
Ferenez József püspök évi jelentése a 
főtanácshoz. 

Méltóságos és főtisztelendő Egyházi Főtanács ! 
Midőn ezúttal Isten kegyelméből 28-dik évi püspöki jelen-

tésemet megteendő vagyok, mindenek előtt örömömnek kivánok 
kifejezést adni, hogy azon hazafiúi aggodalmaink, a melyek múlt 
évi Zsinati főtanácsunk alkalmával, az akkori kormányválságok 
miatt oly nyomasztólag nehezedtek mindnyájunk szivére, el-
enyésztek. Gróf Tisza István ur 0 nagyin éltóságának minister-
elnöksége alatt megalakult kormány elég erősnek látszik arra, 
hogy hazánk nehéz ügyeivel megbirkózzék s azt a fejlődés 
utján nemzetünk s a többi egyházakkal együtt a mi egyházunk 
javára és előmenetelére is tovább vezesse. Mert csak állandó 
kormány tud eredményesen működni. A gyakori kormányválto-
zást úgy tekintem, mint a folytonos költözködést, mely rende-
sen kárral, legalább is hátramaradással jár. 

Tisztünkből kifolyólag f. évi ápr. 29.-én tisztelegtünk Mtgs. 
Daniel Gábor fogondnok ur elnöktársammal egyházunk nevé-
ben a ministerelnök urnái, ugyanekkor személyesen átadván 
azt a felterjesztést, a melyben E. K. Tanácsunk az 1848. évi 
XX. t.-cz. alapján egyházunk és iskoláink szükségleteire igé-
nyelt állami dotatióért folyamodott, szóval is megkérve a mi-
nisterelnök urat, hogy más egyházak hasonló kérésével méltóz-
tassék a mi egyházunk folyamodását is nagybecsű figyelmére 
méltatni. Ezt követőleg május 3.-án tisztelegtünk dr. Berzeviczy 
Albert, vallás- és közoktatásügyi minister urnái is. E. K. Taná-
csunk e fölterjesztésének egy második példányát szintén hasonló 
kéréssel átnyújtván. Mindkét helyen a legjobb indulattal fogad-
tattunk. S nincs okunk kételkedni abban, hogy a mi egyházunk 
folyamodását is hasonló elbánásban fogja részesíteni a kormány, 
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a minőben más egyházak hasonló folyamodását részesiti, ezt 
hozván magával az 1848. évi XX.-dik t.-c-z. is. 

Ezekkel kapcsolatban megemlitem, hogy dr. Berzeviczy 
Albert, vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a mult hó végén 
Kolozsvárt meglátogatván, midőn ez alkalomból testületileg tisz-
telegtünk ő Nagyméltóságánál, üdvözlő beszédemre adott vála-
szában egyházunkról a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott. A 
mikor pedig más tanintézetek sorában a rni Kollégiumunkat is 
meglátogatta, úgy az épület, mint annak berendezése és fel-
szerelése láthatólag meglepte és ezt többször is kifejezte, újab-
ban is elismerését nyilvánítva kicsiny egyházunknak nemzeti 
kulturánk iránt, már csak kolozsvári Kollégiumunkkal is nyil-
vánuló áldozatkészsége felett. 

Ha ezek szerint teljes bizalommal lehetünk dr. Berze-
viczy. Albert minister urnák, az általa itt látott és tapasztaltak 
után is, egyházunk iránti jóakaratát illetőleg, még sem mulaszt-
hatom el hálás köszönettel emlékezni vissza elődének, dr. Wlas-
sics Gyula, volt vallás- és közoktatásügyi minister urnák, ez 
állásában egyházunk és iskoláink iránt évek hosszú során át 
mindenkor tanúsított nagybecsű figyelmére és hazafias támo-
gatására ; a kinek saját személyemet illetőleg is annyi szíves-
ségével találkoztam személye s érintkezésünk alkalmával mind-
annyiszor, hogy azzal engem örökre elkötelezett. 

