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39. 

Eperjes, 1714. augusztus 7. 

Méltóságos Groff Ur 
Erdemein felett való Jó Uram s Patronusom! 

Alázatoson jelentem a Meltsgs Urnák, hogy immár Isten Kglmé-
böl mind hárman Eperjesre el erkeztunk, a palaczkokatis el hozták, de 
nagy híjakkal, mert a töltelékre való bor mind fel ment a többire, 
mégis nincsenek teli, tsak máris ugj el apadtak en nem tudom tóvab-
rais mit reménlyünk irántok; az Ur parancsolattya szerent mindazaltal 
készek leszünk tellyes tehettsegünk szerent transportalasókban mun-
kálkodni. Az Urnák erdemem felett való Uri gratiajahoz való biztom-
ban említem alazatoson aztis, hogj T. N. Inczedi Joseph Uram igerte 8. 
aranyig való gratiajat, ha az Ur kezeben fog;a küldeni, méltóztassék az 
Ur kezemhez küldeni; hasonlokeppen ha az Mltsgs Groff Bethlen Ádám 
Uram ö Nsgais Uri igéreti szerent valami gratiajat fogna mutatni; 
egjebüve semmi bizonyos reménsegem nincsen, hanem bizom méltatlan 
személlyemet az Mltsgos Ur Uri gratiajara s kéremis igen alázatoson az 
Urat, ha mi Consolatiomra való alkalmatossagot lát valahonnét, méltat-
lan szolgajanak succurralni méltóztassék, a mit en az Urnák meg nem 
szolgálhatok, az Istentől mindazokért az Meltsgs Úrra áldást es kglmet 
kévánok. Semmi újsággal mostan az Urnák nem kedveskedhetem, ha-
nem a persecutio iránt való szomorú hirek es dolgok erre fele tellyes-
séggel alusznak. A Septemberben Posomban Celebralando Universalis 
Dioeta mit fog magával hozni, eventus docebit. Itt Biliczkai szekérre 
ülvén, 11 prczesentis lészen felfele indulásunk Silesian által, a Bétsi 
passusra sem Commoditasunk, sem securitásunk, sem expensánk nin-
csen. Isíen fellyeb vivén s benne modom lévén egjéb dolgokrólis tudó-
sítóm a Meltosagos Urat, addig penig az Ur Istennek Kgls gondviselé-
se alá ajánlvan a Mltsgs Urat egész Uri Házával edjutt, maradok 

A Méltsagos Urnák 
: ' ." . alázatos, méltatlan szóigája 

. Déési Sigmond 
. . . . . . . mpria 

Eperjes 7. Aug. 1714. 
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A levélben egy töredék Borosnyai L. János leveléből. 

embereknek ismeretsegeben 
Vramnak meg tavaly öszszel el küldöttük. Itt meg magunkis esmeretle-
lenek vagyunk a Professorokkal; hanem Bourhawe Vrammal a mint a 
M. Vr. hadta volt; ezutannis ha mire méltónak itel a M. Vr. nyerese-
gemmek tartom enis a mea parte mindenekben szolgálni. Istennek 
ajanlom a M. Vrat egesz Vri Hazaval. Isten ö Felsege vigasztallya meg 
a M. Vrat mindenekben^ nevezetesen a M. Aszszonyban. A M. Groff 
Vrnak alazatos Szolgaja " 

Borosnya L. János mp. 

Teleki Sándor kezével: Lugduni Batavornm 1722-21 Aug. 

40. 

Franeker, 1715. április 17. 

Méltóságos Groff Ur 
Erdemem felett való Jó Uram s Patronusom! 

Hogy Isten a Mltsgs Ur életét jó szerencséjet, egésségét békessé-
get sok esztendőkre terjeszsze, Uri Hazát minden jókkal szeresse', szi-
vem szerént kévánom! 

Nem lehet Méltsgos Uram! háládatossággal nem emlekeznem a' 
Mltsgos Ur érdemem felett való nagy gratiájáról, hogj szegény szói-
gájáról ez idegen földönis meg emlekezni, söt promotiomnak dolgát 
Uri, sokat tehető, es a kegyessegnek munkaiban fáradhatatlan kezeire 
venni méltóztatott: ismerem Istennek irántam való nagy kglmességé-
nek lenni, hogy a Méltóságos Groff Uram előtt ennyi kivánt gratiát 
találtam, mert álhatatoson él hittem en azt, hogy ha szinten meg fogyat-
koznám en mostani reménségemben, mindazonáltal keresne a Mltsgos 
Ur valami utat es modot az en Consolatiomra, mivel ugy látom s ta-
pasztalom en, hogy a Meltsgs Ur minden dolgainak s gondjainak feli-
ben helyheztette az Isten házának, es annak jovára igyekező jó subjec-
tumoknak promotiojat, ugy hogy méltán el mondhatom en azt, hogy 
sokan sokban foglalatoskodnak, de a Méltóságos Groff Sz. T. S. Ur a 
jobb részt valasztotta. Az en szóigálatom talám erőtlenebb, mintsem a 
Méltsgos Urnák valamit használhatna, a mit azért azzal fel nem érek. 
Isten előtt való esedezésemmel a Mltsgs Urnák meg hálálni el nem 
mulatom. írtam volt a M. Urnák in initiis hujus anni, melyben minden 
dolgaimrol a M. Urat tudósítottam volt, most tsak azon gradusban 
vagyon dolgom, ajándék asztalt a húsnak nagy drágasága miatt nem 
obtineálhattunk, mind eddigis magunk pénzén élünk, igen nagy .sovány-
sággal; ha Nsgtok valami utat nem talál fel segítésemre, itt igen kevés 
ideig subsistalhatok, es idö nap előtt nagy kárommal, s jo tzélomnak 
nagy tsonkaságával haza szorulok, melynek meg orvoslására Isten a 
Mltsgs Urat segéllye, fáradozását méltó tekéntetbe végye, mind lelki s 
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mind testi jókkal erette be töltse, szivem szerént kévánom. Iffiu Pápai 
Ferencz Uram leveléből ertem, hogy ö Kglmek még Aprilisnek nagyob 
részét Lejdában fogjak tölteni, es a végén fognak Angiiara indulni. A 
Belgák a Svecusnak hadat denunciáltanak, mivel annak sok importuni-
tasit hajóiknak fel predáltatását, sőt annak a tengernek intercludálta-
tását tovább nem álhattyák, és most az ellen való nagy készületben 
vannak. A Svécziai Király a Hassiai Fejedelem Leányát vötte mostan 
Feleségül, itt közönséges hir. Egyéb újsággal mostan nem tudok a 
Mltsgs Urnák kedveskedni. 

