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1.
Sorostély, 1711. június 12.
Méltoságos Groff Ur, nagy bizodalommal való Uram s' Patronusom.
Ez előttem lévő alkalmatossággal akarék az Umak magunk dolgairol alázatos tudósítást: tenni, Istennek hálá mind a kettőnk részéről jol
indultak dolgaink, ugy hogy kevés idő alatt el repülhetünk. A z Urnái
Bethlen László Uramnál ugyan frustralodtam; melyre nézve Fogarasban
menvén Inczédi Joseph Uramhoz, más Assignaíiot extrahaltam1 Teleki
Joseph Uramra és itt készen vagyon az 100. forint. Székely Ádám
Uramis adott más fél száz forintig Kolosvárra Assignaíiot; hasonlóképpen. Köpeczi Uramnakis annyit, melly reménségünk felett esett; Jo karban hagyván itt ma dolgainkat reggel Enyedre indulunk, és (on)nan
Köpeczi Uram Kolos várra fog, az As[si]gnaíiokkal, adjungálván énis
magam részemről mást valakit, mint hogy propter certas consideraíiones2
jobbnak tartom magamnak el maradni. Szintén az estve érkezék meg
Köpeczi Uram Tepercsényröl, honnanis az 105 forintot, valami nagy
nehezen fel vette, eggyütt adtunk qvietantiat rolla; soha az Ur jobb
Executort Tepercsényre nem talált volna, vagy két eskütt ember ide
kisirte Köpeczi Uramot, ittis ugy venerálták mint valami nument. Bár
Kolosvártis ollyan szerencsés lehetne mihelyt penig meg érkezik Köpeczi
Uram Kolosvárrul, egyenesen az Ur udvarlására sietünk, addig penig
recommendalom magamat az Ur graíiajában az 30. arany iránt; akarván
abbreviálni hoszsza[s] készületünket; mig az Úrral szemben nem lehete[k], mind félek addig, hogy az Ur praejudiciumára (ejsett az Beszterczei Assignaíio: egyebirání [ . . . ] bizodalommal vagyok az Ur hozzám
va[lo gratiajjában, mellyet egész életemben alázfatos szolgá)latommal
demerealni igyekezek, é[s maradok]
Az M. Urnák
igaz kötelességü alá[zatos szolgája]
I f f j u Papai [P. Ferencz]
Sorostély. 12. Iunii. 1711.
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más utalványt szereztem
mivel alaposán meggondoltam a dolgot

• >

7

2.
Keltezetlen
Méltoságos Groff Ur, nagy bizodalommal való jo Uram s Patronusom.
Istenünk segicségéböl jo reggel indulolag vagyunk Kolosvár felé,
az hováis feles Debreczeni kereskedők fognak comparealni. Segesvárról meg jőve Pathai Uram, bár csak egy hétig való várakozhatása lehetett volna ott, az Assignaíiok szerint egészen excontentaltattunk volna,
az mint hogy munkábanis vették a dolgot, de az időnek rövidcsége
miatt ott nem várakozhatott, az maga részét ugyan, mint hogy kevesebb volt ~ FI. 50. lévalta, az többirölis vagyon igiret hogy meg nem
fogyatkozunk. Én voltam egyedül szerencsétlen, tudván hogy én Segesvárra nem érkezhetem, biztam az Székely Moses Uram Assignaíiojátis
Köpeczi Uramra eö Kglme nem tudom ex oblivione, vei praecipitantia1
vagy ugyan csak szántszándékkal el tévesztette; (alig tudtam mostis
ki vájni)- és igy azt nem repraesentalhatták Segesvárott; én már itt
hadtam az Apám Uram kezében; hogy alkalmatosság lévén irja meg a
dolgot Segesvárrá, és ha szép szerint nem acceptaltatik, az Comes
elöttis insinuáltassék; az Beszterczei 30. aranynyal (mellyis egyedül az
Ur gratiájátol függ) ezis el érkezhetik, az transpositiot Récsei Uram az
Ur tekintetiért véghez viszi Bécsig, onnan promovealni fogja Sz. Kereszti Uram. ha casu qvo revocalni2 találnák Segesvári Uraimék igireteket, azutánis az Ur szokott gratiájaban recommendállyuk Assignatioinkízak procuralását.3 A z Kolosvárra szollo két Assignaíiot penig his
inclusis viszsza küldettem. Ha az Urat meg nem bántanám vélle, vagy
egyszer, vagy mászszor Allvinczi Gábor Urammal találkozván az Ur,
méltoztássék emlékezetet tenni, az Uj egyházszékröl igirt két száz
forintas Assignatiorol, pénzül tudom hogy meg nem adnák, de ha búzát
adnánakis, nem vallanok karré, mert az idén lészen árra a búzának
nem lévén Magyar Országnak nagyobb részen semmi buza az szárazság miatt, bizom ezirántis magamot az Ur gratiájában; énis ha Isten
életemet meg tartya, nagy alázatossággal demerealom az Ur dolgaim
mellett való solicitudoját, az mint hogy mindenek felett való obligatiomis vagyon az Ur M. Házához.
Ezen indusában küldettem el az Urnák a Brassai szíjgyártó contractussátis, nem tudom kivántatiké tovább avagy nem? ajánlván ezzel
az Urat Isten erős oltalmában, magamot penig az Ur tovább való gratiájában, maradok
A z Urnák

igaz kötelességü alázatos szolgája;
I f f j u Papai P. Ferencz.
mpr.

Egy passustis includaltam pro curiositate
recrealhattya4 az Ur magát vélle.
Kívül Teleki Sándor kezével: Erdelyben létekor irta.
8

2.
Miskolc,

1111. augusztus 26.

Méltosagos Grof Ur,
érdemem felett való Uram s Patronusom.
Ezen alkalmatossággal alázatos levelem által udvarlok az Urnák,
mellyis hogy az Urat M. Házával eggyütt örvendetes órában talállya,
kívánom. Eddig Isten segedelméből békével érkeztünk, nem kellett
semmi comitiva, mindenütt magunkra jöhettünk; ezután bajossabb utazásunk lészen, lévén szoross examen az passusokon a pestis miatt,
mellyis nagyobb mértékben Buda és sopron körül grassal; az mint a
fel földi kereskedő emberek beszélnek, nem igen biztatnak Bécs felé
bennünket, indifferenter gvarantérozni1 kell mindennek; és igy alig ha
az mi Bécsi utunkis meg nem változik, mellyen felette busulnék az
magam részemről; mindazáltal ha ugy találnais lenni. Lőcséről az Pax
Crucisokat az Ur instructioja szerint postán expedialom; az hováis
szinte indulunk.
Debreczenben az Ur Levelét meg adtam. Komaromi Uram szóval
egyebet nékem nem mondott, hanem azt hogy rövid időn választ tészen
az Urnák, az Pax Crucis iránt penig el várja az Ur graíiaját.
Alázatossan kérem az Urat, ne légyen feledékeny az Beszterczei 30.
aranyról; melynek meg adására médium 7bris vetették terminusul; ugy
az Segesvári Assignatiokrais várnám Patai Uramnak tött igirettyeknek
valoságos effectumát, de modalitate transpositionis,2 talám accedál az
Récsei és Keszei Uraimék jo akarattya, irtam erről Apám Uramnakis
hogy az Ur tanácsosával éllyen az Segesvariak iránt. Ezzel ajánlom az
Urat M . Házával eggyütt Isten erős oltalmában, magamat penig meg tapasztalt Uri grafiajában továbrais recommendalván, maradok
•
A z Urnák
igaz kötelességü alázatos szolgája
I f f j u Papai P. Ferencz
mpr.
Miskolcz, 26. August. 1711.
P. s. Tokaji Commendans Steinlöffel Uramat utunkban köszöntettem
az Ur szavával; igen nagy köszönettel vette, sokat is kérdezősködött az
Ur felöl, ugy Teleki Pál Uram felölis.
.
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feledékenységből vagy elhamarkodottságból
valamilyen okból visszavonni
kegyelmébe ajánljuk kiutalásaink ügyének támogatását
egy útlevelet is csatoltam az érdekesség kedvéért, felüdítheti
egyformán karanténba vonulni
az átutalás mikéntjét illetően
9

Ezen az földön az hegyek allyán valóban szedegetik viszsza a Jesuiták a Templomokat, lévén erös Commissioja General. Pallfi Uramnak,
hogy valamely helyeken Rákóczi Uram az miéinknek cedalta a Templomokat, azok rehabealtassanak.

4.
Bécs, 1711. szeptember 20.

.

Méltoságos Groff Ur,
.
érdemem felett való jo Uram s Patronusam.
Ez idegen földrölis akartam az Urnák alázatos levelem által udvarolni, mellyis hogy az Urat M . Házával eggyütt örvendetes órában talállya, kívánom. Nagy hátramaradásomat reménlvén abban, ha az Ur
Bécsben szollo leveleit, az Pax Crucisokkal eggyütt magam nem repraesentalhatom; igyekeztem minden erővel azon, hogy mellettem lévő büjdoso Comesimet inducállyom az Bécsi útra; az hováis szerencsésen el érkeztünk minden détentio és qvaranta nélkül, egyenes utan ugyan nem
jöhettünk, hanem az securitásért az bánya városokra kerültünk; itt az
könyveket minden macula nélkül az Ur instructioja szerint meg adtam,
az M. Herczeg igen köszönte az Ur indulattyát, hogy ollyan meszsze
földrölis meg emlékezett az Ur eö Herczegségéröl; hasonlóképpen az
Herczeg Aszszonyis köszönettel vette az maga részéről, kiis circa finem
8bris le fog Erdélyben indulni; az M. Herczegis le szándékozik, ha az
ujj. király (ki még helyben vagyon) ide érkezik. A z Ur Bethlen Miklós
Uramis örült az könyvnek, annyivalis inkább hogy az Ur kölcségén jött
világra, sokat beszéllet eö Naga velem, tudakozta töllem, ha tanúié
Miklós Úrfi, és az Ur egész Háza mint vagyon. Én az Ur instructioja szerint detegaltam eö Naga előtt az Ur emberbéli kárait, hogy az jószág
igen pusztán vagyon, ugy Sz. Kereszti Uramotis kértem az Ur szavával
arra, hogy az régen udvarnál lévő Memorialist procurállya, igiriis minden jora magát, hogy. a mikor ideje és helye lészen sine fuco urgeállya,-1
most semmi dolgok nem folynak, mig a király nem instellaltatik. Az
könyvet Sz. Kereszti Uram maga meg fogja köszönni levele által; Balko
Uram penig rövid nap szemben lészen az Úrral, le kisirvén az Herczeg
Aszszonyt, akkor az minuta szerint complacealni fog virág és vetemény
magokkal, az gyürütis el fogja vinni magával, talám addig meg mettzik.
Tarczali Uramot ágyban találtam, az lábán vagyon valami kelés, külömben jo egéssége vagyon, eö kglmeis ösztöne lészen Sz. Kereszti Uramnak az Ur dolgaiban, assecurállyais az Urat, hogy Sz. Kereszti Uram
igazán szolgál az Urnák.
Ma negyed napja, hogy itt mulatunk, azolta nem sokat hevertem,
csak jártam nap estig az uttzákot és kerteket, az Császár Favoritájábanis
voltam; tegnap el vesztettem volt az szállást, igen későn akadtam réá;
az aranyos medvénél voltunk szálláson, az hói amaz hires Apostata Ot1
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őszinte jóindulattal buzgólkodik
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rokocsi Ferencz Urammalis beszéllettem, igen nagy dolgokkal álmadozik
nyavalyás negat Calvinum, Lutherum et alios a' Deo missos fuisse ad
reformandum2 azt mondgya, hogy ötet rendelte Isten arra hogy harmóniát szerezzen a keresztyének között a vallás dolgában, és ö lészen a negyedik és principális Reformátor; mostis szüntelen munkálódik, mutattais sok manuscriptumit nékünk; innen holnap szándékozunk Francofurtum felé, Baraszloig az szekeresnek fizetünk négyen 27. forintat. oda
nem meszsze lészen Francofurtum. Az Urat kérem alázatossan a Beszterczén és Segesvárt hátra maradott kölcségem fel vétele iránt mutassa
assistentiáját és ha lehet, ne haladgyon igen hoszszas időre transpositioja, innen Sz. Kereszti Uram szerez vechselt nékem; az aranyban igen
sok kárunk lészen, legalább minden 100. aranyból defalcalodik 50. forint. Ajánlom ezzel az Urat M. Házával eggyütt Isten erős oltalmában,
én penig maradok.
Az Urnák,
igaz kötelességü szolgája
I f f j u P. P. F.
Bécs 20. 7bris A1711.

5.
Berlin, 1711. november 12.
Méltoságos Groff Ur,
kiváltképpen való Uram s Patronusam!
Bujdosásom földéről negyedik levelemmel udvarlok már az Urnák,
mellyis hogy az Urat M . Házával eggyütt örvendetes órában talállya s
köszöncse, kivánom. Minékünk Istennek hála mindenütt békességes és
kár nélkül való utozasunk volt mind eddig, lévén nagy adminiculumunk
ra az Német nyelvnek értése, mellyel feles kölcségünket marasztottuk
meg; ide érkezvén az Ur levelét Jablonczki Uramnak praesentáltam, igen
nagy kedvességgel vette, választis tészen rövid nap az Urnák; én az magam dolgairol, s czélomnak admaturatiojára kívántató subjectumokrol
consultalodván,1 leg alkalmatossabnak itiltetett ez Hálái Universitas,
mellyis ezen Prussiai király Dominiuma és inspectioja alatt vagyon, az
hólis, az mint referállya Jablonszki Uram maga, igen nevezetes emberek
vannak, és egész Germaniában alig vagyon florensebb Academia, kivált
in Physicis et Philosophico Medicis,2 melyre mindenikre nagy szükségem vagyon, nem jöhetvén el onnan házul ollyan készülettel, et lotis
manibus, az mint ki van tátott volna; ott a jeget jol meg törvén, jo fundamentomra könnyebben epithetek az Hollandiai Academiákon; a Jablonczki Uram biztatásából reménségem vagyon hogy Hálában az király
2

nem isineri el, hogy Calvint, Luthert és mást Isten 'küldte volna a reformálásra
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célom előmozdításához kívánatos tényekről tájékozódván
a természettudományok és az elméleti orvosi tudományok tekintetében
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Alumnussi közzé annumeraltatom, mellyis két három napok alatt el válik, és helybe verekedem az honnanis az Urat bővebben tudósítani el
nem mulatom. Köpeczi Uram Francofurtumban maradott az Alumnián
Patai Urammal eggyütt, én csak Sérczi Urammal maradtam, kivelis egygyütt lészen hybernationk.
Importunus vagyok ugyan, mindazáltal hogy feledékenységben ne
mennyen, otthon maradott kevés kölcségemnek, ugy mint az Segesvári
és Beszterczei pénznek transpositioját iteratis recommendalom az Ur graíiajában;3 ha Erdélyben az arany öt forintra szállana, arannyá kéne tenni, ha penig még is ollyan drága lészen az arany. Császár vagy Franczia
tallérokat kell váltani, mindenik elég káros, kivált az arany, mert itt
fellyebb nem veszik négy német forintnál; Bécsből az Sz. Kereszti Uram
jo akarattya által találnánk vechszelt minden felé.
Még eddig el jövetelemtől fogva senkitől semmi tudósítást nem vehettem, holott az Urtol erigaltatott Sz. Kereszti Uram által folyando Correspondentia szerint, lehetetlen volna ez leveleknek el tévedni, félék rajta hogy az én leveleimbenis eltévedtek, és nem mentek mind az Ur keziben. Alkalmatlan irásomrol az Urat alázatossan követem, ezzel penig
az Urat M. Házával eggyütt Isten oltalmában ajánlván, magamat s méltatlan személyemet az Ur tovább való gratiájábanis recommendalván,
maradok
Az Urnák
igaz kötelességü alázatos szolgája
I f f j u Papai P. Ferencz
mpr.
Berlin. 12. 9bris. 1711.

6.
Halle, 1711. december 10.
Méltoságos Groff,
kiváltképpen való jo Uram, s Patronusam.
Isten az Urat M. Házával eggyütt minden áldásival szeresse, és az
siralmas o esztendők után, sok örvendetes U j j esztendőkre virraszsza,
kívánom.
12. 9bris Berlinből dátált Levelemben bővebben irtam az Urnák magam dolgairol, mellyet Bécsre dirigáltam Tarczali Uramhoz, gondolom
eddig az Ur kézinél lészen; mostan penig érkezvén hozzám az Ur levelére való válaszsza Jablonski Uramnak, his inclusis el küldettem, violáltam ugyan az levelet, hogy az párja nállam maradgyon; azért, hogy ha
szinten propter distantiam loci et varios Tabellarios1 el találnais tévedni
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a pénz átutalását ismételten ajánlom az Ör szíves figyelmébe

1

a hely távolsága és a különböző továbbitók miatt

'

az Originál, más alkalmatossággal ex Copiis, ugyan csak meg érthesse
az Ur, a levélnek continentiáját, külömben magamnak ezt a bátorságot
nem praesummaltam volna, de mivel hogy semmi titkot nem gondoltam
a levélben, annyivalis inkább mérészkedtem; nemis hiszem, hogy az Úrtól ezért meg itiltessem. Az Ur bizony Jablonski Uram előtt az felső
polczon vagyon, és dicsekedve mutatta más nagy embereknekis az Ur
levelét, ezt mondván az Ur felöl: licet sit aetate juvenis; senioribus tamen praeivit exemplo pientissimo suo zelo, et gratulor qvod occasio mihi data sit, literalibus saltem Commerciis, cum eodem innotescendi;2 az
többi között egyszer vacsorára marasztván, egy Theol. Doct. és egy városi senator, egyszersmind Curator praesentiájában egy pohár Magyar
Országi bort köszönt el az Ur egésségéért, ezen szókkal; Vivant Heroes
Ref. Transyluanici, signanter Excell. Comes Alexander Teleki, qvi licet
sit minimus Ex qvinque Fratribus, majorem et laudabiliórem spartam sibi adoptavit, Curatoratu ruinosarnm Coll. Enyediensis parietinarum; et
utinam possemus voto ejusdem respondere;3 melyről ha Isten Sérczi Uramot viszsza viszi, (velem lévén azon vacsorán) bizonyos relatiot tehet eö
kglmeis; látván penig én az Úrhoz való nagy reflexióját Jabl. Uramnak;
jutván eszemben (azis) az Ur szavais, hogy ha az Ur meg fogja tapasztalni az Jabl. candorát, valami pohárbéli honoráriummal lészen, hogy
annyivalis inkább devincialtassék az Collegiumhoz; az többi között, egyszer, az alkalmatosságis ugy hozván, mondottam Jablonski Uramnak,
hogy a levél volt első ut az ismerecségre, mindazáltal reménlem, hogy a
jég törés után, valami honorariummalis fog az Ur kedveskedni; de telylyességgel semmit nem specificaltam, nemis illett; ha azért az Ur helyesnek, és szüksigesnek itili, az tavaszszal fel szándékozo legények keziben
assignálhattya szokott Curiositássa szerint; tudam annak nagyobb tekinteti lenne, mert akar hólis, munera placant, hominesque, Deosque.4
A magam dolgait a mi illeti, conferalván Jablonski Urammal azon
állattunk volt meg elsőben, hogy itt, s az Hollandiai Academiakon 3.
esztendőt el töltvén, az negyediken Francofurtumban siessek az Alumniára; de jobban meg fontolván a dolgot, helyesebnek itiltük másodszor, hogy két esztendeig itt alatt az Tyrociniumokan desudalvan, harmadik esztendőn salutállyom Hollandiát, és ott perficiállyom egész Cursusomat, melyre nézve az jövő esztendőn (Köpeczi Uramis fellyebb
szándékozván onnan) succedalni fogok eö kglmének, egy nevezetes Berger nevű Med. Professor disciplinaja alá, csak az alatt ne praeoccupaltassék valakitől az Alumnia, és ha szintén lennénekis solicitansok, otthon lehet dispensálni ez szerint: hogy elsőben az Hollandiai Academiakon tanulván, in reditu subsistállyon az beneficiumon,5 mert én esztendőnél tovább Francofurtumba nem mulatok, és igy mind nékem, mind
2 jóllehet fiatal ember, példamutatásával, jámbor buzgalmával az idősebbeket
is túlszárnyalja; igen nagy szerencsének tartom, hogy alkalmam nyílt megismerkedni vele, legalább levelezésünk révén.
3 Éljenek az erdélyi református hősök, nevezetesen a kiváló
Teleki Sándor
Gróf, aki bár a legfiatalabb az öt testvér közül, a többieknél nagyobb és dicsérendőbb feladatot vállalt, amikor az omladozó-romladozó Enyedi Kollégium gondnoka
volt; bárcsak megfelelhetnénk kívánságainak!
4 az ajándékok megnyugtatják az embereket is, az isteneket is
5 visszatértekor használja fel a jótéteményt
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annak Contentuma lehet, itt való subsistentiámra penig az Fels. király
kegyelmességéböl deputaltatott 60. Tallér, mellyet kezemhezis vettem és
ha az jövő esztendőn az Francofurtumi beneficiumotis obtinealhatom, kevés kölcségecskémet az Hollandiai szükségre conservalom, hogy annál
töbre érkezhessem; ezen az földen igen kevés baracság vagyon, ex bursa kell mindennek élni, csak a Professoroknakis feles pénzt kell adnom,
ha privatum Collegiumot tartok, a lévén az eö ekéjek.
Alázatossan kérem az Urat, ne légyek el felejtve ez idegen földenis;
én mindenek felett az Ur graíiajához ragaszkodom, az mint hogy obiigálom is magamot mindenek felett az Ur szolgálattyára minden készséggel, igyekezvén demereálni az hozzám mutatott s velem közlött Patrociniumot. Közlebb, hátra maradott kölcségemnek transpositioját s kezemben vechsel által való szolgáltatását, ne terheltessék az Ur akar Sz. Kereszti Uramnak, akar penig Tarczali Uramnak recommendalni; ha Isten
az tavaszra és nyárra által viszen, az Ur parancsolattya szerint, az kertészek körül, a mi raritásokat kaphatok, meg szerzeni el nem mulatom, itt
egyéb dolgom s avveatiom a tanulástol nincsen, annak idejében reá érkezem afféle curiositásokrais. Az Urat hoszszas irásomrol alázatossan
követem, ajánlván ezzel az Ur életét. M . Házával eggyütt Isten oltalmában, maradok
Az Urnák
igaz kötelességü bujdoso szolgája
I f f j u Papai P. Fer.
mp
Hála, 10. Xbrís. 1711.
P. s. Méltóztassék az Ur a Jablonski Uram levelét. Apám Urammalis Communicalni.
Jablonski Uram kedveskedett az Urnák egy német könyvecskével,
ugyan maga munkája; melyben az Vvussiai király fundatioit és Academiait irta le. Húsvétra gondolom bé küldhetem az Ur keziben az Erdélyi
tanuló szászoktol.
Még eddig semmi tudósítást nem vehettem Erdélyből; el jövetelemtől fogva, nem tudom mi az oka.

7.
Halle, 1712. március 29.
.

Méltoságos Groff Ur,
nagy bizodalommal való jo Uram s Patronusam

Ottan ottan zörgetek az Urnái udvarló levelemmel, hogy az Ur hozzám való gratiájának talám szintén alunni készült szikrácskáját meg
éleszszem, és mint egy el takart eleven szénről az hamvat el fuván, el felejtett csekély személyemet az Ur előtt még egyszer emlekezetben hozzam, melynek fel derülését a midőn ahitatossan óhajtóm; ugy kívánom
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hogy ezen postámis az Urat M. Házával edgyütt örvendetes órában köszöntvén, az Ur élete felöl való kivánatos jónak hallásával, reménségében el csüggedett szivemet rövid nap tölcse bé, és ez idegen földön, árván hagyott, s búval kínzott szegény fejemnek valami kicsiny vigasztalást nyujcson. Én, a mint eddig, ugy ez utánis, mások felett, bizom az
Ur grafiajában, (az mint hogy szárnyra kelésemet, és eddig való boldogulásomat Isten után az Ur szorgalmatosságának tulaj donithatom) neis
szakadgyon félbe az Urnák el kezdett jo munkája, és dolgaim mellett
való fáradozását ne tégye le az maga vállairól, söt igyekezetem végének
el éréséig légyen én mellettem assistentiaval, hogy fel tött czelomat meg
futván, a midőn örömmel viszsza téréndek (ha Istennek ugy teczik)
édes Hazámban, szaporodhassék velemis az Ur igaz szolgainak száma,
kinek hűségére már régen devovealtam magamat minden készséggel. Az
el mult héten Vettem az Apám Uram levelét Francofurtumbol, melyben
irja eö kglme, hogy az Ur assistentiája által hátra maradott kölcségem e
télen öszve szerződik; mellyis ha meg lenne; jo alkalmatosság volna az
fel igyekező ifjaktol fel küldeni, ha bátorságossabb utat nem talál az Ur
a Bécsi Vechszelre; külömben, ha haladnais azon pénznek fel jövetele,
nem bánnám; csak ne kelletnék válogatott szép aranyaimat négy német
farintban vesztegetnem, mellyeket örömest Hollandiai szükségemre tartanék; az Tallérban, akar Császár, akar Franczia Tallér légyen, semmi
kár nincsen," mert annyit ér, mint otthon, csak lenne móld el hozásában,
bizom ez iránt való solicitudomatis az Ur gratiájára.
Mint acceptait Jablonski Uram Berlinbe, és melly örömmel vette az
Ur Levelét, 2da Januar. datait levelemben az Urnák bőven meg irtam,
includalván az Jablonski Uram válaszszátis, tudom, eddig az Ur vette
azon tudositásomat, el kezdett ismerecségét az Ur, Jablonski Urammal
továbrais continuállya, qvia apud Regem multum potest.1 Csudálkozott
azon Jablonski Uram miért nem recommendalt Apam Uram engemet az
Alumniára, én azt feleltem, hogy nem akarta az Theologusoktol praeripialni, arra azt ( f e l ) mondotta, hogy nem köttetett az, csak a Theologiához, mert ha professive nemis, confessive minnyájon Theologusok vagyunk, és csak irjak Apam Uramnak, hogy másoknak ne Conferaltassék
az edgyik, az mikor akarom enyim lészen, úgyis bocsátott el Berlinből,
hogy viszsza mennyek ( ? . . . ? ) Francofurtumban; mint lehessen penig
alig látom által, mert itt az micsoda Studiumokat kezdettem az Medicinában, interrumpalni nem akarom, mint hogy itt külömbözö Princípiumán epitnek, mellyet másutt fel nem találok; irtam erről Holczfus Uramnak Francofurtumban ki az Stipendiariusok Ephorussa, választ tévén levelemre azt irja, hogy ha viszsza nem mehetekis, légyen mindazáltal az
a hire mint ha viszsza mennék az jövö esztendőn, ö az pénzt Cantoronként tanqvam Alumno Francofurtensi2 által szolgáltattya, mert azt senki
nem kérdi, ha Francofurtumban vané az Alumnus, vagy másutt, az ö kezéből menvén ki a pénz, dispensalhat belölle, mellyen mi mégis nyugodtunk, várván onnan házul a consensust. Mellyet ha obtinealok, nagyon
segítődöm 80. tallérral; lészenis helye, mert egy héten csak kétszer tanítanak ajándékon, privatum collegiumot kell fogadni az Extraordinariu1
2

mivel a királynál sok mindent el tud érni
negyedévenként mint frankfurti ösztöndíjasnak
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soknál, drága pénzen. Külömben nagy freqventia vagyon itt az Medicinaban, mind öszve többen vagyunk 45nél, magyarokis vannak ötön, Posonbol, és a Bánya városokrol; igen hires medicus vagyon itt a többi között. Georg. Ernestus Stahl, kinek ujjabb ujjabb inventioi vannak, nem
fogom meg bánni ide való jövetelemet. Ez az Academia ugyan nem régi
fundatio 1694ben fundalta az király, mégis rakta tudós emberekkel mindenféle Disciplinában, az Academia jóllehet Lutherana mindazáltal minden expensa, Professorok fizetése &c. az királytól jár ki annuatim, ezt
penig propter Harmoniam cselekszi, akarván idővel az két religiot unialni.
Semmi novellákká! nem tudok ez úttal az Urnák kedveskedni, Bécs
felöl kívánnánk valami jot hallani az F. Magyar Király koronatioja alkalmatosságával, mellyis 3. futuri mens. Apr. fog celebraltatni.3 Hoszszas irásomrol az Urat alázatossan követem, és ezzel az Ur életét és M .
Házát Isten oltalmában ajánlván, marad
A z Urnák
igaz kötelességü bujdoso szolgája
I f f j u Papai P. Ferecz
mpr.
P. s. Miklós és Sándor Urfiakat, ugy az kis-Aszszonyt alázatossan
köszöntöm, az Urfiaknak kívántató Classicus könyvekre gondom lészen
annak idejében.
Halae, Magdeb. 29. Mart. 1712.

