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A 

Méltóságos Gróff Battyáni 

Lajos Urunkhoz ő Ex- 

celentiájához requirá- 

ló alázatos instantiá- 

ja a belől meg iratta- 

tott szegény helységnek 

 

Méltóságos Gróff Urunkk mint kegyelmes őrőkős főldes Urunkk Excelentiádnak 

kivánúnk Istentűl ő sz. Felségétől hosszú életet kivántos jókat! 

 

Ezen alázatos Istantiánk által kivántúk Mtgos Gróff Urunkat Excelentiádat alázatossan 

requirálnúnk és méltó panaszúnkat jelenteni Excelentiádnak mint kegyelmes őrőkős főldes 

Urunknak. Nem kételkedűnk, hogy fris emlékezetben nem lehetne Mtgos Gróff Urunknál, 

Excelentiádnál, hogy ez előtt három esztendőkkel szegény helységűnkben mint maga Mtgos 

Gróff Urunk Excelentiád őrőkős funtúsán lévén, és akkor is alázatos Instantiánkat jelentettűk 

Mtgos Gróff Urnak Excelentiádnak, hogy mi szegény feje hajtot őrőkős jobbágyi az Evangelica 

Lutheranos vallásban lévén, az mellyben ez után is kivánúnk meg maradni. Ha Mtgos Gróff 

Urunk Excelentiád anni kegyelmességet és irgalmasságot méltóztat hozzánk szegény feje hajtot 

jobbágyihoz mutatni, hogy Predikátor Urunkat mint kisded Ekklesiánkal edgyűt meg 

oltalmazni méltóztatik az mint hogy nagy alázatossan is folyamodunk Mtgos Gróff Urunk mint 

kegyelmes őrőkős Urunknak, Excelentiádnak kegyelmes Atyai szárnyai alá, ez mostani 

alázatos de bizondalmas Instantiánk által, hogy méltóztassék velűnk szegény feje hajtot őrőkős 

jobbágyival, minden kegyes és irgalmasságot tselekedni Excelentiád, mint őrőkős Mtgos főldes 

Urunk. Mivel hogy Mtgos Gróff Eszterházi Ferentz ő Excelentiája Pápai Dominiomjában az 

részűnkrűl való Ekklesiákat igen nagyon fől keverték, és némelly helyeken el is vették, az mint 

hogy az mi kisded helyenkre is, mint Mtgos Gróff Urunkk Excelentiádnak őrőkős fúntúsára, 

mint halljúk nagyon igyekeznek; mivel hogy mi is mint zálogos jószág az főltebb emlétet Mtgos 

Gróff Eszterházi Ferencz ő Excelentiája szárnya alat vagyúnk, mint szegény feje hajtot zálogos 

jobbágyok, és az Pápai Dominiumhoz tartozúnk. Azért alázatossan folyamodúnk még tovább 

is Mtgos Gróff Urunknak Excelentiádnak gratiájahoz, mint őrőkős Mtgos Gróff Urúnknak, 

Excelentiádnak szegény feje hajtot jobbágyi szolgai, méltóztassék minden irgalmasságot és 

kegyelmességet velűnk tselekedni, és kisdet Ekklesiánkat tovább is mind Predikator Urunkat 

meg oltalmazni tartani kegyelmes szárnyai alat. Melly kegyes gratiáját Mtgos Urunk 

Excelentiádnak igyekezűnk alázatos hű szolgálotúnkkal meg szolgálnúnk, s hálálnúnk, 

kivánván az Felséges mindenható Istentől Excelentiádnak Gróffi Mtgos familiájával edgyűt 

hosszú életet, fris állandó egességet. A melly erínt is Mtgos Gróff Urunknak Excelentiádnak 

kegyelmes Atyai resolutioját nagy alázatossan el várjúk, a mellyet midőn alázatossan el 

várnánk. 

 

Maradúnk 

 

Méltóságos Gróff Urunkk, mint kegyelmes őrőkős földes Urunknak Excelentiádnak 

 

Alázatos szegény feje hajtot 

őrőkős jobbágyi szolgai 

 

 

Tamásiak 

 