Ezek utánn ajánlom az Ur Isten kgls gondviselése alá a Mltsgs Ur 
életét s egész Uri Házát. 

A Meltosgos Urnák 
alázatos szóigája 
Déési Sigmond. mpria 

Franeqverae Frisior. 17. Április 1715. 

Kívül: 
P. S. Kérem igen alázatoson a Mltgs Urat, méltóztassék által kül-

deni ezen Groff Bethlen Adám Uramnak eo Nsganak szolló levelemet 
Bonyhára. 

41. 

Leiden, 1715. május 20. 

Méltóságos Groff 
Erdemünk felett való Jó Urunk s Patronusurik! 

Kötelességünknek esmerjük lenni, hogy Istennek hozzánk muta-
tott nagj kegjelmességét háládatossággal igen alázatoson jelentsük a 
Meltsgos Urnák. Mely tsudálatos gondja viselését mutatta Isíen hoz-
zánk, nem gjözzük a' Méltsgos Urnák eléggé meg irni; mert mikor 
Franeqveraban keves költségünkből szinte ki fogjtunk volna, es semmi 
segittsegünk sohonnan nem volna, lévén mind kettőnknek majd hasonlo 
sorsa, ugj mint kik közzül edjikünk ~ Déési Sigmond, a Méltsgos Groff 
Bethlen Adám Uram ö Nsga, másikunk penig ~ Remethei János, Meltsgs 
Groff Bánffi Györgj Uram ö Nsga gratiajától függesztettünk fel, es ezen 
dolgunknak promotioját azon egj Méltsgos Uri Teleki Háznak két ekes 
es erős oszlopi; ugj mint Mltsgs Groff Széki Teleki Mihály Uram, es a 
Meltsgos Ur vötték vólna a magok Isten dicsősége mellet való mun-
kában fáradhatatlan Uri kezeikre; akkor mutat az Isíen továbra való 
subsistentiára alkalmatosságot, N. Pápai Ferencz es Ajtai András ura-
mék méltán emlekezetben maradó industriájok által, itt Lejdában a' 
Mltsgos Hollándiai es Vestfrisiai Ordok Collegiumábán; melylyet, mivel 
N. Pápai Ferencz Uram Cum omnibus Circumstantiis a Mltsgs Urnák 
meg irt, miis külön meg irni szükségtelen dolognak tartunk; hanem 
akartuk ezen írásunk által mind ketten a Mltsgos Ur előtt recognoscál-
ni ezen beneficiumnak az Enyedi N. Collegiumnak neve es jussa alatt 
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való usurpatioját, ugj mint azon N. Collegiumnak edjikünk reális, mási-
kunk hoc respectu, putatitius es adoptivus tagjai, akarván mindenek-
ben a Meltsgos Urtol, mint azon N. Collegiumnak Méltóságos Curato-
rátol dependeálni. Mely nehéz dolog legjen az ide való be szerződés, 
ebből meg ítélheti a Mltsgos Ur, hogj mi láttattunk tota re Confecta 
ide jöttéknek lenni, meg is helybe állittatásunk került ketten 64 ~ 
hatvan negj forintokba, mellyet senki el sem kerülhet; és annyi ága 
boga vágjon ennek, hogj jóllehet ugjan sietni láttatott a mi dolgunk, 
mégis ab ultimo Április ad 20 Maji1 ment egész tökélletességre, mert 
ezen napon hozták meg a M. Ordok speciális irántunk való sub Sigillo 
ordinum emanált Commissioját,2 melyben hittel köteleztetünk ad Stu-
dium Theologicum, hac conditione, hogj ha nem Theologiae studiosu-
soknak comperialtatnank, tehát non solum excidamus beneficio, sed insu-
per omne bonum perceptum refundere tenebimur, mivel solis Theo-
logiae Studiosis hoc beneficium dicatum est.3 A Successiorol még eddig 
tudtunkra egj szó sem volt, nem is volt ideje ante tempus azt forgatni, 
mi tellyes tehettségünk szerént azon leszünk, hogj a successio fel allit-
tassék. A ki ezen beneficiummal élni akar, annak három esztendeig kell 
itt lakni; a mi dolgunk penig bizontalan, mivel N. Pápai Uramek abban 
munkálódnak, hogj minket ezen obligatio alol fel szabadítván, a succes-
soroknok ad primum diem mensis 7bris Anni futuri 17164 utat nyissa-
nak, (jobbis vólna ollyankor változni, mint illyenkor, miis a Franéqvérai 
cursusunknak nagj dispendiumával vöttük meg ezen alkalmatosságot) 
de meg eddig semmire nem mehettenek; mi penig mindenekben a 
Mltsgos Ur parancsolattyátol várunk, es annélkül semmit nem tselek-
szünk. Attól félünk immár Méltsgs Uram, hogj ezen beneficiumnak 
nagjobb hire talalván támadni magánál Erdelyben az oda haza nekünk 
igért Uri Istenes gratiáknak meg tellyesitését szükségtelen dolognak 
allittyák, és igj semmi succursust nem obtinealunk; itt penig pénzbéli 
beneficium semmi sincsen, (kivált) első esztendőben. Kérjük azért igen 
alázatoson a Mltsgs Urat, a mint eddig, ugj ennek utánnais Consola-
tiónkat munkálódni méltóztassék, mert jövendőben tsak annyi pénzünk 
sem lesz, a mennyivel le mehessünk. Ha a Méltóságos Ur a N. Pápai 
Uram leveléből valamit e' dolog iránt ki nem tanulhat, vagj bővebben 
akar felölle értekezni, a Mltsgs Ur parancsolattyát vévén, plenaria in-
formatiot tenni kötelességünknek tartyuk. Ezek után ajánlyuk az Ur 
Isten oltalmában a Méltóságos Urat egész Uri Házával edjütt.. 