Ezek után áttérve szorosabb értelemben vett évi jelen-
tésemre : 

1. Belső embereinkre nézve a mult évi Zsin. főtanács 
óta a következő változások tör téntek: 

a) Lelkészeknek rendeltettek: Kelemen Sándor, 1. jelölt 
Böződ-Körispatakra; Ürmösi József, polgárdi-i 1. Hom.-Szent.-
Pá l ra ; Kovács Imre, kissolymosi 1. Hom. Keményfalvára; Kö-
kösy Mihály 1. jelölt Polgárdiba; Kovács István 1. jelölt Bor-
dosra; Kovács Lajos 1. jelölt Kis-Solymosra. 

h) Kántortanítóknak: Fazakas Péter, oki. t. jelölt Ny.-Szt.-
Márton-Csikfalvára; Gálfalvi Péter oki. t. jelölt Kaalba. 

cj Kántoroknak neveztettek ki a szerződések alapján: 
Marosi Mátyás kadácsi közs. tanító ugyanoda; Vári Elek, l i -
kemónyfalvi áll. isk. tanító szintén ugyanoda. 

d) Tanítónőknek: Porzsolt Zsuzsa, oki. tanítónő Dombóra, 
ki azonban ez állásáról lemondván, helyébe Kovács Róza hasonló-



267 FEFCENCZ JÓZSEF PÜSPÖK ÉVI JELENTÉSE A FŐTANÁCSHOZ. 

képpen okleveles tanítónő neveztetett ki ; Filep Gizella, okleveles 
kisdedóvónő Ravába, a tanítónői oklevél megszerzése kötelezett-
séggel. 

e) Ürességben vannak az árkosi lelkészi állás, miután a 
választás még nem volt elrendelhető; ele gondoskodtam arról, 
hogy addig is, a mig a választás megejthető lenne, e népes 
egyházközségünk ne nélkülözze a rendes lelkészi szolgálatokat, 
Végh Benjámin papnövendéket, jelenleg már 1. jelölt, lelkész-
helyettesnek nevezvén ki Árkosra. Ürességben vannak továbbá 
az iszlói és böződi lelkészi állások. Tulajdonképpen tehát csak 
2 egyházközségünk nélkülözi ez idő szerint a rendes lelkészi 
szolgálatokat, a mi a mult évhez képest, a mikor 4 lelkészi 
állás volt ürességben, mindenesetre megnyugtatóbb állapot. 
Csak az a baj , hogy most már 2 évig aligha lesz jelöltünk és 
igy az esetleges más változások nélkül is, még mindig nem 
tudjuk összes egyházközségeinket lelkészekkel ellátni. 

f ) Nyugalomba lépett Egyed Ferencz h. szt.-páli lel-
kész afia. 

g) E lha l t ak : Csegezy Károly, csogezi nyug. kántor és 
Boér Lajos, böződi 1. afiai. Ez utóbbinak, mint egyházi taná-
csosnak is az elvesztését annyival inkább fájlalhatjuk, rnert 
korát tekintve, még hosszasan szolgálhatta volna az Urat s 
viselhette volna a palástot, a melyet mindvégig tisztességgel 
s az Isten országát épitve viselt. 

2. Az egyházi anyakönyvek és népesedési kimutatások 
szerint 1903-ban 

AJ Kereszteltetett: a) fiú 1019 
b) leány 1027 

együtt . . 2046 új szülött. 

Több 47-el, mint 19C2-ben. Ezekből házasságon kivül szü-
letett 230. A mi a szülöttek számának 11%-át teszi. — Elég 
szomorú. 

B) Konfirmáltátott: a) fiú 532 
b) leány . . . . . . 555 

együtt . . 1087 növendék. 

Kevesebb 329-el, mint 1902-ben. 
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C) Összeeskettctctt: a) tiszta unitárius . 286 
b) vegyes vallású . . 173 

együtt . . 459 pár. 
Kevesebb 75 párral, mint 1902-ben. 

D) Eltemettetet t : a) a férfi nemből . . 711 
b) a nőnemből . . . 683 

együtt . . 1394 halott. 
Kevesebb 293-al, mint 1902-ben. 

E) Átáll ott egyházunkba: a) férfi . . - . 122 \ _ 
b) nő . . . . 118 f 

Kilépett egyházunkból: a) férfi . . . 39 | _ c._ 
b) nő . • . . 56 í ' ' ' 

E szerint . . . . . 145-el 
többen jöttek át egyházunkba, mint a hányan ebből kiléptek. 

F) A lélekszám: 
1903. év végén a kimutatások szerint volt . 73590 
1902. „ „ „ „ „ „ . • 71315 

mutatkozik évi gyarapodás . . 2275 lélek. 

