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57. 

Lipcse, 1715. október 5. 

Isten ő Felsége áldgya megh a Méltóságos Urat! 

A Meltoságos Urat most leg először illendőnek tartom meg kö-
vetni hibás irásomrul, mivel Üdvezűlt Edes Atyám Uram halála, sok 
keserves kárai igen meg háboritottanak; s a leveletis Vendég fogodó-
ban iram. A Meltoságos Ur 30adik Julii irt levelét a mellynél többet 
nem is vettem 30dik Septembris el vettem alázatossan. Isten ő Felsége 
áldgya megh az Urat Grátiájáért. En eddig a Királly Grátiájábul való 
ebéddel eltem, a mellyet Sperlette Uram szerzett vólt egyéb stipendiu-
mom ennél nem vólt, de ebben a holnapban el fogják venni, Alberti 
Uramhoz sokszor akartam menni de vagy tiz arannyamat a nyáron a 
gazdám cselédi el lopván ugy el szomorodtam vólt, hogy efféle extra-
ordináriára nem érkeztem, most mikor az Ur levelét ő Kglme meg 
adta igérte jó akarattyát csak járjom Collégiumit, és csak légyen assis-
tentiával járomis ez után, mivel igen meg szűkűltem a tavasznál to-
vább itt nem durálhatok ha valami segítséget nem vészek, méltóságos 
Gubernátor Uramnak irtam egy levelet a Méltóságos Reformatum Con-
sistoriumnak is egy instántiát bizom az Ur Grátiájában ezeknek qvo 
meliori modo promoveálását,1 a mellyről T. Namenyi Sámuel, és Faga-
rasi Sámuel Uraméknokis irtam. Kérem a Meltoságos Urat az Istenért 
alázatosan Edes Attyám Uramnak az Ur igaz szóigájának boldogtalan 
árva őzvedgyét a miben szűkszég protegálja, s igyekezzék nékemis 
életemen s prómotióman, bizony az Isíen az Urat több kegyességével 
edyűtt ezért is megh áldgya. Kibedi Uramnak az Ur pararicsolattya 
szerint el küldöttem az Ur levelét, Alberti Urammal és Magyar egy 
mostan Hálában érkezett baratommalis communicáltam az Ur levelé-
ben irt valami sárga virágot, de tudgya az Isten el nem olvashattuk se 
a Medicinálék kőzött is ki nem találtuk, ha a Méltóságos Ur paran-
csol valami Medicináról Deákul irja megh a nevét, mivel otthan létem-
ben én afféléket nem tudtam. A mikor ide jűttem az alatt Hálában 
kűlték leveleimet, a mikor azokra replicalok a postán az Uratis bőveb-
ben tudositam. Isten légyen a Méltóságos Ur Uri Házával kívánom 

1 minél jobb elintézését 
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A Méltóságos Urnák 
alázatos szegeny szolgája 

Felffalusi Mihally mp 
Ph. Med. et Math. C. 

Raptim Lipsiae 5 Octobris 
A 1715. 

58. 
Halle, 1715. október 19. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom a Méltóságos Urnák! 

Istennek hálá mostan szenyvedhető egésségben vadgyok; noha 
szomoruságim nagyok kedves édes Atyám Uram el oszlatásan szintén 
azon nap a mellyen az el múlt esztendőben el váltam szegénytől, bi-
zony roszszúl járnék ha nem tudnám: Leges naturae, annál inkább ha 
Keresztény Philósóphus nem volnék; mind ezekben is mindazonáltal 
vigasztal Isten után az Ur Grátiája; a mellyben bizván: Kérem a Mél-
tóságos Urat alázatosan: igyekezze Prómotiómat munkáikadni, az Ke-
reskedő emberektől küldött M. Gubernátor Urnák es a M. Reíormátum 
Consistoriumnak irt levelimet prómovéálja. Az Hollándiában (talám 
Lejdában) való alumniát is szerezze megh, irván először az ott levő 
Curátoroknok felőliem. Idvezűlt Nagy és Édes Atyám Uraimról s ma-
gam boldogtalanságomnál, hogy a mikor oda megyek találhassam ké-
szén: a tavaszi Lipsiai Sokadolomkor minden bizonnyal oda mennék, 
mivel ott találhatnám a miket kívánok és szűkszégések, itt most Meta-
lurgiát tanulok, a mellyis facit ad intimiorem Chymiae cognitionem:1 

Ha valami jó Uraim segítségekből valami költségem lehetne, asztis a 
tavaszszal T. Náményi Sámuel Urammal edgyűtt küldené el a M. Ur; 
mivel bizony igen szegény vadgyok. A kereskedő emberek általis irtam 
a M. Urnák semmi egyébb újságokat a M. Urnák nem irhatok: a 
Franczia Királly halálán, kinek életibenis szokszor hozták hólt. hirét, 
most penig nem régen az otthon maratt Francziák kőzzűlis itt levő 
attyafiaknak halálának megh irták igasságát; A Borussiai Királly ed-
digis nem egész ellenségeskeppen viselte magát a Svécus ellen, most 
penig armistitiumok vadgyon: ha valami méltó lészen a Novellák-
ban örömest a Méltóságos Urat túdósitom Ajánlom Isten oltalmában 
a M. Ur Uri Házát 

A Méltóságos Urnák 
alázatos kész szóigája 

Felffalusi Mihálly 
Ph. C. ms. 

Hallae Saxonum 
19 Octobris 
A 1715. . 

