb el tölem a eollegyomban, Talán 
eonlllovel'talni fogják a méltóságos urak, hogy beteg
ségéröl az úrfinak m ég a kkor mindj árt nem tudósit
tattak vagy általam vagy a praeceptor által? ele a 
praeceptornak conlllovertalni nem lehet; mivel én 
nem engedtem, hogy írjon úgy, hogy ha a nem tudó
sitás hiba volt, én vagyok culpabilis ; de reménlern , 
hogy én is llleglllenthetem ez iránt magamat a mlgs 
urak előtt; ugyanis én a chyrurgnst kiüönösen m eg
tudakoztam s kérdeztem, még mindj árt a nyavalya 
kezdetén, hogy lehet-é félni kimen etelét öl a nya
valyának, és ítéli-é szükségesnek, hogy jelentést tégy ek 
betegsége iránt az úrfinak a méltóságos uraknak; de 
maga jóval biztatván, halasztatni kivánta ' annak je
lentését, mig látjuk hogy-hogy fogna a cura succe
c1alni , s minthogy ez Isten után használatos volt, 
mÍlldaddig hasznosnaK a jelentést nem ÍLéltem, mig 
tökéletességre nem mégyeu a cura. Ugyanis tudtam 
azt, hogy ennek jelentésével az úrfi nak se használ
hatok, egyszersmind pedig a méltóságos urakn'ak 
nyllgli atatlallsilgot s 8zo1norúsá,got okozok; ugyancsak, 
ha félhettün k volmt a nyavalya kimenetelétöl, és in 
caSll bi lony mindjárt alkalmatosságot magam küldöt
ten) volna lovclt:nlmcl a. m eltó:-;ágos llrakhoz; de IUal' 

most a dologna.k j elentése tudall1 bjzonyoson, hogya 
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méltóságos uraknak is , ha szintén oiwz is szomorúságot, 
a midőn megértik , már elmult nyavalyáját az !Il-finak , 
mindazonáltal moggyőz i azta t az úrfi ; gyógyulilsafeWl 
való bizonyos r elationak értése, annyival is inkább mi
dőn bizonyoson elhitetik a méltóságos urak aztatmagok
kal , hogy bizony az 1Íl'fival való najkidkC'dás úgy vólt , 
hogy ha Sli inte a méltóságos urak magok itten lettek "ohm 
is, a jobban nem leh etett voln a. A l, öltség pedig mint 
lett a patikában, a rról a specifi catiot viszi András. A 
borbély ser ény és hív fáradoz,\sá.nak megjlltalmaztatúsa. 
pedig egyen esen függ a méltós,\gos urak gra tiájátúl. 
A repr. consistori um is r ég elk észi ttette levelei t a beneflIC
to rok boz mindenfelé az academiza,ns atyafiak szit
mánt szük séges Sll Celll'SIl S il'ilnt és azokat mindenfelü 
ki is küldötte. A méltóságos úrnak szólot pcrli o' én 
kezemhez vettem vala aZ elküldésr e, de mi ncledd ig 
az alka.lmatosság nem léte mi ill1 kósett elkiHd etése: 
mostan pedig azt is ('l k iilclöttODl . H.ég va.gyon szán· 
dékom szemólyesen is ndvarolni a l1léltósilgos lImak ; 
de az Aranyo~ mián minrl edcl ig balasztottam : ki I'ill t, 
ha alTól lehetnék bi zonyos, mikor lészen együttaméltósú
go mtgyasszonnya,1 a méltóságos úr, al,kor kiv:1.nnék én 
is rnegj elenni, bizonyos dolognak r eménylett eligazítá
sára; aclcl i!\' i:,; pedig mig a méltóságos ma.kat szem é
lyesen tisztelhetnél1l , a lázatos köszölltósem által a mél
tóságo~ urat ti sztelő fe leségemmel ogyütt a méltósit.<'·os 
asszonyt s méltóságos ZS l1z~ánnn. kisaRszonyt t,eRtvéroi· 
vel együtt szívess6ggeI ti sztolvón , n m01tt'>s,\gos úr g rn,
ti áj ában ajá,nlott örökös tisztelette l Jll'-lradtam 

a mélt6ságoH (Il'nak 
Kolosvilmtt, 25-dik F ebrna.rii 1784. 

