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approbando roboramus, imo pro uberiori in eundem nostrae etiam 
bénignitatis declaratione totum etiam et omne jus nostrum regium 
eo quod in eadam portioné possessionaria aliter qualitereunque 
haberetur, aut eadem et idem nostram ex quibuscunque causis, 
viis, módis, et rationibus corcénerent, collatioúem, simul cum cunc-
tis suis, utilitatibus et pertinentiis, quibuslibet terris scilicet ara-
bi lib us, cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, sil-
vis, nemoribus, montibus, alpibus, vallibus, vincis, vinearumque 
promontoriis, item aequis, fluviis, piscinis, piscatoris, acquarumque 
decursibus, molendinis et eorundem locis, generaliter vero quarum-
libet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis 
nominis vocabulo vocitatis ad eandem et idem de jure et ab antiquo 
suo spectantibus et pertinere debentibus, sub suis veris metis et 
antiquis limitibus existentibus, memorato Johanni Daniel ac Sophiae 
Gerendi conjugi suae, haeredibusque et posteritatis ipsorum, pri-
mum quidem masculinis, iis vero defieientibus etiam foemini utrius-
que sexus universis ex lumbis et tboro ejusdem Joanni Dániel 
prodeundis benigne dedimus, donarimus et contulimus, prout damus, 
donamus, et conferimus jure perpetuo et irrevocabilitenendam, possiden-
dam pariter et liabendam salvo jure alieno, bar ura nostrarum vigore et 
testimonio literarum mediante. Quas nos in formain privilegii nostris 
redigi faciemus dum nobis in specie fuerint reportatae. 

Datum in civitate nostra Bistriciensis, die quarta mensis 
novembris, Anno domini Millesimo sexcentesimo quadragesimo nono. 
Georgias Rukoci m. p. Joannes Horvát de Palocz 

secretarius m. p 

(Er. orsz. Ívtár, gyulafejérvári kápt. Ívtár Liber Regius X X I V , 
164.) 

Közli: D R . Y A S S M I K L Ó S . 

CXXXÍX. 

Suki Susánna szomorú jelentése férje Szentiványi Zsigmond haláláról. 
En e 130 éves szomorú jelentést czélszerünek látom közölni, 

mert ebben az Unitáriusoknak mult százévből két nevezetes csa-
ládból való személye szerepel; mert férj és nő mindkettő erős uni-
tárius családból valók. A másik ok a mi arra késztet hogy közöljem 
ezen temetésre hivót az is, hogy Kőváry történész ur, az 1899-ik 
évi Keresztény Magvetőnek 1-ső füzetében Sepsi-Szent-Iványi Szt. 
Iványi Zsigmondot, a kinek neje Suki Susánna, Kolozsvár vidékinek 
irja, itt pedig a szomorú-jelentés szerint Marosszéken Nyárád-Gál-
falván halt meg, mint ottani birtokos; hátha ez is valamit tisztáz 
az ügyön. 
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Tekintetes jó Uraimnak! 
Nem csak mulandó a világi élet; sőt mikor inkább tündöklik 

keservesebben bomlik, s romlik gyönyörűsége; és mint a szépen 
tündöklő nap heves melege után következik a sürü zápor, ugy az 
őrőm után borul a szivre a keserűség homályos fellege, sok édes 
őrömnek keserű vége. 

Bánatós lélekkel könyvezö szemmekkel nézem ennek siralmas 
példáját Néhai Tkts . nemzetes Sepsi-Szent-Iváni Szt: váni Sígmónd 
Szerelmes Kedves párómót. A ki életének déli erejében hajla nap-
nyugótra, csak 55-ik Esztendejében, mégpenig csak 5 napokig tartó 
fájdalmai után ezen 1769 Esztendőnek nékem siralmas kezdetében 
B. Asszóny Havának 15 napján reggeli 10 órakor hirtelen homálj-
ban borula! 

Szájamba vehetem hát és lelkem sérelmének jeleül tehetem én 
amaz kemény szivet is megható siralmas szókat: Tekintsetek és lás-
sátok ha vagyoné olyan bánat, mint az én bánatom, mely én rajtam 
eset, keserűséggel illetett engemet az ur, pusztává tett engemet és szün-
telen bánkódom. Mert az én szemeim gyönyörűségét, szivem lelkem 
drága kincsét, s meg ujjittó fényét, velle tsak 8 Esztendeig, 10 
holnapokig töltöüt ritka példáju tsendességem és gyönyörűségem 
után elvevé. Kinek is elmúlásával a páros élet gyönyörűsége özve-
gyi Keserűségre változók; a velem kesergő árva sereg pedig az 
Atyai kies árnyék alol minden kedvetlenség sürü záporában róhana. 
Es igy életünk gyászban s bajban, nyelvűnk jajban, örömünk homályba 
bóritaték. Jaj nekünk mert eleset fejünk koronája! 

Elkeli botsátanunk Istenünk tetzése szerint e drága kincsün-
ket, hideg tetemeivel együtt gyászos boltban zárjuk minden örö-
münket ; mely megválásnak ideje lészen ez jelen való Esztendőben 
következő Bőjtelő Havának 5-dik napja. Hogy azért akkóri fájdal-
munk a Tkts jó Uraimnak s Asszonyainknak jelen létekben valami 
enyhülést találhasson, az irt napnak reggeli 9 óráján Gálfalvi szomorú 
házunknál megjelenni méltóztassék, melyet midőn szomorú szivei 
várunk s örvendetesebb állapótba megszolgálni kívánjuk, vagyok 

Tkts jo Uraiméknak megszomorodot alázatós szolgálója 
Gálfalva 26-dik Januari 1769. Árva Sulci Susánna m. a. 
Külczim: Tekintetes Nemzetes Id. és Ifiabb Kovács Péter 

uraiméknak bizódalmas kedves jó Uramnak szomorúan.. Körispatak. 
(Eredetije Tarcsafalván a Pálffy család levelei között.) 

Közli : P Á L F F Y G Y Ö R G Y . 

cxo. 
Bözödujfalvi id. Kovács Péter levele. 

E levél világot vet arra, hogy a bözödujfalvi ekklézsiának 
kevés maradványát mily áldozatkészséggel tartot ták meg az ott levő 
nemes birtokosok. 




