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ELŐSZÓ.

A dunántúli evang. egyházkerület 1904-ben azzal a 
javaslattal járult az egyetemes gyűlés elé, hogy az egye
temes levéltár betűrendes katalógusát készíttesse el, ille
tőleg nyomassa ki. Az egyetemes gyűlés elvben hozzájárult 
a javaslathoz s két irányban indította meg az előmunká
latokat vagy előtanulmányokat: a levéltár újjászervezése 
és a katalógus készítésének módja tekintetében. Az elsőt 
főleg Dr. Sztehlo Kornél egyetemes ügyész buzgólkodása 
juttatta dűlőre, ki 1906-ban indokolt, konkrét javaslattal 
állott elő. melynek folyományaképen bizottság küldetett 
ki új levéltári szabályzat készítésére, levéltárnoki állás 
szervezésére és felhívás intéztetett az egyes egyházakhoz, 
hogy a birtokukban levő régi, történeti kútforrás értéké
vel bíró iratokat, anyakönyveket, jegyzőkönyveket tulaj
donjoguk fentartásával helyezzék el az egyetemes levél
tárban, mely a Szentkirályi-utcai új házban az eddiginél 
tágasabb, alkalmasabb helyiséget fog kapni, illetőleg azóta
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már kapott is. A szabályzat elkészült, 1907 végén életbe 
lépett s egyik pontja értelmében addig, míg a katalógus 
elkészül, a levéltáros mellé, az ő utasítása szerint és fele
lőssége mellett dolgozó Írnok rendeltetett. Ebben a minő
ségben 1908-ban, mikor a levéltár átszállítása után a 
katalógus-készítés munkája megindult, Dr Scholtz Oszkár 
úr, lemondása után, 1909 óta pedig Dr. Szolár Ferencz 
tanár úr voltak segítségemre.

A feladat ugyanis, a katalógus-készítés módjára nézve 
javaslatot tenni s a javaslatot végrehajtani, nekem jutott 
osztályrészemül. Véleményem, melyet aztán a levéltári 
bizottság magáévá tett, a következő pontokba foglalható 
össze :

1. A levéltári anyag elhelyezését ne bolygassuk meg, 
mindamellett sem, hogy a múltban több Ízben végzett 
rendezés nem tudta teljesen megszüntetni azt a visszás
ságot, hogy együvé tartozók széjjel vannak szórva, nem 
egymáshoz valók összecsoportosítva;

2. a katalógust a cédulák alapján készítsük; mint
hogy pedig ezek jórészt szűkszavúak, nem szabatosak és 
nem kimerítők, első dolgunk legyen a céduláknak az ira
tok olvasása alapján való revíziója;

3. a betürendességről mondjunk le, még bizonyos 
tárgycsoportok körén belül megismétlődhető alfabétikus 
sorról is; a katalógus ne legyen más, mint a levéltári 
anyag topografikus leírása, melyben a gyors és biztos 
tájékozódást külön index tegye lehetővé;
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4. a katalógus magyar nyelven készüljön, a címek, 
a közhasználatba átment elnevezések eredeti nyelven is 
közöltessenek

Az első kötet 1791-ig terjed; a második majd a kéz
iratokat ismerteti s az első és második kötethez való 
indexet foglalja magában.

Budapest, 1912. május hóban

GÓBI IMRE.

R Ö V I D Í T É S E K .

magy. =  magyar;
lat. =  latin;
ném. =  német;
fr. =  francia;
er. =  eredeti;
nyomt. =  nyomtatvány;

más. =  másolat;
hit. más. =  hitelesített másolat ;
V. ö. =  vesd össze
föl. =  folio;
ívr. =  ívrét;
1. =  lap.
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I a 1;

1. 1408. júl. 12. Zsigmond király kiváltságlevele (literae privilegiales) Gara 
Miklós és János testvérek részére, f lat. más. föl. 8 1.1

^....................Szegedi Kis István életrajza, Chaufepié Nouveau Dictionnaire
Tom. Ill, p. 43-ból kiírva, [fr. ívr. 61. V. ö. Skaricza M áthé: Szegedi 
életr.J

^....................Jóslatok és jelek Luther hivatására vonatkozólag, [ném. más.
föl. 1 l.J

4................... Luther Márton: Von der Freiheit eines Cristenmenschen. [ném.
eredeti kézirat. 4-r. 39 1. bőrbe kötve, facsimilével.!

4a. 1518. Luther Márton: Das Dixit Dominus Domino Meo. A 109. zsoltár 
magyarázata, [ném. eredeti kézirat, 4-r. 29 1. Lásd: E. A. Doleschall, Eine 
aufgefundene Luther-Reliquie. Budapest, 1887.J

5. 1526. Zápolya János király oklevele, melyben a zágrábi püspököt kancellár
nak nevezi ki. [lat. más. ívr. 1 1. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

6. 1527. aug. 24. A libetbányai lelkész és tanító megégettetésének története. 
Kiírva a libetbányai egyház anyakönyvéből, [lat. 4-r. 2 1.]

7. 1560. I. Ferdinánd válogatott levelei az Úrvacsora két szín alatti kiszol
gáltatása érdekében II. Miksa kedvéért IV. Pius pápához. (Litterae Selec- 
tiores Ferdinandi I. Rom. Imp. pro Obtinenda Eucharistia sub utraque 
in Gratiam Maximiliani II. Boh. Regis Anno MDLX. missae ad Pium 
IV. Pont. Max.) Egy 1719-ben megjelent nyomtatványból lemásolva, flat, 
és ném. föl. 23 1.]

8. 1524—1528. Mária királynőre vonatkozó iratok: a) 1524. Mária királynő 
levele Várkonyi Amadé István óvári várnagyhoz szökevény jobbágyok 
ügyében, ai) 1524. nov. 7. Mária királynő levele Várkonyi Amadé István 
óvári várnagyhoz többféle termény szállítása ügyében, b) 1527. I. Fer
dinánd király megerősíti Mária királynő házassági és örökösödési szer-
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zödéseit. c) 1528. 1. Ferdinánd király adománylevele Mária királynő szá
mára Ovárt illetőleg, [a1, b, c lat., a ném., a magyaróvári fhgi levéltárban 
lévő másolatról leírta Csippék Henrik; ívr. 8 1.]

9. 1541. Sylvester János magyar újtestamentomának ajánlása. (Dedicatio 
Növi Testamenti Hungarice versi.) [lat. más. 4 r. 41.]

10. 1542. Luther Márton eredeti, saját kezével német nyelven írott végren
delete; mint tanú aláírta Melanchton Fülöp, Creuciger Gáspár, Bugen- 
hagius János. | kis föl. 51.] Hozzá van csatolva Luthernek Fülöp hesseni 
tartomány-grófhoz 1534-ben az úrvacsorái harc kérdésében német nyel
ven írt eredeti levele, [kis föl. 2 1. Kiadta : Doleschall, Luthers Testament. 
Zweite Auflage. Budapest, 1881.]

11. 1558. szept. 26. A Körmöcön tartott evang. lelkészi tanácskozmány hatá
rozatai az esztergomi érsek javaslata tárgyában, [lat. más. föl. 6 1. Mária 
Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

12. 1564. szept. 2. II. Miksa római császár és magyar király rendelete Pozsony 
városához az Úrvacsorájának két szín alatt való kiszolgáltatása tárgyában; 
hozzácsatolva a Sub utraque specie Communionak feltételei és a pozso
nyiak felfolyamodása az esztergomi érseknek a könyvvizsgálatra vonat
kozó intézkedései ellen. [lat. ném. lat. más. föl. 2 1.]

13. 1578. Religions-Schriften zu Prugg an der Muer. A stájerországi, karinthiai, 
krajnai és görzi evangélikusoknak a tartománygyülés elé terjesztett vallás
ügyi javaslatra tett észrevételei, többrendbeli felterjesztései és az ezekre 
adott válaszok és leiratok kivonatos másolatai, [ném. ívr. 1161. Mária 
Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

14. 1585. Emlékfüzet Seelfisch Sámuel wittembergi polgármester tiszteletére. 
Tartalma két prózai cikk és négy epigramma magyar hallgatók tollából. 
(Ezek: Lascovius Péter, Andreas Carolinus, Fegyverneki Izsák, Búza Mátyás 
és Német János.) [lat. más. 4-r., 241.]

15. 1593. okt. 5—6. a) Az Eperjesen tartott közgyűlés (synodus) története. 
(Scultety es Melius hitvitája.) b) Rövid értesítés Grawer Albert és Lamius 
Sebestyén vitájáról. Késmárk, 1595. dec. 5. c) Az öt szab. kir. város 
lelkészeinek és világi képviselőinek értekezlete Lőcsén, 1597. nov. 24—26.
d) Krónikás feljegyzések Magyarország XVII. századbeli egyházi és világi 
történetéből, kivonva Nogell János (1650—1712) Paralipomenica vitae 
apologia c. művéből, [lat. más. föl. 36 1.]

16....................Az VJ PRAEDICATOROK FEOL Szentoltetesenek, rendj es
Ceremoniaia, mel’ az mi Giüleközetinken, isten igejenek foliasa zerent, 
meg tartatott mindenkor, s meg tartatik mostis. (hangjegyekkel.) [magy. 
ívr. 91. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka. Közölte Doleschall 
Sándor Ede az Evang. Egyház és Iskola 1884. évf. 27., 28. sz.]
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I a 2;

1. Másolatai azon 75 darab XVi—XVII. századbeli okiratnak, melyeket az 
Egyet. Egyház Levéltárának Jankovich Miklós engedett át 1815-ben. [Az 
eredetiek I a 24; 4 jelzés alatt.]

2. 1596—1727. a) 1600. január 12. A trencséni kerület Bitsén tartott gyű
lésén megállapított és kihirdetett törvények, b) 1604. ápr. 28. A gömöri 
ev. esperesség Rozsnyón tartott közgyűlésén hozott articulusok. c) 1727. 
márc. 29. Schwartz M. János superintendens által közzétett szabályrende
letek az iskolaügyről és a püspök helyettesítéséről, d) 1704. máj. 28. 
A cseri kerületi gyűlés végzései az új püspök választása és beiktatása 
ügyében, e) 1596. A murányi völgyi esperesség papjainak levele a rima
völgyi lelkészekhez, f) 1596. júl. 15. A kishonti lelkészek válasza,
g) 1650. Canones, azaz: Az Egyházi Életnek, Tisztnek és tisztességes 
magok tartásának Regulái, irattattanak az Sopron Vármegyebéli Ecclesiák 
Senioritúl. Kinyomatott 1650. esztendőben, h) 1614. jan. A szepesvár- 
aljai zsinat végzései, i) 1610. márc. 28—30. A zsolnai zsinat végzései,
j) 1596. febr. 10. A murányi esperesség articulusai. [Mind lat. más., csak 
a g) magy., föl. 56 1.]

3. 1598—1603. Adalékok a 24. szepesi királyi város szövetségének törté
netéhez : a) A 24 kir. város szekrényében levő iratok jegyzéke (In scrinio 
XXIV. Regal, sequentia habentur); ezek közül másolatban mellékelve van 
a 24 város 1298. évi szervezete és szabályzatai; egy kivonata a 24 kir. 
város kiváltságainak; a durándi ügyre vonatkozó levelek kivonatosan, 
[lat. és ném., más. ívr. 141.] b) Krónikás feljegyzések a XIV város szövet
ségének történetéhez; írni kezdte Jantshius János, folytatta Xylander István, 
[lat. más. 4-r. 23 l.J

4. 1523 — 1604. Adparatus ad Históriám Aug. Conf. in Hungária, a) 1523. 
máj. 6. II. Lajos király rendelete az erdélyi lutheránusok ellen, b) 1523. 
aug. 15. Az esztergomi érsek levele a szebeniekhez a lutheránusok ügyé
ben. c) 1525. A szebeni káptalan panaszos levele az esztergomi érsekhez 
a szebeni lutheránusok ellen, d) 1526. II. Lajos király levele Pemflinger 
Márk szebeni királybíróhoz, a lutheranismus pártfogójához, e) 1527. 
jan. 25. Zápolya János király szigorú rendelete a magyarországi lutherá
nusok ellen. f) 1537. okt. 9. Melanchton levele Nádasdi Tamáshoz, mint 
az iskolaügy támogatójához. V. ö. Ribini Mem. I. g) 1539. aug. 4.

l*
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Luther Márton levele Révay Ferenchez az úrvacsorái tan ügyében,
h) 1544. ápr. 21. Luther levele az eperjesiekhez a sacramentariusok 
ügyében. Eredetije állítólag Eperjes város levéltárában, i) 1544. jűl. 1.
I. Ferdinánd király levele Révay Ferenchez az új hit hívei ellen, j) 1549. 
aug. 11. Cigerius Imre tolnai lelkész levele Flacius Mátyáshoz személyi 
és egyházi ügyekről, k) 1549. A felsőmagyarországi öt szab. kir. város 
(Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes, Kis Szeben) által Ferdinándnak átnyújtott 
vallástétel (Confessio); nyomtatásban megjelent Kassán 1613. 1) Feyértóy 
János két Buliinger Henrikhez szóló levelének töredéke magyar ügyekről. 
[A két levél teljesen megjelent: Hulderici Miscellanea Tigurina IV. kötet 272.1.] 
m) Sztáray Mihály (Michael Starinus) Tuknay Miklóshoz írt levelének 
töredéke, melyre az 1) alatt látható levél hivatkozik, n) 1554. okt. 3. 
Melanchton levele az eperjesi tanácshoz a hitvallásbeli egyenetlenség 
ügyében, melyet Lauterwald Mátyás támasztott, o) A wittenbergi egye
tem döntése a Laulerwald Mátyás-féle egyenetlenség ügyében az n) alatt 
említett levélhez csatolva, p) 1557. okt. 26. Huszár Gál óvári lelkész 
levele Buliinger Henrikhez a magyar egyházak állapotáról, r) 1564. ápr. 16. 
IV. Pius pápa bullája Oláh Miklós esztergomi érsekhez, melyben enge
délyt ad a kehely használatára, s) 1570. febr. 12. A túród esperesség 
vallási és egyházi cikkelyei, t) 1604. jan. 3. Rudolf király rendelete vagy 
levele Pethő Márton kalocsai érsekhez, hogy a reformáció hívei ellen 
erősebb rendszabályokhoz nyúljon, u) 1604. jan. 3. Ugyanannak rende
lete a lőcsei polgárokhoz ugyanabban az ügyben, v) 1604. jan. 29. 
Mátyás főherceg levele Pethő Mártonhoz, hogy a királyi rendeletet szigo
rúan hajtsa végre. [lat. (a j. ném.) más. föl. 45 1.]

5. Töredékes értekezés az 1606-iki bécsi békéről, [ném. 4-r. 9 1.]
6. 1606. jan. 12. Bocskay István kiváltság-levele Pechelius Zsigmond dob- 

sinai lelkész és gömöri esperes számára. Kelt Kassán, [lat. hit. más. föl. 1 1.]
7. 1606. jan. 12. Bocskay István decretuma, melyben a prot. papok özvegyeit és 

árváit az adófizetéstől és egyéb közszolgáltatástól felmenti. [lat. hit. más. föl. 11.]
7a. 1609. Pálházai Göncz Miklós önéletrajza, [lat. ered. 4-r. 1 1.]
8. 1608. nov. 24. A kath. Clerus tiltakozása a bécsi béke ellen. [2 példány 

lat. más. ívr. 2 1.]
9. 1609. szept. 1. Pálffy Katalinnak, lllésházy István nádor özvegyének 

alapító levele a báni iskola és tanítói számára, [lat. más. ívr. 2 1.]
10. 1609. Halotti beszéd Lány Dávid superintendens felett. Tartotta Simonides 

János. [lat. 4-r. 201. Úgylátszik nyomtatásban is megjelent. Mária Dorottya 
főhercegasszony ajándéka ]

11. 1604—1610. évről krónika, töredék. (15—22 1.) Valószínűleg Sopronban 
készült, [ném. 4-r. 8 1.]
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12. 1610—1627. Collectanea, [ívr. 55 1.] a) 1610. márc. 30. A zsolnai zsinat 
cikkeinek eredeti példánya. (Originale exemplar articulornm Solnensium.) 
[lat. 101.] b) 1618. Túrócmegye közönségének levele a megyebeli ev. 
egyház és iskola állapotáról, [lat. más. 1 1.] c) 1621. jan. 27. Túróc- 
szentmártonban tartott esp. gyűlés végzései kivonatosan, [lat. 31.] d) 1621. 
márc. 30. A váraljai lelkész és tanító közt támadt viszály kiegyenlítése, 
[lat.4L] e) 1623. okt. 7. Forgách Mária levele, [tót. lVa 1.] f) 1623. 
okt. 3. id. és ifj. Révay Ferenc előterjesztése a túród esperességhez 
Carbonarius András ügyében, [lat. más. 3 1.] g) 1627. febr. 3. Sextius 
Péter superintendens levele a túróci espereshez Saladinus Pálhoz az 
egyházmegyei állapotokról, [lat. ered. 1 1.] h) 1611. ápr. 12. Jegyzék a 
túróci papság gyűjtéséről, [lat 1 ].] i) 1621. Túróci esperességbeli lel
készek nyilatkozata, [lat. más. 21.] k) 1622. Révay Ferencnek a túróci 
esperességhez intézett búcsúirata. [lat. 191.] 1) 1610. okt. 6—7. A zsolnai 
cikkek magyarázata, illetőleg végrehajtásukra való utasítás a superinten-
densek túróci gyűléséből, [lat. 5721.] m) ......... Az esperesnek adott utasítás
pontjai, [lat. 1 1.] n ) ......... A trencséni esperesség törvényei. (Leges, hoc e s t:
ordo et disciplina.) [lat. 11 1. Br. Prónay Dezső egyet, felügyelő ajándéka.]

13. 1610. márc. 30. A zsolnai zsinat kánonainak másolata, [lat. 4 r. 161.]
14. 1607—1638. Nagyobbrészt Kanizsai Pálfi Jánosra vonatkozó iratok máso

lati gyűjteménye, [föl. 911.] a ) ............... Bojthe István által készített
kánonok, b) 1607—1613. Híványok Kanizsai Pálfi János részére. Szent- 
miklósiak híványa 1607. jan. 20. [lat.]; a somorjaiké 1607. júl. 14. [lat.]; 
a sárváriaké 1608. jún. 7. [lat. magy.]; az érsekújváriaké 1608. szept. 22. 
[lat.]; Pölöskey István komáromi lelkészé 1611. jan. 8. [lat.]; a komá
romi közönségé 1611. jan. 14. [magy.]; E. Török Istváné Pápáról. 1615. 
aug. 29. [magy.]; A pápaiaké 1612. máj. 16. [magy.]; a somorjaiaké 
1613. máj. 8. és 28. [magy.] c) 1613—1636. Pathai István dunántúli 
ref. püspök levelezése túlnyomóan Kanizsai Pálfi Jánossal. (113 levél.) 
[lat.] d) 1638. Másolt részlet Géléi Katona István Praeconium Evan-
gelicum. 1638. c. művéből, [lat.]

15. 1613. A semptei zsinat lefolyása, Thurzó György engedélye zsinattar
tásra, Thurzó Szaniszló meghívó levele és a Liber Concordiae t aláíró
lelkészek nevei. [lat. más. föl. 201.]

16. 1615. dec. 14. Thurzó György gr. levele fiához Imréhez Wittenbergbe.
[ lat. más. ívr. 1 l.J

17. 1616. nov. 10. Patay István ref. superintendens levele Klazekovics
Istvánhoz Zvonarics Mihály támadása ügyében; Klazekovics és Zvonarics 
feleletével, [magy.] S még 18 levél másolata, melyeknek eredetiei la  7 
alatt találhatók, [magy. és lat. más. föl. 361.]
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18. 1618. máj. 5. Az evangélikus rendek tiltakozása a kath. országgyűlési 
rendek határozata ellen az 1618-iki pozsonyi országgyűlésen; aláírva 
Forgách Zsigmond Felsőmagyarország kapitánya által, [lat.ered.ivr.il.]

19. 1619. szept. 20. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem protectionalis levele 
Sextus Péter esperes s az esperességében működő prédikátorok részére, 
[magy. hit. más. ívr. 1 1.]

I a 3;

1. a) 1620. aug. 20. A besztercebányai országgyűlés végzései (Articuli Novi- 
solienses anni 1620.); szentesítette Bethlen Gábor Besztercebányán 1620. 
aug. 20. b) 1711—1712. A szatmári békekötés oklevele (Conventio 
Sathmariensis anni 1711 et 1712, ex anthentico descripta) a hűségeskü 
mintájával, c) 1620. febr. 18. A pozsonyi diaeta végzései (Decretum 
Posonii de anno 1620.) Bethlen Gábor fejedelem által szentesítve Kassán, 
[lat. más. föl. 51 1.]

2....................Egerer Jakab volt tanitó kérelme Dersfi Ferenc báróhoz, hogy
segítse őt be a ritzingi prédikátori állásba, [lat. ered. (?) föl. 3 1 ]

3. 1621. Csepreg városában történt rettenetes persecutionak leírása. Magyar 
versek, írta: egy szegény deák. (Variáns. Lásd Payr S. Egyháztört. Emi. 
Sopron 1910. 174. old.) [magy. más. hosszában kettéhajtott föl. 12 1. Mária 
Dorottya ajándéka.]

4. a) 1622. jan. 7. Kir. diploma, melyet II. Ferdinánd a Bethlen Gáborral 
szövetséges karoknak és rendeknek adott, b) 1622. jan. 6. A nikolsburgi 
békekötés pontjai Bethlen Gábor által megerősítve Szakolcán. c) 1622. 
jan. 7. Ugyanazon békekötés pontjai II. Ferdinánd által megerősítve 
Bécsben. [lat. más. 4-r. 23 1. Úgy látszik Pray György kezeírása.]

5. a) 1622. márc. 18. Hiteles másolat Pozsony városa jegyzőkönyvéből a pol
gárok közt kitört felekezeti türelmetlenség tárgyában, [ném. föl. 51.]
b) 1622. márc. 22. Kir. végzés az egyes felekezetekből választandó 
tanácsnokok számát illetőleg, [lat. hit. más. föl. 1 1.]

6. 1622. Ugyanaz a három oklevél, mint I a 3 ; 4 alatt, más kéztől származó 
másolatban. [ívr. 1 2 V2 1.]

6b. 1622. szept. 1. Gróf Thurzó Szaniszló nádor diplomája, melyben a semptei 
consistorium kánonait megerősíti, [lat más. ívr. 6 1.] Másolta Warkoweil 
Károly ruszti ev. lelkész a ruszti egyház birtokában lévő eredetiről. (1888.)



I a 3; 7

7. 1623. máj. 16. Rimaszécsi Széchy György, Gömörmegye főispánjának 
levele, melyben a gömöri lelkészeket a jolsvai esperes fegyelmi hatósága 
alá rendeli, [magy. hit. más. föl. 11.]

8. 1443 — 1664. Krónikás jegyzetek kronologikus rendben a következő íróktól: 
Briccius Cocavinus, 1443—1569. évről (1—38. 1.); Johannes Bocacius 
1569—1596. évről (39—47. 1.); Melchior Mathaei 1546—1643. évről 
(48—63. 1.); Fabian, Böhm, Urban, Moltsányi 1551 — 1664. évről 
(64—75. 1.); Túry András 1555—1625. évről (76—115. 1.). Külön index 
Briccius Cocavinus teljes munkájához. (Diarium.) [4-rét. lat.]

9. 1628. ápr. 10. 11. Ferdinánd parancsa az ausztriai nem katholikusok vallás
gyakorlatának eltörlése tárgyában, [ném. nyomtatv. 4-r. 8 1. Mária Dorottya 
főhgasszony ajándéka.]

10. 1633—1736. Dunántúli egyházközségek sérelmei, többnyire az egyházi 
vagyon csonkítását illetőleg, (egyházlátogatók feljegyzései rövid töredékes 
kivonatban.) [magy. 4-rét, 101.]

10b. 1634—1638. A pozsonyi ev. templom építésének történetéhez. Irta Pogner 
János. [ném. ívr. 5 1 V2 1.]

11. 1638. júl. 23. III. Ferdinánd tilalma az ev. istentisztelet látogatására 
vonatkozólag, [ném. nyomt. nagy fok]

12....................Rövid jelentés a vallásszabadságról Magyarországon. (A XVII.
századra vonatk.) (Kurzer Bericht von der Religionsfreiheit in Ungarn.) 
[ném. 4-r. 161.]

13. 1642. jún. 17. Szunyogh Gáspár gömöri főispán oltalomlevele (literae 
protectionales) a gömöri ev. egyházak részére, [lat. hit. más. fok 1 k]

14. 1545—1746. Synodi sacrae in Hungária. Rövid kronológiai jegyzetek 
Magyarországon tartott egyházi gyűlések végzéseiről, megtoldva biblio- 
graphiai jegyzetekkel, [lat. ívr. 8 k]

14a. 1642. máj. 20. Két lelkészavatási bizonyítvány-minta, az egyik kitöltve 
Bogner György nevére, [lat. nyomt. nagy fok]

15....................Életrajzi gyűjtemény: Fekete István, Láng Mátyás, (mind a
kettő a Burii Micae-ből kiírva) [lat.], Huszár Gál, (magy. Hrabovszky György 
presbiterologiájából kiírva), a Vitnyédi család négy tagja (ugyanazon 
forrásból); a következő ev. lelkészek életrajza (Gamauf Theofil haszná
latára kiírva ugyanazon forrásból): Dongó Gergely, Galgóczi Miklós, Kis 
Bertalan, Kőszegi Vazul, Perich János, Reczés János, Théthényi Imre, 
Toktorics György, Samarjai Vidos Lénárt, Zvonarits Imre, Zvonarits 
István, Somogyi János, Körmendi János, Kulcsár György, Lethenyei 
István, Magyari István. (Somogyi és Körmendi adatai kivételével — melyek 
latinok — a többi mind magyar.) [4-r. 24 1. Mária Dorottya főhercegnő 
ajándéka.]
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16. 1646. okt. 21. III. Ferdinánd rendelete az ausztriai szőlőművelést illető
leg. [ném. nyomt. nagy tol.]

16a. 1647. Az evangélikusoknak visszaadandó 90 elfoglalt templom jegyzéke, 
[lat. más. ívr. 12 1.]

17....................Stadl Constantia nekrológja. Életrajzi adatai a temetésnél fun-
gáló lelkész számára, [ném. ívr. 5 1. Mária Dorottya főhgnő ajándéka.!

18. 1647—1650. évekből származó sérelmei a vasmegyei ném. gyülekezetek
nek. (2 példány, 1 melléklet.) [lat. más. ívr. 9 1. Mária Dorottya főhgasszony 
ajándéka.]

19. 1643 — 1651. Soproni egyházi alkalmazottak ered. nyugtái, [lat. ném., 
magy. Mária Dorottya főhgnő ajándéka.]

20. 1651. okt. 13. III. Ferdinánd idéző parancsa az ostfrizlandi grófhoz, 
[ném. más. ívr. 13 1. Mária Dorottya főhgnő ajándéka.]

I a 4; 1 2 3 4 5 6 7

1. 1652. szept. 3. A bártfai gyűlés (synodus) jegyzőkönyve, illetőleg naplója, 
[lat. más. föl. 372 1.]

2. 1652. Memóriáié: az 1647. év utáni időben Vasmegyében előfordult sérel
meknek följegyzése, [magy. ívr. 7 1. Mária Dorottya főhgasszony ajándéka.]

3. a) 1652. jan. 4. III. Ferdinánd parancsa, hogy a nem katholikus ausztriai 
alattvalók térjenek a kath. egyházba, [nóm. nyomt. nagy föl. Kifüggesztetett 
Bécsben 1652. jan. 30. (3 példány). Mária Dorottya főhgasszony ajándéka.] b) 
1652. okt. 24. Az előbbivel kapcsolatos kormányrendelet Ausztria számára, 
[ném. más. ívr. 3 1. Mária Dorottya főhgasszony ajándéka.]

4. 1653. márc. 3. Lőcse város közönségének tiltakozása azon birtokháborítás 
ellen, melyet a város kárára Késmárki Thököly István emberei követtek 
el. Kiadta hitelesen Görgei Ezékiel szepesmegyei jegyző, [lat. ívr. 21. 
Lájpzig János esperes ajándékozta Székács püspök útján az egyet, egyház
nak. 1861.]

5. 1654. ápr. 1. X. Ince pápa bullája, melyben a kath. egyház ellenségeit 
kiátkozza, [lat. más. 4-r 1472 1.]

6. 1656. jún. 14. Határozatok az öt szepesi szabad kir. városban szokásos 
ünnepi cerimoniák tárgyában, [ném. más. föl. 17 2  1 ]

7. 1656. febr. 17. Hrabovszky Péter alapítólevele és a Bártfa városa s a 
bártfai ev. egyház közt támadt per aktái. (6 drb). [lat. más. föl. 161.]!
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Végül a perlekedő felek közt létrejött egyesség nyomtatott szövege. 1841. 
[magy. föl. 41.]

8. 1659. ápr. 25. Wesselényi Ferenc nádor oltalomlevele (literae protectio 
nales) a gömöri ev. lelkészek személyére és vagyonára vonatkozólag, 
[lat. hit. más. föl. IV2 1.]

9....................A magyarországi clerus névsora, (hiányos), [lat. más. ívr. 31.
Mária Dorottya főhgasszony ajándéka.]

10. 1652. Rusztensia: a) Egyházlátogatási jegyzőkönyv, (töredékek), b) Díj 
levelek lelkész, tanító és orgonista számára, c) A ruszti új templom fel
avatásakor tartott beszéde Müller Mátyásnak, d) Pfister Jánosnak, Ruszt 
első papjának életrajza, [lat., néni. 4-r 72 1. Mária Dorottya főhercegasszony 
ajándéka.]

11. a) 1660. szept. 1. Sibrik Kata végrendelete régi másolatban, [magy. ívr. 
4L] b) 1664. márc. 14. Kőszegváros tanácsa hivatalosan kihirdeti az előbbi 
végrendeletet, [magy. ered. nagy föl. 11.Mária Dorottya főhgasszony ajándéka ]

12....................Sibrik Kata végrendeletének másolata, [magy. ívr. 41.]
13. 1660. ápr. 21. Az esztergomi egyházmegye zsinatának végzései (Acta et 

decreta dioecesani synodi eccl. Strigon.) [lat. más. föl. IOV2 1]
14. 1662. márc. 2. 1. Lipót király honosítási rendelete gróf Zinzendorf György 

részére, [lat. hit. más. ívr. 7 V2 1.]
15. 1662. Sirató verse Pihringer Keresztélynek Calovius Ábrahám, wittenbergi 

tanár elhunyta felett, [lat nyomt. föl. 1 1. Mária Dorottya főhgasszony ajánd.]
16....................A nemescsói német iskola tanrendje, (módszeres utasítások.)

[lat., ném. 4-r. 4 1. Mária Dorottya ajándéka.]
17. 1664. ápr. 29. Iskolalátogatók Sopronban, [ném. ívr. 3 1. Mária Dorottya 

ajándéka.]
18. 1666—1682. A komárommegyei evangélikusok és reformátusok sérelmei, 

melyeket Hajnal Márton követ előterjesztendő volt. [lat. más. föl. 2 1.]
19. 1666. május 23. Gebhardt János életrajza. A halotti beszéd után fel

olvastatott Ágfalván, [ném. ívr. 5 1. Mária Dorottya ajándéka J
20. 1666 — 1711. Az eperjesi Collegium elvételére vonatkozó rövid följegyzés. 

(5 drb melléklettel.) [lat más. föl. 1 1.]
21. 1667. okt. 18. Sartorius János eperjesi lelkész megnyitó beszéde az eperjesi 

líceumban, némely mellékletekkel (tanárok székfoglalói), [lat. föl. kéziratos 
könyv. 28 1. (avult.)]

22. 1671. Egyes dunántúli (soproni, vasi, zalai) ev. egyházak kérvényei
1. Lipóthoz, melyekben a vallásukban való háborgattatások ellen védelmet 
keresnek. (15 drb.) [részint más., részint csak fogaim. 1 magy. a többi lat. ívr.]

23. 1671. nov. 25. Rövid, de igaz jelentés a kassai templom elfoglalásáról, 
[lat. 4-r. 8 1.]

2
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24. 1671. Vas- és sopronmegyei protestánsok sérelmeire vonatkozó iratok 
(14 drb): a) 1671. aug. 2. Paty és Trestyénfa egyházainak sérelmei, [lat. 
egykorú fogaim 4-r. 21.] b) 1671. aug. 11. Szemerei és ládonyi nemesek 
panaszos levele Fekete István püspökhöz a sárvári kapitány ellen. [magy. 
ered ívr. 2 1.] c) Vasi és soproni nemesek panasza a sárvári katonaságra, 
[lat. fogaim, föl. 1 1.] d) Vasiak panaszai a katonai főhatósághoz. [2 lat. 
fogaim. 4-r. 2 1.] e) Körmendi ref. lovas- és gyalogsereg megbízólevele 
Fodor János számára. 1671. nov. 6. [magy.ered.ivr.il.] f) Samfalviak 
megbízó levele Fodor János számára. 1671. nov. 21. [lat.ered.ivr.il.] 
g) Gencsiek megbízó levele Fodor János részére. 1671. dec. 6. [magy. 
ered. ívr. 1 1.] h) 1671. dec. 8. Horvát Ferenc soproni szolgabíró által 
felvett jegyzőkönyv Rabbi István vallomásáról az egyházasfalúi templom 
felől, [magy.ered.ivr.il.] i) 1671. dec. 10. A vitézlő légrádi ev. keresz
tyén sereg megbízó levele a királyhoz készülő Fodor János számára, 
[magy. ered. 4-r. 1 1.] j) 1671. dec. 17. Szentgyörgyi templom felől tett 
tanúvallomása Tulok Boldizsárnak és Nagy Jánosnak, [magy. ered. ívr. 1 1.]
k) Tánczos Péter vasmegyei esküdt által hitelesített tanúvallomás a jak- 
falvai templom ügyében, [magy. ered. 4-r. 1 ).] 1) Eölbey János bizonyság
levele a jiakfalvi (?) templom ügyében. 1671. dec. 24. [magy. ered. 4-r. 1 1.] 
m) A patyi és bogyoszlai nemesek és nemtelenek megbízó levele Fodor 
János számára templomuk visszaszerzése ügyében. 1671. dec. 30. [magy. 
ered. ívr 21.] n) 1671. dec. 30. A jakfalvai és rábakövesdi nemesek és 
nemtelenek megbízó levele Fodor János számára elfoglalt templomuk 
ügyében, [magy. ered. ívr. 4 1. Az egész gyűjtem. (1 —14 drb) Mária Dorottya 
főhgasszony ajándéka. V. ö. I a 7 ; 183, 186, 189, 190.]

25. 1673. jún. 6. Dunántúli kér. közgyűlés (synodus generalis in pago 
Szilvásy) jegyzőkönyvének fogalmazványa, [lat. ívr. 2>l 2 3k  1.]

l a  5 ;
1. 1666 — 1673. Egyházi számadások (Kirch-Raittung St. Wolfs. 6 füzet), 

[ném. 4-r. 15.6. 13. 14. 10. 101. Mária Dorottya ajándéka.]
2. 1673—1683. A reversalisok kettős formulája I. Lipót korából a kiván

dorlók és itthonmaradók számára. (2 példány.) [lat. más. föl. 4—4 1.]
3. XVII. századi a soproni egyház történetére vonatkozó iratok: a ) ...............

Régi kórházi számadások, [ném. félbehajtott ívr. 81.] b) Temetések után
befolyt díjak jegyzéke. 1609. [ném. félbehajtott ívr. 121.] c ) ...............
Egyházi ruhák és ingatlanok leltára; összeírta Nussbaum György, városi
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írnok. [néni. 4-r. 91.] d) A soproni egyház törvényszékének (Kirch-Innung, 
Consistorium) szervezete. 1667. máj. 5. [ném. ívr. 24 ].] e) 1671—1673. 
évben tartott egyházi gyűlések (conventus) jegyzőkönyvei, [lat. ném. ívr. 
56 1. Az egész gyűjtemény Mária Dorottya adománya.]

4. 1673. ápr. 2. Szelepcsényi György esztergomi érsek publicatioja a kir. 
ügyész és Bártfa város közt létrejött egyesség ügyében. [lat. más. föl. 41.]

5. 1675. Veritas et innocentia conspicua, a császárhoz benyújtott s az üldö
zött magyarhoni protestánsok védelmére írott memoranduma Hamel 
Bruynyngnak. [lat. más. föl. 881.]

5b. 1675. jan. 13. I. Lipót rendelete, melyben a nagyvázsonyi ev. és ref. 
lakosoknak szabad vallásgyakorlatot engedélyez. (A nagyvázsonyi ev. 

gyülekezet levéltárában levő eredetiről lemásolta Tóth Gyula lelkész. 1887. 
aug. 5. [lat. ívr. 3 1. Payr S. Eht. Emi.]

6. XVII. sz. Excerpta ex Libris Bibliothecae Hungaricae b. D. Superint. 
Ambrosii, kivonatos történeti és egyháztört. jegyzetek, (számszerint 30.) 
[lat. ném. 4-r. 70 1.]

7. 1676. Galéria omnium Sanctorum, catenis Christianae Virtutis sibi devinc- 
torum. Irta Simonides János: a pozsonyi vértörvényszékről, a fogságra 
és gályarabságra ítéltekről, a rabságból való szabadulásról, [lat. más. (Ere
detije a Nemzeti Múzeumban.) 4-r. 32 1.]

8. 1676. márc. 1. Eperjes város senatusa előtt, Sárosi Sebestyén és Frey 
János között lefolyt pörnek tárgyalási jegyzőkönyve és ítélete, [lat. más. 
ívr. 24 1 Mária Dorottya ajándéka.]

9. 1676. Révay Dániel túróci főispán ellen indított pernek lefolyása kivo
natban. [lat más. ívr. 161. Mária Dorottya ajándéka.]

10. 1671 — 1680. Eggenbergiana: a) Házbérleti szerződés Mária Anna, eggen- 
bergi hercegnő, illetőleg meghatalmazottja és Vitnyédy Pál között, [ném. 
ered. ívr. 6!.] b) Mária Anna hgnő életrajzának fogalmazványa, [ném. ívr. 
32 1. Mária Dorottya ajándéka.]

11. 1681. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem manifestuma az erdélyi vallás
ügyről. [lat. más. 4-r. 16 1. Mária Dorottya ajándéka.]

12. 1681. Jelentés a soproni diaetáról. (Succincta enarratio eorum, quae in 
diaeta facta et agitata sunt.) Moholányi János névaláírásával, [lat. ívr. 
621. Mária Dorottya ajándéka.]

13. 1681. szept. 27. Kir. resolutio az országgyűlésre egybegyült Karok és Rendek 
által felterjesztett sérelmekre. Moholányjánosnévaláírásával.[lat más. ívr. 151.]

14. 1681. máj. 22. A király úti programmja az országgyűlésre Sopronba; 
a megnyitás és a fogadások rendje, [lat. ívr. 4 1. Mária Dorottya ajándéka.]

15. 1681. A soproni országgyűlési Karok és Rendek feliratai s a királyi resolutiók; 
az 1664. vasvári békekötés oklevele. (Összesen 7 drb.) [lat. más. ívr. 37 1.]

2*
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16. 1523 — 1691. Egyháztörténeti fontos dátumok különösen törvények, ren
deletek dátumainak kiírása valamely könyvből, [lat. más. 4-r. 12 1.]

17. 1647—1790. Országgyűlési iratok: a) A kath. rendek által 1647-iki diaetán 
a vallásügyek tárgyában a királynak benyújtott információ, [lat. más. föl.
51.] b) Tabella combinatoria, az 1790. nov. 7-iki kir. rendeletnek és a 
vegyes regnicolaris bizottság tervezetének táblázatos összehasonlítása 
[lat. más. föl. 61.] c) A vallásügyről szóló cikkely, mielőtt a bizottságban 
módosíttatott, [lat. más. föl. 81 ] d) Kivonat a vegyes regnicolaris bizottság 
jegyzőkönyvéből. [laf. más. föl IV2 1.]

18. 1681. A soproni országgyűlésen hozott s királyilag szentesített törvény 
cikkelyek. (Articulus I— LXXX1I.) [lat. nyomt. kis ívrét, 761. Mária Dorottya 
ajándéka.]

19. 1681. Országgyűlési iratok; kir. propositiók (3 példányban), feliratok és 
kir. resolutiók; emlékirat a királyhoz a rendek részéről; az evangélikusok 
küldötteinek fogadtatása Maholány János udv. kanc. titkár által. (6 drb). 
[lat. más. Mária Dorottya ajándéka.]

20. 1681 —1687. Országgyűlési iratok. (13 drb). (A rendek feliratai, kir. 
resolutiók, propositiók). [lat. más. föl. 138 1. Részben a 13. és 15. alattiakkal 
egyeznek.]

21....................Status Religionis in Hungária post Reformationem, különösen
az evangelicusok vallásszabadságának törvényes alapjait kidomborító 
értekezés, [lat. ívr. 151]

22. 1681. nov. 9.—dec. 28 Királyi leiratok a soproni országgyűlés rendéihez, 
[lat. más. ívr. 16 1]

23. 1682 Pozsonyi evangélikusok panasza vallásgyakorlatuk megháborítása 
s templomuk elvétele miatt. [lat. más. ívr. 3 V2 1. Mária Dorottya adománya.]

24. 1682. aug. 5. Eszterházy Pál eredeti levele a 7 szabad kir. bányaváros 
tanácsához a protestánsok vallásgyakorlatának érdekében, [lat. ered ivr. 21.]

25. 1682. okt. 4. Vasmegyei ev lelkészek járandóságainak hiteles kimutatása, 
[ném. ered. ívr 31]

I a 6 ;
1. 1683. márc. 19. Thököly Imre fejedelemnek a gömörmegyei ev. lelkészek 

javára, javadalmaik biztosítására kiadott levele. (Literae protectionales). 
[lat. 1824-ben készült hit. másolat. ívr. IV2 1 ]

2. 1683. Thököly Imre rövid életrajza. (Kivonat egy 1663-ban megjelent, 
„Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus“ c ném. könyvhöz függe
lékül csatolt Thököly-életrajzból.) [ném. 4-r. 41]
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3. 1685. júl. 14. Qálfi Ádám nekrológja, [ném. ívr. 9 1. Mária Dorottya ajánd ]
4. 1681, 1687. Országgyűlési iratok, (Acta Diaetarum Anni 1681. et 1687.)

Napló, feliratok, kir. resolutiók [lat. más. gyűjt. ívr. 375 l.j
5. 1687. Felterjesztéstervezet sérelmek ügyében, [lat. fogalmazvány, ívr. 61.]
6. 1687 I. József kir. esküjének formája és első resolutiója. [lat. más. ívr. 7 1.]
7. 1687. dec. 29. Kir. leirat a felterjesztett sérelmekre, [lat. más. ívr. 7 1.]
7a. 1687. nov. 23. Az ev. karok és rendek kérvénye a királyhoz az elfoglalt

templomok s egyéb sérelmek ügyében, [lat. más. ívr. 3721. Valamely colli- 
gatumnak kiszakított része. ]

8. 1687. nov. 17. 18. a) Az ev. rendek sérelmi folyamodványa a királyhoz; 
nov. 17-iki kihallgatáson átnyújtotta Zay Lőrinc, Kecskés István, Madács 
János és Nagy András, b) Az ev. rendek folyamodványa a megkoroná
zandó József főhghez; nov. 18-iki audiencián átnyújtották Ujfalusy Pál, 
Révay Mihály, Okolicsányi Pál és Kubinyi Menyhért. | lat .más. ívr. 41. ]

9. 1687. szept. 7. I. József koronázási esküjének, illetőleg hitlevelének 
szövege és a rendek válasza, [lat. más. ívr. 1 0 7 2 1.]

10. 1687. okt. 31. Kir. előterjesztések a rendeknek, [lat. más. ívr. 4 l.j
11. 1687. dec. 3. 3 felirat sérelmek ügyében (publica gravamina) az ország- 

gyűlés mindkét háza által. [lat. más. ívr. 78 l. j
12. 1687. dec. 19. Kir. resolutio a sérelmi felterjesztésre vonatkozólag. | lat. 

más. ívr. 13 l.j
12a. 1687. júl. Bölcsészeti vitatételek, melyeket a nagyszombati egyetemen nyil

ván védelmezett Rezéki András. Selyemre nyomatott Nagyszombatban. 
Ajánlva Jaszlóczy apátnak. | lat. Báró Prónay Dezső egyet, felügyelő ajándéka. ]

13. 1605—1687. 5 drb akta: a) 1605. szept. 9. Mátyás főhg biztosító nyilat
kozata a Bocskayval kötött előleges béke egyes pontjaira vonatkozólag, 
b) 1681-iki ev. országgyűlési rendek emlékirata a királyhoz. 1681. jún. 22. 
vallásügyben, c) Ugyanazoknak felterjesztése vallásügyben, d) 1681. 
dec. 31. I. Lipót leirata a prot. rendek felterjesztésére, e) 1688. jan. 26. 
Az országgyűlési ev. rendek javaslata vallásügyben. | lat. más. föl. 91.]

14. 1688. jan. 13. Kir. válasz a rendek által felterjesztett sérelmekre. | lat. 
más. ívr. 10 1.]

15. 1687—88. országgyűlésre vonatk. iratok: a) Az ev. karok és rendek kér
vénye a királyhoz egyházi és vallási sérelmeik ügyében. 1687. nov. 17.
b) Ugyanazon Kk és Rk kérelme a megkoronázandó főhghez Józsefhez, 
hogy a királynál járjon közben kérvényük sikere érdekében. 1687. nov. 18.
c) Az ev. rendek emlékirata a nádorhoz. 1687. d) Kérvényük a király
hoz. 1687. dec. 3. e) A lotharingiai hghez. 1687. dec. 29. f) A meg
koronázandó főhghez. 1687. dec. 29. g) A királyhoz. 1687. dec. 7. h) Az 
ev. rendek nyilatkozata az országgyűlésen, i) Az evangélikusok emlék-
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irata a királyhoz. 1688. jan. 9. k) Udvarhelyi beszéde a kihallgatáson.
1) A kath. Clerus követelései és panaszai, m) Az ev. rendek felterjesz
tései a királyhoz, n) Kir. resolutio az országgyűléshez. 1688. jan. 13. 
[lat. más. ívr. 47 1. Mária Dorottya ajándéka.]

16. 1689. A katholikusok panaszai a pozsonyi nem katholikusok ellen. 
(Justae querelae Catholicorum adversus Acatholicos Posonienses, eorumque 
Pseudo-Ministros.) [lat. nyomtatott hasáb. 2 l.J

Eredeti levelek és egyéb iratok gyűjteménye a XVI. és XVII. századból, 
235 drb. (Egyik része a Gamauf-féle kéziratoknak, melyeket Mária Dorottya 
főhercegasszony Schedius Lajostól vett meg.)

1. 1577. okt. 1. A gráci (Stájerország) lelkész és lelkész-collegium oklevele 
Purckhamer János lelkésszé avatása ügyében, [lat. ívr. 472 1.]

2. 1587. okt. 12. Bejthe István 12 soros meghívója Reczes János és
Thokojch (?) Györgyhöz, melyben törvénylátásra hívja őket egy isten
káromló ügyében. Németújvár,............... [lat. ívr. 2 1. Közölve : Fabó A :
Beythe I. életrajza 50.1.]

3. 1591. ápr. 8. Ugyanannak Reczes Jánoshoz, Bathai Istvánhoz és Thokoych 
Györgyhöz intézett 14 soros levele, melyben egy korábban hozzájuk kül
dött meghívóját visszavonja, [lat. ívr. 2 l.J

4. 1591. jún. 23. Beythe András meghívója a csepregi lelkészekhez (Reczes
és Thokoych) egy a szentírás felett tartandó theologiai megbeszélésre. 
S u rán y ,................[lat. ívr. 2 1. Közölve : Fabó A : Beythe I. életrajza 52.1.]

5. 1593. szept. 2. Beythe István ajánlja Wollmárt Szentgyörgyi Gábornak.
Németújvár,.......... [lat. ívr. 21. Fabó A : Beythe I. életrajza 53.1.-ján közölve.]

6. 1593. dec. 7. A páduai egyetem bizonyítványa, hogy br. Saurau Rodolf 
az egyetem anyakönyvébe be van írva. [lat. nyomtatvány. ívr. 11.]

7. 1595. aug. 21. Soos János lelkész levele Reczes Jánoshoz, hogy a 
Formula Concordiae aláírására kényszeríteni akarásával ne idézze fel a
háborúságot és szakadást. L o o s ,............ [magy. ívr. 3 1. Fabó A : Beythe I.
életrajza 54.1 ján közölve.]

8. 1596. febr. 11. Thesaurarius Pál Reczes János csepregi lelkész s espe
reshez intézett levele, melyben a Formula Conc. aláírását megtagadja. 
Kelt Kőszegen, [magy. ívr. 2 1., 1. Ehtört. Adattár VII. évf. 40.1.]

9. 1596. febr. 16. Körmendy János lelkész kísérő levele, mellyel „Böythe
Urain“ egy levelét küldi át neki továbbítás végett. Kelt Asszonyfalva,............
(magy. ívr. 2 1.]
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10. 1596. márc. 18. Soós János prédikátor levele Thesaurarius Pál kőszegi
lelkészhez családi ügyben. L o s ,............... [magy. ívr. 2 1., 1. Ehtört. Adattár
VII. évf. 41.1.]

11. 1596. márc. 29. Thesaurarius Pál levele Soós Jánoshoz, személyes vonat
kozású. K őszeg,............... [magy. ívr. 2 1., 1. Ehtört Adattár VII. évf. 42. l.J

12. 1596. ápr. 5. Ugyanannak négy oldalas levele Réczés Jánoshoz az egy
házi látogatás ismételt elhalasztása ügyében. K őszeg,............... Lmagy.
ívr. 41., 1. Fabó A : Beythe I. életrajza. 56. l.J

13. 1596. ápr. 10. Ugyanannak levele Réczés János espereshez, melyben
mentegeti, hogy még mindig nem írta alá a formula concordiae-t. 
Kőszeg,................[magy ívr. 4 1., 1. Ehtört. Adattár VII. évf. 59 l.J

1 4 .  ...............P. K. levele Kubiny Lászlóhoz, melyben az ellene támasztott
erkölcstelenség vádja ellen védekezik, [magy. ívr. 3 1. |

15. 1597. jan. 24. A sienai egyetem bizonyítványa br. Saurau Rudolf részére, 
[lat. nyomt. ívr. 1 l.J

16. 1597. febr. 19. Komári Péter levele Sárvári Mihályhoz, melyben mente
geti magát a Formula Conc. aláírásának halogatásáért, [lat ívr. 2 1., 1. Fabó A : 
Beythe I. életrajza. 63. l.J

17. 1597. márc. 6. Beythe András polemikus írása Rétzés János, Thokoits
György és Klazekovits István ellen. Németújvár................[lat. ívr. 41.
1. Fabó A : Beythe I. életrajza. 64 1.1

18. 1597. márc. 18. Bathay István Rétzés és Thokoits ellen intézett levele.
Rohonc...................[lat. ívr. 2 1., 1. Fabó A : Beythe I. életrajza 67 l.J

19. 1596—99. szept. 14. Maróthy Mihály levele Réczés János csepregi lel
kész s espereshez, hogy Lozson az új lelkészt iktassa be hivatalába, 
[magy. ívr. 2 1., 1. Payr S : Ehtört. Emi. 46 l.J

20. XVI. sz. vége. Tétényi István, aki hitét megtagadta, kötelezi magát, hogy 
a kath. egyházból visszatér az ev. egyházba, [magy. ívr. 1 1., 1. Payr S : 
Ehtört Emi. 47. l.J

21. 1598. jan. 25. Beythe István levele Nádasdy Ferenchez, melyben igazolja
eljárását ellenségeivel szemben. N ém etújvár,............ ... [lat. 1. Fabó A :
Beythe I. 69.1.]

22 1598. aug. 25. Soos János levele Klazekovits Istvánhoz az egyházban
támadt háborúság ügyében. Lozs,............[magy. ívr. 21., 1. Ehtört Adattár
VII. 63 1.]

23. 1599. júl. 5. Beythe András polemikus levele Réczés Jánoshoz. Német
újvár, ............... [lat ívr. 4L, 1. Fabó A : Beythe I. életrajza. 72 1.]

24. 1599. aug. 20. Balthazarides János levele Réczés Jánoshoz, melyben 
élesen támadja egy Beythe ellen kibocsátott piszkolódó iratáért. Szenicze.
[ lat. ívr. 2 1., 1. Fabó A : Beythe 1. életrajza. 75.1. ]
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25. 1601. máj. 2. A felső és alsó szakonyi bírák és esküdt polgárok igazol
ványa Szentlőrinczi Antal Miklósnak férjétől elhagyott leánya ügyében, 
[magy. ívr. 1 1.]

26. 1602. jan. 24. Rúsa Mihály prédikátor védő Írása, melyet a csepregi
zsinathoz önmaga, hite, erkölcsisége igazolására benyújtott. Kőszeg,..........
[magy. ívr. 4 1. V. ö. Payr S: Egyháztört. Emi. I k. (1910.) 151. és 
köv. 1.]

27. 1602. jan. 24. A kőszegi bíró és tanács átirata a csepregi zsinatra egybe
gyűltekhez „Mihál magyar prédicator“ ügyében. (I. 26.) Kőszeg..............
[magy. ívr. 3 1. V. ö. Payr S : Egyháztört. Emi. I. k. (1910.) 154.1.]

28. 1602. márc. 27. Zwonarich Mihály levele Pythiraeus Györgyhöz az
űrvacsorája kiszolgáltatásának megtagadásáról egy bünbánatot nem tanú
sító bűnös nővel szemben. C en k ,............... [lat. ívr. 2 1.]

29. 1602. márc. 27. Ugyannak pár sorból álló levele Magyari István esperes
hez és sárvári lelkészhez ugyanabban az ügyben. C en k ,............... [lat.
ívr. 2 1, lásd Régi Magyar Könyvtár XXVII. 51]

30. 1603. dec. 22. Szuhay István egri püspök levele Micacius Miklós (Migazzi?)
váradi püspökhöz, hogy a kassai templomot foglalja vissza. Pozsony,............
[lat. ívr. 2 1. Ismertette Szolár Ferenc dr. Evangélikus Lap 1. évf. 22 ]

31. 1608. nov. 25. Badics (Radics?) Pál „tyhani Wajda" levele „Mihály
prédikátorihoz Sárvárott Egressy Mátyás házasságkötése tárgyában. Tihany 
v á ra ,................[magy. ívr. 2 1.]

32. 1610. szept. 20. Kürthi István superintendens meghívója kerületi gyűlésre 
Felső Szélibe, [lat. ívr. 2 1 ]

33. 1610. szept. 30 Simkó Mátyás levele Zwonarits Mihály sárvári lelkész
hez, melyben tanítóságra alkalmas egyén ajánlását kéri. Csáktornya,............
[lat., címzése magy. ívr. 2 1.]

34. 1610. okt. 16. Kürthi István levele a kerületi gyűlésre egybesereglett 
esperesekhez, hogy az odaküldött lelkészeket szenteljék fel. [lat. ívr. 21.]

35. 1611. ápr. 11. A pápai „főbíró és az egész tanács“ bizonyítványa Hőke 
János dolgában, [magy. ívr. 21 ]

36. 1611. okt. 21. Saffarits Mihály tihanyi kapitány levele Zwonarits Mihály
sárvári lelkészhez, hogy küldjön hozzájuk ev. prédikátort. Tihany..............
[magy. ívr. 2 1 ]

37. 1611. nov. 15. Gallin (?) Mihály Zwonaritshoz egy követelése behajtása 
tárgyában, [magy. 4-r. 2 1 ]

38. 1612. Klazekovits István superintendens Keck (?) Jánost egyházi functiók 
végzésére felhatalmazza, [lat. ívr. 11.]

39. 1614. ápr 9. Hagymássy Miklós Zwonaritshoz, hogy az „aranyodi fárára 
commendált prédikátor“ a várakozásnak nem felel meg. [magy. ivr. 2 1.]
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40. 1617. jan. 1. Klazekovits István superintendens levele Patai István ref. 
superintendenshez, melyben Zwonaritsot védelmezi, s nem ad neki enge
délyt, hogy a ref. kerületi gyűlésre menjen magát igazolni. (Aláírás hiány
zik; a levél jobb sarka le van tépve.) Fertőszentmiklós,............... [magy.
ívr. 4 1, lásd Ehtört. Adattár VII. 175.1.]

41....................Gönczi Miklós ref. superintendens Klazekovits István super
intendenshez, hogy a háborúságot indító (olvashatatlan nevű) lelkész hiva
talától felfüggesztetett. [lat. ívr. 2 1.]

42. 1616. (Klazekovits István ?) bizonyítványa Brunszvick Tóbiás, a csepregi
iskola rectora, részére. S árvár,................(Aláírás nélkül), [lat., fogalmaz
ványnak látszik. 4 r. 2:A 1. V. ö. Payr S : Egyháztört. Emi. I. k. (1910) 169 1.]

43. 1616. nov. 10. Patai István (Stephanus Patajnus) átirata Klazekovits István
superintendenshez, melyben őt és társait az evangélikusok és reformátusok 
közt kiütött háborúság megszüntetésére barátságos tanácskozásra hívja. 
Veszprém,............... [magy. 8 r. 141. Ehtöri. Adattár VII. 160.1.]

44. 1617. Zwonarits Mihály védekező írása azon panaszok és vádak ellen, 
melyeket Patai (1. 43) emelt ellene; a védő irat Klazekovitshoz, mint
Zwonarits superintendenséhez, van intézve. Sárvár,................[magy. 4-r.
18 1. Ehtört. Adattár VII. 165.1.]

45. 1618. Meissner Boldizsár levele a dunántúli ev. superintendenshez és 
esperesekhez, melyben őket a kálvinistákkal szemben szilárdságra és hit
hűségre inti. [lat. (szakadozott) ívr. 3 1.]

46. 1618. jan. 22. Xylander István levele Serpilius János leibitzi lelkész s 
espereshez a pozsonyi országgyűlés szerencsétlen kimeneteléről. Várad, 
 [lat. (rongált) ívr. 2 1.]

47. 1618. máj. 20. A zalaszentgyörgyi község kérelme Klazekovitshoz, fertő- 
szentmiklósi lelkész s superintendenshez s általa a tanácskozáson egybe
gyűlt esperesekhez és lelkészekhez Dömöthöry István ügyében, ki kath. papból 
evangélikussá lett s lelkésszé óhajtotta magát fölszenteltetni, [magy. ívr. 2 1.]

48. 1620. febr. 4. Czobor Erzsébetnek, Thurzó György nádor özvegyének 
levele Klazekovits Istvánhoz Pázmány Kalauzának latinra való fordítása 
ügyében, [magy. ívr. lVa 1. Közölve Ehtört. Adattár V. 46. l.j

49. 1624................  A nagybajomi ev. hívek folyamodványa seniorukhoz
Ladoni Ferenchez Légrádon. Panaszkodnak, hogy a komáromi ref. püs
pök az ő prédikátorukat elmozdította, mivel az reformátusból lett evan
gélikussá. [magy. ívr. 2 1.]

50. 1624. márc. 15. Sennyei István váci kath. püspök levele Lachner Kristóf dr. 
soproni alpolgármesterhez és a tanácshoz, hogy ottani papjának Káldy 
Mihálynak tudósítását megértvén kijelenti, hogy a városnak semmivel 
sem tartozik, [lat. ívr. 2 1.]

3
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51. 1625...................A győri káptalan tanúkihallgató jegyzőkönyve Szalay
Benedek és egy pápai asszony házasságtörése ügyében, [lat. 4 ívrét- 
hossznyi lepedő. 1 1.]

52. 1629 máj. 29. A szentgróthi elöljáróság erkölcsi bizonyítványa Lackovics 
Szűcs Gergely mesternek becsületességéről és jámborságáról, [magy. ívr. 1 1.]

53. 1629...................Orsik Anda levele Kis Bertalan dunántúli ev. püspök
höz, melyben kimenti elmaradását a csepregi egyházi gyűlés előtt, hol 
ártatlanságát kellett bizonyítania valami vétségben, [magy. ívr. 21.]

54. 1631. szept. 2. A nagyszőlősi (Veszprém m.) lakosok levele Horváth
Zsigmond földesúrhoz prédikátoruk Zólyomi Pál szőlője ügyében, [magy. 
ívr. 2 1.]