Á Méltóságos Urnák 
alázatos szolgai 
Déési Sigmond mpria 
Remethei János, mpria 

Lugduni Batavorum 20. Maji. 1715. 

1 április végétől május 20-ig 
2 a rendek pecsétjével kibocsátott megbízatását 

' 3 teológiai tanulmányok végzésére, azzal a feltétellel, hogy ha nem mutatkoz-
nánk igyekvőknek a teológiában, nemcsak a javadalomtól fognak megfosztani 
minket, hanem ráadásul minden egyéb juttatást amit kaptunk, vissza kell fizet-
nünk, mivel ezt á javadalmat kifejezetten-teológiát tanulóknak ajánlották fel. -

4 á jövő év '(1716) szeptember l-ig . . 
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42. 

Leiden, 1716. január 10. 

Lugduni Batavorum 10. Januarij 1716. 

A Méltóságos Gróff Urnák 
Erdemem felett való Jo Mltsgos Uramnak, Patronusomnak es Cura-

toromnak 
Istentől áldást, kglmet es békességet kévánok egész Uri Mltosgs 

Házával edjütt! . 

A Mltsgos Ur 30 July proxime elapsi kőit levelét vőttem 10 Xbris 
alazatoson és igen kedvesen T. Remethei Urammal edjűtt (kiis kűlőnős 
replicat tőtt a Mltgs Urnák) en az Ur parancsolattyanak engedelmes-
kedni mindenekben igyekezem. Hogy a Mltsgs Ur az en dolgaimat 
maga Uri kezein tartya s folytattya mind Mltsgs Patronusom előtt, s 
mind egyebütt, az en Istenem jutalmaztassa meg a Mltgos Urnák, énis 
haladatos szolgálatommal recolalni életem fogytáig igyekezem. Alaza-
toson akarom említeni a' Mltsgos Urnák; mint hogy ezen beneficium 
három esztendeig rendeltetett az M. Ordoktól; azért hogy a Successo-
rok ezen beneficium iránt securussabbak lehessenek, szűkség leszen, 
hogj Nsgtok minket a M. Ordok es Curatorok előtt bizonyos argumen-
tumokkal meg mencsen, hogj ante illud tempus hinc valedicere coga-
mur,-1 ugjmint, vagy Ecclesiainknak szükségét, vágj más verissimilitudot 
causalvan, kűlőmben félő, hogj Contemtusnak ne imputallyak, es igj a 
Successio intercludaltassek. Innen való solvalodásom után mi tévő lé-
gyek, egeszszen a Nsgtok parancsolattyátol várok, kűlőmbenis akkorra 
kevés kőlcségemből ki fogjvan, egj fele sem mehetek; szeretném ha 
Nsgtok parancsolattyabol s gratiajabol cursusomnak hátra maradott 
részét a Trajectumi Academiaban tölthetném, mivel ottis igen jeles 
Professorok vannak, a kiket hallani igen kévánnék: Várom ez iránt a 
M. Ur parancsolattyát minél hamarébb, ne imparatum inopia opprimat.2 

Kérem az Urat azonnis, hogy a T. Inczedi Jóseph Uramtól igertetett 8. 
aranyakatis feledekenysegben menni ne engeddje, ezen leveleimet penig 
a kiknek szollnak, meg küldeni méltóztassék. Újságokkal a M. Urnák 
bővőn kedveskedhetném, mivel egesz Európában fen forgo dolgokat 
minden nap novellákban latom; de nem merek postán affélét irni, mivel 
sok kézen fordúl meg, es igj a jót is roszra magjarazhatnak. 