8.
Halle, 1712. június 10.
Litera nro. 8.

Méltoságos Groff Ur,
nékem kiváltképpen való nagy jo Uram s Patronusam.
Isten az Urat M. Házával eggyütt éltesse, és sok esztendőkig virágoztassa, szívesen kívánom.
Sub dato 22 Február. Gernyeszegröl költ levelére az Urnák, 8 M a j i
meg feleltem alázatossan cum omnibws particularitatibus,1 most penig
ujjabb alkalmatosságom lévén az irásra ujjolag reiteralom, elsöbenis a
mi utazásunk expensáját illeti: ahoz képest a mint mások költöttek, nem
sok kölcségünk volt, alig költettünk mind a négyen többet 108. forintoknál, szemesek voltunk mindenben, melyre nézve meg nem csalattattunk,
és Istennek hálá minden kár nélkül helyben verekedtünk. A mi penig az
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3

a jövő hónapban, április harmadikán fogják megtartani a szertartást

4

minden részletre kiterjedően

Fracofurtumi Alumniák dolgát nézi, azok jo fundamentumon álnak,
melyről Jablonski Uramis egész informatiot tött az Urnák sub dato 21.
9bris A1711. tudosicsan az Ur, hogy ha kezéhez menté az Urnák azon
levél, ha casu qvo el veszett volna, más alkalmatossággal az Copiáját
altal küldöm, az originalt penig adtam egy innen Szebeni Rectorságra
menő Professor kezében, több leveleimmel eggyütt kiis 2da. Januar. indult meg innen Erdély felé. Mire vigyázzan az Ur Alumniára admittalando Deákok iránt, minapi levelemben arrolis bőven irtam, ha az szerint lészen a dolog, nagyobban bizhatni az Alumniához, hogy penig valamelly Szemtelen Atyafi Enyedi Deák képében Curator és Professor
Uraimék recommendafioja nélkül ne intrudállya magát, arrolis mind
Francofurtumban Dr. Holczfusiussal, mind Berlinben Jablonski Urammal beszéllettem, azt recommendaíio nélkül senkinek nem adgyák.
írja az Ur jo szándékából (mellyért is Isten áldgya meg az Urat)
hogy tudosicsuk az Urat jo eleve, a mikor Hollandia felé akarunk peregrinalni Köpeczi Urammal, ha Isten azt az időt el hozza, praevie meg
irom alázatossan az Urnák, hogy penig Köpeczi Uram fellyeb gondolkozzék alig hiszem, hanem ha más succedál az Alumniára, mellyet sok
circumstantiákbol concludálok, közelebb az elmúlt héten Sérczi Uram,
kiis szinte tegnap indult Hollandiában, akarván elméjét venni, próbára
egy levelet ir eö kglmének, hogy ha Hollandiában volna szandéka, lennének egy-más Comesi, választ tévén Sérczi Uramnak, azt irja, hogy,
meg sem gondolta hogy Hollandiában mennyen, ha csak pénzt nem küldenek onnan alól azon uttyára, mig az Alumnián lakhatik, ott lészen, ha
turbállyák viszsza mégyen, mert nincsen mivel élni, még eddig penig bizony olly formán hozzá sem nyúlt kölcségéhez, mert igazán irom, hogy
ha minden Deák ugy sovárog és koplal Német Országban mint eö kglme,
bár viaticumán kivül egy pénze se légyen, meg éri az Francofurt Alumniával, ott létemben beszélte a Magyarok Gazdája egy Deák felöl, ki
nem igen régen élt azon az beneficiumon, hogy több pénzt keresett
Francofurtumban, mint a mennyit oda vitt, talám azt akarja imitálni eö
kglmeis, jo lészen akkoris a pénz mikor viszsza mégyen, ki adhattya Interesre must fejében Czelna körül az hegyek alatt, bezzeg nem ugy sohajtyák más szegény legények az oda fel való nagy Theologus Professorokat Vitringát és Röel Uramat, kik hason mászvais el mennének, ha
kölcségek volna.
Mint hogy kevés időm vagyon az Conversatiora, nem sok novellákkal kedveskedhettem még eddig az Urnák: 22 Maji az F. király Coronatioja végben ment Posonban nagy solennitással mellyet 23 ejusdem meg
tisztelt az F. özvegy öreg Császárnéis aggratulálván személye szerint az
Ujj királynak, kiis még az nap viszsza ment Bécsben. Helvetiában Bellum Civile támadott nem régen az Catolicusok és Nostrások között,
mellyis hová tovább mind inkább harapózik, ki szállottak egy más ellen
mezőre az két részről vagyon 100. ezer ember fegyverben, noha az Catolicusok még eddig gyengébbek, de felö, hogy az Francziátol és Rómából
pénzel ne segittessenek, és amazokan ne praevaleállyanak, semmi derekas conflictus még nem volt, voltak Intercessorok a kik öszve akarták
békéltetni őket, de nem asseqvalhatták. Az Török és Muszka között való
ujjabb békességet pro et contrá beszéllik, talám Erdélyben bizonyosobban tudgyák a dolgot. írják aztis a Novellákban hogy a Svecusnak
2 Peregrinuslevelek
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20 000 Törökje meg annyi ezer Tatárja volna, ideje volna ha egyszer országában gondolkoznék. Romában ez előtt circiter 3. héttel ollyan zápor
és jég esö volt hogy az uttzákon nem járhattak, az mint hogy 20. mér
földig ott körül, minden gabonát, és szőlőket öszve rontott. Többel az
Urat ez úttal nem terhelem, hanem recommendalom magamot, és minden dolgaimat, közlebb penig hátra lévő kölcségem transpositioját az Ur
graciájában, ezzel penig az Urat és M. Uri Házát a leg kissebbikig ajánlom Isten erős oltalmában és maradok álhatatossan
A z Urnák
mindenkori igaz és alázatos szolgája
I f f j u Papai P. Ferencz
mpr.
Halae Magdeburg. 10. Junii 1712.
P. S. Tudván hogy az Ur igen curiosus az Históriákban két curiosa
matériáról való ujj munkákkal kedveskedtem az Urnák, meg láthattya
az Ur micsoda opinioval legyenek itt némellyek a boszorkányok felöl,
ha az Balásfalvi Processusban lévő szolgabirois ezen hitben lőtt volna,
nem sietett volna ugy hiszem annyira az Monorai szegény Szásznék Executiojávai, annak idejében ne terheltessék az Ur, az Úrral Teleki László Urammal, ugy régi Patronusom Teleki Pál Úrral communicalni.

9.
Halle, 1712. augusztus 8.
nro. 9.

Hála die 8. August. A 1712
Méltosagos Groff Ur,
nékem nagy jo Uram s Patronusam!
Az Urnák 22. Febr. datalt levelére való alázatos válaszomat bocsátottam útra 8 ma;i, mellyis eddig gondolom udvarlott az Urnák, detegalvan azon levelemben az Ur parancsolattya szerint minden dolgainkat,
uti kölcségünkel, és az Francofurtumi expensával eggyütt, az utan 10.
Junii ujjabb levelemmel terheltem az Urat, annectalván melléje egy Jurídica Curiosa Dissertatiotis,1 Szebenbe dirigaltam Köleséri Uramhoz,
Hozmán Uram magával fogja bé vinni Erdélyben. Az Jablonski Uram
exemplárához (melynek eggyike az Urnák szoll) szerencsétlen voltam,
26. Április egy Lutheránus magyar Deák, menvén viszsza Bécs felé Hazájában, az exemplarokat kezében adtam, hogy praesentállya Tarczali
Uramnak mellyet meg is cselekedett, de a mint az Sz. Györgyi Uram leveléből értem 34. garast extrahaltak Tarczali Uramon, mellyen valóban
busulok, én mind kerestem az alkalmatosságot hogy kölcség nélkül
.
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1

kiváló jogi disszertáció

transponalhassom az Tárczali Uram kezében, de igazán a mit kerültem
abban estem, azolta egy levelét sem vehettem Tarczali Uramnak, gondolom hogy meg neheztellett réám, nemis merem már eö kglmét több leveleimmel búsítani, ha csak az Ur meg nem békéltet eö kglmével a Deák
nékem azt irja Bécsből, hogy szinte akkor lévén a F. király Coronatioja
Posonban, a mikor eö Bécsben érkezett, nem akadott Tarczali Uramra,
hanem hadta az exemplarokat Eiszenreich nevü kereskedő embernél,
gondolom hogy annak valamely inassa nyerekedett Tarczali Uramon.
Nem tudom Erdélyben az Posták Statioját, külömben egyenes uton hamarébb lehetne az Úrral való Correspondentiam, csak az Ur méltóztassék tudósítani kihez dirigállyam az Urnák szollo levelemet Szebenben
hogy ki válcsa, az Bécsi Postára nem sok szükségem lészen.
Az elein vettem az Apám Uram levelét, melyben irja eö kglme hogy
Németi András Uramnak conferaltatott az Francof. Alumnia Köpeczi
Uram után, magamis igen akarom hogy eö kglmének nem succedaltam,
hogy ne vádollyan engemet azzal, hogy én vágtam ketté szerencséjét, ezután sem lészen késő énnékem azon beneficium, csak Németi Uramot
más ne excipiállya.
A z Urnák de praesenti semmi kívánatos novellákkal nem complacealhatok, mindazáltal közelebb a mi híreink vannak, azokatis az Úrral
alázatossan communicalom: 24. Julii az Franczia Campimarsch. Villars
Commandoja alatt, véletlen meg ütvén Flandriaban, Hollandiai Fö Generális Mylord de Albemarlenak a Schelde vize mellett 18. Sqvadron lovasbol, és 16. Batalion gyalogbol állo szélben vigyázó corpussat, hirtelen el nyomattattak, és kételenittetvén hátat adni, tartottak egyenyessen
az Scheldén lévő hidon által az egész Armada felé Princeps Eugeniushoz,
az holottis az Sqvadronak magokat salvaltak, de az meg tolyult nép
alatt az communicans hid ketté válván, nagyobb része az Bagasiának az
Batalionokkal eggyütt az ellenség torkában maradott, kiknekis az viz
miatt nem érkezvén succursussok nagy romlások esett mert sokan közzüllök a vizben vesztek, nagyobb része penig (a kit le nem vágtak) rabul
el fogattatott. Az novellák extractumában ez szerint van fel téve az rabok száma: 5. Generális, Albemarli maga. Generális Campi-marsch. L.
B. de Sickingen. Generális Major Princeps de Hollstein. Generális vigil.
Praef. Dalberg, e fogott lenni ez előtt Erdélyben az Neuberg Regimentyében vice-colonellus. Generális vigil. Praefectus Zobel. 3. oberster. 5.
oberst-leutnant. 38. kapitany. 45. Leutnant. 47. Fehndrich. 5. Adjutant és
közel 3000. köz katona.
Emellett: egynehány körül való Fortalitiumocskákotis el foglalt,
mellyek ezek: Pont a'Rache, Hasnon, Lucron Thun, St. Amand, Mortagne és Marschinne, ebben az utolsoban volt egy Berckhoffer nevü Brigadier mint egy hat Batalion Praesidiummal kiis negyszeri erös ostromát
szenvedvén végtere kételenittetett 31. Julii cedalni, és magát (mint szintén a más várbeli Praesidiumok) rabul adni, minekelőtte penig meg
adták volna magokat, bizonyos szamu kezek alatt levő Hollandiai rakott
proviantos hajókat, mellyeket az Franczianál levő Landréci nevü varos
obsidiojára készítettek volt el süllyesztettek, maga Eugenius 2da praesentis az egész Armadát meg indítván az ellenség felé közelitett hogy
vélle meg ütközzék, várjuk minden orán az jo hirt, s a hadi szerencsének eventussát.
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Anna Aszszony a Francziával békességet kötött, melyre nézve revocaltais hadait a mi Taborunkrol, intimálta a Danusnakis hogy revocallya
hadait, de nem cselekedte, a mint a Conjuncturák mutattyák alig ha
nem colludalnak egy mással. Illyen a világ álhatatlansága. A mint irják
a Svecus még Benderben mulatóz, talám nemis gondolkozik már Hazájában, az Dánus az Brémai Ducatust el akarja tölle foglalni, az mint hogy
irruptiotis tött, és készül Bréma varossának meg szállására. Az Muszka
penig Pomeraniában Stettint hasonlóképpen praetendállya, meg is szállotta, az benn valók még eddig keménnyen viselték magokat, melyre
nézve ujjabb erö készül alája. Helvetia egy mást emészti, az elein volt
hire az meg eggyezésnek, de semmire sem mehettek mind a két fél bizik
erejéhez, az Papa a Catholicusoknak eddig 25000 scudit küldött hadi
kölcségre, holmi aprólék conflictusok és öszve kapások gyakran esnek
egymás között, közelebb 26. Julij az Catholicusok reá mentek az Reformátusokra, de repellaltattak, el vesztvén 3000. embereket munitiojokkal
és Bagasiajokkal eggyütt. Sic transit glória mundi.2 A F. Császár tegnap
érkezett viszsza Bécsben Posonbol, a mint Hispániából irják penig az
F. Császárnéis ki indult Barcellonábol és útban vagyon Bécs felé, ebben
a holnapban az Ercz-Herczegnéis Elizabetha, ki indul Bécsből, Barcellona felé tartván, mint Regens, többel az Urat ez úttal nem terhelem,
eztis Confuse irtam a siecség miatt, melyről az Urat alázatossan követem. Az Aszszonynak az Urfiaknak, ugy Judith kis-Aszszonynakis ajánlom alázatossággal való szolgálatomat, eddig az kis-Aszszony elis felejtette az én nevemet. Miklós Úrfinak meg szerzettem már a Cicerót csak
siessen hamar a Syntaxisban, az után a Virgiliusrais gondunk lészen; ezzel a : ánlom az Ur életét M. Házával eggyütt. Isten erös oltalmában, magamat penig és minden dolgaimat továbrais az Ur szokott Gratiajában
recommendalván maradok
A z Urnák
alázatos bujdoso szolgája
P. P. Fer.
mpr.
Az első levélodal alján: T. Sánd. Urnák

10.
Halle, 1712. szeptember 13.
nro. 10.

Méltosagos Groff Ur
érdemem felett való jo Uram s nagy Patronusam
Szinte tegnap vettem az Apám Uram 1. Augusti datalt levelet melyből az többi között az Ur és szerelmessei életét és egésségét örömmel
értettem, Isten továbrais szeresse az Urat minden áldásival, A z Jablonski
2
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így múlik el a világ dicsősége

Uram levelét hogy tandem aliqvando az Ur vehesse igen akarom, féltem
mind ez ideig azon levélnek el veszésétöl, mint hogy illy hoszszas időtől
fogva semmit felölle nem halhattam, az párját szintén készítettem az Ur
udvarlására, hogy ne temetödgyék el az Urhaz való szives affectioja
Jablonski uramnak, ki elöttis az Ur emlékezeti in primo gradu vagyon
mások felett. A z Ur kegyes intentioját Apám Uram énnékem egy két
szóval aperialta levele által, noha még otthon létembén azt az Ur énnékem uberius aperiálta, vártam mindazáltal az Ur bővebb tudósítását (az
Urnák Februariusban datalt levele szerint) igen alázatossan, hogy az
szerint illustralhattam volna az Ur fáradhatatlan munkáját az itt való
processus felöl. Én igen jo reménségben vagyok hogy az Ur Istenes
szándéka nem lészen sükeretlen, és a mig másoknak hírével lészen,
haszonnal effectumbanis mégyen, magam penig csekély Capacitásom
szerint valamit a köz jóra, kivált porban lévő Collegiumunk Consolatiojára vékony szolgálatommal contribualhatok, semmit el nem mulatok,
söt örökké való boldogságnak tartanám ha csak leg kissebb subjectum
lehetnékis azon Collegiumnak porbol való fel emeltetése iránt. Az Apám
Uram irása szerint az Brandeburgumi Ház czimerét meg szerezvén ez
alkalmatossággal eö kglmének által küldettem, hogy az Urnák kezében
szolgáltassa, egész mappából kelletett ezt ki mettzenem, mint hogy postára az egész mappát nem adhattom, az Sz. Mihály napi Lipsiai vásárkor, az egész mappát melyben az több Potentasok czimereis le vagyon
téve, az Urnák az érdélyi örmények által transponálom, akkor ezt a kis
darabot ismét helyben tehetni.
írja Apám Uram eö kglme az Ur dolgaim körül való nagy solicitudoját, közelebb az Segesvári Assignationak extorsioia iránt. Isten az Ur
életét terjeszsze meszsze esztendőkre hozzám való Uri gratiájáért, eddig
az ezüst pénzemet költöttem, de már abból ki fogyván, az aranyok
számátis meg háborgattam, örömest nem violáltam volna akarván Hollandiai szükségemre tartani, mint hogy ott valamivel többet ér, mint sem
itt, sed necessitas fregit legem,1 azért várnám erössen hátra maradt kölcségemnek transpositioját.
8. August. udvarlottam az Urnák alázatos levelemben le tött Novellákkal, noha minden részről nem kivanatosokkal, azután az Franczia
ismét két várat meg vött, ugy mint Dovajt, és Fort la Scarpét, most
Mons nevü varas alá szándékozik, az minapi victoriat meg halván az
Franczia Király harmad napig ez egész udvara ki öltözött a gyászból.
Az minapi levélben irtam volt az Angliai békességről, de az közelebb
való novellában azt irják hogy csak négy holnapig tartó Armistitium
vagyon közöttök, bizonytalan az dolog eventussa, egyébaránt semmi jot
nem reménlnek. Helvetiaban meg békéllettek, publicaltatottis a békesség nagy solennitással.
A z Dánus az Albis partyán S t a d nevü várost (melly a Svecusé)
obsidealta, és az mint irják 8. praesent. meg is vette. Az Svecus Benderböl nagy Comitivával készül, négy Bassát rendelt mellé a Fö vezér, a
Török Császár penig meg ajandékozta pro viatico 24. terhelt tevével.
1000. török paripával, és 150 rakott szekérrel, ha közelebb érkezik, talám más fordítást tészen. Mocskos irásomrol az Urat alázatossan köve1

de szükség törvényt bont
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tem, igen sietve irtam ezzel penig az Ur életét M . Házával eggyütt Isten
oltalmában ajánlom, méltatlan személyemet penig az Ur tovább való
grafiajabanis recommendalván, maradok
A z Urnák

igaz kötelességü alázatos
bir'doso szolgája
Iffiu P. P. Fer.
mp.

Halae Magdeburg, 13. 7bris A 1712

11.
Halle, 1712. október 2.
nro 11.

Méltoságos Groff Ur,
nékem nagy jo Uram s mindenek felett való Patronusom
Levén bizonyos alkalmatosság mostan előttem bocsátottam ezen alázatos levelemet az Ur udvarlására, adgya Isten köszöntésé az Urat M .
Házával eggyütt kivánt egésségben és örvendetes órában, e mellett:
praesentalok ez úttal az Urnák két czimeres mappát, mellyekben egész
Europanak minden Regioi in compendio1 le vannak téve, az minapi meg
csonkított mappát penig melyről emlékezetet töttem volt nem régen levelemben, Apám Uramnak küldettem, nem ítélvén illendőnek meg csonkított exemplart bocsátonam az Urhaz, priores cogitationes tolluntwr
posterioribws;2 azért az Urnái lévő kis darabocskát méltóztassék az Ur
Apám Uramhoz viszsza küldeni, hadd ragaszthassák ismét helyben. Jutván penig eszemben hogy az Urnák se Szebenben se Brassóban kedve
szerint való csutorát nem találhattunk, im annectaltam az Ur számára
két pár takarékos csutorát egy uti pipa szárral eggyütt, az ötödik csutora penig srofos lévén azon pipa szárhoz accomodaltatott, melly pipa
szárban lévő széles karikán csutorát két helyen lehet ki srofolni, a pipa
felöl való véginis srofan jár a szár a puszpáng fában, azért küldöttem
penig két csutorát azon szárhoz, hogy a mellyik az Urnák inkább fog
teczeni azt usuállya, és ha az Ur ezeknél is csinosobbakat kiván, csak
az Ur delineallya a formáját, itt meg készíttetem és az Ur contentumának eleget tészek, küldettem egy pipa tisztitotis, melynek eggyik vége
fül vájo. Az F. Prussiai király fundatioján 1710ben erigaltatott itt való
Reformatum Gymnasium Constitutioját3 is az Urnák által küldettem, a
kevés idö alatt igen szépen épült és naponként számasodik. Sérczi Uram
itt ex Reformatis Theologis első Magyar lévén jeget tört és jo hirét hadta, kiis nagy becsülletben volt az Professor előtt és ha erre jö viszsza
Hollandiából talám Publiceis disputaltattya, a volt mind a kettőnknek
czéllya hogy ez ujj Universitásban magunk accommodatiojával több
bujdoso successorinknakis jo aditust szerezzünk.
1
2
3
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A z Brandeburgumi régi czimernek különösen még szerit nem tehettem, igyekezem minél hamarébb meg szerzeni, és az Urnák transponalni, romlott collegiumunk dolgaiban való kegyes fáradozását az Urnák örömmel értettem Apám Uram leveleiből, kívánnám mindazáltal az
Ur elméjét bővebben érteni, mig a meg lészen penig, moderállya ugy az
Ur a dolgot, ne hogy ante tempus az irigyeknek fülekben mennyen, én
a mint minapi levelembenis obligaltam magamot, kész vagyok mindenkoron az Urnák eziránt való jo intentioját vékony capacitasom szerint
promovealni.
Ha practicabile volna egy pár szép és takarékos öszi sajtnak ahoz
alkalmaztatott tokban való transpositioja Ajtai Uram vagy a Kopasz
János fia által, vagy penig más Lipsiai Húsvéti vasárra szandékozo kereskedő vagy örmények által, az Aszszony neve alatt praesentalnam
Jablonskiné Aszszonyomnak, tudom nagy Gratia íenne, söt még talám
Udvar eleibenis menne, Berlinben létemben hirre mutatott Jablonski
Uram egy darabocska Lengyel országi sajtot tudakozván töllem hogy
ha Erdélyben szoktáké csinálni.(sajtot). Ha penig nincs mod transpositiojaban el mulhatik, akartam volna mindazaltal az Ur emlekezetit Jablonski Uram előtt ezzelis jobban insinualni.
Az Aszszonynak, Miklós és Sándor Urfiaknak, annectalván Julis
kis-Aszszonytis, és Horvát Thimoteus Uramként egy summában foglalván az Ur M. Házát, ajánlom alázatossággal való szolgálatomat, ezzel
penig az Ur életét Isten oltalmában ajánlom, és maradok
A z Urnák
alázatos bujdoso szolgája
I f f j u P. P. Fer.
mpr.
Halae Magdeburg. 2. 8bris 1712.

12.
Halle, 1712. október 24.
nro 12.

Méltoságos Groff Ur,
nékem kiváltképpen való jo Uram s Patronusam
2da praesentis datalt utolszori alázatos levelemmel udvarlottam az
Urnák, mellyet recommendaltam egy Erdélyi Brassai szász Deáknak
annectalván azon levelemhez par czimeres mappát, és egynéhány csinos
csutorát hogy az Ur kedvesebben füstölhessen, gondolom mindazáltal
hogy ezen levelem meg előzi azon Tabellariusomat, nincsen penig mostan mit irnom, bőven irván ez előtt való alkalmatossággal minden dolgokrol, de mint hogy ajándék postám adatott ez úttal Bécsig az Urhaz való
kötelességemet most sem mulathattam el, kívánván köszöncse az Ur M .
Házát örvendetes órában; Én Méltoságos Ur csak számlalom a napokat, nagy kivánsággal várván az Ur tudósítását, az mint hogy egész
bujdosásomban egy levelénél az Urnák többet nem vehettem, alig hi23

szem penig hogy ennyi időktől fogva az Ur több levele által is nem
méltóztatott volna, de hói akadott meg nem tudhatom, ha akadály nélkül
jöhetnének s mehetnének leveleink ad summum 4. hétre mindenkoron
helyben kellene lenniek, az napokban vettem Szebenböl az Köleséri
Uram levelét, mellyis 3. hét alatt itt volt, ennyi idők alatt még ki nem
tanulhattam a Posták akadállyát. Mindenek felett várnám az Ur elmejét az otthon létemben emiitett dolog iránt a Collegium szolgálattyában, melynek hogy jo effectuma ne légyen abban semmi kécségem nincsen.
Most egyéb uj ságunk nincsen, hanem hogy a Franczia az egy
Qvenojt meg vette, most Buchaint ostromollya Flandriában. Anglia
penig a Francziával meg békéllett, csak meg ne bánnya, ki tudgya talám magának tött több kárt vélle, még ugyan a publicatio nem celebraltatott: erről többet lehetne irnom, de csak el halgatom, ne hogy
idegen kézre akadván levelem ez a scrupulosus világ roszra magyarázza. A Helvetiai békességet ugy tudom meg irtam az Urnák ez előtt való
levelemben.
A Muszka Czár egy hete hogy Lipsiában mulatóz, többel az Urat ez
úttal nem terhelem, hanem ajánlom az Ur életet M . Házaval eggyütt
Isten erös oltalmában, méltatlan személyemet penig az Ur gratiájaban
továbrais recommendalvan, maradok
Az Urnák
igaz kötelességü alázatos szolgája
P. P. Fer.
mpr.
Halae Venedorwm 24. 8bris. A 1712
P. S. Praesentalok az Urnák alázatossan egy Porta triumphalist,
mellyel a Norimbergi Respublica aggratulalt a Felséges Császárnak.

