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Élés mesterek reversalisa dpajjy Mihály erdélyi fejede-
lem idejéből 1683-ból 

En ki idealább subscribáltam esküszöm az élő istenre, ki atya fin 
és Szent lélek teljes Szentháromság egy bizony örök isten engemet ugy-
segéljen s ugy adja lelkem üdvösségét, hogy én a méltóságos Apafi 
Mihály kgts urunk és méltóságos Bornemisza Anna kgts asszonyunk 
ö Nagok és Méltóságos ifjabb Apafi Mihály választott fejedelmünk ő 
Nagok méltóságos szerelmesének igaz, tökéletes és hű szolgájok ő Nagok 
ellenségének ellensége és jóakarójoknak jóakarója leszek és mostan fel-
veendő táborozásnak alkalmatosságával penig a társzekerek és ezeken 
levő élésre s egyéb bonumokra, marhákra, kocsisokra és beresekre is 
teljes tehetségemből az előmbe adott instructio szerént társaimmal 
együtt gondot viselek, az élést rendkívül nem fogyatom, nem tékozlom, 
annál inkább meg nem miscualom, sőt mások ellen is nagy hűséggel 
oltalmazom és valahol az alkalmatosság mint engedi, szaporítani és 
szaporíttatni igyekezem, az erogatiókat az időhez és szükséghez képest, 
jó lelkiismerettel alkalmaztatom, a limitatio és catalogus rendit betelje-
síteni igyekezvén, de azonkívül magamtól erogatiokat nem teszek és 
lia miben de re, difíicultasom érkezik, generalis uram ő kegtme, közön-
ségesbeket penig Hopmester és konyhamester uramék jótetszéséből 
megorvoslom a honnét mit a miformában percipiálhatók, s hová mit 
erogálok s erogáltatok, róla számot tartok, hogy annak idejében töké-
letes hűségemet és szorgalmatosságomat igaz számadásommal is meg 
bizonyíthassam valósággal, mellettem lévő élésgondviselésre rendelt 
becsületes emberekkel egyetértek, egyiket is ő kgtmek közül is megkáro-
sítani, becsteleníteni nem igyekezem, sőt egyéb akármely reám bízandó 
dolgokban is valamelyek megirt kgts urunk ő Naga élete, méltó-
sága és birodalma oltalmazását, az ő Naga szerencsés előmenetelé-
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nek folytatását illetik, szerencsétlenségének, kárának, méltósága sérel-
mének, annál inkább élete veszedelmének eltávoztatását nézik és illetni 
fogják, mindazokban fejem fennállásáig, életem fogytáig híven és igazán 
eljárok és az ő Naga szerencsés eló'menetelit akadályoztató szerencsét-
lenségének. kárának, méltóságos sérelmének, annál inkább élete vesze-
delmének eltávoztatását követni nem akaró személyekkel soha, sem tit-
kon sem nyiltan és semminemű színek és tekintetek alatt meg nem 
egyezek, affélével soha nem tractálok és soha nem tanácskozom, sőt 
minden tehetségemmel ellenek állani, és afféléket gonosz szándékokban 
akadályoztatni igyekezem minél hamarébb igaz valósággal. Megírt kgts 
urunknak ő Nagának ő Naga igaz liívei által értésére adni el nem mulasz-
tom, egy szóval: az én megírt kgts uramot sem atyafiságért, sem 
barátságért, sem ajándékért, sem igéretért, sem jó reménységért, sem 
boszuságért és semmi egyéb tekintetekért el nem árulom, sőt ha kiket 
ő Naga ellen akármi úton-módon igyekezni vagy szólani is tapasztal-
hatok, megjelentem az ő Naga élete, Méltósága, birodalma oltalmazásá-
ban. Az élésnek, szekereknek, marháknak hűséges gondviseltekkel 
együtt, igaz hűségemet, minél hasznosabban leliet, életem fogytáig 
gyakorlom és követem, másokat is, a kiket, mint lehet az ő Naga hűségé-
ben megtartok és arra tanácslok, szoktatok. Söt ha megírt kgts Urunk 
és asszonyunk ő Nagok ezen hűségem iránt parancsolni méltóztatnak, 
az iránt is magamat jó lelkiismerettel alkalmaztatom Ő Nagoklioz és 
megemlített ő Nagok méltóságos szerelmesekhez is igaz hűségemet fenn-
tartom és vérem hullásával is megbizonyítani kész leszek. Melyre mégis 
az igaz isten, ki atya, fiu Szentlélek teljes Szentháromság egy bizony 
örök isten segéljen s ugy adja lelkem (idvességét), melyet ha meg nem 
álland, mint olyan hiti szegett, urát eláruló embernek, életem s minden 
javaim álljanak az ő Nagok kegyelmességében. 
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mindenekben, tehetségem szerint alkalmaztatom magamat ő Nagokhoz 
való s tartozó kötelességem szerint, melyet ennekelőtte való időkben 
ő Nagoknak prsestáltam, melyről mostan is (adom) ez testimonialisomat. 
Apahidán 6. julii, 1683, Idem qui Supra. 

Teleki-levéltár 966 Missilitek és 3101 újrendezés, ü2 példány 
másolat. 
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