55. 1632. márc. I. Vásonkői Horváth Zsigmond földesúr levele Kis Bertalan 
dunántúli püspökhöz, sárvári lelkészhez, hogy igazítsa el a nagyszőlősi 
(Veszprém m.) egyházi szőlő dolgát, [magy. ívr. 2 1.]

56. 1633. márc. 2. Pintér János végrendelete. Kőszeg...............[ném.ívr. 11 l.J
57. 1633. márc. 6. Ambrosius felsőbajorországi (Altha) benedekrendi prior

elbocsátó bizonyítványa Joannes Theodoricus Schiller rendtárs számára, 
kit testi fogyatkozásai miatt egy pfalzi egyházba küldtek eretnekek térí
tésére. [lat. ívr. 2 1.]

58. 1633. jún. 24. Utasítás a pozsonyi ev. papok számára. Aláirt hiteles 
példány, [ném. ívr. 11 l.J

59. 1637. nov. 2. Batthi János kajárkispéci ev. lelkész levele Kis Bertalan 
püspökhöz, hogy nem mehet Csepregre a kerületi gyűlésre, [lat ívr. 2 l.J

60. 1641. ápr. 16. Homonnai Mária (özv. Szécsiné) Letenyei István csepregi 
esperesnek panaszkodik, hogy két hálátlan lelkésze otthagyta, küldjön 
helyükbe másokat, [magy. ívr. 2 1. V. ö. Payr S : Egyháztört. Emi. I. k. (1910.) 
1941.]

61. 1642. márc. 7. A bárdosiak és a szécsényiek levele az ev. püspökhöz 
és az esperesekhez prédikátoruk Sárvári György érdekében, kit ellenségei 
megrágalmaztak. Többek közt azzal vádolták, hogy Török János uramat 
és feleségét kiprédikálta, [magy. ívr. 3 1.]

62. 1642.................. Bogner György felszentelési diplomája; aláírva Kiss
Bertalan sárvári lelkész és superintendens és öt esperes, [lat. más. (melyet 
1836. máj. 6-án hitelesített Lájpczig János kapolcsi (Zala m.) lelkész) föl. lVa 1.]

63. 1642. máj. 25. Szegedy István gyöngyösi katli. alesperes bizonyítványa 
Szeghy György pap számára máshova való elbocsátásakor, [magy. ívr. 2 l.J

64. 1645.................. I. T. M. levele Letenyei István espereshez, melyben
betegségével menti ki magát a gyűlésen való részvétel alól. [magy. ívr. 4 l.J

65. 1645. jún. 14. Semptei Benedeknek, a légrádi helyőrség prédikátorának 
levele Terbócz János felsőlindvai ev. espereshez, melyben Pandur György
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vajda megfenyítéséről és Kovács Mihálynak parázna feleségétől való 
elválasztásáról ír. [magy. ívr. 3 1.]

66. 1649...................Schuler János lelkészi meghívó levele (Walberstorffra).
[ném. ívr. 3 1.]

67. 1650. aug. 22. A légrádi helyőrség levele Musay Gergely superinten- 
denshez, hogy küldjön hozzájuk prédikátort, [magy. ívr. 21.]

68. 1650. szept. 27. Ugyanazok ugyanahoz, hogy küldjön hozzájok iskola- 
mestert. [magy. ívr. 2 1.]

69. 1650. nov. 28. Ugyanazok mentegető levele Gody Imre kőszegi lelkész
hez. [magy. ívr. 3 1.]

70. 1651...................Pro memoria, Losi Mihály Sárvárról való kiűzetéséről.
[magy. 4-r. 2 1.]

71. 1651. aug. 5. Gödi Imre kőszegi lelkész levele Muzsay Gergely dunán
túli ev. püspökhöz, melyben a csepregi evangélikusokat oltalmába ajánlja 
a háborgattatásokkal szemben, [magy. ívr. 2 1. V. ö. Payr S : Egyháztört. 
Eml.I. k. (1910.) 195 1.]

72. 1652. júl. 31. Szeli György pápai ref. prédikátor levele Magosy István 
ugodi hadnagyhoz, melyben Lósy Andrást becsmérli. [magy. ívr. 31.]

73. 1653. febr. 5. Ugyanaz ugyanahoz ugyanabban az ügyben, [magy. ívr. 3 1.]
74. 1653. dec. 21. A martyánci (Mártonhely) evangélikusok és reformátusok 

egyességlevele. [magy. ívr. 21.]
75. 1649 — 1655 között Győr környékén az evangélikusok ellen elkövetett 

hat rendbeli sérelmi eset rövid feljegyzése, [lat. ívr. lVa 1.]
76. 1655. márc. 1. T. K. lelkész levele Gödi György felsőlendvai lelkészhez, 

melyben találkozást kér a martyánci és rakicsáni ügy megbeszélésére, 
s panaszolkodik a török okozta nyugtalanság miatt. (Hely nélkül.) [magy. 
ívr. 2 l.J

77. 1655. márc. 3. Bizottsági jegyzőkönyv a martyánci (Mártonhely, Vasm.) 
egyház ügyében, melyre evangélikusok és reformátusok egyformán számí
tottak. A jegyzőkönyv a lakosság vallomását tartalmazza. Aláírták; Gombossy 
János viceszolgabíró, Geöde György felsőlindvai prédikátor és egy megyei 
esküdt, [magy. ívr. 1 1.]

78. 1655. márc. 10. Győri evangélikus elöljárók levele Vittnyédy István soproni 
követhez, melyben egyházuknak különösen az ottani reformátusokkal szem
ben való rövidségét emlegetik és sérelmeik orvosolására segítségét kérik, 
[magy. ívr. IV2 l.J

79. 1655. márc. 15. Horváth Ferenc felsőszelestei ev. lelkész levele Musay 
Gergely nemeskéri lelkész s dunántúli ev. püspökhöz, melyben arra kéri, 
hogy tájékoztassa Vittnyédy Istvánt helyesen a martyánci vitás egyház álla
potáról. [magy. ívr. 2 l.J

3 *



80. 1655. márc. 17. Musay Gergely dunántúli ev. püspök levele sógorához, 
Vittnyédy Istvánhoz, melyben Horváth Ferenc szelestei ev. lelkészre, mint 
az ügyben jártasra, hivatkozva tájékoztatja a martyánci evangélikusok 
visszaszorításáról, [magy. ívr. lVa 1.]

81 ..................Musay Gergely superintendens felterjesztése a nádorhoz a
csepregi plébánus garázdálkodásai ellen. [magy. ivr. IV2 1. V. ö. Payr S .: 
Egyháztört. Emlékek. I. k. (1910.) 197 1.]

82 ........... jun. 7. Téténiek levele Musay Gergelyhez, melyben egy jóravaló
prédikátort kérnek, [magy. ívr. 1 ty* 1.]

83. 1656 jan. 18. Paumgartner Károly ágfalvai ev. lelkész és Kiedlin Margit 
özvegy házasságlevele [ném. ívr. 6 l.J

84. 1656. aug. 14. Lenka vár és város ev. lakosainak folyamodványa a dunán
túli egyházi consistoriumhoz (püspök és seniorok), hogy földes urokkal 
s a többi tényezőkkel igazítsák el a dolgukat. Ők t. i. a monostor fráte
reinek is kénytelenek fizetni, pedig saját szegény prédikátorukat szeretnék 
tudni eltartani, [lat. ívr. 2lk  1.]

85. 1659. jun. 23. Wagner György győri prédikátor Musay Gergelyhez Lucskai
András végrendelete ügyében; távolmaradását is mentegeti. G y ő r,.............
[magy. ívr. 2 1.]

86. 1659. jun. 25. Losi András Musay Gergelyhez; védelmezi magát ellen
ségei vádjai ellen. Simonyi...................[magy. ívr. 2 l.J

87. 1659. jul. 5. Wagner György Musay Gergelyhez Lucskai András végren
delete ügyében. G y ő r,................[magy. ívr. IV2 l.J

88. Rakicsányi Zsigmond emlékirata a széplaki és hegykői templomok elfoglalá
sáról. [magy. ívr. IV2 1. Közölte Szolár Ferenc dr., Evangélikus Lap I. évf. 23.]

89. 1660. máj. 26. Lasnar Gergely sári prédikátor jelentése Musay Gergely 
püspökhöz, [magy. ívr. IV2 l.J

90. 1660. máj. 26. Vadeni Ferenc sedeni prédikátor panasza, melyben elmondja, 
hogy a csepregi plébános Szakonyi János őt és társait öt cinkosával 
egyetemben megverte arra való hivatkozással, hogy a polgármester vagy 
a plébános híre nélkül nem szabad a városba jönnie, j magy. ívr. 1 lU l.J

91. 1660. máj. 29. Schubert Antal lelkész értesíti Fustenstein András sajkai 
lelkészt a templomnak a katholikusok által való elfoglalásáról, [lat. ívr. 2 V2 l.J

92. 1661. szept. 25. Musay Gergely gyűlésre hívó körlevele. [ lat. (szakadozott) 
ívr. 2 l.J

93. 1662. Királyi meghívó-levél Sopron város közönségéhez a Pozsonyban 
1662-ben tartandó országgyűlésre, [lat. föl. IV2 l.J

94. 1662. nov. 30. Széchy Péter gr. levele, melyben ráír az új gencsi prédi
kátorra goromba fenyegetéssel, hogy rögtön kitakarodjék az eklézsiából, 
mivel jobbágyai az ő tudta nélkül hívták meg. [magy. ivr. IV2 l.J
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95. 1664. nov. 22. A légrádi ev. hívek levele Fisztrovics György és Miklósy János 
esperesekhez, melyben a nekik ajánlott ládoni prédikátort, Rakicsányi Istvánt 
elfogadják s jelentik, hogy ebben s egyéb ügyeikben hozzájuk küldték Rab 
Gergelyt, városuk esküdt bíráját és Szabó Benedeket, [magy. ívr. 1721.]

96. 1665. febr. 10. Fekete István kőszegi ev. magyar lelkész levele Bükben 
gyűlésező lelkésztársaihoz; kimenti a püspökválasztó kér. gyűlésből való 
elmaradását, Fisztrovics Györgyöt öregsége, szembaja s nemtelen volta 
miatt a püspökségre alkalmatlannak tartja s szavazatát Deselvics István 
légrádi esperesre adja. [magy. ívr. IV2 1. V. ö. Payr S . : Egyháztört. Em
lékek. I. k. (1910) 202 1.]

97. 1665. Mihályi evangélikusok levele Fisztrovics György püspök kőszegi 
lelkészhez prédikátoruk elbocsátása felől. [magy. ívr. (rongált) 21.]

98. 1665. ápr. 21. Kalinkius Joachim és Tarnóci Márton superintendensek 
levele a soproni ev. lelkészekhez, hogy az egyetértést a dunántúli super- 
intendentiában ne bontsák meg. [lat. más. ívr. 21k  1 ]

99. 1665. jul. 14. A szentmártoni és vönöcki hívek panaszos levele Fistrovics
György kőszegi főprédikátorhoz és dunántúli püspökhöz, hogy lelkészök 
Albini Lénárt, a templom kerítésének kapuját szétszedette s megcsinál
tatni nem akarja Szentmárton,................[magy. ívr GAl.]

100.1666. ápr. 9. Institoris Mihály értesíti Fisztrovics superintendenst a nagy 
tüzveszedelemről, mely a községet, az egyházi épületeket is elhamvasz
totta. Két könyvét felajánlja a superintendensnek. [lat. ivr. 1V2 1.]

101.1666. ápr. 10. Miskolczy Mihály levele Fisztrovics Györgyhöz, melyben 
a beteg püspököt gyógyulni magához hívja s egyéb magánügyekről szól. 
[magy. 4-r. 1V2 1. ]

102. 1666. szép. 27. Engedély ev. imaház épitésére, gr. Batthyány Kristóftól. 
(Cím nélkül) [ném. más. ívr. 1 Yr 1 ]

103. 1667. márc. 24. Szalóky Mihály levele gr. Niczky Gáspár vasmegyei 
viceispánhoz, melyben lefesti egy „havas bolond“ nemes asszonynak 
sorsát, [magy. ívr. 1 lk  1.]

104. 1667. szept. 2. A „szentgrothi augusta valláson levő seregh“ levele a 
püspökhöz, melyben mostani összeférhetetlen prédikátora helyett Büky 
Györgyöt kérik, ki hajlandó volna hozzájuk menni s jobban megfelelne 
olyan három vallású helyre, [magy. ívr. 1 1.]

105. 1668. jan. 20. A nagyasszonyfai gyülekezet sürgetve kéri Fisztrovics György 
püspököt, hogy küldjön nekik iskolamestert, [magy. 4-r. 17*1]

106. 1668. máj. 30. A győri gyülekezet kimenti távolmaradását a Locsmándon 
tartott gyűlésről, [magy. ívr. IV2 1.]

107. 1668. jun. 4. Kisfaludy Gáspár és István a Locsmándon tartott gyűléstől 
prédikátort kér a laki (Laak) gyülekezet részére, [magy. 4-r. 2 1.]
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108.1668., 1670., 1672. A nemesek szövetségének jegyzőkönyve, [lat. és ném. 
ívr. 8 1. (rongált).]

109. 1668. aug. 16. Berzeviczy Lajos, a remete szt. Pál rend pápai zárdájának 
vikáriusa, értesíti W. N. soproni alesperest, hogy az ev. lelkészt Dab- 
ronyból mint földesúr kiparancsolta; az új lelkész pedig mutatkozzék be 
nála. [lat. ívr. 21]

110.1669. máj. 13. Fisztrovics György superintendens lemondó levele a büki 
kerületi gyűléshez, [lat. ívr. 1 1. V. ö. Payr S . : Egyháztört. Emi. 1. k.
( 1910.)  205 1.]

111. 1669. jun. 1. Dunántúli ev. esperesek meghívó levele Sárossy Valentin 
pozsonymegyei magy. superintendenshez, melyben meghívják Bükbe köz
gyűlésre, hogy a gyengélkedése miatt lemondott Fisztrovics püspök helyett 
mást válasszanak, [lat. ívr. 3 1.]

112.1669 . . . .  Keüblinger Farkas üdvözlő levele Fekete Istvánhoz, az új 
dunántúli ev. püspökhöz Wittenbergből. [lat. 4-r. 372 1.]

113. 1669. jul. 8. Fábry György büki ev. lelkész levele Fekete István kőszegi 
ev. lelkész superintendenshez a bögöteiek s Peczeli Lénárd nevű össze
férhetetlen pap dolgában, [magy. ívr. 1 lk  1.]

114. 1669. jul 9. Dimiakovics Péter simonyi lelkész levele Fekete István püs
pökhöz, melyben beszámol egy küldetéséről. A mihályfalvai hallgatók 
megígérték az évi illetményeket, a sömjéni filia hallgatói megtagadták 
s fenyegetőztek, ezért megvonta tőlük az egyházi cselekményeket, [magy. 
ívr. 2 1.]

115 1669 jul. 22 Melegh János György üdvözlő levele Fekete István püs
pökhöz. [magy. ívr. 372 1 ]

116.1669. aug. 5. Szemczy György szentgróthi lelkész levele Fekete István 
püspökhöz, melyben más egyházat kér. [magy. ívr. 21.]

117.1669. aug. 2. Az eperjesi gimnázium vezetőségének kérelme a dunántúli 
püspökséghez és papsághoz támogatásért, [lat. ívr. 27* 1.]

118. 1669. Nagy Mihály edvi oskolamester folyamodó levele püspökéhez, mely
ben elpanaszolja, hogy a vásárosfalui és vági prédikátorok minő gyalá
zatosán bántak vele és anyjával, [magy. ívr. 372 1.]

119.1669. okt. 3 Felső- és alsószakonyi bírák és esküdtek az egész k. hall
gatósággal tanácsot kérnek Fekete püspöktől, mint az egyházi consistorium 
fejétől, mit tegyenek oskolamesterükkel, ki paráznaságban találtatott s így 
az Úr házába be nem mehet, [magy- ívr. 1721.]

120. 1669. okt. 3. Fábry György lelkész levele Fekete István püspök
höz, melyben a megszorult szakonyi oskolamesternek támogatást kér, 
hogy legalább az esztendejét hagyja az egyház kitöltenie, [magy. 4-r. 
172 1.]
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121. 1669. október 12 Dömölky András Fekete István kőszegi főprédikátor-
és superintendenhez Balassa Gergely házassága ügyében. Sárvár,............
[magy. ívr 1 Va 1 ]

122. 1669. okt. 31. Sömjeniek „egész falustul “ kérik „nemzetes, nemes“ Fekete 
György (!) „fő Püspököt“, hogy tegyen igazságot köztük és prédikátoruk
közt, ki jogtalan követelésekkel áll elő. Kemenes alatt Semjénben,.............
[magy. ívr. IV2 1.]

123.1669. nov. 2. Francsics János (de Szent Mihály) prédikátort kér a kerü
leti gyűléstől a gyülekezet számára, [magy. ívr IV2 I.]

124.1669. nov. 11. Sömjeniek Fekete István superintendensnek a köztük és 
prédikátoruk közt támadt egyenetlenség ügyében, [magy. ívr. IV2 l.J

125. . . . . . .  A szentmártoni hívek folyamodása az ev. consistoriumhoz, hogy
oldja fel őket az Ige-elvonásától, terjessze ki csak arra a pár személyre, 
akik engedetlenkedtek. [magy ívr. 1 'A 1.]

126. 1669. nov. 13. Répási István rektor védekező levele az ellene emelt
vádakkal szemben Fekete István superintendenshez s az esperesekhez 
intézve. Nemes Ládony,................[magy. ívr. 31.]

127. 1669. nov. 25. Prodinszky Mihály prépost, rohonci plébánus nyilatko
zatának mása arról, hogy Zimmermann György és Truskóczi Judit eljegy
zése közös akarattal felbontatott, [lat. 4-r. 1 1]

128.1669. Fekete Istvánhoz intézett olvashatatlan levél. [magy. ivr. 21 ]
129.1669. dec. 31. Laurenti János levele Fekete Istvánhoz valamely egyházi

fegyelmi ügyben. B ü k ,................[magy. ívr. 1 1.]
130............aug. 26. Fabricius János gimn. tanár kéri Fekete Istvánt, hogy munkája

két példányát adja át a kőszegi elöljáróságnak. Sopron,.........[lat. ívr. IV2 1.]
131.1669. dec. 21. Szentmihályi Francsics János levele Fekete István püs

pökhöz, melyben lelkészt kér a szentmihályi fárába. [magy. 4-r. 3 l.J
132.1670. jan. 10. Nagysárosi András levele Fekete István püspökhöz, mely

ben közbenjárásért s valami hivatalért könyörög, [magy. 4-r. 21/* 1.]
133. 1670. január 12. Fisztrovics György volt superintendens levele Fekete 

István püspökhöz szőlője dolgában, [magy. ívr. 1 xk  1]
134.1670. január 25. Fisztrovics György volt püspök levele Fekete István 

püspökhöz, hogy csekély fizetéssel megelégedő oskolamestert küldjön 
neki; és borai eladatásáról intézkedik, [magy. ívr. IV4 1.]

135. 1670. máj. 18. Sárossi András menti magát Fekete Istvánhoz írt levelében, 
hogy a felajánlott állást nem fogadta el [magy. 4-r. 2 l.J

136. 1670. máj. 19. Nagy-patthiak tiltakozása Fekete Istvánhoz joghatóságának 
illetéktelen kiterjesztése ellen. [magy. ívr. IV2 1]

137.1670. jún. 8. Német Simon panasza a consistoriumhoz felesége ellen, ki 
őt negyedszer is elhagyta, [magy. ívr. 1 1 ]
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1 3 8 ............... Russ Simon kérelme a consistoriumhoz, házasságának felbon
tása iránt. [ném. ívr. 2 1 ]

139. 1670. jún. 11. Fekete István dunántúli ev. püspök levele Berzeviczy Lajos 
pápai pálos vikáriushoz egyes prédikátorok áthelyezéséről, [lat. ívr. 1 1.]

140. 1670. júl. 27. Eőri Mihály levele Fekete István püspökhöz, melyben érte
síti, hogy gr. Széchy Péter meggyanúsítja a püspököt azzal, hogy nehányad 
magával a savanyú víznél a végvárakba bebocsátott németek ellen rebellál. 
[magy. ívr. 11k  1.]

141.1670. júl. 30. Vertics Ádám reversalisa a püspökhöz, hogy nem fog 
Miskolczi prédikátoron bosszút állni, akinek feljelentésére volt Kőszegen 
elzárva, [magy. 4-r. 11 ]

142 1670. aug. 3. A légrádi őrség evangélikusainak panaszos levele Fekete 
István püspökhöz, hogy császári parancs folytán el kell bocsátaniok s 
többé nem tarthatnak prédikátort. Kérik a püspököt, hogy ebben az ügy
ben a császárhoz igyekező követeiket lássa el folyamodvánnyal és utasí
tásokkal. [magy. ívr. lVa 1.]

143. 1670. aug. 3. Túróczi András reversalis levele, melyben ígéri, hogy a 
lóczi prédikátoron kiszabadulása után nem fog bosszút állani, hanem 
megköveti őt is meg az egész fárát. [magy. ívr. Ve 1.]

144. 1670. aug. 16. Gr. Csáky László keményhangú levele Horvát György prédiká
torhoz a tized megtagadása ügyében. Szent-Gotthárd,.......... [magy. ívr. 1 1. ]

145. 1670. aug. 24. Sági és simonházi fárabeliek kérik a püspököt, ne vigye 
el tőlük a papjukat, mert a nézeteltérések közöttük már megszűntek, 
[magy. 4-r. 2 1.1

146. 1670. szept. 18. Sárosi Nagy András theologus levele Fekete István püs
pökhöz, melyben Sárosi Molnár István számára fárát kér. [magy. 4-r. 2 V2 l.j

147. 1670. szept. 26. Rakiesány felkéri Fekete Istvánt, hogy látogasson el 
Légrádra. [magy. 4-r. 1 1.]

148. 1670. okt. 7. Piszan András panaszt tesz Dimiakovics Péter esperesnél 
a szentmártoni prédikátor ellen illetlen magaviseleté és beszédei miatt, 
[magy. 4 r. 3 1.]

149. 1670. okt. 7. Sárossi András levele Fekete István püspökhöz, melyben érte
síti, hogy a kassai iskolába megy helyettesnek, (magy. ívr. 11]

150. 1670. okt. 9. Dimiakovics Péter simonyi ev. lelkész a bobai és szent
mártoni ev. lelkészek kihágásairól panaszkodik a püspöknek, [magy. ívr. 21 ]

151. 1670. okt. 20 Langis Mátyás levele Fekete püspökhöz a jezsuiták üzel- 
meiről. Sopron...................[lat. 4-r. 2V21.]

152. 1670. okt. 30. Szécseny György üzenete a vasvári plébánoshoz, hogy 
adja hírül, mihelyt a dereskeiekhez és döbörhegyiekhez prédikátor jön, 
hogy vasban Szombathelyre hozassa, [magy. más. 8-r. 1 1.]
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153.1670. nov. 20. Zvonarics Sámuel Fekete István superintendenshez írt
levelében mentegetőzik, hogy egy gyermek temetésekor nem harangoz- 
tatott. M ihali,............... [magy. ívr. 1 1 ]

154.1670. nov. 24. Quary Gergely Fekete Istvánhoz intézett levelében támo
gatja a guari gyülekezet kérelmét, hogy prédikátoruk hagyassák meg a 
gyülekezetben. G u a r,................[magy ívr. 1 1.]

155. 1670 dec. 2. Batthyán Kristóf gr. kir. generális menedéklevele a nárai (,Náray’) 
templomra kéregető két szuplikáns számára. Rohonc,.......... [lat. ivr. 1 1.]

156.1670. dec. 12. Fekete István superintendens és Lang (Langius) Mátyás
ajánló levele a nárai község számára kegyadományt gyűjtők részére. 
Kőszeg,................[lat. ívr. t 1.]

157. 1670. dec. 28. Francsics Ádárn levele Fekete püspökhöz, melyben érte
síti a dozmaii prédikátor hirtelen lemondásáról, [magy. ivr. 272 1.]

158. 1670. dec. 30 Rissányi György értesíti Fekete István superintendenst,
hogy a doroszlói egyházba, ha a superintendens máskép nem rendelke
zik, kész elmenni. Dozmat..................[magy. 4 r. 1 1.]

159 1671. Stork János pusztaszentmihályi prédikátor botrányos életéről szóló 
írás. [lat ívr 1 1 ]

160. 1671. jan 7. Gr. Draskovics Sára panaszt tesz Fekete Istvánnál a kör
nyékbeli prédikátorok visszaélése, különösen a házasságkötésnél tapasz
talható szabálytalanságok miatt s megbüntetésüket sürgeti. Felsőlindva, 
. . . . . .  [magy. ívr. 1 1.]

161. 1671. jan. 22. A walbersdorfi egyház panaszt emel Lang Mátyás esperes 
előtt prédikátora ellen s helyette másikat kér, (hozzácsatolva Lang vála
szának fogalmazványa sok törléssel és javítással.) [ném. ívr. 81.]

162. 1671. jan. 24. Szenczy György szentgróthi prédikátor levele Fekete István 
püspökhöz, melyben tisztázza magát egy vád alól s az egyházban levő 
zavarok támasztásával a kálvinista mestert vádolja, [lat. ivr 372 1.]

163. 1671. jan. 29. Laky János szentmártoni prédikátor védekezik Fekete előtt 
azon rágalmak ellen, melyekkel Potyondiné illette, [magy. ívr. 1 V2 1.]

164. 1671. febr. 1. Sulták Miklós prédikátor Fekete Istvánhoz intézett leve
lében védekezik Draskovics grfné vádjai ellen. (1. 160.) [magy ívr. IV2 1.]

165. 1671. febr. 3. A vönöckiek védik a szentmártoni papot Potyondiné s a 
szentmártoniak ellenében Fekete püspökhöz írt levelükben, [magy. ívr 2 1.]

166. 1671 febr. 18. Boros István megyei esküdt Fekete superintendenshez,
melyben védelmezi Laky Jánost Potyondiné vádjai ellen. (1. 163.) Szent- 
m árton ,............... [magy. ívr 1V2 1]

1 6 7 .1 6 7 1 . márc. 18. Fekete István superintendens és Lang Mátyás esperes
ajánló levele a dozmati templomra gyűjtő Németh György és Warga 
György részére K őszeg,............... [lat. ívr. 1 1.]

4
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168.1671 Palásti István és Palásti György ajánló levele a dozmati templomra 
gyűjtők részére. D ozm at,................[lat. ívr. 1 1.]

169.1671. márc. 23. Lang Mátyás Fekete Istvánhoz a dozmatiak gyűjtése s
a borboliak katholizálása ügyében. Sopron ,................[lat. 4-r. 3 1.]

170. 1671. ápr. 4. A nemeskéri és szopori gyülekezetek Fekete Istvánhoz, hogy 
lelkészüket megtarthassák, [magy. 4-r. 3 l.j

171. 1671. ápr. 22. Soós András Fekete Istvánhoz, hogy közvetítse Sári Ferenc
és Osváth András közt a kibékülést. Dozmat,............... [magy. ívr. 11.]

172.1671. A vönöcki tanító panasza Fekete Istvánhoz, hogy a gyülekezet a 
fizetését nem akarja megadni, [magy. ívr. 1 1.]

173.1671. jún. 1. Francsics János beadványa a dunántúli kerületi gyűléshez,
hogy a szentmihályi egyházban a lelkész által támasztott visszavonást 
szüntesse meg. Puszta Szt. M ihály,............... [lat. ívr. 31]

174..................Alásonyiak kérelme a püspökhöz és széniorokoz, hogy falujok
anyaegyház maradhasson, [magy. ívr. 1 1.]

175. 1671. jún. 29. Ostffy László Fekete Istvánhoz, hogy rendeljen az egy
házba új prédikátort, mivelhogy a régi alaptalan neheztelésében eltávozott. 
Ostffy Asszonyfa,............... [magy. ívr. 2 1.]

176.1671. jún. 30. Fekete István levele Büki Györgyhöz, ennek Asszonyfáról 
való eltávozási szándéka ügyében, [magy. 4-r. 1 1.]

177. 1761. júl. 5. Fisztrovics György jelentése Fekete Istvánhoz a kőszegi
elfoglalt templom javai ügyében tartott vizsgálatról. S zige t,...............
[magy. ívr. 2 1 ]

178.1671. júl. 7. Welligrandt Mihály értesítése Fekete Istvánhoz, hogy Hallé
ban lelkészi vizsgát tett s lelkésszé szenteltetett. Alsó-Lausitz határán 
(in finibus inferioris Lusatiae). [lat. ívr. 2 1.]

179.1671. aug. 25. Laky János Fekete Istvánhoz: volt híveitől hajttassa be, 
amivel neki tartoznak, [magy. 4 r. 1 l.J

180.1671. aug. 29. Fekete István Dimjakovics Péter alesperesnek: járjon el
Laky János és a vönöcki iskolamester sérelmi ügyében. (1. 172. 179.) 
Kőszeg,................[magy 4-r. 1 1.]

181. 1671. szept. 13. Niczky Anna és Lampre Erzsébet kérvénye Fekete püs
pökhöz Laky prédikátor eltávolítása tárgyában. (V. ö. 180.) [magy. ívr. 1 1.]

182..................Légrády István levele a községi ev. lelkészhez. Megkövetés.
[lat. ívr. 2 1.]

183.1671. szept. 20. Fodor János levele Fekete István püspökhöz bizonyos 
foglyok ügyében, [magy. 4-r.]

184.1671. szept. 20. Orkuti János magánlevele Kövesdi Pál soproni ev. 
magyar lelkészhez, beletéve Büki György szentmártoni lelkész levele 
Dimjakovics Péter espereshez, melyben Laky vakmerőségéről ir. [magy. 4-r.]
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185.1671. szept. 23. Büky György ev. lelkész levele Fekete püspökhöz a 
szentmártoniak és a vönöckiek veszekedéséről az egyházi jószágok miatt, 
[magy. ívr. 1 1.]

186.1671. szept. 24. Fodor János jelentése a „rabok ügyében“ Fekete
Istvánhoz. B écs ,............... [magy. ívr. 1 1.]

187.1671. okt. 12. Hauck Ádám Fekete Istvánhoz: támogatást, ajánlatot kér.
Sopron,............... [lat. ívr. 2 I.]

188.1671. okt. 27. Laurentius János panasza Fekete Istvánhoz, hogy hívei 
nem fizetnek neki. [magy. 4-r. 1 1.]

189.1671. nov. 6. Fodor János Fekete Istvánhoz: jó resolutiot várhatnak
„az mi dolgunkban“ (?). B ü k ,................[magy. ívr. 2 1.]

190. 1671. dec. 4. és 1671. dec. 24. Kettős bizonyságlevél: I. Tulok Boldizsár 
és Horváth Mihály esküdtek bizonyítják, hogy az elfoglalt patyi templom
visszaadása előttük megtagadtatott, Karoly P a ty ............... II. Ölbei János
esküdt bizonyítja, hogy a visszaadás másodszor is megtagadtatott. Karoly 
P a ty ................[magy. 4-r. 3 l.j

191. 1672...................Névtelen fenyegető, goromba levele a peszkóci, petróci
és sztaniociakhoz. („Költ a honnat költ, anno 1672“.) [magy. ívr. 1 1.]

192. 1672. márc. 26. Armbruster János Fekete Istvánhoz a beteg pozsonyi lelkész 
helyettesítéséről s az ebből várható személyváltozásokról, [magy. ívr. 2 l.J

193. 1672 jún. 5. Francsics János Szentmihályon kelt levele Fekete püspök
höz az addig szentmihályi ev. lelkész Stork János dolgában, [magy. ívr. 2 1.]

194.1672. jún. 14. Hudeden Kata kérő levele Gróf Széchy Péterhez 100 forint 
visszatérítése iránt, Széchy válaszával, [magy. ívr. 2 l.j

195.1672. szept. 3. Sárossy András Kőszegről Francsics Jánosnak Szent- 
mihályra megírja, hogy járt el egy bizonyos megbízatásban, [magy. 4-r. 2 1.1

196.1672. okt. 11. Gróf Széchy Péter édesanyjához írott levelének mása,
hogy nem fogja tűrni az ev. prédikátor visszatérését a felső lindvai egy
házba. A páti,............... [magy. ívr. 1 l.j

197. 1672. ápr 27. A tétényi magyar és német ev. közönség kérelme Fekete 
püspökhöz, melyben kérik, hogy a helyettesítésre küldött prédikátort 
rendelje nekik a régi helyett, [magy. ívr. 2 1.]

198. 1673. febr. 12. A rába-hidvégi hívek Fekete Istvántól más „emberséges“ 
prédikátort kérnek [magy. ívr. 1 l.j

199.1673. ápr. 4 Francsics János kéri Fekete superintendenst távolítsa el a
méltatlan prédikátort, Storchot s küldjön helyette érdemesebbet. Szent- 
rnihály,............... [lat ívr. 1 l.j

200.1673. ápr. 17. Kisfaludy István levele Fekete István püspökhöz, melyben 
kéri, hogy a mihályiaknak és a kisfaludiaknak a lelkipásztor miatt való 
veszekedését szüntesse meg. [magy. ívr. 2 1.]
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201.1673 ápr. 21. Fekete István válasza Francsics Jánosnak, hogy béküljön
ki Storch-hal s jelenjék meg a kér. közgyűlésen. K őszeg,............... [lat.
4-r. 21]

202. 1673. jun. 6-ára a Szilvágyon tartandó kerületi gyűlésre meghívó. (Tulaj
donképpen 12 előre kitűzött tétel megvitatására egybegyülendő értekez
letre való meghívás.) Aláírva Fekete István superintendens, hat esperes 
és a jegyző neve. [lat. föl. lepedő, 2 1.]

203. 1673. ápr. 28. Dömölly György prédikátort kér Fekete Istvántól Pattyra.
P a tty ,............... [magy. ívr 1 1.]

204. 1673 máj. 28. „Tata végházbeli és Tata városi Augustana Confession
levő hallgatóság“ kéri Fekete Istvánt, hogy időnként prédikátort bocsásson 
hozzájok. T a ta , ................[magy. ívr. 1 1.]

205. 1673. jun. 5. A miháli gyülekezet panaszt tesz a püspöknél prédikátora
ellen. M iháli,................[magy, ívr. I1/» 1.]

206. 1673. jun. 5. Tissinay, pósfalvi tanító, panaszt tesz a püspöknél, hogy
járandóságát a hívek nem adják meg. Pósfalva,............... [magy. ívr. 11.]

207. 1673. jun. 5. Francsics János felhatalmazza Szarka Mátyást, hogy a szil
vágyi egyházi gyűlésen őt képviselje. Szt.-Mihály....................[magy.
ívr. 7 2 1.]

208.1673. jun. 5. Textoris Mihály söptei prédikátor panaszt tesz a püspöknél,
hogy hívei az új tanító számára a papi földekből egy holdat el akarnak 
venni. Söpte, . . . .  [magy. ívr. 1 l.J

209. 1673. jun. 10. Széchénj György kalocsai érsek Seynitz cs. administra 
torhoz; megtiltja, hogy a poltendorfi lutheránus jobbágyok a környékbeli 
ev. prédikátorokhoz (az ágfalvihoz) járjanak prédikációt hallgatni, [ném. 
ívr. 1V« l.J

210. 1673. jun. 13. Seynitz csász. administrator értesíti a poltendorfi bírót a 
fentebbi (209.) tilalomról, [ném. ívr. 1 Va 1.]

211.1674 ..........Deák Fülöp levele az egyházi törvényszékhez, melyben
Bertalan prédikátort hosszan vádolja mindenféle, magánpanaszokkal, [magy. 
ívr. 8 l.J

212.1674 ............... Légrády István hivatalából elmozdított ev. lelkész folya
modó levele az egyházi törvényszékhez, melytől bocsánatot, s újra való 
alkalmaztatást kér. [lat. ívr. 2 l.J

213. 1674............ A kocsi nemesek folyamodása a consistoriumhoz, melyben
kérik, hogy társukat, Magyar Istvánt, válassza el rossz életre tért felesé
gétől. [masy. ívr. 1 l.J

214. 1674. máj. 16. A mórichidai és árpási gyülekezetek kérő levele a püs
pökhöz, Fekete Istvánhoz, melyben kijelentik, hogy prédikátorukkal nin
csenek megelégedve s más lelkészt kérnek, [magy. ívr. 1 l.j
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215. 1651. . . . Felső- és Alsó-Zakan és Gyékényes ev. őrsége gyülekeze
tének híványa lelkésze számára, mely 13 pontban felsorolja tennivalóját 
s jövedelmét. Aláírva a vajdák és Nyáray György fővajda saját kezével. 
I magy. ívr. 2 l.J

216 ..............Török Anna levele Fekete püspökhöz, melyben udvari papot
kér [magy. ívr. IV2 1]

217 ..............A kissomlyai hallgatóság levele a püspökhöz, melyben tilta
koznak egy filiájuk elszakadása ellen; azzal érvelnek, hogy az magában 
nem bírja a prédikátor-tartást, [magy. ívr 2 1.]

218 ..............„A szent-trinitási fárabeliek közönségessen“ folyamodnak Széchy
Péterhez, hogy járjon közbe ügyükben anyjánál, ki bezáratta templomukat. 
Széchy Péter indorsatiojával. [magy. ivr. 1 Vr l.J

219 ..............Szentandrásy levele Nagy Mihályhoz, melyben pénzbeli segít
séget kér. [magy. 4 r. 1V2 l.J

220 ..............Lang Mátyás Fekete Istvánhoz, Laitner, Fabricius és Storch
ügyében, [lat. 4 r. 2 1.]

221 ..............A kis-péczi hívek (a kér. gyűléstől?) prédikátort kérnek, [magy.
ívr. 11.]

222 ..............Fisztrovics György Fekete Istvánhoz magánügyben, [magy. ívr. 11. ]
223................ Felső-Lindva, Szt. György, Muraszombat, Martyáncz (Márton-

hely) és Szt.-Trinitas falubeli nemes és nemtelen ev. hívek folyamodása 
a megyéhez, Széchy Péter és anyja Draskovics Sára üldözései, hatal
maskodásai ellen. [magy. ívr. 2 V2 1.]

224................. A szolnoki, szentgyörgyi, martyánczi, tissinai prédikátorok kérik
a földesurat (gr. Széchy Pétert?), hogy a tőlük követelt 5—5 tallér 
„ftibrát“ engedje el. [magy. ívr. 1 1]

225. 1676. máj. 9. Kirchmaier János kérvénye Draskovicz Miklós kir. tanács
nokhoz házának Pozsonyban való összeírása tárgyában, [lat. ívr. 21.]

226. 1683. máj 12. Gr. Wurmbrand és gr. Wurmbrandné végrendelete, [ném., 
kir. jegyzőtől hitelesített más., ívr. 3 V2 1.]

227.1690............Boros István Dimjakovics Péterhez a Laky István prédikátor
és Potyondiné és Horváth Jánosné között támadt háborúság ügyében. 
Szentmárton, . . . .  [magy. 4-r. 1 1.]
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FÜGGELÉK.
1 a. 1619. márc. 25. Nádasdy Pál gr. levele Klazekovics Istvánhoz, melyben 

információt kér Letenyei felől [magy.ivr. V2 l Payr S .: Ehtört. Emi. 173 1.]
2a. 1620 máj. 11. Brunszvik Tóbiás új ev. püspök és seniorai kérik a 

dunántúli ev. püspököt, Kiazekovitsot és seniorait, hogy a püspöki irat
tárukból egyes iratokat tanulmányozás céljából legyenek szívesek oda
kölcsönözni. [lat. ívr. 1 Va 1.]

3a. 1624 máj. 8. A dunántúli ev. püspök, Zvonarics Mihály és seniorai bizo
nyítványa, melyben Nagy Ambrust elválasztják egyházilag feleségétől, 
Kisfaludy Katalintól, [lat. ívr. 1 1]

4a. 1647. máj 2. Nádasdy Boldizsár és Szeghy János országgyűlésileg kikül
dött biztosok restiíuáló levele, mellyel a vasvármegyei „szanfalvai“ tem
plomot, mint a visszaadatni rendelt 90 templom egyikét, „minden per-
tinentiaival1 az evangélikusoknak visszaadják. Szanfalva...................[magy.
más. (melyhez ném. fordítás van csatolva), ívr. 2 1. Közölte Szolár Ferenc dr. 
Evangélikus Lap I. évf. 22. sz ]

5a .................A soproni gimnázium igazgatójának, Sarnichhausen Konrádnak,
a városi tanácshoz intézett lemondó levele, [ném. ívr. 31.]

6a. 1669. márc. 25. Horváth Ferenc levele atyjához, tresztyenfalvai Horváth 
Jánoshoz favágatás s egy erdő ügyében és egyéb magánügyekben, [magy. 
ívr. 1 l.J

7a. 1651—1665. Landauer Constantia 5 levele Lang Mátyáshoz, mint lelki- 
pásztorához. [ném. 4-r. 22 l.J

8 a ................. Torma Ferenc levele a csepregi zsinathoz a Kőszeg környékén
lakó szegények érdekében, [magy. ívr. 2 V2 1 ]

I a 8;
1. 1720. márc. Az 1691-től megjelent vallásügyi kir. rendeletek, összegyűjtve 

az 1720-iki pesti articularis bizottság alkalmára. (11 drb). [lat. más. ívr. 57. 
Mária Dorottya ajánd.]

2. 1691. ápr. 2. I. Lipót resolutioja a protestánsok vallásgyakorlata tárgyá
ban. Az 1701. évi resolutioval együtt, [lat. nyomtatás és két írott másolata 
Mária Dorottya ajánd.]

3. 1692. ápr. 9. A soproniak meghívó levele Meissner Mihály tábori lelkész 
számára, [ném. ered. (és egy más.) ívr. 4 1 Mária Dorottya ajánd.]
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4....................Magyarországi főemberek levelei. (Literae Procerum Hungáriáé
. . . .  editae in lucem ab Augusto Cordato Pannonio.) [15 füzetke, 4- r. 
881. lat. más. | a) Nagy Lajos király Johanna nápolyi királynéhoz, b) Johanna 
felelete Lajosnak, c) I. László király segélykérő levele Scander-béghez. 
1444. d) Scander-bég válasza, e) Luther levele több magyarországi lel
készhez. f) Zrínyi Miklós a császári tanácsosokhoz Zerinvár elfoglaltatása 
után. 1664. jún. 30. g) Zrínyi Péter pártfogást kérő levele II. János 
György szász választóhoz. 1664. h) Nádasdy Ferenc idősebb fiához, hogy 
biztosítsa magának a kir. kegyelmet. 1670. dec. 14. i) Nádasdy Ferenc 
kegyelemkérő levele a királyhoz. 1670. k) Frangepán Ferenc hasonló 
tárgyú könyörgő levele (1671.) az ítélet meghozatala után. 1) Zrínyi Péter 
kérelme a királyhoz, hogy ügye a magy. törvényekben jártas bíróság elé 
utaltassák. 1670. m) Thököly Imre Kara Mustafa nagyvezérhez a Vág 
mellett vívott csatáról. 1683. n) Thököly Imre 111. János György szász 
választóhoz, melyben a felkelés ügyét pártfogásába ajánlja. 1684. o) Thököly 
levele XI. Ince pápához, melyben magát s az ország jogait, szabadságát

' védelmébe ajánlja. 1684. p) Thököly Bécsben lévő nejéhez, hogyan cse
réltethetné ki magát az elfogott Heyszterért. 1690. aug. hó. r) Thököly 
nejének válasza, Heyszterért cserében szabadon bocsáttatása tárgyában, 
s )  Az esztergomi érsek a körösiekhez, hogy a prédikátorokat, tanítókat 
űzzék ki, a templom kulcsát a kecskeméti barátoknak adják át börtön- 
büntetés terhe alatt. 1688. jún. 5. t) Az esztergomi érsek a kecskeméti 
polgárokhoz az előbbeni pontban említett rendelet végrehajtása tárgyában. 
1688. jún. 5. u) I. József országgyűlésre hívó levele. 1703. v) III. Ince 
pápa levele János esztergomi érsekhez, melyben a magy. király koroná
zásának szertartását az esztergomi érsekek tisztének tartja. 1209. z) Ki
vonat Vasmegye 1604. évi közgyűlésének jegyzőkönyvéből kiskorú Nádasdy 
Pál részére tett kir. adomány (Donatio Regia) tárgyában.

5. 1694. febr. 21. A besztercebányai német-tót egyház meghívó levele Figuli 
Györgyhöz kisegítő lelkészi állásra, [lat. ered. ívr. 3 l.J

6. 1695—1761. Kivonat a kemenesaljai esperesség jegyzőkönyvéből, [lat. más. 
ívr. 2 1.]

7. 1696. Ein Lied bey Einweihung eines Bethauses zu gebrauchen, welches
J. W. C. Blasius Lövey damaliger der Augsburgischen Confession zu- 
gethanen in Raab Prediger, verfertiget hat, Anno 1696. [ném. nyomt. 16-r. 81.]

8. 1654—1696. Sowitschiana. A két Sowitschra, Ábrahám és Kristófra vonat
kozó iratok, a) S. Ábrahám házasságlevele. 1654. okt 6. [ném. ered. ívr. 
71.] b) S. Ábrahám és Preinig Zsófia kölcsönös adománylevele. 1675. 
jan. 2. [ném. ered. ívr. 61.] c ) S. Ábrahám leányának végkielégítése. 1675. 
jan. 18. [ném. ered. ívr. 5 l.J d) S. önéletrajza, [ném ered. ívr. 4 l.J e) Leánya
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örökrészének átadásáról kiállított okmány. 1686. [ném. ered. ívr. 61.] f) 
Végrendelete. 1686. máj. 15. [ném. ered. ívr. 2  1.] g) Végrendelethez függe
lék. 1688. márc. 15. 1695. május 1. [ném. ered. ívr. 21. | h) 1695. márc. 14. 
Végrendelet függelék (codicillus). [ném. ered ívr. 2 1 ] i) S. Á. személyére 
vonatk. jegyzetek. 1696. nov. 16. [ném. ered. ívr. 8  1.] k) S. Kristóf idézése 
a győri katli. egyházi törvényszék által. 1681. júl. 24. [lat. más. ívr. 2 1.] 
1) S. K. levele a prímáshoz, melyben a győri káptalani törvényszék előtt 
való meg nem jelenését igazolja, [lat. fogaim. ívr. 2 V2 1.] m) gr. Oxenstierna 
Károly levele S. K.-hoz, melyben felszólítja, menjen Bécsbe prédikálni, 
vagy mást küldjön. 1685. máj. 5. [ném. ered. ívr. 1 l.J n) S. K. két válasza 
Oxenstierna grófnak. 1685. máj. 19, 20. [ném. ívr. 3,41.] o) S. K. levele 
Portnerhez, melyben Ehrhard Gerharddal való ügyét figyelmébe ajánlja, 
[lat. fogaim. ívr. 5 1.] p) S. K. részvétnyilvánító levele Oxenstierna grófhoz 
hitvese halálakor, [ném. fogaim. ívr. 61.] q) Történeti jelentés és védelem 
a Sowitsch-ügyre vonatkozólag, [ném. ívr. 281.] r) Ehrhard Gerhard levele
S.-hoz, lánya eljegyzésével kapcsolatban, [ném. ívr. 161. (csonka) ] s) S. K. 
arcképe. [Mária Dorottya ajándéka.]

9. 1665—1698. Házi krónika töredékei. (Fragmente einer Hauskronik). Ház
tartási jegyzetek, kiadások jegyzéke, soproni városi és országos események 
följegyzése, [ném. felezett ívr. 1 2 2 1 ]

10. 1698. Lőcse szab. kir. város rendelete. (Polizei-Ordnung és Vermehrte 
Polizei-Ordnung.) [ném. nyomt. ívr. 161. A közrend fentartásara vonatkozó 
tilalmak és rendelkezések.]

10a.................Trencsén sz. kir. városi evangélikusok 11. Józsefhez felterjesz
tendő kérvénye, illetve a kérvény összegyűjtött anyaga. (Materia instantiae 
Suae Matti exhibendae). 3 melléklettel, [lat. ívr. 181.]

11. 1699—1702. Zabler Jakab superintendens és ifj. Zabler Jakab lelkész, 
valamint Sartorius helyettes lelkész Bártfáról való elüzetésének, az ottani 
ev. templom leromboltatásának, valamint karácsonmezei (Sáros m.) tem
plom lerombolásának története, egy a bártfai esetre vonatkozó kir. ren
delet másolatával, [ném. (lat.) ívr. 81.]

I a 9; 1 2
1. 1701. júl. 30. XII. Károly svéd király hadüzenete Lengyelországnak a 

lengyel érsekhez intézve, [ném. más. 4-r. 31.]
2. 1701. máj. 12. Lipót király rendelete, melyben a töröktől visszafoglalt 

részekben a tizedet a clerusnak engedi á t ; a tizedek tizedét pedig a kir. 
kincstárnak tartja fenn az egész országban, [lat. más. föl. 91.]'
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3. 1663—-1703. Barth János Konrádra, a bécsi csász. udvarnál levő dán követ- 
ségi prédikátorra vonatkozó iratok. (Barthiana): a) III. Frigyes dán király 
instructioja Barth számára. Koppenhága, 1663. jan. 13. [néni. ered. ívr. 4 1.] 
b) III. Frigyes kinevező levele Barth számára. Koppenhága, 1663. jan. 16. 
[néni. ered. ívr. 2 1.] c) Sopron város bírájának és tanácsának levele a bécsi 
dán követhez, hogy érdekükben járjon közbe királyánál. 1665. jan. 16. 
[lat.ered.ivr.il.] d) III. Frigyes elbocsátó levele Barth számára. Koppen
hága, 1665. febr. 7. [ném. ered. ivr. 1 Va 1.] e) A soproni elöljáróság fel
szólítása Barthhoz, hogy fogadja el náluk a lelkészi és esperesi hivatalt. 
1665. márc. 24. [ném. ered. ívr. 31.] f) A soproniak meghívó levele Barth
hoz. 1665. ápr. 13. [ném. ered. ívr. 2 V2 1.] g) A meghívó levélhez való 
jegyzetek, [ném. ívr. 11.] h) III. Frigyes engedélye Barth számára, hogy 
Sopronba mehessen. Koppenhága, 1666. febr. 5. [ném. ered. ívr. 31.] i)  
Barth kérelme V. Keresztély királyhoz, hogy biztosítsa neki a III. Frigyes 
által megadott védelmet, [ném. fogaim. ívr. 2 V2 1.] k) V. Keresztély dán 
király védelmébe fogadja Barthot. Koppenhága, 1671. ápr. 11. [ném. ered. 
ívr. 3 V2 1.] I) A landaui lelkészek levele Barthhoz egy örökösödési ügy
ben. 1687. febr. 19. [ném. ered. ívr. 27*1.] m) Barth János Konrád (az 
ifjabb) életrajza. (1678— 1702.) [ném. ívr. 41. Mária Dorottya főhercegasszony 
ajándéka.]

4. 1702. szept. 24. I. Lipót oklevele, mellyel a Hellenbach-családot báró
ságra emeli. [lat. más. ívr. 71.]

5 . 1702. dec. 15. Helytartótanácsi rendelet a vasárnap és ünnepnapok meg
tartása tárgyában, [lat. más. ívr. 3721. Mária Dorottya ajándéka.]

6. 1703. okt. 23. I. Lipót rendelete, melyben Pest városának megadja a szab. 
kir. városokat megillető jogokat és kiváltságokat, [lat. más. 4-r. 101.]

7. 1703. jún. 7. II. Rákóczy Ferenc kiáltványa (Recrudescunt . . .) [lat. más. 
4-r. 11 1. Mária Dorottya ajándéka.]

8 . 1704. Pécs város rövid krónikája, különösen az 1704. évi pusztulásé, 
melyet a kurucoktól, aztán a rácoktól szenvedett, [lat. 4-r. 231 ]

9. 1683 — 1704. Curiosa Históriám Hungáriáé Civilem lllustrantia. A Thököly- 
és Rákóczy-korra vonatkozó feljegyzések. Köztük Rákóczy kiáltványa és 
levele a horvátokhoz. [lat. 8-r. 591.]

10. 1704. márc. 7. Bercsényi Miklós levele Liptómegye közönségéhez a vallás
felekezetek közötti egyetértés és békesség ügyében, [magy. hit. más. 
ívr. 1 1.]

11. 1704. szept. 8. Rákóczy Ferenc levele Liptómegyéhez a hadviselés újból 
való megkezdése tárgyában, [magy. hit. más. ívr. 272 1.]

12. 1704. nov. 13. Rákóczy Ferenc rendelete Liptó vármegyéhez a fölkelő 
sereg szállítása, élelmezése tárgyában, [magy. hit. más. ívr. 3 1.]

5
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13. 1705—1706. Sopron városának a kurucok (Vak Bottyán, Csáky, Ocskay) 
által való ostromoltatásának története, [ném. 4-r. 361. Mária Dorottya ajánd.]

14. 1705. nov. 15. A Báthory Erzsébet bűnperében felvett jegyzőkönyv, tanú- 
vallomások. [magy., lat. ívr. 161]

15. 1705. dec. 15. Institoris Éliás lőcsei lelkész levele a besztercebányai tót 
egyházközséghez, hogy meghívatása elfogadását illető vegleges válaszát 
el kell halasztania, [lat. ered. ívr. lVal.J

16. 1705. okt. 22. II. Rákóczy Ferenc biztosainak (Görgey Imre és Melczer 
János) bizonyságlevele, mellyel az eperjesi templomot és kollégiumot az 
evangélikusok birtokába visszabocsátják. [lat. ered. ívr. 1 1.]

17. a) 1706. nov. 27. Krmann Dániel modori lelkész és superintendens kör
levele Weissbeck Ferdinándnak esperessé való megválasztása ügyében, 
[lat. más.] b ) Ugyanannak körlevele a rózsahegyi zsinat ügyében. 1707. 
febr. 27. [lat más.] c) A pozsonyi esperesség utasítása a rózsahegyi 
zsinatra kiküldöttek számára. 1707. márc. 28. [lat. más.] d) Ugyancsak 
Krmann Dániel körlevele a rózsahegyi zsinat articulusainak ügyében 
1707. aug. 29. [lat. más.] Csatolva e) a vasárnapi istentiszteletnek a zsinat 
által megállapított terve. [lat. más. föl. 11 1].

18. 1706............ Hat vármegye felirata II. Rákóczy Ferenchez, hogy ne uta
sítsa ki az országból a jezsuita-rendet és Rákóczy felelete, [lat. más. föl 291.]

19. 1530—1706. A lőcsei ev. egyház lelkészeinek, s lelkészeinek és tanárai
nak felsorolása, [lat. ném., 4-r. 6 V2 1.]

19 a. 1707 Erörterte Frage Herrn Fabricii, dass zwischen der Augsburgischen 
Confession und katholischer Religion kein Unterschied sei. [ném. nyomt. 
4-r. 151.]

20. 1707. A rózsahegyi zsinat jegyzőkönyve, [lat. eredeti (kötött péld.) ívr. 22 1.]
21. 1708. Országgyűlési iratok, [lat. ívr. 103.1.]
22. 1708. júl. 17. Bél Mátyás levele a besztercebányai egyház elöljáróságá

hoz, melyben az odavaló iskolához conrectornak való meghívatása alkal
mából többrendbeli kívánságát fejezi ki. [lat. ered. ívr. 2 V2 1.]

23. 1708. jan. 22. Gyászbeszéd Jösterberg Borbála felett, [ném. ívr. 8 . 1. 
Mária Dorottya ajándéka.]

24. 1709. Az ev. alattvalók kérvénye a királyhoz vallási sérelmek ügyében, 
[lat. más. föl. 7 1.] (Oblata 1709. post casum fatalem Okolicsany in campo 
Rákos.)

25. 1717— 1722. Alkalmi versek, köszöntők, gyászénekek, [lat. és ném. nyelven. 
6  füzet, nyomt., megjelentek Wittenbergben. Mária Dorottya ajándéka.

26. 1687. Rezik János: Theatrum Eperiesiense. [lat. más.ívr. 62 1.]
27. 1710. Dicsőítő vers Joannes Zabanius gedani joannita iskola rektora 

tiszteletére; írta Andreas Hadmaschi gimn. tanár. [lat. nyomt.ívr. 41.]
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28. 1710. Rezik János : Laniena Eperjesiensis. [lat. más. 4-r. 721.]
29. 1710. nov. 10. I. József pátense a szabad vallásgyakorlat tárgyában, 

[lat. nyomt. lepedő, eredeti aláírással és pecséttel.]
30. a) 1710. márc. 16. I. József rendelete, hogy az ev. lelkészeket üldözni 

nem kell. b) 1711. szept. 28. Kir. rendelet, mely az előbbit megerősíti, 
c ) 1715. évi 30. t.-c. [lat. más. ívr. 41.]

1. 1711. márc. 28. Az udvari hadi tanács válasza a komáromi evangélikusok 
és reformátusok abbeli kérelmére, hogy az ünnepi istentiszteleteket 
szokott módon tarthassák, [ném. más. ívr. 1 1.]

2. 1711 —1718. A Szirmay-alapítványra vonatkozó iratok. A Szirmay alapítvány 
mibenléte (Status fundationis). [lat.] Mellékelve: a) Szirmay Miklós vég
rendeletének kivonata. 1718. okt. 8 . [magy. föl. 5 7 2  1.] b) Szirmay Tamás, 
özv. Mednyánszky Anna és a Szirmay-család közt létrejött egyesség 
kivonata, [magy.] c) Szirmay István gr. végrendeletének kivonata. 1711. 
ápr. 14. [magy.]

3. 1711. ápr. 14. Szirmay István végrendelete. (V. ö. 2. c. 2 másolati pél
dányban.) [magy. föl. 24 1., ívr. 241.]

4. 1712. máj. 22. Ünnepi beszéd, elmondotta Bohus Sámuel magy. hall
gató a wittenbergi templomban III. Károlynak magy. királlyá koronáz- 
tatása alkalmából, valamint az egyetem prorectorának ugyanakkor mon
dott beszéde, [lat. más. föl. 191.]

5. 1712. jún. 16. A révkomáromi evangélikusok és reformátusok kérvénye
III. Károlyhoz, hogy elvett templomaik és iskoláik visszaadását ren
delje el. [lat. más. föl. 2 V2 1.]

6 . 1714. A Tinty (de Plankenstein)-családnak magy. báróságot adományozó 
kir. diploma, [lat. más. ívr. 5 1.]

7. 1245—1717. Hain Gáspár szepességi v. lőcsei krónikájából kivonatok, 
[ném. 4-r. 641.]

8 . 1715. A vallásügyi bizottság tárgyalásainak kivonata, [lat. más. föl. 3 drb. 
1—100, 159—248, 265—2801.]

9....................Protestánsok felirata a királyhoz vallási sérelmek tárgyában
a prot. egyház történeti fejlődése alapján, [lat. más. föl. 1 0  1.]

10....................A tolna-baranyai ev. esperesség története. írta Reiner András
bikácsi lelkész s esperességi jegyző, [lat. 4-r. 16 1. (töredék). Mária Dorottya 
ajándéka.]

5*
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11. 1715. A protestánsok felségfolyamodása, hogy az 1681-iki vallásügyi 
törvények megtartassanak, [lat. más. ívr. 10 1. Továbbá egy ném. és egy lat. 
levél fogalmazványa ismeretlen személyhez. ívr. 41. Mária Dorottya ajándéka.]

12................... A magyarországi evangélikusok jogait fejtegető értekezés
(3 füzetben), [lat. ívr. 1—24, 25—49, 50—76 1. Mária Dorottya ajándéka.]

13. 1708—1715. A 30. és 31. te. története és kritikája, [lat. más. föl. 36 1 . 

(2 példány.)
14. 1671— 1716. Krónika, rövid krónikái feljegyzések nyugati Magyar- 

ország történetére, különösen Sopronra és Pozsonyra vonatkozólag, 
[ném. 2 füzet. 4-r. 1 —13, 14—25 1. Mária Dorottya ajándéka.]