1 a kémia alaposabb megismerésére készít fel 
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59. 

Halle, 1715. november 27. 

Isten 6 Felsége a Méltóságos Urat, Méltóságos Uri Házával áldgya 
megh szivem szerint kivánom! 

En a M. Ur szolgalattyára mostan szenvedhető egésségben élek, 
de micsoda szomorúságom légyen a többi kőzött Aszszonyomnak irt le-
velemből által értheti, a mellyet hogy: mentől hamarébb bé kőldgyőn 
az Ur alázatossan kérem mivel várom a választ réája, s addigh nem 
nyughatom. T. Pápai Uram irta aszt a mi abbán a levélben meritále, 
nem akartom ollyan Nagy embert ki nevezni, En mégh a M. Urnák egy 
levelinel többet nem vettem, in initiis Octobris is irtam Lipsiabólis a 
M. Urnok, kérem mostanis a M. Urat az Istenért hogy ne hadgyon el 
promovéálja dolgaimot hazólis hadgy valami jöjjön kezemben, Hollán-
diábanis hogy legyen intertentiom munkálkodgyék rajta: mivel nem tu-
dom hogy mennyek fel Hollándiában pénz nélkül, ha fel mehetek is 
hogy éljek ott a mégh a beneficiumot megh nyerem, és hogy fizethetek 
megh a grádusert, és hogy jűhetek haza? ha valami reménségem vólna 
Házul, én a télen magam irnék egy Dissertátiot és disserálnam, de a 
kinyomtatásért és a Praesensnek pénz kell. En a M. Urnák is gyakran 
irnék ha jobban volnék instructus pénz dolgából a meritalis Novellák 
iránt, Szintén ma olvasám hogy Fejervárt Felseges Urunk meg épitette, 
és Alba Carolinának neveztette, 15 praesentis Rugia Szigetnél a F. 
Borussiai Királly a Svécust megh verte, magais a Svecz Királly sebben 
szalatt, es udgyan azon nap a Borussiai Királly magátis a szigetet megh 
vette, Strálsundátis ugyan ott Pomerániában nagy Tenger mellyeki ke-
reskedő Várost majd megh vészi: mivel az árokbul a vizet mostan ta-
lált uj mesterséggel majd ki véteti, hogy könnyen minákot asottassan 
a fcilok alá, a bombákkalis majd a Várost belől el egettette egészen, a 
Svecusis megh nyomorodván nem segítheti. Kérem a M. Urat továb-
rais alazatossan hogy ne hadgyon el Isten ő Felsege a Meltosagos Ur 
uri Hónát megh áldgya, a mellyért Istennemnek alázatos kőnyőrge-
semmel esedezni megh nem szűnöm, és ő Felségének oltalmaban 
ajánlom 

A Méltóságos Urnák 
alázatos szegény szóigája 

Felffalusj Mihálly 
mp. 

Halae Saxonicae 
27 Novembris 
A 1715. 
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60. 

Halle, 1716. február 22. 

Alázátos szolgálatomat ajánlom és Istentűi minden Sz. áldásokat 
kívánok az M. Urnák. 

T. Náményi Sámuel Ur és Aszszonyom levelek 15dik praesentis 
jőve kezemben, a mellyekből által láttam jobban, mint sem elebb go-
nosz akaróim machinátiójakat, és értem háláadó szivei a M. Ur dol-
gaimban és prómótiomban kegyessen fárádozását: a Pápai Uram leve-
lét le küldettem itilje 'meg akárki ha Vennyebb emberis nem indulha-
tott volna é megh midőn illyen ember áltya magát belé; eszt gondol-
ván hogy semmit sem ir aminek jól végire nem ment, Tudgya az Is-
ten annyira afficiáltattam most, midőn: észre vettem ez levelekből 
gonosz jó akaróimnak machiavellismusát, hogy: fogtam egy néhány-
szor replicatióhoz de híjában,- mivel mind eddig Febris ardens vólt raj-
tam, életem felől is dubius voltam, az estveli bé vett orvosságot Isten 
ő Felsége megh áldván, immár szűnik, kérem alázatossan a M. Urat 
impónáljan silentiumat az ollyan gonosz embereknek, ne öljenek meg 
méltatlan. A jo Nagy-Ariné Néném Aszszony a pénzemet meg nem 
akarja adni, ha a M. Ur ebbenis nem interpónálja magát, a mellyről az 
elmúlt hétenis irtam (replicálvan a M. Ur Tompaházáról irt levelire) és 
Alberti Uram maga el küldette. A melly pénzről ir T. Náményi Sámuel 
Uram hogy s még a magaméból ki telik én bizony azzal meg érném ha 
illyen beteges nem volnék mivel bor nélkül (élni) és afféle lisztes vajas 
étkekkel élni tellyességgel nékem soká nem lehet. Isten kegyelmessé-
géből a télén el végzem a mi szűkszéges és a tavaszszal Disputálok a 
mellyről immár Hoffmán Urammal beszéllettemis ő kigyelme Pro Gra-
du akarná, de én csak Exercitii Causa, a M. Urat alázatosan kérem tu-
dosicson mentül hamarébb kiknek dedicáljam. A M. Ur ne terheltessék 
a Náményi Uramnak szóllo levelet el olvasni és meg küldeni, a melly-
ben bővebben irtam, az Aszszonyomnak szóllót is akarnám ha Aszszo-
nyom mentül hamarébb venné hogy a gonosz emberek ne mortificál-
hatnák. A M. Urat hibás irásomrul alázatossan követem, és kérem alá-
zatosan ne hadgyon el ne légyek gonosz akaróimnak (a kiknek soha 
semmit se vétettem) csúfja, és a mig elek a M. Ur Uri Házáért Istene-
met imádni meg nem szűnöm: Az Ur Isten légyen a M. Úrral 

A M. Ur 
alázatos szóigája 

Felffalusj Mihálly Ph. et Med C. 
ms. 