De mivel a szülöttek és halottak között a különbözet az 
előbbiek javára csak 652, az átállásoknál 145, együtt tehát 797; 
a népesedési gyarapodást én csak ennyire számitom, annyival 
inkább, mert a kimutatások szerinti 2275 lélek-szaporodás való-
színűleg onnan származik, hogy a szétszórtan lakók egy része 
a helyt lakók közé is be lett számítva, a mire nézve pontosabb 
összeírást és kimutatást óhajtanék kapni lelkész afiaitól a jövő-
ben. Ha csak ezt a 797 tiszta gyarapodást vesszük számításba, 
a' lélekszámot 1903. év végén 72112-re lehet tenni. 

A lelkészi szolgálatoknak a keresztelésnél, megáldásnál 
és temetésnél igénybe vételére nézve a kimutatásokból nem 
nyerhettem magamnak elég tiszta és megbízható tájékozást; 
mert lelkész afiainak egy része, ez iránt tett figyelmezteté-
semre sem vett magának annyi fáradságot, hogy bár általá-
nosan is a kimutatásba valamit bejegyezzen. A kik legalább 
általános bejegyzést tettek, azokból az tűnik ki, hogy híveink 
a lelkészi szolgálatokat rendesen igénybe veszik. Itt-ott marad 
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ugyan kereszteletlenül egy-egy gyermek az év vége felé, de a 
következő évben azok is megkereszteltetnek. A házaspárok 
megáldását illetőleg sem látszik nagyobb hiány a kimutatások 
szerint. De a mint mondom, ezek a kimutatások, nem nyújta-
nak elég biztos tájékozást. Ezért ismételten felkérem lelkész 
aíiait e helyen is, hogy a kimutatásokra fordítsanak több gon-
dot. Mert nem lelkipásztor az, a ki a maga gyülekezetéről nem 
tud hü ós teljesen megbízható számot adni. 

3. Püspöki vizsgálatot tartottam tordai egyházközségünk-
ben, kapcsolatban nagy költséggel kijavított ós díszesen beren-
dezett templomának ünnepélyes megnyitásával. Személyesen 
részt vettem haranglábi és marosszentbenedcki egyházközsé-
geinknek hasonlóképpen részben újból épített, részben kijavított 
templomaiknak ünnepélyes megnyitásában is. Füzesgyarmati 
egyházközségünk által ú jonnan épitett temploma megnyitása, 
illetőleg fölszentelési ünnepélyében, a múlt év késő őszére 
esvén, személyesen ugyan nem vehettem részt, de ezt kipót-
landó, a f. év tavaszán ezen egyházközségünket a dévaványaival 
együtt meglátogattam. Az emiitett egyházközségekben minde-
nüt t élénk és tevékeny egyházi életet találtam. Lehetetlen 
azonban e tekintetben ki nem emelnem füzesgyarmati egyház-
községünket, mely alig 2 évi megalakulása alatt egy valóban 
szép és ízléses templomot építtetett magának önerején, a nél-
kül, hogy kéregetni indult volna. Általában úgy tetszik nekem, 
hogy az újabb időben tul' a Királyhágón alakult egyházközsé-
geinkben elevenebben lüktet a vallásos élet iránti vágy s nagyobb 
az áldozatkészség is, mint igen sokban ősi egyházközségeink 
közül s egyházunkat méltatlanabbul nem érintheti vád, mint 
az, hogy egyházunkba csak azért lépnek át más egyházakból 
azoknak tagjai, mert az egyházi terhek alól kívánnak mene-
külni. Nem terjeszkedhetem ki arra, hogy ugy Füzesgyarmaton, 
mint Dévaványán ottani híveinknek vallásunk iránti szeretetét 
és egyházunkhoz való ragaszkodását tanúsító, általam észlelt 
jelenségekre itt reámutassak, de annyit mondhatok, hogy a 
miket láttam és tapasztaltam, azok engem valóban megleptek 
és örömmel töltöttek el. Csak annyit kívánok még ezekhez 
hozzátenni, hogy ez egyházlátogatásaimban a polgári hatóságok 
s más egyházak részéről is a legnagyobb szívességgel és jóin-
dulattal találkoztam. 