15. 1700—1709. II. Rákóczy Ferenc felkelése idejéből való iratok: a) Kollo- 
nics Lipót érseknek az eretnekség leküzdésére, kath. egyházi javak visszaszer
zésére, egyházi leltárak készítésére vonatkozó megbízásai (procura). Bécs, 
1700. jan. 17. Az eretnekségre s az egyházi javakra vonatkozó kérdő
pontokkal. [lat. más. ívr. 2 V2 1.] b) Vélemény ,Dialógus de ceremoniis Bap- 
tismi inter Cath. Parochum et Luth. Obstetricem1 c. könyvről, Scherer 
György jezsuita művéről, [lat. ívr. 41.] c) Egy csomó sérelem (Centuria 
Gravaminum Hungarorum Germaniae proposita). [lat. ívr. 41.] d) Olaj 
Ágat Viselő Nőé Galambja, avagy Korsó Víz. Gottefridus Veronensis által. 
Theophilus Philadelphus betűivel. 1704. Kézirat, [magy. ívr. 15 1.] („Gróf 
Bethlen Miklós proiectuma, kiért most Szebenben rabságot szenyved“).
e ) Beszélgetés Forgách Simon tábornok és De Viard ezredes között. 
1704. jan. 10. [lat. ívr. 31.] f) Turócmegye Rákóczyhoz és a szomszéd 
megyékhez írott levele. 1707. [lat. más ívr. 3 V2 1.] g) Ugyanaz magyarul: 
„Nemes Thúrócz Vármegyénk Rákóczynak concipiált Levelinek Pariaja“, 
[magy. ívr. 21.] h) Barátságos és őszinte javaslat tervezete. Bécs, 1709. 
dec. 6. Aláírva: Vidi et probavi Joannes Wenceslaus Comes Wratislav. 
[lat. ívr. 21.] i) Tanúvallomások és bizonyságlevelek a Kosztolányi Zsig- 
mond királyhűsége alkalmából indított tárgyalásokról. 1709. [lat. más. ívr. 
3 V2 1.] j) Három ifj. Szerdahelyi János királyhűsége mellett tanúskodó 
irat. 1709. [lat. más. ívr. 31.] k) Gosztonyi András, Zay Sándor, Ujfalussy 
Sándor mellett tanúskodó levelek. 1709. [lat. más. ívr. 31.] l)Aróm. német 
császár, Lengyelország és a svéd király között Varsóban 1705. nov. 18. 
és 28-án kötött szövetség oklevele, [lat. más. ívr. 151.] m) I. Lipót és a 
magyarországi s a részekbeli Karok és Rendek közt tárgyalásra került 
békekötés előleges cikkelyei (praeliminaria). 1704. [lat. más. ívr. 41.] n) 
II. Rákóczy Ferenc beszéde a gyömrői táborban. 1705. júl. 3. [magy. ívr.
21.] o) Okolicsány Pál és Huszár József kérelme a királyhoz az ónodi 
gyűlésen történtekből kifolyólag, [lat. más. ívr. 3 1.] p) Tíz pontba foglalt 
parancsa ifj. gr. Erdődy Györgynek Zsolna város tanácsa és közönsége
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számára. 1712. szept. 25. [lat. más. DA1. Mind a 16 Mária Dorottya főher
cegasszony ajándéka.]

16. Grabarics István felségfolyamodványa kegyelemért, [lat. ívr. 31. Mária 
Dorottya ajándéka.]

17. 1691 — 1718. Királyi végzések, helytartótanácsi rendeletek a vallásügyre 
vonatkozólag: a) Leopold-féle explanatio. Bécs, 1691. ápr. 2. A földes
urak jogára és az országgyűlési törvénycikkek magyarázatára vonatkozólag, 
b) Lipót király 1701-ben kiadott, az előbbeninek kiegészítésére szolgáló 
explanatioja, a töröktől visszafoglalt részekben és a végeken a protes
tánsok vallásgyakorlatának eltiltására vonatkozólag, c) Lipót decretuma 
feleletül a kalocsai érsek fölterjesztésére a töröktől visszafoglalt részek 
vallásgyakorlatát illetőleg 1704. jűn. 20. d) Királyi resolutio 1708. ország- 
gyűlés feliratára, e) I. József 1709. dec. 12-én kihirdetett resolutioja, 
melyben a Széchényi és ónodi gyűlések végzéseit semmiseknek nyilvá
nítja. f) I. József 1710. nov. 10-iki végzése a plebanusok javadalmazá
sának megállapítása és a prot. lelkészeknek a klérus követeléseitől való 
felmentése tárgyában, g) Eleonóra özv. császárné és királyné (I. Lipót 
özvegye, 111. Károly anyja) hozzájárulása a szatmári békepontokhoz 1711. 
május 26. a hüségeskű mintájával, h) Eleonóra rendelete az ország ösz- 
szes hatóságaihoz az iskolák, templomok és parochiák elfoglalásának 
abbanhagyásáról és a felkelés előtt fennállott rend helyreállításáról. 1711. 
szept. 28. i) III. Károly királynak a szatmári békét megerősítő decretuma. 
1712. márc. 30. j) III. Károly rendelete 1714. ápr. 28-ról, melyben az 
esztergomi érsek és a többi püspök kérelmére az ev. lelkészek működése 
körét a nemesek házaira szorítja, az iskolákat restringálja, a plebanusok 
fizetését gyarapítja, k) III. Károly rendelete Vasmegyéhez templomok el
foglalása tárgyában. 1715. okt. 16. 1) Ugyanannak 1716. júl. 17-én kelt 
rendelete, mely az ev. lelkészek működését az articularis helyekre szorítja,
m) Ugyanannak explanatioja Veszprém vármegyéhez intézve, a Veszprém 
városában lakó helv. hitvallásúak vallásgyakorlata ügyében, n) Ugyan
olyan tárgyú kir. rendelet válaszképpen a veszprémi helv. hitvallásúak 
f. folyamodására. 1717. ápr. 9. 0 ) Ugyanannak rendelete 1718. jún. 17-ről 
Komárom megyéhez, hogy hat megnevezett községben a templomokat és 
iskolákat a protestánsoktól vegyék el az 1681. és 87-iki országgyűlések 
végzéseinek értelmében, [lat más. föl. 53 1. Mária Dorottya ajándéka.]

18. A selmeci evangélikusok nyilvános és szabad vallásgyakorlatának be
bizonyítása; hozzácsatolva III. Károly 1718. dec. 18-iki rendeletének ezt 
a szab. vallásgyakorlatot biztosító része, [lat., ill. ném. ívr. 4 L]

19. 1718. máj. 27. Körmöc város jegyzőkönyvének kivonata özv. Layrin 
Katalin hagyatékára vonatkozólag, [ném. ívr. 1 1.]
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20. 1718. Psyllius György életrajza, [ném. ívr. 51.] Hozzácsatolva Psyllius 
Lukácsnak 1650. okt. 25-ről kelt nyilatkoza. [ném., Mária Dorottya főher
cegasszony ajándéka]

21. 1584—1719. esztendőről soproni egyház történetére vonatk. időrendes 
feljegyzések. (Auszug aus zweien deutschen Handschriften von den
Kirchenbegebenheiten der Stadt Oedenburg, gesammelt von S. G. ev. 
Prediger), [ném. 4-r. 28 1. kötve. Mária Dorottya ajándéka.]

22 ................ Tanterv és Utasítások a (soproni?) lat. iskolák számára.
(Methodus seu Ratio docendi in Classe prima seu infima Latino- 
Hungarica observanda és Methodus seu Ratio instituendae Juventutis in 
Classe tertia). [lat. ívr. 3 füzet 52 1. Mária Dorottya ajándéka.]

23 ................ Fridelius János, Iudicium sine praeiudicio c. tanterv- és uta
sítás-javaslata egységes módszer alapján, [lat. ívr. 36 1. Mária Dorottya
ajándéka.]

24. 1720. júl. 29. Debrecen sz. kir. város közönségének nyilatkozata az 
újonnan nyomatott biblia ügyében, tekintettel az egri püspöknek ugyané 
tárgyban a királyhoz tett felterjesztésére, [lat. más. ívr. 61.]

I a 11;
1 ................... A tanítás rendje és módja a soproni iskolában, [ném. és lat.

ívr. 121. Mária Dorottya ajándéka.]
2. 1720. nov. 16. A német birodalmi ev. rendek felterjesztése a császárhoz, 

[ném. nyomt. ívr. 32 1. Mária Dorottya ajándéka.]
3. 1721. A pesti (commissio) vallásügyi bizottság tárgyalásaira vonatkozó 

iratok másolati gyűjteménye, [lat. ívr. 2 füzet. 52 és 1001. Mária Dorottya 
ajándéka.]

4. 1721. A kath. rendek felelete a nem kath. urak előterjesztésére a vallási 
kérdésre vonatkozólag, [lat. más. ívr. 41.]

5. 1721. Anagrammák a pesti bizottság tagjaira, [lat. ívr. 91.]
6 . 1721. A pesti vallásügyi bizottság tárgyalásaira vonatkozó iratok. (Sérelmi 

ügyek.) [lat. más. ívr. 126 1. Mária Dorottya ajándéka.]
7. 1721. júl. 18. A klérus külön sérelmére adott és a Commissio elé ter

jesztett válasz másolata, [lat. ívr. 32 1.]
8 . 1721. márc. 6 . A komáromi evangélikusok és reformátusok érdekében 

és kérelmére elrendelt bírói nyomozat és tanúkihallgatás jegyzőkönyve, 
[lat. és magy. más. föl. 2 6 7 2  1.]

9. 1721. A királyi explanatiok fejtegetése a vallásügyi bizottság tárgyalá
saival kapcsolatban, [lat. töredék. ívr. 481.]
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10  ..........A győri püspöknek a király elé terjesztett véleménye az
esküről. (Hogy a magy. protestánsok ne kényszeríttessenek a Szűz 
Máriára s a szentekre esküdni, [lat. más. föl 17*1.]

11 ..........Jegyzéke a pesti vallásügyi bizottság tárgyalásainak kezdete
óta turbált templomoknak, iskoláknak és leányegyházaknak; a második 
ív egyik lapján Révay Péter és Pálffy István koronaőrök esküjének 
szövege, [lat. föl. 6  1.]

12 ..........A soproni egyház kérvénye a svéd királyhoz Pilgram Zsigmond
lelkészi kineveztetése tárgyában, [ném. fogalmazvány. ívr. 21, Mária Dorottya 
ajándéka.]

1 3  ..........Kastenholz János életrajza két kidolgozásban; [lat.4-r. 19 és
141.] csatolva Kastenholz Jánosnak Meissner soproni lelkészhez írt ere
deti levele. Lipcse, 1701. aug. 13. [Mária Dorottya ajándéka.]

14. 1725. A soproni, győri, veszprémi, vasi, tolnai, zalai esperességek ev. 
egyházai, az esperesek hivatalos kimutatásai, [lat. ívr. és 4-r. 12 1. Mária 
Dorottya ajándéka.]

15. 1702—1726. Emlékirat. (Pro Memoria.) A Hellenbach bárói családra 
vonatkozó négy irat. [lat. más. ívr. 1 0 1 .]

16. 1727—1733. A pozsonyi templomok, egyház és iskolák ügyére vonat
kozó akták gyűjteménye 2 példányban; az egyik csonka, 3 aktából álló 
[lat. ívr. 41.], a másik összesen a mellékletekkel 13 darabot tartalmaz, 
[lat. és ném. 4-r. 181. Ez utóbbi Mária Dorottya ajándéka.]

17. 1728. 111. Károly rendelete a Tokaj környékén való telepítésre vonatko
zólag. [ném. föl. 3 példány.]

18. 1725—1778. Tizenkét iskolai ajánlólevél végzett tanulók részére, névre 
szóló, de aláírás nélkül, [lat. más. 4-r. 141. Mária Dorottya ajándéka.]

19. 1546 — 1729. években Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Kassa, Lőcse városok
ban tartott ev. gyűlések s a megjelent püspökök, esperesek, papok fel
sorolása. [lat más föl. 6  1.]

2 0  ....................Észrevételek az 1731. évi Carolina Resolutiora. [ném. 4-r. 721.]
2 1  ....................Az evangélikus és református Rendek felségfolyamodványa

az 1731. évi resolutio után. [lat. más. 4-r. 12 1.]
22. 1731. febr. 20. és szept. 13. Kir. kihallgatás alkalmával mondott beszéde 

Radvánszky Jánosnak, melyben az evangélikusok számára védelmet és 
pártfogást kér. [lat. más ívr. 51. Mária Dorottya ajándéka.]

23. 1731. okt. 9. Helytartótanácsi rendelet a vármegyékhez a szükségbeli 
(bábák által végrehajtandó) keresztelés ügyében. 2  más. példány a szé
niéi esperes körlevelének (1731. dec. 1.) másolatával, [lat. ívr. 31.]

24. 1712 — 1731. Krmanniana: a )  Krmann Dániel levele Hajnóczy Dániel 
soproni gimnáziumi subrectorhoz egy látomásáról. 1729. aug. 26. [lat.
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ered. 4 r. 4 1.] b) Kerman Dánielre vonatkozó kivonat a Halleische Zeitung
ból. [ném. 4-r. 4 1.] c) Krmann Mátyás levele Brand bécsi porosz rezi
denshez, hogy járjon közbe atyja érdekében, [lat. ered. 4-r. 3 1.] d) Pálffy 
János levele Hunyady István alispánhoz a Krmann-ügyben való kir. íté
letnek kihirdetése tárgyában. 1731. máj. 31. [lat. más. 4-r. 1 1.] e) Olvas
hatatlan aláírási! ered. levél Ambrózy verbóci lelkészhez az elítélt Krmann- 
ról. Pozsony, 1731. jún. 9. [lat. 4-r. 21.] f) Életrajzi adatok Krmannra 
vonatkozólag; [lat.] vers Krmann Dániel halálára; végül Krmann saját 
sírverse, melyet a börtönben írt. [lat. más. 4-r. 6  1.] g ) Qúnyirat Krmann 
Dánielre, 1712. aug. 1. [tót, 8 -r. 101.] h) Cantio Tyrnaviensis, tót gúny- 
vers Krmann Dánielről. [8 -r. 9 1. Mind a 7 drb Mária Dorottya fhgasszony 
ajándéka.]

25. 1731. jún. 9. Gr. Strattmann Eleonórának, gr. Batthyány Lajos palatínus 
édesanyjának, Fehér vm. nótáriusához küldött levele prot. jobbágyainak 
ügyében, [magy. 4-r. 1 1.]

26. 1731 — 1753. Kérvények: a )  Prot. rendek felségfolyamodványának terve
zete a pesti bizottság tárgyalásaira vonatkozólag. 1731. márc. 27. b) Meg
bízólevél a bogárdiaknak az udvarhoz küldött emberei részére. 1748. 
okt. 1. c) Pritrzdiek (Nyitra m.) kérelme a királyhoz védelem és több 
lelkész tarthatása tárgyában (év nélkül), d) Válasz (Replica) Fehérmegye 
tiszti ügyésze által néhány seregélyi ev. lakos ellen azon a címen, hogy 
kath. szülők gyermekei, indított perben (év nélkül), e) Horchel Márton, 
a bényei evangélikusok lelkésze, ügyében tett nyilatkozata Kováts Ferenc 
ügyvédnek, (év nélkül), f) Egy névtelen folyamodása a consistoriumhoz 
gyermekeinek vallása ügyében (év nélkül), g )  Fábri György vadosfalvai, 
a kereszttúri várban tartott ev. lelkésznek felségfolyamodványa. 1752. 
nov. 22. h) A vadosfalvai evangélikusok kérelme a királyhoz annak meg
tiltása tárgyában, hogy templomuk tőszomszédságában kápolnát építsenek. 
1751. aug. 15. i) Több a vadosfalvai zavargásban részes evangélikusnak 
kérelme a királyhoz, a rájuk rótt pénzbírság enyhítése ügyében (év 
nélkül), j)  A dobronyi evangélikusok kérelme a királyhoz, hogy továbbra 
is nyilvános vallási gyakorlattal bírjanak. 1753. ápr. 28. k) Anna Mária 
porosz hercegnő oklevele az ev. isteni tiszteletnek soproni udvarában 
való tartása tárgyában. 1674. (ném.) [lat. más. ívr. 15 1.]

27. a )  1731. ápr. 6 . Carolina Resolutio. (7 példányban), b ) 1742. dec. 24. 
Helytartótanácsi leirat a Carolina Resolutio minden felekezet részé
ről való megtartása tárgyában, c) 1711. szept. 30. Pálfi János, Károlyi 
Sándor, Bornemisza István által aláirt okmány az eperjesi iskolára 
vonatkozólag, hivatkozással a Carolina Resolutiora. [lat. (nagyobbrészt) 
ívr. 401.]
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28. 1731. Ribay György irodalmi és egyházi történetre vonatkozó feljegyzései
(Suppeditata ad Históriám literariam et Ecclesiasticam Hungáriáé......... )
5 füzet. [lat. 4-r. 70 1.]

29. a) A szemerei (Győr m.) földesurak és lakosok kérelme a királyhoz 
templomuk elvétele ügyében, b) Két helyt, tanácsi rendelet, hogy a protes
tánsok superintendenseik választásához a király engedélyét kérjék ki s 
hogy a superintendensek kerületük papságára ügyeljenek fel. 1732. és 
1748. c) Kivonat Veszprém vmegye 1748. febr. 1 1 . tartott közgyűlésé
nek jegyzőkönyvéből, [lat. más. ívr. 7 1.]

30. a) 1732. Utasítás a királyi biztos számára a Pozsonyban tartandó restau- 
ratio alkalmából arra az esetre vonatkozólag, ha a megválasztottak a 
decretalis esküt letenni vonakodnának, b) 1735. febr. 29. Kir. rendelet 
a kir. Helyt, tanácshoz kath. papoknak prot. betegekhez és foglyokhoz 
való bocsátása tárgyában, [lat. más. 4-r. 2 1.]

l a  12; 1 2 * 4
1. 1733— 1773. Helytartótanácsi rendeletek: a) 1733. márc. 3. A nem 

katholikusok, ha polgárok közé felvétetnek, vagy városi hivatalra válasz
tatnak, decretalis esküre kötelezendők, b) 1773. febr. 18. Engedély 
Eperjes városának, hogy Hering Dávidot polgárai közé felvegye, c) 1772. 
jún. 1. Késmárk városához a két különböző egyházhoz tartozó jegyesek 
esketése tárgyában, d) 1767. febr. 1 2 . Oly jegyespár esketésére vonat
kozó rendelet, hol az egyik fél róm. kath. szülőktől származott, e) 1769. 
nov. 3. A 6 . parancsolat ellen vétőkkel hogyan kell elbánni, f) 1756. 
máj. 5. A kath. szülőktől vagy vegyes házasságból származott gyermekek 
neveléséről, g) 1772. jún. 25. Késmárk városához Hellner Sámuel ev. 
lelkész ügyében, aki Horváth Stansith Balthazárt Berzeviczy Teréziával 
a törvényes eljárás mellőzésével eskette meg. [lat. ívr. 51.]

2. 1733—1743. Három helytartótanácsi rendelet a decretalis eskü tárgyában: 
1733. márc. 13; 1742. dec. 24; 1743. dec. 20. [lat. más. föl. 2 7 2 1 .]

3................... Sipkovics Tóth János halálára írt verses búcsúztató, [magy.
föl. 19 1. Mária Dorottya főhgasszony ajándéka. 1. Payr S .: Egyháztört. Emi.]

4. a ) ............... Egy a királyhoz intézendő s a városi polgárok kötelékébe
való felvételt illető kérvény tervezete, [lat. ívr. 41.] b) 1734. júl. 19. 
Schreyer Ulrik felségfolyamodványa a soproni polgárok sorába való 
felvétele tárgyában, [lat. ívr. 2 1. Mária Dorottya ajándéka.]
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5. 1734. A Segner Ádám által a soproni ev. egyházban támasztott zavarok 
igaz története. Pilgram János Zsigmond soproni lelkésztől. (Wahre und 
gründliche Nachricht von denen Unruhen, welche Herr Adam Segner 
in der evang. Gemeinde zu Oedenburg zu erwecken sich bemühet.) 
[ném. ívr. 6 6  1. Mária Dorottya ajándéka.]

6. 1734—1775. Kir. rendeletek, illetőleg helytartótanácsi leiratok: a) 1734. 
okt. 20. A nem katholikusok különböző panaszaira adott kir. resolutio.
b) 1742. dec. 24. Helyt, tanácsi leirat, hogy Mária Terézia a Carolina 
resolutiót teljes egészében fentartja. c ) 1775. okt. 12. Kir. végzés kath. 
papnak a nem kath. beteghez való bocsáttatása tárgyában és az ev. 
papoknak Rozsnyó városába való bebocsáttatása ügyében.

7. 1735—1785. Ev. egyházi gyűlések végzései, illetőleg jegyzőkönyvei: 
Pest 1735, Pilis 1781. dec. 10—11., Pozsony 1782. máj. 9., Pest 1782. 
máj. 14., Bucsán 1782. okt. 10., Pest 1783. márc. 14., Pest 1783. 
márc. 18., Péteri 1785. dec. 8 . és a bányakerületi özvegy-árva intézet 
szabályzata, [lat. más. ívr. 28 1.]

8 . a) 1735. okt. 21. A helytartótanács leirata az ev. püspökségek dolgában.
b ) ............... Észrevételek az előbbire, c ) .................. Protestánsok közös
felségfolyamodványa 1 0  pontba foglalt sérelmeik tárgyában, d ) ...............
A megszemélyesített Ausztria támadása Magyarország ellen, e ) ...............
Magyarország válasza, f ) ............... Ausztria felelete, g ) .............. Magyar-
országnak még egy válasza, h ) ................ Magyarország beszéde a
keresztyén világhoz, melyben elpanaszolja Ausztriával való kellemetlen 
viszonyát, [lat. más. folio, 29 1.]

9. 1694—1815. Wittembergre vonatkozó iratok: a) 1735. szept. 28. Vég
rendelete Poldt Mátyásnak, a wittembergi egyetem polgárának, [ném.]
b) 1724. aug. 10. Végrendelete Michaelis Cassai Györgynek, a wittem
bergi egyetem bölcsészeti facultása adiunctusának. [lat.] c ) 1724—1815-ig 
Kubinyi-féle ösztöndíjat élvezők névsora, d) 1746. ápr. 23. Végrendelete
Temlin Mátyás orvosnak, W ittemberg,............... [lat.] e) 1694—1815-ig
a Temlin-féle ösztöndíjat élvezők névsora, [lat.] f) 1711. szept. 9. Levele 
Michaelides Sámuel besztercebányai lelkésznek a wittembergi egyetem 
tanácsához a Kubiny Kristófné, szül. Garamszéki Gőczy Julianna által 
alapított ösztöndíj ügyében, [lat. más. 4-r. 23 oldalas füzet. Mária Dorottya 
főhercegnő ajándéka.]

10. 1736. nov. 13. A helytartótanács leirata Zólyom vármegyéhez, melyben
megtiltja a prot. papoknak, hogy kath. embert részesíthessenek valami 
egyházi cselekményben. Pozsony,................[lat. más. 4-r. 1 1.]

11. a) 1736. ápr. 15. Prot., br. Hellenbach és Szakmári Király vezetése alatt 
Bécsbe küldött vallásügyi deputacio jelentése a kihallgatásról, b) A pro-
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testánsok közös felségfolyamodványa, melyet a kihallgatáson átnyújtottak; 
a beszéd, melyet Ottlik András mondott a kihallgatáson; a kérvényre 
adott elutasító válasz, c) a) és b) még egy példányban, [lat. ívr. 37 1. 
Mária Dorottya ajándéka.]

11 a. 1691 —1737. 93 drb oklevél I. Lipót, I. József és III. Károly korából:
1. 1699. nov. 9. A királyhoz kihallgatáskor a vallás ügyében intézett 
beszéd, [lat. ívr. 41.] 2. 1699. Az ev. és ref. mágnások, nemesek, polgá
rok kérelme a királyhoz a vallási üldözés megszüntetése tárgyában, 
[lat. más. ívr. 4 1.] 3 . 1709. márc. 7. Kérelem a királyhoz a vallás ügyében, 
[lat. más. ívr. lVa 1.] 4 . 1711. aug. 20. A Köviben gyűlésező evangélikusok 
kérvénye Okolicsányi Pálhoz a rozsnyói és jolsvai evangélikusoknak a 
jezsuiták által való vallási háborgattatása ügyében, [lat. más. ívr. 31.]
5. 1712. márc. 19. A gömörmegyei evangélikusok sérelmeit magában
foglaló s az országos rendek elé terjesztendő emlékirat. Csetnek,..........•
[lat. ivr. 8 1. 2 emlékeztető jegyzettel (memóriáié), ered. aláírásokkal s pecsétek 
kel.] 6. 1715. Az ev. és ref. országgyűlési rendek két emlékirata a király
hoz vallásuk háborgattatása ügyében, [lat. más. ívr. 18 1.] 7...................A
magyarországi evangélikusok sérelmei a király elé terjesztve, [lat. más. ívr. 
IV« 1.] 8...................Nyitra megye több községe ev. nemeseinek és lako
sainak kérvénye a királyhoz templomaik megtarthatása ügyében, [lat. más. 
v. fogalmazvány, ívr. 21.] 9. 1715. aug. 12. Az eperjesi evangélikusok által 
Bécsbe a királyhoz küldött megbízottnak adott utasítások, [lat. más. ívr. 11.] 
10...................Kath. vélemény a gömörmegyei templomok s egyéb egy
házi vagyon birtokjoga tárgyában s az evangélikusoknak erre adott válasza.
[lat. más. ívr. 3+4 1.] 11...................Az ev. kiküldöttek javaslatai a pesti
bizottság tárgyalási rendjére vonatkozólag, [lat. ívr. 41.] 12...................Az
általános vallási sérelmekre vonatkozólag a többi kiküldöttel közlendő 
pontok ; utasítás Czékus Márton bizottsági tag részére, [lat. más. ívr 2 + 8 1.]
13. 1720. jűn. 21. A Gömörmegye által Ziman György kérelmére tartott 
vizsgálat és tanúkihallgatás jegyzőkönyve, [lat. más. ivr. 61.] 14. 1721. 
márc. 15. Az eperjesi ev. egyház megbízólevele és utasítása Kochlats 
Lipót, a pesti vall. bizottságba kiküldött képviselő részére, [lat. más. ívr. 
3Vsl.] 15. 1721. Az eperjesi evangélikusok előterjesztése a pesti vallás
ügyi bizottsághoz sérelmeik tárgyában. [lat. más. ívr. 4 1.] 16. 1721. A kassai 
evangélikusok sérelmei előterjesztve a pesti vallásügyi bizottsághoz, [lat. 
más. ívr. 31.] 17. 1721. A bártfai evangélikusok sérelmei ugyanahhoz a 
bizottsághoz terjesztve, [lat. más. ívr. 4Va 1.] 18. 1722. Az ev. és ref. alatt
valók panasza a királyhoz a klérus ellen, különösen az őket haeretiku-
soknak nevező egri püspök ellen. [lat. más. ívr. 31.] 19...................Az
evangélikusok és reformátusok által a vallásügyi bizottság elé terjesztett

6*
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sérelmek kivonata az 1681, 25. és 26. te. alapján, [lat. más. ívr. 1 Vs 1.] 
20...................A magyarországi evangélikusok kérelme a királyhoz általá
ban a vallási sérelmekre vonatkozólag, [lat más. ívr. 41.] 21. 1725. jan.
25. 1. György angol király levele II. Ágost lengyel királyhoz a thorni 
dissidensek sanyargattatása ügyében, [lat. más. ívr. 2  1.] 22. 1725. jún. 23. 
A hollandiai köztársaság rendéinek levele a római-német császárhoz a 
pfalzi és lengyelországi protestánsok érdekében, [lat. más ívr. 2 1 .] 23.
................A helytartó tanács rendeletére Sárosmegye közgyűlése által
elrendelt vizsgálat kérdő pontjaira írásban adott válasz, [lat. más. ívr. l ’Al.] 
24. 1725. szept. 10. Patliai István superintendens írásbeli felelete a hozzá 
intézett kérdőpontokra, [lat. más. ívr. 3Va 1.] 25. 1725. szept. 17. Az evan
gélikusok és reformátusok nyilatkozata a vallás ügyében a borsodmegyei 
közgyűlésen, Miskolcon, [lat. más. ívr. lVs 1.] 26. 1726. Vizsgálati kérdő
pontok Leporini András esperesre vonatkozólag, [lat. más. ivr. 31.] 27. 
1726. jan. 28. Eperjes város tanácsának ítélete Sztankay Antal s az ev. 
eperjesi polgárok közötti perben, [lat. más. ivr. 41.] 28. 1728. jan. 12. 
Antoni Sámuel csetneki lelkész feleletei a vizsgáló bizottság által tett kér
désekre. [lat. másodpéld ívr. 3Va I.] 29. 1728. Sárosmegye jelentése a hely
tartó tanácshoz a megyebeli ev. lelkészek statusára vonatkozólag, [lat. 
más. ívr. 31.] 30. 1728. A turolukai ev. lelkész reversalisa. [lat. más ívr.
37íl.] 31...................A miavai, brezovai stb. evangélikusok kérelme a
királyhoz a háborúság okozói ellen nyújtandó védelem tárgyában, [lat.,
aláírás nélkül, ívr. 2 1.] 32.................. A protestánsoknak a katholikusok
sérelmére elkövetett némely túlkapásai, [lat. más. ívr. 2 I.] 33.................. A
katholikusok által az evangélikusok ellen emelt panasz pontjai, [lat. más. 
ívr. 4L] 34. 1731. Felségkérvénye a reformátusoknak és evangélikusoknak 
a vallás ügyében, [lat. más. ívr. 6 V2 1.] 35. 1732. A magyarhoni protestán
sok felségfolyamodványa, hogy ne kelljen nekik Máriára s a szentekre 
esküdniük, [lat. más. ívr. 21.] 36. 1732. febr. 22. n  dán követ által a ki
rálynak átadott emlékirat kivonata; az angol követ emlékiratának kivo
nata (1732). [lat. más. ivr. 1— 1 1 .] 37. 1732. Az angol és dán király közben
járása az evangélikusok ügyében, [lat. más. ívr. 5Vs 1.] 3 7 a ............... Véle
mény, miért nem lehet Mária nevét az eskűformából kihagyni ? [lat. más. 
ivr. 3 1.] 37b. 1732. ápr. Jelentés a Pozsonyban előfordult hirtelen halál
esetekről. [ném. ivr. 7 1.] 38...................Kermann Erzsébet kérelme a ki
rályhoz fogságban levő férje Kermann Dániel ügyében, [lat. másodlat ívr. 
lVal.] 39. 1736. Ev. és ref. alattvalók közös kérvénye a királyhoz a val 
lás ügyében, [lat. más. 4-r. 17 1.] 40. 1736. máj. 4. Ottlik András beszéde 
a királyhoz kihallgatás alkalmával, [lat. ívr. 2 1.] 41. 1740. Jelentés az ev. 
és ref. küldöttség kihallgatásáról Mária Terézia és lotharingiai Ferenc
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hercegnél, ném. párbeszéddel, [lat. ívr. 21.] 42. 1741. A magyarhoni pro
testánsok kérvénye, melyet az országgyűlés alatt Mária Teréziának át
nyújtottak, csatolva Prónay Pálnak Bornemisza Istvánhoz intézett levelé
nek másolata, [lat. ívr. 16 1.] 43.................. Vay Ábrahám két levele Bor
nemisza Istvánhoz és Radvánszky György levele Prónay Pálhoz a 42. 
pont alatt említett instanciára vonatkozólag, [magy. más. ívr. 41.] 44.
............... Elégedetlen magyarok száz sérelme a németek elé terjesztve.
[lat. más. ívr. 3 1.] 4 5 ............... Thurzó György nádor nagyobb és kisebb
diplomája, a szepesváralljai zsinat kánonainak megerősítése, [lat. más. 
(Závodszy György aláírással) ívr. 16  1.] 46. 1661. ápr. 9. Királyi rendelet a 
helytartó tanács útján, hogy a németek a szab. kir. városokat ne hábor
gassák. [lat. más. ívr. 2Va 1.] 47. 1669. szept. 25. Sáros vármegyének az 
evangélikus esperesek választásának rendjét s jogkörüket helybenhagyó 
bizonyítványa; Eperjes, [lat.más. ívr. IV2 1.] 48. 1671. jan. 29. Gömör- 
megyének a jolsvai evangélikusok szabad vallásgyakorlatát megerő
sítő bizonyságlevele (litterae testimoniales); Pelsőc, [lat. más. föl. 1 1.] 
49. 1671. jún. 24. Mihály lengyel királynak a XIII. szepesi város 
katholikusainak szabad vallásgyakorlatát biztosító kiváltságlevele; Varsó, 
[lat. más. ivr. 41.] 50. 1674. jan. 16. Szelepcsényi György érsek idéző 
levele (citatorium et evocatorium) a pozsonyi törvényszék elé a felség
sértés bűnében gyanúsak ellen a garamszentbenedeki apátság hivatalos 
publicatioja szerint 1674. jan. 16. [lat. hit. más. ívr. 3 1.] 51. 1674. Majláth 
Miklós, a kir. jogügyek igazgatójának instructioi a citatoriák és evocato- 
riákra vonatkozólag a garamszentbenedeki apátság hivatalos közlésében, 
[lat. hit. más. ívr. 2 V2 1.] 52. 1674. Idézőlevél a pozsonyi törvényszék elé 
nógrádmegyei ev. lelkészek és tanítók ellen. [lat. más. ívr. 2 1.] 53. 1691. 
Királyi resolutio Szalay Pálnak, az evangélikusok és reformátusok ágen
sének a sérelmek ügyében benyújtott felterjesztésére, [lat. más. ívr. 31.] 
54. 1693—1723. Kir. decretumok a vallás ügyében, részben az eperjesi 
evangélikusok kérvényére vonatkozók. (23 drb). [lat. más. ívr. 247a 1.] 55. 
1702. ápr. 24. Kir. osztálytétető parancsolat (mandátum reg. praeceptorio- 
divisionale) Liptómegyéhez. [lat. más. ívr. 41.] 56. 1709. dec. 12. Kir. ren
delet az evangélikusok és reformátusok szabad vallásgyakorlatának biz
tosítása, templomok, iskolák, alapítványok visszaadása tárgyában, [lat. 
más ívr.4L] 57. 1709-iki 26 cikk az ev. és ref. vallásúak ügyéről, [lat. 
ívr. lVal.] 58. 1711. ápr. 29. A szatmári pacificatio [lat. más. ívr. 81.] 
59. 1711. jún. 25. Eleonora királyné levele az evangélikusoknak a szabad 
vallásgyakorlatot kérő felfolyamodása ügyében, [lat. más. ívr. 21.] 60. 1712. 
febr. 3. A jolsvai pap reversálisa. (Aláírás nélkül.) [lat. fogalmazvány, ívr. 
1 1.] 61. 1713. aug. 14. VI. Károly decretuma a kassai evangélikusokhoz
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és reformátusokhoz, hogy vallásukat a soproni és pozsonyi cikkek ér
telmében szabadon gyakorolhatják. Bécs, [lat. más. ívr. 31.] 62. 1715.
dec. 19. Kivonat Nyitra vármegye gyűlésének jegyzőkönyvéből a 
nov. 14 ikr kir. rendelet (a vallásgyakorlat tárgyában) kihirdetéséről, [lat. 
más. ívr. Va 1.] 63. 1716. jan. 2. Tarnóczy Imre nyitramegyei szolgabíró 
kísérő levele a verbóci lelkészhez, mellyel közli vele a vármegye, 
őt hivatalaskodásától eltiltó, végzését (ez nincs m eg!). Szakolca, [lat. 
ered. ívr. 2 1.] 64. 1716. júl. 10. Kir. rendelet Barsmegyéhez a leg
utóbbi vallásügyi törvényekkel visszaélő protestánsok ellen. Bécs, 
[lat. más. ívr. 2 1.] 65. 1719. dec. 5. Kir. rendelet a lévai, báti, tótveze- 
kényi protestánsoknak a földesurak garázdálkodása miatt való panasza 
ügyében. Bécs, [lat. más. ívr. 2  ].] 6 6 . 1721. jan. 13. Kir. rendelet az 
esztergomi egyházmegye vicariusához Mikoviny Sámuel és Schmidt 
János ev. lelkészek ügyében, [lat. más. ívr. 21.] 67. 1721. A templomok 
ügyében tartandó vizsgálat kérdőpontjai (a pesti commissio). [lat. ívr.
1 Va 1.] 68.................Ugyanaz. 69. 1721. máj. 1. VI. Károly rendelete a
pesti bizottságban ülő biztosokhoz, hogy a tárgyalást a kitűzött napon 
befejezzék, [lat. más. ívr. 2 1 .] 70. 1721. máj. 16. Kir. leirat a pesti bízott 
sághoz, hozzácsatolva a klérus követelései és sérelmei Gömör vármegye 
ellen. [lat. más. ívr. 21.] 71. 1722. márc. 10. Kir. leirat a pesti bizottság
hoz, hogy a szemben álló pártok a szenvedélyeskedéstől óvakodjanak, [lat. 
más. ívr. 2  l.j 72. 1722. okt. 23. és szept. 18. Kermann Dániel miavai lelkész és 
snperintendens kérvénye a pesti vallásügyi bizottsághoz; és kir. rendelet Ker
mann ellen, mint aki jogtalanul nevezi magát püspöknek, [lat. más. ívr. 2 V*!.]
73. 1723. jún. 2. Kir. rendelet a prot. vallásgyakorlat védelmére, [lat. 
más. ívr. 2  1.] 74. 1723. okt. 23. és 1724. jan. 17. Túrócmegye két köz
gyűlésének jegyzőkönyvi kiv. két kir. rendelet publikálására vonatkozólag, 
[lat. ívr. 7Ti 1.] 75. 1725. aug. 7. Helytartótanácsi rendelet a megyékhez 
a vallási háborgatások ügyében, [lat. más. ívr. 2Ve 1.] 76. 1725. aug. 18. 
és 1727. dec. 5. Két helyt, tanácsi rendelet Gömörmegyéhez, hogy 
azon ev. lelkészekről, kik superintendenseknek nevezik magokat, rész
letes jelentést adjon. [lat. más. ívr. 41.] 77. 1727. márc. 6 . Az esztergomi 
káptalan panasza Hontmegyéhez Fabricius János tiszolci ev. lelkész ellen 
a tized megtagadása miatt és az alispán idéző levele, [lat. más. ivr. 31.]
78. 1727. dec. 5. Helyt, tanácsi rendelet Nyitramegyéhez, hogy a Krmann 
Dániel hatósága alatt álló lelkészekről jelentést tegyen, [lat. más. 4-r. 1 1.]
79. 1727. dec. 5. Helyt, tanácsi rendelet Gömörmegyéhez, tegyen jelentést a
superintendensekről és seniorokról. [lat. más. ívr. 21.] 80...................A fen
tebbi helyt, tanácsi rendeletek értelmében Gömörmegyétől kiküldött 
biztosok által Antony Sámuel superintendensnek és Leporini András
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seniornak kézbesített kérdőpontok, [lat. ered. ívr. 11.] 81. 1728. Két jelentés 
az ev. és ref. lelkészekről Gömör- és Hontmegyéből a fentebbi (79. sz.) 
helyt, tanácsi rendelet értelmében, [lat. más. ívr. 3 V2 1.] 82. 1564. Miksa 
király rendelete a nagyszombatiakhoz az úrvacsorának két szín alatt való 
kiszolgáltatása tárgyában, [lat. más. 8-r. 31.] 83. 1731. A vallás szabad 
gyakorlatát az egész országra nézve megerősítő kir. rendelet, [tót más. 
ívr. 31.] 84. 1731. márc. 21. és máj. 23. A váci püspökhöz a vegyes 
házasságok ügyében intézett kir. rendeletek és a püspök tiltakozása, 
[lat. más. 4-r. 3 V2 1.] 85. 1731. júl. 1. A helyt, tanács rendelete Nyitra- 
megyéhez, hogy tegyen jelentést az ev. egyházakról és lelkészekről, [lat. 
más. ívr. lVa 1.2 pld.] 86. Hiányzik. 87. Hiányzik. 88. 1732. ápr. 8. 
A helyt, tanács rendelete Pozsonymegyéhez, tegyen jelentést a pozsonyi, 
modori, rétéi, pusztafödémesi ev. templomokról és lelkészekről, [lat. más. 
ívr. 2 1.] 89. 1732. Vasmegye jelentése a helyt, tanácshoz az ev. és ref. 
templomokról, [lat. más. 4-r. 4).] 90. a) 1646. júl. 21. A kir. biztosok a 
miavai szt. háromság templomot az evangélikusoknak visszaadják, [lat. 
más. ívr. 11.] b) 1690. ápr. 27. Kir. rendelet, mely Miavát a katonai 
beszállásolástól felmenti, [ném. más. ívr. 3 1.] c) 1701. márc. 8. Kir. végzés 
a holland követnek a miavai és hat szomszéd egyház szabad vallás
gyakorlata tárgyában, [lat. más. ívr. 1 1.] d ) ............A miavai Sz. Három
ság templomon levő felirat, [lat.] é) 1731. jún. 12. Helyt, tanácsi ren
delet Nyitramegyéhez a Krman Dániel ellen indított per s a miavai 
zavarok ügyében, [lat. más. ívr. 21.] / )  1731. aug. 12. Levél a miavaiak- 
hoz, hogy a megyétől kiküldött bizottság előtt jelenjenek meg. És egy 
másik tót levél nehány sornyi töredéke, [tót. más. ívr. 21.] g ) 1732. 
szept. 29. Kir. rendelet, mely a kegyelmet nyert Germann Mátyás volt 
miavai tanító további üldözését, háborgatását eltiltja, [lat. más. ívr. 2 1.] 
91. 1732. dec. 5. Helyt, tanácsi rendelet Nyitramegyéhez, tegyen jelen
tést, milyen templomok és imaházak foglaltattak el a protestánsoktól stb. 
[lat. más. ívr. 31.] 92. 0 ) 1734. okt. 9. Helyt, tanácsi rendelet Nyitra
megyéhez, tegyen jelentést a miavai és turolukai ev. egyház jövedelmeiről 
és állapotáról a rendeletben foglalt kérdőpontok szerint, [lat. más. ívr. 1 1.] 
b) 1734. okt. 10. Helyt, tanácsi rendelet a morva hatóságokhoz a 
Magyarországba szökött újoncok dolgában, [lat. más. ívr. 1 1.] 93. 1737. 
Nyitramegye közgyűlésének határozata némely hivataloskodástól eltil
tott, de a tilalmat megszegő evangélikus lelkészek ügyében, [lat. más. 
ívr. 41.]

12. 1737. aug. 17. Utasítás Mohi Éliás, Pozsony, Nyitra, Trencsén, Túróc, 
Árva és Liptó megyék evangélikusai superintendense számára, [lat. ere
deti aláírásokkal és pecsétekkel, ívr. 12 1.]
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13. 1738. szept. 6. Alumneumi törvények 15 pontban és törvények az alum- 
nusok számára 8 pontban. [2 pld. lat. föl. és ívr. 1+1 1. Mária Dorottya 
ajándéka.]

14. 1738. nov. 12. Helyt, tanácsi rendelet a nem katli. iskolák igazgatóihoz, 
hogy a déli megyékben dühöngő betegség (lu.es pestifera) alkalmából a 
felvételnél micsoda óvórendszabályokat tartsanak szem előtt. [lat. más.,ívr. 11.]

15. 1741. Pilgram Zsigmond soproni lelkészre vonatkozó iratok: 5 a ) ............
Pilgram Zsigmond életrajza, családfával együtt, [lat. 4-r. 251.] 5b) 1739. 
febr. 21. Két soproni tanuló párbeszéde Pilgram haláláról, [lat. 4-r. 26 1. 
(2 pld.) 5c) 1738. dec. 5. Két soproni tanuló párbeszéde az 1713. és 
1738,-iki pestisről [lat. 4-r. 281.] és még egyszer az 5 b) alatti. [4-r. 211. 
Mária Dorottya ajándéka.]

16. 1740—41. A soproni iskolára vonatkozó iratok: a) 1740. Haynóczi 
Dániel soproni igazgató javaslata az iskolai rendszert illetőleg a convent 
elé terjesztve. [2 pld., a 2. töredék.] b) 1741. A soproni iskola rendszabályai 
(instituta) tanítók és tanulók számára, [lat. ívr. 291. Mária Dorottya ajándéka.]

17. 1740. Hitvallás, melyet II. Frigyes küldött szét trónralépése alkalmával a 
német fejedelmek minisztereihez. 10 pont. [ném. más. nagy 4-r.4L]

18. 1740. aug. 12. Osztályos egyességre vonatkozó rövid följegyzés, hogy 
ki mit kapott az ingatlanból. Valentinovszky, Sztanek, Sajovszky, Kadlecsik, 
Sámbokréti, Thurzo, Omaszta nevek szerepelnek benne. [lat. fogalmaz
vány, lat. 1 1.]

19. 1741. A soproni iskola rendszabályai (instituta) tanítók és tanulók 
számára. (I. la  12; 16.) A IV. oszt. heti tanmenete. [lat.ívr.6 V4 1.]

20. Protestánsok három felségfolyamodványa Mária Teréziához: a ) ............
Az ev. alattvalók felségfolyamodványa vallási sérelmeik ügyében általá
nosságban hivatkozással a XVII. és XVIII. századbeli előző rendeletekre.
[lat. ívr. IOV4 1.] b ) ............... br. Zay Péter és Vay István ev. és ref.
deputatusok kérelme, [ném. ívr. 7 1.] c) d ) ............... br. Zay Péter és Ráday
Gedeon ev. és ref. deputatusok kérelme. [2 pld. ném. ívr. 1 2 +IOV2 1.]

l a  13;
1................Russ Kristóf szenátor észrevételei Haynóczy Dánielnek a soproni

gimnáziumra vonatkozó javaslatára, [lat. ívr. 41.]
2. a) 1741. júl. 31. Javaslat a négy egyházkerület által az ágensek fizeté

sének céljából alakítandó közös kasszára vonatkozólag, b) 1761. okt. 5. 
Utasítás Torkos Mihály superintendens számára és javaslat a super- 
intendens javadalmazására vonatkozólag, [lat. ívr. 41.]
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3. 1741. A soproni gimnázium számára megállapított rendszabályok Haynóczy 
Dániel rektor megjegyzésével, [lat. ívr. 41.]

4 . 1741. A soproni lat. iskola és a theologia tanterve, órarendje. Észre
vételek a tantervre. 7 drb. [lat. és ném.]

5....................Tanterv, tantárgyak és osztályok szerint való tanmenet, a
használandó könyvek jegyzéke a soproni gimnáziumban, [lat. Mária Dorottya 
ajándéka.]

6 . 1742. márc. 6 . Praun Dániel 250 frtos legatumáról szóló alapítólevél, 
[ném. ered. ívr. 1 1 .]

7. 1742. jan. 30. Bél Mátyás kérvénye a kancelláriához könyve (Hungária 
Nova) tulajdonjogának elismerése s fiaira való kiterjesztése tárgyában, 
[lat. ered. (?) ívr. 41.]

8. a) 1743. Pozsonyban és Modorban történt vallási sérelmek összefoglalása, 
b) Pozsonyi evangélikusok felségfolyamodványa sérelmek orvoslása tár
gyában. c) 1743. jan. 11. A kir. helyt, tanács rendelete a külföldre 
menetelre és kivándorlásra nézve a soproni tanácshoz, d) 1743. Pozsonyi 
evangélikusok felségfolyamodványa az esküforma tárgyában, [lat. más. 
ívr. 121. Mária Dorottya ajándéka.]

9....................A Szirmay-féle ösztöndíjalapítványra vonatkozó iratok gyűjte
ménye, más. 7 drb.; névsora azoknak, kik az ösztöndíjat 1753—1834-ig 
élvezték, [ném. ívr. 16 1.]

10. 1743. jan. 11. A dobsinai koalíció egyessége a tiszáninneni püspök
választás ügyében. 3 más. példány. (1 hitelesített.) [lat. ívr. 141.]

11. Lásd 10.
12. 1743. jan. 24. Torkos József győri lelkész és iskolaigazgató halotti be

széde Podmaniczky János felett, [magy. 4-r. 101.] Mária Dorottya ajándéka.]
13. 1743. Utasítás a lelkészeknek az egyházak látogatására vonatkozólag, 

[ném. föl. 1 2 1 .]
14. 1744. jűl. 8 —aug. 9. Ottlik András naplója és jelentése a kihallgatáson 

járt vallásügyi deputáció eljárásáról, [lat. (közben magy. és ném. beszédek) 
más. föl. 281. Tartalmilag ismertette Szolár Ferenc dr. Evangélikus Lap I. évf.
6 ., 7., 8 . sz.]

15. Kivonata a magyarhoni evangélikusoknak részben 1733, 1734 és 1736. 
másrészt 1741, 1742 és 1744-ben alázatosan felterjesztett sérelmeinek. 
(23 pont.) [lat. ívr. 31.]

16. 1744. A vasmegyei Tótság nevű kerület vend evangélikusainak kérvénye 
elfoglalt templomaik visszaadatása tárgyában, [lat. más. ívr. 3 1.]

17. 1744. A br. Zay Péter vezette deputáció által Mária Teréziának átnyújtott 
memorandum a magyarhoni evangélikusok sérelmei és kívánságai tár
gyában. [lat fogaim. 241.]

7
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18. Rövid históriája a francia reformátusoknak a pápisták által lett kegyetlen 
üldöztetéseknek, melyet eleitől fogva is ugyan, de kiváltképen legközelebb 
1744. és 45. esztendőkben . . . .  szenvedtenek. (2 pld.) [magy. egyik 4 r 
28 1., másik föl. 121.]

19. 1745. A magyarhoni prot. egyház állapota, először németül, most latinul 
Theodorus Fulgentiustól. [4 r. füzet 401.]

20. 1695—1745. A kemenesaljai esperességnek története; [lat.föl. 281.Mária 
Dorottya ajándéka.]; Achs Mihály esperes jelentése, hogy a felkelőknek 
hűséget fogadtak, [lat. hit. más. föl. 11.]

21. 1565—1746. Adatok Sopron polit. és egyházi történetére vonatkozólag; 
könyvészeti jegyzetek Sopronra vonatkozó művekről, [lat. ném. jegyzetek
kel, 4-r. 361. Mária Dorottya ajándéka.]

22. 1746 A magyar protestánsok közös kérvénye Mária Teréziához sérelmeik 
orvoslása tárgyában, [lat. más. föl. 161. Mária Dorottya ajándéka.]

23. 1746. (?) A bábonyi protestánsok felségfolyamodványa szab. vallásgyakor
latuk érdekében, [lat. fogaim, föl. 31.]

24................... A dömölki róm. kath. egyházban alakult egyházi társaság sza
bályzata, mely az igaz róm. kath. hit erősítésére alakult Kollonics idejé
ben. [lat. föl. 5 V2 1.]

25. Hainóczyana. a) Hajnóczy (Hayni) Dániel rövid életrajza, műveinek 
címei; b) Soproni tanulók kérvényei a konventhez iskolai jótétemények 
elnyerése tárgyában. (23 drb.) c) Haynóczy Dániel ajánlólevele a győri 
iskolából távozó Sextius János számára, aláírva Torkos József rektor 
által, [ered.] d) Bizonyítvány Horváth András számára a soproni gimná
ziumtól. [lat., a két biz. ném. föl. 90 l.J

26. 1747. márc. 16. Beer Frigyes Vilmos pozsonyi gimn. igazgatónak lel- 
készi avatásáról szóló bizonyítvány.- [lat. ered. ívr. 31.]

27. 1774. márc. 6. Jelentés br. Zay Péter vezette deputációró), beszélgetés 
a császárral, [lat. föl. 3 V2 l.J

28. 1748. ápr. 26. Kir. rendelet kivonata a nem katholikusok esküformájáról; 
publikálta a kassai magistratus. [lat. föl. 2 1.]

28a 1744—1748. 3 kérvény Mária Teréziához: a) Csetneki Pálé szabadon- 
bocsáttatása ügyében (1748. ápr. 5.); b) a győri protestánsoké (1748.);
c) a trencsénieké (1744.) szab. vallásgyakorlat ügyében, [lat. más. ívr. 41.]

29. 1749. nov. 18. Helyt tanácsi körrendelet a szab. kir. városokhoz az 
apostaták ellen indítani szokott bűnvádi keresetek tárgyában [lat. más. 
ívr. 1 l.J

30. 1749. jan. 17. Helyt, tanácsi rendelet az apostatákra vonatkozólag; ki- 
kihirdetíetett Trencsénmegye gyűlésén. 1749. máj. 12. [lat. más. ívr. 51.1
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1. 1749. A győri evangélikusok és reformátusok 2 felségfolyamodványa, 

melyben elvett templomaik és iskoláik visszaadását sürgetik, [lat más. 
ívr. 101.] Hozzá két becslés az elvett ev. és ref. templom épületéről és 
berendezéséről, [ném. más. ívr. 41.]

2. 1749. szept. 19. Helyt, tanácsi rendelet az árvái evangélikusok folya
modványa tárgyában, melyben maguk és gyermekeik vallási háborgat- 
tatása miatt tettek panaszt, [lat. más. ívr. 2 1 . ]

3. a) 1749. nov. 18. Helyt, tanácsi leirat, hogy az apostaták ellen indított 
vizsgálatokat kíméletesen folytassák, [lat. más. ívr. 1 l.J b) 1746. júl. 5. 
Helyt, tanács rendelete Trencsén város közönségéhez, hogy egyházi 
ügyekben az eddig kiadott rendeletekhez tartsa magát. [lat. más. ívr. 11.]

4....................3 helyt, tanácsi leirat: a) 1749. jan 17. az állítólagos hite-
hagyottak (apostaták) ügyében; b ) 1750. márc. 17. Komárommegyéhez 
Kis-Igmánd és Tagyos lakosainak azon panasza tárgyában, hogy a 
katholikus lelkészek az evangélikusokra ráerőszakolják egyházi funkciói
kat; c) 1753. szept. 3. a váci püspökhöz, hogy katholikus papok szelíd, 
nem erőszakos eszközökkel szerezzék meg az egyháznak a nem katoliku
sokat. [lat. más. ívr. öVí  1.]

5. 1749. ápr. 18. A kancellária tervezete a protestánsok ügye-bajának elin
tézéséről Mária Terézia elé terjesztve, [lat. más. föl. 91.]

6  ........ 3 helytartótanácsi leírat: a) 1749. jan. 11. az apostasia bűnéről
és az apostaták ellen indítandó bűnvádi keresetről; b ) 1749. nov. 18. 
ugyanazon tárgyban; c) 1767. febr. 10. az esketés ügyében, különösen 
vegyes házasságból származó jegyesek esketése tárgyában, [lat. más. ívr. 4]

7 ........Serpiliana, a Serpilius-családra vonatkozó iratok: Két nyom
tatott nemzetségtábla [lat. ném.]; ugyanaz írva; Serpilius Sámuel sop
roni magy. lelkész arcképe ( 2  példány); 6  db nyomtatott üdvözlő vers 
Serpilius esküvőjére [ném.]; írott emléklap a család egyes tagjairól [lat.]; 
a Frey-család családfája (festve); a Serpilius-családé 1741-ből (festve); 
a Serpilius- és Burgstaller-családok rokonságát feltüntető családfa (festve, 
2 példány); Szepes vármegye nemességének bizonyságlevele Serpiliusék 
nemességének szepesi voltáról, [lat. hit. más.]; a soproni család bizonyít
ványa kiküldött deputátusokról. 1707. szept. 7. [lat.]; a család egyik 
tagjának elismervénye a családi nemesi levél átvételéről. 1781. nov. 6 . 
[ném.]; jegyzék, toldalék a családfához [ném.]; a soproni tanács levele

V
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Serpilius Jánoshoz a soproni jegyzőség tárgyában. 1659. dec. 18. [lat. 
ered.]; egy írott Serpilius-családfa; Serpilius Sámuel soproni lelkész 
életrajza. 1749. ápr. 10. [Mária Dorottya ajándéka. Nagyobbrészt folio.]

8 ................... Tényállás (Species facti) Ledniczky János és Huszák Borbála
ügyében, [lat. más. ívr. 2xk \

9. 1761—1765. A pozsonyi egyházról és iskoláról való jelentést illető akták: 
a) Szalay György levele Serpilius pozsonyi ev. lelkészhez, melyben a 
jelentés megtételére szólítja fel az esztergomi érsek megbízásából. 1761. 
aug. 17. b) Serpilius felelete. 1761. szept. 1 . c) Őszinte jelentés a fel
tett kérdőpontokra, d) A pozsonyi elöljáróság információja a helyt, 
tanácshoz a pozsonyi iskolák tanítási rendjéről s alapítványairól. 1765. 
jún. 18. e) Mellékletek (acclusa) A-tól F-ig. f) A helyt, tanácsnak a tan
ügyben 1766. márc. 11-én kibocsátott körrendeletének kérdőpontjaira való 
felelet Pozsony szab. kir. város részéről, [lat. más. föl. 141.]

10. 1750—1781. márc. Észrevételek a vallásügyre vonatkozólag Magyar- 
országon. [lat. föl. 161.]

11....................3 értekezés: a) A pápai bűnbocsánatról és a pápai jubileumi
évekről, b) A házasságra vonatkozó vitás kérdésekről, c) Jegyzetek horos- 
copiumokról, a régi keresztények imádságairól, templomokról és az egy
ház szorongattatásairól. [lat. 5 füzet. föl. 801.]

12. 1751. „A vadosfai 1751-be aug. 20-án történt szerentsétlen vallásbéli 
villongás és veszekedés históriája.“ [magy. 4-r. 3 1. Mária Dorottya ajándéka.]

13. 1751. okt. 10. A győri evangélikusok és reformátusok felségfolyamod
ványa régi szab. vallásgyakorlatuk visszaállítása iránt. [lat. más. föl 2 1 . 1

14. 1771. aug. 31. A wittenbergi egyetem toronyépítésre segélykérő levele 
br. Zay Péter egyetemes felügyelőhöz, [lat. ered. ivr. 2  1.]

15. 1752. jan. 1. A bécsi érsek híres pásztori levele az ausztriai klérushoz 
a lelkipásztorkodás ügyében, [lat. más. ívr. 1372 1.]

16. 1751. A magyarhoni protestánsok célbavett megsemmisítésére vonatkozó 
iratok: a) Süsmilch Péter János consistoriumi tanácsos a magyarországi 
ev. papsághoz intézett levele. 1751. ápr. 30. Berlin, b) II. Frigyes levele 
a boroszlói püspökhöz. Berlin, 1751. febr. 26. c) A püspök válasza. 
1751. febr. 28. d) Süsmilch Péter János levele a magyarországi ev. pap
sághoz. Berlin, 1751. aug. 2. e) Tamás Kanterbury-i érsek levele Sack 
Frigyes és Süsmilch János Péterhez. 1751. jún. 8 . f) Jegyzet arról, hogy 
a pápa miként járt el a magyarországi vallásügyben, [lat. más. ívr. 91.] 
g )  II. Frigyes levele a boroszlói püspökhöz ném. nyelven. 1751. febr. 26. 
(1. b). h) II. Frigyes hitvallása. 1757. [ném.] i) A salzburgi érsek pász
tori levele a papsághoz. 1752. jan. 1. [lat. más. ném. jegyzettel. ívr. 14 1. 
a—i. Mária Dorottya ajándéka.]
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17. 1724—1781. A helytartó tanács leiratai a nemesség valódiságának
kipuhatolására vonatkozólag a vármegyékhez. (24 drb.) [lat. más. ívr. 62 1. 
Mária Dorottya ajándéka.]

18. 1752. Egyházlátogatásra vonatkozó iratok: a) Mária Terézia rendelete a
megyékhez, városokhoz, egyházi hatóságokhoz Újvári Ferenc apátnak 
egyházlátogatói minőségben történt kiküldetése tárgyában. (Kihirdettetett 
Biharmegye közgyűlésén máj. 29-én.) b) Debrecen város közönségének 
levele a kiküldött apáthoz az odavaló ref. egyház meglátogatása tárgyá
ban. c) Az apát válasza a debrecenieknek, d) A debreceni tanács
viszontválasza az apátnak, [lat más. ívr. 7 1.]

19. 1752. febr. 14. Mária Terézia rendelete, hogy az ev. és ref. lelkészek
székhelyökről máshova vallási cselekmények végett ne menjenek, sem a 
ref. lelkészek evangélikusoknak ne prédikáljanak, [lat. más. ívr. 2 1 .]

20. 1752. A bécsi érsek pásztori levele (1. 15. alatt), [lat. más. ívr. 6 Vz h]
21. 1753. márc. 8 . Helyt, tanácsi rendelet Sopronmegyéhez a vadosfai

zavargás ügyében, [lat. más. föl. 3 7 2 1 .]
22. a) 1753. ápr. 8 . A soproni evangélikusok felségfolyamodványa egy halálra 

ítélt evangélikusnak vallási vigasztalásban való részesithetése tárgyában.
b) A soproni tanács felirata a kancelláriához ugyanabban az ügyben.
c) A helyt, tanács elutasító végzése, [lat. más. ívr. 8  1. Mária Dorottya ajánd.]

