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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. 
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Bizodalmas jó Uramnak Királybíró Urnák ajánlom Ur kegyel-
mednek kötelességgel való szóigálatomot Isten eó' Felsége az Uj 
esztendőt boldog örömmel eltölteni és többeknek megérésével álgya 
szentelje meg Ur kegyedet szép házával edgyütt Szüböl kévánóm. 

Jó Úr Királybíró Uram, Levelét vőttem alazatoson Eteden 
létembe, minthogy az n. szék poroncsolattyábol az Etédi Proces-
susra Repartitiora voltam Gálf'fi György urammal, követem Ur 
kegyelmedet mind eddig nem válaszólhattam tudósítása szerint, 
minthogy az eocséra Uramék is hon nincsenek, Kovács Imreh ur is Héjas-
falván vagyon, által nem jöhet az Lineán. Tiszt Újfalvi Páter Plé-
bános ur miről informálta ur kegyelmedet, írja Ur kegyelmed 
hogy a mltságós Gubernium válaszát külgyem „Ur kegyelmed kezébe, 
minket a Méltóságos Régium Gubernium semmiről nem preadmoniált 
mivel semmibe is nem praejudicaltunk és kegyelmek ellen Isten 
oltalmozzon, Jó emlékezetibe lehet Ur kegyelmednek a mikor az 
templomunk elvétetet Tiszt Páter Kolozsvári Pál ur által atta vólt 
Halinágyi urnák hogyha Halottunk esik harangoztassón eő klgyme, 
a mig eő kegyelme vólt it Paróchiális Pap az Ecclésiába, a mikor 
requiráltuk harangóztatótt is, ugy ennek előtte való Tiszt Péter 
Sándor ur is harangóztatótt fizetésért, a mint értettem móstani 
Tiszt Péter Plébánus ur eő kegyelme nem harangóztatótt. A Sze-
gény Atyánk még életébe ez küs Ecclésiának Öntetett Isteni szól-
gálatra egy kicsiny harangot, akkor az Isten szolgálat a magunk 
házunknál vólt, s ugy móst is a Kovács Imreh ur házánál szókót 
lenni, minthogy az Isten ítéleti s haragja, a Pestis nagy ez hazába 
vagy más tartómányókba felséges asszonyunk biródalmába commen-
dáltatik a Meltságos Guberniumtól hogy az isteni szolgálat egy 
nap háromszori böjtőlés legyen Isten eő felségét engesztelvén 
hazánkra bocsátót haragjának engeszteléséért, minthogy mü a magunk 
rendi szerint Vasárnapót óbserváljuk akkórón böjtőléssel és három-
szori Isteni szólgálattal tiszteljük eö Felségét, erre nézve tétették 
fel eöcsém Uramék azón küs harangót az Kováts Imreh Ur tór-
nácza felébe, még eddig elé Bóldóg emlékezetű Felséges urunk ugy 
móstan Régnáló Felséges Asszonyunk az Isten tisztelettől t i l tott ; 
és annak (két szó ólvashatlan) eö Felsége minekünk is meg kell 
találnunk jó Curátor uramót az mii rendünk szerint." 

A levélen kivül ez van írva: Török Menyhárt Urnák küldött 
levelemnek párja. 

Dátum és aláírás nincs; de az irást ösmerem, hogy Bözöd-
ujfalvi idősebb Kovács Péter irta, mert az írás talál az ő másnemű 
Írásaival; nálam sok írása van, mert az édes anyám ágán Kovács 
Péter nekem dédapám vol t : . 

(Eredetije a Tarcsafalvi Pálffy család levelei között.) 

Közli: P Á L F F Y G Y Ö R G Y . 



A pókai Sárosiakról. 

Érdemes történetírónk, Kőváry László, a Keresztény Magvető 
f. évi 4. számában a Küküllő- és Maros-köri patronusok között külön-
külön emlékezik meg a kis-sárosi és a pókai Sárosiakról. Azonban 
a pókai Sárosiak közül többet a kis-sárosiaknál említ meg, ugy, 
hogy ha a két család tagjait különválasztjuk, a kis-sárosiaknál nem 
marad más, mint az a János, a ki sokáig Apaíi itélőmestere, s 1687-
ben portai főkövete volt. Ez a felesége, Tóth Borbára, révén épen 
úgy marosszéki patrónus volt, mint a pókai Sárosiak, s 1693-ban 
a csík-szent-mártoni unitárius eklézsiának „egy ezüst, aranyos lábas 
és fedeles poharat" ajándékozott, míg felesége 1699. Húsvét tájban 
egy szép, nagy abroszt adott, a melyet azonban az egyháztól 1710-
ben több más urasztali felszereléssel együtt elloptak.1 Fel sem tűnik, 
ha ezt a Sárosi Jánost összetévesztjük kortársával, pókai vagy más-
ként szent-lászlai Sárosi Jánossal, s Kőváry a későbbi Sárosi Feren-
czet — a kétségtelenül ugyanazon személyt — ugy a kis-sárosi, mint 
a pókai Sárosiakhoz oda számítja. 2 

A. pókai Sárosiak az előkelő unitárius családok közé tartoztak. 
Még a Szapolyaiaktól nyertek nemességet. Nagyváradi eredetűek, s 
mintegy kétszáz évig voltak nyárád szent-lászlói birtokosok. Kiha-
lásukkal birtokuk a rokonságra szállván, leveleik is megoszoltak, s 
azokból egy 1764-ben kiadott átirat-sorozat a désfalvi Patakiak szt.-
lászlói ágához került. Ehez azonban mi nem jutván hozzá, ez alkar 
lommal adatai nélkül teszszük meg a pókai Sárosiakra igénytelen 
megjegyzéseinket. 3 

Erdélybe jövetelük alkalmával csakhamar Pókában nyerhettek 
birtokot s mindjárt közülök való az a János, a kit Kőváry a kis-
sárosi Sárosiak közt mint egyik itélőmestert említ. I. Rákóczy György 

1 A marosköri unitárius esperesség nagy Protocolumának adatai a 261. 
oldalon. 

2 Keresztény Magvető. 1899. 4. sz 200 és 202. old. 
8 Az átiratok be vannak kötve s első példányuk a Sárosiak nemeslevele, 

az utolsó pedig egy osztálylevél a Sárosi fiuk közt. En az egészet csak 4—5 
évvel ezelőtt láttam s akkor csupán a nemeslevél czímerleirását kivonatoltam, 
mely a következő: . . . scutum videlicet triangulate rubri coloris, in quo humana 
manus dextra sub eminent! corona et diademate regio gladium enginatum strin-
gere cernitur, prout haec etc. Még akkor lemásoltam belőle két oklevelet is, 1609-
és 13-ból, melyek a Székely Oklevt. VI. kötetében a 29—30 és 35—36. lapo-
kon megjelentek. A nyáron a könyvet szintén kerestem, de nem juthattam hozzá. 