Keresztény Magvető 1904. 19 
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Ha ezekkel kapcsolatban megemlítem még azt is, hogy 
sz.-keresztúri gymnáziumunknak a jelen tanévet megnyitó ünne-
pélyén, tekintettel arra, hogy nevezett gimnáziumunknál e tan-
évben állíttatott fel a régen óhajtott VI-dik osztály, szintén 
személyesen megjelentem, ezzel beszámoltam ez évi, ügyszólva, 
külső működésemről, a mely ha talán fogyatékos is volt, remé-
lem, hogy még sem volt hiában való az Urban. 

4. A báró Baldácsy-alapitvány meghatalmazottainak évi 
közgyűlése f. évi ápr. 28.-án tartatott meg Budapesten, a me-
lyen dr. Bedő Albert meghatalmazott társammal együtt, mint 
rendesen, most is részt venni nem mulasztottam cl ; mert ezzel 
tartozni vélem az áldott emlékű nagy alapító emlékének is. A 
közgyűlésen különben valamely nagyobb jelentőségű mozzanat 
nem fordult elő. Az alapítvány körül gondosan és lelkiismere-
tcsen őrködő és működő igazgatóság évi jelentése s abban 
foglalt indítványai egyhangúlag elfogadtattak. Az alapítványi 
birtokok jövedelméből az osztalék egyházkerületenként ez évre 
is 9000 koronában állíttatott meg. Legyen áldott ezúttal is a 
nagy alapító emléke! 

5. A Dávid F. alapítványnak kezelésem alatt álló része, 
mely mult évi jelentésem szerint 5025 K. 62 fill, tett, miután 
ebből 2000 K. a mult évi Zsin. főt. 27 számú határozatával 
templomépitési alapul hódmezővásárhelyi egyházközségünknek 
ajándékoztatott, illetőleg mint nevezett egyházunknál levő köl-
csön számára e czirnen töröltetett és igy kezelésem alatt csak 
3025 K. 62 fill., maradott, azon idő óta 311 K. 04 fillérrel gya-
rapodva, m a (okt. 20) 3336 K. 66 fill., a közpénztárbari kezelt 
37,375 K. 17 fillérrel pedig 40,711 K. 83 fillért tesz. 

Az „Ezredéves" alap, mely ugyancsak mult évi jelenté-
sem szerint 7726 K. 66 fill, tett, ma (ckt. 20) 8264 K. 71 fillért 
tesz. A gyarapodás tehát 538 K. 05 fill., a mivel báró Petri-
chevich Horváth Kálmán főgondnok ur évi 100 K., (eddigi ado-
mánya már 1100 K.) Derzsi Károly tordai tanár afia 50 K., és 
Ozsváth Gábor esp. afiának 8 K. adományán kívül a tökésitett 
kamatokkal gyarapodott, 

6. A britt és külföldi Unitárius Társulattal fennálló test-
véri viszonyunkról ezúttal is örömmel és hálásan kell megem-
lékeznem. Különböző czirneken, különböző adományokat vettem 
a Társulattól ez évben is, a melyeket rendeltetésűk szerint hasz-
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náltam fel. A mint ezt már mult évi jelentésemben kilátásba 
helyeztem volt, ugyancsak a mult év őszén sikerült egy pap-
növendékünket, dr. György Jánost Oxfordba, a Manchester Col-
legeba kiküldeni s ezzel ezen 4 óv óta megszakadt kapocs is 
ismét összefort. Nem különben a Channing House-School lon-
doni leánynevelő intézettel Sharpé Emilia kisasszony által 
létrehozott összeköttetés is fennáll. Sőt jelenleg 2 magyar uni-
tárius leányunk van az intézetben: Kilyéni Erzsébet, áll. polg. 
iskolai tanítónő és Zsakó Lenke, Zsakó István egyházi tanácsos 
afia leánya. Kilyéni Erzsébet, még a mult óv őszén kiment, 
közelebbről haza is jő, Zsakó Lenke azonban, a jelen tanévre 
legalább minden esetre ott marad. Különben már van jelent-
kező is, a ki a jövő tanévben felváltsa, Es így angol hitroko-
nainkkal ez az összeköttetésünk sem szűnik meg, melyet hogy 
ők is mennyire kívánnak ápolni, mutat ja az is, hogy ez évben 
is több angol barátunkhoz és hitsorsosunkhoz volt szerencsénk. 
Junius havában Street Kristóf Jakab slieffieldi lelkész tisztelt 
meg látogatásával nejével együtt. Street ur, ki egy hetet töl-
tött körünkben, mi közben Tordára is elment, 25 évvel ezelőtt 
együtt volt dr. Boros György afiával Londonban a Manchester 
Collegeban s megígérte, hogy 25 év múlva, meglátogatja őt 
hazánkban. Ez ígéretét kívánta most beváltani. De magával 
hozta a Társulatnak, gyülekezetének s egy lengyel származású 
hallgatójának, a ki 1848-ban szabadságharczunkban részt vett, 
az üdvözletét is. A mult hónapban pedig Minns kisasszony, a 
ki 1900-ban a Tagart kisasszony társaságában is itt volt, meg-
kedvelve hazánkat, ismét eljött többed magával annak szépségei-
ben gyönyörködni s a mint mondá, nagy örömére volt, hogy 
még egyszer meglátogathatott s együtt imádkozhatott velünk 
templomunkban. Mindezek talán ki is maradhattak volna évi 
jelentésemből, de én nemcsak egyházi, hanem nemzeti szem-
pontból is nem csekély fontosságot tulajdonitok ezen magokban 
véve jelentéktelennek látszó mozzanatoknak. 