13.
Halle, 1713. íebmár 12.
nro 1.

Méltoságos Groff Ur!
nékem nagy jo Uram s érdemem felett való Pátronusam.
A ritka és bizonytalan alkalmatosságok miá az Urnák alázatos köszöntő levelem által való udvarlására ez ujj esztendőben igen későn adatott szerencsém, interim sat cito, si bene:1 Isten ez esztendőnek minden
részeit tégye az Ur M. Házának örvendetessé, és az Urat számos ujj
esztendőknek és minden kívánta jóknak szerencsés el érésével szeresse,
szívesen kívánom. Az el mult esztendőben talám kelleti felettis terheltem
az Urat importunus leveleimmel, bocsátván útra diversis vicibas2 12.
1
3
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mégis elég gyorsan, ha szerencsésen
különböző alkalmakkal
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levelemet az Ur udvarlására, de mint mehettenek s menekedhettenek a
szoros passusokan nem tudhatom, mint hogy az Urtol az egy 22. Febr.
Anni praeterlapsi3 költ levélnél többet még eddig nemis obtinealhattam,
bizony ez egyedül való voltombanis nagy boldogságnak tartanám ha az
Ur tudósítását vehetném, nincs ugyan az Ur hozzám való sokszor tapasztolt Grafiajában mostis semmi kécségem, mert azt confirmállyák az
Apám Uram és Sogor Nadudvari Uram leveleiis, irván mindenik az Urnák dolgaim promotiojában való szorgalmatos faradozását, mellyért Isten az Urat tégye nyomossá és gyökeressé; de csak azon vagyok most
közelebb sollicitus micsoda modalitással lehetne hátra maradott kölcségemnek transpositioja, mert a mint a Novellákbol érthetem hová tovább
mind szorossabban intercipialtatnak az Erdélyi és magyarországi passusak a contagio miatt való suspiciora nézve, a mint hogy 1. Januar. Erdélyből érkezett leveleim in confiniis Austriacis violaltattanak4 meg
füstöltettenek, eczetben mártottattanak, és ugy jöttenek kezemben, melly
dolog nem kevéssé szédített meg, eddig mind volt reménségem hogy
valamelly fel igyekező I f f j a k alkalmatosságával kölcségem transpositioja
iránt nékemis consolatiom érkezik, de a mint a circumstantiákbol látom
alig hiszem hogy szabados passusok lehessen, söt alig ha az erdélyi kereskedökis a Lipsiai Húsvéti vásártol el nem rekesztetnek, mert a Novellákban aperte irják hogy sub poena Capitali interdicaltatott5 az Austriai Magyarországi és Erdélyi commercium; melyre nézve egyéb reme*
diumot nem láthatok, hanem ha az Ur interpositioja által Szebeni Királybíró Uram, vagy más commissariatuson lévő officialisok joakarattyokbol Bécsig Veckszel által promoveáltatik, recommendálván Tarczali ( ? . . . ? ) Uramnak procuratioját. Itt az egy aranyon kivül (melly
csak FI. den. 80.) minden Császár és Franczia pénze annyiban jár mint
otthon ki kötvén a lapos és Püspökök horgassaitis, melyről más alkalmatossággalis fogtam az Urat tudósítani és terhelni.
Köpeczi Uramis a mint irja, fogta az Urat reqviralni maga dolgai
véget, ö kglme circa finem Mártái6 Hollandiában igyekezik, onnan ösz
felé erre continualván uttyát Haza félé subsistal itt egy kevéssé nállam
hogy ezt a nagy freqventiát melynek se Hollandiában se Germaniában
mássá nincsen, experiálhassa, már vége vagyon minden altercationknak,
magában térvén ö kglme levele által reqviralt és condonaltuk egy más
esetit, eddigis bizony sajnállottam az egyenetlenséget kivált hogy idegen
földön kelletett egymáshoz idegenséget mutatnunk, melynek hogy indito
oka nem voltam arról jövendöbenis bizonyságot tésznek velünk eggjütt
utazó s peregrinalo comesink.
Apam Uram ö kglme irja az Urnák Jablonski Uram altal promovealando intentumát melyről az Urnák bővebb tudósítását alázatossan várnám, hogy az itt való dolgokrol az Urnák bővebb informafz'ot tehetnék
az ajándéknak ad summum őszig itt kellene lenni hogy a jövő télen Berlinben végezhetnök el dolgunkat, és onnan tavaszszal fellyeb indulván
az király recommendaíiojávai az felsőbb országokbanis nagyobb haszonnal sükeresen procedalhatnánk, csak Bécsig transponálhatná az Ur jo
3
4
6
6

az elmúlt év február 22-én
az osztrák határvidéken feltörettek
halálbüntetés terhe alatt megtiltatott
március vége felé
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provisioval pecsét alatt, onnan találnék én bizonyos alkalmatosságot
fellyebb való promotiojára. Erről az egyről akartam az Urnák praevie
alázatossan irni: Berlinben vagyon egy P r i n t z e n nevü Religiosus Ur
(kinek recommendatiojára obtinealtuk ittis Sérczi Urammal az Regia
mensát) ex Ordinibus Eqvitum Aqvilae nigrae Arcis Regiae Praefectus
et Capitaneus Aulicus Rerum Ecclesiasticarwm Director Supremus, Supremiqz/e Consistorii Praeses.7 &c. ki a királynak intimus Ministere és
igen kedves embere, Jablonski Uramnak penig nagy baráttya és Fautora,
ez által promovealtatnak Udvar eleiben minden Ecclésiai dolgok, azért
ha az Ur mint edgyik Erdélyi Ecclesiák Curatora neve alatt praesentálhatnánk ennekis valami Discretiocskát, tudom foganatos láttattya lenne,
és unitis viribus et consiliis8 Jablonski Urammal töbre mehetnének, kedvessebb ajándékot penig az Ur alig küldhetne, mint egy régi magyar
kardot, melly nagy discretionál bölcsössebb lenne, Berlinben létemben
csudára mutattak az király tárházában egynéhány magyar kardot s vagy
két buzdoganyt, mellyeknél a M . Família Szebeni boltyában fontosobbakat láttam. Eziránt való elméjétis ne terheltessék az Ur ennékem meg
irni, hadd küldhessem által jo eleve Titulussát cum reliqvis circumstaníiis,9 ide nem kívántatik draga munka és sokat importalo ajandék, csak
légyen egyéb aránt láttatos formájú; assecurálom az Urat nem mégyen
kárba, neis desistállyon az Ur ezen fel tött "(noha még meg nem indított)
köz jora czelozo kegyes szándékától, és másokat superalo inventiojátol,
mert ezen processussal notabilis és emlekezetes fundust fog az Ur erigalni. A király ugyan most nehéz beteg de talám Isten ezen nyavalyájában nem szakasztya végét életének s bár éllyen még sok esztendőkig,
kinekis véletlen halála nagy változást causalna, mint lészen penig mostani betegségének ki meneteli arrolis az Urat alázatossan tudósítani el
nem mulatom.
A békesség Tractájárol egyéb bizonyost nem irnak a novellákban,
hanem hogy a Hollandusokis (valamint szintén Anglia) meg eggyeznek a
Gallussal, söt még Prussiais ezeket fogja követni, ö Felsége penig meddig fogja continualni a hadakozást nem tudgyák, a bizonyos hogy az
ö Felség. Armadája sub certis conditionibws10 Cataloniábol ki takarodik, mellyetis az Anglusok a magok hajojokan és kölcségeken szallitának Italiában, azon alkalmatossággal penig a Felséges Császárnéis
transponáltatik. Isten tudgya mi leszen vége ezen conjuncturáknak,
Anglia sokban okoztatik nem a Publicumot hanem a maga hasznát keresvén, melyről többet irnom nem lehet, ajánlom azért ezzel az Ur életét és M . Házát Isten erös oltalmában, méltatlan személyemet penig az
Ur szokott Graíiajában továbrais recommendalván, maradok
A z Urnák

igaz kötelességü alázatos szolgája
P. P. Fer.
mp.

Halae Magd. 12. Febr. 1713.
7 A Fekete Sas lovagrend tagja, a királyi vár parancsnoka, udvari kapitány,
az egyházi vagyon főigazgatója és a főegyháztanács elnöke
8 egyesült erővel és akarattal
9 cimét a többi körülménnyel együtt
10 bizonyos feltételek mellett
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14.
Halle, 1713. március 1.
nro. 2.

Méltoságos Groff Ur,
nagy jo Uram s Patronusam!
A z Urhaz 12. Febr. bocsátott alázatos udvarló levelemben fogtam
volt emliteni a Fridericus király betegségét; mostan penig szomorú pennaval írhatom halálátis, kiis 25. Febr. nyerte el a mennyei hervadhatatlan koronát, hagyván maga után szomorú gyászt Prussianak és Reform.
Religionknak, Successora lészen eggyetlen egy Fia Fridericus Wilhelmus
25. esztendős ember, kinekis halála előtt egy kevéssel maga kezeivel által adta a Sceptrumot szép és kegyes admonitioval.
A z elébb emiitett levelemben (még életben lévén akkor a király)
projectizaltam volt az Urnák a fel küldendő ajándék iránt, melly kegyes
intentumátis az Urnák ezen véletlen s hirtelen való változás nem hiszem
hogy infringállya, sőt az a ritka ajándék többet fog ponderalni, hogy uj
királyt salutalunk vélle, azon kivülis szükséges lészen romlott Collegiumunk dolgát ez ujj király kglmességében insinualni, kivált az Francofurtumi Alumnia iránt, azért az Ur csak bátran kövesse el azt a processust, melyről az Urnák iteratis irtam.
Egyéb novellát nem tudok most az Urnák irni, hanem hogy Rákóczi
Ferencz a mint Bécsből irják Parisban vagyon, az holis ha kölcséget impetralhat azon igyekezik hogy ujjabb tumultust inditcson Magyarországon, Isten őrizze Hazánkot tovább való pusztulástol, ellenben aztis irják
Bécsből sub dato 22. Febr. hogy nagy reménség vagyon a Török Portának Muszka ellen való praetensiojának placidis mediis való complanaltatása iránt,1 adgyon Isten békességet mindenütt. Többel most az Urat
nem terhelem, irván minapi levelemben bővebben, ajánlom azért ezzel
az Urat és M. Uri Házát Isten erös oltalmában és maradok
A z Urnák

igaz kötelességü alázatos szolgája
P. P. Fer.
mpr.

Halae Magd. 1. Mart. A. 1713.
P. s. Ez includalt Apám Uramnak szollo levelemet recommendálom
alázatossan az Urnák.

1

törekvéseinek szelíd eszközökkel való elintézése iránt
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14.
Halle, 1713. április 24.
nro 3.

Méltosagos Groff Ur,
érdemem felett való jo Uram s Patronusam.
1. Mártii az Úrhoz bocsátott alázatos levelemben, szomorú pennával irtam meg az Urnák a Fridericus 1. Prussiai király halálát, kiis a jövő héten ugy mint 1 Maji temettetik el Berlinben, melly solennis Pompának jo szivei spectatora lettem volna de a nagy expensa és a Berlinben való drága subsistentia ijesztett azon uttol. Az ujj Prussiai király
Fridericus Vilhelmus ez előtt mintegy három héttel itt volt az Itáliából
revocalt 10 000. embere mustráján, melly eddig az ö Felsége szolgálatytyán volt, igen gyönyörködött bennek, a mint hogy egynéhány köz katonátis, kik magokat a mustrán dicsiretessen viselték, egy egy zászlóval
meg ajándékozott.
Az el mult héten Ultrajectumbol némelly Confoederatusoknak Galliával kötött békességeröl bizonyos hirünk érkezett, mellyet noha tudom
hogy más utan az Ur elébb meg hallott, mindazáltal szükségesnek itiltem alázatos levelem által azon hirt énis confirmálni. A békesség dolga
penig ebben vagyon: Hoszszas disceptatio után 11. praesentis az Anna
Regina Projectuma szerint, subscribalták az Angliai, Hollandiai, Galliai,
Portugalliai, Prussiai, és Sabaudiai Plenipotentiarus ministerek, melynek
egyéb héjjá nincsen, csak hogy ratificaltassék a meg nevezett Plenipotentiariusok Principalissoktol; ö Felségének penig ad 1. Junii idő engedtetett a resolutiora, mellyet avide várnak. De particularitatibus penig
semmit sem irnak, mig a ratificaíio nem publicaltatik, eleg az, hogy
az Európai Potestatosokhoz mindenfelé Expressusokat küldöttenek, a kik
ezen kötést és szövetcseget promulgállyák. M i lészen belölle az idő meg
tanit.
A mi a magam dolgait illeti arról az Urat ez előtt való leveleimben
bőven terheltem, és bar csak eggyikre obtinealhatnám az Ur válaszszát
bujdosásom földébenis boldognak mondanám magamat, kéremis az Urat
iteratis alázatossan ne légyek az Urnák el felejtett szolgája, kivált közölebb otthon maradt kölcségem transpositiojának admaturaltatása iránt,
ha Isten bujdosásomat örvendetes véggel meg szenteli, az Ur hozzám való nagy gratiaját életem fogytáig demerealni igyekezem, a mint hogy
maradokis
Az Urnák
igaz kötelességü alázatos szolgája
P. P. Fer.
mpr.
Halae Magd. 24. Apr. 1713.
A szük papyrosrol az Ur meg ne itillyen, mert a Postának kell kedveznem.
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16.
Halle, 1713. augusztus 29., 30.

•

nro. 4.

Halae Magdeb. 29. Aug. 1713.
Méltoságos Groff Ur
kiváltképpen való jo Uram s Patronusam
Sub dato 2da M a j i költ nagy kivansággal várt levelét az Urnák régen óhajtót kedves Barátom Ajtai Uram által örömmel vettem. 13 Julii,
de bizony nem kevés szontyalodassal olvastam azon levélnek egy részét,
látván abban az Ur reprehensioját, mint ha egészszen az én és Apam
Uram munkája lött volna az Köpeczi Uram Alumniarol való ki tudattatása, holott igazán irom az Urnák, hogy soha hirem sem volt az Németi Uram fel jöveteliben mind addig mig meg nem indult, annyivalis
inkább tudván az Ur dispositioját affélében magamat az Ur praejudiciumára átani nem kivántam, söt mindenkor sajnállottam aztis hogy az
egyenetlenség és az eddig való Confusiohaz szokott rendetlenség miatt,
kegyes szándéka és sok hasznos intentiojában pro voto nem mindenkor
procedalhat az Ur, ha Professor Uraimék által hágták az Ur orderét én
arról mit tehetek? leg alább a Nemeti Uram Alumniára való recommendaltatasában mind ( ? . . . ? ) consentiáltak, azt penig el hiheti az Ur
hogy Enyedi Uram az én tanácsomtol nem függ, annyivalis inkább az
én recommendaíiomra bizony senkit sem admittálna, söt eztis a miben
vagyok de praesenti noha igen vékony lepedő (a mint közelebb értésemre
esett) el hárítani kívánná, currat usqve dum poterit, non curo verba malórum,1 kivált hogy lelkem isméreti semmiben sem vádol.
A Köpeczi Uram pusillanimis voltárol penig ne gondolkodgyék ugy
az Ur mint ha ö kglme olly könnyen cedalná a maga jussát, mert bizony
Németi Uramnak semmi beneficiumat nem engedet mind addig mig Hollandia felé nem gondolkodatt, a mint hogy a mint Németi Uram irja fél
esztendeig mind a maga kevés kölcségét apasztotta, még penig azt a
pénzét mellyet Hollandiai uttyára tartott, melytölis már (igen meg rántván az a fél esztendő) kételenittetik el maradni; hogy penig Németi
Uram az Alumnia iránt tiszti szerint leg elsöbenis az Urat nem reqviralta, error esse potuit non peccatum,2 ö kglme nem tudván azt hogy az
Ur Gratiájától fügjön azon beneficiumnak dispensatioja, az eddig való
szokás szerint csak Professor Uraimékat reqviralta, még penig az Ur Teleki Pal Uram recommendatiojával, kikis mint hogy ö kglmét az Úrra
nem relegáltak azzal csak el indult azt gondolván hogy már erős kősziklán epitett várat nyert magának, mellyis ha az Urtol el hányatik, és onnan amovealtatik, fövénynélis alább való lészen A midőn meg értette az
Ur nehézségét és panaszszát qvod per fenestras Academiam salutaverit
igen confundalodat,3 és tudván az Urnák felölle való edictumat hogy itt
1 elmehet, ameddig csak tud, én nem törődöm a rosszindulatú emberek szóbeszédével
2 tévedés lehetett, nem mulasztás
3 hogy csak az ablakon keresztül kukkantott be az akadémiára, igen zavarba
jött
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fen rekedvén a télen, nagyobb desperatioban ne essék, egész készületi
volt a Pathai Urammal való le menetelre, ámbár csak esztendeig lakott
légyen ide fel; de mi észre vévén Ajtai Urammal ezen meg keseredett
állapottyát valamennyire meg csendesítettük és tartoztattuk biztatván
azzal hogy a midőn meg fogja az Ur érteni általunk az ö kglme mostani
statussát, masokhaz sokakhoz contestalni szokott Gratiajat tölle sem denegállya, sőt a melly Uri Fávorat Pathai Uramnak offeralta (későn érkezvén az Ur örvendetes válaszsza ö kglméhez) mint hogy a már vacantiában és mint egy in seqvestro vagyon, ö kglmének vagy azt assignalylya, vagy a mostaniban manuteneallya. Méltóztassék azért az Ur ez iránt
minél hamarébb resolutiot irni, had tudgya mihez tartani kecségben evező dolgait, és hogy ha casu qvo a ki mondott sententia nem revocaltathatik had mehessen le 8berbe, ne rekedgyen ide a télre. Én mint hogy
ezen materiában az Ur előtt ludas lettem mellyenis valóban szomorkodam a recommendatiot és érette való instantiat csak el halgatom, ámbár
sok jeles qvalitassiért meg cselekedhetném, maga a mint látom irt az
Urnák, állyon azért az Ur tetczésében minden szerencséje.
Ezt már félben hagyván fordulok az Ur levelének második részére,
melyben a fö moso lúgnak készített Cephalica füvek gyengébbek, mert
ámbár az elsőben púder helyett korpával hintetett meg parókám, mindazáltal ebben mégis olaj és enyhitö balsamum igirtetik már szintén meg
száradt erszényem lagyitására, csak hogy a Segesvariak nehezen érkeznek a csávával, a mint közelebb az Apám Uram 23. Jul. datalt levelébölis értem, irván ö kglme hogy az Urnák mind ennyi munkás fáradcságira
is semmit sem igirtek igen nyakasok lévén sub graíia Coesareo Regia 4 a
szászok, mellyis nem kevéssé szeditett meg, és tartok attól hogy talám
viszsza menetelemigis (a mikor Istennek tetczik) semmi sem telik a dologban és csak a reménség mellett maradok, ugy hogy osztán el mondhassam ezt: Bene sperando, et male habendo absolutus est cursus meus
Academicus.5 En az Ur jo intimatiojára irtam Szebeni Királybíró Uramnak meg köszönvén szépen, az Urnák dolgaim mellett meg igirt joakarattyát, egyszersmind továbrais recommendalván magamot azon pénz
iránt, mind addig mig effectumban mégyen noha a mint minden dolgaimban ugy ez irántis az Ur Gratiajához s tovább való munkás assistentiájához többet bizom, ugy az Ur Teleki L. Uram és Groff Banfi
György Uram igireti irántis, kik elöttis hogy ha az Ur annak idejében
egyszer mászszor meg nem fordul mellettem igen könnyen feledékenységben mehetek, kivált az utolso előtt mint hogy ott az Ur irása szerint
némelly irigyek konkolyt kezdettek ellenem hintegetni, bár csak által
láthatnám micsoda fundamentoman épitnek, mindazáltal ez a consolatiom: Invidus alterius rebus marcescit opimis.6 Hogy nagy kölcségben
éllyek azt az Ur magais bölcsen meg itilheti, melyről Pathai Uramis
egész relatiot tehet, csak most közelebb Berlini utamban és ott 6. hetekig
való mulatásomban többet adtam ki 30. Tallernal, az hovais mihelyt az
Ajtai Uram érkezését értettem, mindgyárt a hamar postára ültem, oda
érkezésem után penig elsöbenis az Ur instructioját jol meg olvasván. Aj4
5
6
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a császári-királyi kegy védelmében
szép reményeket tápláltam, és mégis rosszul sikerült akadémiai pályafutásom
az irigy mások jó dolgában sorvad el

tai Uramis oretenus bővebben detegalván a dolgot mindenek előtt Jablonski Uramhoz mentünk, az Ur ajándékat igen kedvesen vötte, noha a
szokás szerint excusalta magát hogy nagy szégyennek tarttya az ajándékot el venni, holott még az Ur graíiaját semmi szolgálattyával nem demerealta, mindazáltal ugyan csak el tötte, ö kglme dolgainkat által adván
és recommendalvan annak a sokszor emiitett nagy embernek Princzen
Uramnak mint a királynak igen kedves emberének és mint egy jobb kezének, igen benigne excipialt bennünket, és nem mehettünk ollyankor
hozzá hogy meg ne halgatott volna, az Ur levelétis kedvesen vötte, noha a válaszszal mint ollyan sok féle gondokkal és terhekkel obrutus embert nem busithattuk, első Audentiánkban ezzel bocsátott el, hogy tegyük fel rövideden a Principalissának szollo memorialisban kívánságunkat és kérésünket, miis kapván az alkalmatosságon e három punctumrol
irtunk. 1. A királyi Graíiarol in Persona. 2. Ditiojiban és Provinciajiban
való subsistentiankrol.7 3. innen fellyeb a több Potentasokhaz való recommendationkrol, mind a hármat obtinealtuk, noha az elsőben nem excedalt, mert nincs az Attya liberalitássa nálla, a curiositást és antiqvitast sem annyira aestimállya, melyről Jablonski Uram sóhajtva mondgya: Utinam talia Gloriosae memoriae praedecessori praesentare potuissemus, non rediissemus vacui;8 de ugyan csak ittis meg fordult az ajandék árra, és nem ment kárban, kedves is volt a mint Princzen Uram referállya, magunknak praesentalnunk nem lehetett, igy is tartottunk ha
repulsat patial, de Princzen Uram jo formában fel adta honnan jött és
mi végre, a mint hogy mind az itt alatt való subsistentiank iránt való
commissio, mind a fellyebb való recommendafio ez által expediaitatott,
cum subscriptione tamen Regia.9 Bezzeg Ajtai Uram sokszor sóhajtotta
velem eggyütt hogy el maradott a néki szollo ajandék, én tudtam és láttam ez elöttis micsoda Characterben légyen et qvantum possit in Aula,10
azért recommendaltam az Urnák, de ezután sem lészen késő, vészszük
hasznát, bár csak a jövő Húsvétra hozhatnák el a Lipsiában kereskedők,
Kopasz Peter ha él addig tudom bizonyossan el jö, mert énnékem az el
mult Húsvétban meg mondotta, reá bizhatná az Ur olly formában, mint
ha innen egyebet vitetne érette, itt mi ezutanis reá szorulunk Princzenre, az Ur penig e három dologrol irjon akkor specialiter: 1. a mikor és
hol kivantatik meg indított dolgainkat facilitállya, és a mint eddig cselekedet tovább való assistentiáját és grafiaját ne denegállya. 2. A Francfurtumi két Alumniat mellyet az idvezült király conferált Enyedre, ez
ujj királlyal confirmáltassa (ezt Jablonski Uram igy adta elménkre) 3.
inducállya az ujj királyt arra hogy az b. e. Attya kegyességét követvén
itt is Hálában egy par Alumniat erigállyon az Enyedi Collegiumnak,
halhatatlan emlékezetre. Ha e három punctumrais jo választ obtinealunk
itt sem mégyen kárban az ajándék. Jablonski Uram választ nem adhatott az Ur levelére, de igirte hogy utánnunk küldi ide, meg lévén mindgyárt által küldgyük az Urnák, kinekis ha az Ur ez után irand adgya
fel a Reverendissimus Titulust, itt csak az afféle A. L. Magisterek Claa fennhatósága alá tartozó területeken és tartományaiban való ellátásunkról
bárcsak dicsőséges emlékezetű elődjének állhattunk volna elő ilyen dolgokkal, nem is üres kézzel jöttünk volna vissza
9 de mégis királyi aláírással
10 micsoda rangja vem és milyen tekintélye van az udvarban
7

8
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rissimusok, ugy Princzen Uramnakis ez szerint kell irni: Illustriss. et
Excellentissimo Domino Domino11 &c. mert itt az Illustris Titulus nagyobb az Excellentissimusnál. Holczfus Uramis Francfurtumban régen
várja az Ur levelét, nemis árt meg tisztelni, söt a mikor Alumnusok jönek fel mindenkor csak hozza kel recommendalni, mert ö kglme a Stipendiariusok Ephorussa, nemis szol ahoz, se Jablonski Uram se más,
egy szóval ö dirigállya az Alumniakot. Titulussá ez: Celeber. Excellentiss. Dominus Bartholdus Holczfusius, S. Theol. Doct. ejusdemqae Facult. in alma Viadrina Prof. Publ. Ord. nec. non Stipendiariorwm Regiorum Ephorus Gravissimus12 &c. Ki fogyván a papyrosbol és időből többel most az Urat nem terhelem, hanem ajánlván Uri személlyét és M .
Házát Isten erős oltalmában, maradok
Az Urnák
igaz kötelességü alázatos szolgája
P. P. Fer.
Levelem el vegezése után érkezék Postán a Jablonski Uram válaszsza, melynek Copiáját magunknál hadtuk.
P. S.*
A z Ur parancsolattya szerént szivesen munkás voltam azon, hogy
valami ritka, nállunk penig hallatlan virág magokkal és gyökerekkel
kedveskedhessek, melyre nezve ittis, de kivált Berlinben a király kertyeit fel jártuk Ajtai Urammal, de mi bizony még olly virágot nem
láttunk melynek mássá Erdélyben nem volna, itt a kertek ékessége nem
virágból, hanem sinorra ültetett egyenes, és szépen meg nyirt fákból
áll, mindenek felett a hárs fát tartyák szépnek, ugy hogy 60. és 70. is
meg van egy rendben, azok penig mind egyaranyuak, azok között egy
egy czitrom vagy narancs fa vagyon, a penig minél czifrább és nagyobb
bokály edényben vagyon ültetve, annál pompássobb, Pomagranát fákatis
láttam, mellyek a virágjaért igen böcsesek, igen szép karmasin szinü a
virágja, Genista, füge és egyéb horgas borgas és szuros levelű tőkék
vagy inkább csutkokis vannak, mellyeknek neveket nem tudom, most
rövid nap egy itt való jo kertészszel minden itt körül található fáknak,
füveknek és virágoknak neveket le íratván cum specificaíione az Urnák
el küldöm, hogy ha mi otthon nincsen és practicabile lészen transpositioja, az Urnák azirántis contentuma légyen mindazáltal pro superfluo nem
ártana, ha az Uris egy seriesben fel tévén az Erdélyben fel találtató virágokat és fákat velemis communicálná, hogy annak idejében ollyannal
ne fáradgyunk a mi otthon lészén, én tudván az Urnák a kerti csinosságbán való delectatioját, bizony nyereségnek tartanám az Urnák ebbenis Complacealni.
Minap el felejtettem volt, most penig mint hogy az Ur reá emlekeztetett két csomo igaz Virginea dohányt küldettem pecsét alatt, ugy a
minapi csutorákhoz egynéhány takarékos Hollandiai pipatis includaltam
az igen fényes és legkiválóbb uraságnak, . . . Úrnak
ríme ez: nevezetes és igen kiváló Bartholdus Holczfusius úr, a Szent Theológia doktora, az Odera menti egyetemen ugyanennek a fakultásnak nyilvános rendes professzora, továbbá a királyi ösztöndíjasok igen tekintélyes felügyelője
* A levélhez csatolt utóirat, másnapi dátummal.
11
12
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egy tokban 3. penna csutorával eggyütt, ha az Ur basa dohányt küldene
érette, itt kedves volna. A Jablonski Uram minap Bécsben veszet ajándéka helyében, Berlinben lévén más par exemplart kértem, azt is ez úttal útra bocsátottam.
A Segesvári pénz dolgát recommendaltam Köleséri Uramnakis,
hogy tégyen egy szot érettem Szebeni királybíró Uramnál, és hogy ha
bizonyossan Szebenben lenne Köleséri Uram ha az Urnák ugy tetczik
talám jo lenne az én levelemetis Köleséri Uramnak recommendalni, ugy
hiszem az ö kglme interpositioja segítené az Urat, ha az a pénz csak
oda vész, nem tudom bizony merre kapjak, biztat mégis az Ur gratiája
melyben továbrais recommendállya magat
Az Urnák fellyebb meg irt alázatos szolgája
P. P. Fer.
die. 30. Aug. 1713
Köpeczi Uram a mint irja 7ber elein le érkezik Hollandiából Francfurtumban, az hová is Ajtai Uram az Ur levelét előre el küldette. Bartoldi Uram ö Excellentiája, a mint mászszoris meg irtam az Urnák, a
Prussiai király követtye Bécsben, mostis oda vagyon.
Egy Porta Triumphalistis küldettem volt ez előtt circiter 8. holnappal az Urnák egy mappában, nem tudom vehetteé az Ur, Enyedi Samuel
Uramra biztam volt Bécsben, addig bizonyoson el ment.