Ezek utan ajanlom az Ur Isten kgls gondviselése alá a Meltsgos 
Urat egész Uri Házával edjűtt. 

A Méltóságos Urnák 
kötelessége szerént való alazatos szóigája 

Déési Sigmond 
mpria 

1 hogy ettől a helytől még az előtt az időpont előtt kényszerülünk búcsút 
venni 

2 nehogy készületlenségben szükségre jussak . . 
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43. 

Leiden, 1716. január 10. 

Méltoságs Ur, 

Erdemem felett való nagj jo Uram, s Pátronusom. Isten e bé állott 
Uj esztendőben a' M. Urat, M. Uri házával virágoztassa, s' minden 
áldásival szeresse alázatosson kívánom. 

A' mult esztendőben lOma Decembris vőttük a' M. Ur levelét nagj 
örömmel, s háládatos szívvel, melyben a' mi engemet illet, tartom ki-
váltképpen való boldogságomnak, hogy a M. Ur, és az Enyedi Coll. 
T. Professori ezen beneficiumra való collocáltatasomat nem difficul-
tállyák; sőt kegjes Atyai indulattal meg nyugodtanak rajta. En meg val-
lom Isten kiváltképpen való gondviseléséből lőtt, hogj ide jöhettem e 
beneficiumra, mivel nem lévén esztendőre való subsistálhatásnál több 
költségem, a mult esztendőben szükségesképpen haza kellett volna 
mennem, holott még harmadik esztendőn is kívánnék a' hazán kivűl 
maradni, hogj magamat az Isten házának szolgálattyára jobban el ké-
szíthetném. De ha a semmiképpen nem lehet, bár csak haza menete-
lemre való succursust vehetnek, külőmben haza nem mehetek. A mi 
penig a' M. Ur kívánságát illeti, én sancte recognoscálom, hogj a' Rfr. 
Bethlenianum Coll. Lejdai Alumniáját, qua membrum ejusdem Col-
legii, cum venia illius, et 111. Curator. ac T. Professorum assequáltam, 
pro quo beneficio semper bene me affectum erga dictum Collegium 
lubenter compromitto.1 Ajánlom a M. Urat Isten kgls oltalmában. 

a' Méltosgs Urnák 
alázatos szolgája 
Remethei János 

Lugduni Batavorum, 10. Januarii. 1716. 

44. 

Leiden, 1716. március 3. 
Lugduni apud Batavos. in 
Theol. 111. Hollandiae et 
West-Frisiae Ordinum Collegio. 
3. Marty. 1716.1 

Méltóságos Groff Ur 
nékünk Jó Urunk s Patronusunk! 

1 mint e kollégium tagja, az igen kiváló gondnoknak és a professzoroknak 
engedélyével nyertem el e jótéteményt, szívesen megígérem: a szóban forgó kollé-
gium iránt mindig hálával fogok viseltetni 
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Kötelességünk szerént való szolgálatunknak ajánlásával az Isten-
nek áldását kévánnyuk szállani a' a [!] M. Ur eletére, es egész M. Uri 
Házára! 

A Méltoságos Ur 20. Xbris Tompaházáról hozzánk méltóztatott 
levelét vöttük 28. Febr. igen alazatoson és háladatoson, melyből a M. 
Ur mellettünk való méltatlan fáradozását őrömmel értvén, kévánnyuk, 
hogj a kgsség munkáinak kgls meg jutalmaztató Istene. a M. Ur Isíen 
dicsossége mellet való hűséges forgolódását jutalmaztassa meg. Az 6. 
es 30. aranyaknak aranyaknak [!] transpositioját igen alázatoson biz-
zuk a M. Ur gratiajára, a most tavaszszal jövő betsületes Deákok fide-
litasa által ide Lejdába. A T. Inczédi Joseph Uramnál levő 8. aranya-
katis igen alázatoson említem a Méltsgs Urnák: azon aranyaknak 
transpositiojával penig várjuk a M. Ur irántunk s dolgaink iránt való 
Uri dispositioját. Hazól lehető consolationkat immár értyük, melyis 
még egj esztendeig való subsistentiánkra ide fel nem elégséges, ha-
nemha az M. Ur bölcs Uri itileti szerént mutat továbra való útat a 
subsistentiára, mivel a mint T. Pápai Ferencz Uram leveléből értyük, 
in Augusto proximo az ö kglme Fia fog succedalni helyünkben,- a mi-
kor is mely felé fogjunk, nem tudjuk; mivel ide fel továb való subsis-
tentiára nem lészen elégedendő költségűnk, haza menni penig az idén 
nem akarnánk, mivel az tudományunknak soha bé nem foldható tson-
kaságával esnék: Sumus itaque inter spem et metum ad ulteriorem 
Vestrae Illustritatis disposiíionem.2 A mi innen való meg szabadulá-
sunknak es a successoroknak ide lehető Collocatiojoknak módjáról bő-
vön irtunk vólt 10. Januarij Anni praesentis Bécs felé postán, melyis 
ha casu quo a Meltsgs Urnák meg nem ment vólna, tehát mostis szűk-
ségesnek itiltűk alázatoson említeni a M. Urnák, hogj prima omnium 
est nostri sint liberandi cura; ceterum de successione tanqvam intem-
pestiva nulla potest esse spes,3 mivel három esztendőhöz van köttetve 
ez a beneficium; és a M. Ordok ugj tudjak, hogj mi három esztendeig 
lakunk itt; meg kévántatnak azért a' praegnans argumentumok az in-
nem való praeviae el menetelnek excusalásara, ugj mint vagj Ecclesia-
inknak reánk való szorulása, vagj más efféle; mert ezen beneficiumot, 
senkinek kevesebb időre nem adják, hanem vagj 3. vagj 6. esztendők-
re. A successorokba penig itt meg kévántatik egj egj kis indigna patien-
tia, meg gondolván azt hogj: Nihil est ab omni parte beatum: decens 
itidem erga quovis accommodatio, beneficii hujusve et verbis et factis 
praelatae aestimatio, singularis ad Theologicum studium et Sacrum mi-
nisterium resolutio,4 mert ezt nem adják senkinek, hanem tsak Theolo-
giae Studioso, melyre mégis esketik, a mint minketis. Vannak egyéb 