23. 1753. dec. 10. Helyt, tanácsi rendelet a Besztercebányán, három, vegyes 
házasságban élő családfő ellen az általuk adott reversalisokkal meg nem 
egyező gyermeknevelés miatt indított per ügyében, [lat. más. ívr. 1 1 .]

24. 1753. márc. 8 . Helyt, tanácsi leirat a vadosfai kihágások vétkeseire sza
bott büntetés végrehajtása tárgyában, [lat. más. ívr. 2 1 . v. ö. 2 1 .]

25. a) 1755. jan. 17. Batthyány József érsek a zólyomi egyházlátogatás alkal
mából pontokba szedett meghagyásai, b) Helyt, tanácsi rendelet Klein 
Mihály ev. lelkész hivatalától való elmozdíttatása ügyében az általa írt 
vallási tankönyv miatt. [lat. más. ívr. 2  1.]

26. a) 1753. márc. 8 . Helyt, tanácsi végzés a vadosfai zavargás tetteseinek 
büntetése tárgyában. [V. ö. 21. és 24.] b) 1830. ápr. 20. Helyt, tanácsi 
rendelet Sopronmegyéhez a vadosfaiaknak fölterjesztett kérvénye tárgyá
ban. [lat. más. föl. 31.] c) 1830. okt. 16. Horváth János levele, mellyel 
az a) és b) alatti két másolatot Qamaufnak megküldte, [ném. ered. 8  r. 
2 1. Mária Dorottya ajándéka.]

27. a) 1753. ápr. 30. Kir. rendelet, hogy a vesztőhelyre az articularis helyek 
kivételével bármely vallású elítéltet csak kath. pap kísérheti ki. b) 1753. 
szept. 3. Helyt, tanácsi rendelet a váci püspökhöz, hogy a nem katho- 
likusokat Intőkkel ellenkező szertartásokban való részvételre ne kénysze
rítsék. [lat más. ívr. 2  1.]



54 I a 14-1 a 15

28. 1754. okt. 19. Batthyány József gr. egyházlátogató elnöklete alatt a 
szelecsényi parochián tartott gyűlés végzései. Ugyanannak, mint egyház
látogatónak elnöklete alatt Dobronyán tartott gyűlés megállapodásai, [lat. 
más. ívr. 7 1.]

29. 1754. márc. 31. Az esztergomi érsek rendelete az ünnepek megülésének 
módjáról, [lat. nyomt. ívr. 1 2  1.]

30. 1754. máj. 20. Az egri érsek rendelete az ünnepek megtartásának mód
járól. [lat. nyomt. ívr. 141.]

1. a) 1754. szept. 9. Helyt, tanácsi rendelet Eperjes városához, mely az ev. 
lelkészeknek eltiltja a reformátusok lelki gondozását, b) 1754. júl. 8 . 
Ugyanaz Szatmárnémeti városához, hogy a prédikátorok s az iskolák 
számát csökkenteni kell. [lat. más. ívr. U/2 1.]

2. Besztercebányára vonatkozó iratok: a) 1754. máj. 6 . Az esztergomi káptalan 
levele a besztercebányai magistratushoz katholikusok háborgattatása 
ügyében, b) 1754. máj. 7. Helyt, tanácsi leirat Besztercebánya tanácsá
hoz, melyben jelentést kíván az iskolai ügyre vonatkozólag, c) 1754. 
május 24. A tanács válasza, d) 1733. jan. 2. Besztercebánya közönségé
nek felségfolyamodványa III. Károlyhoz az eskűforma ügyében, e) Kir. 
végzés az előbbire, [lat. más. ívr. 7 1.]

3....................Reflexiók (töredékes följegyzések) a zathureci egyházra vonat
kozólag. [lat. ívr. 2  1.]

4. 1754. Az arácsi és füredi evangélikusok ellen indított kereset alapját 
képező tényállás. (Drozdik ágens számára.) [lat. ívr. 8  1.]

5. 1754—1755. A bazin-városi két céh ügyére vonatkozó iratok: a) Jegy
zetek a két céh történetére vonatkozólag, b) Általános közlemények ugyan
arra vonatkozólag, c) Különös (újabb történetre vonatkozó) följegyzések,
d) A céh 1597. jan. 25-ikén szentesített törvényei, [ném.] e) 1754. dec. 16. 
Mária Terézia leirata a városi hatósághoz Zsolnai István polgár ügyében,
f) 1755. jan. 17. Ugyanannak leirata ugyanabban az ügyben, g) 1754 
dec. 30—1755. jan. 30. Két kamarai leirat Bazin városához a céhek 
ügyében, [lat. más. ívr. 81.]

6 . 1755. júl. 19. A m. kir. udv. kancellária magy. személyzetére vonatkozó 
törvénykezési szabályzat. (Normaljurisdiction.) [ném. más. ívr. 51 ]

6  a 1749—1755. 5 drb a hitehagyottak (apostaták) elleni eljárást szabályozó 
helyt, tanácsi rendelet, [lat. más. ívr. 3 7 2 1 .]
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7 . 1755—1771. .Helyt, tanácsi leiratok (4 drb) házasságkötés ügyében. 1755. 
nov. 3. 1767. szept. 1771. aug. 19. (beköltözött, nem katholikus felek, 
protestáns papoknak szóló tilalmak.) [lat. más. ívr. 2 1 .]

8 . 1755. Syllabus Literatorum Thurociensium. Collegit et ordine alphabetico 
disposuit Andreas Schmal Betűrendes életrajzai a turócmegyei nevezete
sebb politikusoknak és íróknak a 18. századból, [lat. föl. 3 füzet, 681. 
Mária Dorottya ajándéka.]

9. 1756. aug. 30. Helyt, tanácsi rendelet a vegyes házasságból származó gyerme
keknek a kath. hitben való megtartása tárgyában, [lat. más. ívr. 2 pld., 3+21.]

10. Ugyanaz szintén másolatban. [ívr. 21.]
11. a) 1756. Egy apa levele fiához, melyben Szászország akkori állapotját 

rajzolja, [ném. ívr. 8 V2 1.] b) Michallis János Dávid dékán beszéde Göttin- 
gában az akkor folyt (7 éves) háborúról, [lat. ívr. 71.]

12....................A kemenesaljai esperesség történetére vonatkozó iratok másolati
gyűjteménye (Summaria recensio restaurati Protocolli). 1. 1695. márc. 14. 
Asbóth János lelkész levele a győri ev. esperességhez, melyben tanácsot 
kér, hogy hozzájok csatlakozzanak-e, vagy pedig külön esperest válasz- 
szanak. Szentmárton. [lat.] 2. 1695. márc. A győri ev. esperesség válasza 
Asbóth János fentebbi levelére. A távolság miatt külön esperes válasz
tását ajánlják. Kispéc. [lat.] 3. 1695. ápr. 21. Asbóth János levele Zabler 
Jakab bártfai lelkészhez és püspökhöz. Két papjelöltet küld hozzá fel 
avatásra s kéri, hogy buzdítsa a dunántúliakat püspök és esperes vá
lasztására. Szt.-Márton [lat.] 4. 1695. máj. 11. Zabler Jakab püspök 
válasza az előző levélre: válasszanak esperest, a püspöki hivatalra nézve 
Gruber soproni lelkésszel közölte véleményét. Bártfa. [lat.] 5. 1695. 
okt. 9. Asbóth János utójegyzete a fentebbi levélhez: Zabler tanácsa 
szerint gyűlést tartottak és Asbóth Jánost esperessé választották. Mihály- 
fán. [lat.] 6 . 1695. Asbóth János kemenesaljai esperesnek egyházlátoga
tási jegyzőkönyve. Az esperességhez tartozó gyülekezetek jegyzékével. 
(S az említett egyházak betűrendes jegyzékével.) [lat. Az 1—5. pont alattiak 
egész terjedelmükben megtalálhatók PayrS. Ehtört. Em). I. (1910) 238—244. 
lapokon ; a 6. Payrnál sokkal részletesebb (245—265.1.); a mi írásunk az egyes 
egyházaknál csak éppen megemlíti a papot meg a tanítót.] 7. 1696. márc. 7. 
Asbóth János esperesnek feljegyzései a Mihályfán tartott esperességi 
gyűlésről. Összehívó levél és jegyzőkönyv, [magy. és lat., lásd Payr S : 
Ehtört. Emi. I. (1910). 265—2691.] 8 . 1696. Asbóth János esperes egyház
látogatása a kemenesaljai esperességben. [lat.] 9. 1769. Kalmár György 
Prodromus c. nyelvészeti munkájának pár sornyi leírása, [lat.] 10. 1706. 
jan. 27 Aáchs Mihály esperes feljegyzései a kuruc világban Mihályfán 
tartott esperességi gyűlésről: a) Bizonyítvány az esperesválasztásról.
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b) Az esperesi esküforma, c) A gyűlés lefolyása. Aáchs Mihály meg
nyitó beszéde, [lat. Közölte Payr S: Ehtört. Emi. I. (1910) 269—275. 
].] 11. 1706. márc. 1. Egyházlátogatás a kemenesaljai esperesség egy
házaiban. [lat.] 12. 1707. jan. 17. Aáchs Mihály esperes folytatja 
az egyházak látogatását Rayki János miski lelkésszel, [lat.] 13. 
1710. Lénárt Benedek és Király Máté esperesek egyházlátogatása 
a kemenesaljai esperességben. [lat.] 14. A devecseri lelkész esküje, 
[lat] 15. 1707. február 27-iki gyűlésről egy feljegyzés, [lat.] 16. 
1706. aug. 24. Simonyii gyűlés egy epizódja, [magy.] 17. 1706. jún.
6 . Aáchs és Lénárt esperesek levele Pilárik István püspökhöz, mely
ben a kemenesalji papjelöltek felavatását kérik. Simonyi, [lat. Közölte Payr 
S .: Ehtört. Emi. 1.(1910.) 279—2801.] 18. 1706. máj. 13. Aáchs Mihály 
esperesnek egyházlátogatást bejelentő körlevele, [lat. Közölte Payr S .: Egy
háztört. Emi. I. (1910.) 278 1.] 19. 1706. márc. 17. Aáchs Mihály
devecseri lelkész és esperes levele Csurgó György simonyii lelkészhez. 
(Csak éppen említve!) [lat. Szövegét 1. Payr S .: Egyhtört. Emi. I. (1910.) 
276—2781.] 20. 1724. ápr. 1 . Király Máté vicesenior körlevele Jemlin 
Balázs, Gyurtsek János, Gazdag István lelkészekhez és az örsi prédikáló 
mesterhez, hogy adják le szavazatukat a nekik tetsző esperesjelöltre. 
Nemesdömölk. [magy.] 21...............A Cserety Mihály esperesjelöltre szava
zók jegyzéke, [lat.] 22. 1724. ápr. 12. Király Máté vicesenior Nemes- 
dömölkön kelt levele a hegyháti ecclesiák prédikátoraihoz az esperes
választás ügyében, [magy.] 23. 1725. szept. 1. Az ostffiasszonyfai gyűlés 
meghívólevele Király Máté számára a seniorságra. [lat.] 24. 1725. szept. 21. 
Mihályfán gyűlésező lelkészek meghívólevele Cserety Mihálynak Nemes- 
kérre, seniornak hívják, [lat.] 25. 1725. szept. 21. Mihályfalva. Utasítás 
az egyházlátogatásra vonatkozólag, [magy.] 26. 1726-iki kemenesaljai 
egyházlátogatás, [lat.] 27. 1745. Tóth Sipkovits János püspök egyház
látogatása. [lat.] 28.. 1746. Miskei Ádám és Perlaky János egyházlátoga
tása Kemenesalján, [lat.] 29. 1754. Egyházlátogatás a kemenesaljai kerü
letben. [lat.] 30. 1755-iki somogymegyei egyházi visitatio. [lat.] 31. 
1760—61-iki zalai egyházlátogatás, [lat.] 32. 1756. szept. 8. Főpész. 
Bárány János superintendens aláírásával ellátott utasítás (instructio) a 
felügyeletre és egyházlátogatásra vonatkozólag, [lat. föl. 481.]

13. 1757. Betrachtungen über den inneren Krieg der Deutschen. Elmélkedé
sek (a hétéves) háborúról s vallási vonatkozásairól, [néni. röpiratkézirata 
vagy másolata. ívr. 241.]

14. 1757. dec. 1 2 . Nógrádmegye Szécsényben tartott gyűlésének jegyzőkönyvi 
kivonata Urbany János vegyesházasságból született gyermekeinek vallási 
nevelése tárgyában a helyt, tanácshoz felterjesztve, [lat. ívr. 2 1 .]
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15. 1757. A porosz király levele Schaffcots herceg boroszlói püspökhöz a 
magyarországi evangélikusok üldöztetése tárgyában; a püspök válasza, 
[lat. más. ívr. 61.]

16. 1757. Lazarovits Miklós felségfolyamodványa a soproni plébános ellen, 
hogy a katholikus vallásra kényszeríti, bár apja görög, anyja ev. valláséi; 
az anyának hasonló tárgyú folyamodványa, [lat. más. ívr. 7+51. Mária 
Dorottya adománya.]

17. 1756. jún. 10. Vajda Ferenc kapolcsi lelkész avatólevele, [lat. ered.]
18. 1757. Oertelius János soproni lelkész életrajza, [ném. ívr. 81.]
19. 1758. szept. 12. A pesti gyűlés végzései. 2 példányban, az egyikhez 

csatolva Zay Péter kísérőlevele, [lat. más. föl. 81.]
20. 1758. Ribini János soproni isk. igazgató tiszteletére, mikor Lőcsére lel

késznek távozott, írott versek, [ném. ívr. 121.]
21. 1759. szept. 28. A pozsonyi iskola elöljáróságának a pártfogókhoz inté

zett kérelme az alumneumra adandó adományok tárgyában, [lat. fog. 
ívr. 31.]

22. 1759. dec. 3. A debreceni ref. collegium tanárainak kérvénye a magistra- 
tushoz, hogy a collegiumot vegye pártfogásba a támadások ellen. [lat. 
más. ívr. 101.]

23. 1759. ápr. 26. Helyt, tanácsi rendelet egyházi célokra való adomány
gyűjtés ellen. [lat. más. ívr. 11.]

24....................Iskolai tanterv, tanmenet, tárgybeosztás. 2 példány, [ném. föl.
321. Mária Dorottya ajándéka.]

25. 1779. körül. A tabi egyház története. Novák János Jakab lelkész által, 
[lat. 4-r. 7 1.]

26 .................Wittnyédi János levele br. Zay Péterhez a pesti gyűlés és
dunántúli egyházi ügyek tárgyában, [lat. ívr. 21.]

27 .................Debreceniek emlékirata Mária Teréziához válaszul a helyt.
tan. 1760. okt. 5-iki leiratára vallási szabadságuk épségben tartása tár
gyában. [tat. ívr. 141. Mária Dorottya ajándéka.]

28. Serpiliana: a) 1754—61. A pozsonyi ev. convent némely végzései, melye
ket Serpilius odavaló lelkész saját följegyzései közé felvett, [ném. 4 -r. 
271.] b) 1666—1714. Kivonatok, nagyapja, Serpilius János naplójából, 
[ném. 4-r. 16 1.] c) Serpilius Vilmos Sámuel pozsonyi lelkész önéletrajza, 
[ném. 4-r. 5872 1. Mária Dorottya ajándéka.]

29. 1761. A zólyomi ev. iparosok felségfolyamodványa sérelmeik (pro- 
cessióra kényszerítés) ügyében; mellékelve a tényálladék leírása, [föl. 
lat. 71.]

30. 1761. A magyarországi evangélikusok felségfolyamodványa sérelmeik 
orvoslása tárgyában, [lat. föl. 141.]

8
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30a. 1783. máj. 14. Torkos Mihály modori ev. lelkész és superintendens 
levele br. Zay Péterhez megcsökkent javadalmazása tárgyában; csatolva 
2 írat hit. másolatban a püspök fizetésére vonatkozólag 1761-ből.

1. 1762. Esetek, melyekben a reformátusok vallásgyakorlata, különböző 
ürügyek alatt, eltöröltetett vagy megszoríttatott. (22 eset), [lat. ívr. 101.]

2. a) Sérelmi adatok: Ev. templomok elvételének esetei (töredék), b) 1762. 
A reformátusoktól 1762. óta elvett templomok jegyzéke. (18 eset. 1. la  
16; 1.) c) 1760. Közös (ev. és ref.) vallási sérelmek 1760. óta.)

3. 1762. Wallaszkay Márton kath. vallásra térésének ügyét illető három 
okirat. [lat. más. ívr. 12 1.]

4. 1762. Nógrádmegye tiszti ügyésze által a stólát a plébánosnak megtagadó 
evangélikusok ellen indított per tárgyalási jegyzőkönyve, [lat. más. ívr. 201.]

5. a) 1762. Religiosae considerationes et desideria de corrupto statu ec- 
clesiarum etscholarum . . . auctore Joanne Ambrózy. b) 1764—66. Ugyan
csak Ambrózy János levelei Zay Péterhez, Podmaniczky Jánoshoz, Tiha
nyihoz, Jeszenák Jánoshoz ugyanarról a tárgyról, [lat. föl. 26 1]

5 a 1749—1763. Sérelmek tárgyában felterjesztett kérvények rövid tartalma 
27 pontba foglalva, [lat. ívr. 2Va 1.1

6. 1763. Áhítatosság a földrengés alkalmából Sopronban tartott ima-, böjt- 
és bűnbánati napokon, (Bet- und Buss-Andacht.) [ném. nyomt. 121. [csonka],

7. 1742—1764. Soproni tanulók prózai és verses dolgozatai, különösen 
alkalmi és üdvözlő versek, [lat. 4-r. 172.1. — Mária Dorottya ajándéka.]

8. 1763. Mária Terézia levele Barkóczy esztergomi érsekhez, vájjon a kath. 
hit érdekében eddig kifejtett munkálkodás nem volt-e lanyha, nem lehe
tett volna-e nyomósabb? az érsek válasza [lat. föl 7 példány más.]

9. 1763. Evangélikusok hét sérelmi esete 1763 óta, melyekben panaszaikat 
eredmény nélkül terjesztették fel a kancelláriához s a helyt, tanácshoz, 
[lat. ívr. 2 1 ]

10....................Téthi evangélikusok felségfolyamodványa új templom építése
ügyében, [lat. fogaim. ívr. 7 1.]

11. 1763. A komáromi evangélikusok és reformátusok kétrendbeli felségfolya
modványa a nagy földrengés után. [lat. más. ívr. 7V-21.] Az ellenük kiadott 
intés és tilalom pontjai, [magy. más. ívr. 11.]

12................... Ugrai nevű nemesek felfolyamodása a magy. udv. kamarához
Fáncsika nevű birtokrész ügyében. 5 drb melléklettel. (1738. febr. 1., 
1764. ápr. 29., 1734. dec. 15.) [lat. föl. 81.]
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13. 1764. Mudrányi Márton késmárki lakos vallási üldözés miatt Lengyel- 
országba menekült anyjának és bátyjának hazatérésére vonatkozó 6 drb 
irat. [lat. más. ívr. 61.]

1 3 a ................XIII. Kelemen pápa vigasztaló-levele Kristóf párisi érsekhez,
az állhatatosan elszenvedett üldöztetések alkalmából, [lat. más. 4-r. 21. 
(1764-ben íratott le.]

14. 1764. Reformátusok felségfolyamodványának tervezete az országgyűlés 
idejében, [lat. más. ívr. 291. Mária Dorottya ajándéka.]

15. 1764. márc. 2. Kir. meghívólevél az országgyűlésre Czobor József gr. 
részére [lat. ered. föl. 11.]

16. 1764. júl. 29. Kollár Ádám önvédelme az őt és könyvét ért támadások 
ellen. [lat. más. ívr. 201.]

17. 1764. Vexatio dat intellectual . . . sub diaeta 1764., bírálata a kormány 
politikájának s a proposicióknak. [lat. más. ívr. 181. Mária Dorottya ajándéka.]

18. 1765—1766. Drozdik János, vallásügyi ágens, kivonatos, csonka naplója 
vagy iktatókönyve, [lat. ívr. 351.]

19. 1765. A bácsi (érsekujfalusi) evangélikusok szabad vallásgyakorlatát 
szorgalmazó négy drb irat: a) a tényállás; b) özv. Csernovicsné kér
vénye a megyéhez; c) a megye megkeresése a kalocsai érsekhez; d) 
a petrováci evangélikusok felségfolyamodványa, [lat. más. ívr. 101.]

20. 1759—1780. Kimutatás az agensi járandóság lerovásáról és hátralékairól.
[lat. ívr. 101.]

21 .................Evangélikusok és reformátusok közös folyamodványa zaklat-
tatásuk megszüntetése és lelkiismereti szabadságuk védelme tárgyában, 
[lat. más. ívr. 39 1. Mária Dorottya ajándéka.]

22 ................ A porosz király által javasolt békepraeliminariák 15 pontja.
[lat. más. föl. 41.]

23 ................Producta: mellékletek valamely felterjesztéshez vagy kérvény
hez. [lat. más. ívr. 17 1.]

24 ................A protestánsok közös felségfolyamodványa egyházi és iskolai
autonomiájok érdekében, [lat. más. ívr. 7 1.]

25 ................ Evangélikusok felségfolyamodványa, hogy a kath. papok a
beteg és haldokló ev. hívekhez hívatlanul ne menjenek, [lat. más. ívr. 6 1.]

I a 17;
1. 1766. Négy kérvény: a) A körmöd tót (nationis Bohemicae) evan

gélikusoké, ama sérelmek ügyében, melyeket a városi hatóság s a 
plébános részéről szenvedtek, b) Pruner Mátyásé és Weber Annáé
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házasságkötésük ellen támasztott akadály ügyében, c) Ugyanazoké ugyan
abban az ügyben, d) Lovasics Andrásé és Kovacsevics Annáé házasság
kötési akadály ügyében, [lat. más. ívr. 91.]

2 ................. Sárosmegyei ev. egyházak (Dukafalva, Zselman stb.) panasza
a királyhoz vallásgyakorlatuk háborgattatása, a leányegyházaknak az anyá
tól való elszakíttatása miatt. [lat. más ívr. 9Va 1.]

3 ................. A magyarországi ref. egyházkerületek küldöttei által a király
nak átnyújtott folyamodvány, melyben tiltakoznak azon vád ellen, hogy 
státust akarnak képezni a státusban. 6 melléklettel, [lat. más. ívr. 111.]

4. 1766. Öt különböző tárgyú kérvény s egy leirat: a) Egy anya kérelme 
a királyhoz a jezsuitáktól elrabolt két gyermekének visszaadatása tárgyá
ban. (Vége hiányzik.) b) Gömörmegyei evangélikusok és reformátusok, 
különösen Rekenyeújfalu és Rudnó lakosainak kérvénye, hogy leányegy
házaikat továbbra is megtarthassák. (Eleje hiányzik.) c) Bilsing János 
kérvénye, hogy a besztercebányai polgárok közé felvétessék, d) Szladek 
Pál és Tapolcsányi Erzsébet alsószőlősi lakosok kérelme, hogy hit
hagyásuk miatt rájok mért börtönbüntetésök hátralevő része elengedtes
sék. e) Helyt, tanácsi leirat ugyanebben az ügyben, f) Eőri Márton és 
Sokorai Ferenc utódainak kérelme a plébános által elfoglalt telek vissza 
adása ügyében, [lat. más. ívr. 201.]

5. 1766. jan. 20. Helyt, tanácsi leirat Nyitramegyéhez a Szladek (hite- 
hagyott) házaspár ügyében hozott ítélet végrehajtása tárgyában, [lat. más. 
ívr. 1 1. lásdl a 17 ; 4e.]

6. 1766. jún. 7. Helyt, tanácsi rendelet Vasmegyéhez, hogy a templom és 
iskola kibővítésére stb. engedélyt kérő felsőeőri ref. egyház ügyeit tüze
tesebben vizsgálja meg. [lat. más. ívr. 4 1.]

7. 1766. aug. 12. Helyt, tanácsi leirat a prímáshoz az iskolai és tanulmányi 
ügy tárgyában a jezsuita rend eltöröltetése után. [lat. más. föl. 8 1.]

8. 1766. febr. 25. Helyt, tanácsi rendelet a parochiák összeírása tárgyában, 
[lat. más. föl. 2 1.]

9. 1766. Drozdik vallásügyi ágens naplójának töredéke 159—300 számig, 
[lat. ívr. 601.]

10. 1767. Turcsány György királyfalvi ev. lakos mészáros gyermekei miatt 
való üldöztetésére vonatkozó öt drb irat. [lat. más. ívr. 7 1.]

11. 1760—1767. Késmárkiak peres ügye: a )  Egy gyermekgyilkos késmárki 
ev. polgárnak lelki vigasztalása körüli eljárásból kifolyólag több késmárki 
polgár ellen hivatalból indított per ismertetése (species facti), lat. más. 
ívr. 11 1.] b) A tiszti ügyész által a késmárki ev. egyházközség több 
tagja ellen azon okból indított per iratai, hogy felségfolyamodásukban 
hamis, gyanúsító és rágalmazó állítások foglaltattak, [lat más. ívr. 541.]
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12. 1615—1767. A vágújhelyi ev. egyház levéltárában található kir. explaná- 
ciók és leiratok jegyzéke 348 szám. [lat. föl. 24 1.]

13. 1762. (?) márc. 19. Komáromi protestánsok felségfolyamodványa gyerme
keiknek kath. részről minden cimen való elvitatása miatt. [lat. más. ívr. 41.]

13 a 1749. Helyt, tanácsi leirat Modor város közönségéhez a hitehagyottak 
ügyében, [lat. más. ívr. 41.]

14. 1767. szept. 3. Helyt, tanácsi leirat egy Győrben történt szabálytalan 
esküvő ügyében, [lat. más. ívr. 2 V2 1.]

15. 1767. jan. 15. Helyt, tanácsi leirat az ev. és ref. foglyok meglátogatása 
tárgyában, [lat. más. ívr. 11.]

16. 1767—1771. Öt drb. helyt, tanácsi leirat a libertinismus, a reversalisok, 
az evangélikusoknak keresztelés és esketés alkalmával való zaklatása, a 
schismatikusok házasságkötése és az evangélikus lelkészeknek a házassági 
ügyekben való ítélkezéstől eltiltása ügyében, [lat. más. ívr. 41.]

17. 1767. aug. 17. Helyt, tanácsi leirat a stóla ügyében, [lat. más. ívr. 41.]
18. 1767. nov. 28. J. B. jezsuita levele Rómából egy magyarországi rend

társához a rendnek Nápolyból és Siciliából való kiutasíttatása ügyében, 
[lat. más. 4 r. 4 1.]

19. 1767. Bánffy Ágnes grófnőnek 11 éves korában 1767. júl. 15-én való 
erőszakos katholizálásáról szóló emlékirat, az anya és a jegyes felterjesz
tésével és egyéb a szövegben közölt okmányokkal, [ném. más. föl. 301.]

20. 1766—1773. A szulyovi evangélikusoknak az újonnan kinevezett plébánus- 
sal támadt viszálykodására vonatkozó akták. 86 drb. [lat. és tót, néhány 
levél ered. a többi irat más.]

21 ..........A nyíregyházi evangélikusok felségfolyamodványa, hogy lelkészi
állomást szervezhessenek és imaházat építhessenek, [lat. más. föl. 51.]

22 ..........Josef Karl Freiherr von Bender und Laita kérvénye Mária
Teréziához a vámilleték leszállítása tárgyában, [ném. ívr. 61.]

23. 1768. jún. 18. Merzy d’Argenteau gr levele Nagy Istvánhoz Izmén, 
Mucsfa, Agárd községek az istentisztelet tartására, a betegek meglátoga
tására vonatkozó panasza tárgyában, [ném. más. ívr. 11.]

24................... Mária Terézia körrendeleté a szabadgondolkozók ügyében
(Freigeisterei), [ném. más. ívr. 2 1.]

25. 1749—1781. Mária Terézia korabeli kérvények és leiratok gyűjteménye 
(colligatum):
1. A debreceniek kérvénye a céhek és a körmenetek tárgyában. 2. A 
győrieké a földrengés alkalmából. 3. Miért kell az evangélikusoknak 
egyházi szolgálat végett szükség esetén ref. és nem kath. lelkészhez 
fordulniok. 4. A győri evangélikusok kérvénye imaház ügyében. 5. A 
modoriaké alumneum ügyében. 6. Helyt, tanácsi leirat a rnodori plébános-
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nak az evangélikusok ellen lett panasza ügyében. 7. Rendelet a hite- 
hagyók ellen. 8. Tilalom, hogy az ev. papok szomszéd helyekre ne 
menjenek. 9 . Kivonatok Kollár Ádám könyvéből. 10. Kir. resolutiók a 
pesti bizottság végzéseire. 11. Leirat a soproni templom bővítése tárgyá
ban. 12. A stóla tárgyában. 13. Kir. rendelet kivonata a magy. isk. ügy 
szervezése tárgyában. 14. Az iskolatanító befogadásáról Rétiben. 15. Qiczei 
ref. esetében polgárosítási esküről. 16. Különféle leiratok az eskü tárgyá
ban. 17. A pozsonyi evang. polgárok kérvénye a decretalis eskü tárgyá
ban. [lat. és néin. más. ívr. 63 1.]

26 . 1652. Diploma in causa templi Somoriensis publico dolo erepti:
a )  1652. máj. 24. III. Ferdinánd rendelete a templom elvételéről, b ) 1646. 
júl. 21. A templom átengedéséről szóló levél az erdélyi fejedelemmel 
kötött béke értelmében, c) 1768. júl. 15. Zablatsky Pál visovisi plébános 
levele Michalides Sámuel trencséni lelkészhez, [lat. más. 4 r. 161.]

27 . 1768. jan. 8. Pohl Mihály bányaker. superint. pásztori levele, [lat. más. 
ívr. 81.]

28. 1768. A körmöd evangélikusok 3 felségfolyamodása a közelgő tisztújítás 
alkalmából, és a kísérőlevél az ágenshez, [lat. más ívr. és 4-r. 91.]

29 .......... A tiszáninneni kerületi evangélikusok felségfolyamodványa az
új superintendens, Fábry György választását illetőleg, [lat. más. ívr 11.]

30 .......... Abaujvármegyei evangélikusok és reformátusok kérvénye, hogy
lelkészeik ezentúl is szabadon látogathassák leányegyházaikat, [lat. más.
ívr. 71.]

I a 18; 1 2
1. 1767—1768. a )  A lébényszentmiklósi evangélikusok kérelme a királyhoz, 

hogy idegenekhez férjhez ment leányaik családjukkal visszatérhessenek s 
vallásukban megmaradhassanak, [ném, más. ivr. 61.] b) Wagner János 
lébényszentmiklósi jobbágy kérelme a helyt, tanácshoz, hogy veje, bár 
nem falubeli, vele lakhassák, [lat. más. ívr. 11.]

2. a )  A dombóvári Eszterházy-uradalom ev. jobbágyainak kérelme a király
hoz, hogy Ráckozáron ev. templomot építhessenek [ném. ívr. 3 1. (2 pld.)] 
b ) Ugyanazok Baranyavármegyéhez fentebbi kérvényök pártoló felter
jesztése ügyében, [ném. más. ívr. 21.]

3....................A ráhói közbirtokosok kérvénye a missionáriusok javára kiha
sítandó telek átengedése alól való felmentetésök iránt. [lat. más. ivr. 31.; 
A, B, C, D melléklettel.]
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4. 1768. jún. 30. XIII. Kelemen pápa breveje, mellyel több edictumot meg
szüntet. [lat. nyomtatványról leírva, ívr. 121.]

5. 1727. Levelek másolatai: a) Kis Sámuel sárkeresztúri ref. lelkész 
köszönő levele gr. Nesselrode székesfehérvári préposthoz, b) Ugyanaz 
ugyanannak nevenapjára. c) Búcsúzólevele a sárkeresztúri ref. lelkésznek 
és híveinek ugyanahhoz, d) A prépost felelete, [lat. ívr. 47a 1.]

5« 1768. Protocollon ecclesiarum Evangelico-Lutheranarum tractus Cisdanu- 
biani Comitatus Soproniensis, Castriferrei etc.: történeti feljegyzések, 
egyházak felsorolása, névtár, elvett templomok sorozata stb. [lat. 4 r. füzet,
15.1. Mária Dorottya adománya.]

6 ....................Felséges Asszonyunknak (Mária Terézia) hozzám (kihallgatá
son) tett beszédei“ 7 pontba foglalva, [magy. ívr. 21. Közölte dr. Szolár 
Ferenc, az Evangélikus Lap I. évf. 9. sz.]

7  ................ Br. Zay Péternek és ifjabb Ráday Gedeonnak, mint a magyar
honi evangélikusok és reformátusok követeinek, felségfolyamodványa a 
prot. egyház jogainak épségben tartása iránt. [ném. föl. 101.]

8. a )  A sárosmegyei evangélikusok felségfolyamodványa szorongatott hely- 
zetök orvoslása iránt. [ném. más. ívr. 21.] b) Kubinyi Gáspár két kérelme, 
hogy két nővére Drezdenből visszatérhessen s az ev. vallásban megma
radhasson. [lat. illetőleg ném. ívr. 61.] c) Zerdahelyi Zsigmond kérelme 
ugyanabban az ügyben, [lat. ívr. 21.]

9 . 1769. szept. 14. Megállapodás az ev. iskolák rendezése tárgyában, [két 
péld. ered. és más., lat. ívr. 4+31.]

10. 1769. Kimutatás arról, hogy az alhauiak mi mindent fizetnek a plébános
nak s mi mindent követel még tőlük. [ném. ívr. 101.]

11 ................. Javaslat a reformátusok sérelmeinek orvoslására s különösen
arra nézve, hogy mi módon lehetne a felséget helyzetükről tökéletesen 
felvilágosítani, [magy. fogaim. ívr. 7 1. — Közölte dr. Szolár Ferenc az Evan
gélikus Lap I-ső évf. 10. sz.-ban.]

12  ................ Fuszek Ádám (ev.) panasza a királyhoz, hogy a kiszucaujhelyi
plébános igen nagy stólát követelt és vett meg rajta. [lat. más. v. fogaim, 
ívr. 2 1.]

13 ................ A magyarországi evangélikusoknak és reformátusoknak a király
hoz intézett emlékiratának fogalmazványa 17 pontba foglalt sérelmeikről, 
[lat. ívr. 85 lap.; ugyanaz letisztázva 70 1.]

14  ................ Evangélikusok és reformátusok felségfolyamodványa Mária
Teréziához sérelmi ügyekben, [lat. más. ívr. 391.]

15 ................ Pozsonyi és soproni céhek evang. tagjainak kérelme Mária
Teréziához, hogy céhbeli tisztségekre ők is alkalmaztassanak, [lat. fogaim, 
ívr. 81.]
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16 ....................Magyarországi ev. és ref. alattvalók felségfolyamodványa Mária
Teréziához 17 vallásügyi sérelem tárgyában, [lat. más. ívr. 321. Ugyanez 
ném. nyelven a 23. pontban.]

17. a )  A besztercebányai evangélikusok kérelme Mária Teréziához az isk. 
tanítás tárgyaira és rendjére vonatkozólag, [lat. más. ívr. 41.] b) Walla
György levele Drozdik vallási ügynökhöz ugyanabban az ügyben, [lat. 
más. ívr. 31.]

18 ................ Az eperjesi evangélikusok felségfolyamodványa gyűjtések tár
gyában s iskolai ügyekben, [lat. más. ívr. 4 1.]

19 ................... Nógrádi ev. egyházak (Alsó Esztergály, Széna, Szent Péter,
Alsó Sztregova stb.) felségfolyamodványa a leányegyházak körüli sérel
mek tárgyában, [lat. más. föl. 91.]

20 ................ A kötsei evangélikusok kérelme Mária Teréziához, hogy taní
tójuk a gyülekezetben imádkozhassék s hogy az iskola mellé haranglábat 
állíthassanak, [lat. más. ívr. 31.]

21 ................... Szokol Márton németlipcsei ev. lakos felségkérvénye Mária
Teréziához, vegyes házasságból származott s ezen a címen a plébános 
által tőle elvett két leánykájának visszaadása iránt. [lat. m. ívr. 31.]

22 ................Soproni gombkötők és vargák kérvénye Mária Teréziához,
hogy mentessenek fel a kath. szertartásokban való részvételtől, [lat. más. 
ívr. 4L]

23 ................A magyarországi evangélikusok és reformátusok közös kér
vénye Mária Teréziához sérelmeik tárgyában, (a 16. számúnak német 
szövege.) [ívr. 461.]

24 ............. . Debrecen város hatóságának kérelme a királyhoz egy elkob
zásra ítélt könyv (Elementa Grammaticae Georgii Molnár, melynek tolda- 
lékában a Rákóczy név előfordul) ügyében, [ném. más. ívr. 101.]

25. 1746 — 1769. Nyolc drb helyt, tanácsi leirat egyházi ügyben: a ) 1746. 
júl. 5. Trencsén városához, hogy új templomok építését meg ne engedje, 
b) 1748. máj. 10. Az ev. püspökökhöz, hogy kir. engedelem nélkül 
egyházlátogatást nem végezhetnek, c) 1753. ápr. 18. Morva alattvalókat 
a papok nem adhatnak össze engedély nélkül, d) 1753. szept. 3. Val
lási ügyekben a kir. rendeletekhez tartsák magukat, e )  1759. ápr. 26. 
A gyűjtések eltiltása, f) 1762. febr. 26. Vasmegyéhez reversalisok ügyé
ben. g )  1767. jan. 15. Prot. papok a vesztőhelyre utolsó vigasztalást 
nyújtani nem mehetnek, h) 1769. okt. 2. Végzés a modori plébános 
panaszaira. (Eleje hiányzik.) [lat. más. föl. 141.]

26. 1769. okt. 2. Helyt, tanácsi leirat kivonata Modor városához a nem 
kath. jövevényektől s katonai személyektől szedhető stóla ügyében, 
[lat. ívr. V2 1.]
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27. 1769. júl. 20. Helyt, tanácsi leirat Késmárk városához stólaügyben, [lat. 
más. ívr. 1 1.]

28. 1769. okt. 2. Helyt, tanácsi rendelet a supplicatio eltörlése tárgyában, 
[lat. más. ívr. 1 1.]

29. 1769. okt. 12. Helyt, tanácsi rendelet a megyékhez (ez Szepesm.-hez), 
mely a debreceni superintendens esetéből kifolyólag eltiltja az egyházi 
célokra való ünnepélyes gyűjtést, [lat. más. ívr. 7 1.]

30. 1769. Helyt, tanácsi leirat Modor városához az iskola, a tanulók ellátása 
s az evégből történt gyűjtések tárgyában, [lat. más. ívr. 11.]

31. 1769. márc. 20. Helyt, tanácsi rendelet Pestmegyéhez kiskőrösi esetből 
kifolyólag, hogy vallásügyben, a vallásgyakorlat törvényessége kérdésében, 
hogyan kell eljárni, [lat. más. ívr. 31.]

I a 19;
1. 1769. Dr. Richter levele ismeretlenhez birtokcsere ügyében. Domony, 

1769. [lat. ered. 4 r. 3 1. A 4 lapon könyvészeti lat. ném. jegyzetek.]
2 ........Vélemény Mária Terézia legmagasabb szándékáról a vallás s

a magyarországi evangélikusok ügyében, [ném. ívr. 4 V2 1.]
3 ........ Igazolása annak, hogy Droher Jánostól (ev.) és Bálái Jánostól

(ref.) a Veszprémben való lakhatási jog vallásuk miatt tagadtatott meg. 
[lat. fogaim. ívr. 31.]

4 ........A pozsonyi magy. és tót evangélikusok nyilvános vallásgyakor
latának történeti igazolása, [lat. más. ívr. 1V2 1. (4 melléklettel.)]

5. 1770. Tényállás Kavec Anna megfelebbezett keresetére vonatkozólag. 
Menekült atyja vagyonára támasztott igényt, [lat. más. ívr. 81.]

6. 1778. Gömörmegyei ev. községek felségfolyamodása leányegyházaik ügyé
ben. [lat. m. ívr. 41.]

7................... A pozsonyi jogakadémia hallgatóinak kérvénye a királyi kancel
láriához, orvoslása végett azon jogtalan eljárásnak, hogy a megyei gyű
lés az akadémia direktorát br. Prónay Gábort, törvényes ok nélkül a 
törvényes formák mellőzésével hivatalától megfosztotta, [lat. más. ívr. 21.]

8. 1752—1770. Helyt, tanácsi rendeletek vallásügyben. (Esketés, temetők 
használata, magyarorsz. ev. lelkészek szolgálatainak morva evangélikusok 
által való igénybevétele stb.) 12 drb. [lat. más. ívr. 281.]

9. 1770. jan. 5. Helyt, tanácsi rendelet, hogy az anyakönyveket a parochialis 
épületből kiadni nem szabad, csak hivatalos kivonatok adhatók belőlük, 
[lat. más. ívr. 1 1.]

9
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10. a) Tervezet az ev. egyházi ügy intézésének új módját illetőleg, [lat. más. 
ívr. 4 1.] b) Tervezet az ev. és ref. egyházi ügyek intézésének uj módjá
ról. [lat. más. ívr. 121.]

10a. A gömörmegyei ev. egyházak ismertetése, [lat. más. ívr. 21.]
11. 1771. jún. 26. A pozsonyi ev. egyházi közgyűlés jegyzőkönyvének kivo

nata, iskolai ügyekre vonatkozó határozatok 1—6. pontja, [lat. ívr. 2Va 1.]
12....................A gyönki reformátusok templom és toronyépítésre kérnek enge

délyt a királytól, [lat. más. ívr.]
13. 1771. A modori evangélikusok felségfolyamodványa a városi tanácsosok

nak számarány szerint az evangélikusok közül választása tárgyában, [lat. 
más. ívr. 41.]

14. 1771. A szenici evangélikusok kérelme a királyhoz, hogy a régi temető 
szabad használatában maradhassanak, [lat. más ívr. 61.]

15. 1771. ápr. 9. Helyt, tanácsi leirat a reformátusok által támasztott rima- 
szombati zavargás (processio megzavarása) tetteseinek ügyében, [lat. 
2 példány, ívr. 3+51.]

16. 1565—1771. Soproni ev. lelkészek és kántorok névsora s hivataloskodá
suk kronologikus sorrendje, [lat., helyenkint ném. ívr. 11. és 4-r. 4 1.]

1 7 « ................Reflexiones circa negotium Religionis: egyházi, pénzügyi,
iskolai közigazgatási javaslatok 15 pontja, [lat. ívr 31.]

17t3 1721. ápr. 5. Tanúkihallgatási jegyzőkönyv a németii és szilsárkányi 
templomok és iskolák elfoglalása ügyében, [lat., magy., másolta Varga 
Antal (1887) ívr. 7 1.]

18. 1772. ápr. 22,-iki aszódi kér. gyűlés jegyzőkönyvének kivonata, [lat. ívr. 31. |
19................... A szentlőrinci evangélikusok templomépítési ügyére vonatkozó

iratok. 10 drb kérvény, leirat stb. [lat. más. ívr. 201.]
20. 1772. szept. 27. Adománykérő levele Prúnyi János laposfalvi lelkésznek, 

[ném. ered. ívr. 2 1.]
21. 1771 —1772. Erőszaktétellel vádolt Mesterházy Nagy István kérvénye a 

soproni városi elöljárósághoz; az elöljáróságnak Nagy István ártatlan
ságát tanúsító bizonyítványa, [amaz lat. ered. ívr. 7 1., emez ném. ered ívr. 
2 1. 4 melléklettel. Mária Dorottya adománya.]

22. 1772. A lelkészszel együtt bebörtönzött rózsahegyi hat szenátor levele 
egy consiliariushoz pártfogás és közbenjárás végett, [lat. más. ívr. 1 1.]

23. Emlékirat meg nem nevezett főszemélyhez („Euer Hoch-Fürstl. Gnaden“), 
hogy járjon közben a felségnél „a cs. kir. evang. alattvalók“ elnyoma
tása ügyében. [Két példány, ném. más. ívr. 11 +  121.]

24. 1769—1772. Vallásügyi kérvények gyűjteménye (Drozdik és Nyisnyánszky 
vallási ügynökök protocolluma). Összesen 153 drb. [lat. és ném. másola
tok. ívr. 11 füzet. 263 1.]
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25. 1772. Gyászjelentés sz. Göhler Filippina özv. br. Üxküll Frigyesné elhalá
lozásáról Hemmling ezredesnek Bécsbe. [ném.]

26. 1772. Mária Terézia s a lengyel kir. közt a szepesi városok ügyében 
létrejött megállapodás 2. 4. 5. 7. 11. és 14. pontja kivonatban, [ném. 
4-r. 21.]

27....................Deccard soproni ev. lelkészre és isk. igazgatóra vonatkozó
8 drb. (magy. ném. lat.) irat, többnyire nyomtatvány. [Mária Dorottya ajánd.]

28. 1773. A reformátusok Bugyiban tartott conventjének jegyzőkönyve, [lat. 
más. ívr. 3 1. Nyomtatásban Prónay-Stromp.: Magy. Ehtört. Emi. 312—316 1.]

29. 1773. Kivonat egy franciskánus prédikációjából, melyet Svedléren kará
csonykor tartott, [ném. 4-r. 8 1.]

30....................Némely okai annak, hogy némely ev. fejedelem csupán korlá
tolt vallásgyakorlatot engedett a fenhatósága alatt álló katholikusoknak. 
[ lat. ívr. 8 1.]

I a 20;
1. 1773. XIV. Kelemen pápának a jezsuita rendet eltörlő bullája, [nyomtatott 

példány, lat. 4-r. 16 1. és egy kéziratos más. példánya ugyanannak. 4 r. 12 I.]
2. 1773—1774. Ácsán az evangélikusok és Bugyiban a reformátusok által 

tartott értekezletek jegyzőkönyvei a protestáns egyházakat közösen érdeklő 
ügyekben, [lat. más. föl. 3+4 1.] (Bugyi-i konvent előfordult már I a 19 ; 28 
alatt is.) A bugyii konventet nyomtatásban 1. Prónay Stromp.: M. Ev Egyházt. 
Emi 312—316.

3. 1773. jan. 14. Gr. Zichy Ferenc győri püspöknek pásztorlevele az ünnep
napok megülése tárgyában, [ném. nyomt. ívr. 41. Mária Dorottya ajándéka.]

4. 1773. jan. 9. Kir. rendelet kivonata az örökösödési illeték körüli viszo
nosság tárgyában Magyarország és Ausztria között. Miheztartás végett 
közöltessék az illetőkkel az udv. kamara által. [lat. más. ivr. 31 ]

5. 1773. A reformátusok felségfolyamodványa 18 egyházi és iskolai sérelem 
tárgyában. A, B, C, D, E, F mellékletekkel, [lat. ívr. 391.]

6. 1773. A magyarhoni ref. superintendentiák kiküldötteinek felterjesztése 
a királyhoz azon ráfogás tárgyában, mintha államot akarnának alkotni 
az államban, [lat.más.ívr.31.] Mellette: lat. fordítása Beleznay Miklós 
1773. szept. 22-én benyújtott ném. jelentésének (insinuationales). 2 pél
dány. [ívr. 31.]

7. 1773. máj. 18. és máj. 27. A korponai tanács panasza egyes ünnep- 
rontókra és a helyt, tanács válasza, [lat. más- föl. 2+21.]

9*
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8. 1773. Debrecen város kérvénye Mária Teréziához a jan. 26-i helyt. tan. 
leirat sérelmes pontjai ellen. [ném. más. ívr. 191.]

9. 1773. máj. 21. Helyt. tan. leirat, mely a Besztercebánya körül lakó 
evangélikusoknak a városi ev. egyházhoz való viszonyát szabályozza; 
hozzácsatolva besztercebányai kéztől németül 6 pontba foglalt megjegy
zés. [lat. más. ívr. 2 1.]

10. 1773. máj. 1. A kir. asztalnokok kiváltságai s az asztalnoki méltóság 
elnyerhetésének feltételei. Mária Terézia diplomája, [lat. más. ívr. 31.]

11. 1725—1773. Vallásügyben kiadott, Somogymegye levéltárából válogatott 
és lemásolt helyt. tan. leiratok gyűjteménye. 26 drb. [lat. más. föl. 521.]

12. 1773. júl. 27. Csécsen (Abaujvm) tartott tiszakerületi gyűlés jegyző
könyve. [lat. más. ívr. 31.]

13. 1773. febr. 8. Banits Mária Roskoványi János főstrázsamester özvegyé
nek végrendelete, melyben ev. iskolai célokra is hagy. [magy. más. ívr. 51.] 
Sárosmegye egy végzése a kir. ügyésznek a hagyatékot lefoglaló intéz
kedése ellen. 1773. máj. 5. [lat. más. ívr. lVa 1.] S egy tárgymutató a 
kettőhöz.

14 ................... Sziléziai protestánsok (egyházak és magánosok) kérvényei
Mária Teréziához s a vallásügyi bizottsághoz, mellékletekkel. 38 drb. 
[lat. és ném. ívr. más. és hit. más.]

15. 1773. ápr. 20. Jeszenák János végrendeletének másolata s a pozsonyi 
ev. levéltárban levő hiteles másolatnak hiteles kivonata. (1846-ból.) [lat. 
föl. 10+21.]

16. 1773-iki tokaji aszú borokra vonatkozó kiadások jegyzéke. Tárcái, 1774. 
máj. 7. [ném. ívr. 21.]

17. 1774. ápr. 20-ikán Pesten tartott egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, [lat. 
más. ívr. 3 1. (2 példány.)]

18. 1774. dec. 16. Martiny Sámuel levele meg nem nevezett személyhez (a 
bécsi vallásügyi ágenshez?) Bazinban iskolatanitói alkalmaztatása ügyében. 
Bazin, [ném. ívr. 2 1.]; 2 drb melléklettel: 1. anyag pontokba foglalva egy 
megszerkesztendő felségfolyamodványhoz, ném. ívr. 81.]; 2. s egy 11. József 
római-német császárnak alkalmilag Bazinban gyermekek által átnyújtott 
kérvény másolata, [ném. ívr. lVa 1.]

19. 1773—1774. Selmec és leánygyülekezete, Almás, sérelmi ügyére vonatk. 
akták (a báti plébános erőszakoskodásai): a) Csernánszky János 13 ere
deti levele Drozdik ágenshez 1773 — 1774. (észrevételek németül a 11. 
levélhez.) b) Halász István levele (kihez?) 1774. c) A felsőalmásiak két
rendbeli felségfolyamodása másolatban, d) Anyag a felterjesztéshez, e) 
Mellékletek: 4 drb. f) A báti plébános Hontmegyéhez a bagonyai ev. 
lelkész ellen. [lat. (1 tót), föl. 4-r. 47 l.J
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20. 1774 márc. 6. Jelentés báró Zay és Prónay László II. József római-német 
császárnál való kihallgatásáról, [lat., ívr. 3 1. Közölte Szolár Ferenc dr. az 
Evang. Lap 1. évf. 14—16. sz.J

21. 1774 nov. 7. Az eltörölt jezsuita-rend vagyonára és követeléseire vonat
kozó körözvénye a helyt, tanácsnak, [lat. más. föl. 2 1.]

22. 1774. A dunántúli, dunáninneni (akkor pozsonyi), a bányai egyházkerület 
és a soproni ev. konvent megbízólevele a sérelmek ügyében kihallgatásra 
küldöttek (Zay Péter, Prónay László, Ujházy Dániel stb.) részére. 6 drb. 
[lat. ered. ívr.]

23. 1774—1775. Kubinyi Mihály hitehagyására vonatkozó iratok egybefüzött 
másolatai és pedig: Helyt, tanácsi leirat. 1774. febr. 7. K. M. felség- 
folyamodványa az egy évi börtönbüntetés elengedéséért, mellékletekkel. 
Még egy folyamodvány és leiratok. 1775. júl. 20. [lat. más. föl. 16 1.]

23 a. 1774-ben az evangélikusok részéről a királyhoz menesztett küldöttség 
naplószerű jelentése, [lat. más. ívr. 61. (lásd 20. és 22 sz.J

24. 1774. szept. 13. A pozsonyi ev. konvent észrevételei az 1774. ápr. 20-án 
kelt s a vallásügy intézésének módjára vonatkozó szabályzatra, [lat. más. 
ívr. 2 1.]

25....................A poprádi és olaszi evangélikusok felségfolyamodványa elemi
iskoláik tárgyában, [lat. más. ívr. 2 1.]

26. a) 1774 márc 18. Szomolnokiak kérvénye a helytartó tanácshoz, a sved- 
lériek sérelmei tárgyában, b) 1774. ápr. 9. A pénzügyi és bányaügyi 
kamara leirata, c) 1774. máj. 5. A helyt, tanács leirata ugyanabban az 
ügyben, [lat. más. ívr. 3 1.]

26a. 1774. júl. 14. Helyt, tanácsi leirat Szepesmegyéhez a poprádiakhoz s 
olasziakhoz népiskoláik ügyében, [lat. más. ívr. 1 1.]

27. 1774. aug. 8. Helyt. tan. rendelet a vasárnapok és ünnepek megtartása 
tárgyában, [lat. más ívr. 9Va 1.] Ugyanannak egy második más. példánya, 
[ívr. 41.] Végül: egy hasonló tárgyú kir. rendelet 1773. jan. 20-ról. [ném. 
más. 4-r. 21.]

28. 1774. máj. 6. Helyt. tan. leirat Szepesmegyéhez a svedlériek kérvényére 
templomépítési ügyben, [lat. más. ívr. 11.]

29. 1774. márc. 29. Helyt. tan. leirat az elemi iskolák tanítási rendjére vo
natkozólag ; mintául a bécsi iskola metódusát ajánlja, [lat. más. 4 r. 1 1.]

30. 1774. máj. 26. Helyt. tan. rendelet külföldi akatholikusnak belföldi nő
vel való házasságkötésére vonatkozólag, [lat. más. ívr. 1 1.] Drozdik ágens 
Günther Sámuelhez ugyanabban az ügyben intézett levelének kivonata. 
1779. márc. 9. [lat.] és a rendelet két pontjának kivonata.
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I a 21;

1. 1774. jiin. 6. Helyt, tanácsi leirat Pestmegyéhez a maglódi oratórium 
kibővítésére adandó engedély tárgyában [lat. más. ívr. 21.] (lásd. a 13a)

2. 1774 — 1775. Lőcse városi céhek ev. tagjainak a körmenetekben való 
részvételre szorítását illető iratok, a) Helyt, tanácsi leirat, mely jelentést 
kíván az eddigi szokásról. 1774. nov. 22. b) A város jelentése. 1775. 
márc. 11. c) A helyt, tanács büntetni rendeli a vonakodókat. 1775. ápr. 10.
d) A városi tanács felterjesztett jegyzőkönyvi kivonata 1775. júl. 8. e) 
Régebbi helyt, tanácsi rendelet, hogy a körmenetben való részvételre 
az ev. céhtagok is szorítandók s a vonakodók birsággal sújtandók. 1762. 
jún. 4. [lat. más. ívr. 21.]

3. 1774. márc. 6. Az evangélikusok küldöttségének felségfolyamodványa, 
melyet kihallgatás alkalmával átnyújtottak (s ném. fordításban II. József
nek is átadtak.) [lat. más ívr. 131. Nyomtatásban 1. Prónay-Stromp.; Egyht. 
Emi. (1905) 317—344.1.] A királyi kihallgatás lefolyása németül, a csá
száré latinul elmondva. [4-r. Magyarul 1 Szolár Ferenc közlésében Ev. Lap.
I. 14—16]

4. 1699—1774. A trencséni evangélikusok ellen indított eljárás, illetőleg a 
lelkész ellen indított per aktái. 19 drb. [lat. más. ívr. 181.]

5. 1774. A pozsonyi convictus növendékeinek táblázatos kimutatása, [lat. 
ívr. 4L]

5 a Az 1774. évi ápr. 20-án Pesten tartott egyet, gyűlésen elfogadott szer
vezeti szabályzat. (Constitutiones.) [lat. ívr. 61.]

6. 1774. dec. 1. Kivonat Pestmegye jegyzőkönyvéből a kath. papok végren
delkező jogát illetőleg, [lat. ívr. 3 1.]

6 a Hat. szab. kir. város ev. lakosainak észrevételei az 1774. ápr. 20. pesti
gyűlés által kidolgozott s az egyet, gyűlésre vonatkozó tervezetre, [lat. 
más. ívr. 2.]

7. A tiszáninneni és a tiszántúli kerület észrevételei az 1774. ápr. 20-iki 
pesti gyűlésnek tervezetére, [lat. hit. más. ívr. 21.] A jövő egyet, gyűlés 
tárgyai, [lat. ívr. 4L]

8. Maikus Péter ref. lelkésznek Komáromban 1774-ben történt letartózta
tása, hogy ebbe a városba be mert lépni. [lat. ívr. 61.]

9. 1775. jan. 5. Soproni ev. conventek az 1774. ápr. 20-iki pesti gyűlésen 
kidolgozott pontozatokra tett nyilatkozata, [lat. a convent jegyzőjének hit. 
kiadványa. ívr. 7 1.]



I a 21 ; 7 1

10. 1775. Jelentés a tiszáninneni egyházkerület iskoláinak állapotáról, [lat. 
hivatalos kiadvány. ívr. 101.] Mellette jegyzetek a stipendiumokról, bel- és 
külföldiekről. [ívr. 101.]

11. 1758—1775. A pozsonyi ágens követeléseinek s a hátralékoknak kimu
tatása; 15 kimutatás az ágensek megfizetett és hátralékos járandóságai
ról; javaslat az 1774. évi repartitio módosításáról, 2 példány; az 1758. 
pesti gyűtés végzései, 2 példány; 1760. évi tállyai gyűlés végzései, 
2 példány; Halász ágens özvegyének követelései (a téthi gyűlés végzé
sei 1781.); az 1774. évi kivetés (repartitio) a közköltségekhez való hozzá
járulásra vonatkozólag; 8 levél (7 ered., 1 más.) a vallási ágentűra ügy 
köréből.

11a 1775. Gerengel Simon „Summa der köstlichen Kinderlehre“ c. munkája. 
[Fűzeden nyornt. 16-r. ném. 161.] Mária Dorottya ajándéka.]

12. 1775. A leibici ev. egyház panaszos felségkérvénye Corvus Márton kath. 
administrator túlkapásai ellen, Benczúr József kísérőlevelének másolatá
val. [lat. más. ívr. 21 ]

13. 1775—1776. A lőcsei evangélikusoktól jogtalanul követelt stóla ügye: a) 
Drozdik János levele a lőcsei evangélikusok folyamodványáról; Bécs, 
1775. dec. 5. b) Lőcsei evangélikusok felségfolyamodványa stóla ügyben,
c) A szepesi káptalan nyilatkozata. 1776. júl. 9. d) Két helyt, tanácsi 
leírat ebben az ügyben. 1776. ápr. 25. és szept. 16. [lat. ívr. és 4 r. 7 1.]

13 a 1775. Helyt. tan. leirat a maglódiak templomának kibővítése ügyében, 
[lat. ívr. 2 1. lásd I a 21 ; 1.]

14. 1775. Helyt. tan. leirat a szepesolasziaknak és poprádiaknak tanító alkal- 
mazhatása tárgyában, [lat. más. ívr. 11.]

15. 1775. Roznyák Márton augustinus barát levele Bécsből Bártfára bizonyos 
müvecskék kiadásáról s az általa a magy. történet köréből írandó 
művecskéről. [1 ered., 1 más. példány, lat. 4-r. 4 ].]

16. 1775. okt. 14. Ján Miklós modori lelkész levele Zay Péterhez a modori 
egyház és iskola ügyében, [lat. ered. 4 r. 41.]

17. 1775. A Magyarországon államilag felállítandó gimnáziumok szervezésé
ről 11 pontban, [lat. 4-r. 31.]

18. 1775. A soproni lat. iskolák újjá szervezéséről, [lat ívr. 311.]
19. 1776. nov. 22. A tiszai egyházkerület Eperjesen tartott gyűlésének vég

zései isk.-ügyben, az új állami tanulmányi rend kapcsán, [lat. kiv. ívr. 
3+5 1. két, szövegre nézve nem egyező, példány.]

20. 1776. Castalium Melos: alkalmi lat. üdv. vers Potkoniczky Ádám kés
márki igazg. tiszteletére Smitz János Györgytől, [nyomt (Lőcsén) 4 1.]

