
Egyháztörténelmi adatok. 
OLXI. 

Angyalosi Jánosné Szigethi Erzsébet procurator ia constitutiója a deési 
országgyülsrée, 1638. junius 27. 

1638. julius l -re I. Rákóczi Clyörgy fejedelem a szomba-
tosságért megidéztette volt a deési országgyűlésre Szigethi 
Erzsébetet is, néhai egrestői Angyalosi János itélőmester özve-
gyét és fiát Angyalosi Istvánt, a ki Péchi Simonnak veje volt. 
A fiu személyesen folyamodott a fejedelemhez kegyelemért, az 
özvegy pedig Írásban nyújtotta be kérvényét ez ügyben. Erre 
a fejedelem válasza 1638. febr. 13-ikáról ez volt: „A törvényhez 
tartsák magokat".1 Megkellett tehát jelenni a törvény értelmé-
ben. Minthogy azonban betegsége gátolta, ügyvédeket kellett 
vallania és már ezt tartalmazza az itt következő procuratoria 
Constitutio. 

Kegyelmes Urunk Fejedelmünk! 
Alázatosan jelentjük Nagyságodnak, mint természet szerint 

való kegyelmes Urunknak, hogy in anno 1638 die 27 junii, 
hivata minket Marosszékben Maros-Szent-Királyon lakó néhai 
(?) Angyalosi Jánosné asszonyom, Szigethi Erzsébet asszony 
ugyanezen Marosszékben Maros-Szent-Királyra a maga nemes 
udvarházához, ilyen dologból: Mivel kegyelmes urunk Nagysá-
god evocaltatta volt asszonyomat Désre a Szent korona törvénye 
eleibe, ü kegyelmén nehéz, súlyos betegség lévén, mely miá 
el nem mehet, ugy, hogy házából is ki nem mehet lábai daga-
dozása miatt, melyet Kegyelmes urunk, magunk szemünkkel 
láttunk. Annakokáért mi előttünk procuratorokat constatuala 
Angyalos Jánosné asszonyom : Maksai Balázs uramot Nyárádtő-
rol, Varsoczi István, Adamosi Pál, Vásárhelyi Dániel Kolozs-
várról, Kénosi Ferencz Kénosból, Mosa István Nagy-Emyéből, 
Torma Péter Girosról, Sámuel Deák GidófalváróJ, Radnóti 
Gergely Adámosról. Iszlai György lszlóból, István Deák J árá-
ból, Bordi Péter Pe j érvárról. 

1 Lásd Ker. Magvető XV. kötet 390. lap. 
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Az Ur Isten Nagyságodat boldog hosszú évekkel áldja 
meg. Az mi executiónknak ugy lévén vége, Nagyságodnak, 
mint kegyelmes urunknak, hitünk szerént megírtuk s az expo-
nensnek pecsétünk alatt kiadtuk. 

Datum ex praedicta possessione Maros-Szent-Király, anno 
dieque Supra notatis. 

Nagyságodnak több hívei között alázatos hivei, szolgálunk 
Nagyságodnak, mint Kegyelmes urunknak Fejedelmünknek 
Maros-Székben Akosfalván lakó Veres János és Harezon lakó 
Zoinbod Ferenez, mindketten liütös assessorok. 

Kívül ezim: Illustrissimo ac Celtissimo Principi Domino, 
Domino Georgio Rákóczi, Dei gratia Transsylvaniae Principi, 
partium regni Hungáriáé Domino ac Siculorum Comiti, Domino, 
Domino nobis naturaliter Clementissimo. 

A másik oldalon: Anno Domini 1638. Generoso Dno 
Secretario Aulae absente aperta per Joannem Szalárdi mpria. 

(Eredetije a Teleki-nemzetség közös levéltárában.) 

CLXII . 

Pécs i Simon egy ikafalvi jobbágyát Damokos Ferencznek ajándékozza 

1618-ban. 

Én Pechi Simon az mi kgts Urunknak ő Nsgának az 
erdélyi Fejedelemnek belső Tanáchia és Fő-Cancelláriussa adom 
tut tára mindeneknek, az kiknek illik, hogy in anno praesenti 
1618 die 15 mensis febr. Kizdi Székben alsó Csernatonban lakó 
Daniokos Ferencznek attarn jo akaratomból ajándékon egy Ike-
f ilván Kizdi Székben lakó Puszta István nevii jobbágyot mind 
feleségestől, gyermekestől, házastól, külső belső örökségével 
egyetemben, kinek vicinussa egyfelől Lőrincz István, másfelől 
az ország útja, hozzá tévén ezt is, hogy az mely peres jószágokat 
az mezőségen bírom, ha ennekutánna alkalomra menne véllek 
az dolog is, ő is az mostani, hozzája megmutatott jóakaratomról 
el ne feletkezzék, hanem megemlékezzék mind akkor s mind 
egyeb időkben, kinek nagyobb bizonságára és erősségére attain 
ez levelemet, pecsétemmel és kezemirásával megerősitettett. 
Datum in civitate Brassóviensi. Anno et die supranot'atis. 

Simon Pechi. 
Kis borított ép gyűrű pecsét rajta. 

(Eredetije a Damokos-család levéltárában Alsó-Csernátonban, Fasciculus 
V-us Nro 153. 