·tl', z "to o .sz· o 19'.',.,' .", • L • .. o.. ,Ol ~ '--' ;I. 

L lÍ:tÍr j :; lcdn, lll. p. 
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Cz.ím, külön boríték on : íllustrissimo domino domino 
Mic/w eh '[ orolzka i dc TOl'otzkó Sz. G)·öro·,- etc od 

Sz . Kotseinl. 
S. o. miss. 

LY. 

1784. jún. 16. Kolozsvár. 

Nagy Zsigmond levele Thorotzkay Mihálynak • 
• 

Méltóságos U J", 
nél;em k egyes patronll s uram' 

Mih elyt vettem ma délutil.lli két órakor a múltó
ságos úr leve li t, a peesét ,\l att küldött 48 magyar 
forintokkal és 10 p énzekkel együtt, mindj ',,·ást men
tem a~ ötveshez a kard után, de a mivel ollall1el1tem, 
azzal vissza is jöttem; mert (a lllint i~az is) midőn 
az hüvelynek al só végére való elkészül t ezüst et fol'
rasztotta volna, II k ész munka elolvad ott, és előttem 

önté újra ÖS7.ve a.z ezi.ist.et, melyből már másodszor is 
dolgozzé k. Ezt p edig, 1\ mig ismét ki veri kalaphes
csai, addig, fl mint az ötves m ondja, eltelik ez az hét: 
és igya ll1óltósil.gos Úl' emberinek hiába.n kellett most 
járni, ezen kard n élkül kelletik a múltóságos urnak 
is a silllttban Illenni, melyet bizony nagyon sajná
Jok ; eléggé, söt ("elette búsú l az ötves is; mert azon 
ki,·ül, hog)" a sok munkát máj· r eá megtette vol t, a 
mi hijj a lészen az Hz üstne k az olva,sztás rniatt, az js 
mind az ötves kár1\ lészen . De a méltóságos úrnak 
az olvadá s mi att nelll .I ~;-;zen senl1ni kára ; ll1el't még 
friss iil a~ ezüst ;17. olvasztil,::)sal. 

E ~Ze l' l\ n t mú l' a. ka,nl itt lllUl'n.cl mindaddig, a 
míg én magam yiszcm k; ; a rn aitz (1) pedig 1nindaddig 
el fog mal'adni , a lnig újra .pa,l'anC':?:úl i i'állta a 11lé ltó
sagos úr ; I1l.Cl't egy ik boltba vagyon itt ugyan, do 
az örmény t a sátol"b0l bé nem tudám semmiképpen 
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hívni, hogy megmutassa ; különben én a7-t gondolom, 
hogya boltbóli lllaitz nenl lehet igen derék ; a gornb
kDtől. pedig felette drágán beszélnek, kik a csupa 

• • 

simának singit 4 ln árj ás, a Vll'itgosnak pedig singit 
• 

llégy v. fo rint alól meg nem csinálj ák. En a boltbéli t 
megnézem, mihelyen béköltöznek az örmények a sá
torból s ha jónak itélem, s drága nem lészen, meg
vészem ; de a gombkötövei n em készittetek ily drá
gán, A tökötöt is ólviszi ' tiszteletes Lázár uram ma
gával, de az á ra, 5 máljás. In reliquis midőn aJánla
nám magamat továbbra is a méltóságos úrnak gra
tiáiában, szerencsés útazásokat kivánok a méltósitgos 
uraknak, s maradok a méltóságos úrnak 

Kolosvárott, die 16-ta Juny 1784. 
alázatos szolgája 

C.im: lllustrissimo domino 
j'otzkcú de T. 8z. Gjörgy etc. 

