
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 



EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. 275 

beöcsiületes nemzetet szeme előtt viseli es az ő Nagysaga inté-
sét s az en teörekedesemet megh nem vethi, eő kegyelme u t á n 
minden allapottiaban bizoniosabb es io akarattal való kedves-
seget eő Nagysagatul es oltalmat varhat. Eri is penigh ha 
miben keresemre kegyelmeteknek tekinteti leszen szeretettel es 
io szivvel megh igiekezem szolgálni kegyelmeteknek. Tarcsia 
megh Isten io egesseghben sokaigh kegyelmeteket. 

Datum Cibiny die 3. January 1614. 
Gr. E. N. D. Yestrarum 

Servitor paratissimus Amicus 
et Fráter 

Simon Péchy m. p. 
Külczim : Generosis, Egregijs Nobilibus et Strennis Oapi-

taneo, fudicibus, vice fudicibusque Regys, Nee non Potioribus 
Primipilis, peditibus pixidarys; toti que Universitati Libertinorum 
Sieulorum Sedis Siculicalis Udvarhely etc. Dominis Amicis 
et Fratr ibus mihi observandissimis. (Er. Udvarhelymegye levél-
tárában.) 

C L V I I . 

P é c h y S. levele 1 6 3 0 - b ó l . 

E levélben a fogságból kiszabadult Péchy S. felsorolja, 
hogy miket vihetett el Komis Ferencz Radnótiiról és Szent-
Erzsébetről, mig ő fogságban volt. 

Memóriáié az Szegény Komis Ferencz Uram az mely javai-
mat el keölteötte vitette hazamtol S-Erzsébetről es Radnotrol. 
Keözel harmadfel zaz öregh hordo meszet. 
Hetveneöt ezer teglat, készt, egettotett. 
Négy spaniol szép kantzakat, kiket tizesztericlei szaporo.dassal 
keresek. 
Tizetist io szekeres lovakat, kik többet ertek volna 600 forintnál. 
Húszon nyolez ezer sendelt. 
Zekely Mihály szolgamtal in paratis veött fel ti. 40. 
Egy hintót, mely most is jelen vagion a feleségénél. 
Radnotról, az miket fel hozott javaimban az magarui Íratott 
registrum páriáját beattam. 
Ezek felett ab anno \021 die junij ad annum Kifli die 16 
Decembris, az az negyed fel esztendeigh való jeovedelmeről Z. 
Ersebeti joszagamnak igaz szamadast kivanak, mindenfele ha-
szonról inajorsagirol ós marbaim szaporodasarol: 

D. 1630. die 24. Junij . 
(Er. Udvarhelymegye levéltárában.) 

Közli: D R . V A S S MIKLÓS. 