Hallae 22 Februarij 
A 1716 
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60. 

Halle, 1716. június 20. 

Illustrissime Domine S. R. Imp. Comes, Domine ac Patroné humi-
lime colendissime!1 

Az Ur Balinthith Uram levelét 6dik Junii vettem, a mellyből meg 
értettem hogy ő kglmének Erdellyben volta miatt 22dik Februarii a M. 
Groffhoz irt levelem mind addig késett a mig viszsza érkezett ő kglme 
Bécsben, erre nézve nem csudálkazhatom immár hogy meg változha-
tatlan jó Vraim semmi örvendetes izenetit ne vettem légyen hanem 
ezen hogy bonumimnak el foglalóji ollyan securusok avagy inkább 
málusok hogy még csak egy virgulávalis dolgaim és dolgok iránt nem 
tudósítván in turbido halásznak nagy káromra és halálnál keservesebb 
szomorúságomra, a halál tudom hogy nem akkor a mikor az ember 
keresi jő el! de bizony bár ezen igyekeznének et me his solverent 
curis,2 mint sem olly méltatlan keresztényi és attyafiui szeretetet 
exuálván vexálnak, ha irnánakis tudom semmi vigasztalást nem ha-
nem virulentiákból és minden boszszuságokból exqvisite Concentrált 
mortificatiókat3 szórnának egyben a mellyet hogy még eddig nem cse-
lekedtek eszt az edgyet köszönhetem ő knek én ő kigyelmek után bi-
zony a magaméért nem járok ne hogy végre nem elégedvén meg 
attyafiui szeretetemmel és önként való szóigálatommal a mit immáris 
rebezgetnek felőliem vasallusokká tévén ki doboltossák. 23 Maji 
Enyedi Sámuel Uram kezében küldtem a M. Urnák szóllo levele-
met. A M. Urat mostis alázatosan kérem hogy dolgaimat prótégálja 
T. Náményi Sámuel Urammal és ha specificált belső bonumimbol hir-
telen nem lehetne pénszt szerzeni a mig a meg lenne bár valahonnan 
kölesen szereztetne a M. Ur egy kevés pénszt és küldené el vagy az 
Sz. Mihálly napkor ide érkezendő kereskedő emberektől vagy penig-
len Academiákra jövő Déáktól, én immár magam dolgaim felől sem-
mitis nem determinálhatok meg fogyatkaztam a Királly asztalátis ma 
vévék el tőllem: Kérem a M. Urat etiam atque etiam alázatossan ne 
hadgyon el mert bizony félek hogj végtére háborúim el borítnak. Sok-
szori busitásomrul s importunuskodásimról a M. Urat alázatossan 
követem és Isten kegyelmes oltalmában ajánlom 

A Méltóságos Urnák 
alázatos szolgája 

Felffalusi Mihálly 
mp. 

Hallae Magdeb. 
20 Junii A 1716 

1 Legkiválóbb Gróf Úr, a Szent Római Birodalom grófja, a legalázatosabban 
tisztelendő Uraság és Pártfogó! 

2 és megszabadítanának engem ezektől a gondoktól 
3 gondosan egybegyűjtött szitkozódásokat 
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60. 
Halle, 1716. október 6. 

Alázatos szolgálatom ajanlása után Istentől a M. Urnák minden 
jókat kivánok! 