17.
Lipcse, 1713. október 8.
nro 8.

Meltoságos Groff Ur,
érdemem felett való nagy Patronusam!
Circa finem Augusti indulván le felé Pathai Uram azon alkalmatosság által Ajtai Urammal eggyütt minden dolgainkrol az Urat alazatossan tudositattuk, most azért azokban semmit sem repetalunk, többet sem
addalunk, mint hogy még az után semmit sem ujjithattunk, az jövő
Hustvétig nem is lészen igen nagy campusunk hogy excurralhatnánk,
de az utan Isten azt engedvén érnünk a Publicumrais elégséges időt szakasztunk, és ha azon terminusig a sokszor emiitett kard el érkezhetnék
(mellyis a Húsvéti vásárra siető Görögök által meg lehetne) nagyon facilitalodnék Processusunk, alázatossan várjuk eziránt az Ur resolutioját.
Az Ur minapi parancsolattya szerint mostis el jártuk a Lipsiai hires
kerteket, meliyeknek Berlinben sem láttuk mássát, holmi ritka virág
magok és gyükerek felöl tudokozodtunk, de még nem voltak készen,
nemis tudtunk egy félétis nevezni, nem akarván ollyat kérni a minémü
otthon találtatik, a Fö kertész azért ezzel bocsáta el bennünket, hogy
az Urnák Írjunk az otthon fel találtató virágok catalogussának sietve
való ide küldésé végett, hogy az ujj esztendői itteni vásárkor (akkor
3 Peregrinuslevelek
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lévén leg jobb ideje az afféle magok és gyökerek öszve szerzésének)
specificalhassunk ollyakat a mellyek otthon nincsenek, ne késsék az Ur
ezirantis dispositiot tenni, nem meszsze lévén ide Hála, csak azertis jo
szivei altal fordulak, hogy az Ur kívánságának satisfacialhassak.
Pathai Uram altal küldettem volt az Urnák két csomo Virginea dohányt egy tok Hollandiai pipaval eggyütt, most sem tudván egyébbel
az Urnák complacealni, egy csomo Angliai fodor dohányt bocsátottam
útra a többi után, a Zagori Folnagyként kölese meg az Ur jo egésséggel.
Semmi derekas Novelláink nincsenek egyebek, hanem hogy a
Franczia 22. August. Landauban bé szállott, azután 20. 7bris egész Taborostol meg indulván a Freiburgum előtt lévő erös linean magát által
csapta fel gázolván 14 Batalliont a mi embereinkből, a mint a hirek
folynak azt a varost még az idén expugnalni akarja, nagy Campust nyitván néki azon a linean való által esése. A Barcelloniaiak mégis resolute
keménykednek Philippus ellen, kinekis, gyakor excursioj okkal sok kárt
tésznek, volna ugyan a szándék hogy obsidioval szoritcsák meg őket, de
mig a Francziai segitcség (mellyis igiretben és talám utbanis van) Philippushoz el nem érkezik, addig nem sokra mehetnek, és mint hogy az
időből már szinte ki rekednek talám a jövő campaniara kell haladni a
dolognak. A Svecus felöl való hirek erössen varialnak, hol a Törököt
hozzák Lengyel országban, hol a Sveciai király halálát hirdetik, mostanában penig Stanislausnak a Török Portatol Kíow vajdával eggyütt fogságra való vittetetését erössen beszéllik, és igy az elegyes hirek közzül
nem tudgyuk mellyiknek adgyunk hitelt, talám az Urak erről bizonyossabbat érthettek.
Ajtai Uram az Urnák s velem eggyütt az Ur M . Házának ajánlya
igaz kötelességü alázatos szolgálattyat, mocskos irasomrol penig az
Urat alázatossan követvén, maradok, az Urnák és Méltoságos Házának
igaz kötelességü alázatos
szolgája
P. P. Fer.
mp.
Raptim Lipsiae 8. 8bris 1713

18.
Halle, 1714. január 24.
nro 1.

.

Halae Magd. 24. Jan. 1714
Méltoságos Groff Ur,
nagy jo Uram s Patronusam!
Ez ujj esztendőben későn mehetek az Ur udvarlására, nem akadván
bizonyos alkalmatosságom az irásra, ezen levelemetis csak szerencsére
bocsátom, kívánom mindazáltal köszöntcse a M. Urat egész Uri Házával örvendetes órában. Ajtai Urammal való dolgunkat a mi illeti (ki34

nekis ollyen [!] egéssége kezdett lenni, hogy soha maga sem hitte volna,
szemlátomást épül, telik, vastagodik) bőven meg irtam Pathai Uram által, az után nem sokra mehettünk, de Húsvét után, ha Isten meg tart
magunk privatumitis interrumpalvan töbre igyekezünk, és ha a meg irt
terminusra az Ur ujjabb resolutioját vehettyük, kivált Princzen Uram
iránt, nagyon segítődünk, egy szóval, minden erönkel mind ketten azon
lészünk, hogy az Ur felőliünk való reménségének kivált a Publicum
iránt satisfacialhassunk, nem mulatván el a jo alkalmatosságot valahol
ollyas hiatust találunk; légyen azért otthon az Uris minékünk el kezdett
jo munkája szerint potens Factorunk, hogy itt való mostani dispendiumunkat, onnan házul supplealhassuk, igy lészen osztan nagyobb alacritással való stimulusunk; közlebb, az Ur minapi levelében le tött G.
Teleki László és Banffi György Uram igireti ne mennyen feledékenj ségben, most az ideje hogy az Urak segitcsenek, hogy jövendöbéli szolgálattyokra jo készülettel perficiálhassam magamot, a peregrinaíiora bizony pénz kívántatik, mellyet mellettem levő kevés kölcségemmel el
kezdhetek ugyan, de tisztességesen nem absolvalhatok, annál inkább
Patika ládácskát, és egyéb Chirurgicum instrumentumokat nem szerezhetek. méltóztassék az Ur a Segesvári pénz irántis assistalni Apám
Uramnak, a mint irja ö kglme még 100. forintnál többet nem adtak, ha
ezis el marad, másuttis szakadok, nem tudom mint boldogullyak, az Ur
ez iránt hozzam mutatott, ez utánis mutatandó grafiaját egész életemben
igyekezem demerealni.
Az Urat G. Teleki László Uramot alázatos levelemmel ez úttal meg
udvarlottam, emlékeztetvén meg igirt gratiájára, melyhez is a mostani
Novelláknak Summáját rövideden annectaltam, meg kértem az Urat
hogy a M. Urakkalis communicallya, tudnám bizony mindenikhez tisztemet, de Postán nagy csomo levelet olly meszsze nem bocsáthatok,
Excusállyan azért az Ur ha kik előtt háladatlansággal vádoltatnám.
A békesség iránt a mái novellában irják, mint ha a praeliminare
punctumok signaltattak volna,1 de még bizonyossan nem merik confirmalni. A Prussiai királynak nagy készületi vagyon hogy Pünkösd felé
magát koronáztassa Regiomontumban, ha reá érkezhetnénk, azon Pompán jo szivei compareálnánk, ki tudgya azon alkalmatossággal a Publicumnakis szolgálhatnánk Ujj esztendő napján nem csak itt a ket Reform. Ecclesiában, hanem az egész Marchionatusban nagy Jubilum volt,
mint hogy ezelőtt 100. esztendővel introducaltatott a Reform. Religio a
Brandeburgumi Házban, Johannes-Sigismundus a Catharina Brandeburgica édes Attya által, örülünk mind ketten hogy illy emlékezetes napot
celebrálhattunk. Ajtai Uram az Urnák velem együtt az Aszszonynak és
az Ur M.,, Házának ajánlya alázatossággal való szolgálattyát, én penig
ezzel recommendalván magamot az Ur szokott gratiajában, maradok
A M. Urnák
-

1

igaz kötelességü alázatos szolgája
P. P. Fer.
mpr.

az előzetes pontokat aláírták volna
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Köpeczi Uram még Hollandiában vagyon, ott Libera mensat impetralt
az Ordoktol,2 Martiusban, a mint irja viszsza jö Franckfurtumban, és
onnan talám Haza siet.

19.
Halle, 1714. február 28.
nro 2.

Halae die 28. Febr. 1714.
Méltoságos Groff Ur,
nékem mások felett való nagy Fautorom s Patronusom
Sub dato 3. Augusti Anni praeteriti1 költ kedves levelét az Urnák
8. praesentis Solymosi Uram által Francfurtumbol alázatossan vöttem,
melyből az Ur életét egésségét és M . Uri Háza virágzását örömmel értettem, Isten továbrais az Urat minden áldásival szeresse, Ferencz
Urfiacskát penig a maga dicsösségére, M . Szüléinek örömekre, és szintén árvaságra jutott Erdélyi R. Eklésiainknak jövendöbéli ékességére
éltesse s nevellye.
Elsöbenis alázatossan köszönöm az Ur otthon maradott igigeretben
[!] levő kevés költcségemnek fel vétele iránt való szorgos fáradozását,
és ennek utánnais hozzam méltatlan szolgájához fen tartani kivano meg
igért Gratiaját, vaj ha jo Istenem segitcségéböl az Ur hozzám meg mutatott sok rend béli Favoranak demerealására valaha alkalmatos lehetnék,
boldognak mondanám akkor magamat.
Miben légyen a mi dolgunk, ez előtt Pathai Uram által, és más alkalmatossággal az Úrhoz bocsátott alázatos leveleimben, talám kelleti
felett is, bőven fel töttem, melyről közelebb 24. Januar. datalt irásombanis emlékezetet töttem, alkalmaztatván a mennyiben lehetett az irást,
az Ur geniussa szerint ennekutánna penig a mit irok jobban meg rágom,
hogy az Ur ellen se egyszer se mászszor ne impingállyak. A mikről már
iteratis irtam az Urnák most nem revocalom, azon kivül is most csak
nyugoszunk. Húsvét után penig, ha azt érjük, a privatumot félre tévén,
többre igyekezünk, ubi paucis plura scribere poterimus.2 A mely aprólék vásárlások felöl ir az Ur, ha a Húsvéti Lipsiai vásárra specificatiojok el érkeznék, a mi itt fel található volna nem kellene tovább halosztanunk, azt az eggyet szégyenlem hogy tudván az Urnák a kerti szép
virágokban és ékességekben való nagy gyönyörűséget, még is eddig az
iránt nem complacealhattam, láttya Isten rajtam el nem mult volna, de
nem tudtam mit küldeni, mert a mikor a Lipsiai hires kertészszel alkudoztam volna, hogy valami kertbéli ráritasokra volna szükségem, azt
feleli hogy ha csak nem specificalom név szerint mit kívánok, ö nem
tudgyá mit adgyon, mert a mi itt raritas a. nallunk bö lehet Erdélyben,
2
1
2
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ingyen ellátást járt ki a rendektől
múlt év augusztus 3-i dátummal
kevesebb szóval többet tudunk írni

et vice versa;3 a mint hogy a közönséges kukurizát, török borsot, napra
fordulot, horgas babot &c. itt raritasnak tarttyák, és mint valami Indiai
fügét, mathematica proportioval sinorozott s párkányozott ágyokban ültetik, melyhez addálhatom eztis hogy Berlinben a török búzát ugy láttuk
az el mult nyáron valami bokály edénykékben ültetve az kristályos ablakok előtt, mint otthon a sárga fel foljot, aztis kérdi töllem a többi között a Lipsiai kertész, ha vané nallunk veres török buza, &c. De reliquo,
ugyan azon kertésztől értettem meg hogy a társa ez előtt 2. avagy 3.
esztendővel Erdélyben ment ama szép leányu Brassai Folnagyhoz Filstich Uramhoz, (kiis az Urnák kedves embere) vivén innen magával feles
virág magokat és gyökereket; igen jo volna az Urnák vegére menni
micsoda raritásokkal ékesítette azt a gyönyörűséges kertecskét melynek árnyékos álom hozo kies lugossában, volt az ideje, énis sétalgottam,
o l i m h a e c m e m i n i s s e , j u v a b i t . 4 Egyszersmind az Urnák lehetne alkalmatossága arrais hogy informaltatnék általa mik maradtanak
még Lipsiában, a mellyek(ne]k Erdélyben s az Erdélyi és Brassai kertekben se hirek, se emlekezetek, in specie tudakoztassa meg az Ur ha nem
talál tátiké Brassóban B o r s t d o r f f e r A p f e l nevü alma fa, németül igy irják,* az a kertész tudom meg érti, mert ezen a földön a gyümölcsök között az a leg híresebb, valamivel nagyobb a muskotály almánál,
de nem ollyan hoszszu, hanem kerék [!] és egy felöl pirossacska, igen
leves és puha telelő alma, szinte ugy rakják kosárokban s tonnákban,
úgyis hordgyák viszik más meszsze való földekre, ugy mint Hollandiéban, Danczkára, Brémában &c. mint nállunk a czitromot, igen finum
eledel, habét enim virtutem non solum culinarem sed etiam Medicam.5
A compendiumra nézve semmi novellakkal nem recrealhatom ez levelemben az Urat, Apám Uramnak irtam hol mikről hogy az Urralis
communicallya. A M. Aszszonynak, Urfiaknak, és Juczi kis-Aszszonykának ajánlom alázatos szolgálatomat, és maradok
Az Ur M. Házának
igaz kötelességü alázatos szolgája
P. F.
P. S. A mint ez előtt le ment leveleinkbenis emlekeztünk volt az
Urnák hátra maradt pénzünk felöl, csak az Ur kezéhez vehesse igen jo
helyen lészen, a Vechszelben ugy hiszszük meg nem csalatkozunk. Ajtai
Uramis (kiis az Ur M. Házát alázatossan köszönteti) requiralta az Urat
T. Mihály Uramot, hogy a mi pénze ott lészen adgya által Apám Uramnak hogy onnan az Ur mások scrupulussa nélkül kezéhez vehesse. Az
Ur számára kívántatandó képek felöl csak bővebb instructiom lehessen
az Urtol micsoda formában és proportioban légyenek, ezirántis az Urnák
contentumot tenni el nem mulatom, ugy egyebekrölis az Ur ha parancsolni akar, ha lehet idején légyen, hogy jártunkban költünkben mindennek szerét tehessük.
és fordítva
egykor majd kellemes lesz erre visszaemlékezni
5 ugyanis nemcsak étkezésre, hanem orvosságnak is jó
* itt gót betűkkel ismétli a nevet
3

4
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Az első lap bal szélén: Néhai M. Groff Teleki László Uram halálának szomorú hire csak hamar ide érkezett Bécsből, Isten mind a maga
Házát, mind a M. Familiat hasonlo szomorúságtól őrizze.
•
Köpeczi Uram felöl most közelebb semmi hirem nincsen, nem régen két
versbenis irtam ö kglmének de nem replicalt, az el mult 9berben ugyan
azt irta volt nékem, hogy most Martiusban viszsza tér Hollandiabol
melyrölis az Urat a minapiban tudósítottam.

20.
Halle, 1714. május 12.
nro 4.

.

Méltóságos Grof Uram
régi nagy jo Uram s Patronusom!

•

.
,
.

Sub dato 16. Febr. Szebenböl expedialt levelét az Urnák, 22. Apr.
alázatossan vöttem, ugyan azon alkalmatossággal vöttem a Tarczali
Uram levelétis Bécsből, melyben ö kglmeis emliti a kardnak kezéhez
való érkezését, választ tévén ö kglmének postán hogy mentől hamarébb
transponállya akar Lipsiaban akar penig más uton Berlinben, meg vallom régen, nagyobb anxia solicitudoban nem voltam, mint azon kard
miatt, félvén attól, hogy talám a nyáron sem vehettyük kezünkhez, de
bár csak választ tészen vala Tarczali Uram hogy ha reménlhettyük é
transpositioját avagy ne, igy mégis egy felé intéztük volna dolgainkat,
addig penig ki nem merünk mozdulni, ne hogy a kard ki mozdulásunk
után érkezzék ide kardé lészára itt mi minden dolgainkat, Leczkéinket,
és egyéb privatuminkat még az el mult Húsvétban interrumpaltuk, várván örömmel a Lipsiai vásárt, hogy azon alkalmatosságra a kard fel
érkezvén elébb indullyunk, és dolgainkhoz láthassunk, de meg csalt a
reménség; Bécsből penig mikor obtinealhattyuk a jo Isten tudgya, már
a hoszszas várakozás szintén el fárasztott bennünköt, annyival is inkább,
mint hogy nem tudgyuk mi következhetik réánk, örömest sietnénk hogy
az időből ki ne rekednénk, tartván attól, hogy Hollandiaban és Angliaban, ha az idén nemis, a jövő esztendőn valami véletlen hadakozás és
intrica ne excitalodgyék, egy szóval a mint a hirek folynak, szándékunknak akadály nélkül való prosecutioját magunknak nem igirhettyük; az
iránt penig nyugott elmével légyen az Ur hogy a leg. kissebb alkalmatosságra is per mare per terras, per tot discrimina rerum,1 igen szemesen rea vigyázunk, hogy a mit fel töttünk, conscientiose praestalhassuk,
és az Ur felőliünk való reménségenek satisfacialhassunk, qvantum qvidem temporis injuria, et novercantis fortunae fata permittent.2
A mi az Ur parancsolattyát illeti a vásárlások, ugy mint orák, pistolyok, és szép flinták meg szerzése iránt, csak az Ur praevie tudositcson cum particularitatibus, jártomban költemben, kivált Angliaban ha
csak lehet szerét tészem, hogy az M . Urhaz való igaz devotiomat ebben1
2
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szárazon-vízen, sok veszedelem közepette is
amennyire csak lehetővé teszi azt a kedvezőtlen idő és a mostoha végzet

is contestalhassom; nagyobb akadály penig előttem nincsen, mint afféle
kerti virágoknak, czitrom, narancz/ füge, és egyéb félé gyökeres fáknak
transpositioja, jól tudom bizony az Urnák a kerti ékességekben való
nagy gyönyörűségét, melyre nézve minden igyekezetemmel kivánnám
az Urnák ez iránt is kedvét keresni, de mint lehessen, modgyát nem látom, ugyanis ollyan hoszszás és döczögös útra (kivált a késmárki havasokon) igen szemes hozzá látás kívántatik, öntözés, és egyéb pipere; a
kereskedő ember penig, akar melly addictus légyen az Urhaz azt fel nem
vállallya, az ö portékái jo szorossan vannak ládákra el rakva, akar mint
hánnyák vessék, egy szekérről másikra, semmit sem árt, a csemeték
dolga penig külömb, csak egy szekér fel dőlése, mind öszve romlik, és
igy mi haszna volna ha itt drágán meg vennők, és per incuriam az uton
valahol öszve romlanának edényestöl. Egyéb cepa gyökerek és virág
magok penig skatulyában mind inkább el mehetnek, mellyeknek specificatiöja ha az öszszel vagy még a télen érkezett volna hozzám, valamelly
részének meg szerzésével talám contentumot tehettem volna az Urnák,
de már mind el voltak ültetve Aprilisben, azért halasztanom kell ezen
gondomat a jövő őszre vagy télre, ha külömben nem lehet, postánis által
küldök valamit.
.
Az Ur parancsolattya szerint a Csészéket Lipsiában meg vásárolván,
egy jo erős deszka tolyoka ladácskában, magával a kalmárral csinosan
bá rakattam, és igy pecsét alatt egy szeggel és egy erös varró tövei bé
szegezve útra bocsátottam, az időnek rövidcsége miatt formális tokra
szert nem tehetvén; alig várom az Ur tudósítását hogy ha intacte és kár
nélkül mehettenek é olly hoszszas utan az Ur kezében mint hogy penig
az Ur énnékem azt parancsolta, hogy ha lehet ollyan csészékre tégyek
szert, a mellyeknek mássá Erdélyben ne légyen, énis meg vetvén magamot, ki kerestem a csinossát, kivált az első 6. párt, a kik látták, ittis
admiraltak. Mind a 12. pár Indiai munka, az első 6. pár mind tálastol
lyukasos, (több illyen forma az egész Lipsiai vásárban nem talaltatott)
egy nagy csészét is vévén hozzá a Credentia közepire, melyben meleg
viz szokott állani, a több csészék ki öblítésére, ezeknek árra, ha meg
merjem irni Tall. 8. a más 6. pár penig valamivel alább való ugyan, de
az is takarékos, az árra sem kicsiny, ugy mint. Tall. 4. és igy a 12. pár
csésze a vendég nagy Csészével edgyütt constat Tall. 12. az aranyozott
virágok akár mint mossák, dörgöllyék és főzzék a csészéket, mig egy
darab tart bennek, le nem mennek, Hollandiában ezen munkát imitálni
kezdették, de azok nem ollyan tartósok, nagy örömöm lenne, ha ezeket
éppen vehetné az Ur tudom tetczenének, a közönséges porczellánának
párját 60. magyar pénzen meg vehettem volna, sed qvod rarum est,
charum est.3
Alázatossan köszönöm az Ur hátra maradt kölcségem fel vétele
iránt való nagy szorgalmatosságát, recommendálván továbbrais méltatlan személyemet az Ur gratiajaban. E mellett: méltóztassék az Ur engemet tudósítani, hogy ha bizhatomé a G. Banffi György Uram ö naga gratiajahoz avagy nem? ha attolis el esem, nem tudom hová fogtok, meg szomorodván igen az én nagy Patronusom G. Teleki László Uram halálábanis. Most ugyan egy Politiat gondoltam ki inscribálván az el mult
3

de ami ritka, az drága

.
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héten ki bocsátott Dissertatiomat a M. Guberniumnak talám Isten meg
szállya sziveket, és avagy csak azt a miről még régen a M. Regia Deputafio assecuralt volt, effectuállyák.4 Szándékom a volna M. Uram
hogy absoluto cursu meo Academico, a midőn másodszor pro Gradu
disputálok,5 (melly solennitas fel mégyen 120. Tallérra) azt a M. Teleki
Háznak intitulállyam de ha a költcséggel nem érem mind a Gradus mind
egyéb el marad. írja a M . Ur hogy tudositcsam az Urat, kinek vagyon
most pénz dolgábol nagyobb szüksége az Academicusok közzül, én
Enyedi Deákot kettőnél többet nem tudok de praesenti ide fel, ugy mint
Nemeti András és Solymosi Uram (Komaromi Uramnak végére nem mehetvén hová lőtt) hogy Németi Uram igen szegényül légyen, azt bizonyossan írhatom, Solymosi Uram pedig nem régen érkezvén fel ollyas
szüksége tudom még nincsen. Köpeczi Uram eddig köszönthette az Urat,
kinek le meneteliben semmi hirem nem lévén, ö kglme által az Urnák
se Levelemmel se egyébbel nem udvarolhattam, bánomis azon alkalmatosságnak töllem való el múlását. Lipsiabol két Chartával kedveskedtem
az Urnák cum effigiebus Regum Hungar. et Poloniae, annectalván6 melléje egy köncz vékony papirossatis, eggyütt mennek a csészékkel. Többel az Urat ez úttal nem terhelem, sok dolgaim miatt ezt is sietve irtam,
ajánlván ezzel az Ur életét Isten erős oltalmában, egyszers mind penig
a M. Aszszonyt, és Judith kis-Aszszonyt, ugy Miklós, László és Ferencz
Urfiakat alázatossan köszöntvén, maradok
A M . Urnák
igaz kötelességü alázatos szolgája
P. P. Fer.
mpr.
Raptim Halae Magd. 12. Maji.
1714.

21.
Halle, 1714. július 14.
nro 5.

Méltosagos Grof Ur
nékem mindenkori nagy Fautorom s Patronusam!
Tompaházáról sub dato 16. Maji költ levelét az Urnák alázatossan
vöttem de a Tarczali Uramra bizott transmissumot még sem obtinealhattam, irja ugyan ez előtt két héttel Bécsből G. Teleki Pal Uram hogy egy
Lutheránus Bécsi kalmárnak recommendaltatott, kiis Baraszloig (melly
még ide circiter 40. mér föld) transponalta, hogy onnan ide, akar penig
Lipsiaban dirigaltassék; már azolta várjuk minden nap az áldott orát,
hogy hoszszas patientiánk és nagy remoránk után innen tandem aliq4
5
6

40

a királyi küldöttség biztositott, valósítsák meg
fokozatért értekezem
a magyar és a lengyel király arcképével, csatolván

...

vando ki szabadulhassunk, bizony nem kicsiny epedésünk volt eddigis
közel 3. holnaptol fogva a draga időnek töllünk illy ajándékon való el
múlása miatt, annyivalis inkább hogy a vizek mindenfelöl zavarodni
láttatnak; csak érkeznék már egyszer a várt portéka, Berlinben nem
sokáig mulatnánk, hanem recta Hollandia és Anglia felé sietnénk hogy
mig a szelek el érkeznének, és a lassan lassan fel fuvalkodni kezdett
habok öszve ütköznének a zavarosbanis halászhatnánk, egyéb apróság
helyeket penig tovabbra hagyván, ha Isten jo véggel meg áldgya dolgainkat, in redituis visitalhattyuk, egy szóval az idöhez és a mostani
szomorú conjuncturakhoz kell alkalmaztatnunk minden igyekezetünket,
faciemus deniqve non qvod volumus, sed qvod possumus.1
írja a minapiban Apám Uramis hogy a Segesvariak nagy nehezen
Flor. 100. meg adtak, melly pénztis (nagy szükségben élvén otthon) ha
az Urtol licentiat obtinealhatna reája, maga szükségére akarná ö kglme
fordítani; de az Ur irása szerint meg irtam ö kglmének, hogy az illyen
szinü dolgokban az Ur impartialis szokott lenni, és ha mégis nagyobb
akadályt vét ö kglme az Ur eleiben, én szenvedek itten nagyobb dispendiumot; el hiszem ugyan hogy a nehéz idö miatt kglmeis meg fogyatkozván nehezen él, de ha én ez idegen földen költségemből ki fogyok,
nem csak nehezen élek, hanem éppen extremitásra jutok, bizony se az
Urnák se ö kglmének meg nem merem irni, melly kevés költséggel indulok ki innen Halából, ha a Publicum nem lött volna előttem még
tavaly elébb siettem volna, de igy Ajtai Uram utanis kellett várakoznám, tudván azt qvod publica privatis anteponenda bonis,2 esztendővel
czélomtol ámbár hátrább estemis, (de) nem sajnállom, csak a kölcséggel
érjem ezutánis, melynek öszve szerzése és szaporitasa iránt bizom magamot az Ur szokott és meg igirt gratiajában. Hogy G. Banffi György
Uram revocalta igiretit, arról nem tehetek, olim haec meminisse juvabit,3 gondot visel Isten más utonis, signanter penig reménlem hogy
Banffi Sigmond Urfiban meg nem csalatkozom, kiis idvezült néhai Meltos. G. Teleki László Uram praesentiajaban data dextera4 igirte vala
hozzám való joakarattyát nem lévén akkor kész pénz keze között; méltóztassék azért az Ur egy ollyas alkalmatossággal kegyes igiretire emlékeztetni, nem lészek háládatlan szolgája ö kglmének.
A basa és Gernyeszegi dohány ugy az őszi sajtis bennünket itt nem
ér, mindazaltal ha az kereskedők által transponalhattya az Ur edgyik
sajtocskát intitulállya (az Ur) Alberti Uramnak, a másikot penig Theologiae Doctor et Professor Hejdenus Uramnak, kiis a magyaroknak igen
jo baráttya Helvetiában Apám Uramotis ismérte, tudom nagy gratia lészen, kivált ha meg irja az Ur rövideden, hogy mi tudositattuk az Urat
a bujdoso magyarokhaz való nagy propensiojárol, a dohányt penig recommendállya az Ur Alberti Uramnak, hogy conservállya a mi viszsza
fordulásunkig.
Solymosi Uramnak az Ur irása szerint a dolgot meg irtam, ugy
Németi Uramotis tudositottam a Kibédi Uraimék útban létek felöl, kikvégül is nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit tudunk
hogy a közérdekű dolgokat előnyben kell részesíteni a magánügyekkel
szemben
3 hasznos lesz erre visszaemlékezni
4 jelenlétében kezet adván rá
..
.
.
1

3
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is mihelt fel érkeznek az Urat arrolis alázatossan tudósítani el nem
mulatom.
Ajtai Uram az Ur köszöntesit alázatossan vötte, ö kglmeis ez úttal
irt bőven a M. Urnák G. Teleki Mihály Uramnak a maga dolgairol
caute tamen et prudenter, de reliqvo 5 velem edgyütt .a M. Aszszonynak,
Urfiáknak és kis-Aszszonynak ajánlya alázatossággal való szolgálattyát,
énis ezzel az Ur életét Isten erős oltalmában ajanlván, maradok
A M. Urnák
tiszta kötelességü igaz és alázatos szolgája
I f f j u P. P. Fer.
mpr.
Halae Magd 14. Julij. 1714.

22.
Berlin, 1714. augusztus 22.
nro 6.

. Berolini 22. Aug. 1714.
Méltosagos Groff Ur.
• nékem nagy Fautorom s Patronusom!

