
Egyháztörténelmi adatok. 

cxxvm. 
Tanári beköszöntő 1702-ben. 

Kolozsvári főiskolánkban az uj tanárok székfoglalása a mult 
százévekben is nagy ünnepélyességgel történt. Ily beköszöntő volt 
1702. január 14-én is, midőn a külföldi akadémiákról haza érkezett 
Várfalvi Pálfi Zsigmond foglalta el az egyik tanáriszéket. Az iskola 
főnök azt írja a fasc. rer. Scholast. III. 92. lapon, hogy jan. 12. 
13-án megtartatván a télévi köz vizsga, 14-én Pálfi Zs. köszöntött be, 
szép éríekezést tar tván „de Regimine vitae Hominis". A minden 
rendű hallgatók többen voltak háromszáznál. Hat diák mint Graecia, 
Germania, Latium, Gallia, Polonia, és Siculia küldött je jelent meg. 
Mindenik diák az illető nemzet nyelvén és nemzeti viseletébe öltözve 
köszöntötte a tanárt . Az isk. főnök a többit, sajnálatunkra mellőzve, 
csak a székely saját dialeetussában mondott humoros köszöntőjét irta lei 
melyet mi is érdekesnek tartunk szószerint közölni. 

Isten adgjon jó nopot Kegjmetöknek édes illendő Tisztelendő, 
böcsiilletvel öblittendő Papi és egjéb renden lévő Halgatóim ! Nó. 
Az 0 Esztendőt mint valami o köntöst el rugtuk. ngjan megpendült 
és az Uy Esztöndönek első senghéje, ugy láttzik hogy bizony minnyá-
junknak örömére, vidámságára nem kitsicl örömmel köszintött bé 
közinkbe, mivel Tisz: Academicas Pálfi Sigmond Uramat 0 Kegjrnét 
az idegben helyekből, Országokból az sok fergeteges háborúságok 
közül mint valami 0 Esztendőből mi hejzánk jó egésségvel békesség-
vei által hojzta és jelenlétének öröme ez Uv Esztendőben uy esztendő 
béli ayandék helyett uy hűvel mint valami uy köntösvei uvittotta 
megh külső belső részeinket. 

De azt hallottam édes Pérédicator Uraim megh hajdan Iffiu 
Legény koromba, hogy négy részből áll bizony ez nagy roppantott 
Világh Eurépa, Asea, Afarkas s Améroka határozza meg, még is 
mind azon által ha szintén dél szinű nap fényével kerestük volna is 
de még sem adhat tak volna nékünk ez Világh dus szegeletkövei 
kedvesebb ajándokot, az tisztességves Deáksághi Tanolságnál, mert 
mindeneket az Bölesességh rendez és ighazghat, mellynek is az 
Deáksághi Tanolság szülő Annya. Nem héjába rikoltotta volt amaz 
czifornyás Szódásnak Attya Cicero; Nihil est pereestantius Li ter is ; 
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Semmi nintsen hasznosabb a tisztességhes Deáksághi tanolságnál. 
Minnyájan azért ürülünk ritta, hogy az t i sz tességes Deáksághi 
tanolságnak eclgyik méltó tagja Tisztölötös Academikas Pálffi Sigmond 
Uram ö kegjme mi liejzánk érkezett, kinek hire eddighelé tsak füleink 
körül suhogott, mostan pedigh Szemünkel is láttyuk és ottogyon ül 
la, az hélyes helyen a tziher mellett a" ponkon 

Azért a jó Isten édes Tisztölötös Academikas Uram, az kegjmed 
életét hajtsa mégha számára és kegymed örökös jovára és Eeclesianknak 
is épülésére és legh közelebb itt ez helyes helyen lévő Oskolának 
is jovára és nékünk mindnyájunknak örömünkre. S hát mégh az 
egész Nemes Székellységh is édes Tiszteletes Academikás Uram 
köszinti kegjmedet, és azt kivánnyák ö kegjmek kegjmednek, hogy 
ez Uy Esztendőnek is minden részeit mulathassa kegjmed egésségvel, 
békességvei üdve-'ségvel,, többjoval, kevesebb bűnnel, sok jó szeren-
csével, és érjenkegjmed töbször is mászszor is sok Uy Esztendőket, 
meliyekben is adgjon az Isten kegjmednek edgj nagy darab jó 
egésséget mind örökkön örökké Ügy la. 

CXX1X. 

N. Solymosi Koncz Boldizsár unitárius püspök testamentuma 
1683. nov. 27-én. 

Nagysolymosi Koncz Boldizsár, az erd. fejedelemség egyik leg-
szomorúbb korszakában élt. Ez meglátszik a végrendeletén is, 
melyet itt közlünk. Koncz egyike volt a legkiválóbb unitárius püspö-
köknek. 

Eórók dicseóssegh á Terémpteó Istennek ! 
En N. Solymosi Koncz Boldisar & jollehét á mint eletemben, 

ugy halalom bannis nyeresegem áz en megváltó Christusom ; mindaz-
altal Esaias Prófétától Ezechias Királynak izent Istennek szavat 
magamhoz izentnek ismerve ez nagj erőtelense r emben, teszek az ur 
neveben illyen rövid rendelest és testamentumot. Mihelyest az én 
Istenem, en mindenem lelkemet romlando testemnek sátorából mága 
örizó kezeben veszi, es az eletnek csomojaban beköti es édes fiamat 
Balthasart es Leaoyomat kis Annát el hagiom az halál miat azon-
nal áz en Istenem urafl, legyenek Árva gyermekim Tutori é földön. 
Tiszteletes Almasi Mihály Lector urain, azzal á kit Isten éo Iígtmenek 
társul keszittet. es Nemzetes Jarai Samuel uram edes feleségevei 
eggyütt, eo Kgtmeket ke rem az urert leg elsöbbenis arra legyen 
vigjazasok, hogy gyermekimet az Szent urnák feleimere tanicsák, es 
minden io erkölcsre, io útra igazgassak, Kicsin keves el hullandó 
iokrais (ha mi marad) visellyenek gondot, a mi megtartható, 
marasztható, tarcsák szamokra; az mi veszendeo, nem állandó, 
tegyek penze, és hozzaiok illendő modon abból taplalliak, ruházzák, 
szajokra, ha nevekednekis ne bocsássák, minden haborgatok ellen 
otalmozzak, egy szóval Bölcs Sirak hagyasa szérent legyenek az 
Arvaknak Attyok gyanant, hogy áz rnagossagbelinek íiai leven, inkab 
szerettessenek eo Felsegetol mint Annyoktol. Ha penig áz igaz iteietü 