Nagy Zsigmond. 
dOlDino Jllichaeli To-

S. o. miss. 
Székel Ij -Kots(Í?'d. , 

LVI. 

1785. jan. 27. Kolozsvár. 

Márkos György levele az Iszlai testvéreknek. "') 

Tekintetes úr és tekintetes úr.fiak, 
n ékem jó tekintetes patronIls uraim! 

A tekintetes úr n. testvérének, nékem núha i jó 
patronus uramnak, mai napon tiszteletes Bedi) llrU,1ll 
fiá.tól s azután magától t iszteletes mamtól is értett, 
életben nem léte, 1,inek 1.10'yancsa.k UYGlO'V CSilI\: a. 

b. 0 .1 

mái rossz hirekre való n ézt is, e r ossz vilúg ból .i ubb 
életre lett költözés beli boldogságát irígylen Ü Il k nem 

*) A lovél borilókja ~lvc.szetL 
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lehet, a mennyiben szomorita, oly nagyon örvendez· 
tete ellenben a tekintetes úrnak és t. úrfiaknak élet
bHn S a sok félo elegyes hirek közt, még eddig bé. 
kességben való létek ; kiváno1l1, hogy továbbra is 
Isten életeknek s szép úri házaknak kedvezzen, s 
békességeket hazánk lecsendesedésével együtt szol· 
o-áltassa ki! Elegyesebbek az itteni hirek , sőt irha
" t om rosszabbak, hogy sem mint én azoknak megírá· 
sával, a mennyiben azokat tudhatom, egy becsületes 
embernek is, annyival kevésbbé a tekintetes úrnak éR 
úrfiaknak alkalmatlankodhatnám , azok helyett inkit,bb 
azt irhatom, hogy nékem sok félelmek s fáradságos 
költségek közt ugyan de egyébaránt békével lőn 

onnan felülről ide, I~ ol osvárra , l;özelebbrő l mult ka
rácsouyunk innepe e l ~ö napji>n megérkezésem : ll-dik 
praesentis lőn sw kásunk szerint, elöljáróink j elenlé
tében hivatalomba való introducáltatásam, a.zólta 
olvasok, ad interim ifj (ain)k elött német és görög 
nyelvet, ad interim mondom, rnert lejövén hova ha
marébb Pcíkei kedves kollégám mam is, kinek már 
parancsolt is a tiszteletes repraesentatiVllLl1 c" nsistorium , 
hogy mentöl hama.rébb útnak induljon s jöjjön, t ehát 
leérkezése után, másképen fogjuk osztani aZ órákat, 
s eotum én is egyebek praelectiojáh oz fogok kezdeni. 
I tt lévén azért azntán, mig I stennek tetszeni fog, 
múlatásom, ha mIt, velem parancsolni méltóztatatnék 
akár maga a tekintetes úr, akár az úrfiak , kitelhe· 
tökben, parancsolatjoknak telj esitőj e lenni kivánván, 
maradok 

a tekintetes úl"nak és a tekintetes úl"fí"knak 
Rolosvárott, 27·dik Janum'ji 1785. , 

alázatos kész szolg itjok 
I. o. miss. ' J.lJ.ci'J"kos , lll. p. 

7 
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LVlÍ. 

1785. május 10. Kolozsvár. 

Lázár István levele egyik Iszlainak. ':') 
• 

'l'ekil1te tes Ul', nekem j ó és gl'atiüsus patl'OnUH 
U ram! 