1 Leidenben, a nevezetes Hollandia és Nyugat-Frázia rendjeinek Teológiai 
Kollégiumában, 1716. márc. 3-án. 

2 így tehát kiválóságod további rendelkezéséig reménykedés és félelem között 
hánykódunk 

3 gondjaink közül a legfőbb az, hogyan szabaduljunk el innen, továbbá az is 
aggaszt, hogy ilyen korai utódlásra semmi remény nem lehet 

4 Semmi sem szerencsés minden tekintetben: éppen ezért illő mindenkihez 
alkalmazkodni, illendő ez alapítvány szavait és tényeit figyelembe venni, egyedül 
a teológiai tanulmányokra és a szent szolgálatra szánnunk magunkat. 
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dolgokis, mellyeket annak idejében mi elejekben adni tartozunk. Fra-
neqverából való el jövetelünkön az ott való T. Professorok igen meg 
indulván, miis innen T. Andala Uramat leveleink által ottan ottan sol-
licitálván, a M. Phrisiai Ordokat aemulatiora indították az Hollandiai 
Ordok ellen, es igy erigaltanak a Magjaroknak négj alumniat Franeke-
rábann; a mely nem egjébb, hanem gratuita asztal, a mely esztendőn-
ként importál 74. forintokat egj szemelyre, az az: annyiban kerül a 
M. Frisiai Ordoknak: a mellyenis mostann vannak Enyedrűl Aszalai 
Sámuel Uram, Kolosvárról Csernatoni Jóseph, es Déési Győrgj Ura-
mék, es egj Tunyogi nevü betsületes Magjar Országi Deák. Ha a Mél-
tosgs Urnák tettzenék, es bizhatnánk, hogj perpetuo 6. Deákink lehet-
nének a három Academiánn, jo vólna ha tsak ketteitis szegeny meg 
romlott Collegiumunkhoz köttetni, mellyetis ha a M. Ur tudósítását 
vehetnők, annális inkább, ha a T. Andala Urnák levelét méltóztatná 
küldeni, mi magunk igjekeznénk allaboralni, reménlemis hogj könnjeb-
ben obtiealnánk már, mivel annak dispensatioja nagjobb részént T. 
Andala Uram kezén vágjon: Sovány ugjan az asztal, de a szűkség meg 
édesíti, az egésséges ember mind el élhet vélle, de gjenge temperamen-
tumunak nem javaihatni. N. Pápai Ferencz Uram meg Londiumban, 
Ajtai Uram Oxoniumban vannak. Ezen Groff Bethlen Adám Urnák 
szolló levélnek transpositiojára igen alázatoson kérem a M. Urat. 

Ezek utánn az Ur Isten Kgls gondviselésére bizzuk a Méltsgs Urat 
egész Uri Házával edjutt. 

A Méltóságos Urnák 
alázatos szolgai méltatlan Cliensi 

Déési Sigmond. mpria 
Remethei János. 

45. 

Leiden, 1716. november 16. 

Lugduni Batavorum. 
16. 9bris. 1716. 

Méltóságos Groff Urnák 

Erdemünk felett való Jó Urunknak s Patronusunknak Istentől ál-
dást, kegyelmet, és békességet kévánunk M. Uram kgldnek! 