21....................A 13 szepesi város három rendbeli kérvénye Mária Teréziához
(az 1. két példányban), hogy ők is (a visszakebelezés után) szabadon
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gyakorolják vallásukat s üldözések ellen biztosítva legyenek és egy „kir. 
administrator“-hoz intézett felterjesztés, ( lat. más. ívr. 23 1.]

22. 1776. Három akta iskolaügyben: a) Reformátusok Teleky József által 
fogalmazott, a királynak átnyújtott kérvénye, hogy iskoláik a kir. főigaz
gató hatósága alól kivétessenek, b) Ugyanazoké ugyanabban az ügyben 
Vay István fogalmazványában, mely fel nem terjesztetett, c) Gr. Niczky 
Kristóf kir. főigazgató levele a soproni ev. iskolák igazgatóságához, 
melyben a tanulóktól táblás kimutatást kíván. [lat. más. ívr. 12 l.j

23. 1724—1776. a) Az iskolákra vonatkozó kir. rendelet, illetőleg a helyt, 
tanács kísérő leirata Modor városához (1776). b) A Thorn városában 
kitört vallási zavargások (1724). c) A porosz királynak a lengyel király
hoz e tárgyban írt levele (1724). d) Versek az esetről, [lat. ívr. 15 l.j

24. 1776. Helyt, tanácsi leirat Czirilli Mihály elmozdított ev. tanító ügyében, 
[lat. más. ívr. 2 1.]

25. 1776. Kivonata az iskolaügy új szervezését elrendelő helyt, tanácsi leirat
nak. [lat. 4-r. 8 1.]

26. 1776. okt. 5. a) Helyt, tanácsi leirat a rákoskeresztúri evangélikusoktól 
a plébános által követelt nagyobb stóla ügyében, b) A váci püspöki 
consistoriumnak (1776. nov. 16.) erre vonatkozó levele, [lat. ívr. 1 l.j

27. 1776. Kivonat az iskolaügy rendezése tárgyában kiadott helyt, tanácsi 
rendeletből a kir. főigazgatók teendőit illetőleg, [lat. ívr 21.]

28. 1776. dec. 16. Kir. rendelet azon ügyekre vonatkozólag, melyek kizáró
lag, előleges bemutatás nélkül, a kir. helyt, tanács hatáskörébe tartoznak, 
[lat. más. ívr. 2 1.]

29. 1666—1782. a) Táblázatos kimutatás a tiszáninneni és tiszántúli ev. 
egyházkerület iskoláiról, illetőleg tanszemélyzetéről, az 1776. nov. 22—23-án 
tartott kér. gyűlésen a kir. főigazgató számára összeállítva, [lat. ivr. 111.] 
b) Kimutatás az eperjesi ev. egyház és iskola alapítványairól (1782. 
júl. 22.). [lat. ívr. 3 1.] c) Az eperjesi collegium alapítványai 1666—1706. 
évről. [lat. ívr. 41.] d) Zimmermann Ádám özvegye, Merwald Erzsébet 
végrendeletének 4., 5., 6., 7., 8. pontja kivonatban, melyek az eperjesi 
templomra és iskolára tett hagyományokat tartalmazzák, [ném. ívr. 1 l.j

30. 1778. A pataházi nemesi telkekre vonatkozó akták: a) A győri evan
gélikusok panasza Bacsák József ellen birtokháborítás miatt, b) Leirat 
Győrmegyéhez információ végett, c) A megye jelentése, d) Bacsák József 
felfolyamodása a megyéhez, e) Ugyanannak felségfolyamodása, f) A megyei 
vizsgálóbizottság jelentése a pataházi három udvarházról, g) A győri refor
mátusok felterjesztése a megyéhez, [lat. más. ivr. 171.]
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1. 1774—1778. A tahi és iliarosberényi ev. egyházak sérelmi ügyére (tanító 

alkalmazhatása, harangok használata stb.) vonatkozó kilenc irat: négy 
levél Drozdik ágenshez (1777., 1778., 2 dátum nélkül); felségfolyamod
vány fogalmazványa; két vizsgálati jegyzőkönyv (Tabon és Iharosberény- 
ben) 1746 (utóbbi eredeti); Borsodmegye Böller Mihály ellen. [lat.más.]

2 . 1777. Brevis Commentatio de Imperante Juribusque Maiestaticis Légi 
naturae minime contrariis; Platthy Imre isk. értekezése a'felségjogokról, 
[lat. kézirat 4 r. 161. Mária Dorottya ajándéka.]

3 . 1777. Észrevételek a Mária Terézia korában kiadott Ratio Educationist, 
[lat. ívr. 781.] (7 drb.)

4. 1777. Beleznay Miklós által a Sárospataki Collegium javára tett alapít 
vány alapítólevele; kir. resolutio, mely az alapítólevelet megerősíti, [lat. 
más. ívr. 41.]

5. 1777. Magy. protestánsok felségkérvénye, melyben iskoláiknak az autonom 
felügyelet alatt való meghagyása iránt esedeznek, [lat. más. ívr. 2 1.] 
(2 példány.)

6. 1777. Ugyanaz, mint az 5. szám.
7. 1776 — 1777. Két helyt, tanácsi leirat: a ) Hivatalától elmozdított Bene- 

dicti Sámuel kövi és b) Czirilli Mihály gömöri ev. tanítók fegyelmi ügyé
ben. (V. ö. I a 21 ; 24.) [lat. más. ívr. 3 1.]

8. 1777. Helyt. tan. leirat Barsmegyéhez a körmöci iparosok ügyében;
ugyanannak leirata Körmöc városához ugyanabban az ügyben, [lat. hit. 
más. ívr. 2.1.]

9. 1777. okt. 27. Helyt, tanácsi leirat a jánoshidai prépostság vagyonának
és jövedelmeinek összeírására vonatkozólag, [lat. más. ívr. 11.]

10. 1777. szept. 9. Helyt. tan. rendelet Pestmegyéhez, hogy a Cinkotán szer
vezendő róm. kath. tanítói állás ügyében jelentést tegyen, [lat. más. ívr. 1 1.]

11. 1777. szept. 16. Helyt, tanácsnak Pestmegyéhez a nagykőrösi kath.
parochia szervezése ügyében jelentést kívánó leirata, [lat. más. ívr. 1 1.].

12. 1777. júl. 24. Helyt. tan. leirat Pestmegyéhez, hogy a megejtett vizsgálat
után tegyen jelentést a reformátusok által Óbudán imaházul használt
épület ügyében, [lat. más. ívr. 1 1.]

13. 1777. jan. 19. Helyt. tan. rendelet Gömörmegyéhez Benedicti Sámuel
kövii tanító ügyében, [lásd 1 a 22 ; 7 sz. lat más. föl. 2 1.]

14. 1777. okt. 27. Helyt. tan. rendelet a megyékhez róm. kath. parochiák
összeírása tárgyában, [lat. nyomt. ívr. 4 1.]

1 0
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15. 1777. szept. 16. Helyt. tan. leirat az ókécskei ref. imaháznak bővítése és 
javítása tárgyában, [lat. más. ívr. 1 1.]

16. 1777. nov. 18. Helyt. tan. leirat a törvényhatóságokhoz az egyetemnek 
Nagyszombatból Budára helyezése ügyében, [lat. nyomt. ívr. 191.]

17. 1777. aug. 4. Helyt, tanácsi rendelet Pestmegyéhez, hogy az 1767. évi 
jan. 15-én kiadott rendeletet a kecskeméti ref. lelkészekkel szemben 
hajtsa végre. (Halálra ítéltek lelkigondozása.) [lat. más. ívr. 11.]

18. 1777. nov. 24. A váci püspöki consistorium levele Pestmegyéhez Ondrej- 
kovics Pál gyermekeinek kath. egyházhoz tartozása ügyében, [lat. más. 
ívr. 3 1.]

19 ................... Az ev. iskolaügy reformja a Ratio Educationis szellemében:
a) Tanrendszer az egyes iskolatípusokban. [ívr. 191.] b) Hozzávaló 11 
órarend, c) Tervezet egy Pozsonyban állítandó főbb (altior) iskolához, 
[ívr. 51.] d) 5 drb vélemény erre a tervezetre vonatkozólag. (Krúdy 
Dániel, br. Prónay Lászlóé stb.) e) Felségfolyamodvány fogalmazványa 
az ev. iskoláknak a Ratio Educationis folytán előállott helyzete ügyében, 
f) A budai akadémia szervezete (Academia regia Nobilium Theresiana 
Budensis) [ívr. 101. Valamennyi latin.]

20 ..........Lőcseiek véleménye az iskolák reformja tárgyában, [lat. ívr. 3 I.]
21 ................... Vélemény az iskolák újjászervezéséről, [lat. más. ívr. 31.]
22 ................... A tanügyi reformra vonatkozó iratok: a) Schober János ter

vezete a nemzeti iskolákra vonatkozólag, [lat. ívr. 11 1.] b) A Ratio 
Educationisnak az ev. iskolákra vonatk. pontjai, [lat. ívr. 111.] c) A nem
zeti iskolákra vonatk. rendeletek a Ratio Educationisból és az Instruc- 
tióból kivonva [ném. nyelven Felbiger Ignác pozsonyi prépost által. ívr. 241.]; 
csatolva egy jegyzet (Anmerkungen) és fantárgybeosztás a nemzeti iskolák
I. —IV. osztálya számára.

23................... Észrevételek az új tanítási tervre, [lat. föl. 3 1.]
24. 1777. okt. 8. Gróf Károlyi Antal kir. főigazgató a debreceniekhez, hogy 

az iskola megválasztott rectorát kir. megerősítés végett jelentsék be; 
felelet a debreceniektől e levélre, [lat. más. ívr. 2 1.]

25. 1778. júl. 15.-én Felsőszemeréden tartott kér. gyűlés végzései, [lat. más. 
ívr. 4 1.]

26. 1778. Prónay László és Gábor kérvénye Raár hg főpóstamesterhez az 
acsai posta mesterrel támadt konfliktusuk ügyében, hozzá 8 drb. melléklet 
hit. másolatban, [[lat. és ném. ívr. 401.]

26 a Utasítás a kir. tanfelügyelők számára. [lat. nyomt. ívr. 2 1.] Utasítás a nem
zeti iskolák elöljárói számára, [lat. ívr. 8 1.]

27. . . . . . .  Az evangélikusok és reformátusok közös kérvényében felpana
szolt sérelmeket bizonyító esetek felsorolása, [ném. ívr. 12 1.]
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28. 1778. máj. 7. Megbízó levél a soproni gyülekezetnek a pesti tanügyi 
tanácskozmányra küldött képviselője részére. (Eredeti levél br. Zay Péter
hez.) [lat. íyr. 4 1.]

29................... A pozsonyi kerület megbízó levele a királyhoz menesztett kül
döttség számára, [lat. ered. föl. 1 1.]

30. 1778. A késmárki evangélikusok kérelme a királyhoz, hogy lelkészük 
ellen a tiszti ügyész által folyamatba tett per (vegyesházasságból szár
mazó három testvérnek az ev. egyházba való felvétele miatt) ne a 
megyei, hanem a városi törvényszék előtt folytattassék le (1 melléklettel), 
[lat. más. ívr. 3 I.] Máriássy Ferenc kérelme a királyhoz, hogy ev. bete
gekhez ne kelljen kath. papot hívni, a kath. pap feleletével, [lat. más. 
ívr. 3 I.]

l a  23;
1. 1778. Kisfalud és Dömötöri evangélikusainak sérelmi ügye a kath. templom 

építésében való közreműködésre kényszeríttetésök m iatt: a) Felségfolya
modvány két melléklettel, b) Kir. resolutio a kérvényre, c) Alsó-Mesteri 
evangélikusainak panasza, hogy a plébános csűrének építésére kénysze- 
ríttetnek. [lat. más. ívr. 8 1.]

2. 1778—1779. a) A besztercebányaiak kérelme a királyhoz a rájok kivetett 
vizsgálati költség megfizetésétől való felmentés tárgyában (4 melléklettel), 
[lat. más.] b) Helyt, tanács döntése, c) A balatonfüredi reformátusok 
kérelme a királyhoz az arácsiakkal támadt perök sürgetése tárgyában,
d) A bélabányai evangélikusok sérelmi panasza a királyhoz, hogy az 
articuláris selmeci egyházzal való szabad közlekedésben akadályoztatnak. 
[Az egész gyűjt. lat. más. ívr. 121.]

3. 1778. Felségkérvény egy a sárospataki iskola ellen bizonyos benefici- 
umok miatt indított kereset beszüntetése iránt. [lat. más. ívr. 21.]

4 ................... Magyarországi protestánsok közös felségkérvénye a szab. val
lásgyakorlatnak a társországokra való kiterjesztése és a kath. ünnepek 
tartása alóli felmentésök iránt. [lat. más. ívr. 31.]

5. 1778 — 1779. Sérelmi ügyek: a) A felsőpetényi evangélikusok kérelme a 
királyhoz, hogy a bánki ev. lelkésznek szabad legyen Felsőpetényben, 
mint leányegyházban funkciókat végezni, b) Ugyancsak a felsőpetényiek 
kérelme a királyhoz, hogy a tanítónak legyen szabad temetnie s a tem
plomban a hívekkel imádkoznia, énekelnie. Az erre adott helyt, tanácsi 
válasz, c) Kellisch Sámuel bánki lelkész folyamodványa a vizsgálatra
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kiküldött nógrádmegyei bizottsághoz, d) Kvassay János ivánkófalvai lel
kész panasza a királyhoz, hogy útjában erővel fellartóztatták. e) A sziráki 
evangélikusok kérelme, hogy templomukat kibővíthessék. t) A vármegye 
által végeztetett hivatalos szemléről szóló jelentés s ennek alapján g) 
a szirákiak újabb sürgető felterjesztése. [Az egész gyűjt. lat. más. ívr. 211.]

6. 1778. febr. 2. Szilvái Istvánnak az egyet, felügyelőhöz intézett levele, 
melyhez csatolva a gr. Balassa tanulmányi igazgató levelét és utasítását, 
mint sérelmest beküldi, [lat. ívr. 41.]

7. 1743—1778. Collectio Freyana: A vallásügyre vonatkozó kormányrende
letek, leiratok gyűjteménye (külön indexszel). 216 drb. [lat. más. ívr. 2861.]

8. 1776 — 1778. a) Helyt. tan. leirat Debrecen város elöljáróságához, vála
szul felfolyamodására a kir. commissio eljárása ügyében. (1776. szept. 9.) 
b) Ugyanaz ugyanahhoz tisztújítás ügyében. (1778. máj. 14.) c) Domokos 
Lajos felterjesztése ebben az ügyben a debreceni magistratushoz (1778. 
aug.22.) d) BollykyÁdámegyházasbásti jobbágy panasza a királyhoz kártérí
tési igénye ügyében, e) Ugyanazé ugyanabban az ügyben, f) Ugyanabban 
az ügyben kiküldött gömörmegyei bizottság jelentése. (1778. szept. 8.)
g) Győri evangélikusok panasza a királyhoz Bacsák consiliarius ellen a 
pataházi birtokháborítás miatt, h) Jelentés a megejtett vizsgálatról (1778. 
dec. 10.) i) Replika Bacsák kérvénye ellen a megyéhez (a g, h, i-re 
vonatkozólag lásd la  21; 30.) [Az egész gyűjt. lat. más. ívr. 231.]

9. 1778. máj. 4. Helyt, tanácsi rendelet a decretalis eskü letétele tárgyában, 
az esküminták szövegével, [lat. a két esküminta ném. ívr. 11.]

10. 1778. A veszprémi evangélikusok és reformátusok azon sérelmi ügyére 
vonatkozó iratok, hogy a városban a püspök kívánságára szervezendő 
új parochia költségeihez hozzájárulásra kényszeríttetnek: A helyt. tan. 
leirata, a püspök előterjesztése, kivonat Veszprémmegye közgyűl. jegyző
könyvéből, a veszprémi ev. és ref. lakosok a megyéhez (két példányban, 
1 melléklettel), ugyanazok felségfolyamodványa, az erre érkezett rescrip- 
tum és kath. nemeseknek a megyéhez intézett nyilatkozata. 10 drb. 
[lat. más. ívr. 311.]

11....................A Vili. Kelemen pápa által megszabott püspöki eskü szövege.
(Egy 1739-ben megjelent „Origines Juris Pontificii ad Carolum VI-tum“ 
c. könyv 17. lapjáról kiírva.) [lat ívr. 21.]

12. 1778. a) Görgei Márton kanonok levele, melyben Institoris Mosóéi 
Mihály pozsonyi lelkészt áttérésre bírni igyekszik, b) Mosóci válasza 
(1778. jan. 9.) c) Görgei viszonválasza. (1778. jan. 12.) [lat. más. ívr. 81 ]

13. 1778. jan. 23 Gr. Balassa Ferenc levele br. Zay Péterhez az új tanul
mányi rend és szervezet ügyében, hozzácsatolva Utasítás a főgimn. igazg. 
részére, [lat. ered. ívr. 31.]
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14. 1780. Tihanyi Dániel levele az egyet, felügyelőhöz a nógrádi és honti 
leányegyházak ügyében, mellékelve a Drozdik ágenshez írott levelének 
másolata, [lat. ered. 4 r. 41.]

15. 1778. Utasítások az elemi iskolák inspektorainak Budán a kalocsai érsek 
elnöklete alatt máj. 1-én tartott értekezlete számára, [lat. ívr. G1.]

16. 1778. A kalocsai érsek elnöklete alatt tartott tanügyi tanácskozmány meg
állapításai két tervezettel, tantárgy beosztással, órarenddel és bizonyítvány
mintákkal. [lat más. ívr. 92 1.]

17. 1778. máj. 11. A pozsonyi ev. konvent válasza br. Zay Péternek a Pesten 
az új tanulmányi rend tárgyában tartandó gyűlésre szóló meghívójára, 
[lat. ered. ívr. 21.]

18. 1778. máj. 17. Radvánszky Ferencnek a Pesten az isk. rendszer tárgyá
ban tartott egyet, egyházi tanácskozmány elé terjesztett jelentése, [lat. 
ívr. 81.]

19. 1778. Válasz (replica) a debreceni koll. tanárok ellen a togatusok sup- 
plicatióba küldése miatt indított közkeresetben Bárczay Andrástól. (3 pél
dány) 4 melléklettel, [lat. más. ívr. 121.]

20. 1778—1779. a) Kir. rezolucio a helyt, tanács útján a tiszti ügyész által 
az osgyáni és pongyeloki ev. lelkészek ellen indított per dolgában, b )  
Osgyáni ev. birtokosok és lakosok felségfolyamodványa, c ) Kir. rezolució 
a panaszlott sérelmekre vonatkozólag, [lat. más. ívr. 91.]

21....................Táblázatos kimutatások a gimnáziumok, akadémiák és az egyet.
tanszemélyzet javadalmazásáról; az elemi iskolák tanrendje, [lat. nyom
tatvány ívr.]

l a  24? 1 2 3 4
1. 1632—1779. Lakner Kristófnak a soproni árvaházra tett alapítványára 

vonatk. iratok. 9 drb. [ném. és lat. más. ívr. 22 1.]
2. 1772. A bisztrai (Bistrensis, Qömörmegye) ev. egyház és fegyelmi úton 

hivatalától elmozdított tanítója Benedict! Sámuel közt támadt huzavona 
iratai. 12 drb. [tat. (1 tót) más. ívr. 291.]

3. 1779. Kérvények és helyt, tanácsi rendeletek a felsőalmási és pocsuvadlói 
•(Bacsófalva) elfoglalt ev. templomok visszaadása ügyében. 5 drb. [lat. 
más. ívr. 11 1.]

4. 1520 — 1779. Eredeti levelek Jankovics Miklós gyűjteményéből A gyűjtő 
ajándéka az egyetemes egyháznak. Másolataik I a 2; 1. alatt: 1. Névtelen 
levél róm. kath. föllebbvalóhoz a kassai hitszónokról. 1520. (?) [lat.
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ívr. 31.] 2. Schuster Farkas levele Bártfa város uraihoz. 1530. fném. 
ered. ívr. 31.] 3. Lásd I a 1 ; 4« alatt. 4. Guglinger Farkas körmöci jegyző 
levele Hankó Márton freystadi (Szilézia) lelkészhez, melyben felszólítja, 
hogy fogadja el a bártfai lelkészi állást. 1541. márc. 6. [lat. ered. ívr. 31.]
5. a bártfaiak levele Révay Ferenc kir. helytartóhoz, hogy járjon közbe 
Bernstein Jánosnál mint föidesúrnál Hankó Márton elbocsátása ügyében. 
1541. aug. 18. [lat. ered. ívr. 3 1.] 6. Melanchton Fülöp levele a bártfai 
tanácshoz, melyben Scherer Salamon bártfai ifjat jóakaratú támo
gatásukba ajánlja. 1555. aug. 20. [lat. ívr. 27a 1.]; (kívül: Hones-
tissimis viris, prodentia et virtute praestantibus, Judici et Sena- 
toribus Inclitae Urbis Bartphae, Dominis suis Colendis.) 7. 1558. 
okt. 10. A wittenbergi akadémia ajánlólevele a hazatérő Kún 
Ferenc eperjesi ifjú számára a tudományokban való dicséretes előre
haladásáról, Melanchton Fülöp akadémiai titkár aláírásával. (A hátlapon 
későbbi megjegyzések.) [lat.ered.fol.il.] 8. 1587. júl. 9. A vittenbergi 
püspök és papok hiteles bizonyítványa Reviczky István turóci ifjú föl
szenteléséről, abból az alkalomból, hogy őt Thurzó Bernát szepesi 
gróf törvényesen meghívta Privigyére lelkésznek. (A bizonyítvány nyom
tatvány, csak a Keviczkyre vonatkozó adatok s az aláírások írottak, 
[lat. ered. ívr. 21.] 9. 1561. szept. 4. Svendi Lázár cs. k. kapitány és 
tanácsos levele Kapy Ferenc és Miklós földes urakhoz, hogy a Kassára 
magyar hitszónoknak meghívott tanítót Kapibó! bocsássák el. [lat. ered. 
ívr. 2 1.] 10. 1587. jún. 22. Huszel Albert privigyei lelkész és presbiter 
Reviczky Istvánt a vittenbergi akadémiára küldi vizsgára, vallástételre és 
fölszentelésre, [lat. ered. ívr. 21.]  11. 1589. dec. 21. A gráci lelkészi kar 
fölszentelési, illetve avatási bizonyítványa, melyben a Stancsics-Horváth 
György által a neérei (ecclesia Neérensis) egyház lelkészéül meghívott 
Serváty Mártont felavatja. (A bizonyítvány nyomtatvány, kivévén a fel
avatott nevét s az avatok aláírását.) lat. ered föl. 11.] 12. 1595. szept. 12. 
Vas, Sopron, Zala vármegyék ev. egyházainak „Formula concordiae“-jük 
a vitás cikkelyekről, melyben a meszlényi zsinaton állapodtak meg s 
írták alá az illető egyházak képviselői. (Nem az aláirt eredeti példány.) 
[lat. ívr. 2721.] 13. 1597. dec. 19. Nádasdy Ferenc, Reczés János és Toko- 
vics György espereseknek s a többi lelkészeknek a csepregi zsinat alkal
mával megírja, hogy ő Bejthe D. ellenkedéseire, okvetetlenkedéseires dühön
géseire semmit sem felelt, hanem annak hozzája írt eredeti leveleit átteszi a
zsinathoz, [lat. ered. ívr. 2 1.] 14................Stöckel Lénárd fiainak nyugtája
Fábry Tamás szomszédjuk számára, [lat.ered.ivr.il.] 15. 1611. dec. 14. 
Thurzó György levele fiához, Thurzó Imréhez a vittenbergi akadémia 
rektorához, [lat. ered. ívr. 21.] 16.................Machinatio mala Papistarum
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contra Evangelicos Jesu X-ti. Vádirat a katholikusok ellen, [lat, ívr. 41.] 
17. 1606. M. Kiesel bécsi bíboros püspök sajátkezüleg irt levele 
Alber Ferdinándhoz a nagyszombati kollégium tanárához a bécsi 
béke tárgyában, [lat. ered. ívr. 2 1.] 18. 1606. Alber Ferdinánd levele 
Kiesel bécsi püspökhöz, hogy a bécsi békében az „omnibus et 
ubique“ klauzulát mellőzzék; hivatkozik Illésházi Istvánra, [lat.ívr. 31.]
19. 1609. dec. 1. Hutterus Lénárd wittenbergi theol. tanár és senior 
levele Klazekovics István, Zvonarics Mihály stb. lelkészekhez, hogy a 
gondozásában levő, Nádasdy Pál gróf ösztöndíját élvező Kis Bertalan 
és Letenyei István számára az özvegy grófnétól is biztosítsák az ösztön
díjat. [lat. ered. ívr. 3 1.] 20. 1617. április 1. Klazekovics István püspök és 
több esperes meghivó levelének páriája. A meghívás a dunántúli ev. 
egyházaknak szól Lövőn tartandó kér. gyűlésre, [lat. ívr. 31.] 21. 1618. 
ápr. 3. Klazekovics István dunántúli püspök meghívó levele az évi ren
des közgyűlésre Csepreg városába, [lat. ered. föl. 2 1.] 22. 1619. febr. 26. 
Klazekovics István dunántúli püspök meghívó levele az évi rendes köz
gyűlésre Csepreg városába, [lat. ered. föl. 21.] 23. 1619. Túrócmegye 
nyilatkozata nehány nemes ember vallomásának visszavonása tárgyában, 
[lat. ered bőv. ívr. 1 1.] 24. 1620. febr. 25. Klazekovics István püspök
meghívó levele gyűlésre Csepregbe. [lat. ered. föl. 11.] 25..............Forgách
Zsigmond gróf nádor, nógrád-honti főispán inti megyéi nehány ev. 
nemesét s nehány egyházi patronust, hogy a klenóci, taksovai és brezovai 
stb. kath. lelkészeket tizedeik szedésében ne akadályozzák, [lat. más. ívr. 
1 1.] 26. 1621. máj. 6. Reitinyi András meghívó levele a bicsei egyház 
papságára. Aláírva Hodik János püspök, az esperes, dékán stb. [lat. 
ered.fol.il.] 27. 1631. máj. 16. Közbenjáró levél, melyben Kis Bertalan 
dunántúli püspök ajánlja Sándor Sárát, Zsámbokréty Mihály volt sár
keresztúri lelkész özvegyét, a jószívű adakozók figyelmébe, [lat. ered. 
ívr. 1 1.] 28. 1635. ápr. 16. Révay Judit grófnő, Nádasdy Pál gróf özvegye 
ajánló levele, melyben Kiss Bertalan püspököt, Schuberr Pál soproni 
lelkészt s más egyházi felügyelőket, kik egyházlátogatásra ki voltak 
küldve, pártfogolja, [lat.ered.ivr.il.] 29. 1640. jan. 20. Nádasdy Ferenc 
gróf ajánló levele a Vasmegyében egyházvizsgálattal megbízott Kiss 
Bertalan püspök és kísérete számára, [lat. ered. ívr. 1 1.] 30. 1641. rnárc. 12. 
Kiss Bertalan sárvári prédikátor és superintendens több seniorokkal és 
egyházi atyafiakkal egyetemben a csepreghi oskoláknak új felépítésére 
kérelem-levelet adnak a jótevőkhöz küldendő követeknek, [magy. ered. 
föl. 1 1.] 31. 1641. szept. 17. Nádasdy Ferenc gróf Gödi Imre csepregi 
prédikátornak értésére adja, hogy Lenkára predikálásnak véghezvitelére eljöj
jön. [magy. ered. ívr. 11.] 32. 1641. Bánszky András volt hitszónok folyamod
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ványa a csepregi egyházi törvényszékhez szabadulása ügyében, [lat. ívr. 1 1.] 
33. 1643. jún. 9-iki csepregi egyházi közgyűlésen kelt fogalmazványa, 
formulája a tanúságtételnek azon papok számára, kik a pápisták és kálvi
nisták tévelygéseitől elállottak. [lat. más ivr. 21.] 34. 1649. ápr. 12. Muzsay 
Gergely superintendens meghívólevele Bük sopronmegyei falúban június 
15. és 16-án tartandó vitatkozó gyűlésre. 16 kitűzött kérdés, [lat. ered. 
föl. 11.] 35. 1649. jan. 23. Lippay János Trencsénben kelt levele Palkovics 
Mártonhoz, a nagyszombati kollégium rektorához, a jezsuiták eltörléséről. 
[lat.ered.ivr.il.] 36. 1650. márc. Muzsay Gergely superintendens meg
hívólevele Meszlény vármegyei községben június 14. és 15-én tartandó 
vitatkozó gyűlésre. 14 kitűzött kérdés, [lat.fol.il.] 37. 1651. ápr. 29. 
Muzsay Gergely superintendens, a seniorok s a vármegye ev. papjainak 
kérvénye Sopron városához felállítandó iskolákra szóló gyűjtés engedé
lyezése tárgyában, [lat. más. ívr. 1 1.] 38. 1652. ápr. 20. Muzsay Gergely 
superintendens felszólítása a dunántúli egyházak lelkészeihez, tanítóihoz, 
hogy hallgatóságukat szólítsák fel a létesítendő iskolák támogatására, [lat. 
er. ívr. 11.] 39. 1655. máj. 1. A diétából kiküldött ev. rendek végzése a 
vasmegyei Martyánci egyház temploma és iskolája tárgyában, mely vita 
tárgya volt az evangélikusok és reformátusok között (tizennégy pecséttel.) 
[magy. ered. ívr. 31.] 40. 1655. máj. 8. Muzsay Gergely az Augustana 
Confession levő superintendens tudósítja a martyánci evangélikusokat, hogy 
az ott levő templom és oskola épületek a Helvetica Confession lévőkre 
jutottak, [magy. más. ívr. 11.] 41. 1655. jún. 6. Batthyány Ádám gróf 
levele a martyánci polgárokhoz, kik a maguk superintendense ellen 
panaszkodtak, hogy a templomot a kálomistáknak elígérte; de ő a 
földesúri méltóságából nem enged. [magy. más. ívr. 11.] 42. 1655. jún. 9. 
A martyánci luth. hallgatóság panasza a Szakonyban tartott consistorium 
előtt templomuknak ref. kézre való ítéléséért, [magy. ívr. 11.] 43. 1655- 
aug. 20. Szelyi György Helvetica Confession levő superintendens és a 
seniorok levele Muzsay Gergely ev. superintendenshez a martyánci ecclesia 
felől a kajdi gyűlésekből, [magy. más. ívr. 11.] 44. 1655. okt. 31. Mar
tyánci Augustana Confession levő hallgatóknak szemrehányó levelek 
Muzsay superintendenshez. [magy. más. ívr. 11.] 45. 1655. dec. 4. Muzsay 
superintendens Krizsán Tamás martyánci niinisternek tisztségétől leendő 
megfosztatása alatt parancsolja, hogy költözzön ki lakhelyéből, [magy. 
más. ívr. 1 1.] 46. 1655. okt. 4. Joh. Ern. Gerhard német theologus 
doktor levele Laugis Mátyás magyar lelkészhez, [lat. ered. ívr, 1 1.] 
47. 1656. márc. 24. Muzsay Gergely dunántúli ev. püspök levele Szelyi 
György ref. püspökhöz, melyben azt írja, hogy a pozsonyi határozatot 
nem tudja végrehajtani, mert a martyánci földesúr és lakosok nem akar
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jak az egyházi épületeket átadni, [magy. más. ívr. 21.] 48. 1656. márc. 1. 
Muzsay Gergely és esperesei meghívója Bük, sopronmegyei községben 
jun. 20-án tartandó gyűlésre, [lat.ered .fo l.il.] 49. 1657. márc. 14. 
Muzsay Gergely superintendens és seniorai meghívója Gerest faluban 
(Sopronmegye) jún. 12-én tartandó gyűlésre, [lat.ered.fol.il.] 50. 1658. 
Ajánlólevél a püspöktől és senioroktól a thesi (Veszprémmegye) egyház 
számára templomra való gyűjtés céljából. (Pecsételetlen, aláíratlan.) 
[lat. fogaim. ívr. 1 1.] 51 . 1658. Muzsay Gergely superintendens és 
seniorainak pátens-levele, mely által Zvonarics Sámuel prédikátor és 
Joss György senior urakat a Keményes alján és Balaton melléken 
levő ecclesiáknak látogatására, örökségek és jövedelmek conscriptió- 
jára és a szükségeseknek megvizsgálására kiküldik. Kelt Nemes- 
kéren. [magy.ered.fol.il.] 52. 1659. márc. 13. Gunther Ádám jénai 
magyar hallgatónak elismervénye arról, hogy megértvén az akadémia 
törvényeit és alkotmányát, azoknak aláveti magát. [lat. nyomtatvány 
Gunther s. k. aláírásával. 11.] 53. Az 1659-iki magyar országgyűlés által 
egyházaikból kiűzött lelkészek névsora az egyház megnevezésével. (Régi.) 
[lat. ívr. 21.] 54. 1660. febr. 1. Muzsay Gergely püspök meghívója a Sza- 
konyban május elején tartandó egyházi gyűlésre, [lat. ered. föl. 11. ] 55.
1662. márc. 12. A vittenbergi akadémia egy nyomtatványa a szepesi 
városok egyházi embereihez címezve, melyben közli véleményét a mar- 
burgi colloquium egyes pontjairól s azokról címzettek őszinte vallomását 
kéri. (A cím írott és pecsétes.) [lat. ered. nyomt. ívr. 41.] 56. 1662. jún. 
13-án Geresden tartott egyházi gyűlésen összejött lelkészek névsora, 
[lat. ívr. 21.] 57. 1662. márc. 1. Muzsay püspök meghívó levele Acsádon 
jún 5-én tartandó egyházi gyűlésre. 12 vitapont. [Iat.ered.fol.ll.] 58.
1663. máj. 1. Zavar László nemes Szepes vármegye szolgabírája és 
Megyeri István esküdt urak által gróf Thököly István részére bevett tanú- 
vallomások bizonyos Zagurszky nevű papnak megverettetése iránt. [magy. 
ered. ívr. 7 1.] 59. 1666. Fisztrovics György dunántúli ev. püspök és espe
resei meghívója Meszlény vasmegyei községbe gyűlésre, május 25-re. 
[lat.ered.fol.il.] 60. 1667. jún. 15-én Szakonyban (Sopronm.) tartandó 
egyházkerületi közgyűlésre szóló meghívólevél, [lat.ered.fol.il.] 61. 1668. 
ápr. 17. Kolledan Jónás minősítési bizonyítványa, midőn Ujhelyből Kis- 
ucára hívatott meg lelkésznek. Kiállította Kalinchins Joachim püspök és 
az esperesek, [lat.ered .fo l.il] 62. 1669. márc. Fisztrovics György püs
pök s az esperesek meghívólevele a május 21-én Bükben (Sopronm.) 
tartandó egyházkerületi gyűlésre, [lat. ered. föl. 11.] 63. 1669. jún. 1. Dunán
túli ev. esperesek meghívója az egyházak lelkészeihez és tanítóihoz jún. 
27-én Bükben tartandó egyházkerületi közgyűlésre, [lat. ered. ívr. 3Vsl.]

l l
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64. 1669. jún. 1. A dunántúli esperesek meghívólevele az északnyugati 
vármegyék ev. egyházainak püspökéhez, Tarnóczy Mártonhoz, Vittnyédy 
István utasítására, hogy Fisztrovics György dunántúli kiérdemült püspök 
helyét betöltő június 27-iki gyűlést Bükben vezesse, [lat. más. ívr. 21.] 65.
1669. okt. 9. Fekete István dunántúli püspök és esperesei meghívója 
kerületi közgyűlésre Loós sopronmegyei községbe, [lat. ered. ívr. 21.] 66.
1670. jún. 10. Ugyanaz Asszonyfára. [lat. ered. föl 11.] 67. 1671. jan. 15. 
A dunántúli ev. püspök közbenjáró- és bizonyságlevele az ev. vallásra 
tért Welligrandt Mihály volt szombathelyi dominikánus prior számára, 
[lat. más. ívr. 27a 1.] 68. 1671. márc. 18. Fekete István dunántúli ev. püs
pök és az esperesek meghívója a jún. 3-iki geresdi gyűlésre, [lat. ered. 
föl. 11.] 69. 1672. ápr. 10. Ugyanaz Meszlénybe (Vasmegye) [lat. ered. 
föl. 11.] 70. 1700. Ugyaz ugyanoda, [lat.fol.il.] 71. 1700. Simonides 
János két levele Regis Mártonhoz, a füleki ev. iskola rektorához, [lat. 
ered. 4-r. 31.] 72. 1740. márc 8. Bizonyítvány a hallei Fridericiana Aca- 
demiára a bölcsészeti fakultásba való felvételről. A felvett theol. hallgató 
Röszler Keresztély pozsonyi ifjú. A nyomtatványt s. k. aláírt dekán 
Schmeizel Márton, [lat.ered.nyomt.ivr.il.] 73. 1779. jún. 28. A magyar 
helytartótanács útlevele az erlangeni egyetemre és külföldi tanulmány
útra menő Tersztyánszky Mihály számára, [lat.ered.fol.il.]

5. 1779. a) Gerengai Márton ev. lelkész panasza a rozsnyói püspök ellen, 
hogy az ev. lelkészeket törvényszéke elé idézi. (7 drb irat.) b) Cser- 
nyánszky superintendens felterjesztése katonai újoncok jegyeseinek ügyé
ben. 1779. (2 drb.) c) Szaár (Schar) Mátyás rozsnyói ev. lelkész panasza 
a királyhoz, hogy a városba letelepedő evangélikusoknak városi illető
ségű jegyessel való házassága elé akadályokat gördítenek. 1779. (5 drb.)
d) Szontagh Éva sérelmi panasza a királyhoz, hogy a házassági aka
dályokat nem ev., hanem kath. szempontból mérlegelik. (5 drb.) [az egész 
(a—d) lat. más. ívr. 22 1.]

6. 1779 — 1780. a) Az ógyallai reformátusoknak a plébánusok stólakövete
lései miatt való panasza. (2 drb.) 1779. b) A nógrádi kath. papságnak 
panasza a prot. lelkészek ellen a filiák látogatása miatt. (3 drb.) 1780. 
c) Baranyi Mátyás szentpéteri lelkész fegyelmi ügye szabálytalan esketés 
miatt. (3 drb.) [az egész (a—c) lat. más. föl. 161.]

7. 1779. a) Az újbányái evangélikusok panaszos felségkérvénye a kath. 
lelkészek ellen esketési, temetkezési ügyekben és más kihágásaik miatt, 
b) 3 kérvény és egy helytartótanácsi leirat (1776. okt. 12.) az árváknak 
vallásbeli neveltetésére vonatkozólag, [lat. más. mindkettő föl. 161.]

8................... A két prot. felekezet kérvénye a királyhoz a leányegyházak
ügyében, [lat. más. föl. 121.]
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9. 1779. okt. 21. A két prot. felekezet felségfolyamodványa iskoláik autonó
miája ügyében, [lat. föl. 12 l.j (2 melléklet.)

10. 1779. A kishonti evangélikusok felségfolyamodványa leányegyházak, a 
pocsuvadlói evangélikusoké jogtalanul szedett stóla ügyében, [lat. más. 
ívr. 121.]

11. 1779. Ráckozár s egyéb baranyamegyei egyházak kérvénye a) a megyéhez,
b) a felséghez, hogy lelkészt alkalmazhassanak s templomot építhessenek,
c) a helytartótanács s d) a megye végzésével, [a) és b) német, c) és d) latin 
másolat, ívr. 6 1.]

12. 1779. A tabi, derecskéi s iharosberényi evangélikusok felségfolyamod
ványai tanítóválasztás, templom és temető ügyében s a vonatkozó vég
zések, leiratok. (11 drb.) [lat. más. ívr. 191.]

13. 1749 — 1782. A vadosfai evangélikusok háromrendbeli felségfolyamod
ványa toronyépítés és nagyobb harang engedélyezése tárgyában s a 
rávonatkozó leiratok. (5 drb.) [lat. más. föl. 61.]

14. 1779. máj. 17. Helytartótanácsi rendelet a klérusnak ev. lelkészek ellen 
emelt ama vádja ügyében, hogy az utóbbiak székhelyükön kívül is 
végeznek egyházi cselekvényeket. [lat. más. ívr. 1 1.]

15. 1779. máj. 31. Helytartótanácsi leirat Pestmegyéhez a nagykőrösi kath. 
lelkész alkalmazása tárgyában, [lat. hit. más. ívr.]

16. 1779. Abaujntegyei protestánsok felségfolyamodványa a helytartótanács azon 
végzése ellen, hogy vallásügyekben evangélikusok ülnököket sem küld
hetnek ki; két helytartótanácsi leirattal, [lat. más. föl. 101.]

17. 1779. Az egri nem egyesült gör. kath.-ok és szerbek kérvénye egy hit- 
felekezetökbeli tanulónak erőszakosan róm. kath.-sá való tétele ügyében; 
több erre vonatkozó irattal. (17 drb.) [ném. és lat. más. ívr. 301.]

18. 1779—1781. a) A gömörmegyei prot.-ok két felségkérvénye filiák ügyé
ben. b) A kishonti ev.-ok hasonló tárgyú kérvénye négy melléklettel, 
c) A ráhói közbirtokosok kérvénye az iránt, hogy a leányegyházakban 
külön temetőket ne kellessen tartaniok. d) A kishonti evangélikusok kér
vénye, hogy filiáikat megtarthassák, e )  Két helytartótanácsi rendelet, 
mely a lelkészeknek lakhelyükről való távozását megtiltja, f) A darázsii 
evangélikusoknak, valamint Sembery Mihály és András alsósipéki és 
bácsfalusi földesuraknak panaszos kérvényei vallásügyi sérelmek tárgyá
ban. [Az egész másolati gyűjtemény, lat. föl. 42 1.]

19................... Consistoriális szervezet a nem egyesült görögök számára, egy
névtelen kísérő levelével, [lat. ívr. 16 1., a levél magyar, ívr 2 1. Mária Dorottya 
ajándéka.]

1 1 *
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I a 25;
1. 1780. A rozsnyói evangélikusok vallásgyakorlatára, melynek színhelye a 

Rákóczi-felkelés idejében Berzéte volt, vonatkozó iratok gyűjteménye; 
tényállás mellékletekkel, két vizsgálati jegyzőkönyv, három felirat. (20 drb.) 
[lat. és magy. más. ivr. 35 1.]

2. 1778—1781. a) 1778. Fischer János győri kereskedőnek a poroszokkal 
való cimborálás miatti elítéltetésére vonatkozó iratok. (8 drb.) [lat. és 
ném. más. ivr. 121.] b) 1781. Otteplin Katalin modori ev. bábaasszony 
kérelme a királyhoz, hogy az őt vallása miatt üldöző plébánus ellen 7 * * 10
védelemben részesítse, [ném. más. ívr. 21.]

2 a ............... A Trencsén városi és környékbeli evangélikusok felségfolya
modása pertörlés és szabad vallásgyakorlat tárgyában, [lat. fogaim, impu- 
rum, föl. 16 1.]

3 ........Elmélkedések a fejedelmeknek a kanonokok (canonici saecuia-
res) felett gyakorlandó ellenőrző jogáról, [ném. föl. 81.]

4 ........Egy névtelennek ellenvetései egy névtelen szerző egyházjogi
fejtegetései ellen, különösen a püspöki jogkör eredetét illetőleg, [ném. 
ívr. 101.]

5 ........A római katholikusok és protestánsok vallásaiknak egyezteté
sekre szolgáló cikkelyek. (16 cikkely.) [magy. ívr. 21.]

6. 1780. Az evangélikusok felségfolyamodványa II. Józsefhez, hogy helyezze 
vissza őket törvények és szerződések által biztosított polgári és egyházi 
jogaik élvezetébe, [ném. más. ívr. 181.]

7. 1780. A felsőalmási evangélikusok sérelmi ügye: Eszterházy Miklós hg., 
mint földesúr elutasító válasza, [ném. más. föl. 41.]

8 ........Gombos Mihály Pozsony városi hivatalnok felségkérvénye, hogy
adassék meg neki a mód és alkalom az ellene emelt vád ellen való 
védekezésre, [ném. fogaim. ívr. 4 1.]

9 ........Balogh Péter ellen írott szatirikus vers (disztichonokban) kath.
embertől, [lat. ívr. 2 1.]

10. 1780. A váci consistorium és a vanyarci ev. leányegyház közt stóla
ügyben támadt összeütközésre vonatkozó iratok. (6 drb.) [lat. föl. 61.]

11 ..........Értekezés a híres alexandriai könyvtárról, [lat. föl. 111. Mária
Dorottya ajándéka.]

12 ......... a) Elmélkedések az ev. leányegyházakról, b) 1754. A nógrád-
megyei protestánsok felségfelterjesztése a leányegyházak ügyeiben, [lat. 
más. ívr. 11 1.]
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13 ................ Elmélkedés (considerationes D. Adony) a parochusok által
követelt egyházi szolgálmányok kérdéséről, [lat. más. ívr. 8 1.]

14 ................Elmélkedés a Ratio Educationisról és a magyarországi tan
ügyről, az ev. egyház jogainak szempontjából, [lat. más. ivr. 191.]

15 ................Horvátországi követek nyilatkozata a magyar nyelvnek, mint
hivatalos nyelvnek behozatalára vonatkozólag, [lat. nyomt. ívr. 7 1.]

16 ................ a) A külföldi egyetemeken levő alapítványok jegyzéke (2 soro
zat) ; b) a pozsonyi egyház birtokában levő alapítványok jegyzéke, [lat. 
föl. 101.]

17 ................Két vázlatos fejtegetés (ev. szempontból), a decretális esküről;
Arnold volt győri püspöknek az udvarhoz benyújtott véleménye az eskü
ről. [lat. más. ívr. 281.]

18 .................... A jászberényi hadikürt leírása a kürt rajzával. (Designée par
Antoine de Molnár) [lat.föl. 101.]

19 ................ Egyetemes kérvény vagy felterjesztés anyaga (dispositiones).
[lat. ívr. 4L]

20 ................I. József (?) koronázási esküjének szövege, [lat. más. ívr. 4L]
21. 1779—1780. Felsőeöri evangélikusok sérelmi ügyére (erőszakkal rászorí

tották a kath. parochián való kézimunkára) vonatkozó négy ira t: kérvény 
a királyhoz, 1 bizonylat, vizsgálati jegyzőkönyv, Vasmegye végzése, [lat. 
és magy. más. ívr. 201.]

22 ................ Az eperjesi ev. főiskola történetére és a szepesi ev. egyházak
történetére vonatkozó jegyzetek. (Historica Relatio de Eperjesiensi Lutheranor. 
Academia.) [lat. föl. 9 L]

23 ................ Jelentés az alsódunai vagy dunáninneni és túli ref. egyház-
kerületről hivatalos felszólításra, [lat. más.föl.4L]

24 ................ Index tarn Rerum, quant Benign. Resolutionum Regiarum in
tentamine Juris Ecclesiastici Evangelicorum in Hungária exstantium: egy 
egyházjogi munka betűrendes tárgymutatója és a benne előforduló kir. 
végzések időrendi külön indexe, [lat. ívr. 941.]

25 ................ A magyarhoni két prot. egyház szuperintendenseinek és világi
felügyelőinek folyamodványa Mária Teréziához az iskolák ügyében, egy 
az iskolákra vonatkozó helytartó tanácsi leirat kivonatával, [lat. más. 
ívr. 10 L]

26. 1780—81. a) Nógrádi ev. leányegyházak közös felségfolyamodványa a leg
közelebbi anyaegyházakhoz leendő affiliálásuk ügyében; a megyét vizs
gálatra utasító helyt. tan. rendelet, 3 rendbeli vizsgálati jegyzőkönyv, a 44 
nógrádi leányegyház kérelme II. Józsefhez, [lat. más. ívr. 28 L] b) Kér
vénye a nógrádi és hevesi ev. és ref. espereseknek és felügyelőknek a 
leányegyházakra vonatkozólag; a helyt, tanács felelete; újabb felterjesz
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tése a hevesi, nógrádi és gömöri ev. és ref. esperességeknek a leány
egyházak ügyében; 5 melléklet, [lat. más. ívr. 161.,8db.] c) 1779—1780. 
A nógrádi klérus kérvénye a megyéhez, hogy az ev. lelkészek tiltássá nak
el a leányegyházak látogatásától, 1779; a protestánsok erre adott válasza ; 
kir. leirat; a főispán levele a leányegyházak ügyében; helytartótanácsi 
leirat a nógrádi klérus kérelmét illetőleg, [lat. más. ívr. 4L]

27....................A két prot. felekezetbeli nógrádiak kérelme a megyéhez, hogy
a vallásügyi vizsgálatban felekezetükbeliek is részt vehessenek, [lat. más. 
ívr. 2Ví 1.]

27 x ................A Sulyovszkyak kérelme a királyhoz két evang. lelkész ellen
indított ügyészi kereset dolgában, [lat. más. ívr. 41.]

28 .......... a) Sárosi ev. egyházak felterjesztése az özv. Keczer Andrásné-
féle alapítvány ügyében, [lat. föl. 1 1.] b) Gratuláció a herceghez, [lat. 
4-r. 2 1.]

28 * 1764—1780. Helyt, tanácsi leirat a) arról, hogy idegeneket nem szabad 
összeesketni a felek parochusának bizonyítványa nélkül. Pozsony, 1767. 
szept. 3. b) a monoki (Zemplén m.) ev. és ref. panasza tárgyában, kik 
a helybeli plébánosra stóla ügyben panaszkodtak. Pozsony, 1772. júl. 20. 
c) Megtiltja az ev. gyermekeknek a ref. iskolába járást, mivel a plébános 
alá tartoznak. 1780. jan. 18. d) X. magistratustól felvilágosítást kér egyes 
kath. szülőktől született gyermekek vallási nevelése tárgyában. Pozsony, 
1780. szept. 4. e) A jenői (Nógrád m.) ev.-nak kath. parochus számára 
fizetendő járandóságairól. Pozsony, 1780. szept. 4. f) a Nagylibertse, 
Podretsán és Csehbrezó községekbe küldendő misszionáriusokról és pa- 
rochusokról. Pozsony, 1780. g )  Helyt, tanácsi leirat, mely megköti a 
prot. papok szabad járás-kelését. Pozsony, 1780. szept. 4. h) a felső
petényi evangélikusok a megyéhez stóla ügyben folyamodnak, i) A nógrádi 
prot. rendek a megyéhez folyamodnak sérelmeik ügyében, k) Helytartó- 
tanácsi leirat a felsőpetényi protestánsok stóláiról, melyet a nötincsi plé
bánosnak tartoznak fizetni. 1780. dec. 18. [a—k lat. más. 4 r. 201.]

29....................Kérvénytervezet, hogy Pesten a ref. rendek is szerezhessenek
tulajdonjoggal házakat, [lat. más. ívr. 81.]

29x ................Felségfolyamodások: a tabi evangélikusoké tanítóalkalmazás
s harangok ügyében; az újbányai evangélikusoké többrendbeli sérelmük 
ügyében; vizsgálat elrendelése iránt; meg nem nevezett (sárosmegyei ?) 
község evangélikusaié, melyben védelmet kérnek a vármegyei katholikus
földesurak erőszakoskodásai ellen; Máriássy Ferencné a batizfalvi plébá
nosnak az evangélikusok ellen elkövetett jogtalanságai ellen; Kubinyi 
Mihályé az apostásia miatt rámért egy évi börtönbüntetés elengedése tár
gyában ; néhány börtönbevetett sárosmegyei evangélikusé ügyük felül-
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vizsgálása dolgában; a horhi kúrián behozó evangélikusok Hevesmegye 
azon határozata ellen, hogy ezentúl a zsemberi plébános alá tartozzanak; 
az új rekenyeieké, hogy a szabad vallásgyakorlatot illetőleg abban az 
állapotban maradhassanak, melyben öt év előtt voltak. 8 drb. [lat. más. 
ívr 241.]

30................... Polczer József morvaországi származású trencséni ev. takács
felségfolyamodványa, hogy a börtönből, melybe állítólagos apostásiája 
miatt került, szabadon bocsáttassák, [lat. más. föl. 31.]

I a 26;
1 ....... A brezovai (Nyitram.) evangélikusok felségfolyamodványa a

kath. pap önkénykedései és zsarolásai ellen. [lat. más. föl. 41.]
2  ........Kis-Torna és Kölesd prot. lakóinak felségfolyamodványa ille

téktelen megadóztatás ellen. [lat. más föl. 31.]
3 ........A pelsőci evangélikusok felségfolyamodványa iskolaállíthatás

ügyében, [lat. más. ívr. 31.]
4  ........Evangélikusok felségfolyamodványa jogaik, szabadságaik, isko

láik, leányegyházaik, alapítványaik ügyében, [lat. más ívr. 26. l.J
4 a  1780—1782. a) Felsőősi evangélikusok sürgető kérelme a királyhoz 

(Instantia reflexoria), hogy kath. földieik által erőszakkal elvett ingó
ságaik visszaadattassanak; b) az erőszakoskodókat megintő helytartó
tan. leírat; c) felsőősi evangélikusok újabb panasza a parochia javítási 
munkájára szoríttatásuk miatt (1781.); d) erre vonatkozó királyi helyt, 
tan. leirat a megyéhez. (1781.); e) jelentés a Vasmegye által foganatosí
tott vizsgálatról. (1782.) [lat más. ívr. 81]

5 ................ Tiszántúli ref. superintendens háromrendbéli panasza a király
hoz, a debreceni lelkész, Béllyey Péter elmozdíttatásából kifolyólag, [lat. 
más. föl. 81.]

6 ................ Újbányái evangélikusok felségfolyamodványa a plébánusok
erőszakoskodása ügyében, [lat. más ívr. 4).; 1.1. a. 25; 29 a.]

6 a ............... Rusznyák János és Kecsko Márton (Murány-Hosszúrév, Gö-
mörm.) felfolyamodása a tőlük követelt reverzális ellen. Külön: a tény
állás ismertetése, [ném. más. ívr. 71.]

7  ................ Útasítás a vallásügynökök számára templomokra vonatkozólag
teendő felterjesztések ügyében, [lat. más. ívr. lVa 1.]

8 ................ a) A dunántúli ev. egyházkerület espereseinek adott utasítás leiké
szék és tanítók életének, működéseinek megvizsgálásáról, [lat. más. ívr. 61.] b)
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II. Lipót (?) levele Pálfy-hoz a koronázás idejéről s a koronázási diplo
máról. [ném. más. ívr. 11.]

9. 1780—1785. Kérvények és rendeletek gyűjteménye: 1. Helyt, tanácsi ren
delet : az ev. lelkészek lakóhelyükről csak útlevéllel távozhatnak. 2. Ugyanaz, 
előfordult esetekből kifolyólag. 3. A hatóságoknak a katli. gyermekek 
vallási nevelését illetőleg. 4. Nógrádmegyéhez, hogy az evangélikusok a 
a plébánosnak milyen dáciával tartoznak. 5. Ugyanahhoz a Nagylibertsére, 
Podretsányba és Csebrézóra bevezetendő plébánosok ügyében. 6. Felső
petényiek kérelme Nógrádmegyéhez, hogy a nőtincsi plébános jogtalan 
követelődzései ellen benyújtott kérvényüket pártolja. 7. Helytartótanácsi 
rendelet Zetnplénmegyéhez, hogy a monoki plébánost azért, hogy az 
evangélikusoktól párbért csikart ki, dorgálja meg. 8. Mind a két feleke- 
zetbeli prot. kérelme Nógrádmegyéhez, hogy némely ráfogások ellen 
őket vegye védelmébe. 9. Helytartótanácsi rendelet Nógrádmegyéhez a 
nőtincsi plébános ellen a felsőpetényi evangélikusoktól követelt teljesít
mények miatt. 10. Helyt. tan. rendelet idegenek megesketése körül köve
tendő eljárást illetőleg. 11. Nógrádmegye és nemes Trajtler János között 
a szügyi kastély és telke ügyében kötött szerződés. 1754. okt 12. 12. 
Mindkét felekezetbeli prot. kérvénye II. Józsefhez, hogy helyezze vissza 
őket vallási és politikai jogaik teljességébe. 13. A pápa állítólagos levele 
II. Józsefhez. 1782. 14. A császár válasza. 15. Helyt. tan. rendelet, mely 
eltiltja az akatholikusoknak, hogy magánvallásgyakorlatra jogosított helye
ken, vagy leányegyházakban a halottat énekszóval kisérjék ki, vagy a 
templomon kívül beszédet tartsanak. 1784. 16. II. József rendelete, mely- 
lyel gr. Forgács nyitrai. főispánt méltóságától megfosztja. 1784. 17. Helyt, 
tan. rend. a nem katli. pároknak a templomokban való kihirdetése ügyé
ben. 1784. 18. Ugyanaz ugyanabban az ügyben. 1784. 19. Ugyanaz a 
dispenzatio ügyében. 1784. 20. Két helyt. tan. leirat pár sornyi kivonata.
21. Ugyanaz a gyermekek vallási neveléséről. 22. Offertorium, alamizsna
gyűjtés 23. Úrvacsora ügyében, [lat. más. ívr. 321.; all. Józsefhez intézett 
kérvény ném.]

9. 1780. Helytartótanács két leirata az iskolák ügyében: A ceglédi evan
gélikusok nem járhatnak a ref. iskolába, mert az evangélikusok a plébá 
nos alá tartoznak. 1780. ápr. 17. A veszprémi prot. lakosok viszonya az 
ottani nemzeti iskolákhoz. 1780. jan. 18. [lat. más. föl. 21.]

10. 1780. Óbudai reformátusok felségfolyamodványa templomuk ügyében s a 
rávonatkozó helyt. tan. leirat, [lat nagyfok41.]

10a 1780. Helytartótanácsi rendelet, mely eltiltja az egyházi célokra (templom-, 
paplaképítésre) való gyűjtést. A másik az ev. lelkészeknek útlevél nélkül 
való járás-kelést tiltja el. [lat. más. 4-r. 21 ]
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11. Gymnasiumi órarend s hozzávaló utasítás különösen a nyelvi oktatásra 
nézve. [lat. ívr. 61. Mária Dorottya ajándéka.]

12 ....................Stipendisták (isk.) törvényei, [lat. ívr. 1 1. Mária Dorottya ajánd.]
13 ................ ... Justh Ádám felségfolyamodványa egy ev. védence érdekében,

aki reversalisa ellenére fiait evang. hitben neveltetvén, üldözésnek van 
kitéve, [lat. más. ívr. 2 1.]

14. 1762—1780. Halász István pozsonyi vallásügyi ágens javadalmazását s 
hátralékos követeléseit illető iratok (7 drb): a) Zay Péter ered. levele 
Halászhoz. (1762. nov. 20.) [lat. 4-r. 11.] b) Halász igazgató (1768. jun. 27.), 
Podmaniczky János levelének kivonatával. (1767. nov. 7.) [lat. ívr. 1 l.J 
c) Sexty János ered. levele Halászhoz (1771. márc. 2.) [lat. 4-r. 21.] d) 
Torkos Andor utalványa Halász részére (1774. aug. 1.) [lat. ívr. 11.1 e) 
Olt József ered. levele (1780. márc. 5.) [lat. 4-r.] f) Halász két levelének 
fogalmazványa [lat. 4-r. 24-31.] g) Izenet Halásznak [magy. 4-r. 11.]

15. 1780. Jankó Mihály levele a pozsonyi magyar elemi iskoláról s egyéb 
folyó ügyekben. [Sopron, lat. 4 r. 3 1.] (ered aláírás.)

16 ....................Rómából írott levél a jezsuiták sorsáról, [lat. más. 4 r. 41.]
17 ....................Lakitsch tanár emlékirata a róm. kath. püspökök és érsekek

esküjéről, melyet a pápának tesznek, [ném. ívr. 19 l.J (2 pld.)
18. 1780. Válasz (replica meritoria) a kishonti leányegyházak peres ügyében, 

[lat. más. ívr. 572 1.]
19. 1780. Taglalása a reformátusok ezen házasságjogi záradékának: do 

nec in honestate et puritate permanserint. [lat. más. ívr. 8+71.] (2 
példány.)

20.

21.

22.

23.

24.

25.