A M. Groff levelet Lipsiaban (admonitus lévén T. Náményi Sá-
muel Uramtól hogy oda pénzem jőne oda mentem vólt) (Igen)nagy 
alázatossággál és kedvesen el vettem, és a M. Groff Gotfried Feuthol-
nak engemet recommendáló levelét megh adtam de immár kezemben 
lévén a pénz nem kellett e becsületes embernek fáradni ha tudtam 
vólna a Meltoságos Groff bőlts dispositiojat bizony oda nem fáradtam 
vólna és hijában nem költettem vólna mivel minden bizonnyal kezem-
ben el jött vólna a pénz. En M. Ur a pénszt percipiáltam qvietantiátis 
adtam a kereskedő embernek ( ? . . . ? } 122 fiz Rhenenses allattak 
Franczia pénzekből és ezek jók, s a többi kűlőmbkűlőmbféle horga-
sokból és egynéhány Madgyar poltrákból mondotta a kereskedő em-
ber hogy a Gőrőg Biró pecsetelte be az sacskót: Isten ő Felsége ald-
gya megh a M. Urat erettem való sok fáradságáért és irántom való 
jó adfectiójáért: Háláado szivei vészem a M. Ur intesitis a bizonyos 
hogy elég boszszusagokat szenvedtem, bizony ha idegen és a ki nem 
esmér mosckol [!] semminek tartom, de mikor ollyanok támadtanak 
ellenem a kikkel a veremmelis jót tennék bizony a természetem e miatt 
el háborodott és bizony ugy megh változott hogy csak kicsin dólgatis 
inkább mint sem kellene akaratom ellen fel kell vennem.- En mind 
azonáltal Nagy-Ariné Néném Aszszonynak irtam egy tisztességes le-
velet a mellyben látogatom talám beteges lévén békét hádgy ugyan 
ezért akaromis hogy a M. Ur ama nagy levelemet megh nem küldette: 
Lipsiában halván a Kereskedő embertől György Dedutól hogy az Ur 
Vetemények iránt Committált magamis ott maradék harmad napig hogy 
velem edgyűtt a mint ő kivánta mennyen el a Poson kertiben a hói az 
M. Ur Commissióját a kertesznek meg adván az embersegesen fo-
gadá: tegnap előtt Lipsiábal haza érkezvén D. Alberti Uramnak teg-
nap megh adám a M. Ur levelét, ő kglme replicatiójatis ide includál-
tam, most vadgyon ő kglménel szép kedvvességem nekemis immár a 
Stháhl principiumi sokakban teczenek a jő vő Télen mégh itt mara-
dok, a tavaszszal ha ismét Succursusom jő Hollándiára medgyek 
mindazonáltal elébb Disputálni akarnék de immár nem tudom mit 
csináljak mivel Hoffmán Uramnak hogy alatta Disputálok meg ta-
vally meg igirtem, Alberti Uramis igen jó akaróm a M. Ur parancso-
lattyát várom ez iránt hogy mi tévő lédgyek: M. Gubernátor Uram-
nak a nyáron irtam Postán egy szép levelet mostan T. Fagarasi Sá-
muel Uramnakis, Kérem alázatossan a M. Urat ne terheltessek tovább-
is dolgaimban kegyesen fáradozni. A mi az Asztal dolgát illeti el hid-
gye a M. Ur hogy Sperlette Uramnál semmi commendatio nem kelle-
ne mert a mint ide érkezesemkor ő kglme lévén Magnificus Pro-Rec-
tor maga ajánlotta magát ugy a meddig akarnám bizony ő kglme 
által addig bírhatnám, de még ő kglmen kivül vadnak két Ephorusok, 
edgyik a Reformatum Gymnasiumi Professor Hejdenus ez Helvetius 
ez a kettő Peregrinus [!?] bizony örömest szóigál a Peregrinusnak, 
de a harmadik Schardius a Regius Pastor csak meg hiszem hogy to-
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vább nem fogott peregrinálni Francfurtumnál e bizony nem örömest 
szóigál peregrinusnak, sőt a mit a más két becsületes emberek epite-
nek asztis el rontya, Sperlette Uram udgyan a fő Ephoros de ennél 
álván a pénz a mellyel az asztalért fizetnek a kit nem szeret nem 
fizet meg érette: Pápai Uramek is tapasztalták embertelenségét a mint 
hozzám irt levelekben jelentették, Barothi Uramis kevés idő alatt itt 
lévén esmerte Porcina grafiátássát, erőssen meg kivánnya hogy udva-
róllya az ember de egy hetigis el menvén hozzá edgyszer alig ád 
audentiát egy két Sententia szóllásra és meg kérdezi ha ollyan szegé-
nyé a peregrinus, hogy másképpen nem élhetne, osztán két három 
holnapig meg mondgya hogy várakozzék az ember mindazonáltal 
hogy forduljon el az ember hozzá gyakran meg kivánnya: ha a más 
két becsületes emberekhez penig el mégyen az ember azok mindgyárt 
audentiát adnak és ha lehet s helly van az asztalnál örömest szói-
gálnak, s az illyeket osztan tiszta szivei igyekezik a jó Schardius ki 
vetni hogy az ő ajtaját ezek nem ostromolták, én javallanam ha a M. 
Ur Enyedi Uram mellett nékie irna, ez őrökké mikor Madgyar me-
gyen hozzája a Pápai Uramot emlegeti hogy ő kglme gazdag lévén 
mégis három esztendeig élt a beneficiummal s a tőbbekrőlis igy gon-
dolkozik: A M. Urnák semmi olly hirekkel mostan nem kedvesked-
hetem a mellyeket itiletem szerint ne tudna: Az Déési Uramek leve-
lét tiszta jó szivei el küldem gondolom hogy mégh Kibedi Uram Fra-
neqverában vadgyon én Déési Uram keziben küldőm az ő kglme le-
velét ha Francfurtumban meg tért meg irom hogy vagy nékem vagy 
ő kglmének külgye viszsza Isten, ő Felsége A M. Urnák viselye gond-
gyat Uri Házával 

A M. Urnák 
alázatos kész szolgaja 

Felffalusi Mihálly 
mp. 

Raptim Hallae 6 octobr. 
A 1716 

63. 

Halle, 1716. november 24. 