A tekiutetes lÍr sub 22" Aprilis a . c. 17 8ó. hoz
zitm úmsitani m éltóztatott le velé t 
ti sztelettel, látom annak rendiből, a 

vévén alázatos 
t.ekintetes úrnak 

m éltó panaszát, avagy csak némi-nemü képen (rnint
hogy bölcs itélete szel'ént a tkts urnak , tetszet aztat 
mostan vi lágoson és voltaképen tölem is elrejteni, s 
n ékem meg nem j elenteni) a loci tisztele tes parochus, 
vagyis inkább annak r osszul n e velt s gonosz indulatu 
fiai ell en és approbalom ennek orvoslása végett a 
tkts úrtól proj ectalt s velem közlött útat, s ebben, 
ami tőlem cseké lységem szer ént le hetséges, aztat arra 
fordítani, hogy a t.Hs úrnak s a tisztelet es ekklésiá
n ak consolaltatása lehessen, szoros kötelességemnek 
ismer em. D e m ostan már a mióta [ ...... J sekből [ .. ... . l 
h ozzá nk beküldött diffí cultások irá.nt tett r endelésün
ket kikülclötti.i k, és a r endes változásnak idej e is 
el tölt, ilpen nem t alálok exp 8clienst alTa, hogya repI'. 
cons istOl'iLlm á ltal de fe l',dtath assék a tisztele t es ekk
lés iá na k mostani f'uugens papja am otiójáva l, annyi" al 
is inkitbb, hogy az eféléket igazítani objectuma im
mediatc a generale consistol'iumnak ; egyetlen egy 
casLlst kivéve, cztet t udniillik , a m ikor a dolog 
olyas, hogy haladékot, si Ile cletril11ento conl11ullitatis 
ne szel1vedhetl1e a. dolog. Ekkor ugyanis van acti
vitasha.11 a. repI'. consistoriumnak is az efélékél' t cle
tel'J1lin itlni . E:wkhcz képest az én csekély op ini 6111 

*) A le\',~ 1 boritékja elveszet.t. 
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ez voJn;t, hogy az ekkJésia , adná fel méltó panaszát 
a I,özelebbröl e>. esztendöben celebrálando synoclale 
consistoriumnak a cliaecesana praell1Inra (!) álta l és ottau, 
h a olyan a, malum, hogy anna k orvoslása morát ne m 
szenved, lehet az amotioját ugy is urgeálni , hogya 
haladék nélkül meglegyen. H a pedig in mora pericu. 
Ium np-m lenne, akkor az eddig volt praxis szerént 
eoncludá ltatnék ugyan a transpositio; ele úgy, hogy 
annak com}' lementum3, a jövö Sz, György n>l.pkol' 
lenn e, .mint a ministerek változása reneles ielején. 
Hogy pedig ezen difficultasnak felaelattatil s,t felül azt 
irám, hogy az a diaecesana praelUlIl1'a által lenne: 
ennek oka ez, hogya gener ale consistOl'ium dete\'
minatiója szerént az efé léknek a diocesanum forum 
előtt kelleti k el~őb ben tractá,l tatni, és úgy pro
moveálja azon fornm a dolgot, adjecta sua opinione 
a c.onsistori ul11 eleiben, ad .adprobandum ant r epro-

• 
bandum et ?menden dum , En, ha ezen úton penetrál 
a dolog, a synodale c.onsistoriumhan tar tom szoros 
kötelességemnek mindazokat'elk övlltni, melyeket kiván 
szegény c.ommunitásunknak s ekklési ilinkna k emolu
mentuma ; r eménlvén, hogy ha Isten életemnek s egész· 
ségemnek kedvez, én is a következenclií synodali ~ 

confJuc.tusban 'Ial'cso.féi.l'"án m egjelenbessBk, melynek 
eelebl'atiója iránt nyert engedeImet épen no tegna.pi 
napon vévők a felséges királyi gubel'l1iumtól ; denomi
náltatván quo l'egiis c.ommissarii s méltóságos n" lt tel' 

István és tkts Sd"08i Sámnel mak. Ideje pedig a. si 
nodllsnak tel'mináltatott ad ll-ma mensis Junii, 

:Melyeknek e szerént való alázatos jeltmtéso mel
lett, minthogy sz. Istenünk kegyelmesség; bő l sz in tén 
jelen vanna.k a piinkösti sz. ünnopnapok, b-ií~vá n Ól) 