................Pénzes László bűnperére vonatkozó megjegyzések, [lat. ívr. 31.]
továbbá a tényállás (species facti), [lat. más. ívr. 1721.]
................A püspökök kötelességei, hogy a tized negyed részét a plébá
nusoknak, jövedelmük egy részét pedig papnevelő-intézetek felállítására s 
fentartására engedjék át. [lat, más. ívr. 6+7).] (2 pld.)
................A selmeci superíntendens észrevételei a leányegyházak ügyében
készült felirat tervezetére. Memorandum az evangélikusok illetéktelen ter- 
heiről. [lat. más. ívr. 6+3 1.]
1780. A kir. curia véleménye a püspökök mandata campulsoriá-iról; még 
két hasonló memorandum: miképpen büntetendők azok a katholikusok 
és nem katholikusok, akik házassági perekben eskü alatt tanúskodni 
vonakodnak, [lat. más. ívr. 161.]
................Némely r. katholikusok hazafias véleménye a türelem ügyében.
[lat. más. ívr. 17a 1.]
................Mason Gergely: Jogelvek az Egyesült-Államok részére, [lat.
más. kisebb föl. 2 l.J

12
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25 x ............... Terv a protestánsok s n. egyes, görögök által Pesten felállí
tandó közös akadémia ügyében, [lat. más. föl. 41.]

26 .................Utasítási tervezete Balog Ádám superintendensnek a dunántúli
kerület esperesei számára egyházi látogatásra vonatkozólag, [lat. ívr. 61.]

27. 1780. Emlékirat, lásd: I a 26 ; 23.
28 ....................Emlékirat a pozsonyi ev. iskolák ügyében, [lat. kis föl. 6).]
29 ................... Katonatiszti előléptetésekre vonatkozó jegyzések (2 pld.) [lat.]

hivat, elismervény négy irat átvételéről [ném.]; ruhajegyzék a Nádasdy-
alapítványi kisasszonyok részére [ném.].

30. 1780. Két lukavicai s 2 sárpataki (Sárosm.) reverzálisa ellen cselekvő, 
bebörtönzött jobbágy kérelme, szabadságuk visszaadása ügyében; rávonat
kozó kir. leirattal, [lat. más. ívr. 51.]

l a  27;
1. 1780. Eperjesi kereskedők panasza az udv. cancelláriához, hogy a céhek 

módjára ők is kényszeríttetnek a körmenetekre (2 mellékl.); egy kassai 
özvegy iparosné kérelme, hogy elhunyt férje mesterségét folytathassa; 
erre érkezett helyt, tanácsi leirat a városhoz; a kassai kereskedők társu
latába az ev. vallásúak felvételét megnehezítő helyt, tanácsi leirat; okok 
az előbbi rendelet enyhítésére; két kassai ifjú felségfolyamodványa a 
kereskedők társulatába való felvétel tárgyában. (7 drb.) [lat., utóbbi ném. 
más. ívr. 1 1.]

2 ........A magyar protestánsok jogos követelései, [ném. ívr. 61.]
3 ....................Gondolatok a magyar nyelvnek az evangélikusok között való

terjesztéséről, [lat. kis föl. 3 1.]
4 ....................A hat szabad királyi város véleménye a pesti consistoriumi

javaslat tárgyában, [lat. föl. 2 1.]
5 ........Az egyházi javak kir. rendezése nem érintheti a nemesi kivált

ságokat. [lat. fok 17 1.]
6. 1781. a) Bártfai evangélikusok felségfolyamodása, hogy az ev. vallást és 

lelkészeket trágár szavakkal szidalmazó Závodszky András ellen az eljárás 
megújíttassék, 2 melléklettel, b) Dobsinai illetőségű Burger Zsófia felség
kérvénye az iránt, hogy tulajdonjoga, illetőleg ingatlanszerzési joga meg
sértetett, 1 melléklettel, c) Egy másik hasonló tárgyú dobsinai kérvény, 
d) Klenóciak kérelme toronyépítési engedély iránt, 1 melléklettel, e) Sajó- 
gömöri evangélikusok felségkérvénye iskolaépítés engedélyezése tárgyában, 
f) A megyétől Sajógömörbe küldött bizottság jelentése. [lat. más. ívr. 17 1.]
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7. 1780. dec. 20. Torna vm. részvétirata II. Józsefhez Mária Terézia 
elhunyta alkalmából és üdvözlő irata. [lat. más. föl. 4 I.]

8. 1780. márc. 8. A komlósi és németfalvi ev.-ok és leányegyházaik felség
folyamodványa papjaikon és tanítóikon esett sérelmek ügyében; az erre 
vonatkozó leirat melléklet. 1780. máj. 26. (3 drb.) [lat. más. kis föl. 16 1.]

9....................A magyarhoni prot.-nak Nagy Sámuel ügynök által a királynak
átnyújtott előterjesztése, [lat. föl. 2 1.]

10. 1770—1780. Évek, hónapok szerint rendezett másolati gyűjteménye vallás
ügyi kir. rendeleteknek, melyeket a magyar kancellária továbbított és 
amelyekben a következő helyek, nevek, illetve tárgyak szerepelnek a jel
zett lapokon: Szulyó, Zayugrócz (1), Qerencsén, Bakostörén (2), Kő
szeg (3), Szentkereszt (4), Zemplén m. (5), Stubnya, Sólyom (6). Nagy- 
Lévárd (7), Alsólövő (9), Komárom (10), Hodász (13), Rajecz (15), Rákó 
(18), Nagy-Igmánd (21), Esztergély, Tótkelecsény (22); 1770—1772: Sop
ron (23), Irsa (25), Nemes-Déd (26), Trencsén m. (27), Tiszolcz (28), 
Oroszlány (30), Demián János (32—33), Kadarkút, Iharosberény, Nemes- 
Déd, Kisfalud (33), Kisszeben (35), Eszterházy gén. (36), Pozsony (37), 
Hodéz (38), Kőszeg (39), Sopron (40), Rozsnyó (41), Szent-Anna (42), 
Rajecz (44), Tolna m. (45), Nyíregyháza (46), Lövő (47), Borostyánkő 
(49, 50, 52), Kőszeg (53), Sopron (54), Pozsony (56). Kapolcs (56)- 
Gömör m. (57), Breznóbánya (58), Nógrád m. (59), Sopron (62), Zsig
mondy Godofred, Mikszáth János, Riedl Tamás, Tutzenthaler András, 
Kászonyi András stb. (63), Buday Ferenc, Somogy m. (64), Kis-Mányok, 
Izmény, Mucsfa (65), Görög nem egyesült (66), Sáros (69) Makó (70), 
Prottendorf (70), Censura (71), Luczin (76), Dörgitse (76). Egyházas- 
Maróth (77), Ottlik-család (79), Modor (79), Sólyom (80), Beszterce
bánya (81), Jobbágy Sámuel (82), Keczer András (82), Tab (83 — 85), 
Izmény és Mucsfa (86), Szügy (86), Sáros, Jobbágy Sámuel (87), Besz
tercebánya, Engelhardt (88), Bozók (88), Kéti (Tolna m.) (90), Batiz- 
falva (91), Ottlik-család (92), Pozsony, Gerrhard, Bauer (93), Kőszeg (93), 
Sopron, Wolkopf (94), Ráday Gedeon, Lucin (95), Lőcse, Késmárk 
(96—97), Jobbágy Sámuel (98), Ajka (99), Viborna (100), Curttij Antonij 
Epitome Juris Canonici (101), Pozsony (102), Ünnepek (103), Kapolts 
(104), Lévárd, Nyíregyháza (105), Mártonfalva (107), Teszér (107), Szenic 
(107), Okolicsányi István, Trencsén (110), Lutzin, Pozsony (112), Dra- 
veczky-Darvas Ilona (113), Doroszló, Pozsony (114), Vibona, Turóc, 
Gömör, Csetnek, Berzéte (115), Késmárk (117), Pozsony (118), Dörgicse 
(118), Hont filiái (119), Pozsony (120), Izmény és Mucsfa (121), Csaló
köz (121), Komárom (122), Pritrsd (123), Szenic (125), Fábiánkovits 
Mihály (126), Engedélyek külföldre (127), Kőszeg (127), Kéty, Szügy,

12*
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Maróth, Ausztriai emigránsok (129), Nógrád, Kis-Szeben (129), Zsibrik, 
Kraszna (131), Keczer András (132), Kőkeinező, Késmárk, Nógrád (130), 
Rekenye-Ujfalu (136), Stóla ügy (137), Simon Mátyás (Vas m.) (140), 
Besztercebánya (140), Trencsén (141), Ágfalva (142—143), Sopron (144), 
Szlatnya (145), Klenóc (145), Pozsony (147), Trencsén (148), Somogy 
(148), Trencsén (150), Processio és evangélikusok (150), Ágfalva (151), 
Hont (152), Lucin (153), Borsod-Csaba (154), Cserencsén (155), Burg- 
hardt (Pozsony) (156), Zboró (156), Sopron (157—158), Izmény (159), 
Turóluka (160), Dörgicse (161), Késmárk (165 — 166), Pozsony (167), 
Klenóc (168), Tarkány (169), Monok (170), Szenic (171), Bazin (172), 
Podleszna (Sáros m) (173), Ljeskov (174), Miskolc (175), Bagonya (176), 
Késmárk (177), Alsó-Esztergály (178), Vágujhely és Csejthe (178), Fischer 
Emánuel (Pozsony) (178), Trencsén (180), Schrantz (Pozsony) (181), 
Szepestótfalu (182), Klenóc (182), Sopron (184), Szelessény (185), Kül
földi egyetemre (186), Schneider Lipót (Eperjes) (187), Eperjes (188), 
Nagy-Szombat (189), Ünnepekről (189); 1773: Ottlik András (193', 
Győr m. (194), Kis-Szeben (194), Szakk (Komárom m.) (195), Bágyon 
(196), Kőkeniező (196), Nemes-Oroszi, Verebély (198), Mucsfa (199), 
Esztergály, Stregova (199), Zay-Ugróc (201), Nyíregyháza (203), Sopron 
(204—205), Legénd (205), Nagy-Kálló (206), Vágujhely és Csejte (206), 
Pilis (207), Rust (207), Esztergály (208—209), Bagonya (210), Miskolc 
(211), Felső-Almási (212), Késmárk (213), Nógrád (214), Kőszeg (215), 
Besztercebánya (215), Keczer András (218), Nógrád (219), Szent-Lőrinc 
(Tolna ni.) (220), külföldi egyetemre (221), Kis-Szeben (222), Szirák 
(223), Iharos-Berény (225), Dukafalva (225), Szepesváralja (226), Nyír
egyháza (227), Losonc (228), Kelecsény (230), Eperjes (231), Kőszeg 
(232), Késmárk (232), Sopron (234), Korpona (234), Sárospatak (236), 
Szepes (237), Korpona (238), külföldi egyetemre (239), Sárosi filiák 
(248); 1774: Selmec (241), Szombathely (243), Breznóbánya (243), 
Pozsony (244), Chisnyó (244), Springer (Szepes m.) (245), Hódos (246), 
Gömör (247), Vegyes házasság (247), Mórichida (248), Gutta (249), 
Hodrusbánya (249.) Felső-Petény (250), Tolna-Szent-Lőrinc (250), Ottlik 
(Trencsén m.) (251), Szentgyörgy (251), Doroszló (252), Hanusfalva (255), 
Abos (256), Kövi (257), Sopron (257), Nemes-Csó (258), Kövi (258), 
Késmárk (259), Domony (260), Szepes (261), Strasznyic (261); 1775: 
Prandorf (Hont m.), Miskolc (264), Osgyán és Rác-Kozár (265), Cseren- 
csény és Szkálnok (265); 1774: Gömöri filiák (269), Karinthiaiak Er
délyben (2701, Mórichida (271), Jolsva (271), Nemes-Csó (274), Felső- 
Almás (275), Modor (275), Bikáts (276), Alsó-Esztergály (276), Modor 
(277), Kölesd és Kistormás (278), Késmárk (279), Alberti (282), Nyír
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egyháza (283), Nyáregyháza (285), Szepes (286), Tolna-Szent-Lőrinc (286), 
Doroszló (287), Szepesvárallya (287), Svedlér (288), Eperjes (289), Szom
bathely (289). Maglód (290), Kővágó-Eörs (290), Nógrád (292); 1775: 
Temetések (293', Turóc(295), Kassa (296), Lőcse (297), Kubinyi (Hontm.) 
(298), Moór (300), Csákberény, Veleg (300); 1774: Liptó (305); 1776: 
Házasság (307), Jeney (310), Borsod (312), Sopron (314), Trencsén 
(315), Szulyovszky Gáspár (316), Ünnepekről (317); 1778: Sopron (325), 
Esküről (326), Sopron, Torkos-Bíró (326, 327, 330), Osgyán (331), 
Turóc-Szent-Mihály (323), Zay-Ugróc (334), Palota (Veszprém m.) (335), 
Liptó (336), Debrecen (338), Eperjes (341); 1780: Berzéthe (361), Po
zsony m. (362), Bábos (363), Cegléd (364). Somogy (365), Ajka (367); 
1752: Görögvallásúakról (369), Angol kiasszonyok Budán (377). [Az 
egész gyűjtemény 391 1.]

11 ......... A soproni iskola törvényei, rendtartása két pld. (ném. és magy.)
Tanterv, órarend, [lat ívr. 901. Mária Dorottya ajándéka.]

12 ..........Arnold győri püspöknek a király elé terjesztett véleménye az
esküről, [lat más. ívr. 21.]

13 ..........Nyilatkozat a rozsnyóberzétei ev. vallásgyakorlatról; rozsnyói
evangélikusok kérvénye II. Józsefhez, szabadvallásgyakorlatuk megsértése 
miatt, [lat. más. ívr. 2+31.]

14 ......... Hivatalos jelentés a tiszáninneni egyházkerület iskoláinak álla
potáról, (kiadta Keresztesi Fehérváry Károly, egyházker. jegyzője; pecséttel.) 
[lat. föl. 81.]

15. 1484 — 1780. Syllabus intimatorum regiorum ut et aliarum rerum ad 
históriám ecclesiasticam. Eccl. Ev. In. Hungária spectantium. A magyar 
evang. egyház történetére vonatkozó kir. rendeletek s egyéb iratok idő
rendes jegyzéke, [lat. föl. 13füz. 1601.]

16 ..........Történeti fejtegetés a magyar királyok megkoronázásáról, [ném.
ívr. 7+91.1.; 2 pld.]

17 ..........Feljelentés kereszteletlenül eltemetett (halvaszületett) gyerme
keknek a temetőből történő eltávolítása ügyében, [ném.ívr 4L]

I a 28;
1. 1784—1787. 1. Helyt, tanácsi rend. leányegyházak, templomok, stóla 

ügyében. 1784. márc. 22. (2 péld.) Ugyanaz énekszóval való temetés 
ügyében. 1784. szept. 13. Ugyanaz egyházépületek építése és javítása 
ügyében. 1785. szept. 27. [lat, ívr. 31.] 2. Helyt, tanácsi rend. a beszterce
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bányai superintendenshez a felállítandó magy. prot. consistorium ügyé
ben. (Néni.) Radvánszky János levele a vallási ágenshez consistorium 
ügyében. 1787. [ném. lat. föl. 21.] 3. Rövid jegyzések a vallási üldözé
sekről. (Töredék év nélkül.) [lat. föl. 4 r. 41.] 4. Superintendensek nevei a 
16-ik és 17-ik századból, [lat. föl. 4-r. 1 1.]

l a  1781. nov. 19. Jegyzéke a Halászná által beszolgáltatott iratoknak, melyek 
a XVI. szepesi városi egyházakra vonatkoznak s Liedemann Sámuel iglói 
városbíró megbízásából Kéler Gottfried által átvétettek Pozsonyban, 
[ném. ered. ívr. 21]

2. 1784. A toleranciáról, egy névtelen plébánosnak német munkájából magyarra 
fordíttatott egy névtelen által. Bécsben, 1784. [Nyomtatvány 3 ív, 8-r.; 
csonka. Mária Dorottya ajándéka.]

3................... Mária Terézia elsiratása s fölszólítás II. Józsefhez, hogy lépjen
anyja nyomdokaiba, [ném. 4-r. 151.; Mária Dorottya ajándéka ]

4. 1781. A temesi tankerület nemesi iskoláinak igazgatója Jankovits Tódor 
által készített s II. Józsefhez felterjesztett tervezet, a kerületbeli illír és 
román iskolák fejlesztése tárgyában. A felterjesztő irattal s 3 bizonylattal, 
[ném. más. ívr. 171.]

5. 1781 —1782. II. József 1781. nov. 21-én kiadott rendelete a nem kath. 
felekezetek vallásügyében. VI. Pius levele, József válasza. 1782. Gúny
vers II. Józsefre, a bécsi. ev. templomra kifüggesztve [lat. más. föl. 4 r. 41.] 
Egy töredék trencsénmegyei evangélikusok vallásgyakorlatáról. Másik 
töredék a Thököly-féle fölkelésből, [lat. más. 4-r. 291.]

6. 1781. Felségkérvény a sipéki plébános gyermekrablása ügyében. Ugyanaz 
ellen erőszakos áttérítés ügyében, [lat. más. föl. 71.]

7....................Miért engedtek némely evang. fejedelmek kath. alattvalóiknak
csupán korlátolt vallásgyakorlatot? [lat. más.ívr. 141.]

7 a 1781. dec. 10— 11. Pilisen mindkét felekezetbeli protestánsok által tartott 
gyűlésnek végzései, [lat. más. ívr. 21.]

8. 1781 — 1782. Helyt. tan. folytatólagos rend. (Continuatorium intimatum) a 
sárosi nemesek panasza (templomelvétel, papok perbefogása) tárgyában. 
1871. júl. 5. Jelentés a megye által elrendelt vizsgálatról. 1781. aug. 9. 
Helyt. tan. leirat Sárosmegyéhez a vegyes házasságból származó gyerme
kek vallási nevelése s Fekete ügyvéd szilenciálása ügyében. 1782. aug. 22. 
[lat. más. ívr. 151.]

9. 1781. márc. 1. Megbízólevél (1781. márc. 1.) a tiszáninneni és túli 
superintendentia kiküldöttei részére a királyhoz s a dikasztériumokhoz. 
[lat. ered. ívr. 1 ].]

10. 1781. márc. 9. Megbízólevél a dunántúli egyházker. részéről ugyanazok 
részére, [lat. ered. ívr. 11 ]
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11. 1781. Mogony Gergely (Dezser, Trencsénm.) felségfolyamodványa az 
esketés megtagadása miatt. [lat. más. föl. 1 1.]

12 ..........Nagy Sámuel ref. vallásügynök memoranduma az uralkodó
hoz a prot. egyház jogi állásáról. (Év nélkül.) [lat. más. ívr. 15 1.]

13 ..........A patyi és környékbeli pestmegyei reformátusok kérvénye
(kihez?), hogy templom- és toronyépítés engedélyezését kérő felség
folyamodásukat támogassa, [lat. más. föl. 51.]

14. 1781. Vanyarci evangélikusok kérelme, hogy a berceli plébános követe
lőzésének mellőzésével továbbra is a gutái anyaegyházhoz tartozhassa
nak. A királyi rescriptum a megyéhez. 1785. nov. 8. Helyt. tan. leirat a 
megyéhez. 1785. aug. 8. A vanyarciak újabb felségfolyamodása. Cancell. 
rescriptum a helyt, tanácshoz. 1785. okt. 16. [Utóbbi német, a többi lat. 
más. ívr. 71.]

15. 1781—1782. Simkovits István felsősipeki ev. lakos felségfolyamodványa 
5 árva testvérének elhurcoltatása ügyében. 1781.; mellékelve kir. rend. 
az ev. árvák vall. neveléséről (1770.) Palónyi András, Svida János kér
vénye ugyanolyan ügyben. A cancelláriának az utóbbira adott decrétuma 
és a vall. ügynök válasza (1782.) [lat. más. ívr. 111.]

16. 1781. Három lengyel provincia disszidenseinek synodusáról — Vangerow- 
ban, a Hist. Begebenheiten folyóirat 1781. nov. 10-iki füzetéből kivonatolva 
[ném. ívr. 11.]

17. 1781. Halász István vall ügynök özvegyének kimutatása néhai férje 
járandóságairól (1759 — 1781.) s hátralékos követeléseiről, [lat. föl. 31.]

18. 1781. okt. 25. II. József türelmi rendelete magyar, német, latin nyelven 
(circulare), kettő széljegyzetekkel kéziratos másolatban (6 pd.) és nyom
tatásban 4 pd.

19. 1781. Magyarázata a következő rézmetszetnek: „Denkmal der von dem 
besten und grössten Kaiser Josef II. in seinen Staaten 1781. errichteten 
Religions Freiheit.“ [ném. nyomtatv. ívr. 11.]

2 0 . 1781. dec. 19. Zólyom megye közgyűlési jegyzőkönyve a türelmi rende
letre vonatkozólag, [lat. más. 21.]

2 1 . 1781. A Sopronban máj. 10., 1781-ben tartott ev. kér. gyűlés jegyző
könyvének kivonata, [lat. hivat, kiadv. ívr. 3 V2 1.]

2 2 ....................Kimutatás néhai Halász István vall. ágens javadalmairól s
hátralékos követeléseiről, a dunántúli kér. erre vonatkozó határozata, [lat. 
más. ívr. 2+1 1.] [még három irattöredék].

23. 1781. Facies partium Hungáriáé sub iugo Turcico nuper gementium 
(Thuri Pál Epistolájának Benkő József által sajtó alá rendezett szövege). A ke
resztyén magyarság képe a török világban (Idea Christianorum Hungarorum 
in et sub Turcismo. Epistola quondam a Paulo Thurio . . . .  ad amicos
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perscripta, nunc opera Joan. Bocatii . . . .  in lucem edita et impressa . . . 
Cassoviae) (1613.) cimii munkának Benkő József által sajtó alá rendezett 
szövege, úgy látszik, a Windisch-féie Magazin számára, [lat. kis. 8 r 91.]

24. 1781. Az újonnan kinevezett érsekek és püspökök által leteendő eskü 
szövege a prímásnak a helyt. tan.-hoz intézett levele kivonatával [lat. 
más. föl. 3 l.j

25. 1781 —1782. Külföldi főiskolákra menendő theologosuk kérvényének 
formuláréja kir. helyt. tan.-hoz. Nevekkel 4 db. [lat. más. fel. 51.]

26. 1781. A csehbrezói evang.-ok felségfolyamodványa templomuknak erő
szakkal történt elfoglalása ügyében. 1781. [lat.]; a rekernyeiek kérelme 
(Gömörm.), hogy a lelkészt az anyaegyházból funkciók végzésére kihív
hassák [ném.] 1785; a gömöri leányegyházak kérése, hogy az anyaegy
házhoz visszacsatoltassanak. 1784. jan. 12. [lat.] Az Umrlo-Lehota nevű 
filia felségfolyamodványa, hogy a vizesréti pap minden 2-ik vasárnap 
kijárhasson, [ném föl 91.]

27. 1780. Az ajkaiak sérelme: eltiltása annak, hogy az ev. és ref. felekezet- 
beliek kölcsönösen járhassanak egymás templomába s a lelkészek egy
házi szolgálataival kölcsönösen élhessenek (5 irat); a losonciak sérelme, 
hogy az evangélikusok kizárattak a ref. iskolából, 1780—1781. (3 irat.) 
[lat. más. ívr. 19 1.]

28....................Vasmegyei és sopronmegyei evangélikusok felségfolyamodványai
elrabolt kiskorú gyermekeik ügyében. (3 kérv., 2 leir.) [lat. más. föl. 8!.]

29. 1781. A losonci és a vászoli evangélikusok panasza, hogy a kath. 
parochus karhatalommal hajtja be, a nemes házat sem kímélve, a stólát, 
[lat. föl 61.]

29a 1781. Kérvények: Ernst Mihály szigeti lakos panasza, hogy ev. vallása 
miatt a városból kitiltották; Licskó István miavai lakosé, hogy a kath. 
vallásra kényszeríttetik; Hadik Ádámé, hogy a kath. pap nem akarja 
megesketni; a miavai és zólyomi céhek ev. tagjaié, hogy az úrnapi kör
menetekre kényszeríttetnek. [lat. más. ívr. 2 1.]

30. 1781. Sárosmegyei ev. nemesek kétrendbeli panasza a királyhoz templomuk 
elvétele, lelkészeik zaklatása miatt; a helyt. tan. leirata, [lat. más. föl. 161.]

l a  29;
1....................Hungari, Hungária etc.: krónikái, könyvészeti, genealógiai töre

dékes feljegyzések, életrajzok, beszédek, a magyarokra vonatkozó adatok 
könyvekből, [lat. 4-r. 81.] Adalék az Ostrosith-család történetéhez, [lat. és 
ném.4-r. 21.] Fejérvári Károly életrajzi adatai. 1743—1794. [lat.] Halotti
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beszéd dispoziciója [tót]. Borbély János [lat.], Michaelides 1 F. életrajzi 
adatai (egy tót beszéd töredékei), [lat.] Jamriska György életrajza, [lat. 
4-r. 131.]

2. 1781. Nagy Sámuel ref. vallásügynök memoranduma II. Józsefhez, [lat. 
föl. 251. (v. ö. 1 a 28 ; 12.)

3. 1781. Az acsádi (Vasm.) ev.-ok kérelme a királyhoz, hogy mentessenek 
fel a kath. papok stólakövetelése alól. Az acsádi felségfolyamodványra a 
leirat. Pozsony, helyt. tan. 1781. aug. 26. A megye vizsgálata az acsádi 
ügyben. Zempléni és külön a pazdicsi (Zemplénm.) evang.-ok felség
folyamodása hasonló ügyben. A pazdicsiak az ügy vizsgálására küldött 
bizottságához is külön folyamodnak, [lat. más föl. 161.]

3 a 1782. febr. 28. Magyarhoni ev. és ref. egyházak köszönetét mondanak a 
királynak (II. József) a vallásügy védelmében kiadott rendeletéiért.
II. József 1782. jan. 16-iki a tolerantiából kifolyó vallásügyi rendelete. 
II. József 1782. jan. 16-iki válasza az esztergomi papsághoz, annak egy 
iratára, mely József öt rendeletére észrevételeket tett. [lat. föl. 6 1.]

4. 1781. dec. 29. Bazini ev.-ok két rendbeli kérelme (1782. febr. 23.) a 
királyhoz vallásuk szabad gyakorlata s elvett telkeik s templomaik vissza
adása tárgyában, mellékletekkel, [lat. más ívr. 4 9 1.]

5. 1781. a) Komáromiak (ev. és ref. nemesek), b) korponai ev. nemesek 
kérelme, hogy hivatalokra alkalmaztassanak; c ) a besztercebányai evan
gélikusoké, hogy a segélyalapok jövedelméből ev. szegények is kapjanak; 
d) Hoffmann Andrásé, hogy a rozsnyói szentszék előtt ev. ügyvéd is 
képviselhesse a peres felet. [lat. más. ivr. 101.]

6. 1782—1785. 37 drb kérvény a királyhoz különböző ügyekben: 1. Hűlik 
Pálné, Laczik Zsófia a hithagyás vádja aló) kér felmentést; 2. a felső- 
eőri evang.-ok védelmet kérnek a plébános követelései ellen; 3. Ács 
Róza és Csőy János ev. házastársak a plébános által erővel áttérített 
9 éves leánykájuk ügyében; 4. Kvassay János lelkész elégtételt kér azért, 
hogy szülőföldjére utaztában elfogták; 5. Póloni András elragadott gyám 
fiát kéri vissza; 6. Rohály András felmentést kér azon kicsikart ígérete 
alól, hogy katholikus lesz; 7. Láczay József losonci ev. festő panasza a 
plébános ellen, hogy házasságra lépésben akadályozza; 8. A bazini 
evang.-ok elfoglalt templomukat kérik vissza, 1782 (1. l a 29; 4); 9. Az 
erdőcskei (Sóvár mellett) ev.-ok panasza a plébános ellen, hogy régi 
fatemplomukat lerontatta, 1782; 10. Wéber Péter nyomdász (ev.) enge
délyt kér, hogy Pozsonyban műhelyt nyithasson; 11. A trencséni ev.-ok 
kérelme, hogy egyházuk az articuláris egyházak közé soroltassék; 12. A 
nemesfancsali Jób família kérelme, hogy a régi templomot restauráltat- 
hassa; 13. Két puhói ev. kézműves kéri, hogy az ellenük emelt vádak

13
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ellen szabad lábon védekezhessenek; 14. A dukafalvai és zsalmányi (Sárosm.) 
ev.-ok kérelme, hogy a keresztesi anyaegyházhoz csatoltassanak; 15. A so- 
morjai ev.-ok engedélykérése, hogy templomot és iskolát állíthassanak; 16. 
Albert István (Lukácsháza, Vasm.) panasza a plébános ellen, aki őt és jegyesét 
az adott bizonyítványban „haereticus“-nak nevezte; 17. Szlivka György 
házassági felmentési kérelme; 18. 8 ev. morva község kérelme, hogy 
templomaik megnyittassanak, lelkészjelöltjeik pedig a magyar super- 
intendensek által vizsgáltassanak meg s avattassanak fel, 1782. márc. 4 ;
19. Nagy- és Kisveszverés és Betlér evangélikusai visszakérik elfoglalt 
templomaikat; 20. korponai ev. nemesek kérelme, hogy a városi köz- 
igazgatási visszaélések ügyében indított vizsgálat aktái legfelsőbb helyen 
előterjesztessenek; 21. a vágmenti ev. községek kérelme, hogy elvett 
templomaikat visszakapják s újakat építhessenek; 22. karinthiai ev. egy
házak kérelme, templomok és iskolák állíthatása iránt [ném.]; 23. Bör
zsönyi (pilseni? Honim.) evang.-ok kérelme templom, lelkész és tanító 
alkalmazása iránt; 24. trencsénmegyei ev. gyülekezetek; 25. a fakóveze- 
kényiek hasonló tárgyú kérelme; 26. bazini ev.-ok kérelme, hogy 
Pozsonym. köteleztessék a vizsgálat aktáit a királyhoz felterjesz
teni, 1782. júl. 16; 27. Pottornyay Sándor felterjesztése a szepesi 
kath. consistorium ellen házasság ügyében ; 28. Gyurina-Lapaczky András 
a trencséni várból való szabadon bocsáttatását kéri, 1782; 29. zólyomi 
ev.-ok felfolyamodása a hiv. vizsgálat jogtalan irányban való folytatása 
ellen, 1782; 30. Szlivka Pál (Selmecbányái) kérelme, hogy az ev. val
lásra visszatérhessen, 1782; 31. Procopius János (szakolcai) hasonló 
tárgyú kérelme, 1782; 32. Balassagyarmat, Patvarc és Riba Szügyhöz 
való csatoltatásukat kérik; 33. Procopius János (szakolcai) a hatóság 
által tőle elvett fiát visszakéri, 1782; 34a az Egyek községből vallása 
miatt kiűzött 104 református kérelme ügyöknek újból való megvizsgálása 
iránt; 34 b Mind a két felekezetbeli protestánsok kérvénye, hogy a plébá
nosok által követelt stóla és mindenféle teljesítés alól felmentessenek, 
valamint azok egyházi törvényhatósága alól, 1783; 35. Oztini János és 
Bellovits Rebeka dispensatiót kérnek, 1783; 36. Csernánszky János az 
ellene szabálytalan esketések miatt indított kereset feloldását kéri, 1785. 
márc. [ném.]; 37. a győri ev.-ok kérelme, hogy a katonaságtól templomépítésre 
szerzett teleknek birtokában maradhassanak, 1785. 7 drb. mell. [lat. más. 
ívr. 99 1.]

6a 1781. Magánosok kérelme az apostásiáért való büntetés feloldása tárgyá
ban, 2 d rb ; kath. vallásra térés Ígéretének kicsikarása tárgyában, 2 drb ; 
gyermekek ev. vallásban való nevelése miatt börtönre ítélt nők kérvénye; 
apostasia miatt bebörtönzött nők kérelme; ev. betegnek meglátogattatá-
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sára az ev. lelkészeknek adandó engedély tárgyában; a szulyói lelkészre 
mért számkivetés büntetésének feloldása ügyében; helyt. tan. rend. ebben 
az ügyben, 9 drb. [lat. más. ívr. 201.]

7. 1781. Magyarhoni ev.-ok és ref.-ok közös felségfolyamodványa, 3 drb. 
[1. lat. föl. 191.; 2. lat. föl. 201.; 3.ném. föl. 181.]

8. 1781. Evangélikusok és reformátusok sérelmei és kívánságai II. Józsefnek 
személyesen átadott feliratban, lat. nyelven. Zay Péter, Prónay László, 
ifj. Ráday Gedeon, Vay István adta át. Kivonat a bécsi lapokból németül, 
1781. okt. 17. [lat. föl. 62 1.; ném. 1 1.]

9. 1781. a) Gergelyi (Veszprémin.), b) kálnógarábi és c) bánki (Nógrádm.) 
ev.-ok kérvényei templomjavítás és kibővítés tárgyában, az elsőhöz 
Veszprémm. jelentése, [lat. föl. 7 1.]

10. 1781. dec. 3. Varasdm. közönségének felirata a helyt, tan.-hoz a türelmi 
rendelet ügyében, [lat. más. ívrét, 41.]

10* 1781. ápr. 29. A magyarországi evangélikusok és reformátusok felirata
II. Józsefhez általánosságban egyházaik dolgairól, [ném., 2 pld., a 2-ik 
Mária Dorottya ajándéka, csonka, (lásd I a 29 ; 7.)]

11. 1781. ápr. 29. A magyarhoni ev.-ok és ref.-ok felirata II. Józsefhez, [ném.;
l.I.a.29. 7. és 10a]

1. 1781 — 1782. Helyt, tanácsi leiratok: a) maskovai evangélikusok ügyében, 
kik egy kath. halottnak nem adtak sírhelyet a temetőben; b) a szepesi 
főispánhoz nemesség-bizonyító eljárások (processus legitimatorius) ügyé
ben ; c) Sopron városához Pettinger szűcsmesternek a polgárok közé való 
felvétele tárgyában ; d) ugyanahhoz Lederer timármester hasonló ügyében ;
e) ugyanahhoz Haimler kereskedő hasonló ügyében; f) ugyanahhoz Tóth 
János alapítványa ügyében ; g )  körrendelet az ev. lelkészek szabad járása- 
kelése ügyében; h) királyi rendelet a budai reformátusok vallásgyakor
lata ügyében; i) a fancsali ev. lelkész és Szirmay István ellen tiszti 
kereset indítását elrendelő helyt. tan. leirat; k) királyi rendelet a heidel- 
bergi káté javítása tárgyában; 1) esküforma az újonnan kinevezett magyar- 
országi érsekek és püspökök részére; m) kir. végzés egy erdélyi az 
ev. vallásra visszatért nemes ember ügyében; n) kir. leirat a helyt, 
tanácshoz a trencséni feljelentés (Ottlik Mátyás és Szilvay János ellen) 
ügyében, 1782; o) ugyanaz a prot. egyházba visszatérő katholikusok 
ügyében; p) ugyanaz a prímáshoz a papok felszentelésének módjáról;

13*
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q) meghívó a tanügyi értekezletre; r) Szily János szombathelyi püspök 
levele a kőszegi táblához, hogy az evangélikusoktól a türelmi rendelet 
által megengedett esküformát ne fogadja el, 1782. febr. 23; s) udvari 
rendelet (decretum aulicum) az áttérni kívánók vall. oktatása tárgyában 
Erdélyben; t) ugyanez ugyanolyan ügyben; u) helyt. tan. leirat Sopron 
hatóságához paróchiák szaporításáról; v) ugyanaz a szuperintendenciák 
és közgyűlésekről teendő jelentés ügyében, 1782. ápr. 25: x) a Cseh
országban alkalmazandó magyarországi ev. lelkészekről; y) vegyesvallású 
nyomozó bizottságok kiküldéséről ellenszegülés és kihágás eseteiben 
Abauj megyéhez, 1782. aug. 29. 23 drb. [lat. más. ívr. 361.]

2. 1781. máj. 31. Az erdélyi gubernium leirata a tanügyi rendszer kidolgo 
zására kiküldött bizottság ügyében, [lat. más. ívr. 21.]

3. 1781. Nagy Sámuelhez a magyarországi reformátusok udvari ágenséhez 
a heidelbergi káté ügyében intézett kir. leirat. 2 példány, [lat. más. ívr 4+61.]

4. Anno 1781. die 16 Januarii az T. N. Vármegye (Sopron) által minden
féle portékák s mesteremberek munkájának Limitatioja (árszabás), [magy. 
más. ívr. 7 1.]

5. 1781. dec. 31. Reibnitz Ferdinánd ezredes levele báró Zay Péterhez a 
liturgia kérdésében, [ném. ered. 4-r. 31.]

6. 1781. márc. 13. Droszdik János vallásügyi ágens levele a leányegyházak 
ügyében benyújtott kérvények sorsáról, [lat. más. 4-r. 31.]

7. 1781. A nógrádi és honti leányegyházak ügyére vonatkozó iratok: 7 drb. 
a) Droszdik 3 levele (2. Tihanyihoz); b) egy felségfolyamodvány terve
zete kísérő levéllel; c) névtelen levél; d) Balog Péter levele, [lat. (magyar 
is) más. 4-r. 211.]

8. 1781. máj. 7. Ribinyi János levelének másolata egyik értekezésének 
(Meletema) védelmére, [lat. ívr, 31.1

8a 1781. márc. 11. Benczúr József két levele a magy. prot. egyház jogára 
és történetére vonatkozólag, [lat. más. ívr. 41.]

9. 1781. dec. 9 A Csanádi püspök Christovics Imre pásztori levele a türelmi 
rendelet tárgyában, [lat. más. ívr.]

10. 1781. márc. 24. II. József rendelete a pápai bullák, brévék, konstituciók 
ügyében, (kir. tetszvényjog.) [lat. ívr. 41.]

11. 1781. II. József rendelete némely szerzetes rend eltörléséről, egy másik a 
szerzetesek némely visszaélései ügyében, [lat. más. 4-r. 21.]

12. 1781. febr. 14. Ribinyi János: Meletema Historicum, (a magyarországi 
evangélikusok nyilvános vallásgyakorlatának történeti megvilágítása: 1. a 
bécsi béke előtt, 2. a bécsi béke után.) [lat. más. ívr. 31.]

13....................Néhány észrevétel az evangélikusok szabad vallásgyakorlatára
vonatkozólag Magyarországon, [lat. ívr. 41.]
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14 ................. Sárosmegyei protestánsok memoranduma Szulyovszky András
alispánjelöltsége ügyében, [lat ívr. 11.]

15 .............. A két prot egyház Pilisen 1781 dec. 10—11-ikén tartott köz
gyűlésének jegyzőkönyve, [lat. más ívr. 31.]

16. 1781 —1786. Protocollum Normalium Resolutionum Regiarum in negotio 
christianae tolerantiae emanatarum pro regno Hungáriáé (a türelmi ren
delet s még 59 drb rendelet vallási, egyházi, iskolai ügyben) [lat más. 
ívr. 701.]

17. 1780—1781. Petrováci, érsekújfalvi, bajsai, kulpini (Bács m.) evangéli
kusok többrendbeli felségkérvénye, a vallás szabad gyakorlása, templom 
és iskola építése ügyében. 7 d rb ; glossániak kétrendbeli kérése lelkész 
és tanító alkalmazhatása, templom s iskola építkezése ügyében; jelentés 
a vizsgálatról; 2 helyt. tan. leirat. Összesen 11 drb. [lat. más ívr.301.]

18. 1781. Észrevételek azon előterjesztésre, melyet a fehérvári püspök a 
türelmi rendeletre vonatkozólag a helyt, tanácsnak tett. [lat. más. ívr. 
36+541. Mári Dorottya ajándéka ]

19. 1781. máj. 4. Jelentés a nyomozásról a pazdicsi ev. nemesek állítólag 
templomépítés körül elkövetett kihágásairól; a pazdicsi nemesek tájékoz
tató nyilatkozata, [lat. más. ívr 51.]

20. 1782. márc. 13. A Túrócmegyében kihirdetett türelmi rendelet hiteles 
példánya; ugyanez 2 másolatban, [lat.ívr.9+7+151.]

21. 1781. máj. 4. Patachich kalocsai érsek előterjesztése azon két császári 
rendelet ellen, melyekkel az In coena domini és Unigenitus bullák ér- 
vényteleníttetnek. [lat. más.]

22. 1781. dec. 3. Varasdmegye felirata a helyt, tanácshoz a türelmi ren
delet ügyében, [lat. más ívr 41]

23. 1781. dec. 9. Christovics Csanádi püspök pásztori levele a türelmi ren
delet tárgyában, [lat. más. ívr. 81.; 1.1 b 1 ; 9.]

24. 1781. A türelmi rendelet ellen tett nyilatkozatok, előterjesztések, s a 
protestánsok tiltakozásainak gyűjteménye. 8 drb. [lat. más. ívr. 311.]

25. 1781. Az esztergomi érsek Batthyány József előterjesztése 5 császári ren
delet ellen. [lat. más. ívr. 18 1.]

2 6 . 1781. okt. 20. II. József végzése az ev. rendek közös kérvényére, [lat. 
más ívr. 101]

27. 1781. máj. 4. Az Unigenitus és In coena domini bullák ellen kiadott ren
delet. [lat. más. ívr 31.]

28. 1781 — 1783. Kir. rendelet német nyelven a vallásügyben az osztrák kor
mány által újságokban kihirdetve; ugyanaz latinul; a szerzetes rendek 
eltörlésére vonatkozó (né'm.) rend.; olmützi kér. kapitányság az átköl
töző morváknak a trencséni egyházhoz való csatlakozása ügyében;
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Migazzy érsek levele Svietenhez; II. József levele Batthyány prímáshoz 
[más. ívr. 161.]

29. 1781. okt. 13. Körrendelet Alsó-Ausztriában a vallási türelem ügyében; 
utasítás a cseh hatóságokhoz a türelmi rendelet végrehajtása tárgyában, 
[ném. más. ívr. 61.]

30. 1781. okt. 27. Körrendelet Morvaországban a vallási türelem általános 
behozatala tárgyában, [ném. nyomt. ívr. 4L]

I b 2;
1. 1784. Báró Hellenbach György, a bányai egyházkerület felügyelőjének 

felelete Halász ügynök özvegyének követeléseire [lat.]; az özvegy észre
vételei a feleletre [ném más. ívr. 2+21]

2. 1759—1781. A négy egyházkerület kimutatása Halász István ügynök 
hátralékos járandóságairól, [lat. ívr. 91.]

3. 1781— 1782. Rendeletek és levelek gyűjteménye a morva protestánsok 
zaklattatásának ügyében; helyt. tan. rendelet a magy. szuperintenden
sekhez a Morvába meghívott magyarországi papok képesítése tárgyában. 
41 drb. [lat. és ném. más. ívr. 521.]

4 ....................Tényállás: miképpen akadályozza meg a plébános a pojniki
evangélikus lelkészt a temetésben a dubravicei leányegyházban.

5 ........Status religionis in Hungária Aug. et. Helv. conf. addictorum
történeti adatok (1608—1742) a vonatk. rendeletek kivonatával (-1759-ig), 
melyek főleg az anyaegyházaknak a leányegyházakhoz való jogi viszo
nyát világítják meg. [lat 4-r. 57 1.]

6....................Táblás kimutatás a magyarhoni evang. közös pénztárhoz való
hozzájárulásról, [lat ívr. 51.]

7. 1781—1782. Pestmegyei ev. leánygyülekezetek összeírása s az iskolai 
alapítványok jegyzéke (4 drb); közbeiktatva ezen egyházak történetére 
vonatkozó rendeletek [lat. 131.] és külön 3 levél; Kovács János apos- 
tagi lelkészé Bartholomaeides János irsai lelkészhez [eredeti]; Bartholo- 
maeidesé és Prónay Gáboré, [lat. más. 4-r.]

8. 1782. Rendelet kérvények szerkesztése tárgyában kérvénymintákkal, [ném. 
nyomtatv. ívr. 81.; 2 pld.; Mária Dorottya ajándéka.]

9. 1781. jan. 21. Csász. rend. Alsó-Ausztria számára az egységesen meg
állapított stóla ügyében, [ném. nyomtatv. ívr. 12 1. ; Mária Dorottya aján
déka.]
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10. 1781. márc 20. Migazzi bécsi érsek előterjesztése II. József császárhoz a 
tervezett egyházi újítások ellen, a császár válaszával együtt, [ném. inás. 
ívr. 7+41.; 2 pld.]

11. 1781. Szavazatok vallásügyi ágensre: Okolicsno, Isztebne, a Dunántúli 
egyházkerület, Modor szavazata, [lat. ered ívr ] Végül Szirmay István kísérő
levele, mellyel valakinek megküldi a hiv. credentionalist. [magy. ered. 4-r. 21.]

12. 1781. Az ev. vallás gyakorlatáról (A Wiener Post Amts-Zeitung cikke a 
türelmi rendeletről.) [ném 4-r. 21.]

13. 1782. A bártfai evangélikusoknak a bécsi ágenshez küldött aktái a plé
bánossal a stóla miatt támadt viszály ügyében : 2 levél az ágenshez, 
17 régibb, 20 újabb keletű akta. [lat. más. ívr. 3 füzet 691]

14. 1782. Kir. rend. a türelmi rend. magyarázatára stólák, leányegyházak 
ügyében. (Túrócmegyében kiad. hiv. más.) [lat. ívr. 61.]

15. 1782. A morva evangélikusok háborgattatására vonatkozó iratok [lat., 
ném , morva nyelven. 12 db.]

16. 1782. A komáromi mindkét felekezetbeli evangélikusok „alázatos refle
xiói“ a bizottsághoz, mely templomtelek és temetőhely kihasítására 
kiküldetett; a telket kijelölő külön kérelem [mindkettőmagy. m ás.]; fel- 
terjesztése a városnak a helyt, tanácshoz; a bizottság jelentése; a komá
romi protestánsok felterjesztése a bizottsághoz és a városhoz, [lat. más.]

17. 1782. II. József válasza Batthyányi prímás előterjesztésére, [lat. más. ívr. 21.; 
Mária Dorottya ajándéka.]

18. 1782. Wesselényiné, Cserei Heléna három kérvénye II. Józsefhez, hogy 
ne zárják ref. hitre való áttérése miatt kolostorba s gyermekeit ne vegyék 
el tőle. [ném. más. ívr. 6+10+91.]

19. 1782. máj. 29. Halász özvegyének kérvénye a pesti conventhez és két 
levele Lehoczky Györgyhöz hátralékos illetményei szorgalmazása tárgyá
ban. [ném. fogalmazv. ívr. és 4-r. 3+ 4+ 2 1.]

20. 1782— 1783. Az udv. kancellária javaslata II. Józsefhez a hithagyás tár
gyában. 1782. nov. 22; erre vonatkozó kir. rezolució; kir. rescriptum 
a helyt, tan.-hoz Laczkovai Zsófia és Hűlik Pál hitehagyása ügyében; 
helyt. tan. körirat az apostasia eseteiben követendő eljárásról. [4drblat 
más. ívr. 16 1.]

21. 1782. jan. 31. Körrendelet a türelmi ügyben követendő eljárásról. [Ném. 
nyomt. ívr. 41.]

22. 1782. jan. 19. A tiszai egyházkerület kiküldöttei s a 13 szepesi város közt 
létrejött egyezség a kerületi gyűlés jóváhagyó záradékával, [lat. más. ívr 31.]

23. 1782. nov. 7. Trencsén vármegye jelentése a helyt, tanácshoz a puchó- 
völgyi evangélikusok túlkapásairól lllésházi János felterjesztő levelével, 
[lat. más. ívr. 13+2 1.]
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24. 1782. febr. 1. Trencsén vármegye előterjesztése a helyt, tanácshoz a 
türelmi rendelet ellen. [lat. más. ívr. 11 1. 2 pld.]

25 ...... Kimutatása azon évi javadalmaknak, melyeket katholikus papok
nak és tanítóknak Németlipcse, Szentmiklós, Verbice, Tarnóc, Szjelnice 
jórészt evangélikus községek fizetnek, [lat. ívr. 51.]

26 ..........A tanulmányok rendje, tanterv, tantárgybeosztás a lőcsei ev.
gimnáziumban és a leányiskolában; az alapítványok felsorolása; új tanul
mányi rend terve módszeres utasításokkal, [lat. ívr. 48 1.]

27. 1782. Ev. és ref. vallásúak nyilatkozata Pest, Pilis és Solt megyék 
gyűlésén (1782. febr. 5.) a katholikusok előterjesztése ellen. [lat. más. 
ívr. 2 I.]

28. 1782. Protestánsok nyilatkozata Pestm. kath.-ainak előterjesztése ellen 
(1. I b 2 ; 27); köszönet a királynak; más észrevételek; Patachich érsek 
beszédje Pestmegye gyűlésén. 1782. febr. 5. [lat. más. ívr 101.]

29. 1782. Evangélikusok nyilatkozata Heves- és Külső Szolnokmegye katholi- 
kusainak az 1782. febr. 27-i megyegyülésen tett előterjesztése ellen, illetőleg 
a türelmi rendelet mellett, [lat. más. ívr. 41. 2 pld.]

30. 1782. A magyarországi ev.-oknak a helyt, tanácstól bekívánt jelentése 
egyházuk közigazgatásáról és szervezetéről (a helyt. tan. „Syllabus 
superintendentum et ecclesiarum, conventuum acatholicorum“-ot kíván), 
[lat. más. ívr. 2 1. 3 pld.]

I b 3; 1 2
1. 1782—1786. Erdélyi vallásügyi kir. rendeletek: a) a gubernium körlevele 

az erdélyi hatóságokhoz az apostasia ügyében; b) maga a csász. ren
delet ebben a tárgyban, 1782. máj. 22; c) ugyanannak magyar fordí
tása; d) az erdélyi ev. és ref. consistóriumok előterjesztése a rendelet 
ellen; e) kir. rezolució az előbbire, 1783. aug. 20; f) 27 kolozsvári, a 
ref. vallásra tért személy panasza II. Józsefhez, hogy vallási oktatás 
címén és kapcsán sanyargattatnak, 1782. dec. 11; g) hitehagyottak 
oktatásával foglalkozó papok papi díjáról a guberniumhoz, 1786. nov. 
23. (ném.) [lat más ívr. 27 1.]

2. 1782. Rendelet az erdélyi guberniumhoz az áttérés tárgyában. 1782. júl. 
24; királyi rendelet ugyanahhoz, a hitehagyók vallásoktatása tárgyában, 
1782. szept. 18; az erdélyi gubernium rendelete a cigányokra vonatkozó
lag, 1782. szept. 12. [lat. más. ívr. 4 i.]



I b 3; 105

3. 1782. A hradisi (morva) kér. kapitány rendelete ev. lelkészek legitimációja 
tárgyában [ném.]; 3 levél erre a rendeletre vonatkozólag, [lat. más.
ívr. 41.]

4 . 1782. Báró Wesselényi Miklósné Cserei Helénának a ref. vallásra térése 
miatt való zaklattatására vonatkozó iratok, 8 drb. [6 ném., 2 lat. más ívr. 
451.(1. Ib 2; 18.)]

5. 1782. Velics György, a tót-prónai ev. egyház felügyelője által össze
gyűjtött akták, melyeknek alapján az egyház számára a vallásgyakorlatot 
kérni lehet, [tót, magyar, lat. más. 7 drb. 1592—1709 ívr. 11 1.]

6. 1782. a) A körmöd ev. iskola apologikus nyilatkozata a plébános panasza 
ellen, hogy Thetico-Polemica Theologiát és a kath. egyházra sérelmes 
tételeket tanít [lat.]; b) német beszéd a türelmi rend. áldásairól; c) Metzner 
Pál kisérő levele, mellyel az eperjesi ev. egyház és iskola alapítványairól 
való jelentését meg nem nevezett személynek megküldi, 1782. okt. 5: 
[lat. 4-r , 4+7+1 lap.]

7. 1782. ápr. 18. Borsodmegye határozata a türelmi rendelet tárgyában, [lat. 
más ívr. 2 ].]

8. 1782. febr. 18. a) Zemplén megye végzése a türelmi rendelet és a sáros
pataki plébános panasza tárgyában [lat. hit. más. ívr. 3 1.]; b) ugyanaz 
másolati másodpéldányban, továbbá Batthyáni György felszólítása a 
megyéhez, hogy a losonci kath.-oknak az odavaló ref.-ok elleni panasza 
tárgyában vizsgálatot rendeljen el, mellékelve a panaszos felterjesztést is. 
3 drb. [lat. más. ívr. 6 1.]

9 . 1782. febr. 27. Hevesmegye közgyűlésén Egerben elhangzott néhány 
rövid beszéd, [magy. ívr. 2 1.]

10. 1782. a) Helyt. tan. rendelet egy miskolci áttérő ellen az eljárás meg
indítása végett; b) a borsodi protestánsok felfolyamodása ebben az ügy
ben ; c—i) apostasia címén kereset alá fogott vagy megbüntetett magános 
evangélikusok felségfolyamodásai. Összesen 9 drb. [lat. más. ívr. 161.]

11. 1782. máj. 24. II. József explanatóriuma vallásügyi rendeletéinek igazi 
értelméről, [ném. nyomt. ívr. 4 1.]

11 x ............... Ev. hitvallástétel, melynek alapján káté lett volna szerkesz
tendő. [ném. fogaim. ívr. 31.]

12. 1782. márc 25. a) Helyt. tan. explanatóriuma: a Normális 15, 2, 11, 16. 
pontjainak magyarázata felmerült esetből kifolyólag a Collecták, új 
templomok építése, gyűléstartás ügyében; b) explanatórium a türelmi 
rendeletnek életbeléptetéséről (1782); c) helyt. tan. körrendelet: rendszeres 
jelentések kívánása a vallásügyi rendeletek végrehajtásáról. 1782. jún. 20. 
[lat. más. ívr. 8 1.]

13.................... Ugyanaz, mint I b 3; 12 a.
14
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14. 1782. máj. 3. A türelmi rendelet 8. pontjának értelmezése; vegyesházas- 
ságból származó gyermekek egyházi hovátartozása dolgában, [lat. más. 
ívr. 21.]

15. 1782. márc. 26. a) Ugyanaz mint I b 3; 13. b) egy meghatalmazás és egy 
kötelezvényminta német nyelven.

16. 1782. máj. 16. a) Helyt. tan. leirat: a normális rezolució (a türelmi ren
delet) 7. pontjának értelmezése, [lat. más. ívr. 21.]; b) csehnyelvű nyomt. 
vallásügyi rendelet 1782. máj 24. [ívr. 41.]; c) abaujmegyei protestánsok 
tiltakozása a katholikusoknak azon követelése ellen, hogy prot. vallási! 
személyek ellen vallási ügyben elrendelt vizsgálatot ne vegyes (prot. és 
kath.), hanem tisztán kath. kiküldöttek végezzék, [lat. más. ívr. 11.]

17. 1782. ápr. 9. Explanatórium az örökös tartományok számára vallási 
türelem ügyében korábban kiadott rendeletek értelmezése, [ném. más. 
ívr. 41.]

18. 1782. máj. 24. Ugyanaz, mint I b 3 ; 11. [lat. nyelven másolatban ívr. 4L]
19....................A lengyelországi protestánsok egyházjogának kivonata (Extractus

ex lure Eccl. Protestantium in Polonia). ívr. 111.]
20. 1782. dec. 17. Kollár Mihály morvaországi tanító levelének kivonata 

a morva evangélikusok sorsáról, [lat. ívr. 21.]
21....................Papavatási bizonyítvány nyomatott formuláréja [lat. kitöl

tetlen.]
22. 1782. febr. 1. a) Zay Péter levele a dunántúli evangélikus superinten-

denshez (1782) Matkovits Pál kerületi felügyelővé választása s maga a 
superintendens szenvedélyes modora ellen emelt panaszok ügyében, 
[lat. er. ívr. 21 ] b) Hartmayr Melchior folyamodása a soproni magisztrátus
hoz valamely állás adományozása tárgyában, [ném. er. ívr. 2 1.] c) Egy sop
roni theologus Luthert magasztaló alkalmi beszéde, [lat. ívr. 81] d) A 
templomhelyek adományozásáról a hernálsi templomban, [ném. ívr. 2 1.] e) 
Az 1679-i járvány alkalmából a soproni ev. templomban felolvasott uta
sítások és tanácsok, [ném. ívr. 41.1 f) Schwäger János soproni ev. lel
kész javadalmának kimutatása fizetésjavítás céljából, [ném. ívr. 11.; töredék.]
g) Soproni két ev. lelkész indítványa, hogy a reggeli imát 7 óra helyett 
6 órakor tartsák, konventi tagok írásbeli nyilatkozataival, [ném. ívr. 4L]
h) soproni lelkészek (30), tanítók s tanárok (36) névsora; irodalmi mű
ködésükre vonatkozó könyvészeti jegyzetek, [lat. és ném. 4-r. 4L ; erede
tiek, a b) és h) kivételével Mária Dorottya ajándéka.]

23. 1782. ápr. 29. Kimutatás a késmárki egyház és iskola alapítványairól 
[lat. ered.], csatolva másolatban: a) Mednyánszky Pál kir. kamarai biztos 
levele a városhoz (1722. dec. 11.!, hogy az 1722. nov. 5-ki királyi 
rescriptumhoz tartsa magát, mellette ez a hivatkozott rescriptum; b) a szepesi
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kamara mandátum restauratoriuma, hogy az üres állásokat töltsék be. 
1748. jan. 29. [lat. ívr. 61.]

24................... Verses köszöntő 11. József nevenapjára Kleinrath János Theo-
filtól. [nyomtv. ívr. 41.; Mária Dorottya ajándéka.]

25. 1782. Magyarhoni evangélikusok és reformátusok 3 rendbéli közös felség
folyamodványa II. Józsefhez egyházi és iskolai ügyeik sérelmeinek tár
gyában. [lat. más. ivr. 21+21+61.]

26. 1782. jún. 7. A magyarhoni ev. és ref. egyház szervezésének ismerte
tése a morva prot. lelkészek felavatásának kérdése alkalmából. (A kor
mánytól bekívánt Syllabus.) [lat. más. ivr. 4L]

27. 1782. júl 3 Szallay János tiszáninneni ref. superiníendens tájékoztatója 
a ref. superintendenciákról. (A bekívánt Syllabus.) [1. I b 3; 26. lat. más. 
ívr. 6 1.]

28 .................A glossáni (Bácsmegye) evangélikusok kérelme Mária Teréziá
hoz vallásgyakorlat, templomépítés, lelkész- és tanítóválasztás ügyében, 
[lat. fogaim. ívr. 31.]

29 ................ A magyarországi evangélikusok felügyelőinek és superinten-
denseinek felségfolyamodása, mely mellett felterjesztik a syllabust. [lat. 
más. ívr. 2+41.]

30. 1782. márc. 5. Az ev. és ref. vall. ügynök kérvénye a magas tanügyi 
bizottsághoz haladékadás tárgyában, a véleményezés végett leküldött 
3 iskolai tervezetre vonatkozólag, [lat. más. ívr. 31.]

I b 4; 1 2 3
1. 1782. okt. A magyarhoni ev. egyház felügyelőinek és superintendensei- 

nek felségfolyamodványa, melyben egyházi szervezetüket előterjesztik. 
[1. I b 3, 29; lat. más. ívr. 10+101. ; 2 pld.]

2. 1782. júl. 6. A bakabányai evangélikusok kérvénye a kir. helyt, tanács
hoz, melyben az ellenük emelt vádra nézve vizsgálat elrendelését kérik. 
2 melléklet, [lat. más. ívr. 91 ]

3. 1782. okt. 7. a) Balassagyarmati evangélikusok kérelme a királyhoz a szügyi 
anyaegyházhoz való csatoltatásuk, káplán- és tanítótartás, imaház építése 
tárgyában, b) Bahói nemesek s ev. lakosok kérelme, hogy a gyarmati 
plébános hatósága alól kivétessenek. 1782. okt. 7. c) Nyomári (Borsod- 
megye) reformátusok kérelme, hogy a szomszéd ref. lelkészt egyh. szol
gálatra igénybe vehessék, [lat. más. ívr. 71.]

14*
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3 x 1782. a) Egy vallásügyben a bazini evangélikusok részéről a királyhoz 
intézendő kérvény anyaga, [ném. ívr. 61.] b) a vizsgálatra kiküldött szolga
bírótól elfogadott kérdőpontok s a baziniak erre adott válasza. 1782. 
ápr. 6. [lat. más. ívr. 51 ]

4. 1782. Breznóbánya város közönsége felségfolyamodványa, hogy a kecske- 
tartás továbbra is megengedtessék, [lat. más. ívr. 81.]

5. 1782. márc. 26. Korponai evangélikusok kérelme őfelségéhez, elfoglalt 
telkeik visszaadása és szabad vallásgyakorlat engedése tárgyában. 1 mel
léklet. [lat. más. ívr. 31.]