Illustrissime S. Rom. Imp. Comes Domine Domine ac Patroné 
humilime colendissime!1 

A M. Groff 18dik 7bris Gernyeszegről költ levelét P. Alberti 
Uramtól nagy alázatossággal és kedvesen el vettem, őrűlek hogy 
Gernyeszegről költ őrömmel hallottuk Temesvárnakis meg vételet, tu-
dokazott P. Alberti Uram tőllem ha Papai Ur halála felől valami 
spécialékot nem irté a M. Ur s a fiainak mindgyárt meg irta, nem 
lévén ő kglmnek most semmi a M Úrral Communicalandó dolgai alá-
zatossan köszönteti. A mi magam dolgait illeti: részen voltak füleim 
és celerius opinione Lipsiaban mentem hogy a Gotfried Fintholnak 

1 Legjelesebb Gróf Úr, a Szent Római Birodalom grófja, legalázatosabban tisz-
telendő Uram és Pártfogóm! 
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szóllo M. Ur levelétis pénzem iránt magam adtam meg, a pénszt per-
cipiáltam, mondta a Gőrőg hogy a Gőrőg biró pecsételte be a Sacskót 
a mellyről és egyéb dólgokrol a kereskedő emberek által a M. Urnák 
bővebben irtam, a Franczia pénzekben kárt nem vallok tribns et cep-
tis a mellyek Argentínai pénzek és mindenikben 30 magyar penszt kárt 
vallok, a horgasok kőzzűl is sokakban 12 pénszt, egy néhány Madgyar 
poltrais vólt kősztők. Az asztalt én nem sollicitáltam okait Lipsiából (el 
tu) a M. Urnák alkalmasint meg irtam de eszt el felejtettem vólt hogy 
egy Magistert tettenek oda Vice-Inspectornak a kinél egy vásárhellyi 
Deák többet tud ez embertelenül mortificálja a Commensálisokat mér-
tékkel osztagottya az étket mint a Koldusoknak, de bezzeg őtetis vexál-
ják; ejjel hívják ki Duellumra, ha valami közönséges hellyre megyen 
az ember mindgyárt láttya a nevét a falon és hundczfotot utánna, ezért 
esketik a Commensálisokat, roszszabbis most sokkal az asztalt, bizony 
ha fizetnének is illyen háborúságok és besztelenségek el kerüléséért 
nem amplectálnám. N. Enyedi István Uram kedves Baratom levelét az 
el mult héten vettem, 13dik praesentis erkezett Francfurtumban mind 
ő Kglme, mind T. Kibedi Uram akkor érkezett viszsza Hollandiáról ő 
kglme a M. Ur általam Hollandiában küldetett levelét el vette, N. Enye-
di Uramot ide erőssen várám és akarnám itt létemben ő Kglmére nézve 
ha ide érkeznék, itt ő kglme Sperlette Uramnál és Hejdenus Uramnál 
maga Commendátioja általis elnyerheti a beneficiumot, a Királly Pap-
jánál peniglen Schardiusnál a ki Peregrinus Némethnekis nemőrőmest 
szóigál annális inkább nem a Madgyarnak Jablonski Uram Commen-
datiója elég lesz a ki Barattya; én ő Kglmét mindenekről bővebben in-
formálom, gondolom hogy a mig ide érkezik aszt a szegény Magistertis 
azalatt ki olvassák, mert azólta a miólta az asztalnál vagyon a sok pa-
nasz miatt Sperlette Uraméknak nyugodalma nincsen, az előtt penig 
igen emberségesek voltának: En fel tettem hogy egyet a jővő Tavaszra 
Disputálj ok ha valami beneficium felől remenségem lenne, kűlőmben 
elégnek tartonám Pro Gradum Disputálni, és Alberti Uram alatt akar-
nék Disputálni ezért hogy annál inkább örömest szolgálna ez utan a 
bujdoso Magyaraknak csak a M. Ur irna ez iránt egy Déák levelet a 
mellyel Hoffmán Uram előtt magamot menthetném ezzel mivel az M. 
Ur parancsolattya: En a kereskedő emberek altalis irtam mind D. Fo-
garasi Uramnak mind másoknak a kik a M. Ur coopertájaban vadgy-
nak: Postán nem irtam eddig hogy Enyedi Uram dolgaival edgyűtt 
irhassok a M. Urnák minekutannais oretenus ő kglmétől mindeneket 
bőven ki tanulók: Kérem a M. Urat továbrais az Istenre gondolja ki 
uttyát modgyát mi modon Consolátiót szerezhessen bár csak 200 forint 
beneficiumat vehetnék, a jővő Tavaszszal a mit Naményi Sámuel Uram 
fog szerzeni a magaméból asztis kűdgye el a M. Ur maga vagy Na-
ményi Sámuel Uram pecsetível meg erősitve. Isten ő Felsege oltalmá-
ban ajanlom a M. Urat. 

A M. Urnák 
alázatos szegény szolgaja 

Felifalusi Mihally 
Hallae Magdeb 24 9bris 
A 1716. 
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89. 

Halle, 1717. január 28. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom és Istentől ő Felségétől a Melto-
sagos Urnák minden szent áldásokat kivánok! 