álhata,tosall a. tkt. úr ál' vaságra maradt coJlegiUI1111nk 
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deáki társaságához mutatni szok ott k cgyességél)en , 
a7.on társaság kebeléből bátol'kodtam ezen levelemet 
praesentáló l;~t."e Mihály n evezetü becsületes ifj at a 
végr e kibocsátani, hogy ő a tkts úrnak parancsolatja 
sze.rént teljesítené azon sz. ünnepek alkalmatosságá
va l az isteni szolgálatban ötet i lletö részeket. Rit is 
s véle együtt az emli tett társaságot midön alázato
son ajánlanék a tkts úr gmtiajában, óhajtván sz ivem 
szer ént a tkts úrnak s k edves úri házának mostani 
inl1epelését örvendet esn ek s üdvességesn ek lenni , m a
r adtam mély tisztelettel a tekintetes úmak . 

l\:olosvárt, 10-dik Maji 1785. a lázatos szolg,\ra 

Lcízcí1' I stv ein , m, pr, 

I. o. mi se;. 

LVIII. 

1785. jún_ 9. Gyulatelke. 

Ürmösi Maurer Sámuel temetési meghivója. 
, 

Méltóságos U r , 
Drága jó Uram! 

A mi első Rzüleinknek esetekkel mondaték a 
:Minc1cn bató sz , Úr I stentöl a7. emberi n emzetre azon 
kemény sententi a : POl'beil vételtél fel, és viszont porrá 
kell lenned. Ezen sententia j elenti mindnyájunkna k, 
hogy nincsen 6 világon megmaradandó szállás un k, 
hanem mást kell k eresnünk, még pedig sokka.l bol
dogabbat 6n,n61. Igy lévén a. sz , elvégezés irántun k, 
tetszett az U l' I stennek az én n éhai k edves féljelll et , 
tks Cnnüsi iI [ol/rer HáH/.llel urat is vil ági életének 78-clik

1 
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vó k ll' folytatott Jak ;'" . ;'" lI a k ped ig 20-el ik esztendej ében, 
Si'. illtUII ú"" OIl i"..: ~ • .r~LIl US l lC-Lv:'tllak o h,ő ]l apj án l'oggeli 
10 (\ I'a 1\ 0 1', űZ :'1,l'Jlyékv.il il,gböL az örök boldogság l'a 

;'tlhd k ö ltö~tc tn i. P;ZŰ Il v á. ltozú,sa t .... yá -'zos házam nal.:.: , 
JII "y mlg y szolll orúsitgot kozo tt logyell mind n ék em, 
"'gy g y tlOIl e O'y kedves lel"nyom llak, a,ztut " mél
tó:-; ;'t gos t'l l'Jlil J, légtelen vagyok lc il'll i ; lnblc1azonáltal 
v:"' ''' 'lIiu t n, i.lH1 0n koregz t 'ny özvegy ,tZ e f610 szomorú 
id ' II I to k bll ll az Sz, Úr J. toJltű l válj :, mogviga 'zta lását, 
I"gy Oli is az Ö Sl'., F ob óg o ÓJI r ajta m bé tölt te tszési t 
bók ssógos WI' "ssol szon vodoll' , ÓS sz , vé lolll,i él:t ese
d l'. Ill. ITogy P diO' az óu n é ha i kodves f ' j om m og
hi cl o.-.-od tt totom inol, n tn ls6 ti sztes, égt6tclit; illendil bb
k p II lll og ad h'1 s.'a Lll , a,)'m r ondol tom ozon Sz, J án os 
hav ll nak 26-cli k nnpj im " on dö l'oggoli 9 órájá t , A hoz
.k l Rt II Z ón ill O ta.lIi biJ.mü a imból se.l1J mi ink ább on 
.r 111 II I g II 111 viga. ' z ta lha t, m in t ha a 111 l t6si' g JS ú r 
Jn I. t6z tll t ik i ri való gyá zo-' h it zaumitl a m ogirt 
J1í1'jJon , s 6 1'1\ ll , ú)' i h Í1 zitval O'yütt magát megalázni, 