6. 1782. jún. 14. a) A modori elöljáróság panaszai a helytartótanácshoz 
az odavaló céhek ev. tagjai ellen, egy melléklettel, b) A helytartótanács 
válasza 1782. jún. 20. [lat. más. ívr. 7 1 ]

7. 1782. márc. 22. Komáromi evangélikusok felségfolyamodása templom-, 
papiak- és iskolaépítés engedélyezése tárgyában, [lat. más. ívr 21]

8. 1782. febr. 28. A magyarhoni evangélikusok és reformátusok kurátorainak 
és superintendenseinek felségfolyamodványa, hogy őfelsége a javokra ki
adott rendeleteket féiremagyarázni vagy mellőzni ne engedje, [lat. más.ívr. 7!.]

9. 1782. Magyarországi protestánsok közös kérvénye, melyben a tanul
mányi rendre vonatkozó észrevételeik kidolgozására 1 évi halasztást kér
nek; az észrevételeket bekívánó leirattal, [lat. más. ívr. 81.]

10. 1782. a) Gömörvármegyei katholikusok statusának felterjesztése a helyt, 
tanácshoz, hogy a türelmi rendeletből eredő sérelmeket orvosolja, b) Az 
evangélikusok ünnepélyes tiltakozása. 1782. márc. 8. [lat. más. ívr. 31.]

11. 1782. szept. 12. Ifj. Révay Ferenc jelentése Nógrádmegye 1782. aug. 
29-én tartott közgyűlésének tárgyalásairól, a tárgyalt leiratok rövid kivo
natával; lat. ered. aláírással. [ívr. 51.]

12. 1782. febr. 18. A zempléni evangélikusok felségfolyamodványa, melyben a 
stólaügy tisztázását kérik. [lat. más. ívr. 4L]

13....................Felségfolyamodványa a magyarhoni evangélikusoknak a hiva
tali eskü ügyében: a) a magyarhoni evangélikusok kérvénye az 1681. 
évi 47. artikulus kihagyása ügyében; b) a XLVII. cikk a hivatali eskü
ről; c) miért nem akarják a protestánsok ezen törvénycikk felvételét? 
[lat. más. ívr. 9 1.]

14. 1782. Magánszemélyek kérvényei, melyekben a királytól címet, rangot 
vagy hivatalt kérnek. 12 drb. [lat. más. ívr. 101.]

15. Evang. és ref. felekezetű magyarországi protestánsok közös kérvénye 
Mária Teréziához az iskolaügy új rendje ellen, kétféle fogalmazásban, 
három példányban, mellékletekkel, összesen 10 drb. [lat. más ívr. 291.]

16. 1782. j111. 15. a) A fakóvezekényi evang. felségfolyamodványa, hogy 
vallásukat gyakorolhassák s tanítót, lelkészt alkalmazhassanak, egy kimu
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tatással; b) ebben az ügyben Barsmegyéhez intézett 3 helyt, tanácsi 
leirat; c) a főispán levele a megyéhez, melyben II. József vallásügyi 
rendeletéinek intencióit értelmezi, [lat. más. ívr. 81.]

17....................Liptószentmiklósi és verbicei evangélikusok levele az ágens
hez, egy nyilvános istentisztelet tarthatása, lelkész és tanító választhatása 
ügyében tett korábbi felterjesztésük sikere érdekében. 4 mellékl. [lat. 
ívr. 171.]

18. 1782. Trencséni evangélikusok üldöztetésére vonatkozó iratok: Trencsén- 
megye ev. nemeseinek panasza a királyhoz a vármegye ellen, 1782. 
szept. 7., 2 pld. mellékletekkel, [lat. más. ívr. 60 1.]

19. 1790. Az evang. rendek által a pesti bizottság elé terjesztett kérvény és 
a sérelmek kimutatása, [lat. más. ívr. 19 1.]

20....................Evangélikusok és reformátusok felségfolyamodványa, hogy
őfelsége a türelmi rendeletnek a klérussal szemben szerezzen érvényt. 
| lat. más. ívr 30 1.]

21. 1782. febr. 28. Magyarhoni evangélikusok és reformátusok köszönő fel
irata II. Józsefhez, 2-féle fogalmazvány, [lat. más. ívr. 12 1.]

22. 1782. júl. 2. Bakabányai evangélikusok folyamodványa a helyt, tanácshoz, 
melyben az ellenök emelt vádak megvizsgálását kérik. [4 melléklet 171.]

23. 1782 1783. Bakostöréki (Kishont) evangélikusok kétrendbeli felség
folyamodványa a cserencsi egyházhoz való tartozandóságuk tárgyában, 
két mellékl. [lat. más. ívr. 8 1.]

24....................Evangélikusok felségfolyamodványa, melyben régebben fel -
panaszolt sérelmeik orvoslását sürgetik, [lat. más. ívr. 8 1.]

25. 1782. febr. 24. A győri evangélikusok felségfolyamodása telkeik, 
templomaik, iskolájuk visszaadása s nyilvános istentisztelet tarthatása 
ügyében. 3 melléklettel s a kir. helyt, tanács leiratával, [lat. más. ívr. 6 1.]

26. 1782. márc. 22. Komáromi evangélikusok kérvénye nyilvános istentisz
telet, templom s iskolaépítés ügyében, [lat. más. ívr. 21.]

27. 1782. jún. 23. A dabasi s gyóni evangélikusok kérvénye templom-, 
paplaképítés és lelkészválasztás ügyében, [lat. más. ívr. 2 1.]

28. 1782. jún. 20. A kakaslomnici evangélikusok kérvénye nyilvános vallás
gyakorlat, templomok, iskolák s az elfoglalt telkek visszaadása ügyében, 
6 melléklettel, [lat. más ívr. 141.]

29 .......... Felségfolyamodványa Bisztróm Magdolnának, aki mint remete
férfi név alatt élt volt Pinkafőn s a Batthyányiaktól kamat fejében bizo
nyos összeget igényelt, [lat. más. ívr. 2 1.]

30 .......... A modori ev. egyház kérvénye a m. kir. udvari kancelláriá
hoz, hogy két lelkészt választhasson s nyilvános istentiszteletet tarthas
son. [lat. más. ívr. 7 1.]
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I b 5;
1. 1782. dec. 5. Az Ottlik-család felségfolyamodványa zár alá vett ima

házuk kinyitása, pap és tanító tarthatása ügyében, [lat. más. ívr. 11.]
2. 1782. Kőszegi ev. nemesek és polgárok folyamodványa a helyt, tanács

hoz szabad vallásgyakorlat, pap- és tanítótartás tárgyában ; a helyt, tanács
nak a kérvényt visszaterjesztő leirata a kőszegi városi tanácshoz, [lat. más. 
ívr. 41.1

3. 1782. júl. 27. Zempléni evangélikusok felségfolyamodványa leányegy
házaik és stóláik használatába való visszahelyezésük tárgyában; kir. 
rescriptum a kérvényre; sárosi evangélikusok hasonló tárgyú kérvénye, 
2 drb; válasz az utóbbira; a dukafalvi és zsalmányi evang. hasonló 
tárgyú kérvénye. Összesen 6 drb. [lat. más. ívr. 17 1.]

4. 1782. febr. 22. Somorjai evangélikusok kérelme az imaházul használt 
épület és tartozékai visszaadása ügyében, [lat. más. ívr. 2 1.1

5. 1782. ápr. 28. Pinkafői evangélikusok kérelme vallásgyakorlat, templom- 
s iskolaépítés ügyében; kir. leirat ez ügyben Vasmegyéhez; a szombat- 
helyi kanonok s a pinkafői plébános nyilatkozata. Összesen 3 drb. [lat. 
más. ívr. 4 1.]

5 a 1782. A somorjai imaház ügyére (lásd I b 4) vonatkozó iratok teljesebb
gyűjteménye. 15 drb. [lat. más. ívr. 37 1.]

6 .................A pozsonyi evangélikusok kérelme, hogy a minap vett temető
hely birtokában niegerősíttessenek. (lat. más. ívr. 41.]

7  .................Evangélikusok kérelme, hogy konventjeiket megtarthassák, [lat.
fogaim. ívr. 2 1.]

8. 1782. febr. 28. A két prot. egyház elöljáróinak felségfolyamodványa 
II. Józsefhez, hogy a türelmi rendeletnek teljes érvényt szerezzen; 
II. József a klérushoz a türelmi rendelet megtartása ügyében, 1782. 
jan. 16.; ugyanaz ugyanannak remonstrátiójára. [lat.más ívr.4L]

9. 1782. márc. 5. Szentgyörgyi evangélikusok háromrendbeli kérvénye vallás
gyakorlat, az illetéktelen stólafizetéstől való felmentés stb. ügyében, 
mellékletekkel. Összesen 16 drb. [lat. és ném. más. ívr. 24 1.]

10. 1782. márc. 26. A szakolcai evangélikusok felségfolyamodványa régi 
vallásgyakorlatuk visszaállítása tárgyában, 2 mellékl.; a helyt, tanács 
leirata a városhoz ebben az ügyben; a szakolcai evangélikusok a városi 
elöljárósághoz ; ennek hátiratos végzése, [lat. más. ívr. 8 1.]

11................... A breznóbányai ev. egyház kérvénye (tervezete) a királyhoz,
hogy a közössé teendő kath. iskolában alkalmazandó ev. tanítót is a 
városi pénztár fizesse, [ném. ívr. 1 1.]
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12....................Meg nem nevezett evangélikus gyülekezet felségkérvény-
tervezete, hogy halottaikat énekszóval kísérhessék ki a temetőbe, [ném.
ívr. 21]

13. 1782. Utasítás a vallásügyi ágensnek a templomépítési engedélyt kérő 
felségfolyamodványokra vonatkozólag. 2 pld. [lat. ívr. 41.]

14. 1782. márc. 18 Utasítás az országos iskolai bizottságba, Pozsonyba kül
döttek számára, [lat. más. ívr. 21.]

15. 1782. jan. 19. Szövetséglevél a tiszáninneni és tiszántúli kerület s a 
XIII. szepesi város között, [lat. más. ívr. 41.]

16. 1782. ápr. 28. Pinkafői evangélikusok felségfolyamodványa szabad val
lásgyakorlat ügyében (Ugyanaz, mint I b 5 ; 5.]

16 a 1790. okt. 12. Helytartótanácsi leirat Vasmegyéhez, mely özv. Neu- 
pauer Györgyné ügyében jelentést kíván. A vármegye határozata 
vizsgálóbizottság kiküldése iránt. A bizottság jelentése. A helytartó- 
tanáes újabb leirata a megyéhez (1791. nov. 25.). A szombathelyi 
püspök észrevételei a leiratra. 2 régibb helyt. tan. leirat vegyesházasság
ból származott két gyermek vallási nevelés ügyében (1784—1785) s egy 
anya felfolyamodása gyermekének jogtalanul katholizálása ellen. 
(1784.)

17. 1782. dec. 15. a) Rendelet az örökös tartományok hatóságaihoz, hogy 
a jelentéseket valamely nem kath. felekezethez tartozandóságra vonat
kozólag 1783. jan. 1-én túl ne fogadják el. b) A tescheni kerületi főnök 
rendelete vallásügyi pátensek érvénytelenítése ügyében. 1781. jtíl. 14. 
[ném. más. ívr. 31]

18. 1782. aug. 26. Helyt. tan. leirata Trencsén vármegyéhez, mellyel a megye
beli evangélikusok többrendbeli kérvényét, a rendeletekre való utalás
sal, visszaküldi, [lat. más. ívr. 1 1.]

19. 1782. aug. 12. a) Helyt. tan. leirata Debrecen közönségéhez a heidel- 
bergi káté új kiadása tárgyában és b) a kátémódosításnak a tiszántúli 
ref. egyházkerület tanácsa által kidolgozott tervezete, [lat. más. ívr. 41.]

20. 1782. szept 23. Helyt, tanácsi leirat Trencsénmegye közönségéhez, hogy 
az apostasia miatt bebörtönzött Gjurina András ügyében indított pert 
siettesse, [lat. más. ívr. 11.]

21. 1782. szept. 8. Helyt. tan. leirat Trencsénmegye közönségéhez, mellyel vé
leményt kér a trencséni evang. községek szabad vallást kérő felségfolya
modványáról. [lat más. ívr.]

22. 1782. jún. 27. Helyt, tanácsi leirat Pozsony város tanácsához a super- 
intendensekről teendő jelentés (syllabus) ügyében, [lat. más. ívr. 21.]

23. 1782. jún. 20. és júl. 19. Két helyt, tanácsi rendelet a megyékhez, hogy 
az egyh. élet fejleményeiről 3 havonként jelentést tegyenek; hogy a
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magyarhoni superintendensek vizsgálják meg és lássák el bizonyítvány
nyal az örökös tartományokban alkalmazandó papjelölteket, [lat. más. 
ívr. 2 1.]

24. 1782. máj. 16. Helyt, tanácsi leirat a vármegyékhez a türelmi rendelet 
életbeléptetése folytán támadt visszásságok és túlkapások ügyében, 
[lat. más. ívr. 31.]

25. 1782. szept. 23. Helyt, tanácsi leirat Trencsénmegye közönségéhez, hogy 
a trencséni ev. nemesek panaszos kérvényére vonatkozólag tegyen jelen
tést és vallás dolgában királyi rendeletnek szerezzenek érvényt, [lat. a 
megyei jegyző kiadványa, ívr. 11.]

26. 1782. okt. 10. Helyt, tanácsi leirat Trencsénmegyéhez, Polczer apos- 
tasia miatt elzárt evang. szabadlábrahelyezése ügyében, s az illető rende
letek szerint való eljárás érdekében, [lat. a megyei jegyző kiadványa, ívr. 11.]

27. ................ II. József császár explanatoriuma: vezéreszméi a vallás dolgá
ban valamely főpaphoz intézve. Hiányos, [lat. ívr. 81.1

28. 1782. máj. 24. II. József explanatoriuma a főpapsághoz, melyben vallás
ügyi rendeletéinek igazi értelmét és célzatát magyarázza. | magyar és lati
nul megjelent nyomt. más. ívr. 41.]

29. 1782...................a) Emlékirat II. Józsefhez ev. zsinat összehívása tárgyá
ban. 2 pld. b) Csernyánszky szuperintendens felségfolyamodásának ter
vezete házassági ügyek intézése tárgyában, c) A császár beszélge
tése a superintendenssel a kihallgatáson. | lat. (a beszélgetés ném.) 
ívr. 121.]

29 a 1782. febr. 28. A magyarhoni protestánsok köszönő felirata II. Józsefhez 
a türelmi rendeletért, [lat. más. 4-r. 121.]

30. 1781. Erdélyi reformátusok consistoriumának felségkérvénye (supplex 
libellus), hogy iskoláikat maguk kormányozhassák, [lat. más. ívr. 181.]

I b 6;
1. 1782. jún. 11. Németh János levele Beleznay Miklóshoz, mellyel meg

küldi neki: a) a helyt. tan. 1782. márc. 26 ki explanatoriumát; b) az 
evangélikusoknak br. Prónay Gábor elnöklete alatt Pozsonyban, az iskola
ügyben tartott gyűlésének tárgysorozatát; c) a protestánsoknak egy évi 
haladékot engedő királyi rendeletet a tanügyre vonatkozólag, 1782. ápr. 26.; 
d) 1782. ápr. 25-ki helyt, tanácsi leiratot a syllabusra vonatkozólag. 
[A levél magy. ered. 4-r. 31, a mellékletek lat. más. ívr. 13.]
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2. 1782. ápr. 25. Andreas Orgon, hostialkovai ev. lelkész levele, melyben 
egyháza szükségeit tárja föl. [lat.ered.4-r. 21.]

3. 1782. febr. 9. Br. Balassa Ferenc levele a pozsonyi egyház inspektorá
hoz, hogy valakit küldjön ki a Tanulmányi bizottság ülésére; felelet, 
hogy Benczúr József lesz a kiküldött. 1782. febr. 28. [lat. más. 
ívr. 2 ].]

4. 1782. ápr. 29. a) A győri hagyományok és alapítványok jegyzéke [lat. 
ívr. 91. | b) Prónay Gábor levele br. Zay Péterhez. 1782. ápr. 29. Az 
egy évi respiriumról. [lat. ered. 4-r 21.]

5. 1783. febr. 4. Tihany Dániel levele br. Zay Péterhez a felség elé ter
jesztendő kérvény ügyében, melynek tervezetét mellékeli; ugyanaz ugyan
ahhoz, hogy ne mondjon le az egyetemes felügyelőségről. 1783. márc. 4. 
[lat. ered. aláírással, 4-r. 3+4+2 1.]

6. 1782. jún. 1. Bajcsi Gábor levele br. Zay Péterhez egyházi szervezkedés 
ügyében, [lat. ered. aláírás, ívr. 31.]

7 . 1782. júl. 24. Lehoczky György levele br. Zay Péterhez a syllabusra 
vonatkozólag, [lat. ered. ívr. 2 1.] Kétrendbeli észrevétel a zsinat engedé
lyezése tárgyában tervezett felségfolyamodványra. Jelentés (syllabus) a 
dunamelléki ref. superintendenciáról. [lat. más. ívr. 41.]

8. 1782. nov. 15. Droszdik Iván bécsi ev. ágens levele br. Zay Péterhez 
a syllabus és consistorium ügyében, [lat. ered. ívr. 41.]

9. 1782. Hrdlicska János morva ev. pap (Wsetin) hétrendbeli levele a 
morva evangélikusok egyházi életére vonatkozólag, [lat. ered. ívr. és 4-r. 231.]

10. 1782. márc. 11., ápr. 4., ápr. 24. Biszterszky Mátyás morva ev. lelkész 
(Zadverzicz) 3 levele: a morvaországi kiküldöttekről; a konfirmációi 
oktatásról; supplicáló levél egyháza támogatása érdekében, [lat. ered. ívr. 
és 4-r. 91.]

11. 1782. febr. 25. és febr. 28. Institoris Mossóczy Mihály két levele a morva 
hitsorsosok ügyében. [ lat. ered. 4 r. 61.]

12. 1782. ápr. 8. Torkos Mihály superintendens levele br. Zay Péterhez a 
Seiler-féle liturgia ügyében, [lat. ered. 4 r. 11.]

13. 1782. dec. 3. Vietoris Pál feljelentése a királyhoz Gömörmegye által el
követett visszaélések tárgyában, [lat. ívr. 41.]

14. 1782. dec. 11. Puchovszky Sámuel morva ev. lelkész levele Droszdik 
egyh. ágenshez, hogy mi lett a hívei által Magyarországon gyűjtött s 
tőlük a késmárkiak által elvett pénzzel, [lat. ered. 4-r. 11.]

15. 1782. jún. 19. és okt. 5. Nikolaides ratibori lelkész 2 levele a morva
sziléziai ev. egyházi állapotokról, [lat. ered. 4 r. 4L]

15 a ................Halász egyh. ügynök özvegyének levele br. Zay Péterhez hát
ralékos illetmény ügyében, [ném. ered. 4-r. 41.]

15
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16. 1782. dec. 3. A porosz miniszter levele egy íróhoz a cenzúráról, [ném. 
más. ívr. 51]

17. 1782. febr. 26., ápr. 2., ápr. 8. Az olmützi érsek háromrendbeli pásztor
levele a morva-sziléziai klérushoz, [lat. más. ívr. 91.]

18. 1782. okt. 10. A kisbucsáni, Zay Péternél tartott értekezleten a syllabusra 
vonatkozólag megbeszélt és megállapított pontozatok. [lat. ívr. 61 ]

19. 1782. dec. 16. A cseh-osztrák udv. kancellária a Seiler-féle liturgia 
ügyében. Torkos Mihály superintendens felterjesztése a liturgia kérdé
sében. 1783. jun. 17. [ném. más. ívr. 31.]

20....................A pozsonyi egyházkerület gyülekezeteinek száma. [lat. ívr. 21.]
21. 1782. márc. 27. Észrevételek, vájjon a magyar evang. és ref. egyház 

absque nóta syncretismi egyesülhet-e? [lat. ívr. 8+41., 2 pld.]
22 ................. Észrevételek a lengyel egyházi jognak a magy. ev. egyházra

való alkalmazásáról, [lat. ívr. 461.]
23 ................. Soproniensia, a soproni egyházra vonatkozó feljegyzések, máso

latok: a soproni ev. lelkészek névsora a reformációtól 1785-ig [ném. ívr. 
4+31.] 2 pld.; a városi végzés az eddig Sopronban tartózkodó ev. lel
készeknek Kismartonba való áthelyezése tárgyában, 1674. szept. 6. [lat. 
ívr. 21.]; két kivonat, az egyik Sopron történetére vonatkozó, ex manu- 
scripto Soproniensi, a másik a Zeiler Márton-féle Magyarország leírásából 
[ném. ívr. 101.]; 22 soproni ev. lelkész rövid életrajzi adatai [lat. ívr. 41.]; 
kivonat az 1747. máj. 5-ki tanácsülés jegyzőkönyvéből az ev. lelkészek 
tűzifailletményére vonatkozólag [ném. ívr. 1 l.J; szabályrendelet a mező
őrök számára, 1744. júl. 25. [ném. nyomt. ívr. 41 ]; helyt, tanácsi leirat 
a soproni evangélikusok folyamodványára a harmadik lelkészi állás, s a 
templom kibővítése iránt, 1775. febr. 3. [lat. más. ívr. 11.]; a Lahner- 
alapítvány aktái: a soproniak folyamodványa a helyt, tanácshoz az ala
pítvány jövedelmének hovafordítása tárgyában, 1782. jan. 11. [lat. más. 
ívr. 11.]; mellette 1779. ápr. 15-én kelt helyt, tanácsi leirat az alapít
vány ügyében [lat. hit. más. ívr. 21.]; ugyanaz ugyanabban az ügyben, 
1781. dec. 10. [lat. más. ívr. 21.]; az alapítványt szabályozó tervezet 
(Planum coordinationis) [lat. ívr. 3 1.]; helyt. tan. leirat az alapítvány ügyé
ben, hogy jövedelme valláskülönbség nélkül fordíttassék árvagyermekek 
ellátására, 1782. febr. 4. [lat. hit. más. ívr. 2).]; helyt. tan. leirat Sopron 
városához a harmadik ev. lelkészi állásra vonatkozólag, 1782. júl. 18, [lat. 
más. ívr. 21.]; ugyanaz ugyanahhoz ugyanabban az ügyben, 1783. márc. 6. 
[lat. más. ívr. 11.]; kivonat az ev. konvent 1786. dec. 26-ki ülésének 
jegyzőkönyvéből lelkészi fizetés emelése tárgyában [lat. hit. más. ívr. 31.]; 
kivonat a konvent 1787. febr. 10 ki jegyzőkönyvéből a lelkészözvegyek 
nyugdíjazása ügyében [ném. hit. más. ívr. 21.]; jegyzetek a Sopron megyei
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katholikusok egyházi történetéhez 1000-től 1803-ig [lat. ívr. 21.]; kivonat 
a konvent 1804. márc. 28-ki jegyzőkönyvéből a stólamegállapítás ügyé
ben [ném. hit. más. ívr. 21.]; szabályrendelet céhek számára [ném. nyomt. 
ívr. 4 I., összesen 19 drb, a Gamauf-féle gyűjteményből, Mária Dorottya fő
hercegasszony ajándéka.]

24 ................ Vélemény a pozsonyi magyar-tót templom leendő felavatásáról.
[lat. ívr. 31.]

25 ................ Torkos Mihály véleménye zsinattartás kérdésében, [lat. 4-r. 41.]
26 ................ Jelentés a helyt, tanácsnak az evang. egyház szervezetéről

(syllabus) [ném. ívr. 41.]
27. 1782. jún. 9. Szirmay István levele Zay Péterhez az egyh. szerv, ügyé

ben, a syllabus ügyében, [lat. ered. 4-r. 51.]
28. 1782. dec. 6. Bizottsági munkálat a trencséniek ügyében [lat. más. ívr. 31.]; 

a trencséni ev. nemesek és polgárok felelete. 1782. dec. 9. [lat. más. 
ívr. 7 1.]

29................... Wrayhall beszédének egy része, melyet az angol parlament
ben mondott, [lat. ívr. 3 1.]

30. 1782. febr. 16. Aszódi tervezet egy a magyar egyház történetének meg
írására alakítandó társulatra vonatkozólag, [lat. ívr. 2 1.]

I b 7;
1................... Tervezet a vasárnapi és ünnepnapi istentisztelet liturgiái rend

jéről. [ lat. ívr. 3 1.]
2. 1782. jan. Fejérvári úr véleménye a türelem határa dolgában, vonat

kozással az Edictum Tolerantiaera. [lat. más. ívr. 41.]
3. a) 1782. jan. 16. A Ribiny-féle új tervezet az ev. egyház szervezésére 

vonatkozólag. [Két pld. lat. más. ívr. 6+5 lap.] b) Új tervezet az ev. és 
ref. egyház kormányzását illetőleg, [lat. más. ívr. 101.] c) Felségkérvény 
másolata, mely tartalmazza a bekívánt jelentést (syllabus) az ev. egyház 
szervezetéről s kéri annak továbbra is meghagyását. 1783. [lat. ívr. 51.]

4 ................ Tervezet a tanulóknak külföldi egyetemekre való kimenetele
tárgyában. 2 pld. Az egyik 10 pont, a másik 15 pont. [lat. ívr. 4 lap és 
4 r. 8 lap.]

5 ................ A vallási ügynök naplója (iktatókönyve) jan.—okt. 11-ig (év?).
[lat. ívr. 1101.1

6. 1782. márc. 1. A nemzeti iskolák módszerének tárgyalására kiküldött 
albizottság jegyzőkönyve, [lat. más. ívr. 7 1.]

15*
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7. 1782. máj. 9. A pozsonyi gyűlés jegyzőkönyve az iskolai szervezet tár
gyában, kiegészítésekkel és az új tanulmányi rend életbeléptetésére vonat
kozólag az evangélikusoknak egy évi haladékot engedő királyi rezolucióval 
1782. ápr. 20. [lat. más. ívr. 8 1.]

8. 1782. ápr. 15. Borsodmegye gyűlésének jegyzőkönyve, [lat. más. ívr. 51.]
9. 1782. febr. 2. A két prot. felekezet Pesten tartott közös gyűlésének 

jegyzőkönyve, [lat. hit. más. ívr. 3 lap. ]
10. 1782. júl. 3. Nógrádmegye gyűlésének jegyzőkönyve, [lat. más. ívr. 41.]
11. 1782. A jövő zsinatra tartozó s a legközelebbi soproni gyűlésen meg

vitatandó javaslat Asbóth n.-csóri lelkésztől, [lat. ívr. 4 lap.]
12....................Kérdőpontok, amelyek szerint a hivatalos vizsgálatot a nem

katholikusok vallásgyakorlatának kérdésében intézni kell. [lat. nyomtat
vány, ívr. 4 1.]

13. 1782. ápr. 23. Magyar püspökök kérdései a Bécsben időző VI. Pius 
pápához s a pápa feleletei; a pápa levele egy püspökhöz; jegyzet, [lat. 
más. ívr. 6 1.]

14. 1782—1785. Helytartótanácsi rendeletek : Hodossy malma ügyében Bihar- 
megyéhez; körrendelet a sáskák irtásáról; a szepesi főispánhoz sza
bálytalan eljárás miatt, Neumann kecsketartás ügyében (1785); a 
szabadkőművesek ügyében a főispán jelentésére (1783). Szt.-györgyiek 
kérelme istentisztelet tarthatása ügyében. 1782. dec. 11. Szentgyörgy 
városi evangélikusok a kérvénye a helyt, tanácshoz nyilvános vallás
gyakorlat ügyében, 2 erre vonatkozó helyt, tanácsi leirattal (1782. dec. 5. 
és 1782. dec. 11.). [lat. más. ívr. 41.]

15. 1782. ápr. 3. Észrevételek prot. részről a sárosmegyei katli. statusnak a 
türelmi rendelet ellen a helyt, tanácshoz intézett előterjesztésére, [ lat. más. 
ívr. 25 1.]

16....................Okok, melyeknek alapján Szjelnicébcn ev. templom, papiak és
iskola építésére a helyt, tanácstól vagy a felségtől engedély volna 
kérendő, 2 kimutatással az adományokról. [ lat. ívr. 71.]

17. 1782. febr. 4. Jelentés Pestmegye gyűléséről, melyen a türelmi rendeletet 
kihirdették, [lat. más. ívr. 41.]

18. 1782. febr. 20. Aradmegye jelentése a főispánhoz a türelmi rendelet 
kihirdetése és végrehajtása tárgyában, [lat. más. ívr. 11.]

19. 1782. febr. 28. Pázmándi József jelentése az ügynökhöz a győri küldött
ségnek a király által történt fogadtatásáról. [magy.J A királlyal való 
beszélgetés, [lat. ered. ívr. 21.] (A végén: „Kérem, ez a levél senki ember 
kéziben ne menjen és azért jól is lészen ezt elszagatni.“)

1 9 a ................a ) Ev. lelkész jelentése a morvaországi és trencsénmegyei
hívek számbeli gyarapodásáról, b) 2 morva evangélikusnak, ki enge-
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déllyel templomra gyűjteni Magyarországba jött, Trencsénben való bebör
tönzéséről és megbotoztatásáról. (1782.) c) Kivonat Szulyovszky leveléből 
a trencséni ev. nép vallása miatt való sanyargattatásáról. [lat. (a, b), ném. 
(c) más. ívr. 6 lap.]

20....................a) Tihanyi Tamás jelentése a Bécsben nyert információkról;
b) jelentés Zaynak a király által történt fogadtatásáról; c) egy Mária 
Teréziához intézett a magy. protestánsok közös kérvényének átnyujtása 
alkalmával mondott rövid allocutio. [(a, b) lat., (c) német más. ívr.
4+1 +  1 1.]

21. 1782. febr. 27. Jelentés a türelmi rendeletnek Heves vármegye közgyű
lésén történt kihirdetéséről, [lat. más. ivr. 51.]

22. 1782. jan. 14. Vasvármegye előterjesztése a helyt, tanácshoz a türelmi
rendelet ellen. [lat. más. ívr. 12 1.]

23. 1782. márc. 4. Hevesmegye előterjesztése a helyt, tanácshoz a türelmi
rendelet tárgyában, [lat. más. ívr. 41.]

24. 1782. jan. 22. Moson vármegye felirata a helyt, tanácshoz a türelmi
rendelet tárgyában, [lat. más. ívr. 1 1.]

25. 1782. jan. 16. Pozsonymegye felirata a helyt, tanácshoz a türelmi ren
delet tárgyában, (függesszék fel a legközelebbi országgyűlésig.) Mellette: 
Mosonmegye hasonló tárgyú felterjesztése (1. I b 7; 24); Neusteter János 
beszéde a pozsonymegyei gyűlésen, [lat. más. ívr. 7 1.]

26. a) 1782. ápr. 3. Sárosmegye felterjesztése a türelmi rendelet ellenészre
vételekkel kísérve (1. I b 7; 15). b) II. József rendelete egy egyházi, 
bizottság (Coinmissio Ecclesiastica) szervezése tárgyában. 1782. szept. 10. 
[lat. más. ívr. 8 1.]

27. 1782. febr. 1. Trencsénmegye előterjesztése a helyt, tanácshoz a türelmi 
rendelet ellen, a megyei evangélikusokra vonatkozó jegyzőkönyvi kivo
nattal (1782. jan. 31.) s a trencsénmegyei evangélikusoknak a megyéhez 
intézett kérvénye fogalmazványával, [lat. más. ívr. 12 1.]

28. 1782. A székesfehérvári püspök, Nagy Ignác előterjesztése a helyt, 
tanácshoz a türelmi rendelet ellen. 1 melléklettel, [lat. más. ívr. 91.]

29. 1782. A székesfehérvári püspök előterjesztése a türelmi rendelet ellen 
(ugyanaz, mint I b 7; 28). [lat. más. ívr. 141.]

30. 1782. febr. 5 — 6. A türelmi rendelet kihirdetése Pestmegye közgyűlésén : 
A rendelet szövege, a kath. rendek tiltakozása, az ev. és ref. rendek 
nyilatkozata az ellen. [lat. hiv. kiadvány ívr. 231. Külön másolatban a kath. 
rendek reprezentációja. ívr. 51.]
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I b 8;
1. 1782. szept. 8. Királyi rendelet (rescriptum explanatorium) a hatheti ok

tatás és az oktatottaknak ezen idő alatt való eltartása tárgyában, [lat. 
más. ívr. 1).]

2. 1782—1783. A felsőőri evangélikusok azon panaszára, hogy a katli. 
templom és papiak tatarozásának költségei rájok is kivettettek, vonatkozó 
íratok: a) Helyt, tanácsi rendelet Vasmegyéhez, 1782. jún. 17; b) A 
megye végzése, c) A vizsgálatra kiküldött szolgabíró jelentése. 1782. 
nov. 12. d) A felsőőri evangélikusok felségkérvénye. 1783. jan. 2. e) 
Ebből kifolyólag helytartótanácsi leirat a megyéhez. 1783. aug. 21. f) A 
megye végzése, [lat., a c) ném. más. ívr. 41.]

3. 1782—1783. 33 drb vallás- és iskolaügyi rendelet (egy része kivonato
san): 1. Helyt, tanácsi rendelet Nógrádmegyéhez Zicha Heléna apostá- 
ziája ügyében. 1782. nov. 18. 2. Ugyanahhoz ugyanaz Polyacsek Mátyás 
hitehagyása ügyében. 1782. nov. 2 1 .3 . Ugyanahhoz Laczay József ha
sonló ügyében. 1782. dec. 2. 4. Ugyanaz Sopron városához abban a 
kérdésben, hogy az ev. iparosok kötelesek-e a céhzászlók költségeiben 
s a körmenetekben résztvenni. 1782. júl. 1. 5. Kir. rescriptum ev. theo- 
logusok külföldi egyetemre menetele tárgyában, 1783. febr. 1. 6. Királyi 
végzés a vallásügyi bizottságnak (Commissio Ecclesiastica) az egyházi 
javak bevallására vonatkozólag tett javaslaslatára. 7. Rezolució a kancel
láriának a Felső-Ausztriából és Stiriából Erdélybe költözött ev. szén
égetők és favágók gyermekeinek vallási neveltetésére vonatkozólag tett 
véleményezésére. 8. Ugyanaz dispenzáció ügyében. 9. Ugyanaz a kan
celláriának az Andrássy—Radvánszky-viszálykodás ügyében tett javasla
tára. 10. Ugyanaz oly esetekre vonatkozólag, mikor valaki a 6 hetes 
oktatás alatt meghal, hogy akatholikusnak tekintendő-e. [ném.] 1 1 . 

Ugyanaz a deistákra vonatk. [ném.] 12. Császári rendelet a Theresianum 
ügyében, [ném.] 13. Ugyanaz az alsó-ausztriai, stájer, karinthiai, krajnai 
ev. gyülekezetek által kért superintendensi állás szervezése ügyében, 
[ném.] 14. Ugyanaz a bevádolt prágai ev. lelkész ügyében, [ném.] 15. 
Ugyanaz a sziléziai ev. rítusnak valamennyi örökös tartományban való 
elfogadása iránt, [ném.] 16. A regensburgi énekeskönyv ügyében, [ném.] 
17. Ev. énekeskönyv ügyében. 18. Hosszú István csehországi ev. lelkész 
ügyében, [ném.] 19. Leirat a kreutzbergi evangélikusoknak illektéktelen 
egyházi járulékok követelése miatt tett panasza ügyében. 1783. okt. 23.
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[ném.] 20. Rendelet a cseh guberniumhoz a deisták ügyében. 1783. 
szept. 18. [ném.] 21. A szemináriumi ifjak ellátására vonatkozólag, [ném.]
22. Markoviczky lelkész ügyében, [ném.] 23. Az iskolában való imádko
zásról, ha a gyermekek közt nemkatholikusok is vannak. 1783. nov. 3. 
[ném.] 24. A felsődubenki ev. imaház ügyében. 1783. nov. 6. [ném.] 25. 
Császári dorgatorium (bilétum Caesaris) a kancelláriának, hogy a püs
pökök s egyéb egyházi személyek jövedelmének kimutatására vonatkozó 
rendelet nincs végrehajtva, [ném.] 26. A tartományi guberniumhoz ev. 
temetés és vegyes vall. párok esketése ügyében. 1783. máj. 31. és júl. 3. [ném.] 
27. A kancellária javaslata a Seiler-féle liturgia ügyében, [ném.] 28. 
Javaslat Sachs diakomus ügyében, [ném.] 29. Ugyanannak ügyében, 
[ném.] 30. Az Enns feletti kerület főhatóságához ev. senior választása 
ügyében, [ném] 31. Helyt, tanácsi leirat Pozsony városához: a türelem 
nemcsak hazafiakra, hanem külföldiekre is kiterjed. 1783. máj. 8. 32. 
Ugyanaz ugyanahhoz: valláskülönbség nélkül mindenki kaphat polgár
jogot s lehet mester (céhtag). 33. Magyarázó végés nem katholikusok 
egyházi épületeinek helyére vonatkozólag. 1783. júl. 18. [lat. más. ívr. 241.]

4. 1782. A tavaszi és nyári leckerend a szarvasi gazdasági iskolában, [lat. 
ívr. 3 1.]

4 x ............... A pozsonyi vallásügynök Halász hátralékos követeléseinek ki
mutatása 1759 —1779-ig. [lat. ívr. 81.]

5. 1782. febr. 4. A kalocsai érsek beszéde a pestmegyei gyűlésen az or
szágnak s a vallásügynek a hazai törvények értelmében való megtartása 
iránt. [lat. ívr. 61.; 1.1 b 7 ; 30.]

6. 1782. jan. 26. Összeírása az ev. leánygyülekezeteknek a tolnai egyház 
megyében, [lat. és magy. más. ívr. 19.]

7. 1782. A lőcsei ev. iskola alapítványainak (a meglevőknek s az el 
vetteknek) jegyzéke a rájok vonatkozó oklevelekkel, [lat. hit. más. 
ívr. 311.]

8. a) 1782. szept. 18. A pozsonyi ev. egyház kezelésében levő alapítványok 
kimutatása (2 pld.); Karner Ferdinánd egyh. felügyelő ered. kísérőleve
lével. (1783. ápr. 20.) b) A soproni alapítványok kimutatása, c) Külföl
dön tanuló ev. magy ifjak számára alapított stipendiumok (3 drb), egy 
összefeglalás, továbbá Perlaky Gábor általános kimutatása és Martini 
Jánosé a wittenbergi két alapítványról, d) A tiszai és dunántúli kerület 
alapítványai, e) 1782. Érvek a vegyes iskolák (Scholae mixtae) ellen
f) a tiszai és pozsonyi kerület egyházainak felsorolása, [a—fiat. más 
és ered. ívr. 261.]

9. 1782.? Táblás kimutatás (syllabus) a pozsonyi ev. egyházról, [lat. kite
rített ív, 11.]
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10. 1781—1782. A pápa 1782-ki II. Józsefhez intézett levelének foglalatja.
II. József válasza. Varasd vm. felirata a helyt, tanácshoz a türelmi ren
delet érdemére vonatkozólag. 1781. decz. 3. s köv. n. [lat. más. ívr. 51.]

11. 1782. máj. 24. 11. József leirata, mely a türelmi rendeletet magyarázza, 
[ném. nyomt. ívr. 3 1.]

12. 1782. dec. 1. Két egyházi ének, melyet Bazinban az első ev. ünnepies 
istenitiszteleten énekeltek. [ném.8-r.81. Valószinűleg nyomtatva is megjelent.]

12 a 1783. márc. 18. s köv. n. Az ev. főemberek egyli. és isk. ügyekben 
tartott pesti tanácskozásának két eltérő stilizálásé jegyzőkönyve s egy 
folytatás, [lat. más. ívr. 7 1.]

13. 1783. Rustensia: a ruszti ev. egyh. szervezkedésére vonatkozó iratok:
1. H ív . kimutatás az ev. hívekről, önkéntes egyh. adományaikról, [lat. hit. 
más. ívr. 171.] 2. Kir. rescriptum a ruszti vizsgálatnál előfordult túlkapá
sok ellen 1783. jan. 25. [lat más. ívr 4L] 3. A rusztiak felségkérvénye 
nyilvános vall. gyakorlat tárgyában, [lat más. ívr.4L] 4. Kleinrath Károly 
levele bizonyos illetékek beküldése s a vallásügyi rendelet s a vizsgálat 
tárgyában 3 melléklettel, [lat. er. 4 r .4L] 5. Utasítás a vizsgálat módjára 
nézve. [lat. más. ivr. 2 L] 6. Észrevételek a vizsgáló bizottság nem katli. 
tagjai részéről, [lat. más. ívr. 11 L] 7. Észrevételek a kiküldött vizsgáló- 
bizottság katli. tagjai részéről. 1783. február 28. [lat más. ívr. 6 L] 8. A 
bizottság jelentése eljárásáról a ruszti hatósághoz. 1783. márc. 22. [lat. 
más. ívr. 11.]. 9. A ruszti ev. családok összeírása. (Az 1. alattinak párja.) 
[ívr.51.] 10. Ugyanaz, mint a 6. szám. [ívr.4L] 11. A ruszti magisztrátus 
jelentése a helyt, tanácshoz 1783. ápr. 11. [lat. más. ívr. 2 L] 12. A 7. 
alattinak párja. [ívr. 21] 13. Helyt. tan. leírat Ruszt városához a vizsgálat 
siettetése iránt 1782. szept. 16. [lat. hit. más. ívr. 11.1 14. Ruszti polgárok 
bizalmi nyilatkozata a városi magisztrátusnak. 1782. aug. 25. Ném. ered. 
aláírásokkal és pecsétekkel. [ívr. 31] 15. A Rusztra kiküldött kamarai bi
zottság a városi hatósághoz az e közt és a polgárság közt mutatkozó ellen
tétek ügyében. 1782. júl. 20. [lat. más. ívr. 8 L] 16. A ruszti polgárok 
óvástétele a hozzájuk küldött kamarai biztos, Flak György eljárása ellen, 
[ném. ívr. 12 L] 17. Helyt. tan. leirat Ruszt városához Flak kiküldetése 
tárgyában, [lat. más. ívr 11] 18. A 15. alattiaknak párja pontonkint lap
széli jegyzetekkel. [181] 19. A rusztiak első felségkérvénye, hogy a szabad 
vallásgyakorlat élvezetébe visszahelyeztessenek. 1783. jún. 3. [lat. más. ívr. 
1 L] 1 melléklettel: a III. Ferdinánd által 1649-ban adott privilégium kivo
nata. 20. Rusztiak felségkérvényének tervezete, [lat. ívr. 11.] 21. Felségkér
vény templom és hozzátartozók ügyében. 1741. okt. [lat. más. ívr. 3 L] 22.
III. Ferdinánd privilégiuma. 1649. máj. 31. [lat. más. ívr.51. lásd 19. szám.]
23. Kronologikus feljegyzések a ruszti ev. egyház 1647—1674. történetére
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vonatkozólag, [ném. ívr. 31.] 24. Rövid foglalatja a ruszti ev. egyház tör
ténetének. 1524 — 1674. [ném. ívr. 11.]

14. 1783. febr. 17. A helyt. tan. szabályozó rendelete a hitehagyás eseteit 
illetőleg, [lat. más. ívr. 21.]

15. 1783. a) Előterjesztés az uralkodóhoz a tescheni prot. consistorium sza
bályozásának alapelveire vonatkozólag. (Vortrag der Conpilations-Hof- 
Commission) 2 pld. b) Leirat a morva-sziléziai guberniumhoz a tescheni 
ev. consistorium számára való utasítás ügyében. 1783. nov. c) Leirat az 
összes örökös tartományokhoz a superintendensek hatáskörét illetőleg. 
1783. nov. 6. [ném. más. ívr. 151.]

16. 1749—1783. Helyt. tan. leiratok Sopron városához a hitehagyás ügyé
ben: a) 1749. jan. 17. [lat. más. ívr. 6 1.] b) 1749. nov. 18. [lat. más. ívr.
1 1.1 c) Az előbbinek német fordítása. [ívr. 2 1.] d) 1755. szept. 18. [lat. 
más. ívr. 1 1.] e) 1783. febr. 17. [lat. más. ívr. 31. Mária Dorottya aján
déka.]

17. 1713. XIV. Kelemen pápa Unigenitus bullája, [lat. más. ívr. 4 r. 24 1. Mária 
Dorottya ajándéka.]

18. 1783. júl. 28. Helyt. tan. leirat, hogy az evangélikusok és reformátusok 
zsinatján királyi biztosnak kell jelen lennie; ezt tudató körlevél, [lat. más. 
ívr. 3 1.]

19 ....................Szerény gondolatok a magyarhoni evangélikusok zsinatairól és
consistoriumairól. [lat. ívr. 9 1.]

20. 1783. Radvánszky Ferenc észrevételei Zay Péter báró zsinattartási terve
zetére. 3 pld. Az első példányhoz mellékletek, [lat. más. ívr. 24+4+6 1.]

21....................Gondolatok ev. consistorium felállításáról; a pozsonyi evan
gélikusoktól Balogh Péterhez intézett válasz fogalmazványa, [ném. ívr. 41.]

22. 1783. okt. 6. Vélemények Zay Péter báró javaslatáról. (Jórészt ugyanaz, 
mint 1 b 8 ; 20.) [lat. más. ívr. 161.]

23....................A 13 szepesi város ev. egyházaiban szokásos szertartások
áttekintése, [lat. ívr. 161.]

24. 1782. márc. 3. A dunántúli püspök és felügyelő megbízó levele a tanul
mányi bizottságba választott küldöttek részére, [lat. más. ívr. 11.]

25. 1783. Fock János bécsi ev. lelkész köszönő irata a királyhoz, hogy neki 
a középausztriai tartományok ev. kerületében a superintendensi hivatalt 
felajánlotta; ugyanannak felterjesztése az alsóausztriai kormányhoz lelkész
avatás ügyében. 1783. okt. 10.; 1783. okt. 4. [ném. más. ívr. 2 1.]

26. 1783. A szepesi püspök és Horváth-Stancsics Márk földesúr vitás ügye 
egy papi állás betöltése körül. 3 drb. [lat. más. ívr. 41.]

27. 1783. febr. 21. Udv. kancell. rendelet, mely ev. theologusoktól meg
tagadja külföldre az útlevelet, míg az alapítványokat meg nem nevezik. Több

1 6
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theol. akadémia több tanulójának folyamodványa mellékletekkel külföldi 
útlevélért. (1783 — 1790.) [lat. és ném. ívr. 501.]

28................A jezsuiták sorsáról (De fato Jesuitarum); vers, nyomt. 41. mellette
képek.]

29. 1783 — 1784. A Seiler-féle liturgia: a) Helyt, tanácsi leirat. 1783. okt. 6. 
b) Az ev. dunáninneni kerület kérvénye. 1784. júl. 4. c) Torkos Mihály 
superint. kérelme a helyt, tanácshoz. 1784. júl. 7. d) A király rendelete 
a liturgia ügyében és a Fock-féle liturgiái munkálat. [Utóbbi ném.. előb
biek lat. ívr. 23 1.]

30................A tescheni consistorium szervezetének leírása, [lat. más. ívr. 2+3 1.
2 példány.]

I b 9;
1. 1783—1784. Külföldi akadémiákra menő ev. ifjak névsora, [lat. ívr. 1 1.]
2. 1784. A libetbányai egyház válasza báró Zay levelére, bennefoglaltatik 

a türelmi rendelet óta a városi hatósághoz érkezett helyt. tan. leiratok 
(összesen 9 drb) másolata, [lat. ívr. 41.]

3. 1783. nov. 21. Pozsonyban tartott konvent végzései: a liturgia, a tartandó 
zsinat tárgyai dolgában, [lat. ívr. 31.]

3 a ............A libetbányai evangélikusok választervezete két helyt. tan. leiratra,
templomra való gyűjtés (1784. márc. 22.) és a hatheti oktatás ügyében. 
1784. márc. 22. [lat ívr. 41.]

4. 1783. márc. 11. A haditanács rendelete, hogyan kell elbánni a cseh deis
tákkal. [ném. más. ívr. 51.] és a rendelet végrehajtásának módja és követ
kezményei. [lat. más. ívr. 61. Mária Dorottya ajándéka.]

5. 1783. Legmagasabb kézirat Svieten báróhoz, egy másik Kolowrath gróf
hoz a Theresianum újjászervezése ügyében, [ném. más. ívr. 91.]

6. 1783. ápr. 28. Helyt. tan. leirat: a türelmi rendelet 4-ik pontjának ma
gyarázata, lelkészeknek a beteg látogatása leányegyházakban megengedtetik, 
[lat. más. ívr. 2 ).]

7. 1783. jún. 6. Helyt. tan. leirat: a türelmi rendelet igazi értelmezése, [lat. 
más. ívr. 51.]

8. 1783. jan. 28. és febr. 10. Két helyt. tan. leirat: a türelmi rendelet 2-ik 
pontjának magyarázata a 100 családra vonatkozólag, [lat. más. ívr. 7 1.]

9. 1781 — 1783. A vallási türelemre vonatkozó rendeletek gyűjteménye. (Ge
sammelte kais. königl. Verordnungen im Toleranzgeschäfte vom Jahre
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1781. bis 1783. Wien 1783.) [ném. nyomt. 401. 2 pld. Mária Dorottya aján
déka.]

10. a) 1784. ápr. 25. Bazini evangélikusok panasza a királyhoz, hogy az 
orgonisták, sekrestyések s más katli. egyh. szolgák számára is követelnek 
stólát, 6 melléklettel. [lat. más. ívr. 41.] b) Kir. rescriptum a panaszra 1784. 
aug. 2. c) Ugyanazon rescriptum Szentgyörgy városához, d) A szent- 
györgyi evangélikusok ugyanazon tárgyú panasza, 3 melléklettel. 1784. 
jűn. 1. b) c) d) [lat. más. ívr. 14!.]

11. 1783—1784. Kérvények és rendeletek: a) Klszák Anna panasza a király
hoz, hogy vegyes házasságból származott leányát a kath. vallásra kény
szerítik. 1783. máj. 13. b) Helyt. tan. leirat a panaszra Trencsénmegyé- 
hez. 1784. szept. 13. c) Ugyanaz ugyanabban az ügyben. 1784. márc. 
15. d) Ugyanaz ugyanahhoz némely hitehagyott ügyében. 1784. márc. 1.
e) Klszák Anna ném. felségkérvénye a fentebbi ügyben, f) Barcs Katalin 
a királyhoz a millembachi plébános által elragadott fiának visszaadatása 
ügyében. 1783. ápr 20. g) A helyt, tanács leirata Szepesmegyéhez infor
máció végett ebben az ügyben. 1783. máj. 19. h) Turtsán György felség
folyamodványa, hogy fiainak ev. hitben való nevelése miatt kirótt börtön- 
büntetése megszüntettessék, 2 melléklettel, i) Helyt. tan. leirat Zólyom- 
megyéhez ebben az ügyben. 1784. febr. 16. k) Matesz Mihály és Szalber 
Mátyás panasza a királyhoz, hogy gyermekeik vall. nevelésében hábor- 
gattatnak. 1) Helyt. tan. leirat Vasmegyéhez ebben az ügyben. 1784. szept. 
13. ni) Vasmegye jelentése 1784. aug. 25. n) Helyt. tan. leirat a jelen
tésre. 1784. febr. 13. o) A megye újabb jelentése. 1785. jan. 24. p) 
Valics Mátyás bebörtönzött evangélikus kérelme a királyhoz, hogy gyer
mekeit saját vallásában nevelhesse; q) Stannacher György panasza, hogy 
hat heti oktatásra kényszerítik. 1784. dec. 4. r) Kovács János kérelme, 
hogy szüleinek ref. vallására visszatérhessen s a hat heti oktatás előtt 
megnősülhessen, [lat. más. ívr. 321]

12. 1783—1784. Gömörmegyei mindkét felekezetű evangélikusok sérelme, 
hogy lelkészeik a leányegyházak látogatásában akadályoztatnak : a) felség
folyamodvány. 1783. júl. 29. b) A tilalmas leányegyházak összeírása, c) 
Leirat a kérvényre. 1783. aug. 1. d) Újabb leirat. 1783. okt.
31. e) A gömöri evangélikusok és reformátusok újabb felségfolya
modványa 1784. f) Gömörmegyéhez intézett kérvény, [lat. más. 
ívr. 81.]

13. 1783. jún. 19-iki pesti közös (ev. és ref.) tanácskozmány megállapodásai
egy a tanügyet illetőleg benyújtandó felségkérvény fogalmazvá
nyára vonatkozólag, [lat. ívr. 21.] A tárgyalt kérvénytervezet, [lat.
ívr. 261.]

16*
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14. 1781 — 1783. Több sárosmegyei helység négyrendbeli és több túrócmegyei 
helység egy feiségfolyamodványa szabad vallásgyakorlat, pap-, tanító- 
tarthatás ügyében, [lat. más. ívr. 71.]

15. 1783—1784. Ev. vallásra áttérni szándékozók ügye: a) Göllnicbányaiak 
kérvénye az országban utazó uralkodónak átnyújtva. 1783. júl. 29 [ném.] 
b) Ugyanazoké a helyt, tanácshoz, [lat.] c) Zmatek József és fia áttérési 
esete: a tényállás, [lat.] d) Ugyanannak felségkérvénye, [lat.] e) Leirat 
Túrócmegyéhez az előbbeni kérvényre. 1783. dec. 1. [lat.] f) Bierbron- 
nerné iglói lakos felségkérvénye. 1784. jún. 21. [ném] g) Stadler Jakab 
és Plentzner János iglói lakosok felségkérvénye. 1784. júl. 16. [ném.] h) 
Leidnerné soproni lakos kérvénye. 1784. júl. 25. [ném.] i) A helyt. tan. 
leirata az utóbbira. 1784. aug. 23. [lat. más. ívr. 16 1.]

16..........................Mihalovics János pesti szerb plébános felterjesztése az érsek
hez a közte és a pesti görög plébános közt támadt viszály ügyében, [lat. 
ívr. 21.]

17. 1783. Laza, Luka s egyéb trencsénmegyei jobbágy községek háromrend
beli felségfolyamodványa, hogy az ev. vallásra visszatérhessenek s val
lásukat szabadon gyakorolhassák; ugyanazok kérelme, hogy a 6 heti ok
tatás alól felmentessenek; a vonatkozó két leirattal s az áttérni kívánó 
családok felsorolásával. Összesen 7 db. [lat. más. ívr. 341.]

18. 1783—1785. Kérvények (7 db.) vegyes házasságból született gyermekek 
vallási nevelése tárgyában, a vonatkozó leiratokkal. (3 db.) [lat. más.ívr. 151]

19. 1783. okt. 13. Mendl Mózes modori zsidó felségfolyamodványa, hogy az 
ev. hitre térhessen át.

20. 1783. a) A magyarhoni két prot. egyház elöljáróinak kérelme a király
hoz a hithagyás címén indíttatni szokott keresetek törlése ügyében, b) 
Zentkó András hollólomnici lakos kérelme, hogy családjával az ev. val
lásra térhessen. 1783. jún. 16. c ) Laza és Luka lakói az ev. hitre térhe- 
tést kérik. (1. 1. b. 9. 17.) d) Zmatek József és Pál felségkérvénye a 
hatheti oktatásra vonatkozólag, erre vonatkozó helyt. tan. i leirat Túróc- 
m.-hez, 1783. aug. 18. e )  Kovács Sára kérelme a királyhoz, hogy a ref. 
vallásra visszatérhessen, 1783. okt. 20. f) Ádám István győri lakosé a hat
heti oktatás ügyében, g) Mendl Mózes zsidónak kérelme, hogy az ev. 
vallásra térhessen, 1783. okt. 28. h) Ugyanaz kérelme kedvező elin
tézéséről írásban kéri a végzést kiadatni [lat. más. ívr. 24.]

21. 1783. nov. 14. Trencséni ev. nemesek és polgárok kérvénye a stóla 
ügyében, a vall. ügynök erre vonatkozó levelével, [lat. más. ívr. 31.]

22. 1783. ápr. 24. és máj. 26. Két helyt. tan. leirat Trencsénm. közönségé
hez, hogy a puchóiak kérelmére a hitehagyás bűnére való csábítás 
ügyében vegyes (vallású) bizottság végezze a vizsgálatot, [lat. más. 261.]
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23. 1783. márc. 7. a) A tordasi evangélikusok kérelme a helyt, tanácshoz, 
hogy a türelmi rendeletből kifolyólag a földesúrral kötött s a magán 
vallásgyakorlatra vonatkozó szerződésök semmisitessék meg; 6 mellék
lettel. 2 pld. [lat. más. ívr. 161.] b) Jeszenszky Sámuel levele a tordasi 
bírákhoz és esküdtekhez ugyanabban az ügyben. 1740. ápr. 26. [magy. 
más. ívr. 21.1

24. 1783. nov. 10. Temesvári nem egyesült görögök kérelme, hogy a róni. 
kath. plébánosnak ne kelljen stólát fizetniök. (A lat. kérvény német for
dítása ; ívr. 91.]

25....................Utasítás az evang. superintendensek számára az örökös tarto
mányokban (Instruction für die Superintendenten der Kirchengemein
den Augsburgischer Confession in den k. k. Erblanden) [391.]

26. 1783. Két helyt. tan. leirat Pozsony városához illetőségi jog ügyében, 
egy harmadik Pozsonyniegyéhez a somorjai evangélikusok vallásgya
korlata ügyében, [lat. más. ívr. 2 1.]

27. 1783. a) Három helytartótanácsi leirat Trencsénmegyéhez a megyebeli 
ev. egyházak szervezkedése, az evangélikusoknak a vizsgálóbizottságokba 
való beválasztása és hivatalképessége ügyében, b) Két helytartótanácsi 
leirat Trencsén városához az iskola, stóla és a házassági dispenzációkra 
vonatkozólag. Összesen 5 drb. [lat. más. ívr. 2 l.J

28. 1782 — 1783. Helytartótanácsi leiratok gyűjteménye (17 drb) különféle 
ügyekben: céhek, egyh. gyűlések, syllabus, a türelmi rendelet magya
rázata stb. [lat. más. ívr. 161.]

29. 1783. a) A helyt. tan. leirata Győr vármegyéhez telkek, épületek tárgyá
ban, melyeknek birtokjoga az odavaló püspököt, katonai parancsnoksá
got s az ev. egyházat is érdekli, b) Ugyanerre vonatkozólag a katonai 
parancsnokság felterjesztése a helyt, tanácshoz és a győri parancsnok
sághoz intézett rendelet, [a) lat., b) ném. más. ívr. 161.]

30. 1783. febr. 10. Helyt, tanácsi leirat Trencsénmegyéhez a morva wsetinei 
lelkész ügyében, aki állítólag róni. katholikusokat áttérésre csábított, 
[lat. más. ívr. 11.]

I b 10; 1 2
1. 1783. jan. 28. A helyt, tanács rendelete a keresztelés, házasságkötés, 

temetés és azokért járó stóla ügyében, csak magánváll, gyakorlattal bíró 
ev. egyházakra vonatkozólag, [lat. más. ívr. 1 l.J

2. 1783. nov. 24. A helyt. tan. leirata Trencsénmegyéhez több hitehagyási 
esetre vonatkozólag, [lat. más. ívr. 11.]
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3. 1783. jan. 23. A helyt. tan. rendelete Nyitramegyéliez egy Szakolcán 
engedély nélkül nyomatott káté ügyében, a prímásnak feljelentő levelé
vel. 1783. jan. 22. [lat. más. ívr. 21.]

4. 1782.—1783. Helyt, tanácsi leiratok: a) Hithagyás eseteiben követendő 
eljárás. 1783. ápr. 7. b) Jelentés kívánása a budai ref. magánvallás- 
gyakorlata tárgyában. 1783. ápr. 7. c) Gyóni és dabasi evangélikusok
nak templomépítésre s lelkész alkalmazására vonatkozó kérelme tárgyában. 
1783. ápr. 7. d) Abban az ügyben, hogy a nem katli. lelkész látogat
hatja-e a rabokat s kikísérheti-e az elítélteket. 1782. dec. 9. e) A temp
lomépítést, lelkész- és tanítótartást kérő nem katholikusoknál végzendő 
vizsgálatról. 1782. dec. 30. f) A 100 családról. 1783. jan. 28. g) Ugyan
abban az ügyben. 1783. febr. 10. h) Morva ifjaknak Magyarországon 
való tanulásáról, i) Könyvnyomtatás ügyében. 1783. jan. 30. k) Kül
földről behozott könyvekkel való elbánás ügyében. 1783. febr. 24. Ösz- 
szesen 10 drb. [lat. más. ívr. 111.]

5. 1783. Helyt, tanácsi leirat: a) A harmad- vagy negyedfoku rokon nem 
kath. jegyesek dispenzációja tárgyában. 1783. nov. 24. b) Az eljegyzési 
szerződés érvénytelenségéről. 1783. okt. 6. [lat. más. ívr. 1 1.]