Méltóságos Gróff! az őszi Lipsiai Sokodolomkor el vévén a ke-
reskedő embertől a pénszt, irtam a Méltóságos Urnák egy levelet, 
mellyben coopertázva vólt mind Proíessor Alberti Uramnak a M. Ur-
nák irt levele, mind penig jó Urainknak irt levelem-. Novembernekis 
a Vége felé küldtem a M. Grófinak egy levelet, ugyan ezzel lévő jó 
Uraimnak szólló leveleimmel edgyűtt, mellyekben midőn bőven irtam 
dolgaimról mostan elő számlálásokkal nem terhelem a M. Urat, ké-
rem mindazonáltal, hogy a mind eddig M. Uri Gratiáját mutatta irán-
tom, ugy ez utánis kegyessen follytassa dolgaimat, Hirré tévén mostis 
Pr. Alberti Uramnak (kinek minden leczkéit járom) hogy a M. Urnák 
levelet akarok irni, irt ő kglmeis levelet a M. Urnák mellyet includál-
tam. Az el múlt héten jőve Pápai Imreh Uram Leydából irt levele ke-
zemben mellyben kér hogy irjak T. Pathai Sogor Uramnak hogy Enye-
den lévő dolgairól tudósittsa, én megh cselekedtem nem nézvén aszt 
hogy ő kglme a hói érkezik semmit el nem hágy afféle beszédekben a 
minéműek besztelenségemre szóigálhatnak, noha nem minden becsü-
letes ember hiszi el sőt némellykor mégis czáfolyák érette: kérem a 
M. Urat promóvéáltassa azon Pathai Uramnak szólló levelemet mentől 
hamarébb, hadd esmérje megh hogy vadgyon bennem generositás: 
Nouvellákot gondolván hogy Alberti Uram bőven irt a M. Grófinak, 
nem terhelem sokkal a M. Urat: Eszt mindazonáltal Írhatom, hogy: 
itt most sok uj katonákot gyűjtenek afféle szegény paraszt és mives 
legényeket erővelis el vonsznak, az hire hogy vagy tizenhatezeret a F. 
királly F. Császár kegyelmes Urunknak küldeni fog a Tőrők ellen. 
Isten ő Felsége a Méltóságos Urat Meltoságos Uri Házával minden 
szomorú változástól oltalmazza 

A Meltoságos Grófinak 
alázatos kész szóigája 

Felffalusi Mihálly 
mp. 

Hallae 28 Januarii 
A 1717. 
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89. 

Lipcse, 1717. október 9. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom és Istentől minden Sz. aldásokat 
kivánok a Méltoságos Urnák! 

Meltoságos Groff, Jo Uram Patronusom! 

Mind Tekintetes Náményi Sámuel mind Tiszteletes Kibédi Ura-
mék leveléből értvén a Méltóságos Ur eletét egességet örültem, Con-
doleáltom penig kedves Uri gyermekéjinek éretlen halálokat. Isten ö 
Felsege hathatóképpen vigasztalja a Meltoságos Urat és oltalmazza 
Hazánkban lévő kemény ostoritul szívesen óhajtóm. En Méltóságos 
Ur élek szenvedhető egességben, ugy rendeltem dolgaimat hogy a nyá-
rot Hálában el töltvén a Jenai Academiában mennyek de mind eddig 
pénzért várokozván el halasztattam hovais a jővő héten él megyek 
mellyis csak 8 méllyföld Hálához, felényi áron áll minden mint Hálá-
ban a mint fide dignus emberektől hallottam sőt vadgyon valami Con-
victoriumis a hova 6 garast be adván az ember egy hétig meg lehetős 
ebédet és vacsorát találhat a Herczeg beneficiumábol eszt is meg pró-
bálóm ha meg szerezhetem, a mi nagyobb penig a Medica Facultas igen 
excellál1 főképpen egy Vedelius nevű vadgyon a ki a F. Császárnak és 
sok Herczegeknekis Archiatere, Professor Stáhl és Hoffmán Uraméknak 
is Praeceptora vólt nagy experientiáju ember itt Uram a télen lévén 
gondolom hogy talám Hollandiára a jővő tavaszszal osztán fel fordul-
hatok és ha olcsóbb a Gradus, Hollandiában mint Erfurtumban Jena 
mellet disputálhatok; Igen bánom Méltoságos Ur hogy 4 Marty Szeben-
ből irt levelére való válaszom tőbb jó Uraimnak szólló leveleimmel ed-
gyütt el tévellyedett: En M. Ur a benne levő két arannyat Kibédi 
Uramnak el nem küldhettem, mivel a M. Ur levele Majusban jött ke-
zemben ő knek penig 24dik Április Breszlaubol irt levelét immár vet-
tem vólt nem tudván a pénszt a M. Ur ha ő kglmének küldteé, avagy 
ő kigyelme által másnak a pénz nállam vagyon és várom iránta a M. 
Ur parancsolattját, az ő knek szólló levelét penig a M. Urnák le küld-
tem ő knek; ha ő kglméé a pénz, avagy le küldem ő kglmének, avagy 
ő kglme idvezűlt Apám Uramnak bizonyos könyveit akarván meg venni 
Computálhattya ő kglme beléje. A Meltoságos Urat hibás írásomról 
alazatossan követem, és magamat a Meltoságos Ur Gratiájaban tovább-
is ajánlván a M. Ur parancsolattyát dolgaim iránt el várom. Isten ő 
Felsége oltalmazza a Meltoságos Urat Uri Házával edgyűtt 

A Meltoságos Urnák 
alázatos kesz szóigája 

Felffalusi Mihálly 
mp. 

Lipsiae 
9 Octobris 
A 1717. 
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89. 

Jéna, 1719. május 15. 

Alazatos szolgálatomat ajanlom a Méltóságos Groffnak, és Isten-
től minden Sz. áldásokat kívánok! 

Méltóságos Groff Ur nagy Patronusom es Fautorom! 