•

Hálától Isten jovoltábol tandem aliqvando hoszszas késedelmünk
után bucsut vévén azolta itt temporizalunk forte nec sine fructu.1 A kardot Printzen Uramnak által adtuk de a mit reménlettünk s praetendaltunk azt nem obtinealhattuk, nem rajta mult el a dolog, mert olly nagy
emberben soha jobb Factort a ki jobban meg halgasson,' ennél nem kívánunk, hanem a király fösvénségén, kiis mindén jövedelmet a militiára
fordit, lészenis rövid nap dolga, kivált ha confirmálodik az Angliai Királyné halála felöl való szomorú hir, melly ha ez előtt fél esztendővel
esett volna, ö Felsége is i. e. Carolus VI. alig condescendalt volna a
Francziaval való békességre, igy is félő hogy fel ne fordullyan ujjolag
minden dolog. Printzen Uram igirte hogy a Francfurtumi Alumniárol
Diplomát extrahal és Duhram Uram altal (e lévén Inspectora a Stipendiariusoknak) Jablonski Uramnak által adattya, kiis conservállya a mi
viszsza térésünkig. A kardot nem akarta el venni de mi csak rajta hadtuk, mert a micsoda szomorú Fátumok érdegelik s ijesztgetik R. Ecclesiainkot, ugy hiszem töbszöris zörgetni fogunk ezen nagy Uri embernek
ajtaján; A sokszor emiitett Collecta dolgában faradozo deputatusok az
el mult héten 100. Tallért itt Berlinben acqviraltanak, ha több nem, még
lészen annyi hátra, innen (magok nem érkezvén minden felé) bizonyos
embereket expediállyák a körül való várasokban és a Pvussiai király
egész ditiojában, ha mit szerezhetnek az által is, deponállyák, Jablonski
Uramhoz. M i innen holnap után Isten hirivel Hamburgum felé indulunk,
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bár óvatosan és okosan, egyébiránt...

1

töltjük időnket nem éppen eredménytelenül

onnan jobb és bal kéz felé Brémára és Hanoverára ki térünk, és utunkat continuallyuk Hollandiába, mennyi akadályunk volt eddig is sok
volna meg irni, de több még hátra, kivált Angliaban tartunk, hogy a
közelitö zűrzavarban meg ne akadgyunk; de jo az Isten, reménségünk
felettis meg áldgya jo igyekezetünket. A király ma akart indulni Prussiaban Regiomontumban, de alig ha a fellyebb emiitett Angliai hir meg
nem tartoztattya. Most hogy többet irjak nem lehet, ezt a kevesetis
méltóztassék az Ur Apám Urammal communicalni, nem Írhatván külön
ö kglménekis, szívesen várnám mind az Ur, mind az ö kglme tudósítását, kivált a Majusban expedialt Dissertaíio iránt, bizhatom é valamit
a M. Gubernium gratiajához, avagy nem? Hálában jo Factorom Professor Alberti Uram, ha oda dirigaltatnak leveleim, procurállya. A Méltos.
Aszszonynak és az Ur M. Házának ajánlom alázatossággal való szolgálatomat:
Éllyenek a csemeték Kis-Aszszony gyenge Judittal
Miklós, László, Ferencz, éllyenek a csemeték.
Ezzel az Ur életétis Isten oltalmában, méltatlan személyemet penig az
Ur szokott gratiajában továbrais commendálván, vagyok és maradok
A M. Groff Urnák
igaz kötelességü alázatos szolgája
P. P. Fer.
mpr.
P. S. A z Angliai hir miben légyen volanter lévén az Apám Uram
levele, olvassa meg az Ur. a proclamafiot ha az Ur kivánnya Apám
Uram magyarra fordittya, én nem érkeztem.
Méltóztassék az Ur ez egynéhány német novellát cum mercurio Politico Apám Uramhoz el küldeni.

23.
Bréma, 1714. szeptember 24.
nro 7.

Méltoságos Groff Ur
régi jo Uram s Patronusam!
Isten az Urat M . Házával edgyütt sok esztendőkig virágoztassa és
jo napokra juttassa, szívesen kívánom.
Az el mult holnapban bocsátottam volt az Urhaz a Tarczali Uram
jo akarattya által holmi virág magokat és Indiai dirib darab ágokat,
ha az Ur jól vehette, azon nagy örömöm lészen, annyivalis inkább hogy
már távullyabb létemben afféléknek transpositiojára alkalmatosságom
nem lészen. Miben légyen mostani dolgunk, másutt bővebben meg irtam,
azért nem repetalom, a melly választ urgealok azt az Ur admaturaltassa,
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qvia periculum in mora,1 mi Istennek hálá mind ketten jo egésségben
lévén, váltig igyekezünk, hogy az Ur felőliünk való reménségének conscientiose satisfaciálhassunk, talám meg áld a jo Isten bennünket, kinek
erős oltalmában ajánlván az Ur életét és M . Uri Házát, vagyok és
maradok
A M. Urnák

Bremae. 24. 7br. 1714.

igaz kötelességü alazatos szolgája
P. P. Fer.
mpr.
.

24.
Hága, 1714. december 6.
Hagae Comit. 6. Xbris 1714.
Méltoságos Grof Ur
.
érdemem felett való régi nagy Fautorom!
- Isten a M . Urat minden aldasival szeresse, és a bé állandó U j Esztendőre M. Házával edgyütt vigye által örömmel, kivánom.
Mind várám az Ur tudósítását, mind a Lipsiai csészéknek, mind a
Berlini virág magos Skatulyanak, mind egyéb transmissumoknak kézben
mehetések felöl, egyszersmind penig az Ur ujjabb parancsolattyát hólmi
itt való és Angliai portékáknak meg szerzések és vásárlások iránt, hogy
ebben is az Ur contentumának kötelességem szerint satisfacialhattam
volna, de nem tudom mi az oka, hogy szinte 4dfél esztendők alatt két
levelénél többet az Urnák, nem obtinealhattam, a közönséges dolog
irantis irtam az Urnák Brémából circa finem 7bris holmi levelek iránt,
de arra sem jővén semmi válaszunk, mint hogy a haladék mind kölcséges mind káros, mi itt Isten hirivel ujjabb munkához kezdettünk, és
már öt hetektől fogva per seriem itten udvariunk, qvo effectu vero, res
et dies docebit,1 Apám Uramnak a processust uberius meg irtam hogy
az Úrral communicallya, jobbnak itilvén igy, hogy az Urnák olly distincte ne irjak; bizony nagy busulással vagyunk mind ketten, nehezen
proficialhatván szives igyekezetünkben, a magunk privatumitis el mulattyuk s amodais kívánságunk szerint nem oeconomizalhatunk; fél esztendőtől fogva igazán a Coll. rabjai voltunk, és sancte írhatom magam
részéről hogy 10. forint árát in Studiis nem proficialtam, de mint hogy
Deo et Ecclesiae többel tartozom, nem zugolodam, hanem jámborul szolgálok, csak az Isten akasztana már valaha kegyes emberekre; a Belgák
durvaságának régen hallottam hirét, de most magamon experialom kik
légyenek. Innen circa finem Február, vei initium Mart. által verekedünk
Angliaban, elébb nem lehetett, mert az uj király változásával omnia in
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mivel veszély rejlik a késlekedésben

1

de hogy milyen eredménnyel, megmutatják a tények és az idő

confuso statu erant,2 változván az egész directionis facies, régimén,3 és
minden tisztcségek, meg láttyuk tavaszszal mire mehetünk, még a jövő
őszig magamat ezen szolgálatra devovealtam, hogy addig itt, Angliaban,
és ha érkeznénk, Helvetiaban operaihatnánk, azután penig, hogy az otthon való szolgálatrais készületlen ne légyek, avagy csak fél esztendeig,
valami emlékezetes Practikusok mellett subsistalván, Pünkösdhez esztendőre le indulhassak, transacto nimirwm qvinqvennio Academ.4 még ezen
czélomat se Apam Uramnak (kiis mint idős és beteges ember a jövő
őszre revocalna, de propter publicum nem érkezem) se másnak nem
aperialtam, kéremis az Urat maradgyon inter privatos parietes. In Germania még sok jo helyek lésznek, kivált ha békességben marad az Impérium, jó volna s meg is lehet, ezt a munkát continualni más subjectumok által, melyről praevie akartam az Urnák irni, hogy az emiitett
tavaszszal itt vagy Germaniaban adhassuk által az egész instructiot,
ezen végre penig alig commendalhatnék jobbat Bandi Uramnál, kit az
Ur ama boldog varosban Brassóban és Kucsulátán Inczedi Uram mellett
látni fogott és mostani Deakságában talám jobbanis meg ismérhetett,
ez a nyelvetis tudgya, emberek közöttis forgott, hic enim non sufficit,
doctum solum esse, sed politicum, rafionalem et prudentem,5 csak az
Isten tudgya mennyit izzadtunk miis, majd mondani még sincs semmi
láttattya. Azért ha az Urnák e tetczik, vagy penig mást akarkit fog denominálni, Gergely Pápa napján, (akkor változván nagyobb részént a
mesterségek) bocsáttasson ki a Collegiumbol valami jo Rectoratusra,
hogy ott esztendeig valami viaticumot szerezhessen magának, ezen végre a Bányai mesterségnél jobbat nem tudok. Bandi Uramot ez irántis
nagyobb készülettel talállya az Ur mint sokakot másokát, mert jo condition lakván feles esztendőkig, azonkivülis takarékos legény lévén jócskán szerezgetett maganak, és gondolom közel lészen 100. aranya. Summa Summarum akar kit applicállyon az Ur ezen onus alá, németül tudgyan valamit, külömben jobb othon maradni, mert bizony többet költ,
mint sem a mit keres, az Ur penig ne gondollya, mint ha nékem Bandi
Urammal valami czimborám, vagy correspondentiam volna s azért commendalom, hic enim mihi certe nec seritur, nec metitur, bono solum Publico, consulere, curamqz/e Vestrae Illustr. facilitare qvantum qvidem possum, volo et debeo,6 amint hogy ezen terhét az Urnák Enyedenis Isten
azt engedvén érnem (holottis sok reformaífo kívántatik) segíteni kívánom.
Hogy a Köleséri Uram nagy Favora és joakarattya által a Segesvári
pénz intacte az Ur kezéhez mehetett, az Apám Uram leveléből értem,
igen jo helyt vagyon s bár többreis szaporodhatnék az Erdélyi oeconomia, de a mint látom a G. Banffi Gy. Uram gratiajábol semmi sem telik.
Nem régen érkezett hozzám egy nagy pecsét'ü commissio forma levél,
mellyet minek előtte violaltam volna, obstupui, gondolván hogy talám
minden zavaros állapotban volt
az egész igazgatás és kormányzat
4 úgy, hogy öt évet mindenesetre eltöltöttem az Egyetemen
5 itt ugyanis nem elég, ha valaki csak tanult ember, politikus, jó észjárású
és élelmes kell legyen
6 ebből bizony nekem semmi hasznom sem származik, osak a közjóról és Kiválóságod gondjának enyhítéséről akarok és tartozom gondoskodni, amennyire tudok
2

3
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Bécsben vagy Posonban citaltatom, sed postqvam legissem, videó Paternum Excelsi Gubernii affectum de 100. aureis in recognitionem Dedicaíionis nuperae mihi assignatis,7 mellyis opportune esett, ugyanis testig
leikig 70. aranynál több mellettem nincsen, ezzel peregrinatiomat, és a
jövő téli subsistentiamot potolgatom, a Segesvárit még Hálában meg ettem, erogaltam s el disputaltam, már ezt a 100. aranyot si qvidem obtinere licebit, pro Gradu, patikácskára, et reditu designáltam.8 A 90.
farint felöl azt irja Apám Uram hogy T. Püspök és Szigeti Uraimek
praesentiájában engedte az Ur ö kglmének, de ha az Ur viszsza fogia
kivánni aztis administrállya.
Ajtai Uram ha itt volna tudom az Urat köszöntetné, de mint hogy
most a Statio enyim, ö kglme Leidában (mellyis csak 3. órányi föld ide
a canalison) nyugszik; szombaton által jö hozzám, és ha ugy kívántatik,
edgyütt maradunk, ha penig nem, edgyikünk viszsza mégyen, bizony
meg szánná az Ur ha látna nyomorúságunkat, nap estig imitt amott
strasalunk a resolutioért, estve osztán dudorgunk a törsök mellett, csak
Isten verte ország ám az, a hol fa, és kemencze nincsen. Ha bővebb papirosra írhatnék, jo szivei kedveskedtem volna az Urnák holmi novellákkal, de igen draga lévén itten a posta compendizalnom kell levelemet, G. Teleki Joseph Uramnak mint hogy kevés maferiam volt a miről
irjak, qvaedam ex novalibws adjeci,9 hogy a M. Teleki Urakkal communicállya.
A M . Aszszonynak, Urfiaknak, és az én kedves kis Aszszonyomnak ajánlom alázatossággal való igaz szolgálatomat. Isten az Ur Házát sok esztendőkig viragoztassa kívánom, a ki vagyok álhatatossan
A z Urnák és M. Házának
igaz kötelességü alázatos szolgája P. P. Fer.
A 2. és 3. oldal közt: G. Mikes Uram ö Naga irván nem régen nékem, tudakozza töllem hogy miképpen transponalhatna valami pénzt
egy Angliai órának meg vásárlására, ö Nágának (ha az Urat nem offendaltam volna vélle) ezt feleltem: az Ur G. Teleki Sándor Uram igirvén
holmi hátra maradt pénzem transpositioja iránt való graíiáját, gondolom
hogy a Nagodétis egy Szebeni kalmár jóakarója által per concambium
transponálhattya, ha azért ö Naga az Urat reqviralni fogja, bátran acceptalhattya.
A borítékon más kézzel: Accepi 19. Január 1715.

7 de miután elolvastam a Főkormányszék atyai jóindulatát látom a számomra
nemrég megajánlott 100 arany kiutalványozásában
8 ha ugyan megkaphatom, a fokozatra, patikácskára és hazautazásra szántam
9 néhány dolgot az újabb hírek közül hozzáfűztem
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14.
Hága, 1715. január 8.
nro 1.

Hagae Comit. 8. Januar. 1715.
Méltoságos Gróf Ur
nékem kiváltképpen való jo Uram s nagy Fautorom!
Isten az Urat M. Uri Hazával edgyütt sok és örvendetes uj esztendőknek el érésével szeresse, ennekis minden részeiben szerencséltesse
szívesen kívánom.
Sub dato 17. Julii Anni próxima elapsi Déési Uram által bocsátott
levelét az Urnák ez előtt negyed nappal alázatossan vöttem, mellyet még
az elmúlt 8ber elein obtinealhattam volna, ha egymást per errorem et
ignorantiam1 el nem kerültük s mellőztük volna, ugyanis ö kglme Aszalai Urammal 2da 8bris érkezett Franeqverában, mi penig 8va ejusdem
jöttünk ott által, de mint hogy nem tudtuk az ö kglmek ott létét, azon
kivülis ejtzakának idején esett a transitus, senkit ott nem compellalhattunk, és csak nem régen esvén ertesünkre Ultrajectumbol, az ö kglmek
Franeqveraban való subsistentiája, postán levelem altal mindgyárt meg
jelentettem magamat s statiomat, hogy ha mi communicaíiora való lészen Erdélyből, sietve tudositcsanak, mellyet fideliter mégis cselekedtenek. Nem kívánok ez esztendőben söt egész bujdosásombanis nagyob
contentumat, mint a minemű örömöm vagyon azon hogy az Ur és szerelmessei élete s egéssége, és hozzám eddigis nagy mértékben mutatott
Uri gratiájának continualása felöl bizonyossá lehettem, igyekezvén
sokszori igiretem s fogadásom szerint, hogy magamot ennyi favornak
demerealására alkalmatossá tehessem, ut in ómnibus possibilibus ad
qvae vires meae sufficient, me totum ad promptissima Illustritatis
Vestrae servitia consecrare valeam. H a e c f ű i t , e s t e t
erit
v o t o r u m s u m m a m e o r u m2.
Igen akarom hogy a vásárlásokról való specificaíio el érkezett,
mellyet az el mult 6 Xbris az Urhaz bocsátott alázatos levelembenis
urgealtam és admaturaltatni kívántam, hogy jártomban költőmben a
meg szerezhetökkel az Urnák kötelességem szerint complacealhassak;
a fel tött jegyzés szerint, a mint az Uris praevidealta, lehetetlen mindeniknek szerét tenni, mind azért hogy igen sokra menne, mind penig
hogy némellyiknek kivált az Indiai fáknak és virágoknak transpositioja, annál inkább otthon való culturája impracticabile; nemis láttam
még eddig olly Fejedelmi és Királyi kertet, a melyben mind ezek fel
találtatnának, mert a mint mászszoris meg irtam, a Germaniai kertek
ékessége ál az igen szép rendel plántált és mesterségesen nyirt fákban,
spallérokban, drága faragott képekben, oszlopokban, tiszta és apro
kövecscsel bé hintett mesgyékben, barazdákban, és egyéb manuale
ornamentumokban, a Hollandiai kertek penig ezeknélis csinosabbak s
tévedés és hanyagság miatt
hogy minden lehetséges dologban, amire elegendő az erőm, magamat testestől-lelkestől Kiválóságod legodaadóbb szolgálatának szenteljem. Ez volt, van és
lesz legfőbb kívánságom
1

2
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gazdagobbak; nem mulatom el mindazáltal illis qvae sunt curiosiora, et
magis delectantia, conservatuque faciliora3 kedveskedni, kivált a Királyi, Fejedelmi és Grófi nevet viselő, ugy nagy és hires Dámák nevével kevélykedő ritka tarka barka szagos szekfüveket el nem felejtem,
egyéb portékáknak meg szerzéséreis, mellyekröl az Ur committál, csak
ollyas fundusunk légyen, kiváltképpen való gondom lészen. Kertész,
kömives és jo faragó mester emberek Erdélyben való szállittatása felöl penig, minek előtte az Ur parancsolattyát vöttem volna, már az
előtt Germaniában létemben régen gondolkoztam; törtemis bizony
imitt amott a jeget ut Transylvanis recomniendare possim, sed qvia
ignotis nulla cupido,4 ezen igyekezetemnek semmi effectuma nem volt,
a kinek valamicskéje van, mint a tormában esett féreg kunnyóját nem
változtattya, a szegény penig azt kérdi (noha a ki csak életre való ember mindennap szerezhet magának ezen a földön annyit, a mellyel
mindennapi szükségét bé éri) mivel indullyan olly hoszszu útra és feleségét, gyermekét miképpen szállitcsa; ezis ijesztette nagy mértékben
őket, hogy az idegen protestánsok, a kik egyszer mászszor Erdélyben
és Magyar országban bé csusztanak, tavaly a mint az ordinaria novellák referálták, proscribaltattanak;5 Isten Germaniában viszsza vivén
bennünket ujjolag meg próbálóm mire mehetek, et omnem movebo
lapidem qvo desideriis et mandatis Illwsfrissimi Comitis hoc etiam in
passu satisfacere possim.6 Még eddig több commissioját az Urnák
nem láttam, ollyan emberséges kereskedő embernek szerzése felöl, a
kivel az Ur concambiumot tarthassan és egyszer mászszor correspondealhassan, de ez irántis miképpen tehessek az Urnák contentumot
nem tudom, mert mind itt, mind Germaniaban omnis amicitias utilitate
probat,7 [!] nemis láthatom által két isméretlen ember, a kinek semmi
commerciuma in mercatura nincsen egymással, mint correspondealhatna
per concambium, aliud esset si res inter duos mercatores ageretur,
qvorum merces hinc illuc, et inde huc transponerentur, sic enim manus
manum lavaret,8 de az Erdélyi commercium csak a marosig és küküllöig, ritkán a dunáig és havasokig szolgál, annál inkább illy meszsze
nem extendalodik; históriából sem olvassuk hogy valaha a magyar a
commerciumért fáradott s hadakozott volna, mint más nemzetek, kik
mostis gazdagon florealnak, mert minden felé nagy commerciumok.
Videbo tamen hic etiam si Illustritati vestrae prodesse potero.9 A 8.
ducáton iránt az Ur commissioja szerint a creditort nem sokára contentalom, és az obligatoriát kezemhez vészem.

3

olyasmikkel, amelyek ritkábbak és gyönyörködtetőbbek,

és könnyen eltart-

hatok
4 hogy az erdélyieknek ajánljam, de mivel senki nem vágyakozik
ismeretlen
dolgokra
5 amint a hivatalos újságok hírül adták, feketelistára vették őket
0 és minden követ megmozgatok, hogy Legkiválóbb Grófságod
kívánságának
és megbízatásának ebben a vonatkozásban is eleget tehessek
7 minden barátságot a haszon tesz próbára
8 mint léphetne cserekapcsolatba; másként áll a dolog, ha két olyan kereskedő
között bonyolódik az üzlet, akik kölcsönösen küldenek egymásnak árut ide-oda,
így ugyanis kéz kezet mos
9 mégis utána fogok nézni itt is, hátha hasznára lehetek Kiválóságodnak
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Magunk privatumit a mi illeti, Xberi ugyan innen datalt levelemben uberius detegaltam az Urnák, melyhez de praesenti nem sokat
addalhatok, mert mostis csak azon formában vannak minden dolgaink,
nagy expensával élünk itt 3. holnaptol fogva, még sincs semmi láttattya, debuimus tamen omnia probare, videre, et examinare, ne culpa
aliqvando negligentiae nostre imputetnr,-10 Angliában penig miért
nem siethettünk eddig, aztis bőven meg irtam, jobnak itiltük itt elsőben absolvalni dolgunkat, mig az uj régimén et directionis facies a
novo Rege reformari coepta11 jo rendben állitatik, martiusnál tovább.
Isten azt engedvén érnünk itt nem mulatunk, hanem sub spe meliori
által evezünk, sat cito si bene,12 bár csak akkorra érkeznének el a régen kivánt és sokszor urgealt levelek, hogy magunkat ott az hol illik
commendaltathatnók, melyre szükségünkis vagyon, mert csak hidgye
el az Ur hogy igen szegények vagyunk, és ha valami ujjabb beneficiumra nem verekedhetünk (melly után sokat fáradozunk) sumtus superabit
censum,-13 soha bizony nem hittem volna, hogy ezek a Belgák oly hideg emberek légyenek, de most magunkan tapasztollyuk, Germania
szegényebb, mégis jobb szivei láttya az idegent, és ha ott maradhattunk volna talam most nagyobb consolationk volna. A mely projectumot
Bandi Uram felöl irtam, mostis repetalom, ut suo tempore nos excipere
possit;14 az én haza indulásomnak terminussarolis praeter propter emlékezetet töttem, ha szintén sietnékis, előbb nem érkezem, igen akarom hogy akadályomat az Ur agnoscállya, kéremis az Urat hogy Apám
Uramot, (kiis mint öreg és beteges ember, kívánná hogy otthon erötelenségét segíthetném) firmis argumentis győzze meg, hogy miattam ne
béketelenkedgyék, pio enim qvo ducor erga domum et Ecclesiam Dei
zelo,15 el kezdett munkámot (utinam cum fructu!)16 continualni kívánom. Hogy penig az Ur nem csak terhes peregrinatiomrol, hanem, si
superis ita visum fuerit,17 haza menetelemkori meg telepitetésemrölis
sollicitus igen alázatoson köszönöm, melyre egyebet brevibus nem felelhetek: illa mihi Patria est ubi pascor non ubi nascor, Illa ubi notus
eram, non ubi natus eram; Agam denique bono cum Deo id qvod Patronis, Parentibus ac Amicis consultius visum fuerit;18
Az Aszszonynak, kis-Aszszonynak és Urfiaknak' ajánlom alázatos de
igaz szolgálatomat, Isten ö kglmeket éltesse jo egésségben, irántom
penig mind az Ur, mind M. Uri Háza bizonyos lehet, hogy valameddig
vékony erőm tehetsége extendálodik, akar szomszedgya, akar távullyab

10 mégis mindent meg kellett vizsgálnunk, néznünk és kitapasztalnunk,
nehogy a hibát a mi nemtörődömségünknek tulajdonítsák
11 kormányzat és igazgatás, amit az új király kezdett el megváltoztatni
12 jobb reményben általevezünk, elég gyorsan, ha jól mennek a dolgok
13 a kiadások felül fogják múlni anyagi kereteinket
14 ismétlem, hogy a megfelelő időben tudjon minket fogadni
15 ugyanis a család és Isten egyháza iránt kegyes törekvéstől vezettetve
16 bárcsak eredményesen!
17 ha az égiek is úgy látják jónak
18 az az én hazám, ahol élek, nem ahol születtem; az, ahol elismertek, nem
ahol megszülettem; végül is Isten kegyelméből azt fogom tenni, ami pártfogóim,
szüleim és barátaim számára jobbnak látszik

4 Peregrinuslevelek
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lakó szolgája légyek valaha az Urnák, bennem meg nem csalatkozik,
a mint hogy a mit most szóval igirek, ipsissima etiam re suo tempore
confirmalni19 igyekezem, a ki vagyok constanter
A z Urnák és M . Házának
igaz kötelességü alázatos szolgája
P. P. Fer.
mpr.
P. S. Ez includalt Aszalai Uram levele mire való légyen az Ur által
láttya, tégyen azért az Ur praevia dispositiot, és bocsássa által hozzam
hogy mindenik ahoz alkalmaztassa a maga Cursusát, és ne járjanak ugy,
mint 3 szegény Nemeti András Uram egy nem régen le ment Academicussal.

