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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 
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Isten óketis en utannam en u tannam (igy) eretlen kórokiján ki-
szollittana é vilagbo!, akkor tálaltatható iokbol Gyermekim meg 
nevezet Tutori külön külön edgyik edgyik végyen ötven, ötven forint 
éreó iokat. A mi ezen felet marad, azokkal osztozzanak az két resz 
Attyafiak Varos törvényé szerent, igy mindazaltal, hogy elsőben áz 
Colosvari unitaria Eeclesia az könyveimet, es irasimat vegye e', es 
azokbol mas senki ne osztozzék, mivel nagyobbara ugjan az Ecclesiabol 
vóttem volt. Az ket reszes Attyafiakis minekelette egymás közöt 
osztoznanak elsőben abból az Tordai unitaria Schola számára adja-
nak es deputalyanak Száz torintokot, az szegény unitárius Papoknak 
huszonötöt az szegeny Lengyel Attyafiaknakis huszonötöt. A nemes 
Varosrol Ispotalyrol, Toronyrol, s egyeb hazi szegenyekrólis el ne 
feletkezzenek. Ezt az Testamentumot irtarn magam erőtlen kezemmel, 
de ep elmevei Anno 1683. die 27. 9 bris, magam hazamban csende-
sen, mellyel mint utolsoval akármikor ezelót szolasomban tót t 
szavaimot testamentumomat cassalom es csak ezt akarom, hogy meg 
allion, mellyet kezem irasaval, nevemnek alaja irasaval es pecsetem-
melis megenbittek, az Eórók Istenis erósicse meg Amen. 

Nagy Solymosi Koncz Boldisar m. p. (P. H.) 

Ugyan azon napon, es esztendőben indittatvan az Jacob Patri-
archa peldaiatol, temettetésem felöllis teszek illyen rendelest. Mikor 
en az en népem közzé szamlaltatom Edes Gyermekim Tutori legyenek 
utoiso tisztessegem Curatoriis, há elnek. Koporsomat be ne vonnyak. 
Dragab inget lepódet testemre ne adgjanak Vánkost, kapczatis ne 
keszicsenek. hanem azokot, az mellyeket magam megszerzettem, 
tudgyak gyermekim eléadni Mivel az Isten engemet ennyi esztendők 
alat igen lealazot, eltakarittatasomis legien igen alazatos. Egy praedi-
cational tób ne legyen, de abbanis ^semmi dicseret Jie forogjon, 
Oralás versírás el tavoztassek. Sirom, vermem, Balthasar K. N 
Solymosi Battyám mellett legien. Iíóveról kónyú az Temetőben fel-
találni. Valaki ez Testamentumomat meg nem tartya, áz Isten ezen 
é világon meg sanyargassa erette, mert az en lelkem buzgó indu-
lattiabol kívánom, hogy illyen es nem mas forma temetesem legjen. 

N. Solymosi Koncz Boldisar m. p. (P. H ) 

Eredetije, melyből szóról szóra lemásoltatott, találtatik az uni-
tár. s tatus levéltárában fasc. A. 13. 

Közli: B E N C Z É D I G E R G E L Y . 

cxxx. 
Az aranyostordai egyh.kör népesedési állása 1760. 
Az aranyos tordai unitárius egyházkör 1760 ik évi népesedési 

állásáról Uzoni Fosztó István a Köri jegyzőkönyvbe következő bejegy-
zést irta* 

Ezen aranyos-tordai egyházkörben 17. unitárius templom van. 