Tekintetes Náményi Sámuel Uram levelét vévén 25dik Marty, 
mellyben tudositatt ő Kglme hogy az elmúlt Lipsiai sokodolomkor 
pénszt küld fel ő Kglme Számomra; mellyreis nézve nagy bizodolom-
ban lévén, kevés nállam való pénzemmel egy tisztesseges köntöst csi-
náltaték, és egyébb szükszeges dólgokotis szerzettem; és Enyedi Ist-
ván Uramat magamis meg bírálóm a percipiálásra (kiis Lipsiából egy 
ládát küldött haza, és Náményi Uramis irta hogy ő Kigyelme kezében 
küldi a pénzemet) ő Kglme el ment oda, de se magának, se nékem szól-
ló leveleket sok tudokozási után nem látott, nem hogy pénzem felőli va-
lamit értett vólna. Énnékem Melt. Groff bizony most megh esett! 
Mászor mikor pénszt vettem, levelet praevie felőlle a postán avagy nem 
vettem, avagy penig egy s két hét múlva midőn immár pénzemet perci-
piáltam vólt; most midőn levelet olly hamar vettem, és ollyan bizonyo-
son persvadéálodtam a pénz vétele felőli 'ki adám a pénzemet, és utól-
lyára kell itt az idegenek kőzőtt suplicálnom! En M. Ur minden pénz 
nelkűl vagyok, megh egynéhány hétig vélem hogy asztalom hitelben lé-
szen, és Sz. Mihály napigis bisztam vólna, ha most innét haza ment 
egynéhány Magyarorszagi Tóth és Németh Magyarok, megh csalván a 
lakosokat, rosz hirt réánk nem fordítottak vólna: Aszt se tudom immár, 
itt maradóké, el megyeké? Collegiumokhoz nem kezdettem, itt kell he-
vernem, mert illyen Confusiomban semmi meritális dologhoz nem fog-
hatok. Szállást se találtam vólna kűlőmben, hanem fél esztendeig való 
fizetésre, ha egy jó barátom magához nem vett vólna, és tellyességgel 
despérálnék, ha ez assistentiáját nem igérne. Kérem azért a M. Urat alá-
zatosan illy nagy szükszégemet kegyesenn perpendálván, minéműben 
mégh soha se voltam, ha quo fato! Deákok, avagy egyébb emberek, 
pénszt fel nem hoztanak vólna Számomra méltóztassék Náményi Uram-
mal együtt ha több nem lehet, bár csak annyi pénszt fel küldeni Bécs-
ben Enyedi Sámuel Uram kezében, a mennyivel haza mehessek, avagy 
addig itt subsistálhassok, a mig tőbb jő kezemben, Enyedi Sámuel Uram 
irván Öcsének Hálában, hogy a pénz kezében vagyon, Enyedi István 
Uram mindgyárt annyi pénszt szerez nékem, egy becsületes Lengyel Ki-
rálly szólgálattyában levő Colonellus Erdéllyi Nemes ember Cserei 
Uramtól, kiis nem meszsze lakik Hálától Dresdában, kiis a jővő őszen 
Bécsben mégyen és ott percipiálja a pénzemet: Enyedi István Uram 
most illyen formán vett pénszt ő Kigyelmétől és ugyan ő Kigyelme adta 
ezen tanátsot; külőmben ha Cserei Uram nem adnais, csak Bécsben le-
hetne a pénzem, én könnyen, és infallibiliter, vexel által az ide való Ke-
reskedő emberektől el vehetném. En ugy gondoltam vólt, hogy ha 300 
fl. Rh. kezemben jőnének mindgyárt pro Gradu Disputálnék, és haza 
mennek, ha penig tőbb jőne, Enyedi Urammal a jővő Sz. János napkor 
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Hollándiában mennék; noha ő Kglme aszt irja, hogy más mostan haza 
ment Medicusokis nem vettek Gradust, és javallya, hogy ne kőlcsők 
réája; ha ugy vólna, magamis meg tartanék ad minimum 100 Thall. s 
azzal a Titulus hellyett hasznosobb dolgokat prafitéálnék, mellyrőlis a 
M. Groff parancsolattyát mentől hamarébb el várom. Kérem azért a 
Melt. Groffot igen alázatosan az Istenért, illyen nyomorú álapatomban 
ne hadgyon el, és méltóztassék munkálódni hogy mentől hamarébb pén-
zem mennyen Enyedi Sámuel Uram kezében, hogy Sz. János nap előtt 
vehessek pénszt, mivel ha addig pénz nélkül lészek, adósságot csinálok, 
ajó alkalmatosságom a Hóllándiára menetelre el múlik, és a pénzem 
csak Erfurtumbanis az Gradus vételre nem lesz elég. Mivel penig teg-
nap vevém az Enyedi (Sámuel) István Uram szomorú levelét, és akkor a 
nagy Consternatio miatt nem Írhattam, és ma dél előtt mégyen a Bécsi 
posta Náményi Uramnak illy bőven nem írhattam nyomorúságom fe-
lőli; méltóztassék a M. Groff, ezen maga levelétis Namenyi Sámuel 
Uramnak mentől hamarébb magának szólló levelemmel együtt el külde-
ni. Isten ő Felsége a M. Gráffat sok meg mutatott Gratiajáért megh ál-
gya, kinekis oltalmában ajánlom a Meltosagos Urnák Uri Házát 

A Meltosagos Gráffnak 
alázatos igaz szolgája 

Felffalusi Mihálly 
mpr. 

Raptim Jenae, 
lődik Maji 
A 1719. 

67. 

Jéna, 1119. szeptember 24. 

Méltóságos Groff Ur! Nagy Patronusom és Fautorom! 