26.
Leiden, 1715. május 20.
nro 3.

Lugd. Batavorum 20. Maji.1715.
Méltoságos Gróf Ur,
nékem mindenkori nagy Fautorom s Patronusom!
Régtől fogva halgatok s veszteglek, de nem a restség, hanem dolgainknak akadályos processussa tartoztatta pennámat, vajha mostis
pro voto et contento1 fojnának dolgaink, bizony nagyobb örömmel írnék, és eddig való nyavalyáinkat (mellyek igen fogyattanak bennünket) meg sem említeném; de mint hogy se a publicumnak az othoni
várás, és a mi reménségünk szerint, ámbár szívesen igyekeztünk légyenis nem satisfacialhattunk, se e miatt, a magunk Studiumát ugy
a mint illett s kívántuk volna nem proseqvalhattuk, nem lehet nem
panaszolkodnunk, annyivalis inkább, ha meg gondollyuk, e drága helyben és Országban közel 8. hólnaptol fogva mennyit költöttünk; sietnünk penig nem lehetett, mert a biztatás után várokaztunk, de nem
hogy nyertünk volna valamit, söt aztis nagyobbára, a mit magunkal
ide hoztunk erogalni kételenittettünk, mellyet suo tempore comprobalhatunk. Nincsen ugyan minden consolatio nélkül ennyi ideig való mulatásunk, mert ha az emiitett punctumban meg jádzattattunkis, mindazáltal a másikat ugy mint két Deákinknak az itteni beneficiumra való
admittaltatásokat hoszszas és unalmas munkánk után obtinealtuk, mely
processusnakis rövid históriája ez: Ide érkezésünk után csak hamar
látván és naponként jobban jobban ki tanulván az itt való szép constitutiot, és a Francofurtumi Alumniát superalo beneficiumot egyszersmind
penig ex circumstantiis sajdítván az első propositionkra ki adandó
vékony resolutiot, hogy semmi nélkül ne járjunk, arról kezdettünk be19
1
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a maga idejében tettekkel is megerősíteni
kívánság (unk) és törekvés (ünk) szerint

szélgetni, miképpen lehetne minékünk leg jobb modalitással ezt az
Alumniat urgealni; elsöbenis azért per secundas et tertias personas2
(directe nem lehetvén semmit próbálni propter competitores) Factorokat demerealtunk magunknak, dolgos szándékunknak promotiojára,
kik általis nagy későre kivánt végünket el értük, a mint ez includalt
Deák Copia* meg mutattya. Igen politice kellett penig procedalnunk,
szoros titokban tartván mind addig a dolgot, mig a resolutiot nem
obtinealtuk, ne hogy a köztünk gyakran meg fordulo Trajectumi és
Franeqverai Magyarok valamit észre vévén, ökis importune zörgessenek, és talám nékünkis kárt tégyenek; kik noha ingyen sem suspicalodtak e felöl, mégis egynéhány közzülök reqviralt bennünket, hogy
emlékezzünk valamit a Professorok előtt, és szerezzük s nyerjük meg
számokra; de mindenkor evei tudtuk el magunkról, hogy miis igyekeztünk egy szerencsét próbálni, de a Professorok ezen matériában semmit sem szolgálhatnak, az Ordoktol fügvén minden dolog, kiknekis ha
speciális recommendatiot nem mutathatunk, semmire sem mehetünk,
tovább azért nem űzték fűzték a dolgot, hanem a mint jöttek, ugy
viszsza tértek régi Statiojokban. Már kezünknél lévén a resolutio, hoc
addito hogy ha tetzik mindgyárt bé szálhatunk a Collegiumban, arról
gondolkoztunk kit kellessék magunk helyett (mint hogy eléb kell sietnünk nemis Theologiára készülünk) hogy másoknak se praejudicállyon,
denominálnunk; kettő az Enyedi Deák Hollandiaban, Dési és Aszalai
Uram, az elsőnek jól esik, mégis érdemli, Aszalai Uramnak penig az
otthoni conclusum szerint Solymosi Uram helyében (kiis útban volt
akkor Franeqvera felé) kell succedalni Francofurtumban, hát Solymosi
Urammal mit tégyünk? irunk ö kglmének, hogy tudositsan bennünket
mi czéllya és szándéka, de az itt való alkalmatosságról semmit sem
emiitünk, igen confuse felel, ugy hogy még csak annak sem mehettünk
végére, miért hagyta el olly hirtelen Francofurtumot, holott eddig mind
a volt a hire hogy karácsonig nem cedállya az Alumniat, nemis jár
egy nyomon levelében, az elsőben ezt irja, hogy ha Aszalai Uram le
nem siet, el fog esni az Alumniátol, másodszor penig maga felöl igy
szól: é n p r a e t e r p r o p t e r k é t h é t m ú l v a v i s z s z a t é rek Francofurtumban, mert még 7berig
jussom
v a g y o n a z A l u m n i á h o z , mit tégyenek ezek a szók, bizony nem
értem, a mint sajditom, noha bizonyoson nem tudom, Francofurtumban
sem fogtanak igen jól folyni az ö kglme dolgai, melyre nézve aval nem
bátorkodhattunk hogy ide commendállyuk, mert ha ittis excedalni találnánk, lenne baja a Successornak mig admittaltatnék, nemis irrevocabile beneficium ez hanem csak azoknak conferaltatik qvi se tanta
ellemosyna dignos praestant,3 illik azért a mint mindenkor, de kivált
egy elsőben ezeket az embereket industriose demerealni; nemis minden
ember ütheti bé ide az orrát impudenter és imprudenter, tsak tavalyis
3. Lengyel Deák az egy Jablonski Uram által a Prussiai király commendatoriajára admittaltatott.
A midőn igy folynak dolgaink, Dési Uramnak csak hamar sub
* Lásd az 55—56. oldalon!
második és harmadik személyeken keresztül
3 azoknak adják meg, akik méltónak mutatkoznak ilyen nagy kedvezményre
2
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certis conditionibus vocatiot4 adunk, de ö kglme mellé kit adjungálylyunk azon sokáig akadoztunk akarván mind a Collegium jövendöbéli
hasznára, mind közelebb a mi vékony becsülletünkre vigyázni, ne hogy
a Supplicans Atyafiaktol ezzel rágolmaztassunk, miért hogy ennek s
amannak, a ki erről némis álmodazott, inkább mint sem nékiek, akartunk (ha szabad igy szólni) favorizalni? hogy azért ittis partialisoknak
ne tartassunk, egy tisztességes de mesterséges figmentummal mindeneknek szájokat bé dugtuk, evei álván elé mindenütt, hogy a M. Erdélyi
Curator Urak gratiajábol, Dési és Remetei Uraimék, mint hogy mindenik, de kivált az utolso Patronussához vetett reménségében (ha csak ez
után az igiretet nem praestállyák) meg csalatkozott, mint egy pro superfluo egy extraordinaria recommendatoriaval munialtattak, hogy ha
casu qvo meg találnának ide fel szorulni a M . Hollandiai ordok grafía jában magokat insinualhassák, és csak nem régen érkezvén a levél
kezünkhez ugy proponáltuk instantiájokat, noha hogy kivánt effectuma
légyen, magunk sem reménlettük. Ezen Politiacskánk mindenütt eleget
tött, és a dolgot tovább senki sem urgealta. Ki, és micsoda érdemű
I f f j u légyen penig Remetei Uram azok előtt a hói meg fordult otthonn
elég isméretes, én olly formában ez előtt nem ismértem, hanem mások
relatiojábol, mindenkor jo emlékezetit hallottam, és hogy ide eshessék
arra illyen argumentumink voltak: 1. jo hire neve és idővel nagyra
menéndö virtussá. 2. extremitásra jutott szegénysége, ugy annyira, hogy
maga kölcségén csak két holnapig sem subsistalhatott volna ide fel,
3. A Mélt. Ur G. Teleki Mihály Uram tutelája, kiis a maga kezeire
lattatott venni dolgait, noha még a promotiot G. Bánffi György Uramtol
nem obtinealhatta, accedal ezis 4. hogy nem volt körülettünk olly Enyedi Deák a kihez bízhattunk volna, vacalni penig addig az Alumniának,
mig mások fel érkeznek, káros lőtt volna; hogy penig ez igy esett talám a fen forgo magyaroknak sem praejudical annyira, nem tudván ök
még mi légyen in reposito, külömben ha mind a kettő Enyedianus lött
volna, egy elsőben szemet szúrt volna ez a szerencse. Már itt vannak
mind ketten, és mint egy 2. héttől fogva a beneficiummal actu frualnak, mindenik mint Enyedi Déák, a szegény Remetei Uramis agnoscalván ebben a Divina providentiát, eleiben adott instructionkhaz magát jo
szivei accomodállya; Ugy vagyon ugyan hogy az itt való constitutio
szerint 3. esztendeig kellene egy végtében lakni minden Alumnusnak,
de mint hogy ezeket velem eggyütt az aetas revocállya, ugy componáltunk a Regensel (ez itt a Titulussá az Alumnusok Inspectoranak) hogy
másfél esztendő múlva mások (értvén itt edgyiket Öcsém Uramot, ha
otthonn méltónak itiltetik reá, kinekis kívántam, és mint igaz Atyafiú
tartoztam ezen matériában valamit thesaurizálni) succedalhassanak, a
kik 3. esztendeig lakhassanak; ezen petitionk frustraltatott volna, de
meg értetvén vélle hogy a bizonytalan resolutio miatt nem tudtunk egy
elsőben az alkalmatossághoz tartozkodni, semel pro semper meg engedtetett; in tantum, a mennyiben rajta áll a dolog, de ezeknekis az ordok
előtt meg kell jelenteni magokat, és ugy confirmaltatnak. Miből állyon
penig ez a beneficium, aztis szükségesnek tartom meg iroi, ignotis enim
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adunk — bizonyos feltételekkel meghívást küldünk

nulla Cupido,5 brevibus azért igy tészem fel: 1. Asztal minden nap
3szor jó, mellyel se a Hálái, se a Francofurtumi, annál inkább a Franeqverai nem ér, fizetvén a Coqvának minden személyért esztendeig
Flor. 186. 2. Ajándék ház, mosás, és minden 7berben 6. font gyertya,
de az ágyért meg kell fizetni. 3. minden qvadránsban FI. 6. Theára,
koffira, és egyéb apróságra, noha ezt a pénzt első esztendőben bizonyos
okokra nézve ki nem adgyák, hanem a 3madikban a viaticumhoz adjungállyák, qvod idem facit.6 4. minden esztendőn egy privata Disputatiocskáért, melly csak egynéhány Thesesböl áll, ki sem nyomtattyák FI.
28. 5. Pro viatico annak a ki 3. esztendeig continuus, és magát dicsiretesen viselte Fl. 150. Quibus addo: hogy ha ki az Alumnusok közzül
(kikis de praesenti harminczan vannak) meg betegedni talál, arra ajándék provisio vagyon, Doctor, Patika és minden reqvisitumok, csak most
egy febricitans Lengyelre fél esztendőtől fogva el ment 300. forint, a
Diószegi Uram nagy nyavalyájais többen ál 1000. forintnál. Méltó
azért ide sietni, és meg becsülleni. De hogy el ne felejcsem, a successorok mindenkor jo commendatoriát hozzanak T. Professor Uraiméktol,
(bár Dési Uramnakis, lőtt volna. Remetei Uramnak ugyan volt, de a
ratio status nem engedte hogy producaltassék) e mellett directe a Hollandiai Ordokhaz, cum hac inscriptione: Illustrissimis ac Praepotentissimis D. D. Hollandiae et West Frisiae Ordinibus7 &'..&c. és a Regenshez Robertus Aemiliushaz (ki egyszersmind Theol. Professor) különös
levelek légyen, melly leveleketis csak generaliter kell subscribalni,
illyen formán: Curatores, Rector et Professores 111. Coll. R. Transylv.
Betleniano-Albensis, Enyed maradgyon ki ob raíiones itidem Politicas,8
mert az a név itt ama perversus Socinusért igen odiosum, eddigis sok
helyt akadtanak meg benne, a Brandeburgica praerogativával sem kell
ezek előtt élnünk, mert nem igen kedves szomszédi egymásnak, és félő
hogy azt ne mondgyak; Brandeburgicum Collegium, mégis itt kér eleemosynát. ez eddig vagyon. Isten ezen munkánkat továbbrais szentellye
meg nagy Consolafionkra. írja és igéri az Ur, Czelnárol 15. 9bris Anni
praeteriíi datált, és Alberti Uramhoz (kiis az Ur levelével nagyon dicsekedik) Halaban dirigált levelében, hogy az Ecclesiastica personakhoz
szollo missilis leveleket rövid nap utánnunk küldi, azolta mind vártuk
s várjuk, még sem érkeznek, efféléknek eddigis hasznát vöttük volna;
Angliábanis meg kívántatnának, ha volnának, már pedig odais üressen
kell mennünk a mint hogy Isten hirivel 26. praesentís innen kiis mozdulunk, mert hogy tovább várokazhassunk se időnk, se kölcségtelensegünk nem engedi, én sancte irom az Urnák, hogy csak 8. arannyal indulok ki Lejdábol, a többit meg emésztette a Hágai processus, mégyek
mégis in omnem eventum, és el kezdett munkánk continuatiojára, eam
qvam Deo, Ecclesiae, et Vestrae Illustritati debeo promptitudinem, lubens offero, licet non leve mihi tristitiae argumentum ex literis ejusdem

nem. vágyunk ugyanis olyan dolgokra, amiket nem ismerünk
ami ugyanazt jelenti
7 a hollandiai rendekhez, ezzel a címzéssel: Hollandia és Nyugat-Frízia
legkiválóbb és igen hatalmas rendjeinek
8 A
kiváló Erdélyi Bethlen-féle fejérvári Református Kollégium gondnokai.
Rektora, és Professzorai, Enyed maradjon ki, ugyancsak politikai okok miatt
.
5
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Vestrae Ulustritatis de supplemento 100. aureorwm sumserim,9 ugyanis
talam jobb karban és kevessebb kölcséggel folynának most dolgaim, (és)
bujdosásom végének terminussátis T. Öreg Atyám Uram kedves Atyámfiai és sok jo Uraim szives várására inkább admaturalhattam volna, ha
a publicumnak akadályos hálói nem tartoztatták volna lábaimat, csak
az a veszett Disputatiois (mert e tudva jobb lőtt volna halgatnom) fel
került 30. Talléromban félre tévén egyéb sérelmes panaszimat mellyeket pennára nem bizhatok; valamint azért én az Ecclesiát meg károsítani nem kívánom, ugy a Collegiumis az én kölcségemet és hátra maradásomat de jure nem praetendalhattya, de erről ez úttal többet irni nem
kívánok, ne hogy busultomban nagyobbakra fakadgyak, csak arra kérem az Urat alázatossan, méltóztassék énnékem bővebb resolutioval irni,
ruminalván pro et contra ezen írásomat, hogy tudgyam énis dolgaimat
az szerint folytatni, és mindent félre tévén minekelőtte jobbanis meg
akadgyak, recta le sietni, izzad bizony a fejem, a midőn meg gondolom mennyi expensaim legyenek még hátra, pro Gradu, én egyeb necessarium reqvisitumok meg szerzésére, mellyekre ha érkezhetem, bene
qvidem s el sem mulatom, ha penig nem sufficialok, ugy sem vetheti
senki szememre, miért negligáltam &c.
A tavaly Berlinből expedialt Ficoidesekrzek és egyéb Indiai plantáknak, hogy nagyobb része elszáradott és fonnyadot azon igen busulok, engemet assecuralt volt a kertész, hogy ha 4. ad summum 5. hétre
el érkezhetnek azon pamutban a melyben involváltuk, (földet nem
küldhetven olly meszsze), kár nélkül el mennek, már hogy Bécsben
Tarczali Uramnál (meg irván hogy siető és hamar el fonnyado portéka)
sokáig hevertenek, és az Uris a mi intentionk ellen 3. holnapra obtinealhatta, arról se én se a kertész nem tehetünk, a pamutot sem okozhattyuk; Igyekezem mindazáltal ezen defectust supplealni, és egyebekrölis, ha csak lészen honnan, az Urnák contentumot tenni. Valamint
penig a mi virágunk intacte nem mehetett, ugy a Vitringa és Andala
Uraimék számára expedialt bor is éppen és az otthoni vigorában nem
érkezhetett, mellyet másoktol, nem a hozóktol tanultam ki; fel érkezvén 8ber elein a Deákok, a bort az Uf nevével praesentálták, és igen
nagy kedvességgel s admiratioval vötték, köszönvén a fáradcságotis
evei bocsátották el az Ur követtyeit, hogy a midőn a csobolyót fel bontyák, magokhaz hivattyák őket, és elöttök leg elsöbenis az Ur egésségéért isznak belölle, de mint hogy ezt nem praestálták, és az után a
borrol egyszer sem emlékeztenek, innen concludállyuk hogy abban az
Ur intentioja eludaltatott; emlitem Dési Uramnakis nem régen azon
bort, hogy miért nem kellett elsőben meg kostolni, és, ha méltó lőtt
volna réá, ugy praesentalni, azt mondgya hogy egy értetlen s éretlen
Pataki Deák adta tanácsul, hogy soha se kóstolgassák hanem a mint
hozták hamar adgyák meg, mert azok az emberek, ha szintén vizet
hoztak volnais olly meszsze földröl, kedvesen vennék; qvasi vero &c.
mint ha nem volna itt elég viz, holott mostis csak el nem mossa őket
a tenger. A Jablonski és Holtzfus Uram borának is hasonlo fatuma lehetett, noha ugyan egy holnappal elébb praesentalták.
9 Szívesen tanúsítom azt a szolgálatkészséget, amivel Istennek, az egyháznak
és Kiválóságodnak tartozom. Jóllehet nem kis szomorúságot okozott Kiválóságod
levele a 100 arany pótlék ügyében
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A miről az Ur ennékem az el mult 9berben committalt, arról bőven irtam Franeqveraban és a választis ime mostan includaltam.
A mit penig az Ur Lipsiaban akar egyszer vagy mászszor transponalni,
dirigaltassék Balthasar Fridericus Jacobi med. Doctorhaz,10 evei edgyütt tanultam, egy szálláson laktam, és manuductiojávalis éltem Hálában, ha mi Hálában küldendő lészen, ez kézhez szolgáltattya a Professoroknak, noha ebben mig Hálában mulatóz. Felfalusi Uramis szolgálhat, lakik az én regi szállásoman Fridericus Zehner Medic. Licentiatusnál, kiis az emiitett Lipsiai Doctornak sogora.
Igaz majd el felejtem: miért ne igya az Ur s az Aszszony a Coffit
igen zákányoson, sürün, és erössen saturálva, arra csak ezt irom, mert
a vért nagyon süriti s vastagittya, constat enim ex particulis terrestribus, crassis, parum mucilaginosis, et minus pingvibus,11 elég lészen
azért egyszer ahoz az ezüst ibrikhez, mellyet otthon létembe usualt az
Ur, fél lót Coffi. Theárol parancsolt az Ur, de transpositioja innen nem
practicabile, mig valaki a bujdosok közzül haza nem megyen, irtam
mindazáltal Hálában Felfalusi Uramnak, hogy a mostani Húsvéti vásárkor, Lipsiábol küldgyen az Ur számára, ha többet nem lehetis,
avagy csak fél fontot, nem vész el az árra. A M. Teleki Háznak in
specie penig az Aszszonynak, Urfiaknak, és nékem igen kedves Judith
kis-Aszszonyomnak ajánlom alázatossággal való szolgálátomat. Isten
áldgya meg ö kglmeket méltatlan szolgájoknak gyakor emlegetéséért.
Hibás és talám excedálo irásomrol az Urat alázatossan követem, ezzel
penig az Ur életét, és M . Uri Házát jo Istenem erös oltalmaban ajánlván vagyok és maradok
A M. Urnák
igaz kötelességü alázatos szolgája
P. P. Fer.
mpr
A borítékon Teleki Sándor kezével: 20 Xbris vettem 1715
A boríték belső telén:
Az Alberti Uram titulussá ez. Monsieur Monsieur le Docteur Alberti, Medicin tres-excellent, et Professeur bien-renommé á Halle en
Saxe.
Jacobinak penig ha az Ur ir igy intitulalhattya: Monsieur Monsieur le Docteur B. F. Jacobi Medicin et Practicien bien-renommé á
Lipsie.
* Copia ex Belgico idiomate 20. Maji.
1715. translata.
Resolutio Ordinum Holland, et West Frisiae de admittendis duobns
Studiosis Reform. Transylvanis in Collegium Theol. qvod est Lugd. Batavorum.
irányítsák Balthasar Fridericus Jacobi orvos-doktorhoz
n ugyanis (az) földszerű, sűrű részecskékből áll, amelyek csak kis mértékben
nyákosak, és még kevésbé kövérek
10
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Post qvam Illustrissimi Domini Praepotentissimorum Holland, et
West-Frisiae Ordinum Deputati, ad decretum eorundem Ordinum die
23. Febr. emanatum, Literas Curatorum Rectoris et Professorum Collegii Ref. Betleniano-Albensis in Transylvania, sub dato 6. Januar, transmittas, rogantium ob rationes in dictis Uteris Commemoratas, ut in
Praepotentissimorum D. D. Ordinum Collegium Theologicum Lugdunense, rursus duo Collegii sui rives admittantes, examinassent; EST,
post praeviam deliberaiionem approbatum atque permissum, ut duo
iterum Studiosi Ecclesiarum Reform. Transylvaniae in C o l l e g i u m
T h e o l o g i c u m B e l g i c u m admittantur atqve locantur.
Extradatwm per Simonem van Beaumont
Hagae Comit. 23. Mart. 1715.

Secretariate

Hollandia és Nyugat-Frízia Rendjeinek határozata a két erdélyi református hitű tanulónak a Teológia Kollégiumába, azaz a leydeni kollégiumba
való befogadásáról.
Miután Hollandia és Nyugat-Frízia Leghatalmasabb Rendjei Legjelesebb Küldöttei
ugyanezen
Rendeknek február 23-án kibocsátott elhatározásából az Erdélyben levő fej érvári Bethlen Református Kollégium gondnokainak, rektorának és
professzorainak január 6-i kelettel elküldött levelét mérlegelték, amelyben az
ugyanitt részletezett okokra való hivatkozással a levélírók kérik, hogy a Leghatalmasabb Urak Rendjeinek leydeni Teológiai Kollégiumába saját Kollégiumuknak két polgárát ismét felvegyék, a fent nevezett testület a megelőző tanácskozás után a kérelmet jóváhagyta és megengedi, hogy az Erdélyi Református Egyházak ismét két tanulóját a Belga Teológiai Kollégiumba ismét befogadják és
ott elhelyezzék.
Kibocsátotta
S B
titkár
Hágában
1715. március 23-án

27.
London, 1715. szeptember 25., 26.
nro 4.

Londini 25. 7bris st. v. 1715.
Méltosagos Groff Ur, régi nagy Fautorom s érdemem
felett való Patronusam!
Isten az Urat minden áldásaival szeresse, és a M. Házat sok esztendőkig virágoztassa, szívesen kívánom. .
.
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Hoszszas halgatásom miatt talám kötelességem ellen lattattam
az Ur elöt impingalni, hogy Hollandiabol való ki mozdulásunktól
fogva (mellyis circa finem Maji esett, es akkor minden dolgainkrol
egész historica relatiot töttem) semmi tudositásomat nem bocsáthattam, de nem tudván mire vélni hogy ez esztendőben datalt levelet
senkitől édes Hazámból nem obtinealhattam, nem mertem bátorkadni,
mert tartottam attól hogy talám jövő s menő leveleim valahol detinealtatnak, azért nem folyhat a corespondentia, söt ez a gyanóis fojtogatta szivemet hogy valami kiváltképpen való nagy csapása esett Istennek
szegény Házunkan, melynek tudása, ha meg irnák, minden igyekezetemet interrumpalná. Már penig az el mult Augustusban vévén a Sogor
Nádudvari Uram tudósítását, és az Ur 3. Apr. Sz. Miklósról expedialt
levelét, a G. Mikes Uram levelével együtt, mindenik scrupulusom alól
hoszszas de patiens impatientiám után fel szabadultam, azért enis bátrabban irok, sed propter compendium brevibus,1 ugy mindazáltal hogy
az Ur meg érthesse: Puer diu desideratus serius quamvis feliciter tamen
ad nos appulit, ubi tam diu latuerit nescio, Halae enim vix per aliquot
dies substitit, illico transmissus est, qui optimos licet habuerit commendatores, paucos tamen adhuc invenire potuit hic loci tutores,2 A
Cantauriensis igen nyomorult együgyü vén ember, szintén olly boldogtalan nyavalyás mint a mi öreg Püspökünk volt, merő vivum funus,
még csak meg sem érthette jo formában dolgainkat kitől azért igen
kevés tanácsot és kalácsot várhatunk. A Londinensis penig tudná a
discretiot mint nem csak Angliaban lakott, hanem sok országokat látott ember, de szerencsétlenségünkre minus nunc potest quam olim
apud Reginam,3 ö lévén egyik instrumentuma az 1712ben Galliaval
kötött Trajectumi gyalazatos békességnek és a nagy Foedustol hitetlenül való el szakadásnak, melly miatt az ujj udvar előtt nagy disgratiaban vagyon, a mint hogy az Anna Ministeri közzül a kik ezen factioban elegyítették magokat, mais szoros examen alatt vannak, és ki nyakon ragadtatott közzülök, ki penig Galliaban szaladott, de ottis meg
halván már a nagy Apjok, az 5. esztendős gyermek király Ludovicus
XV. lészené olly Patronussak, meg válik. E mint politicus Pap csak fél
szemmel nézi a mostani dolgokat és in publico ritkán compareal, interim régi Dignitássa mostis meg vagyon és in officio Ecclesiastico actu
fungál,4 attól el sem esik, de fellyeb a mint intézte volt, nem mégyen.
Ezen állapottyábanis gondolom ex privato assistal, csak indithatnok
meg hoszszas várásunk után elsőben másutt a kereket, már 3. holnapja
hogy itt fáradozunk, és mindent félre tévén csak erre az egyre intentusok vagyunk, de mégis ha valaki számot kérne töllünk, hogy ennyi idö
alatt mit csináltunk és dolgoztunk, vagy egészen meg némulnánk,
vagy ha szintén szolhatnánkis azt felelnök: Semmit sem. Ide érkezé-

de a tömörség kedvéért, röviden
A régóta várt fiú kissé megkésve bár, de végre szerencsésen megérkezett
hozzánk; hol maradt távol olyan sokáig, nem tudom, mert Halléban alig néhány
napot időzött; máris átküldték, aki jóllehet a legjobb ajánlókkal rendelkezik, itt
mindezidáig mégis csak kevés pártfogót tudott találni
3 kevesebbet tud most tenni, mint egykor, a királynőnél
4 egyházi hivatalban teljesít szolgálatot
1

2

57

sünk után mindyárt consulaltuk azokat quos decuit.5 némellyek szánták
szerencsétlenségünket hogy illy zűrzavaros időben érkeztünk, sed quia
jam hic sumus, svaserunt ut omnia tentemus,6 Mint hogy mások eleiben való privata admissionk nem lehetett addig, mig a Magnificus Rector testimoniumát nem producallyuk,7 elsöbenis ott kellett comparealni
alázatos memorialisunkal cum annexis literis patentibws et commendatiis,8 melynek már 10. hete el mult, de az elébb emiitett nagy confusio, factiosa molitio, és a Supposititius Praetendens9 (a mint az Authorok irják egy molnárné fia) árnyékához kapo, sőt ennek nevében zaszlotis emelt se Istennekkel se religiojak szabadcságával nem gondalo
nyughatatlan gonosz emberek miatt meg háboríttatván és azoktol naponként mortificaltatván, azolta semmi resolutiot nem vehetünk, és
csak a jo Isten tudgya mikor szabadulunk, akkoris jól é vagy roszszul,
ha jól, ugy mások elöttis ex religiosioribus comparealhatunk, ha roszszul, nincs egyéb remedium, vessünk egy egy táskát nyakunkban és
setállyunk Helvetiaban. Nagy itileti Istennek rajtunk hogy sohult sem
boldogulhatunk, Hollandiábanis a Lejdai beneficiumnál egyebet melylyértis eleget költöttünk fáradtunk, nem obtinealtunk, ihol ittis sub spe
dubia mennyit költünk, mert a mint a dolgokat látom egész teletis itt
töltünk, ha mind igy telik az idő, nem sok héjjá lészen a 6. esztendei
peregrinationak, noha én magam erszényén csak 6. hétig sem subsistalhatnék a mim volt a Belgáknak adtam s fizettem oda értvén az otthon levő 300. forintatis, azolta az Ajtai Uram kevesecskéjét ketten költyük, és hogy igazán irjam vesztegettyük, mert itt még eddig kevés
hasznot tettünk, penig bizony nem hevertünk. Hlyen boldogtalanságunkban azért meg itilheti az Ur melly terhesek és keservesek légyenek
bujdoso napjaink, Uram add végét ennek, vegy ki engem ez ínségből.
Esküszöm az élő Istenre hogy soha illy nagy gondal, búval és munkával nem éltem. Ajtai Uramis, ki az előtt sem volt igen velős ember
szintén el szárad, mert sokat fárad, mégis munkájára kevés áldás árad.
Otthon a gondolat tudom más felőliünk, de még a mint irtam, semmi
nyereségünk. Az Ur commissiojit tartom, de a vásárláshoz fundusunk
nem levén semmit sem effectualhattam, igiretem szerint még csak a
Vasárhelyi Uram adósságát sem deponálhattam, ugy a G. Mikes Uram
parancsolattyának sem tudom mikor satisfacialok. A specificalt portékáknak meg szerzése, kivált ha egyéb aprólék curiositasokatis a miket
itt láttam és az Ur előtt tudom kedvesek volnának, addalhatnánk, 1000.
forintra fel mégyen, ha volna mire alkudni soknak olcsóbban szerit
tehetném lassan lassan procedalva, mint sem hirtelen vásáralva, mert
a mi egyszer fél árron elő fordul (némelykor), mászszor kettőn sem
vehetni meg. A királyi képeknek delineatiojárol in qua forma légyenek ex annexo nuper exemplari10 az Ur elméjét jól értem, de fél corpust
tanácsot kértünk azoktól, akiktől illett
de mivel már itt vagyunk, ajánlják, hogy mindent próbáljunk meg
7 a nagyságos rektor tanúsítványát nem mutatjuk be
8 megjelenni alázatos folyamodványunkkal, valamint a hozzácsatolt utasításokkal
és ajánlólevelekkel
9 igen zavaros helyzet, pártos lázongás, és a hamis igénylő
10 lerajzolásáról — hogy milyen formájúak legyenek — a nemrégiben küldött
példány alapján
5
6
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kiváné az Ur, vagy penig egész staturát, arról bővebb informatiot várok
az elsőnek ad minus 6. arany, az egésznek penig 12. az árra, noha készen egy pictornál sem találhatni fel azon effigieseket, se az által küldött mértékre, se alább valora, hanem mondva kell őket el készíttetni
melyről a Szebeni pictor Jeremiás Stranovius Öttsét Tóbiást, kiis a
Török Portán lévő, ez előtt mint egy 13. esztendővel Erdélyen által jött
Angliai követtel Wilhelmus Pagettel jött volt ide, és már a pictorok
között, kivált in volatilibns, floribus et fructubus delineandis excellal,
consuláltam,11 és igirte hogy annak idejében a leg jobb pictornak commendál, magamis tudom, ö sem tagadgya, hogy ezeket Germaniaban
felényinis meg szerezhetni, de az ott való picturat, közel sem comparalhatni az itt valóval. M i tettzik az Urnák, ha parancsol, a tévő lészek,
kívánván szívesen mind ebben, mind a többiben, dummodo ne vana
nos spes eludat, egész contentumot tenni.12 Magam akadozo gyenge
kerekemnek kenetlen tengelye penig in quo statu légyen, ex supra
scriptis jam satis patet,13 ha mindenütt frustraltatunk (kit Isten ne adgyon) micsoda médiumot és remediumot talállyak a tisztességesen való
haza menetelre, nem tudom, mellyen bizony sokat tusakodom, ha necessarium requisitumok nélkül készületlen mégyek, minden eddig való
igyekezetem füsté lészen, hagytam ugyan Lejdában vagy 60. tallér árru
könyvet, de ehez kellene egynéhány leg alább, mint hogy sokra nem
igyekezhetem, hát még a Gradus melyre 100. Tallér el megyen, Patikácska Chirurgws instrumentum köntös és a lemenetelre való viaticum
honnan telik ki, a mikor meg gondolom nem csak izzadok, hanem
ugyan reszketek.
Ezen disceptatiomat azért meg irtam Sogor Nádudvari Uramnak
(Apám Uramot nem busitattom, mert erötelen öreg ember lévén tudom
nem segíthet, azonkivülis a mint hallom, noha hasznos munkákat tött
idejében, már vénségében kivált inter nostrates kevés merituma)14 mutatván egy kis utat hol oeconomizállyon számomra, de ugy hogy elsőben az Úrral conferállyon, kinek gratiajához s assistentiajához mostis
firmiter bizom. Sokfelé kapni nem akarok, mert a nagy interestől tartok, a kik eddig Patronusim voltanak, azokhaz holtig való obligatiomat ismérem, de ha többen lésznek, talám mindeniknek nem satisfacialhatok és azt vetik idővel szememre a mit mondott volt egyszer egy
Uri rendek közzé magat számláló Nemes ember egy medicus felöl: Az
Apámis adott volt néki egy lovat Academiára, még sem jött hozzám
mikor hivattam. &c.
Isten áldgya meg az Urat hogy nem csak peregrinatiom cursussárol
s ahoz kívántató adminiculumokrol sollicituskodik,15 hanem le menetelem alkalmatosságavalis necessariis subsidiis prospicialni kiván, söt
még egyébbenis, idem est &c. szives munkáját igéri; Az utolso punctum felöl még eddig nem gondolkoztam, az iránt elmémet senki még