, 
A Sz n t U ,. !titOJl 11 7. tö lo r" több szomorú n\,l tozá-
sok t ' I a ,1I1 " s' 111.'at 's úri l lil;o:\,t m egol tHJIlIHZ\'án , 
11lil.)'"dt :1 11 1 szo kott t i ' il t ' I t t I 

8 igll lltU1H 1 

II \ L' \ I' :.;~ ~ H I H Wt) i h. t tI n ' :'i y. . I {"us :--YlÚ I gi~ l t\j ~1 

.lr/'({ j', 'kri lJur lil;m , 

Ct; "1I/ " 
1000 i N i llfTl !! 

M/l I Ló~i, go ' 'l' I'otzkó- ' l'. 
~ 

7'01'01:-

1'1 1'1111 k stb, 
J':ol" tÍn/ra , 

!i!l. • , 
.., . O. 11ll SIli . 
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LIX. 

1785. dect. 22. Kolozsvár. 

Lázár István ünnepi ajánlóleve!e Iszlai Sámuelhe 2 , K o -
10zsvári Mihály, legátus deák számára.~) 

S peccabilis Domine, domine ac patrone gratio'e ! 

)Iin t bogy szin tén elkö, etkeztek azok a ka ritc,(' ni 
"zen t innep napok , melyekben a mi Urnn k J ézl1' 
hr isw sna k szent szü l etés érő l. s abban mih ozzán k • 

m egmutattatott szent Istenünk nagy szeretetérő l hú l,\ · 
datos'iággal szokt unk emlékezni : anna k oká ér t ,t 

tekintetes úr tól kep.-yesen gya koroltatott szokits sze
rént , az azon szent innep i napokon lll egkin\n ta tó 
isteni t isztele tnek a tek intetes úr paranc,olatja "zerén t 
leendő Yégbcnyi telére kiboesiltottam én i3. kötölessé
g emet ebben is kivám-án te lj esíteni , ezen levelemet 
a tek in tetes úrna k p raesen táló K olosvári Mihitly ne-, 
vezetü deák ifjút: kívánván szívemből , hogy az Ul' 
Isten szen t elj e meg n, tek in tetes UIlHl.k s t ekintetes 
szép úri házának mosta ni szen t innep lését is és az 
ú j eszteml öre is békesség es felyirraditsc engedvén, 
allnak eg ész elfo lyását is a tekintetes úrna k s úri 
házának t éo-\-e örvendetessé s minden lelk i és lesti o . 
illdilsokka l bőyitse ! In l'eliquo j ugi obser vanmt ac 
dest ina ta , eneratione pel'enno 

Spectabi li domini 
Claudiopoli , 22 . a X-bri s 1785. 

1. o. miss . 
• ) A le \'él borítekja elveszett. 

obligatus sen 'u:::; 

Stephanus Edzd,-, Ul . p. 
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LX. 

1785. Iszló. 

Szentlászlói V. Miklós ;nlói pap levele, Lázár István 
püspöknek. 

'Tiszteletes Püspök Úr! 

nékem igen jó és kegyes Patronlls Uram ! 

Szomorú bimattai s könyvező szemmel kételenit 
engemet ah én nyomorult állapotom tiszteletes püs
pök uramnak kegyes tekintflti eleiben t8lj eszteni az 
iszlai venerábil is eeclésiában hat esztendők alatt egy
házi szolgálatban lévő s szenvedő életemet, melyben 
lévő siralmas panaszom sokszor hatott iG,már ti szte
letes püspök uram szívér e, de innen másuvá csak 
kicsin gyülekezetben való álta ltétettetésemet is sem
miképen ne111 nyerhettem és már esedező leyelem
mel bizonyára szégyelle m tisztelet es püspök uramnak 