Igen Szomoruán értettem, mind a Novellákból, mind Magyar Or-
szágból ide ki jött Déákoktol, Édes Hazánkban Istennek a Pestis által 
való nagy ostorát, és e miatt más Orszagokkal lévő Commerciumának 
intercludáltatását, mellyetis confirmál, mind az hogy én Pűnkőstől fog-
va egy levelet se vettem Hazól, mind penig a mint hire vagyon hogy 
egy kereskedő ember se jő onnét a jővő héten esendő Lipsiai Sokodo-
lomban: Mellyreis nézve ennekem igen megh esett, ha vagy a kereske-
dő emberek ki nem jőnek, avagy más alkalmatossággal pénz nem jő ke-
zemben, mivel az el múlt Husvettől fogva semmi pénzem nem lévén, hi-
telben es kölcsön éltem, eo Conditione hogy e mostan esendő Lipsiai Sa-
kadalom után Creditorimot Contentáljam, eszt már nem cselekedhetvén, 
vagy fogságban vetnek, avagy penig éhei maradásra is eshetem: Kerem 
azért a Méltóságos Urat igen alázatoson illyen nyomorúlt álapotomat 
kegyesen megh gondolván, méltóztassék T. Náményi Sámuel Urammal 
együtt valamit számomra mentől hamarébb N. Enyedi Sámuel Uramnak 
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kezében küldeni Bécsben, onnét minden bizonnyal kezemben jő, mivel 
mind ő Kigyelme fogadta, mind penig onnét ide a Commerciumok és 
vexelek floréálnak,1 hadd fizethessem megh adósságomat, és mehessek 
Haza, és hallyak meg inkább ott, mint sem illyen nagy ínségben élljek, 
és nem csak Szomoruságimban ne tanulhassak, hanem a mit tanultamis 
el feléjcsek. En Méltóságos Groff Ur mind Náményi Uramnak, mind 
Atyamfiainakis irtam vólna, de pénzemnek szűkszége, és nagy szomorú-
ságom impediál, esztis N. Enyedi István Uram küldi el, szintén ő ki-
gyelme most Hóllándiai uttyában nállam lévén. 

A Meltoságos Urat igen alázatosan követem hogy megh bocsásson 
sok busitásomról, és kérem hogy mutassa azon Gratiáját hozzám illy Ín-
ségemben, a mellyet sokszor kegyelmesen tűndököltötött rajtam boldo-
gobb alapotomban: mellyért énis Istenemet imádom, hogy Isten ő Fel-
sége Méltóságos Uri Házát minden szomorú változastol vedelmezze. 

A Méltóságos Groffnak 
alázatos szolgája 

Felffalusi Mihálly ms 
Jenae 24 Septembris 
A 1719. 

68. 
Bécs, 1720. június 22. 

Méltóságos Groff Vr! 
Nagy Jo Vram, s Pátrónusom! 

A Méltóságos Groff 18dik Április Berkeszről írt levelét 17 Junii 
Bécsben Enyedi Sámuel Vramtol igen őrömmel el vettem. Isten álgya 
meg a M. Groffat hozzám meg mutatott sok rendbéli Gratiájáért. En Mél-
tóságos Gróff az el múlt Aprilisnek a végin vettem vexel által az Vr Al-
vinczi Vramtól 288 fl. Rh. (a mellyet ide érkezésemig Náményi Vram 
mégis küldött ő kigyelmének) mellyelis adósságimat Jénában meg fi-
zetém, köntöst csináltaték, és egy kevés könyveket vévék, a többivel 
penig Jena körül való tartományokot meg járván,, és a mi memorabilék 
az ott lévő Herczegek Vdvarában vóltanak meg látván, az el múlt héten 
ide jüttem, mellyelis itiletem felett az uton minden drága lévén elig ér-
tem meg eddig: Itt Enyedi Vram eszt a jó akarattyát mutatá hozzám, 
hogy szállást fogada, és maga asztaláhozis vett addig a mig pénzem jő 
hazól, s addig egyéb szükszégimrőlis provideál, Mellyhezis képest ken-
szerittettem mostan Náményi Sámuel Vram tanácsából M. Fő Ispán Jo-
sica Vramrzak irni hogy a Nagyari Joseff Báttyám Vramnál lévő adós-
ságomnak fel vétélébcn Concurráljon, ha szép szerint nem akarja meg 
adni, mivel magánakis igen szépen irtam, és kértem hogy gondolja meg 
nagy szűkszégemet, és adgya meg, Kérem a Méltóságos Groffotis igen 

1 a kereskedelmi kapcsolatok és a kölcsönügyletek virágoznak 
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alázatossan, hogy mutassa még hozzám ennyi Grátiáját, s irjon magais 
Nagyari Joseff Bátyám Vramnűk, in materiae et rei convenientibus termi-
nis1 a meg adása felől, és mentől hamarébb kűlgye fel, mivel mentől to-
vább itt maradok, ónnál többet költők. Ha penig ő Kigyelmétől ugyan 
semmitis nem lehetne venni, conferálni a Meltoságos Groff méltóztas-
sék Náményi Vrammal, hogy minémű bonumimból még pénszt kellene 
szerezni; Isten ő Felsége a Meltoságos Groffot illy nagy Grátiájáért 
meg álgya; Kinekis Szent oltalmában ajanlom a Méltóságos Gróffot, et 
Méltóságos Vri Házát. 

A Meltoságos Grófinak 
alázatos kész szóigája 

Felffalusi Mihály 
ms. 

Bécs 
22 Junii A 1720. 

1 a dolog illő határidőre való 
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