Az amerikai Unitárius Társulattal való összeköttetésünk-
nek ha nincsenek is ily számos szálai s inkább csak a kölcsö-
nös levelezésben nyilvánul, így is elég melegnek és szilárdnak 
mondhatom azt is minden tekintetben. 

De nem lenne teljes a külfölddel való érintkezésünkről 
szóló jelentésem, ha elhallgatnám, hogy Józan Miklós, buda-

19* 
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pesti esperes-lelkész afia, a mint ezt mult évi jelentésemben jelez-
tem volt, csakugyan részt vett az unitáriusok és más szabadelvű 
vallásos gondolkozók nemzetközi Tanácsának a mult évben 
szeptember 1. és következő napjain Amsterdamban tartott évi 
gyűlésében s azon egy felolvasást is ta r to t t : „Vallásos moz-
galmak Magyarországon" czimmel. Ne méltóztassanak ezen 
nemzetközi Tanácsnak a gyűlését összetéveszteni a Szabad gon-
dolkozóknak a f. évben Rómában tartott gyűlésével. Ebez nekünk 
semmi közünk. Irányuk nem a mi irányunk. De az említett 
nemzetközi Tanács minden tekintetben méltó a mi figyelműnkre 
és rokonszenvünkre. Európa és Amerika legismertebb nevű 
hittudósai, vallásos lelkű gondolkozói adnak abban 2 évenként 
egymásnak találkozót, hogy a tiszta vallást a teljes szabadság-
gal egyesítve, a testvériséget és együttműködést egymás között 
növeljék. E ezélból felolvasásokat tartanak. Első gyűlésüket 
Londonban tartották meg 1901-ben. Az itt tartott felolvasások 
javarészét lefordítva, mi is kiadtuk volt magyar nyelven. Mun-
kába vettük, hogy az amsterdami gyűlésen tartott felolvasáso-
kat is kiadjuk. Előre is kérem egyházunk tagjainak ez iránti 
támogatásukat. Mert ismételve mondom, hogy ez a nemzetközi 
Tanács teljes mértékben megérdemli a mi rokonszenvünket. 
Angol és amerikai testvéreink kiváló helyet foglalnak el abban 
s ezzel alkalmuk nyílik arra, hog}' az unitár izmusnak szélesebb 
medret vágjanak, azt ismertebbé tegyék. A jövő évben Genf-
ben fogja megtartani gyűlését ez a nemzetközi Tanács. Ha 
Isten megsegít, ra j ta leszek, hogy abban is képviselve legyünk. 

7. Mielőtt már bezárnám évi jelentésemet, még csak a ke-
gyelet adóját kívánom leróni azok iránt, a kik szintén hivatalosok 
lettek volna ide, de már a mennyei polgárságra választattak el. 