A Mltsgos Ur régtől fogván ohajtott levelét, 16. Aug. Szebenből 
költet vőttűk 18. 8bris igen alázatoson, melyből az Ur parancsolattyát 
engedelemmel értyuk: Mi ezen beneficiumot a Successoroknak 1. 7bris 
a Pápai Ferencz Urammal tőtt vegezés szerént cedálni készek voltunk, 
de a M. Ordók azon dolgon ugj meg indúltanak, hogj tsak az Isten 
oltalmazott meg azon casustól a mellyet a M. Urnák meg irtunk volt. 
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és ollyan illetlen censurával vóltanak Nsgtok iránt, hogj mi meg irniis 
általlyuk, mivel a már irrevocabile: Summa rei est: a mi intempestiva 
revocaltatásunk, es a successionak ollyan bátorságos és bizonyos prae-
tensioja nem tsak nem tettzett nékiek, hanem ugjan illetlen szokrais 
vitte őket, mivel azt mondják, hogj ezen beneficium három esztendő-
höz köttetett; ha azért a szűkség azon időt anticipaltani kévánta, kel-
lett vólna ő Nsgokat praevie requirálni irántunk, ha el ereszteneké 
bennünket avagj idő előtt; és ha azt meg engedték volna, meg ujjab-
ban kellet vólna levél altal ezen beneficiumot supplicalni, mivel a 
successiot még tsak hallani sem akarják, okozván Hazájokon eshető 
nagj változásokat, melylyek miatt nem tsak az idegeneket, hanem a 
magok fiaikatis el botsátani kenszerittetnek, a mint a közelebb el múlt 
hadakozásbannis tselekedtenek. Mivel azért ezen dolgokat el nem kö-
vettük, ők igen kemény conseqventiákat nectáltanak, és azt végeztek, 
hogj mi irántunk való végezések immutabilis legyen, a successoroknak 
penig, mivel már itt vannak, rendellyenek valami extraordinarius suc-
cursust, es lakjanak a Városon, nem a Collegiumban, mind addig, mig 
vagj ujjábban requiraltatnak Nsgtoktól, vagj mi velünk a három esz-
tendőt ki töltetvén, ebbeli defectusunkat recognoscaltassák velünk. , 
Ezen decretumokat Írásban élis kűldőtték ide a Régensűnk kezébe; de 
ez, mint emberséges ember, immár Pápai Uramékat be eresztette volt 
a Collegiumba, mellyért nagj censurátis sustinealt az Ordoktól: kérte 
azért az Ordókat, hogj ne ejtsenek immár ő rajtais ollyan szégjent, 
hogj ezeket ki küldjék a Collegiumból; azért azt már meg engedték 
hogj benn legjenek, de tsak ugj, mint extraordinariusok ad ulteriorem 
dispositionem; nekünk peniglen azt izenték, hogj el menő szándékun-
kat tegjűk le, nisi impensas in nos collatas persolvere velimus.1 Ezt 
mindazonáltal sub rosa jelenté nékünk a Regens, hogj az Ordók meg 
értvén Franequerában lőtt esztendeig való lakásunkat, fogják accep-
tálni semel pro semper, és igj itt a két esztendőket velünk el töltetvén, 
a jővő tavaszszal el botsátanak, _ de nem akarják, hogj annak előtte 
hirűnkel legjen: ugjan ezt is monda a Regens, hogj Si vestri Domini 
Curatores hoc fecerint amplius, beneficio certe excidetis; volunt enim 
Illustr. Domini Ordines Nostri, ut si beneficio hocce frui velitis, prae-
vie per literas vos insinuetis priusquam adsitis, ne vei vos beneficio 
frustrati jacturam subeatis, vei 111. Ordinibus extraordinarios facessatis 
labores.2 Ezek a Regens szavai, mellyek ez után használni fognak: ha 
mit továbrais ki tanulhatunk a M. Urnák alázatoson meg jelentyűk. 
Ezek azért igj lévén, mi Jó Istenünk tettzéséből reménségűnk felett itt 
telelünk, és tavaszt érvén s a M. Ordóktól dimissiót nyervén le felé 
igjekezűnk; de ha Nsgtok modot nem talál valami viaticumunk iránt, 
mi bizony le nem mehetünk, mivel mostis kölcsön pénzel tészszűk na-

1 hacsak nem akarjuk a ránkfordított költséget visszafizetni 
2 Ha gondnok uraitok tovább erőltetnék a dolgot, biztosan elesnétek az ösz-