11 a madarak, virágok és gyümölcsök festésében igen kiváló, kérdeztem meg
véleménye felől
12 hacsak meg nem csalatkozunk, teljes mértékben eleget tenni
.
13 a fentebbiekből éppen eléggé kitűnik
14 a mieink között kevés érdeme
15 tanulmányutam folyásáról és a szükséges támogatásról gondoskodik
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eddig meg sem zavarta, láttatlan fejében nemis alkudozom, söt ha
szintén látnámis, mostani elmémmel másra biznám.
Hálában az egy libera mensán kivül, azis csak ebéd, egyéb beneficium nincsen, a mint az Urnák meg irtam, a Fracofurtumi szerint
akartunk ottis erigalni, de vékony válaszunk volt, már penig a nyáron
a Berlini udvar a Svecusban kapván és kemény hadakozásban elegyedvén, mikor gázol ki belölle a jo Isten tudgya, addig semmire sem mehetünk, azutánis nehezen, ha csak az Isten Sz. Lelke a király szivét
meg nem szállya. Bezzeg ha vagy 2. szálas Czelnai iffju legényt praesentalhatnánk egy egy granatéros süveggel, ugy tudom a mit kérnék
meg nyerném, meg lattyuk mindazáltal Berlinben való viszsza menetelünkor micsoda constellatioban talállyuk az udvart, és akkor ahoz
alkalmaztatyuk magunkat. Lipsiaban ha az Ur vagy egyszer vagy
mászszor valamit fog transponalni, a minap levelemben emiitett Med.
Doctornál B. F. Jacobinál bátran deponálhatni. Alberti Uramot penig
Hálában (a midőn az Ur iránd) pro complemento meg kinálhattya hogy
a posta bért annotállya az én jövő s menő leveleimért erogalt summához, én suo tempore contentalom arrolis. A M. Aszszonynak Urfiaknak
és kis-Aszszony oknak ajánlom alázatos szolgálatomat, mit tanul Miklós Úrfi és ki a Praeceptora nem irta meg az Ur tavalyi kérésem szerint, eddig talám Judith kis-Aszszonyis gyenge ujjaival az orsót pergeti
és a recze kötő apro botocskákat emelgeti. Engedd meg én Istenem
azokat még válaha örömmel és örömben látnom, a kiktől el jövetelemkor szomoruán váltam el, kinek kglmes gondviselésében ajánlván az
Ur életétis, maradok és vagyok régi igazi kötelességem szerint
A M. Urnák
alázatos szolgája, mostani szegény bujdoso cliense
P. P. Fer.
mp.
Londini 26. 7bris 1715.*
Extractum Novellarwm mense Augusto et 7br. A 1715. Londini
publicatarum.1
Itt Angliában de kivált Londinumban nagy és talám eddig hallatlan conspiratio detegaltatott, melly ha Istennek csudálatos gondviseléséből nem antevertaltatott volna, talám miis a többivel együtt fel áldoztattunk volna, statutum enim erat Regem, Regiam Domum et
Aulám, omnes denique extráñeos Protestantes hic loci reperibiles e
medio tollere, melly lanienát2 ez előtt más fél héttel akartak végben
vinni, illyen praktikával hogy éjtzakának idején a város négy felöl
meg gyújtassák, és a tüz miatt lévő lárma alatt a király palotáját, bánkót, aerariumat és a Tornyot (ez a neve a hostátban lévő Fortalitiumnak,
melyben sok nevezetes rabok vannak, kik crimine laesae Maiestatis
vádoltattak, inter quos excellit Comes Oxoniensis alias Thomas Har* A levélhez csatolt újsághíreik.
Az 1715 augusztusában és szeptemberében Londonban megjelent újságok kivonata
2 elhatározták ugyanis, hogy a királyt, a királyi házat és az udvart, ráadásul
az összes külföldi protestánst, akiket itt találnak — kiirtják, mely mészárlást
1
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ley 3 a meg holt Királynénak Fö Ministere és leg belsőbb embere, ki
authora volt a Francziával kötött különös de gyalázatos békességnek,
és a nagy Foedustol való el szakadásnak) meg ostromollyák, és az
után a Praetendenst introducallyák. Alkalmatossága penig ezen gonosz és sok időktől fogván koholtatott Factionak e volt: meg halván a
király Galliaban 1. 7br. Regensnek, mig az öt esztendős gyermek király Ludovicus XV. minorennis lészen, denominaltatott Philippus Dux
de Orleans, az öreg király testvér öttsének, kiis régen meg holt, fia,
natus 1674. igen politicus ember, se a Praetendensnek (mellyet most
kezd észre venni) se a Jesuiták companiajának nem jo baráttya, ehez
mégyen egy nem régen innen által szaladott áruló Dux de Ormond
alias Jacobus Butler az emiitett Comesnek complex társa, complementizalni, és a szokás szerint aggratulalni, egyszer s mind penig a Praetendens dolgait ujjobban recommendalni, kérdezi tölle a Regens, miben van a Praetendens dolga, miben kivántatik assistentiája, és vané
jo fundamentumán állo remensége? e meg felel mindenik punctumra
és nem csak szóval detegállya a dolgot, hanem egy nagy listátis praesentál melyben közel 300. Angliai Mylordok és nemes emberek subscribaltak, kik nagy summa pénzt contribualtak és az országban széllyel
ki osztottak az emiitett istentelen machinationak végben vitelére, ezen
specificatiot a Regens magánál tartya, és Ormondat valami vékony
válaszszal el bocsáttya, azután hivattya mindjárt az Angliai Residenst,
az irást kezében adgya ezen szókkal: ebből meg láttya a Principálisod
micsoda hivei légyenek Angliaban, azért per certum expressum ezen
órában küld el és informáld. Ide érkezvén egy estve az expressus,
soha sem tudtuk mire vélni hogy nem csak duplicaltatik, hanem
ugyan triplicaltatikis kivált az udvar körül a strása, mig osztán idővel
ki nem tanultuk, azolta a subscribensek közzül sokan nyakon ragadtattak, és annak alkalmatosságával egynehány jo készületü tábori munitioval és fegyverrel rakott hajokis detegaltattak, nagy része penig a Praetendens soldyán imitt amott lappongo katonáknak Scotiaban recipialta
magát és az ott való Rebellisekkel conjungalta, kiknek száma az innen
által futattokbol nagyon nevekedett és a 10 OOOhez közel vagyon. Ezeknek addig szabad campussak lészen, mig az Hollandiai succursus el érkezik, mert Angliaban kevés fenn állo had vagyon (nem engedvén meg
a Parlamentum a királynak hogy békességnek idején hadat tarcson és
kölcsön, noha már most annyi pénzt offeralt valamennyi szükséges) a
ki van is nem mind igaz a mint hogy eddigis sok officialis és köz katona talaltatott a ki mind'innen mind a Praetendenstöl sóldot vött. A király nem hirtelenkedhetik, de idővel meg trefállya a hitetlen emberéket,
most az ideje hogy fussanak, csak inkább meg ne essenek minél tovább
szaladnak. A Regenst penig mi indította erre a nem reménlett igaz barátcságra egyéb okát alig talállyuk, hanem mint hogy a Galliai koronát
ö praetendallya, decedente Ludovico puero sine haerede,4 azért kivánnya baráttyává tenni a szomszéd Hatalmasságokat, ugy mint Angliát,
Hollandiát, sőt még Helvetiátis, hogy annak idejében Philippus V. Spa3 akiket felségsértés bűnével vádoltak, akik közül kiemelkedik az oxfordi gróf,
egyébként Thomas Harley
4 mivel Lajos gyermekkorában örökös nélkül halt meg
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nyol király ellen defendaltassék. A szegény Svecust sok nyavalya éri,
nem elég volt eddig a Danus, Muszka és Saxo, már Prussiais ellene tamadott, söt György királyis innen a mint beszélgetik tanquam Elector
Hanoveriensis et ab aliquot diebus Dominus Stadae et Possessionis Bremensis ac Verdensis5 (mellyeket a Danustol nagy pénzen zálagositott el
de kérdés adható ját adtaé?) a jövő 8berben belé kap, a Prussus két váracskáját Pomeraniaban a nyáron meg vötte Penamundert és Usedomot;
most Stralsundum alatt vannak, két király commanderozza a kün valókat in persona, a harmadik is Augustus, ki nem sok nappal ez előtt
szaladott ki Poloniabol az ott való ujjabb rebellió miatt, oda igyekezik
Dresdábol söt még Czár Pétertis a mint irják, oda várjak az osztozásra,
maga a szegény Svecus benn vitézkedik, de oda nehezen rekesztik, vizén mindenkor útat veszthet; a nyáron a Danusis meg szalasztotta vagy
kétszer a tengeren de keveset vesztett. M i lés'zen ezen Campanianak ki
meneteli az idö meg mutattya; resolválta magában a Svecus hogy ezen
boldogtalanságábanis meg nem békéilik, mig vagy dicsösségesen el nem
vész, vagy szerencsétlenül el nem fogják. A Töröknek igen nagy progressussa volt ezen a Campanián Moreában a Velenczés ellen, kevés idö
alatt expugnalvan Corinthust, Napoli di Romániát, Napoli di Maivasiát,
Coront, Modont, Patrassot, Sudát, Spinalongát &c. Már romlott Hazánkat akarja tavaszszal meg zavarni, keményen irják az ö Felsége nagy
armaturajátis Magyar országon, melynek száma a jövő tavaszon fel mégyen száz ezerre söt aztis irják hogy a Bavariai Electornak offeraltatott
a Fö Commando, kiis 15 000. emberét készen tartya ezen szükségre;
emellett a Prussiai király is requiraltatott 16 000. emberből állo succursus felöl. Más Imperialis Fejedelmekis urgente necessitate proportionaliter assistalni kivánnak,6 és igy talál Muszulmán Uram dolgot mig Bécset, a mint intézte, meg szállya. Isten őrizze szegény Hazánkat minden
vészéitől.

28.
London, 1715. november 6.
nro 5.

Londini 6. 9bris st. v. 1715.
Méltoságos Groff Ur régi nagy jo Uram s Kiváltképpen való Patronusom!
Az el mult 25 7bris Bécs felé Bausner Uramhoz dirigált alázatos levelemben eleget irtam s lamentaltam söt talám kelleti felettis distánctus
voltam; most olly hoszszas nem lehetek, mert felettébb bátorkodni nem
merek, nincsenis az irásra sok argumentumunk, mert azolta semmit sem
5 mint hannoveri választófejedelem, és néhány napja Stade, valamint a brémai
és verdeni birtokok ura
6 más császári fejedelmek is a sürgető szükség miatt részarányosán
segíteni
kivánnak
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épültünk, noha ugyan valami vékony reménséggel biztattatunk non tamen citius quam ubi civile hoc bellum consopitum fuerit,1 mely ha a jövő tavaszig nem componaltatik, igen meg nyomorodunk, sőt felö hogy
ide ne veszszünk. Egy elő kellő érdemes Professor nem régiben admittalván bennünket, inter discursum két objectiot formala 2 : 1. vané a Magnif. Rectortol assecurationk hogy töbször nem provocaltatunk? 2. hadakozás lészen addig mig hazamégyünk, mi haszna hát hogy igyekezünk?
Sölvaltuk mindeniket a mint lehetett, az elsőre azt feleltük hogy a Rectornak hírével sem volt a minapi provocatio, a másikra azt mondottuk:
a hadakozás után békességet várunk, és ha jól tanultunk, akkor elő
vészszük, nemis illik minden zűrzavarért' succumbalnunk. De kéttös
ellöttünkis az akadály, melynek resolutioj a sokkal nehezebb s keservesebb: 1. időnk dispendiuma. 2. költségünkből való ki fogyásunk, melynek
nagyobb részét haszontalan vesztegettük. Az első, irrevocabile malum, a
másiknakis rebus sic stantibus honnan lészen medelája, által nem láthatom; Micsoda szükségben légyek penig, és mitől féllyek az emiitett levélben praevie meg irtam, hogy az Ur assistentiáját régi szokott favora
szerint továbrais implorállyam, ha Isten éltet s édes Hazámból ki nem
rekeszt, se az Urnák, se már Patronusimnak ados nem maradok.
Az el mult héten vöttem a Baroti Uram levelét Franequerábol, kiis
harmad magával érkezett, de kik légyenek, nem irja. Francofurtumban
a Solymosi Uram lemenetele után az egyik Alumnia vacal, Kibedi Uramis, a mint irják, csak tavaszig akar ott maradni és igy ha akkorra más
successorok nem denominaltatnak ott egy Alumnus sem lészen, Aszalai
Uram, kiis még Franequerában mulatóz miért contemnalta nem tudom,
Solymosi Uram erről talám többet tud mondani, mint hogy egynéhány
hétig mulatott az el mult tavaszszal Franequerában. Ha Lejdabanis illy
confuse lészen mindenkor a successio, onnan csak bucsuzzunk, mert a
Belgáknak kevesebb patientiájok vagyon mint a mi jámbor Holtzfusz
Doctorunknak. 8berben érkezett novelláink summáját ez előtt egynéhány nappal Apám Uramnak meg irtam, kiis tudom az Úrral conferállya, csak hogy az Uris Augustust és 7bert kölcsön communicallya, mert
egyik a másikot illustrallya. A meg holt Francziai királynak sok veszedelmes tanácskozásai jönek lassan lassan egy más után nap fényre, ki
nem csak Angliát meg zavarni (ö lévén indítója e mostani seditionak)
hanem Helvetiatis el akarta veszteni, hogy az után a több Protestánsokkal könnyebben bírhasson, sot illy alattomban való particularis confoederatiojais volt az unokájával Philippussal, a Pápával, Sabaudiai és
Hetruriai Duxokkal, hogy a midőn a F. Császár a jövő tavaszszal a Török ellen keményen fog vitézkedni, ők Italiaban bé üssenek, és az ö Felsége ott való Dominiumát el foglalván magok között fel oszszák, de az
egy halál minden praktikajokat confundalta. A Török ujjabb Agát expédiait Bécsben, kiis Szegedig el érkezett, de micsoda commissioval nem
tudgyák, a Bécsi Udvar parancsolattya ez hogy Szegeden examinaltassék
meg, és ha olly propositioval jő hogy a Porta viszsza adgya, valamit a
velenczéstöl az elmúlt Campanian acquiralt, bene sin secus, redeat unde

1
2

de nem előbb, csak miután e polgárháborút lecsendesítették
beszélgetés közben két ellenvetés volt
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venit.3 Isten őrizze romlott Hazánkat ujjabb veszélytől, kinek kegyes
oltalmában ajánlom az Ur életetis, a ki régi kötelességem szerint maradok
Az Urnák alázatos szolgája
P. F.
Kívül P. S.: Méltos. Gubernátor Uramnak és G. Mikes Uramnak Írtam ez alkalmatossággal mindeniknek volanter, ha az Ur szükségesnek
itili maga praesentalhattya és commendalhattya, ha penig nem, maradgyon Apám Uramnál. G. Mikes Uramnak meg irtam hogy az órára destinait pénz még el nem érkezett.

29.
London, 1715. december 14/25.
nro 6.

Londini 14 st. v.
25 st. n. Xbris 1715.
Méltoságos Groff Ur!
Isten e bé állandó ujj esztendőt tégye az Urnák örvendetessé és
egész Hazánknak békességessé, szívesen kívánom.
Sud dato 30. Julij Gernyeszegröl költ levelét az Urnák alázatossan
vöttem, választ minden punctumára ez úttal nem tehetek, mert nagyobb
részére már ez előtt ugy mint 25. 7bris és 6. 9bris Bécs felé bocsátott leveleimben meg feleltem, nincs is időm hogy ez alkalmatossággal formaliter irjak, mert siet a tabellarius, kiis egynéhány schillingemet meg
mentette ajándékon vivén a levelet Lipsiaig. A mi dolgainkrol még semmi bizonyost nem irhatok az Urnák, ez előtt mint egy 6. héttel a Lengyel supplicansok kik Hollandiában előttünk jártanak és jócskán proficialtanak, ittis utol értenek bennünket, kiknekis levén commendatoriajok a Prussiai királytol, és particularis commissiojok ezen király Residenséhez, causájok a miénk mellé annectaltátott, elsőben tartottunk a
kártol, de azután mind a Residens mind más Papok remonstralták jo argumentumokkal hogy hasznunkra lészen, vis enim unita fortior ubique
est.1 Hoszszas volna meg irni, azolta micsoda helyeken hányodott és vetődött dolgunk, és mennyi kézen fordult meg, legnagyobb akadályunk a
Cantaurensis puerilis vénsége, mindenek erre relegalnak, e penig merő
Pater difficultatum, (szintén) de reménlyük hogy ez életből nem sokára
ki imátkazzuk (mint G. Teleki Pal Uram a Brassai birot) a mint hogy
máris halni készül és két naptol fogva agonizal, más successoris deno3 az elmúlt csatározásokban elfoglalt, jól van; de ha nem, menjen vissza oda,
ahonnan jött
1
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az egyesített erő ugyanis mindenütt többet ér

minaltatott helyében, kiis eddig jo fautorunk volt de hogy bennünket
segíthessen arra authoritássa nem volt. Ennek favorához ha a Fö Püspökségben confirmaltatik, nem kevéssé bizunk. A z Ur panaszszát Apám
Uram ellen fájlalom, és ha miattam az Urnák ö kglmetöl valami offensioja lehetett sajnállom, én okot bizony reá nem adtam, söt a mikor
vagy az Urnák vagy Apám Uramnak irtamis, mindenkor arra vigyáztam hogy se az Ur ellen ne impingállyak, se fiúi kötelességem ellen ne
vétcsek. A M. Gubernium 100. aranya felett esett a mint látom az Ur
leveléből, valami difficultas, melyről én Apám Uramnak egyebet nem
irtam, hanem ezt, hogy a midőn az Ur a Gubern. 100. aranyát kívánni
fogja sine difficultate adgya oda, mert az a Beszterczei pénz supplementumában mégyen; ha penig fizetésében az Urtol el tarthattya, az Öcsém
Uram Academiai viaticumát vélle secundalhattya. Apám Uram sem panaszolkodik énnékem az Ur ellen egyébről, hanem hogy szoros ratiora
akarja az Ur ö kglmet húzni, signanter ezért hogy a mit a Magyar országi exiliumában discretioban imitt amott obtinealt, azt az Ur fizetésében ingredialtassa; de ezt énnékem innen decedalnom nem szükség2
nemis illik, volt eddig, (nem tudom de praesenti) törvény s igasság Erdélyben, procedállyon az Ur a szerint, a nélkül ez a difficultas a mint
eddig értem nehezen is decidalodik, lévén Apám Uramnakis fontos objectioja s exceptioja. Bándi Uramról mit irjon az Ur értem, én Lejdában
az Urnák ezért commendaltam vala mert szemes és servilis legény, a
nyelvetis valamennyire tudgya és igy 3. esztendő alatt talám nyerhetett
volna Hollandiaban alkalmatosságot azon commissionak melyben mi a
Lengyelek miatt frustralodtunk urgealására, nyelv nem tudása nélkül
penig ezt molialni haszontalan.
Az által küldött magokat Martius végén vagy Április elein (a mint
az idő szolgál) kell el vetni mint egyéb vetemény magokat, de mindenik
speciest külön jegyzéssel kell notalni secundum numerum, hogy a
gyomlálás közben ki ne tépessenek, és mig jobban isméretesek nem
lésznek öszvene elegyedgyenek. (Alázatos) A fazékban valókat penig
mihelt érkeznek, mindgyart el lehet ültetni. Ha az Ur ez egy néhány
speciesből ugy mint nro 15. 16. 17. 30. item ex Junquilla egy pár gyökerrel avagy cepával az Aszszony Teleki Josefné Aszszonyomnak kedveskedik, alázatossan vészem az Urtol, mert még régen fogadtam az
Aszszonynak hogy effélét küldök, hogy penig ez úttal külön includalhassom, nem lehetett. Egyéb draga cepakat, és gyükereket postára nem
mertem adni, magammal viszek afféléket a mikét inkább féltek. Lengyel
országban igen nagy rebellió vagyon Augustus ellen, a Török succursusához biznak a maleconténtusok, Kiis 3. nagy Armadával fenyegetödzik,
egyik Dalmatiara, másik Magyar országra, a harmadik Poloniara levén destinalva. A Sveciai király Stralsundumban vitézkedik, holottis jo
formában meg szoríttatott de capitulalni nem akar, és ha a városrol
bellyebb szorittyák a templom sántzában akarja magát recipialni, és
magát holtig defendálni, meg hadta a tisztyeinek hogy azon helyben a
hol el esik a templomban temessék el. Nagy resolutio. nemis csudálom
mert némellyek méltatlan persequallyák. Az Aszszonynak Urfiaknak és
2 száműzetése során
imitt-amott támogatásként kapott, azt az úr
számíttassa be, de erről énnekem itt nem kell ítélkeznem

5 Peregrinuslevelek

fizetésébe
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kis-Aszszonyoknak ajánlom alázatos szolgálatomat, ezen mocskos és
siető irasommal penig maradok az Urnák alzázatos szolgája P. F.
Az Ur és Aszszony számára
Az el mult 28. 9bris expedialtam Bécsben Bausner Uramhoz egy
zacskóban pecsét alatt ezen virág és vetemény magokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lactuca Imperialis
Cally flori
Pluma Principis
Pyracantha*
Lactuca Silesiae
Y e w b er r i s* (nomen
Anglia)
Brassica Russica dulc.
Brassica rubra capitata.
Lactuca Marocco
Phillirea
vera*
Genista
Hispánico*
Lactuca Crispa
M ez er i an
Berries*
(Angl.)
Nasturtium Indicum
Pastinaca major
Allium dulce.
Rapa Gallica longa.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Portulaca
Holly
berries*
O cuius
Christi*
Portulaca aurea
Lauras tinus.
Faeniculum Italicum
Caltha Gallica
Junquilla*
igen szép virág.
26. Apium Crispzzm
27. Corona imperialis
28. Potatoes (Hung, articsóka, iöldi
répa)
29. Tabaca virgin.
30. Borso virág, igen szép szinü
31.
Ranunculus*
32. Pisum Coronation ita
dictum quia flores instar
coronae concrescunt.3

A Junquilán és Ranunculuson kivül a több notalt és subducalt speciesek4 élő fák lésznek és fazékban valók, ha esztendőre ki nem kélt
mindenik, nem kell el vetni, mert némellyik 2. esztendőre búvik ki, kivált a nro 19.
N. B. sub nro5 19. két féle magnak láttzik, egyik veres, a másik feketébb s penészessebb, az első 2. esztendőre, a fekete penig egyre ki kel

30.
London, 1716. március 14.
nro. 1.

Londini 14. Martij 1716. st. v.
Méltóságos Grof Uram
Isten e szomorú conjuncturákban az Urat és M. Házát maga szárnyaival takargassa és minden szomorú veszély ellen védelmezze, kívánom.
. .
3
4
5
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azért nevezik igy, mert a virágai koronaszerűen nőnék
megjegyzett és aláhúzott fajták
megjegyzendő, hogy a 19. számú

.

28 9bris Anni proxime elapsi holmi vetemény és Virág magokkal
kedveskedtem vala az Urnák és az Aszszonynak Bécs felé dirigálván innen egy viaszszas vászon zacskóban Bausner Uramhoz, azután penig
sub dato 14. Xbris ejusdem anni, azon magoknak és gyökereknek specificaíioját s neveket, ugyan Becs felé indítván Bausner Uram által expedialtam de nem tudván mint mehetet mind a zacskó mind a specificaíio,
ezen alkalmatossággal a midőn ajándék tabellariusra adatott szerencsém Lipsiaig, pro superfluo a másik paginán még egyszer enumeralom. Üressen penig levelemet most sem bocsáthattam, hanem egy font
igen finum virginiai Tabak mellé annectaltam, dirigálván egy Lipsiai
Correspondensemhez Medicinae Doctor B. F. Jacobi Uramhoz, hogy onnan valamely Erdélyi kalmár által ezen Húsvéti vasár alkalmatosságával expediállya. Ha bizonyos lehettem volna benne, hogy Erdélyiek érkezzenek Lipsiaban a dohány mellé jo szivei egyebetis addáltam volna.
Magunk dolgairol semmit most nem emlitek egyebet (tudván hogy későn érkezik expeditiom Erdélyben) hanem hogy az Öreg Cantauriensis
Archi-Episcopus Verus Páter difficultatum1 meg halván, és helyében
más emberséges Patriarcha succedalván (kinélis minekelőtte promovealtatott volna audentiank (!) volt, és magát szolgálatunkra jo szivei offeralta) az Angliai rebelliois egészen (el) meg csendesedvén, a Scotiai zürzavaris a Praetendensnek Galliaban való viszsza szaladásával nagyon deciinalván, eddig való unalmas és hoszszas idő töltésünk után, szives
igyekezetünknek ámbár nem egészen completus, ugyan csak valami vékony sükerü successussát jo fundamentumon remén!yük, melly a midőn
effectumban mégyen sokszori igiretem szerint a vásárlásokra is nagy
gondom lészen, ideje volna bizony már egyszer hogy dolgunk fordulna
jora, mert láttya Isten csak alig vonnyuk a leplet.
Xberi levelemben kértem vala az Aszszonyt, hogy ha a vetemény
magok jól el érkeznek Erdélyben, ex Allio dulci Pastinaca majoré, Rapa
Gallica, Junquilo et Piso dulci Teleki Josefné Aszszonyomatis részeltesse; melly ha ez idén el találtis múlni, a jövő tavaszszal (Isten békességben engedvén érni) a majorságbol és a magok szaporításából bővebben supplealhatni. Itt az Török Porta és ö Felsége között való rupturát
bizonyosan hiszszük, az amnestiabol excludalt exulokis a szélekben vannak, és a mint irják a Hazát ujjabb motussal ijesztik. A Török az el
mult Campanián az egész Moreat subjugalván igen fel fuvalkodott, és
azt gondollya hogy mind övé már a dio fáig, de bizony nagy bökkenő
fekszik előtte Magyar-országon, melly Armada ex diversis Germaniae
partibus2 mostis minden nap szaporodik, csak felelhessen meg a szegény haza annyi ember intertentiojának. Ajánlom ezzel Isten erös oltalmában az Urat M. Házát és Famíliáját, én pedig maradok régi igaz kötelességem szerint
Az Urnák alázatos szolgája P. F.