Egyházi tanácsosaink közül mult évi zsin. főtanácsunk óta 
e lhunytak: Kovács Bálint sepsi-szt.-györgyi nyug. polgármes-
ter, Szigethy Cs. Miklós nyug. honvéd ezredes, szabadsághar-
czunk egyik történelmi nevü hőse, Gál János, Barabás Sándor, 
Csiki Albert birtokosok, Bedő Dániel nyug. muzeumi könyvtárőr, 
a ki kevéssel halála előtt kolozsvári kollégiumunk kon vili tusa 
számára 4000 kor. alapítványt tett és Boér Lajos böződi 1. afia. 
Főtanácsunk egyházköri képviselői közül is elhaltak: Szász 
Ferencz és Algya János afiai. Legyen áldott emiékök! 

Bár nem tartozott egyházunk tagjai közé, de az iránt min-
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dig nagy érdekkel és rokonszenvvel viseltetett, nem mulaszt-
hatom el hazánk legnagyobb regényírójának f évi május 5-én 
elhalt Jókai Mórnak a sírjára is letenni kegyeletes megemléke-
zésünk koszorúját is azon koszorú mellé, a melyet kolozsvári 
kollégiumunk tanári kara és ifjúsága „Az egy az Isten írójá-
nak" felirattal koporsójára elküldött volt. Az ő szellemének 
fénye egy félszázadnál tovább ragyogta be hazánk és nemze-
tünk egét, szétszórva sugarait a külföldön is s nem is fog és 
ne is aludjék ki soha. 

Tisztelettel kérem a mlgs. és főt. Egyházi Főtanácsot, 
méltóztassék évi jelentésemet tudomásul venni és elfogadni. 

Kolozsvárt, 1904. október 20. 

FERENCZ J Ó Z S E F , 

unitárius püspök. 



E g y h á z t ö r t é n e l m i a d a t o k . 
C L V I . 

Péchy Simon levele 1614-ből. 

Péchy S. e levelében az udvarhelyszékieknek ajánlja király-
bíróul Komis Ferenczet. Figyelmezteti volt királybírójuk Komis 
Farkas érdemeire s kéri, hogy fiát Komis Ferenczet válaszszák 
meg, a mi meg is történt. 

Generosi, Egregij Nobiles Agiles ac Strenui Domini Amici 
et Fratres mihi semper observandissimi, Servitiarurn mearum 
debitam paratisimmamque commendo. 

Jó egésséget és nagy io szerenchias állapotokkal latogassa 
'meg az Ur Isten kegyelmeteket. 

Elhi t tem azt, hogy az en irasom nélkül is kegyelmetek 
az elmúlt üdőkhez veött sokért az igaz haladatosságnak tisztit 
szeöme előtt viseli, kik keözeött a ktek szekiben szőtt az egész 
Zekeliseghben a Kornis nemzethségnek beöchiülettes voltaht 
és allapothiat el nem feleitette, kiváltképpen a szegheny üdvö-
zült io emlekezetü Kornis Farkas u ramnak mind io s mind 
gonoz szerencsieiben kegyelmetek között sok hasznas szolga-
lattiat es szeretettel való forgolodasatt el nem feleitette. Es ha 
szinten en kegyelmeteket kicsin allapatom szerent, sem az mi 
kegyelmes Urunk O Nagysága beöchiületes levele altal erre 
nem intene is, magatul is kegyelmetek ezt kedvesen es hala-
adókeppen megcsielekedne. 

A kegyelmetek szép szabadsaganak és annak minden ré-
szének a mi kegyelmes Urunk O Nagysága leghfővebb oltalma 
és őrizőié, valamiben penigh az en kicsin vigiazasom es szol-
galatom kegyelmeteknek kivantatik, a leghkisebbiknek is, aztt 
minden üdőben es szívvel meghmutatni igiekezem. Tudom, 
kegyelmeteknek ez elmúlt giülésben való kivansagha szerent 
az kyralibirosagnak tiztiben szabad választása vagion, es annak 
elvalaztasát immár nem is halasztia kegyelmetek; ha mi tekin-
teti vagion merht (kit hitek hogi lezen is) a mind a mi kegyel-
mes Urunk szép Attyai intesere, azonképpen az en kicsiny szol-
galatomra es kegyelmeteknel való teörekeödesemre; szeretettel 
kerem kegyelmeteket Kornis Ferencz Uram, Sogoram a Kyrali-
birosagra való valasztasban kegyelmetek előtt feledekenysegh-
ben ne iusson; Sött ha kegyelmetek mind az cö kegyelme 




