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SZEPSI KOROCZ GYÖRGY ÉLETÉHEZ. 
1613. 2. Septembris. Mivel az conrector Georgias Koroez eligér-

kezett ide Patakról, Zigiarto Demeter menjél el az város kocsiján érette 
és szekerén, elegendő költséget adván neki, íl. 4., és az mit költ, adjon 
számot róla, és ha elérkeznek, mig introducaljak, szállítsák addig 
Bocatius1 uramhoz. 

1615 (?) 54. Az conrector uram is Korocz György2 ada egy 
supplicatiót be, az melyből megtetszik kívánsága, azért az nemes község 
halasztotta az böcsületes tanácsra, hogy ő kegyelme viselje gondját és 
contentálja ő kegyelmét, hogy az is jobb kedvvel szolgálhasson. 

(Kassa város 1615-ik évi szabályrendeleteinek (statútum) 54-ik pontja.) 
1616. i. Decembris. Conrector Georgius Korocz búcsúzik az 

scholából. Delib.: Elbocsátják örömest. 
(Kassa v. jegyzk.) 
1629. Alázatos szolgalatomat ajánlom Kegyelmednek, mint nekem 

régi jóakaró patronusomnak és kívánok az Úristentől lelki és testi, 
szívekivánta jókat megadatni Kegyelmednek. 

Kényszeritettem, volna Kegyelmeteket szükségemben megkeresnem 
személye szerint, az mireánk az Kegyelmetek városában nézendő házacs
kánknak néminemű állapotinak eligazítatásáért, mi közöttünk és Draveczki 
György uram, mostoha apámuram között, mely háznak állapotját 
Kegyelmed is jól tudhatja, minthogy ezen dolog felől, ott Kegyelmetek 
között scholai szolgálatomkor is az becsületes tanácscsal revideáltattam, 
Draveczki uram semmiben az mi hasznunkra nem cedálván, sőt az idő 
alatt, az mint csak ez elmúlt szüretkor lett híremmel, hogy az háznál 
lakos Kötelestől az házra bizonyos számú pénzt is vett volna fel' 
Draveczki uram mi hirünk, akaratunk és consensusunk nélkül, el 
akarván az házat mostoha atyaképpen tőlünk tali modo et conditione 
elidegeníteni, Kegyelmedet azért, mint bizodalmas uramat, birámat, fau-
toromat, patronusomat alázattal kérem solemni protestatione praehabita, 
ne engedjen mi hirünk és akaratunk ellen Draveczki uramnak pénzt az 
házrészre felszedni, akármi szín alatt, míglen annak az háznak állapotja, 
adója etc. el nem igazíttattatik, sőt az mit eddig is Köteles uram clam 
mi tőlünk adott, azt is ellenzem suo modo. Ez tilalmamnak bizony
ságára megküldöttem az igazságot. Kegyelmedet, ha Isten egésségben 
megtart, personaliter meglátogatni igyekezem. Az Kegyelmed özvegyi 
állapotját Isten fordítsa örömre. Datum ex Kalló 7 Februarii anno 1629. 

Kegyelmed jóakaró s sok jókat kívánó szolgája 
Szepsi Korocz György 
kállai praedicator m. p. 

Kívül; Amplissimo et nobilissimo domino Stephano Almássi iudici 
primario regiae et liberae civitatis Cassoviensis etc. etc. domino patrono colen-
dissimo. Cassa. 

Alatta más kézzel: Exhibitae 13 Februarii 1629. 
(Eredetije Kassa v. levéltárában 6291/92. szám alatt.) 
1 Ekkor a kassai iskola igazgatója. 
3 Szepsi Korocz Gy. 
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Alázatos szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek és kívánok az 
Úristentől lelki és testi, szive kívánsága szerént való jókat nagy bol
dogul megadatni. 

Elindultam volt Kegyelmetekhez salutálnom Kegyelmeteket és az 
ott levő házrészünknek eligazításának végbenvitelére ugyan Ugróczi 
János urammal az mi harminczadosunkkal együtt, de egy kedves gyer
mekünknek az útban való megbetegedése miatt Királytelekéről vissza 
kelletett házunkhoz térnünk. Ha az Úristen bennünket életben és az 
Úristen engedi, rövid napon salutálni igyekezem kegyelmedet, adja az 
Isten, hogy Kegyelmedet boldog állapotjában láthassuk. 