1
2

canterbury érsek, minden nehézség tényleges oka
hadsereg Németország különböző részeiből
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Specificafio séminum ex Anglia Mense 9brís 1715
niam expeditorum3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Imperialis lactuca
Colly flower, aliás Káli flori.
Pluma Principis
Piracantha
Silesia Lactuca
Yew berries, (o)
Brassica russica
Brassica rubra
Marocco lactuca
Phillirea vera
Genista Hispanica
Lactuca Crispa
Mezerian berries (o)
Nasturtium Indicum
Pastinaca Major
Allium dulce #
Rapa Gallica longa
Portulaca
Holly berries, (o)
Oculus Christi.
Portulaca aurea

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

in Transylva-

Laurus tinus
Foeniculum Italicum.
Caltha Gallica
Junquilla, (ritka virág)
Apium Crispum
Corona Imperialis
Arpicsoka avagy földi répa
sokkal nemesebb az Erdélyinél
Tabacca virginea
Dulce pisum NB. E nem enni való borso, hanem igen
szép virág, és csak propter
similitudinem florís dicitur
pisum4
Ranunculus.
Coronatum Pisum, Culinare,
dicitur vero coronatum quia
flores et pisa instar coronae
concrescunt.5

# ezt mint a közönséges fokhagymát fokonként kell el ültetni, szintén ugy virágzik mint az magnak el ültetett veres hagyma, és gyümölcsét nem a földben, hanem a szárain producallya, kedvesebb az ize mint
a közönséges fokhagymának, egy két fokot a tángyérra dörgölvén, a
sültnek egész izt ád, &c.
(o) a berriseknek neveket se magyarul se Deákul ki nem tanulhattam mindenik fazékban való, fának speciesse.

31.
London, 1711. november 22.
Londini 22 9brís st. v. 1717.
Méltóságos Groff Ur
nékem érdemem felett való régi jo Uram s Patronusam!
Hogy Isten az Urat és M. Uri Hazát szegény édes Hazánknak mostani szomorú és naponként változo allapottyában, maga szárnyaival kegyelmesen takargatván minden gonoszok ellen védelmezze, és az Ur
életét hoszszas esztendőkig terjeszsze, szivesen kivánom.
Az 1715 novemberében Angliából Erdélybe küldött magok jegyzéke
a virág hasonlósága miatt nevezik borsónak
5 a koronásnak pedig azért nevezik, mert a virágai és a borsói koronaszerűen
együtt nőnek
.
.
3

4
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Második levelem ez mellyel ez esztendőben az Ur előtt alázatossan comparealok, többel szokásom és obligatiom szerint hogy udvarallyak sok vexatioim, mellyekkel mind onnan házul szomoríttatom, mind
e meg unt staliomban fárasztatom, tartoztattak; ne gondollya penig az
Ur hogy valamely sinistra informatio, vagy az öcsém Uram tavalyi relatioja adott volna énnékem a diffidentianak leg kissebb árnyékárais alkalmatosságot, mert a mint mászszoris meg irtam, kivált Öcsém Uram
az Ur sokszori gratiaját nagyon agnoscállya, signanter penig a száz
aranynak kezéhez való assignatioját az Ur favoranak unice adscribállya; 1 de busulok mais azon hogy nagy szükségemben érkezvén hozzám
azon pénzel, nagyobb részétől meg fosztani kételenittettem. Ha mi disharmonia lehetett penig és volt az Ur és idvezült édes Atyám Uram között, kivált meg unt életének közelitö vége felé, noha igen sa'nállottam,
mindazáltal fülem mellett bocsátván soha arról egy szot sem töttem,
tudván, hogy emberek vagyunk, és mindenben mindeneknek nem tetzhetünk; Erről az egyről securus vagyok hogy mind az Urnák in particulari, mind az egész M . Teleki és Betleni Háznak, in suo vigore et flore 2
mig magát birta, igaz szolgája volt, mellyet nem csak privátim, hanem
publice is az alkalmatosság ugy hozván contestalni kivánt: v a g y
j o b b a t a v a g y c s a k a d g y a I s t e n m á s s á t. &c.
Nem tudom mit gondolhatnak felőliem másokis az Urak közzül a
kiket egyszer mászszor ez előtt levelem által compellalni szoktam, illy
hoszszas halgatásomért; de mint hogy bizonyost nem Írhattam bizonytalan állapotamban indulásomról és egyebekről, inkább akartam in incognito loco meg némulni, mint sem tovább hazudozni, ugyanis instructionk tenora szerint a dolognak velőjéről senkinek semmit nem aperialtam, hanem mulatozásomat vagy ezzel vagy amazzal hímeztem és hálóztam; már penig mint hogy nem titok otthonis és mások által publicalodott, félek hogy jo Uraim előtt az insynceritasnak nótájával máris
meg bélyegeztettem; Ha a két E. Uraimék tudgyák, jam satis est, kiknek nem kell sip hogy ki fújják. A kissebbiknek (mellyet el felejtettem
az Urnák meg irni) egy levelét vöttem az el mult télen Hala felöl, melyben irja hogy az Urtol lévén hozzám assignatioja 300. forintakig, küldgyök per concambium vagy más úton sine mora abból a mi nállam vagyon Hálában annyit, lévén annyi söt több pénzeis az Ur kezében. Nem
tudom vané ebben hire az Urnák, ha nincsen, elég impudens és imprudens praetensio, mellyet mint hogy az Ur ordere és includalt assignatioja nélkül proponált, csak contemnaltam,3 és réá nem válaszoltam, várván ujjabb levelét, de töbször nem compareált, jólis tötte, mert ha szintén az Urtol jött volnais paroncsolatom, kívánságának se akkor se most
nem satisfacialhattam volna. Ugyanis semmi még kezem között nincsen,
jóllehet nagy része a Collectának mint egy 4000. font sterlingig (egy
font circiter 10. magyar forint) bé jött, melly pénz jo securitas alatt a
Bankóban tétetett, mig a residuitas egészen corradaltatik, hogy igy osztan az egész summa dividaltassék, melly a jövő october előtt nem lészen. Mint hogy penig azt az időt semmiképpen itt meg nem várhakezéhez való kifizetését egyes egyedül az úr jóindulatának tulajdonítja
ereje teljében és élete virágjában
3 szégyentelen és ostoba követelés, melyet minthogy az Ú r
rendelkezése és
mellékelt kiutalása nélkül terjesztett elő, nem is törődtem vele
1
2
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tom, azon eggyeztünk meg itt a Collecta Directorival, hogy minekelőtte
innen ki mozdulnék onnan házul dimissiom impetraltatván (sub) authenticis Literis más Plenipotentiarius denominaltassék, a ki causankat
agaiván a pénzt percipiallya és per concambium oda az hová kivánni
fogjuk transponallya.4 Erre jobbat nem nevezhetek mint a Prussiai király Residensét Bonét Uramot, kinek promptitudóját in rebus Ecclesiasticis,5 és hozzánk való nagy zelussát Ajtai Uram eddig az Urnák aperialhatta. A Lengyelekis ezt az utat követték, kik Jablonski Uram által
(kiis azon Ecclesiaknak Seniora, es jol tudgya az itt való szokást, stylust
és ceremóniát) gratiarum actoriaval. Bonét Uramnak transferalt Plenipotentiával, és több levelekkel mind a Püspökökhez mind másokhaz munialtatván detempore könnyebben szabadulhattanak. M i penig ez iránt
boldogtalanabbak lévén, és senkihez otthon nem bizhatván a ki secundum merita et titulos horum virorum praestalhassa,6 egyéb utat nem
proponálhatok, hanem hogy 10. vagy 12. subscribalt Album levél formában quanto citius transponaltassék kezemben, hárma egész árkus a
többi penig csak fél légyen, mindenik levélnek harmadik paginaja, vagy
distinctius faciesse7 végére tévén a subscriptiot. A subscribensek légyenek: 2. C u r a t o r*8 ((kiknek edgyike hogy az Ur maga légyen, (ámbár
Curatori terhes officiumát deponalta légyen) szükséges, külömben mint
hogy az Ur neve némelly helyeken az originális levelünkből isméretes,
ha ki maradna, ujjabb scrupulust szerezne.)) T. P ü s p ö k U r a m G e n e r á l i s S y n o d u s N ó t á r i u s s á . És vagy 2. tractusnak S en i o r a, una cum P r o f e s s o r e T h e o l ogiae
Collegii Betleniani.9
Ezzel tudom egy kis baja lészen az Urnák, mig öszve szerzi a neveket,
némellyek scrupulosusak lévén (nec immerito) az illyen szinü expeditioban, de hiszem nem kénszeritem az Urat, hogy az ollyanokkal communicállya, a mint hogy nemis kell ennek nagy hirének lenni, hanem csak
azokkal conferaltassék a kik facilisebbek lésznek. Én sancte protestálok
hogy ebben semmi egyéb czélom nincsen hanem hogy röviditsem a processust és innen való ki szabadulásomat, egyszersmind penig antevertállyam az otthoni conceptusban meg eshető errort,10 melly miatt ujjabb
és hoszszasabb bajunk lenne. A z Istenért kérem azért az Urat, hogy
consideralván ezen szamkivetésnélis inkább meg unt terhes életemet, és
távul létem miatt idvezült édes Atyám Uram árva házának gyámoltalanságat, siettesse ezen levelemre való válaszát és kívánságomnak contentumát, melly ha sokára halad irreparabile malum erit, mert én resolvaltam magamat ezeknek consensussábol a viszsza térésre, mihelyt a levelek el érkeznek. A hat esztendő el tölt, sőt hetedikis közelit, többet
bizony nem várok, ennekis köszöneti tudom sokaktol boszszuság lészen. Példa előttem az édes Atyám, kinek meritumirol nem szollok,
mégis mihelyt szemét bé hunta, ez a háládatián világ árva Hazát és
4 miután engem felmentenek, egy hivatalos levélben nevezzenek ki más teljhatalmú megbízottat, aki ügyeinket intézvén a pénzt felveszi és a pénzügyi kapcsolatokat igénybe véve azt oda utalja át, ahová kívánni fogjuk
5 egyházi ügyekben való jártasságát
6 ezen férfiak érdeme és ríme szerint végezhesse el
7 oldala, vagy pontosabban lapja
8 gondnok-püspök vagy gondnok-tanár (1. 72. o.)
9 2 osztálynak széniora a Bethlen-kollégium teológia professzorával
10 megelőzzem az otthoni fogalmazványban megeshető tévedést
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özvegyét ottan persequalni kezdette, söt a mi keservesebb Neo-Professor Uraimis, kiket baráttyának tartott Háza ellen feltámadtanak, az szegény özvegyet holmi Olahokkal (jo hogy Pivoda kapitány más expeditiora volt akkor tájban és katonákat tölle nem kérhetnek) ki hányatták, és mindenféle mortificaíiokkal szomoritották. E mellett, praetensiokat formáltanak, és kivált az edgyike szegénynek nem csak fizetése
restantiáját, melyről a mint tudom elég documentumink vannak, tagadni nem szégyenli, söt minden erejével meg adositani kivánnya. O
tempóra, O móres!11 Öcsém Uramnakis Bandi Urammal vagyon egy
kis panaszsza, kiknek egynéhány forintocskájok maradván othon Praeceptor. fizetésekben, a midőn másoknak restantiajókat meg adták az ö
kglmekét subtrahaltak hoc argumento: Alumnián vannak Lejdában,
ergo restantiajokat nem praetendalhattyák. Sed quae Connexio? mellyet igy refellalok :12 Professorrá tötték ö kglmeket, ergo Papságokban
ha mi restantiajok maradott, nem praetendalhattyák. Ugyan ö kglmek
nem tudom micsoda széltől indíttatván a napokban egy levelet dirigáltának Lejdában a M. Rectornak és Professoroknak, kérvén hogy a Lejdai beneficiumra hirek és levelek nélkül senkit se admittallyanak. Mellyen a . Régens igen meg ütközött, ném lévén ahoz semmi szava a Professoroknak. Kívántam volna ha bár csak haza menetelemig continualhatta volna az Ur a Curatorságot, mert igy szegény Házunk annyi méltatlanságokra talám nem exponaltatott volna, igyis mindazaltal emlékeztetem az Urat ez előtt mint egy két esztendővel hozzám bocsátott levelére, melyben ezt irja: Attól tart kglmed hogy az édes Attya öreg és
beteges ember lévén ha sokáig mulatóz oda, meg hal, és Háza confusioban lészen a kglmed távul létében, de hiszem mire valók vagyunk mi
itthon a kglmed Attya és kglmed joakaroji &c. Méltóztassék azért az
Ur ezen igiretiröl meg emlékezni és bár csak haza érkezésemig tanacsával és egyéb Uri assistentiajával fovealni, egyszer s mind ha illik, M.
Gubernátor Uramnak egy szóval commendalni, hogy protectioja alá vévén Hazunkat quartelyozokkal és egyéb affele interventiakkal ne terheltessék. Alázatossan meg köszönöm és szolgálom az Ur ez iránt való
favorát, maradván álhatatossan
A M . Urnák
igaz kötelességü alázatos szolgája
P. P. Fer.
A középső oldal margóján: Ajtai Uram méltán neheztelhetne reám
ha Lejdában hagyott bagasianak haza való transpositioja, a mint talám
gondollya az én negligentiam miatt haladott volna ennyire. Öcsém
Uramis ebben eleget fáradott, de senki sem vállállya Dési Uramis meg
kinaltatott velle de csak contemnaíta.

Ó, idők, ó erkölcsök!
tehát nem tarthatnak igényt arra, amivel még tartoznak nekik. De hogy jön
ez ide? Így cáfolom:
11

a
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* A második oldal margóján beszúrás: két columnában légyen az
subscriptio ez szerint: Curator Episcopus
seu
Curator Professor

A 31. levél 1. melléklete
Nos infra scripti, qvibus inclyti Reformatorum Collegii Betleniani
in Oppido Enjed existentis cura, praesentisque negotii, per nos ipsos
& praedecessores denatos inchoati consummatio, ex officio incumbit;
vigore harum literarum nostrarum, nobilissum [!] et Generosum Dominum Franciscum Papai, in inferioris Germaniae Academiis Medicae (!]
facultatis Studiosum Ungarum Transylvanum, praenotati Collegii
Membrum, de pietate omni, probitate aeqvitate (px) exploratissimum,
authoramus, qvatenus ubique locorum in Germaniae, Magnae Britanniae, & Foederati Belgii oris, pia Christianorum (Tit. Tit. Tit.) benefactorum eleemosyna, in nostri Collegii rationes collecta, erga condecens
desuper, ejüsdem Domini Papai manuscriptum, ei numerari & curanda
concredi possit.
Quod ut tanto cum majore securitate fieri possit, Omnes pii (Tit.
Tit. Tit.) benefactores a nobis cum omni Christiana charitate, debita
insuper reverentia ac submissione hisce rogantur ut sibi certo persvadeant, pietatem ipsorum & beneficentiam, unice ad Dei gloriam, reparandis Collegii praementionati ruinis ac ruderibus, erigendae et ampliandae residentiae, fundandisque salariorum fundis, ad recentem semper, benefactorum memóriám conservandam, bona cum conscientia,
citra omnem fraudem, aut respectum impensum iri: uti Deum ipsum
super talis nostrae intentionis, conceptae animo, & in futurum continuandae, testem adversum animas nostras, invocamus. In cujus plenipotentiae fidem firmiorem, eidem praenominato Domino Papai, has dandas concedendas duximus manus nostrae scriptione ac insuper sigillo
usuali, tum Collegii Publico, tum etiam privato singulorum roboratas,
Ao AEre communis 1717, 15 Aug.
Alexander S. R. I. Comes Teleki Curator mp. LS
Johannes Nemes Curator, et Tabulae
Transyloaniae Judiciariae Assessor mp. LS

.

Stephanus Gjula Szigetiensis in Collegio
Betleniano Theologiae Professor et
hoc tempore Rector
Sigill Collegii

Mi, alulírottak, akikre a reformátusok Enyed városkájában levő nemes BethlenKollégiumának gondviselése és az általunk meg elhalt elődeink által kezdeményezett folyó ügyeinek elintézése hivatalból tartozik, ez írásunk hatályával felhatalmazzuk az igen nemes és nemzetes Pápai Ferenc erdélyi magyar urat,' aki Álsó-Németország akadémiáin az orvosi kar hallgatója, az említett Kollégium tagja, akinek
jámborsága, becsülete, méltányossága kipróbált, hogy Németország, Nagy-Britannia
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és a Belga Államszövetség területén a keresztyén jótevők (úgymint N. N. N.) kegyes adományait, melyeket Kollégiumunk javára összegyűjtenek, nevezett Pápai
úr megfelelő kézírása ellenében neki leszámolhassák és gondjára bízhassák.
Hogy ez minél nagyobb biztonsággal történjék, teljes keresztyéni szeretettel,
köteles tisztelettel és alázattal kérünk ezennel minden keresztyén jótevőt (úgymint N. N. N.-t), legyen meggyőződve arról, hogy kegyessége és jótékonysága jó
lelkiismerettel, -minden csalárdság vagy részrehajlás nélkül kizárólag Isten dicsőségére, az említett Kollégium omladékainak és romjainak helyreállítására, a lakóhely felállítására és bővitésére, ösztöndíjak alapítására, a jótevők élő emlékezetének megörökítésére fog szolgálni; magát Istent hívjuk tanúságra szándékunk mellett, hogy e kezdeményezésünket és elhatározásunkat a jövőben is folytatjuk.
E felhatalmazás hitelének növelésére nevezett Pápai úrnak saját kezünk írásával,
azonfelül a Kollégium szokott hivatalos és valamennyiünk saját pecsétjével megerősített engedélyt adunk, a közönséges időszámítás 1717. évében, augusztus 15-én.
Teleki Sándor, a Szent . Római
Birodalom grófja, gondnok s.k. P.H.

Nemes János, gondnok, az Erdélyi Ítélőtábla ülnöke s.k. P.H.

Szigeti Gyula István, a BetlenKollégium teológiatanára, ez idő .
szerint rektor

A Kollégium pecsétje

A 31. levél 2. melléklete
Édes Pápai Uram.
Kgd leveleiből értvén, hogy Kgd a jó tudománjok végett fel vött
peregrinatioját tzéllja szerint szintén véghez vitte, és már hogj a jó
tudománjóknak árruival nemzetének használhasson, hazájába viszsza
térni szándékozik; Kgdnek kedvét akarván tenni, minden tehetségünk
szerint a Kgd haza jöhetését facilitalni igjekező szivei njúltunk a Kgd
dolgához, consultalvan serio, ha a Kgdtől projectalt mód szerint a meg
lehetne mostan hamar. Mire mehettünk meg irtuk Kgdnek előre 9 Mártii. M e l j levelünk ez inclusáinkal egjütt, sapienti, egész deciaratio
heljett lehet, ha semmit egjebet nem irunk is; minthogj el hittük magunkban, hogj Kgd felőlünk ugj ért, hogj azok vágjunk, a kik tsak
abban nem kedvezünk lélek szerint Kgdnek a miben nem lehet.
Kérjük pedig Kgdet édes Pápai Uram az Isfenért is, engedgjen
Kgd a mi kívánságunknak, és tessék Kgdnek is a mi nékünk tettzett,
és a meljet a dolog és a szükség is kívánnak Kgdtől, és ha ennjit türt
Kgd a jó és hasznos végnek el é(rése)rése végett, ezt az hátra lévő időnek jacturáját tartsa kevesebnek az elébbihez képest, mentül közeleb
vágjon Kgd a jónak végéhez. Omnis laus in fine.1 Ne erőtelenitse meg
a Kgd eddig hasznos fáratságának reménségét nálunk a Kgd időnek
előtte való haza indulása, vagj (né talám) ne is szakaszsza eppen el.
Bizonj azon lészünk, meljről assecurallyuk is Kgdet:* hogj meg fogja
Kgd tapasztalni, hogj nem lészen sem Kgdnek maga személjében, sem
a Kgdre néző árva ház népnek kárára.** (Azon kivül is pedig, a mint
a conjuncturak mutattják, végben lévén ez a szegénj haza, oljan lármás
állapatink lehetnek, a meltokben vagj az haza felé sem közelíthet Kgd,
vagj ha ben vólna is, bánná, meljhez képest) jobb lenne Kgdnek.öszszel
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jőni bé az (meg tsendesedett) hazájba (!), Talál Kgd az alatt az idő
alatt a békeséges orszagokban a miben magát hasznosan occupallja.
Ha gondolhatnók hogj Kgd difficilis vólna kívánságunkra, munkásabban kellene írnunk, de aequus et prudens embernek írunk, azért
tsak kérelljük Kgdet iterato, njugtassa meg Kgd magát, mi ugjan
nagjon bizunk Kgdhez, a minthogj e nékünk el végzett és álhatatos
tettzésünk és akaratunk.
A Plenipotentiat im külgjük, hogj minden módon nem oljan a minemünek Kgd kívánta derék okokon lett.
Gratiarum actoriat hogj ahoz dirigalljunk a ki leg nagjob a jó
tételben, obstal a magunk tsekéljsége. Tudósítson Kgd mi lehetne leg
job, másoknak is elméjét vévén a Cantuariensisre bizzuké vagj Bonét
Uramra, vagj hogj ide aláb Jablonski Uramra. A kire tettzik, annak
characterét is transponallja Kgd.***
Teleki Sándor kezével:
* boma fide ( ? . . . ? ] kgld által
** Kűlőmben is
*** egj Assecuratoriat subnectaltunk ennek peregrinus compasa
fatigiernm Domini Papai; Különben Eois váltosztatanal irta az
puramat Szigeti uram
Subscribalta ő kgnek - En - Nemes János curator
(Idea Plenipotentiae.
Infra Scripti, Dominum Franciscum Pariz Pápai Ungarum, vigore
harum authoramus, quatenus, pia Christianorum Benefactorum eleemosyna, ubi vis, in nostras rationes collata, ei numerari & curanda
concredi possit. In cujus plenipotentiae**** fidem firmiorem, eidem
Domino Pápai, has dandas & concedendas duximus, manus nostrae
scriptione ac in super Sigillo usuali, tum Collegii publico; tum etiam
privato Singulorum roboratas.)
**** eidem Domino Papai datae

32.
Bécs, 1726. február 13.
Raptim Viennae. 13 Febr. 1726.
Méltoságos Grof Ur
érdemem felett való régi nagy Patronusam!
A mint hogy a Méltoságos Ur szomorú gyászszának szivemben
siratója voltam, ugy minapi ujjabb örömén az ujj Méltoságos párnak
nagy a vigasságom; kivánomis ezen conjunctionak örvendetes cursussát,
et cum voto omnigenae felicitatis1 sok esztendőkig való continuafiojat.
Örömömet penig szomorusággalis elegyítenem kellet, az Ur M . Hazá1
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mindennemű szerencsekivánattal

nak ujjabb Ecclipsisén, mellyet a Mantuai szél causalt, a M . Úrfinak
maga inconsulta et praejudiciosa praecipitaíioján,2 kiis olly zűrzavaros
sárban keveredet, melyből nehezen purgalhattya magát cum honore.
Valóban igyekezikis itten M. Öreg Báttya G. Teleki Pal Uram M.
Generális Uram ö Exce/lentiaja előtt a dolgot ugy folytatni, ne hogy
egészen ki essék az ö Excellentiaja graíiajabol. Utinam cum successu!3
Meg vallom nagy szégyennel és szeméremmel Comparealok csekélly irasommal, annyi ideig tartó sok és hoszszas holgatasom után a
M. Ur előtt, de a kételenség viszen reá, nem azért mint ha nem kivantam volna levelem által a M . Urat udvarlani, avagy éppen ki vetettem
volna a M. Urat és hozzám meg mutatott sok rendbéli Uri graíiaját,
melynek vége hoszsza, nincsen száma, elmémből, hanem azért, hogy
minden le irható, és rész szerint pennára nem tehető excusatioimat a
M. Úrfinak recommendaltam, hogy a M. Ur előtt érettem Proxenetaskadgyék, és meg eshetet negligentiaimért, jo Patrónus Uramtol grafiat
nyerhessen; de miképpen remenlhessem már ezen interpositio által
consolafiomat, maga is disgratiaban lévén (ob res suas pessime gestas)4
az Úrfi!
Hoszszas volna penig per literas ratioimat allegalnom,5 a M . Úrral
való Correspondentiamnak interruptiojára. Méltóztassék azért az Ur
judiciumát suspendalni ad meum reditum,6 hadd expectoralhassam magam liberius a M. Ur előtt. Suspectus voltam mások előtt; talám mais
nagy a gyano, mint ha a M. Úrral privata correspondentiam lett volna
holmi vásárlások és képek iránt. De a miolta meg feleltem oda conscientiose, azolta olly publice nem boszszontatom. Hitesse el magával
a M. Ur, hogy maga Uri Dignitássáért és becsülletinek manutentiojaért,
a mint eddig ugy ezutanis bizony meg mordulok. És hallyok meg bár
ez órában, ha olly addictioval és devotioval nem viseltetem a M. Urhaz
és M . Grófi Familiájáhaz, quam olim, a boldogabb és avagy csak egy
vagy két gradussal szerencséssebb időben.
Én M. Ur, noha eddig ide verekedtem valami nehezen, de itt éppen
meg akadtam kölcségtelenségem mia, ez az egy szerencsém hogy Meltoságos régi jo Uram mellett emlegettyük a régi napokat, és azoknak
jobb folyasait, ki mellett ugyan ételem és italom vagyon, de nem csak
kenyérrel él az ember a mint meg vagyon irva &c. É mellett Familias
ember vagyok, mely noha directe nem enyim, mindazaltal per indirectum hozzám tartozik. Mind az Úrfi mind Décsei Uram explicalhatták
eddig uberius, kik légyenek et quo fine csaltam ki hazátokból a boldog
földről. Mind a kettő hasznos ember, kivált a Domina circa gravidas et
Puerperas7 egynehány esztendei experientiaja után bátran obstetricalhat. Adgya Isten a M. Ur Hazá körülis kivantassék meg szolgálattya,
ezen votumam penig kérem alázatosan az Urat bono, non interverso
sensu explicaltassék.8
3
3
4
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meggondolatlan és kellemetlen ballépésén
Bárcsak sikerrel!
rosszul viselt dolgai miatt
levélben kifejtenem okaimat
halassza el az ítélkezést hazatértemig
az úrnő a terhesekhez és újszülöttekhez kapcsolódó
jóra magyarázza, ne rossz szándékra
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Többet irnék, de az Ur siettett, szintén pecsételni akarvan leveleit,
recommendalom azért magamat és csekély személyemet; a M. Ur szokott grafiajaban, hadd recrudescallyam az Ur hozzam való confidentiája, méltóztassék énnékem bátran parancsolni, mert en vagyok és
lészek qui olim erama
.
A M. Urnák és Uri Hazanak
igaz kötelességü alázatos szolgája
Papai P. Fer.
Kívül: Enyedi István mpr.
.
.
Teleki Sándor kezével: Doctor Papai Ferencz uram levele most vettem Bécsből Signatum Kolos vár A 1726-22-Martii
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aki egykor voltam

