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X X X . 
Köpeczi Sámuel SzentábraMmi Mihály M U i e z . 

Mint érdemem felet való lelki Fautoromnak! 
Ajánlom mindenkori alázatossággal való kész szolgálatomot 

T. Uram kegj elmednek Isten minden Lelki 's testi áldásival Szeresse 
egész ékes házával T. Uram kegj elmedet és őrizze mindenféle köny-
nyen következhető változásoktól szivem Szerént kévánom. 

Ezen bizonyos alkalmatosságom adatván tartám szoros köte-
lességemnek állapotunkról tudósítani T. Uram kegyelmedet. Mint 
hogj mind leveliben, mind pedig maga tulajdon Szavaival is T. Uram 
ott létemben énnékem jovallotta békességünket T. Esperest Uram-
mal mellyért én magam is mind ez mái napiglan is fárattam, szol-
lottam magam személlyemben, mások által, szollot az Ecclaesia, de 
eo kegj elme semmiképpen nem akar ugj meg békéileni hogj én itt 
maradhassak, a nékem nem békesség hogy én innét elmennyek igj 
ha itt maradhattam volna hogj az eo kegyelme tisztessége is hely-
ben maradót volna kész lettem volna poenát (ha engemetis fajlalo-
képpen tángált volna) tollerálni: De mivel már látom hogj Senki 
kérése eo kegyelme elot nem fog, kénszerittetem annak idejében 
Novumhoz nyúlnom és azokat fel fedeznem melleket az ő kegyel-
me tisztességének meg maradásaert és a békességnek is könnyeb-
ben való felálhatásáórt az Utrumbol kihattam, talám együgyüsé-
gemnek, tudatlanságomnak Ítélte eo kegjelme azt az én eo kegjel-
méhez lött tökéletességemet eddig ha más lett volna bizony tu-
dom átal eset volna rajta. Én nem vagjok oka semminek is meg 
mutatom annak idejében ha most a Replicavalis többet akartak eo 
kegjelmenek connivealni mint én nékem és külső Procatortis né-
kem meg nem engedni 's másnak meg engették. Ha tsak a fenyes 
nap az égről örökké való keppen el nem töröltetik bizom az en 
Istenemben s Isten utan T. uram kegj elmedben hogj ez a nagj 
confusio hejes directioban tétetik. Mostan ezen levelemet praesen-
táló jo Uraimtol ne sajnállya T. Uram kegjelmed pénzemert egj Pe-
csétet küldeni ha élek a felet meg ügjekezem szolgálni T. Püspök 
Uramnak minden tisztességes dolgokban, magam még a Scholába 
vagjok mivel az Ecclesia azt kévánnya hogj ha nem fungálhatokis 
az Oltáron, a gjermekeket tanitsam Cantort allitsak mellyre kész 
is vagjok. Ezekről ne sajnállya T. uram kegjelmed tudosittani en-
gemet mi tevő legjek s mihez tartsam magamot. Hogj a leveleket 
meg irta vala T. Uram én akkor a dolgot ele nem beszellem s most 
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papirossat nem foglalok velle 's annál is inkább T. Uramot nem 
fárasztom. Lészen ideje, jóllehet bizonj ennek jobb lett volna rövi-
debben végben menni mert az ifjúnak nem lehetetlen meg halni az 
az üdősnek penig lehetetlen sokáig élni Édes ÜdvözitőnktÖl tanult 
imátságunkat ugj kéne mondani hogj ne kellettnék abban meg bot-
ránkozni mi haszna ha szájjal mongjuk 's nem cselekesszük. Nem 
tudom azt is mellyik Protocolumbol talaljuk fel hogj az Esperes-
tek Papok tartozzanak az ő hazakot jo directioban tartani akaró 
Gazdákot le pálczázni meg kötösztetui Biro kezében dirigálni. Ne 
adgja a mennynek földnek Teremtő Istene, hogj e meg allyon hi-
szen igj ha erre szabatsága volna a Magjistratusnak éjjeli álmát sem 
alhatná bátran a szegény Gazda vagj a hol a szomszéd Asszony 
kedves a szomszédnál, neki kerekednének 's jól meg vernék a vesz-
teni akaró félt, távul légjen hogyj it a féléről gondolkodnék vala-
ki ugian. De bizony tsak a szüléktől se várjon igen sok jot azoktol, va-
lahol egjik fennjiti a magzatot 's a másik pártyát fogja, ha én ar-
ra az oszlopra akarom nézetni a Feleségemet a mellyre a van ir-
va: ubi timor ibi honor, hadgjon békét nékem, énnékem semmi 
gondom nincs másra, másnak se legjen réám, ki ki maga érzi mi-
tsoda fogyatkozás a házában tsak ha futva nem jött volna is vagj a 
pitvar ajtóban meg állapodot volna is tudom mingjárt eleiben tette 
voloa amaz Axiómát: A n t e c l a r a m et d i s t i n c t a m p e r c e p -
t i o n em non e s t j u d i c a n d u m de mint jött 's mitt cselekedett 
eo kegjelme meg mutatom mikor Novumot kelletik vennem, most 
tsak éppen pecsétért instálok T. uram kegjelmednek, ne sajnállya 
kegjelmed most Veres uraméktól el küldeni ha élek meg ügyeke-
zem szolgálni Istentől is jutalmát veszi T. Uram kegjelmed. Ezek 
után a Sz. In. oltalmában ajánlom T. Uram kegj elmedet ékes házával 
egyetemben és maradok mindenkoron 

T. P. Uramnak alázatos szolgája 
K ö p e c z i S a m u e l m.p. 

Sz. Király 29 Augusti 1739. 
P. S. Az Inquisitorokról is ne sajnállya disponálni T. Uram 

kegyelmed kik legjenek avvagj ha kiket én fogok kévánni hogj el 
jöllyenek, a meg kötöző személlyeket kelletik provocalnom akkor is 
ugj kelletet volna tselekednem mingjárt más nap a mint a Le-
gislatoroktól értettem. 

K i v ü l : Reverendo ac Clarissimo Dno. Michaeli Sz. Abraha-
mi Ecclar. Unitariar. in Trannia dispersar. Superintendenti (cum 
plen. Hon. Titt.) mihi Patrono Sincere Colendo tradantur humillime, 
ibi ubi. Közli Albert János. 