Interim ha az mi atyánk, Draweczki uram vagy más is valaki 
mi ellenünk Kegyelmed előtt nekünk incommodálni kívánna, Kegyel
medet mint bizodalmas urunkat, atyánkat, promotorunkat kérjük, legyen 
hozzánk jóakarattal, jól tudja Kegyelmed s tudta is az én árva fele
ségemnek az Kegyelmed szomszédságában való, árvái szegény állapotját, 
kinek hazaadása az Kegyelmed hozzánk megmutatott nagy emberséges 
jóakaratja által lett, melyekért az Úristen Kegyelmedet sok áldásival 
ajándékozza. Isten áldása legyen Kegyelmeden és az Kegy elmedin, Datum 
ex Kalló die 2 Április anno Salvatoris Domini 1629. 

Kegyelmednek jóakaró alázatos szolgája 
Szepsi Korocz György 

kállai praedicator m. p. 
Kívül: Nobilissimo et amplissimo domino Stephano Almássi iudici 

primario liberae et regiae civitatis Cassoviensis, laudatissimo etc. domino fautori 
plurimum honorando. 

(Eredetije Kassa város levéltárában 6291/125. szám alatt.) 
Alázatos szolgálatomat ajánlom Kegyelmeteknek, mint nekem 

bizodalmas uraimnak, patronusimnak; szűbeli imádságimmal Kegyelme
teket Istennek ajánlván. 

Kegyelmeteknek alázatosan jelentem. Jól emlékezhetik Kegyelmetek 
arra, mennyi perlekedésem volt az Kegyeim, becsületes törvényszéki 
előtt procuratorim által énnekem feleségemmel, Golopi Zsuzsannával 
együtt néminemű őstől reánk szállott házrésznek és szántóföldeknek az 
mostoháknak tőlünk elidegenítéseért. Mely dolgot mi közöttünk és 
Draveczki György uram között úgy igazított volt el Kegy., hogy az 
•elzálogosított mi részeinket váltsa ki Draveczki György uram és egyéb 
aprólék ingó-bingó javainkat is az divisionalis continentiája szerint statim 
et de facto kezünkhöz adjon. De ez deliberatumot nóvumra vévén 
Draveczki György uram, mind ez óráig semmiben nem procedált. Ennek 
felette emlékezhetik erre is ti Kegy., hogy annak az háznak az adaja, 
sok időktől fogva az mostohák az háznak hasznát elvevén, igen 
excrescált, minekünk~ma is nagy fogyatkozásunkkal és kárunkkal, mivel 
ez mai napon is ez flzetetlenségért az pinczének nagyobb része az 
becsületes város ususára szolgál, ti Kegyelmeteknek azon könyörgünk, 
holott az mi mostoha atyánknak ez dolog ma is nem oly igen fáj, 
mint minekünk véreknek, hogy az abalienáltatott részekért mely fi. 150 
és az háznak ennyi időtől fogva adójáért computálván ez kettőt egy 
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summában becsületesen az más részről mi számunkra az házból és per 
manus az becsületes Tanács adjon kezünkhöz is, mint Őstől maradt 
házunkat, az háznak adójának megfizetését magunkra vesszük. Hogy mi 
ennyi időtől fogva való kárvallásunknak ily remediumját találván az 
Kegyeim, indalgentiájából és az becsületes városnak is ennyi időtől 
fogva való adósága alól házunkat felszabadítván. Kegy.-nek szolgál
hassunk, mint bizodalmas urainknak, patronusinknak, Kegy.-től kívánatos 
választ várunk. 

Szepsy Korocz György 
(Év nélkül.) Golopy Zsuzsannával 

feleségével együtt. 

Kívül : Ad nobilissimum amplissimumque senatum Cassoviensem supplex 
libellus Georgii Korocz, ministri ecclesiae Thokaiensis uxorisque ipsius 
Susannae Golopii. 

(Eredetije papiroson, Kassa város levéltárában lajstromozatlan.) 

KEMÉNY LAJOS. 