• 
alkalmatlan lenni. Es miért i5 terhelném, ha valamit 
csak kevés nyugodalmat és jót láthatnék ezen ecle
siában? Mert ha látnék, bizony más gyülekezetnek 
kivánásával terhelni tiszteletes püspilk uramot illet
lennek állitanám_ De mivel bizonyára ehez hasonló 
és ilyen gondviselés n élkül va ló gyülekezet nincsen, 
méltán én szüntelen itten egyházi szolgálatban való 
állapotom"t kcsereghctclll , amidőn élet.em tápJÚlású.ra 
minden gabona jövedelmem n egyvenö t yékára ba mé
gyen; két kalangya zabbérem, minden tüzifámat és 
ecclésia jószága vagy paroehialis j ószág l,örül való 
kertet hat esztendök a latt hátamon kellett esiná.!
nom és hordanom, mi vel senl, i ,<~g),i~c):>b.; !igy~t, sem 
vét. ,lléán mél()l.9> li I$JJh'<li ,till:)!>!it cl'lleXl11 , ~fli'l 'il \\ e~\\l\ 1l

'
1\giHM ~,w 

.él~4gi:!z:t~J.fó) D.Il JmMpto..iI1Í]<!lll1llt\llJ IUi 9Qlij i ltz J IÍJ:l l:gMü.~qJ~~ -
.ad m ,CI .1 
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zetewnek cse"-élységét s' magamnak is ebben lé , ö 
nyomorult "letemet. holott ez felette jO"en tud,-a '-a· 
gyon mindeneknél . Regi j ö '-endölés ez : L észtek " j. 
Iaanak seprej. de il sok között én Hl<7 \'ok az aki· ...... o. ' 
azz,. reretretrem az én ,.llapotomban. Ezeket ig ,' szen· 

~. 

ved,-én. mir ,-étek én mind Istenem ellen akinek hit· 
rel k-relezte))) magamat papi bj,-atalomnak folytatá · 
sara. de mjt ,-étek az én tiszteleres föpapi tiÜedel. 
mern ellen is. ha az egyhazi szolg'lknak hi ,-ata ljokon 
ki,-ül kesereg lelkem k enyer es egycb szükséges jók 

• 

nélkül. E n a magam állaporját jobbá nem tehetem 
mag',mtól l1elYl"e nézve. hogy ezek a reménytelen 
gono,zok cn rajtam ne uralkodjanak. Ie borul,-án 
ri"ztc!e es püspök uramnak kegyes tekinteti elült . 
esedezü s törekedü keressel instúlok: méltóztas~' k ih' 
csekél ... és minde'n r.ond,-iselés nélkül ,-aló ecclesiiIból . , 
ih' hosszas ,ilrakozásom után máslwá ,-a1ó által té · 

• 

te tNésemet keg) esen munkalódui s már " alaha ,-á · 
rakozó s soknor panaszl0 szomorú szí,-emet teljes öröm· 
mel megdgasztalui. nu ,-el nincsen IstenCIn s tiszte · 
lete' püspök tu,lmon ki,-ül több SOl-"OIll megjobbitú~a 

felől reménységem. l1ely esedező kérésemn ek jó __ á· 
laszát s tiszteletes püspök tu'lmk kegyes es könyö· 
rülö sz.i,o úhal , al", tel,'esedését midön alúzatos5ú!!a l . ~ 

e~ bizodaloffilual , á.t"OUl és óhaj tom. , agyok mino 
éltig és to, ábbra is maradok - . 

T iszteletes P iispöl,. L mak 
Signamm Iszló I I Ö. alázatos szolgája 

~'. [,.;,dói r. _lfiklós 
Isz'óban llnir;:rins p,-edikawr. 

C:im: Re'\erendissimo ac c1aris.~itno dOluino dOlniuo 
.' <l'llU"O L.í:ór de Thorvt:ko E cclesiarum nitariarnm in 
Transih'ania disperoarnm episcopo etc. Claudiopoli. 

L O. miss. 
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