töndíjtól: a mi uraink kiváló rendjei ugyanis azt akarják, hogy ha részesülni sze-
retnétek ebben a javadalomban, ti magatok forduljatok hozzájuk, már jó előre 
egy levéllel, de még mielőtt személyesen előhozakodtok az üggyel; akár azért, 
hogy megfosztván a juttatástól ne szenvedjetek hányattatásoktól, de méginkább 
azért, hogy ne okozzatok a kiváló rendeknek külön fáradságot. 
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ponkent való szükségeinket, az egj ételtűi meg válva; sőt még kölcsön 
sem kaphatunk immár, mert az el múlt Caniculától fogva mind köl-
csönnel élűnk, reménlvén hogj Pápai Imre Uramék hoznak valami pénzt 
Istenes Jó Patronusinktól számunkra; de nekünk tsak egj pénzt, vagj 
valami tudósítást sem hoztak senkitől, ugj hogj ha akkor el eresztettek 
vólna bennünket, tsak a Városból sem tudtunk volna ki menni, hanem-
ha űressen; már ugjan a tiz aranyat meg hozták M. Ur Vesselértyi 
Uramtól eö Nsgától, de azzal tsak az adósság sem fizetődhetet le 
egészszen: T. Inczédi Jóseph Uramtól hoztak 4 ~ négj aranyat, többet 
bizony nem egj pénztis, es igj mind ketten vágjunk igen nagj extremi-
tásban. Azért igen bizodalmas alázatossággal folyamodunk a Méltsgos 
Ur irántunk sokszor meg mutatott Uri gratiajához, méltóztassék illyen 
nagj tribulationkban valami consolatiot keresni, ha G. Bánffi György 
Úrfi a 6. aranyat, es G. Bethlen Adam Uram eö Nsga a 20at meg 
adna, igen jo lenne per Concambium valamellyik Szebeni mercator 
altal ide transponálni, T. Inczédi Uram is ugj transponalta a 4. ara-
nyat; azoknak vágjon Factorok Lipsiában, a Lipsiaiaknak vágjon 
Amsterdambann, mellyis ide tsak 6. órányi föld, és igj infallibiliter 
kezűnkhöz jöhetne még a télen, mert minékünk a jövő nyáron fel jövő 
Atyafiakat várnunk nem lehet, mivel mindennap nevekedik költésünk. 
Ha penig kezűnkhöz jőis e néhány pénz, bölcsen által ertheti a M. Ur 
mely kevésre megjűnk vélle, hanemha többet parancsol a Nagj irgalmu 
Isten valahonnét. Nem hagjtuk vólna mi ennyire körmünkre igni a 
dolgot, hanem annak idejében kőlcségunkhőz képest le mentünk vólna; 
de tudja a M. Ur, hogj ez mostani statusunk nem vólt s nincsen ma-
gunk arbitriumaban, a mint a mai peldais bizonyittya; azért azt mond-
hattyuk: D E u s n o b i s h a e c o t i a f e c i t.3 Mind ennyi inségink 
kőzőttis peniglen mi a mi tisztünket a tanulásban szorgalmatoson és 
hűségesen kővettyűk, igjekezvén azon, hogj mind Istenünk jövendőben 
irántunk lehető hivatallyanak, mind penig Nsgtokrzak felőliünk való jo 
reménségének meg felelhessünk; mely iránt annyivalis inkább confir-
maltatunk, mivel láttyuk Istenünknek tsudálatos gondviselését irán-
tunk, nyújtván remenségűnk s tehettségűnk felett Academián való la-
kozásunkat. Alumnusi obligationkat mind a M. Úrhoz mind Edes Col-
legiumunkhoz agnoscállyuk, fenn tartyuk, és tellyes tehettségűnk sze-
rént mindenekben Contestálni igjekezzűk; azért is bizzuk igen aláza-
toson magunkat s dolgainkat a Méltóságos Ur, mint Istentől reménsé-
gűnk felet mutattatott Paronusunk s Curator Urunk, irántunk való 
gratiájára és parancsolattyára. Szánakozással értyűk Nsgtok Várba 
való szorúlását, és abból következni szokott alkalmatlanságait; de re-
ménlyűk, hogj immár Tőmősvárnak meg vételivel, és az ellenségnek a 
Dunán által való nyomatásával magok Uri Házoknál való tsendes Ka-
racsoni inneplést enged Isten Nsgtoknak, mellyetis Sziből kévánunk! 
Ha a Méltsgs Ur bennünket tudósítani méltóztatik, T. Allvinczi Sámuel 
Uram kezében dirigálván a tudositást, ő kglme jó szivei kezűnkhöz 
küldi, a mint két rendbéli levelébenn igéri. Búsító írásunkról igen 
alázatoson kővettyűk a M. Urat, mivel szükségeinktől kénszerittetűnk, 
es senkihez batrabban az Urnái nem folyamodhatunk. 

3 Isten kárhoztatott minket erre a tehetetlenségre 
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Ajánlyuk ezek után Jo Istenünk kgls oltalmábann a' Meltsgos Ur 
életét s egész Uri Házát. 

A Méltsgs Urnák 
alázatos méltatlan szolgai 

Déési G. Sigmond. Mpria. 
Remethei János. 

P. S. Kérjük a Méltsgs Urat igen alázatoson méltóztassék meg 
küldeni ezen levelek (!] az Uraknak eő Nsgoknak. 

46. 

Groningen, 1717. július 24. 

Groningae Ommelandorum. 
24. July. 1717. 

Méltóságos Gróff Ur! 
Erdemem felett való Jó Uram s Patronusom! 

Minthogy az én ide fel való épületes lakásomat reménségem fe-
lettis terjesztette Jó Istenem, illendőnek Ítéltem még ez egj levelemet 
magam előtt bocsátani a Méltsgs Úrhoz, mint az én dolgaimról min-
denkoron érdemem felett gratiose prospicialo Jó Uramhoz, hogj ebből 
mostani dolgaimnak rendit a M. Ur perspicialhassa. En minek utánna 
libera et honesta dimissiot obtinealtam1 vólna az Hatalmas Hollandiai 
Ordoktól négj napokon tartó Disputatiommal claudaltam ott való la-
kozasomat cum maximo omnium contentu,2 mellyetis dedicaltam M. 
Groff Bethlen Adám Uramnak ö Nsganak. Más Disputatiot ugjan ott 
ex officio Dedicaltam a Hatalmas Hollandiai Ordoknak, mellyet irás-
bann magoknal conserválni szoktanak, onnan rebus optime constitutis 
in initiis Junij proxime elapsi3 jöttem Fráneqvérában (egjgjet másimat 
Amstelodamba deponalvánn) és ottis sub finem ejusdem mensis pub-
lice Disputaltam,4 mellyetis ex officio Dedicaltam Kegjelmednek, mint 
Istentől mindenkoron, de kivált ez Academicus cursusomba nagj vi-
gasztalásomra rendeltetett Jó Méltóságos Uramnak, ug:mint a kinek 
efféle személlyekkel való jó tételbenn soha meg nem fáradó Uri Ke-
zeire kévánom továbrais bizni edj ügyü dolgaimat, ígérvén énis arra 
magamat, hogj valami parancsoláttyára a Méltsgs Urnák elégséges 
lészek, soha bizony el nem mulatom s által sem hágom; ha mire penig 
tsekély tehettségem nem erkezik. Istenem előtt való esedezésemmel ki 
pótolni igjekezem. Ha Isten haza viszen, a Disputatiókból kedveske-
dem az Urnák, mivel nincs kitől küldenem előre. Fránékérából sub ini-

1 szabad és tisztes elbocsátást nyertem 
2 mindenki legnagyobb megelégedése közepette 
3 miután dolgaimat a lehető legjobban elrendeztem, a most elmúlt június elején 
4 ugyanazon hónap végén nyilvános vitát tartottam 
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tium hujus mensis divertáltam5 ide Gróningába, kévánvám experiálni ez 
régi dicsőséges hirű Academiátis, (Certe Divina manus fűit!)6 melyis ez 
előtt egj néhány esztendőkkel a Gróningai es Omlándiai Ordók kőzött 
való dissensus miatt concidált vólt, cum maxima totius Belgii tristitia,7 

de szinte ezen tavaszszal per Eorundem consensum ismét dicsőségesen 
restituáltátott, és igen jeles s Nagj tudományú Prófessorokkal meg éke-
sittetett; mely Istenfélő Prófessorokat mikoron lustrálnám, et occasione 
data szegény Hazánk s Ecclesiaink boldogtalan sorsát előttők deplorál-
nám, annyira meg indultanak rajta, hogj primo statim die requisitionis 
Senatus Academicust indicaltanak,8 és engemet Remethei Urammal ed-
jűtt be hivatván, minek utánna egjebekről tudakoztanak vólna tőllűnk, 
kérdezték aztis, hány Alumnus Magjar vágjon Fránéquérábann, mon-
dottuk hogj őtt, mellyre unanimi statim voto9 mondották, hogj a mi Ha-
talmas Ordóinkis el tartanak leg alab annyit bizony, melyről assecu-
ralunk benneteket, és ha ez előtt bár tsak két héttel jöttetek vólnais, 
mig a Hatalmas Ordok edjűtt voltak, minden bizonnyal meg nyertük 
vólna azon beneficiumot, de minthogj immár ezen caniculán őszve nem 
gjűlnek, mi denominállyuk Theologiae Professor Uraimekat, hogj kit 
kit magok házoknál reqúirállyanak minél hamarébb, et rebus bene 
constitutis10 tsak subjectumitok legjenek még a Caniculánis remenlyűk 
hogj be ál-hatnak a libera mensára. Haec íuerunt eorum verba; quibus 
finitis nos dimissi, illi dissoluti sunt.11 Mi immár holnap Fránéqvérába 
viszsza indulunk, mivel kőltségtelenségűnk miatt itt nem mulathatunk. 
Hallom hogj a D. Senior és Contrascriba régen készülnek fel, most. va-
lóba jokor jőnének, mert e nagy compendiumára lenne költségeknek. 
Ezt azért irom a Mltsgs Urnák, hogj tudjon ebbőlis "consolatiot nyúj-
tani fel igjekező becsületes Iffiaimknak. En semmi consolatiot hazól M. 
Patrónus Uramtól ő Nsgától nem obtineálhaték, azért immár könyveim-
nek dispendiumával kénszerittetem utamat fel venni: innen azért hói-
nap Fránékérába indúlok, ott nem mulatok, hanem Amstelodámba még-
jek s onnan jó alkalmatossággal tengerre ülvén haza felé indulok Isten 
hírével, és ha Isíen utozásomat meg áldja, reménlem hogy 8berbe udva-
rolhatok Nsgtoknak, engedje az én Istenem, hogj talállyam boldog orá-
bann s állapotbann Nsgtokat mindnyájan! Nagj örömmel hallom a Groff 
Teleki Miklós Úrfi tudománybann való szép profectusát, tartanam nagj 
szerencsémnek, ha tsak valamiben promovealhatnámis tudományát: er-
ről assecurálom ugjan az Urfiat, hogj a mely könyv a thecámbann az 
Úrfinak szükséges leszen, az Urfié lészen, kitis hogj Isten neveilyen és 
tégjen Nadja a maga házábann, es edes Hazánkbann, szivem szerént 
kévánom. En a' Méltóságos Urat magam iránt ez edjre kérem igen alá-
zatoson, hogj az holott a Méltóságos Ur az én jövendőbeli dolgaimnak 
promotiójára valami útat lát, ottan emlekezzék meg en róllam Istenes 

5 folyó hó kezdetén továbbindultam 
6 bizonyára isten ujja volt 
7 egész Belgium legnagyobb szomorúságára 
8 rögtön az első napon akadémiai vizsgálóbizottságot alakítottak 
9 rögtön a legnagyobb egyetértésben ' 
10 miután jól elrendeződtek a dolgok . 
11 Ezek voltak a szavaik, melyeket 'bevégezvén, minket elbocsájtottak, ők szét-

széledtek . . . • 
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indulattyából, ugjmint a ki a Méltsgs Urnák Patronatusa és Clientelája 
alatt akarok mind holtig maradni. T. Remethei János Uram a Méltó-
ságos Urat igen alázatoson köszönti. 

Ajánlom jó Istenem oltalmába a Méltóságos Ur életét s egész Mél-
tóságos Uri virágzó Házát. 

A Méltóságos Urnák 
alázatos szóigája s háláadó Cliense mig él 

Déési G. Sigmond. mpria 
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