6. Helyt, tanácsi leiratok: a) 1783. jan. 2. A vármegyei restantiák s a 
jelentések felterjesztésének módja tárgyában, b) 1782. nov. 18. Az „Álom II. 
Józsefről“ című könyv kinyomtatásának eltiltása, c) A könyvkereskedés sza
badsága ügyében. 1783. jan. 30. d) Veszedelmes tiltott könyvek kire
kesztése. 1783. febr. 24. e) Breuner János enyickei kath. káplán túlka
pásai ügyében. 1783. dec. 1. f) Bagaméri Mihály felterjesztése az enyic
kei ügyben, [lat. más. ívr. 8 1.]

7. 1783. nov. 10. Helyt, tanácsi rendelet a nem. kath. lelkészeknek a kör
nyéken való fungálása ügyében, [lat. más. ívr. 11.]

8. 1783. dec. 1. Helyt, tanácsi leirat újonnan állítandó kath. parochiák és 
káplániák ügyében és utasítás a nyitrai egyházmegyében e tárgyban ki
küldött személyek számára; azon helyek felsorolása Nyitra- és 
Trencsénmegyében, hol parochusok vagy káplánok alkalmazandók, [lat. 
más. ívr. 71.]

9. 1783. nov. 17. Helyt, tanácsi leirat: a) Nyitramegyéhez, némely áttérési 
esetek ügyében; b) Nemes-Ljeszkón vagy Kohanócon engedélyezendő 
magánvallásgyakorlat ügyében, [lat. hit. más. ívr. 31.]

10. 1783. júl. 28. A mindkét felekezetű protestánsok zsinat tarthatása ügyé
ben a helyt, tanácshoz folyamodhatnak, [lat. hit. más. ívr. 1 1]

11. 1783. jún. 10. Helyt, tanácsi leirat: hogy az ev. lelkészek a környéken 
milyen határok közt maradjanak beteglátogatásaikkal, megállapítani nem 
lehet. [lat. hit. más. ívr. 11.]
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12. 1783. jún. 30. Helyt, tanácsi leirat: Trencsénmegyétől információt kér 
Klszák Anna leányának vallási hovátartozása ügyében, [lat. hit. más. ívr. 1 ].]

13. 1783. jún. 20. Helyt, tanácsi leirat: Trencsénmegye a Puchó-völgyi evan
gélikusok peres ügyére vonatkozólag a helyt, tanács egy korábbi leiratá
ban foglaltaknak tegyen eleget, [lat. hit. más. ívr. 11 ]

14. 1783. júl. 28. Zsinattartás ügyében kibocsátott helyt, tanácsi rendelet, 
[lat. más ívr. 21.; 1.1 b 10 ; 10.]

15. 1783. júl. 7. A helyt. tan. Trencsénmegyéhez: a) Kozicz Katalin vegyes 
házasságból született gyermekének vallási neveltetéséről, b) A nemes-podh- 
rágyi evangélikusok áttérésre való csábítgatásai eltiltandók. [lat. hit. más. 
ívr. 1 1.]

16. 1783. júl. 28. A helyt, tanács Trencsénmegyéhez: az ev. nemes Ottlik 
családnak tiltsák el magántemplomukban a harangoztatást. [lat. hit. más. 
ívr. 1 1.]

17. 1783. márc. 15. Drozdik János vallásügynök levele Zay Péterhez az 
alapítványok jegyzékére vonatkozó leirat másolatával, [lat. ered. aláírás 
4-r. 41.]

18. 1783. dec. 15. Helyt, tanácsi leirat Trencsénmegyéhez, hogy Laze és 
Luka lakosait, kik ev. vallásra visszatértek, 6 heti oktatásnak vessék alá. 
[lat hit. más. ívr. 1 1.]

19. 1783. ápr. 14. Helyt, tanács Trencsénmegyéhez a nemesség kérelmére • 
felelve kijelenti, hogy a nem kath. lelkészek exkurziói nem helyeselhetők.
| lat. hit. más. ívr. 2 1.]

20. 1783. júl. 7. Helyt. tan. leirat: A puchóiak kérelmére a nyomozást fele 
részben ev. vallású kiküldöttekkel végeztessék, [lat. hit. más. ívr. 1 ].]

21. 1782—1783. a) Udv. kancellária leirata az erdélyi kancelláriához. 1782. 
dec. 16. b) A helyt, tanács leirata a modori ev. egyházhoz. 1783. 
jan. 28. c) A modori egyház folyamodványa püspökéhez a Seiler-íéle 
liturgiás könyv behozatala tárgyában. [a)ném.,b)c)lat. más ívr. 21.]

22. 1783. ápr. 28. A helyt, tanács leirata Modor városához, hogy a super- 
intendens haladék nélkül mondjon véleményt a Seiler féle liturgiás 
könyvről, [lat más. ívr. 1 1.]

23. 1783. okt. 6. A helyt, tanács leirata, hogy a pozsonyi kerület ev. püs
pöke és a tescheni konzisztórium assessora állapodjék meg a Seiler-féle 
liturgiára nézve. [lat. más. 4-r. 11.]

24. 1783. márc. 10. A helyt, tanács elrendeli a Stankócon felállítandó tem
plom ügyében a stankóci evangélikusok kérelmére a hivatalos nyomozást, 
[lat. más. ívr. 1 1.]

25. 1783. júl. 14. A helyt. tan. a kisstankóci építendő templom ügyében előleges 
hivatalos nyomozást rendel el. [lat, hit. más. ívr. 11.]
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26. 1783. jul. 7. Helyt, tanácsi leirat Trencsénmegyéhez, hogy az örökös 
tartományokból Magyarországba netán a kath. egyháztól való elszakadás 
szándékával beköltözőknek egyházi hovatartozandóságát szigorúan ellen
őrizzék. [lat. hit. más. ívr. 11.]

27. 1783. júl. 7. Helyt. tan. rendelet Trencsénmegyéhez, hogy a puchoiak ellen 
folyamatba tett perben az elővizsgálatot mindkét felekezetbeli férfiakból 
álló bizottsággal végeztessék, [lat. más. ívr. 11.]

28. 1783. nov. 6. Helyt. tan. leirat Trencsénmegyéhez, hogy a puchóiak 
ellen folyamatba tett per előnyomozatát teljesítő bizottságban kath. egy
házi személy is legyen, [lat. hit más. ívr. 11.]

29. 1783. febr. 10. Helyt. tan. leirat Szakolca város közönségéhez, hogy az 
odavaló evangélikusoknak a magánistentisztelet tartása megengedtetik, 
[lat. hit. más. ívr. 1 l.J

30. 1783. febr. 21. A magyar-erdélyi udv. kancellária nevében Droszdik vallás
ügyi ágensnek: a nem kath.-ok alapítványainak jegyzéke felterjesztendő 
[lat. más. ívr. 21.]

31....................Helyt. tan. leirat a megyékhez (1783. máj. 19.), hogy a nem
kath. lelkészek az esketésekről pontos anyakönyvet vezessenek, [lat. hit. 
más. ívr. 1 l.J

32. 1783. jun. 20. Helyt. tan. leirat Trencsénmegyéhez, a morva-ljeszkói és 
szrnyei evangélikusok azon kérelme tárgyában, hogy templomot építhes
senek. [lat. hit. más ívr. 21]

1. 1783—86. a) levél aláírás nélkül (Győr 1783. márc. 14.) Tihanyihoz 
a dunántúli egyh. kerületben a felügyelő (Matkovich) miatt és ellen 
támadt visszavonásról; [lat. más. ívr. 4. 1.]; b) Győri ev. konvent meg
bízó levele a nemes-csói gyűlésre superint. és felügyelő választásra kül
dött megbízottai részére 1786. márc. 5.; c) Artner Vilmos levele a győri 
konventhezanemescsói gyűlésre vonatkozólag, 1786. márc. 2.; d) Pongrácz 
Boldizsár a pest—békési egyházmegye felügyelőjének levele a lelkészekhez, 
melyben az egyházak állapotáról jelentést kér, 1786.jan. 1.; e)BalogPéterlevele 
Radvánszky Jánoshoz, melyben észrevételeket tesz a neki beküldött rész
leges gyűlés (conv. particularis) határozataira; f) esküforma Szinovicz 
Mihály bányaker. superint. számára, 1785. dec. 15; g) esküforma a 
bányaker. felügyelője Radvánszky János számára, 1785. dec. 15.; h) a
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győri ev. egyház megbízólevele a Nemes-Dömölkre superint. választás 
végett egybehívott gyűlésre küldött képviselői részére, 1786. ápr. 20. 
[lat. más. ívr. 41.]

2. 1782—83. Latsny András liptháli morva ev. lelkész levelei (1782. márc. 5., 
márc. 22., márc. 26., máj. 4., máj. 12., 1783. jan. 15.) egyházi patronu- 
sához (?) egyháza, ált. a morva ev.-ok dolgairól, [lat. ered. ívr. és 4—r. 241.]

3. 1782—1783. Lehoczky András rotalovici (Morvaorsz.) ev. p ap : két levele 
(kihez?), melyben az ő egyházának és általában a morva ev.-oknak hely
zetét festi (1782. dec. 14, 1783. jan. 25.) [lat. ered. ivr. 4 +2.1.]

4. 1783. márc. 18. Pongrácz Boldizsár levele br. Zay Péterhez egy szer
kesztendő evang. egyházjog tárgyában, [lat. ered 4 r. 21.]

5. 1783. aug. 7. br. Prónay Gábor levele br. Zay Péterhez az iskolaiigy 
szervezéséről, [lat. ered. 4 -r.4L]

6. 1783. jan. 14. Mihalecz János hotzendorfi lelkész levele (kihez ?) magán
ügyben s a morva prot.-ok ügyéről, [lat. ered. 4 r. 41.]

7. 1783. nov. 11. A prágai ev. lelkész Markovitz Mátyás köszönő levele a bécsi 
vallásügyi ágenshez, egyházába való visszahelyeztetésének kieszközlése 
miatt. [lat. más. ívr. 21.]

8. 1783. Ruffini János superint. levele a miskolczi ev. lelkészhez, hogy ne 
hozzon be egyházába új, a ref.-okéhoz hasonló liturgiát (1783. dec. 20.) 
— Meczner Károly miskolczi egyh. felügyelő levele a superint.-hez, 
melyben védi a lelkészt. 1783. dec. 27. Mellékelve: a sendomiri zsinati 
egyezség (1570.), a casselli colloquium (1661.), a königsbergi egyezség 
1707. [lat. más. ívr. 101.]

9. 1783. A vágujheiyi ev.-ok levele (két ered.) br. Zay Péterhez elemi 
iskolájok ügyében; Pettkó Gáspár kísérőlevelével (1783. jun. 15.) és a 
vármegye végzésével, [lat. ered. és hit más. ivr. 61.]

10. 1783. aug. 20. 11. József magyarázó leirata az erdélyi kormányzósághoz 
vallási ügyben, különösen az áttérésekről, katli. és nem kath. lelkészek 
hatásköréről, telkekről, [lat. más. ívr. 41.]

11. 1783. a) Helyt. tan. leirata vallásügyi felterjesztések haladéktalan elin
tézésére vonatkozólag; b) ugyanaz Trencsénmegyéhez, hogy az ev. lel
készek leánygyülekezeteiket szabadon látogathatják. 1783. ápr. 14. [lat. 
más. ívr. 2 1.]

12................ a) Szabályrendelet tervezete az evangélikusok zsinatairól és con-
sistoriumairól. Ribinyi Jánostól, b) Észrevételek az előbbire. Torkos 
M.-től. c) Összefoglaló gondolatok a magyar nemzeti zsinatról, Ján 
Miklóstól, d) Apró észrevételek az egyház kormányzásáról. Institoris 
Mihálytól. e )  Megjegyzések Ribinyi János előbbi munkájára, Krúdy 
Dánieltől, [lat más. ívr. 161.]

17
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13....................Szabályrendeleti javaslat az egyházlátogatásról (württembergi
mintára), a zsinat elé való terjesztésre szánva, [ném. ívr. 4 füzet. 781.]

14. 1783.? Az erdélyi egyháztanács szervezetének vázlata (Benkő nyomán). 
Tervezet a consistorium szervezetére, erdélyi mintára (Benkő adatai 
nyomán), [lat. ívr. 11.]

15 ..........Megjegyzések a Seiler-féle liturgiáról. Institoris Mihálytól.
Llat. ívr. 2 1.]

16 ..........Jegyzet, mit kellene felelniük az evangélikusoknak a helytartó-
tanács legújabb, a besztercebányai superintendenshez intézett leiratára, 
[lat. ívr. 2 1.]

17 ..........Jegyzetek, miképpen lehetne bebizonyítani az 1873. febr. lO.-i
helyt, tanácsi leirat ellenében, hogy a szakolcai evangélikusokat megilleti
a szabad vallásgyakorlat, [lat. ívr. 31.]

18. 1782—1783. A cseh kancellária a magyar kir. erdélyi udv. kancelláriához 
(1782. dec. 16.) a Seiler-féle liturgia ügyében. 2 pld. Torkos Mihály 
véleménye ugyanazon liturgiáról (1783. jún. 17.). [ném. más. ívr. 51. 
Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

19. 1783 — 1784. Felirata nógrádi ev. leányegyházak háborgattatásai ügyében 
a királyhoz (1783); 3. helyt. tan. leirat a leányegyházak ügyében (1783); 
kir. rendelet a helyt. tan.-hoz a leányegyházak ügyében (1784. febr. 13.); 
ugyanaz körrendelet alakjában, [lat. más. ívr. 161.]

20 ................. Az ev. hitre áttérőkre vonatkozó javaslata a magyar kancellá
riának (1784. márc. 19.); kiegészítő körrendelet az állítólagos hitehagyőkra 
vonatkozólag (1784. ápr. 10.); ugyanaz körrendelet alakjában; helyt. tan. 
körrendelet (1784. szepf. 27.), melyben a plébánosra bizatik a hely meg
választása az áttérni akaróknak hatheti oktatására, [lat. más. ívr. 6 l.J

21 ..................Radvánszky Ferenc (1783. okt. 14.) levele Rufiny püspökhöz
és Rufiny levele (1783. okt. 17.) Radvánszky Ferenchez, a miskolci és 
sajókazai egyházakról. — Vizsgálat a miskolci és sajókazai egyházak 
szertartásai ügyében. — Csernyánszki püspök levele Radvánszky Ferenc
hez ugyanabban az ügyben (mikor?). Rufinyi püspök levele Trszténszky 
lelkészhez ugyanabban az ügyben (1783. dec. 20.). Meczner Károly levele 
Rufiny püspökhöz (Miskolc, 1783. dec. 27.) ugyanabban az ügyben. [lat. 
más. ívr. 101.]

22. 1783—1785. Helyt. tan. a filiákban a templomon kívül való prédikálást 
és éneklést tiltó rendeletéi: a) a nyitrai filiákról (1783. nov. 10.); 
b) vasmegyei (1783. dec. 15.), c) borsodi (1784. júl. 19.) filiákról; 
d) borsodi protestánsok folyamodványa a megyéhez filiák ügyében 
(1784. aug. 27.); e )  helyt. tan. rendelet valamelyik városhoz (1784. 
szept. 13.); f) valamelyik megyéhez (1784. okt. 8.); g) Nyitra vármegyé-
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hez (1784. szept. 13.); h) görög nem egyesültek filiáiról (1784. szept. 6.); 
i) megyékhez (1785. máj. 9.). [lat. más. ívr. 101.]

23 ............... Egyházi consistorium felállításának tervezete a püspök szék
helyén. [lat. ívr. 3 1.]

24 .................Tervezet a magyarhoni evangélikusok consistoriumainak szerve
zetéről. [lat. ívr. 3 1.]

25. 1783. márc. hó 18-ikán és következő napjain Pesten tartott egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvi kiv. [lat. hiv. kiadv. ívr. 3 1.1

26....................A győri ev. nemesek és polgárok panasza a plébános ellen,
hogy túlságos stólákat hajt be. [lat. más. ívr. 31.]

27. 1783. Az új tanrendszerről, melyet a protestáns iskolákban nem kellene 
bevinni, Halason, 1783. márc. 7. [latívr. 11 I.]

28. 1783. febr. 26. Petkó Pál levele báró Zay Péterhez, hogy ne mondjon 
le hivataláról; egy kimutatással az egyházi és iskolai célra Miaván, 
Brezován stb. befolyt önkéntes adományokról, [lat. r. ívr. 41.]

29. 1783. a) Az evang. felügyelők és superintendensek jelentése a királyhoz 
(1783. ápr. 28.) az egyh. kormányzatról; b) a kir. kancellária javaslata 
erre vonatkozólag 1783. máj. 9.; kir. jóváhagyó rezolució. [lat. más. ívr. 16 1.]

30. 1783. jan. 7. Kir. rendelet a bécsi főhaditanácshoz az áttérés ügyében, 
[ném. más. ívr. 1 1.]

31. 1783. a) Az eperjesi ev. polgárok panasza ügyében, hogy a városi 
választásoknál mellőztettek, a helyt, tanácshoz intézett kir. rendelet (1783. 
aug. 16.); b) ugyanaz a XIII. szepesi város elvett iskoláira vonatkozólag 
tett panasza ügyében (1783. aug. 29.); c) az utóbbira vonatkozó jegyző- 
könyvi kiv.; d) az eperjesi magisztrátus alázatos információja az a) alatt 
foglalt panaszos felségkérvényére vonatkozólag, [lat. más. ívr. 41.]

32. 1783—1784. a) Helyt. tan. leirat Zólyommegyéhez Thuróczi Anna apos- 
tasiája ügyében (1783. márc. 20.); b) ugyanaz ugyanahhoz Turcsán 
György reverzális-szegése ügyében (1783. márc. 31.); c) ugyanaz Bártfa 
városához az ottani ev. lelkészeknek a városon kívül végzett funkciói 
ügyében (1783. júl. 28.); d) Vasmegyéhez a leányegyházakban való 
prédikálásról (1783. dec. 15.); e) kir. tilalom, hogy a dicastériumok intéz- 
vényeikben a protestánsokat ne nevezzék tűrteknek (tolerati) (1783. 
szept. 26.); f) helyt, tan leirat valamelyik városhoz 3-ad és 4-edfokú vér
rokonok dispenzációja kérdésében. (1783. nov. 24.); g) a kir. udv. kancellária 
Drozdik ágenshez a dispenzáció kérésének módjáról (1783. dec. 5.); 
h) helyt. tan. leirat a megyékhez, hogy a jegyváltás házasságra nem 
kötelez, ily természetű perek törlendők (1783. okt. 6.); i) ugyanaz az 
ev. lelkészeknek a leányegyházakba való járása ügyében (1783. nov. 10.); 
k) ugyanaz a megyékhez a dicastériumoknak Budára, az egyetemnek

17*
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Pestre való áthelyezése s az akadémiák ügyében (1783. dec. 9.); 1) rövid 
kivonatok 3 helyt. tan. leiratból, korponai, kassai, eperjesi tisztújítás 
ügyében (1784.); m) helyt. tan. körirat a városokhoz, hogy a céhekbe 
való felvételnél a vallás és numerus clausus nem jöhet számításba 
(1784. márc. 15.); n) ugyanaz abban a kérdésben: vájjon az ev. lelké
szek a magán vallásgyakorlattal bíró helyeken funkcióikat bejelentsék-c 
a kath. parochusnak (1784. ápr. 14.); o) ugyanaz a városokhoz a prot. 
jegyespároknak a kath. templomban is kötelező kihirdetéséről (1784. 
jún. 11.); p) ugyanaz Kassa városához 2 nem kath. szenátornak szám
feletti alkalmazása ügyében (1784. jún. 11.); q) ugyanaz Ersik András 
reverzálisa ügyében (1784. jún. 21.); r) ugyanaz a Hrabovszky-alapít- 
vány ügyében; s) még 7 drb pár soros jegyzet előforduló esetekre vonat
kozó leiratokból, [lat. más. ívr. 23 1.]

33. 1783. márc. 15. Kir. leirat a görögném egyesültek szertartásairól, sérel
meiről és a számukra tett engedményekről, [lat más ívr. 9 1.]

34. 1783. júl. 4. a) Kir. rendelet a helyt, tanácshoz a zsinatok és konven- 
tekre küldendő kir. biztosokról (1783. júl. 4.); b) helyt. tan. leirata 
ugyanerről a prímáshoz (1783. júl. 28.); c) Báró Lusinszky László levele 
Iledbavny Imre szebellébi (Hont vm.) kath. főespereshez ugyanebben az 
ügyben; d) Hedbavny válasza (1783. okt. 22.); Csernánszky I. selmeci 
ev. superint. levele ezekre (1783. okt. 28.). [lat. más ívr. 41.]

35. 1783. ápr. 12. Kakaslomnici földesurak reverzálisa ev. templom építési 
költségének a fedezéséről, [lat.ered.ivr.il.]

36................... Liturgiái tervezet (schema lithurgicum) [lat. ívr. 201.]; függelék:
a magyarországi gyülekezetekben dívó szertartásokról, [ném. ívr. 10).]

37. 1783. dec. 1. Ált. evang. liturgiának tervezete (Entwurf zu einer alig. 
evang. Luth. Lithurgie . . .  in den k. k. Staaten, Traugott Bartelmus, 
Teschen). ném. ívr. 44 1.]

38................Ált. szabályzat kath. egyh. látogatásra vonatkozólag, [lat. ívr. 211.]
39. 1783. Virágh Mihály superint. kimutatása (syllabus) a dunáninneni ref. 

kerület lelkészeiről, egyházairól, leányegyházairól, traktusok szerint. 
| lat. ívr. 6 1.]

40. 1783. A szlavóniai ev. egyházakban dívó szertartások jegyzéke (synopsis), 
Ruffiny János tiszáninneni és tisztántúli superint. által összeírva, [lat. 
ered. ívr. 81.]

41. 1783. II. József uralkodási elvei (német nyelven), 1783.; ugyanaz latinul 
a zágrábi püspökhöz intézett helyt, tanácsi leirat alakjában H784. márc. 8.). 
Közben az adózásról, [ném. más. ívr. 24 1., 1. 1 b 11 ; 42.]

42. 1783. nov. 24. Az adóalapról, az adózási rendszerről, [ném. más. ívr. 8 1. 
lásd I b 11; 41.]
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43 ................. Qraevenitz udvari tanácsosnak az uralkodó elé terjesztett javas
lata arról: miképpen lehetne ev. consistoriumokat a legkevesebb költ
séggel felállítani és honnét lehetne venni a költséget. 1783. okt 8.; — 
erre vonatkozó külön vélemény, [ném. más. ívr. 81.]

44 ................. Utasítás a superintendenseknek, hogy egyházkerületeik gyülekeze
teiről a consistoriumoknak szóló jelentést hogyan szerkesszék. [ném. ívr. 11 1.]

I b 12;
1. 1784—1785. Ágfalvi és egyéb sopronmegyei evangélikusok ügyei: a) 

Kivonat Sopronmegye 1784. febr. 12-iki közgyűlésének jegyzőkönyvéből: 
az ágfalvi kath. papnak az ottani evang. ellen emelt panasza ügyében, 
b) Helyt. tan. leirata ebben az ügyben. 1784. rnárc. 1. c) Sopronmegyei 
jegyzőkönyvi kivonat a helyt. tan. előbbi leirata tárgyában. 1784. máj. 3. 
d) Ágfalva és egyéb községek: Wandorf, Loyperspach folyamodványa a 
helyt, tanácshoz ebben az ügyben. 1784'. jún. 4. e) f) A helyt. tan. két 
leirata Sopronmegyéhez ebben az ügyben. 1784. dec. 13. és 1785. 
jan. 31. [lat. más. ívr. 13 1.]

2. 1782—1784. Kath. papok illetéktelen stólaszedéseiről szóló iratok: a) Helyt, 
tan. körrendeleté stóla ügyben. 1782. aug. 29. b) A két prot. egyháznak 
3 rendbeli felségfolyamodványa ebben az ügyben, c) Az ujkomlósi (To- 
rontál vm.) evangélikusok felségfolyamodványa stóla ügyben. 1784. febr. 2. 
mellékelve a helyt. tan. leirata az ujkomlósiak ügyében. 1783. nov. 6. 
d) Kir. leirat az ujkomlósiak ügyében. 1784. jan. 29. e) Kralovai evan
gélikusok felségfolyamodványa, hogy a modori articuláris egyházhoz 
csatoltassanak, hogy ne fizessenek illetéktelen stólát. 1784. júl. 4. f) Kés
márki ev. egyház felségfolyamodványa stóla sérelmi ügyben, g) Helyt, 
tan. leirata a késmárkiak ezen ügyében. 1784. márc. 29. h) A késmárki 
kath. pap tiltakozása. 1784. ápr. 20. i) Szelepcsényi György esztergomi 
érsek transactiója 1674. márc. 21-ből a késmárki egyházi ügyekről, j) 
Felsőpetény evangélikusainak felségfolyamodványa stólái sérelmek dol
gában. [lat. más ívr. 31 1.]

3. 1780—1783. A rajeci úrbéri per: a —b) A helyt. tan. kétrendbeli leirata 
rajeci erdők ügyében. 1782. okt. 21. c) Rajec község felségfolyamodványa 
ebben az ügyben. 1783. aug. 26. d) Trencsénmegye hivatalos egyezségi 
javaslata a földesurak s a város közt kitört birtokjogi differencia ügyé
ben. 1784. máj. 4. e) A rájeciek felségfolyamodványa ebben az ügyben 
(fogaim.), két melléklettel (1772—1780); f) helyt. tan. leirat ebben az 
ügyben. 1780. ápr. 17. [lat. más. folio és ívr. 231.]
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4. 1784. nov. 25. a) Leirat a galíciai guberniumhoz a távolabb eső evang. 
gyülekezetek meglátogatásáról és egy dominikánus templom átengedé
séről. [ném. más. ívr. 21.] b) Két rövid kivonat a Batthyányi jobbágyai 
panaszának és a mérgesieknek ügyében érkezett leiratokból, [lat. 
és ném.]

5....................a) A tápiószentmártoni evangélikusok felségfolyamodványa a
párbér ügyében, [ném.] b) A kecskeméti reformátusok felségfolyamodványa, 
hogy lelkészeiknek ugyanakkora telek adassák a közösből, mint a róni- 
kath. plébánosnak, [lat. más. föl. 4 1.]

6. 1784. okt. 12. Kelisch Gottlieb orvostanhallgató kérvénye a királyhoz a 
Bohm-stipendiumért. [ném. föl. 11.]

7....................A kér. türelem ügye (Christianae tolerantiae negotium): folya
modványok és a vallásügyben Sopronmegyéhez érkezett, ott kihirdetett s 
határozathozatal tárgyát képezett kir. és helyt. tan. leiratok gyűjteménye 
4 füzetben: I. f. 41 1.; 27 drb; tárgymutatóval. 11. f. 84 1.; 58 d rb ; 
tárgymutatóval. III. f. 32 1.; 16 drb. IV. f. 54 1.; 61 drb. 1782 — 1785. 
[lat. olyik ném., más. Mária Dorottya ajándéka.]

8. 1784. Nyitra megye végzése Nisnyánszky Imre nemessége ügyében, [lat. 
más. ívr. 31]

9....................A dunántúli superintendens véleménye a liturgiái kérdésben.
[lat. más ívr. 4L]

10. 1784. Gyűjteménye részben Morva- és Csehországot illető leiratoknak, 
körrendeleteknek, temetésre, iskolákra, dispenzációkra vonatkozó vallási 
aktáknak (Collectanea variarum resolutionum, 39 drb.) [ném. más. ívr. 38 1.]

11. 1784. A magyar ev. egyházjog rövid előadása (compendium juris eccle 
siastici Hungaricí). [írta Krúdy Dániel, kézirat 162 oldal (a 89—104olda 
hiányzik); ehhez függelék (appendix) 1—34 oldal; a második részből csak egy 
ív van meg.]

12. 1784. A szentgyörgyi evangélikusok felségfolyamodványa, hogy a kath. 
tanítónak való stólafizetés alól felmentessenek. Mellékletekkel. Összesen 
13 drb. [lat. más. föl. 2 0 1.]

13. 1784. okt. 25. a) Gr. Seiler bécsi érseknek az uralkodóhoz intézett vé
dekezése azon kitanítás ügyében, melyet ő a házassági szerződést illető 
rendelet (pátens) igazi értelméről papságának adott, egy melléklettel, b) 
Körirat a tartományi hatóságokhoz a házassági pátens ügyében. 1784. 
nov. 24. c) Rendelet az alsóausztriai tartományi kormányzósághoz 
ugyanabban az ügyben. 1784. nov. 24. d) A csehországi guberniumhoz 
a ref. vallásúak panaszai ügyében. 1784. ápr. 30. [ném. más. ívr. 161.]

14. 1784—1785. a) A felsőlehotai ev. lelkész ügyében kiküldött vizsgáló
bizottság jelentése a vádlott feleletével és a parochushoz intézett levelé-
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vei. 1784. nov. 18. b) A helyt. tan. leirata Zólyommegyéhez a jelentésre 
vonatkozólag. 1785. márc. 21. [lat. más. ívr. 51.]

15. 1784. febr. 2. Fejér (?) György levele a liturgia ügyében, [lat. ered. alá
írás föl. 121.]

16. 1784. Helyt, tanácsi leirat Árvamegyéhez a vegyesházasságból szárma
zott gyermekek vall. neveléséről. 1784. jún. 1. Ugyanaz a hatheti oktatás 
ügyében. 1784. szept. 27. [lat. más. ívr. 21]

17. 1784. márc. 20. Br. Prónay Gábor levele br. Zay Péterhez a disszidens 
lengyelek egyházjoga (Jus Ecclesiasticum Polonorum Dissidentium) ügyé
ben. 1784. márc. 20. [lat. ered. 4-r. 31.]

18. 1784. febr. 12. Drozdik János br. Zay Péterhez intézett levelének kivo
nata a nógrádi leányegyházak ügyében, [lat. ívr. 21.]

19. 1784. a ) Vasm. jegyzőkönyvének kivonata (1784. nov. 29.) : ev. és kath. 
lelkész összekülönbözése esetén az eldöntendő kérdésre nézve mindegyiknek 
utasítása legyen saját felsőségétől; b) kérdések és feleletek Drozdiktól; c) 
helyt, tanácsi körirat (1784. szept. 20.) az ev. házasulandók a kath. 
templomban akkor is kihirdetendők, ha az ev. egyház articuláris volt; 
d) ugyanannak leirata Pozsonymegyéhez (1784. nov. 2.): hogy a somorjai 
protestánsok ügyét, kik a kath. tanítónak a stólát megtagadták, vegyes 
bizottság vizsgálja meg; e) ugyanannak körirata (1784. nov. 15.): az 
articuláris helyeken a prot. házasságokat nem kell kath. templomban ki
hirdetni; f) ugyanaz valamelyik városhoz. 1784. nov. 15.: az eltörült rend 
temploma és rendháza a nem. katholikusoknak átengedtessenek; g )  
ugyanaz (1785.) az evangélikus kántorok házalása, illetőleg adomány- 
gyűjtése tárgyában Zólyommegyében; h) ugyanaz a soproni magisz
trátushoz (1786. febr. 28.), hogy az odavaló evangélikusokat alapít
ványaikról való felterjesztés megtételére szorítsa rá. [ ném.; lat. más. 
ívr. 91.]

20................... A nyitramegyei brezovai evangélikusok panasza a királyhoz
(1784. okt. 15.) a plébános különféle zsarolásai ügyében; mellékletben 
kimutatása a kicsikart összegeknek, [lat. más. föl. 121.]

21. 1784 — 1785. 10 nyitrai ev. egyház sérelmeire vonatkozó iratok: a) panasz 
a királyhoz illetéktelen egyházi szolgáltatások ügyében (2 melléklet); b) 
az ügy vizsgálatára kiküldött bizottság jelentése; c) leirat a panaszok 
felterjesztésére (1785. júl. 25.); d) gyimóthi és csóthi (Veszprémmegye) 
evangélikusok hasonló panasza, a kancellária hátiratos elintézésével. 
1785. jún. 6. [lat. más ívr. 21 ]

22. 1784. a) Veszprémmegyei községek ev. és ref. lakosainak kérelme a 
királyhoz, hogy a plébánosok jogtalan követeléseit tiltsa el (1784. jún. 16.); b) 
a hőgyészi evangélikusok kérelme, hogy a kath. parochia felépítésében pénz-
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zel, munkával ne kelljen közremüködniök. 1784. dec. 4. [lat. más. 
ívr. 4L]

23. 1784. A nem kath. által a katli. plébánosoknak teljesítendő szolgáltatások 
ügyében: a) a kancellária javaslata; b) királyi végzés a kérdést meg 
nem oldva, hanem az ágenst erős kifejezéseiért rendreutasítandónak 
mondva. 1784. okt. 7. [lat. más. ívr. 61.]

24....................A nemzeti iskolák tanítási rendjének szabályozásáról a Ratio
Educationis módjára. Irta Seigler Ferdinánd piarista, [ném. ívr. 51.] b) 
Kimutatás a kész vagy megírandó vagy az anyanyelvre fordítandó isko
lai könyvekről, [lat. föl. 21.]

25. 1784. a) A kir. kancellária tájékoztatója (információja) a felséghez három
rendbeli kérvényre: a vasmegyei, szentgyörgyi és bazini evangélikusok 
panaszairól, a kath. papok illetéktelen stólakövetelései tárgyában. 1784. 
jún. 11. b) Kir. leirat a háromrendbeli folyamodványra, mely a bazini 
és szentgyörgyi evangélikusokra nézve a kath. papoknak fizetendő stólát 
kötelezővé teszi, egyéb terhektől a panaszosokat felmenti. 1784. júl. 2. 
más. ívr. 71.]

26. 1784. A trencsénmegyei 1784. máj. 6-ki közgyűlésnek felségfolyamod- 
ványa, hogy a szent korona Magyarországba visszahozassék. [lat. más. 
[ném. ívr. 6 1.]

27. 1784. a) A pozsonyi kerület püspökének és felügyelőjének felségfolya
modványa (2 pld., egyik másolat, másik ered. aláírással), hogy a kerület 
által kidolgozott liturgia ügyében zsinat összehívása engedtessék meg. 
1784. máj. 19. [lat. ívr. 3+51.]; b) a helyt. tan. nyomtatott leirata a 
megyékhez a királyi engedélyről, a zsinat helyéről, a kormánybiztosokról. 
1791. [lat. ívr. 4L]

28. 1784. a) Vasmegyei evangélikusok két felségfolyamodványa (1784. jún. 1. 
a második két példányban) a kath. papok visszaélései miatt stóla és 
egyéb ügyekben; b) a kerületekhez intézett pro memoria (az ágenstől), 
[lat. más. ívr. 12 L]

29 .................A pestmegyeiek felségfolyamodványa tervezetének két töredéke,
hogy a hivatalos nyelv a latin maradjon a német ellenében, [lat. ívr. 7 L]

30 ................. Pozsonyi ev. céhbeliek folyamodványa a helyt, tanácshoz,
hogy a kath. szertartásokhoz, körmenetekhez szükséges dolgokat (viasz
gyertyákat, zászlókat) ne szerezze be a céh a közös céhkasszából, melybe 
ők is fizetnek (1784. jan. 15.); 2 melléklettel, az indorso elutasító vég
zéssel. [lat. ered. ívr. 8 L]
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I b 13;
1.................Pestvármegye felierjesztése a királyhoz az újoncokat kívánó ren

deletre vonatkozólag, [lat. más. ívr. 61.]
2. 1784. szept. 16. A vadkerti evangélikusok kérelme a királyhoz tanító 

alkalmazhatása s a párbér fizetése aló! való felmentés tárgyában. 2 mel
léklettel. [lat. más. ívr. 31.]

3.................Klazanóci (Zemplén m.) és cserveniki evangélikusok kétrendbeli
felségfolyamodványa Mária Teréziához szabad vallásgyakorlat, imaház és 
iskola tárgyában; ugyanazoké II. Józsefhez. Összesen 3 drb. [rut.ívr. 121.]

4. 1784. a) Helyt, tanácsi leiratok az evangélikusok, reformátusok és nem 
egyesült görögök birtokában levő alapítványok kimutatása tárgyában, 
utasítással és mintával a kimutatások elkészítésére. 1784. ápr. 14. b) 
Ugyanannak leirata a csupán csak magán vallásgyakorlatra jogosított 
községekre vonatkozólag. 1784. ápr. 14. c) Ugyanaz a leányegyházak 
lelki gondozása ügyében. 1784. márc. 22. [lat. más. ívr. 8 1.]

5. 1784. ápr. 26. Helyt, tanácsi leirat: jelentést kér az áttértek számáról s 
elrendeli a formaságok (6 heti oktatás, bizonyítvány) megtartását, [lat hit. 
kiadv. ívr. 2 1 ]

6. 1784. szept. 27. Helyt, tanács leirata Trencsén vármegyéhez Laze és Luka 
községek hitehagyóinak 6 heti előkészítéséről [lat. hit. más. ívr. 2 1.]

7 . 1784. nov. 8. Helyt, tanácsi leirat valamelyik vármegyéhez más vallásra 
térők összeírására vonatkozólag, [lat. más. ívr. 1 1.]

8. 1784. márc. 15. A helyt, tanács rendelete a budai tanácshoz a polgár
jognak vallásra való tekintet nélkül megadása tárgyában, [lat. más. 
ívr. 1 1.]

9. 1784. márc. 1. a) A helyt, tanács leirata Trencsén vármegyéhez, melyben 
jelentést kíván a trencséni ev. lelkésznek áttérésre csábító üzelmeiről. 
1784. márc. 1. b) Ugyanazé az összes törvényhatóságokhoz a nem kath. 
ifjak szupplikálásának szabályozása ügyében. 1784.febr. 23. [lat. más. ívr. 2 1.]

10. 1784 okt. 5. Helyt, tanácsi leirat Trencsén vármegyéhez, hogy a nem 
kath. papok a templomokon kívül prédikálni ne merészeljenek, [lat. hit. 
más. ívr. 11.]

10a 1784. jűn. 11. Géczy György levele meg nem nevezett egyházi főszemély
hez a zólyomi és honti egyházakról; Garamszeg, [lat. ered. ívr. 21.] Hozzá
csatolva 3 drb. melléklet, [lat. ívr. 101.]

11. 1784. szept. 13. Helyt, tanácsi leirat Trencsénmegyéhez: a magánisten
tisztelet tartására jogosító helyeken s a leányegyházakban a nem kath.

18
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lelkészek énekszóval nem temethetnek, a templomon kívül beszédet 
nem tarthatnak, [lat. hit, más. ívr. 11.]

12. 1784. aug. 30. Helyt, tanácsi leirat Trencsénmegyéhez: a) a kihirdetésért 
a plébánosnak nem jár stóla. 1784. szept. 20. b) A lelkész elhalálozása 
esetén a másik végezheti a lelkészi funkciókat. 1784. aug. 30 [lat. hit. 
más. ívr. 2 ].]

13. 1784. szept. 27. Helyt, tanácsi leirat Trencsénmegyéhez: az áttérni kívánó 
kath. a 6 heti oktatást lakóhelyén nyerje, vagy másutt? [lat. hit. más. ívr. 11.]

14. 1784. a) Körmöcváros ev. vallású úrbéreseinek és polgárainak kérvénye 
Szentiványi János alispánhoz, mint kiküldött kir. biztoshoz, hogy jogaikba 
visszahelyeztessenek. 1784. b) Ugyanazok felfolyamodása a helyt, tanács
hoz. 1784. ápr. 16. 2 melléklettel, [lat. más. ívr. 51.]

15. 1784. jan. 11. Bartelmuss tescheni lelkész levele báró Zay Péterhez a 
liturgia ügyében, [lat. ered. 4-r. 6 l.J

16. 1784. júl. 4. Szilvay István a pozsonyi egyházkerület felügyelője és Tor
kos Mihály superintendens levele br. Zay Péter egyet, felügyelőhöz, hogy 
a trencséni esperesség felügyelőjévé Szilvay Pál, esperesévé Augustiny 
Mátyás választatott, az egyházakhoz intézendő körlevéllel. 1784. júl. 5. 
[lat. ered. ívr. 21.]

17. 1784. aug. 9. Br. Prónay László levele br. Zay Péterhez egy megígért 
alapítvány s a liturgia ügyében, [lat. ered. 4-r. 31.]

18. 1784. Az egyet, felügyelő br. Zay Péter körlevele a felügyelőkhöz, hogy 
a külföldre menni szándékozó theologusok neveit közöljék a pozsonyi 
ágenssel. Pozsony, 1784 ápr. 5. [lat. fogaim. ívr. 31.]

19. 1784. jan. 14. Ribini János levele az egyet, felügyelőhöz a liturgia ügyé
ben. Pozsony, [lat. ered. 4-r. 41.]

20. 1784. jan. 13. Institoris Mossotzy Mihály levele az egyet, felügyelőhöz a 
liturgia ügyében. Pozsony, [lat. ered. 4-r. 41.]

21. 1784. a) Torkos Mihály superintendens levele az egyet, felügyelőhöz a 
liturgia ügyében. 1784. ápr. 18. b) Ugyanaz ugyanahhoz, ugyanarról. 
1784. szept. 12.; egy ugyanazon tárgyú helyt, tanácsi leirat másolatával. 
1784. aug. 23. c ) Bartelmuss, morva-szilézia-galiciai ev. superintendens 
levele Torkoshoz ugyanazon ügyben. 1784. márc. 18. [lat. utóbbi ném. 
ered. 4-r. 2+3+4 l.J

22. 1784. jan. 21. Levél: a sárosmegyei inspektorok és kurátorok véleménye 
a zsinatról, [lat. más. ívr. 41.]

23. 1784. ápr. 16. a) A gömöri esperesség véleménye az elébe terjesztett, s a 
zsinaton megvitatandó 3 dologra nézve. [tat. ered ívr. 121.] b) Szirmay Ist
ván kísérő levele, melylyel az opust az egyet, felügyelőnek beküldte 1784. 
ápr. 29. [lat. ered . 4-r. 2 l.J



I b 13—1 b 14; 139

24. 1784. Tervezet, hogyan lehetne a közegészség ügyét a szegény nép 
javára szervezni, Vietoris Páltól, [lat. ívr. 31.]

25. 1784. Liturgia-tervezet, melyet kir. rendeletre Sajler úr útmutatása szerint 
a superintendens s a pozsonyi kerületi gyűlés összeszerkesztett s őfelsé
gének 1784. júniusában felterjesztett. 1 függelékkel, [ném. ered. föl. 381.]

26. 1783—1784. Az ágens iratainak jegyzéke (napló-féle): dirib-darab papí
rosokra írt jegyzetek és akták másolatai, [lat. egy csomó.]

27. 1784. márc. 31. Pozsonyban tartott kér. gyűlés jegyzőkönyve a liturgia 
ügyében, [lat. más. ívr. 61.]

28. 1784. máj. 5. Pozsonyban tartott kér. gyűlés jegyzőkönyve a liturgia 
ügyében, [lat. más. ívr. 61.]

29. 1784. A bánáti újkomlósiak panasza a királyhoz 4 melléklettel, [lat. ivr. 61.]
30..............Jelentés töredéke arról, hogy mi történt Szepesmegye közgyűlésén

1782. február 4. a türelmi rendelet kihirdetésekor, [lat. 13 sor.] 1 2 3 4 * 6 7 8 9

1. 1784. jún. 15. Barsmegye felségfolyamodványa a német hivatalos nyelv 
ellen. [lat. más. ívr. 71.]

2. 1784. aug. 2. Pestmegye beadványa a német hiv. nyelv behozatala ellen, 
[lat. más. ívr. 111.]

3. 1784. jún. 14. Sopronmegye beadványa a német hivatalos nyelv behoza
tala ellen. [lat. más. ívr. 41.]

4. 1784. jún. 22. Zemplénmegye előterjesztése a felséghez a német hivatalos 
nyelv behozatala ellen. [lat. más. ívr. 71.]

5....................A pozsonyi egyházkerület folyamodványa a Seiler-féle liturgia
behozatala tárgyában, [ném. más. ívr. 31.]

6. 1784. márc. 23. Drozdik vallásügynök levele br. Zay Péterhez, csatolva 
a leányegyházakra vonatkozó új kir. rendelet, 1784. márc. 22. [lat. ered., 
illetve más. ívr. 1, illetve 4-r. 21.]

7. 1784. Rendelet a nem kath. házasulandóknak kath. templomban való 
kihirdetéséről. Rothschütz báróné házassági ügyében két kivonat, [lat. 
ívr. 2 1.]

8. 1784. ápr. 16. A kishonti egyházmegye véleménye azon kérdésekre nézve, 
melyek a zsinaton volnának tárgyalandók, kiegészítő észrevételekkel, [lat. 
ered. ívr. 141.]

9. 1784. jan. 29. Csernánszky János superintendens véleménye az ev. litur
giáról. Kelt Selmecbányán, [lat. ívr. 61.]

18*



140 I b 14;

10. 1784. jan. 1. Joseph György, másképpen Szeiller, végrendelete. Nagy
szombat. [lat. más. ívr. 5 1.]

11. 1784. 11. József császár elvei az állami szolgálatban levők kötelességeiről, 
[ném. más. ívr. 16 1.]

12. 1784. a) A cseh kancellária véleménye másodfokú rokonságban levő ev. 
házasulandók dispenzációjáról. 1784 nov. 11. b) II. József császár erre 
vonatkozó rendelete. c) Egy körrendelet ugyanebben az ügyben. 1784. 
nov. 22. [ném. más. ívr. 41.]

13. 1784. a) Javaslat (a braunaui apáté) az egyházak kincseinek biztosítása, 
esetleg eladása ügyében, b) II. József erre vonatkozó rendelete. 1784. 
ápr. 20. [ném. más. ívr. 5 l.J

14. 1785. dec. 8. Péteriben tartott pest-békési esperességi gyűlés jegyző
könyve (2 pld.) többnyire adminisztratív dolgokról, mellékelve a bánya- 
kerületi árvaegylet alapszabálytervezete, [lat. más. ívr. 6+71.]

15. 1785. a) Rendelet a morva-sziléziai guberniumhoz a felállítandó ev. kon- 
zisztorium ügyében. 1785. febr. 24. b) Az alsó-ausztriai helytartósághoz 
hasonló ügyben. 1785. febr. 24. c) Kormányrendetet az új bécsi kon- 
zisztorium ügyében. 1785. márc. 7. d) Névtelen kérvény az Enns-feletti 
kormányzósághoz Linzben építendő imaház ügyében. 1785. márc. 25. e) 
Jegyzőkönyvi kivonat másodfokon vérrokonoknak dispenzációja ügyében,
f) Rendelet a cseh guberniumhoz a schlaupniki nem katholikusok szolgál
tatásai ügyében a kath. káplán részére. 1785. ápr. 22. g) Rendelet a 
grátzi guberniumhoz a rendből kilépni s kitérni akaró franciskánus ügyé
ben. 1785. máj. 2. [ném. más. ívr. 181.]

16. 1785. Prot. tanulók négyrendbeli felségfolyamodványa külföldi egyetemre 
szóló engedélyért és útlevélért, [lat. és ném. ívr. 141.]

17. 1785. jan. 14. Herschl Sámuel sárvári zsidó (Schutz-Jud) kérelme a 
királyhoz, hogy kis fiának törvényellenes megkereszteltetése ügyében 
újabb vizsgálat indíttassák; Vasmegye közgyűlésének 3 rendbeli jegyző- 
könyvi kivonatával, mint melléklettel, [ném. ered. a mellékletek lat. más. 
Összesen ívr. 121.]

18. 1785. Tolna-, Baranya-, Somogymegyében levő ev. egyházak nyilatkoza
tai, hogy külön superintendensre van szükségük; mellékletei egy hiányzó 
felségfolyamodványnak. 7 drb. [lat. ném. vend ered. ívr. 81.]

19....................Chronica, rövid chronologikus feljegyzések 1671 — 1785-ig,
közben XIV., XV. századbeli adatok, [ném. 4-r. 131.]

20. 1785. Egy abban a kérdésben a királyhoz intézendő kérelem 
anyaga: mi az 1785. évi 38335. számú rendelet igazi értelme, mi
csoda egyházi funkciókat nem végezhetnek ezentúl a tanítók? [lat 
ívr. 31.]
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21....................A fehérmegyei evangélikusok nyilatkozata (Promemoria) a
vallásügyben, [lat. más. ívr. 8 1 ]

22. 1785. II. József császár utasításai a törvénykezés új módjára nézve. [lat. 
nyomt. ívr. 661.; Mária Dorottya ajándéka.]

23. a) 1785. febr. 16. A rozsnyai püspök panasza a helyt, tanácshoz az 
osgyáni ev. lelkészre, b) 1785. febr. 28. A helyt, tanács leirata ez ügy
ben. [lat. más. ívr. 2 1.]

24. 1785. a) Helyt, tanácsi leirat Liptómegyéhez azon evangélikusok perbe- 
fogatásának ügyében, kik a tőlük kicsikart reverzálisok megszegése miatt 
bebörtönöztettek. 1785. máj. 17. b) A bebörtönzöttek felségfolyamod
ványa. c) A német lipcsei lelkész levele ebben az ügyben, [lat. ésném. 
ívr. 141.]

25................ a) Szinovicz püspök beiktatásánakleírása. 1785.dec. 14. b)Egy bécsi
könyvkeresk. hirdetése Ujtestamentom kiadásáról. 1792. c) Erdély egyház- 
történetéhez, kivonat a Siebenb. Quartalschrift-ből. 1790. d) Kiírások a szent- 
györgyi egyházi anyakönyvből, [a) lat., b) c) d) ném., papirosdarabkákra írva.]

26. 1785. 11. József császár a törvénykezésben felmerülő költségeket meg
szabja. [lat. nyomt. ívr. 111; Mária Dorottya ajándéka ]

27. 1785. febr. 14. Trencsénmegye határozata a kántorok éneklése és kole- 
dálása (hostiatio) ügyében, [lat. kivonat 11.]

28. a) 1785. dec. 14. A bányai egyházkerület Besztercebányán tartott köz
gyűlésének jegyzőkönyve, [lat. más. ívr. 61 ] b) Radvánszky János levele 
Zay Péterhez, a választásról. 1785. dec. 25. [lat. ered. ívr. 31.]

29....................A soproni német iskolák órarendje, rendtartása, utasítások a
tanítók számára. 8 drb. [lat. és ném .; Mária Dorottya ajándéka.]

30. 1785. Kamondy Márton levele Ráday és Szőke uraknak több ref. gyüle
kezet sérelme ügyében. Pápa, 1785. márc. 22. [lat. ered. ívr. 41.]; mel
lette a homokbödögei ev. és ref. hívek egyessége telekre, templomra 
vonatkozólag. 1778. jan. 29. Tiltakozás az egyesség ellen. [magy. más 
ívr. 81.]

I b 15;
1. 1785. A lopejeni kath. pap ügye, aki egy 6 heti oktatásban részesülő 

ifjat megkorbácsolt: a) A helyt, tanács véleményező jelentése az ural
kodóhoz. 1785. ápr. 11. b) II. József jegyzete: a plébános annyi napra, 
ahány ütést mért az ifjúra, püspöki fogságba vetendő, c) Rescriptum a 
kir. helytartósághoz ebben az értelemben. 1785. ápr. 21. [2 más. pld. ném. 
ívr. 2+3 1.]



142 I b 15;

2. 1784—1785. a) Soproni ev. lelkészek s polgárok felségkérvénye a helyt, 
tanácsnak a prot. templomot látogató kath. hívekre vonatkozólag kibo
csátott rendelete ügyében, b) Helyt, tanácsi leirat a kérvényre. 1784. 
jan. 3. c) Szepesi ev. magánosok felségfolyamodványa a 6 heti okta
tásról való bizonyítvány megtagadása ügyében. 1784. júl. 3. d) Tiíróc- 
megyei magánosok hasonló tárgyú felségfolyamodványa, [lat. más. ívr. 10 1.]

3. 1783—1784. Tolnamegyei ev. egyházak sérelmi panaszai: a) Az izményi 
és mucsfai (?) evangélikusok felségfolyamodványa, hogy bezárt templomai
kat kinyithassák. 1783. dec. 7. [lat.] b) Rávonatkozó leirat, melyben 
magán vallásgyakorlat engedtetik. 1784. febr. 3. [lat.] c) Hidegkúti evan
gélikusok felségfolyamodványa, hogy engedtessék meg a tanítónak az 
előimádkozás. 1783. dec. 8. [lat.] d) A hidegkútiak ismételt folyamod
ványa ebben az ügyben, [ném.] e) Erre vonatkozó leirat. 1785. júl. 4. 
[lat.] f) Az udvari és szárazdi evangélikusok felségfolyamodványa, mely
ben panaszkodnak a kath. pap túlkapásai (stólaszedés) ellen. 1783. 
dec. 8. [lat.] g) Ugyanazok ugyanebben az ügyben. 1784. júl. 19. [lat.j 
li) A szárazdiak még egyszer. 1784. nov. 1. [ném.] i) Leirat a szárazdiak 
ügyében. 1786. ápr. 11. [lat.] k) A szárazdiak felségfolyamodványa, hogy 
ne tiltassék meg tanítójuknak az előimádkozás és tanítás. 1785. dec. 9. 
[ném.] I) A ráckozári evangélikusok panaszkodnak a felségnek a bikali 
plébánosra, hogy zaklatja őket, különösen stólaügyben. 1784. aug. 6. 
[lat.] Egy melléklettel, [más. ívr. 21 I.]

4. 1785. Farkas Ádám soproni rektor nevenapjára felköszöntő (Honor 
publicus onomastico diei Adami Farkas. Sopronii. Typis Joan. Jos. Siess), 
[lat. nyomt. ívr 4 1.]

5................... A hazai ev. és ref. felügyelők és püspökök folyamodványa a
felséghez a stólaügy rendezése iránt. [lat. más. ívr. 61.]

6. 1785. ápr. 11. Drozdik vallásügynök felterjesztése a királyhoz Petiik 
György fia ügyében, akit a kath. pap a hatheti oktatás végén megkötö
zött, felfüggesztett és összevert; kétféle kérvény-tervezet, egy tényálladék- 
megállapítással. [lat. ívr. 8 1, lásd I b 15 ; l.J

7 . 1785. A harkai (sopronmegyei) evangélikusok ügyére vonatkozó iratok: 
a) Felségfolyamodvány, hogy a plébános eltávolíttassák s a szolgáltatások 
megszűnjenek, b) Új pótkérvény, c) A kir. biztoshoz intézett kérvény.
d) Nagy György lelkész kérvénye nemzeti iskola felállíthatása ügyében.
e) Sopronmegye információja, f) Egy jegyzék s a harkai ev. családok 
jegyzéke, [f) la t , a többi ném más. ívr. 17 l. |

8. 1785. máj. 2. Gergár János felségfolyamodványa a Lipics-árvák ügyében, 
kiknek birtokát özvegy anyjok elfecsérli; Batthyány Miksa grófnak, a 
birtok megvásárlójának észrevételeivel, [lat. más. ívr. 101.]
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9. 1785. a) A koltai (vasmegyei) evangélikusok kérelme a királyhoz, hogy 
vagy közösen használhassák a kath. templomot, vagy ne kényteleníttes- 
senek újraépítésében közremííködni. [ném.] b) Kiküldött bizottság kath. 
papi tagjának véleménye. 1785. okt. 10. c) A koltaiak kétrendbeli válasza 
ez utóbbira, d) A helyt, tanács végzése. 1785. nov. 22. [lat. más. ívr. 12 1.]

10......................A liptói és árvái evangélikusok kérelme a királyhoz, hogy a
kath. plébánosoknak való stólafizetéstől felmentessenek, [lat. más. ívr 7 1.]

11. 1785. a) A négy magyarországi ref. egyházkerület egyházi és világi
gondnokainak és felügyelőinek kérelme a királyhoz, hogy a supplicatio 
a tanulóknak ne tiltassék el. 1785. márc. 7. [lat.] b) Az udv. tanulmányi 
és könyvcenzurai bizottság javaslata az uralkodóhoz ebben az ügyben. 
1785. márc. 16. [ném.] c) Kir. rezolució. [ném.| d) Leirat a kir. helyt, 
tanácshoz. 1785. ápr. 6. [ném ívr. más. 301.]

12. 1785. a) A vanyolai (Veszprémm.) evangélikusok kérelme a királyhoz, 
hogy a kath. plébánosoknak fizetendő stóláktól felmentessenek, b) A 
somorjai evangélikusok replikája a kath. tanító stólája ügyében a kikül
dött bizottság elé terjesztve. 1785. jan. 9. [lat. más. ívr. 81.]

13. 1785. a) A harkai evangélikusok kérelme a királyhoz, hogy erőszakkal
elfoglalt templomuk visszaadassék, vagy hogy újat építhessenek. 1782. 
márc. 3. b) Ugyanazok felterjesztése egy főrangú személyhez (Eure 
Excellenz!) hasonló ügyben. 1785. júl. 19. [ném. más. ívr. 51.]

14. 1785—1786. A 16 szepesi város törvényhatóságának kérése a királyhoz, 
hogy a Haller-féle bizottság által meghallgattassanak, 1785. jún. 25. 
Ugyanez köszönetét mond az uralkodónak Szepesmegyéhez való csatol- 
tatásáért. 1786. jún. 1. És még két köszönő felirat. 1786. aug. 11. [ném. 
más. ívr. 6 1.]'

15. 1785—1787. a) Klanitza János kérvénye (kihez?) egyetemi tanári szék 
elnyerése végett, b) Ugyanaz folyamodik az egyetem logikai és meta
fizikai tanszékére. 1785. jan. 19. c) Thököly Sabbas, báró Sándor Antal, 
Qlosz János kérvénye útlevélért a külföldre. 1786. d) Klaniczay János 
folyamodik a kancelláriához hivatalért. 1787. e) Ráth Mátyás többrend
beli állásért benyújtott kérvényei. 1787. [ném. más. ívr. 20 l.J

16. 1785. dec. 25. Utasítás a bányakerületi felügyelő számára s az eskü- 
minta. [lat. más. ívr. 101.]

17. 1785. dec. 14. Utasítás és esküminta a bányakerületi püspök számára, 
[lat. más. ívr. 101.]

18. 1785. dec. 14. Utasítás és esküminta a bányakerületi püspök és fel
ügyelő számára, [lat. más. ívr. 141; lásd I b 15; 16 és 17.]

19. 1785. a) Leirat, mely a felsőpetényi (Nógrádm.) evangélikusokat felmenti 
a szomszéd kath. papnak eddig fizetett stóláktól. 1785. júl. 30. b) A
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felsőpetényiek felségfolyamodványa, hogy az ev. pap végezte funkciók 
kötelező bejelentésétől felmentessenek, c) A kőszegi evangélikusok folya
modványa a helyt, tanácshoz egyházi telkeik adómentességéért. 1786. 
ápr. 29. d) A kőszegi tanácshoz való folyamodás ugyanabban az ügy
ben 1786. jan. 12. [lat. a) d) néni más. ívr. 7 1.]

20. a) Helyt, tanácsi körirat a megyékhez, hogy a kir. kamarának a helytarló 
tanácsba való beleolvasztása alkalmából a hivatalos ügykör miképpen 
állapíttatott meg. 1785 szept. 27. (kihirdettetett Pestmegyében.) b) Egy 
másik leirat Békésmegyéhez az ev. egyházban keresztelés alkalmával 
szokásos offertorium ügyében. 1785. aug. 30 [lat. más. ívr. 31.]

21. 1785. a) Helyt, tanácsi rendelet, mely megengedi a magánvallásgyakor- 
lattal bíró protestánsoknak is az énekszóval való temetést. 1785. szept. 13. 
b) Helyt, tanácsi rendelet a kitért szülők gyermekeinek vallási nevelésé
ről. 1785. szept. 14. [lat. más. ívr. 21.]

22. 1785. febr. 21. A helyt. tan. leirata Trencsénmegyéhez vegyes házasság
ból származó gyermekek vallási neveléséről, [lat. hit. más. ívr 1).]

23. 1785. febr. 21. Helyt. tan. rendelet morva ljeszkói kath. atyától származó 
hajadonnak ev. templomban úrvacsorájához való bocsáttatása tárgyában 
Trencsénmegyéhez, [lat. hit. más. ívr. 11.]

23x 1785 — 1786. a) A helyt, tanács leirata Nyitramegyéhez, melyben új vizs
gálatot rendel el a brezovai evangélikusoknak a kath. pap ellen emelt 
panasza ügyében. 1785. máj. 30. b) Helyt. tan. rendelet Nyitramegyéhez 
a brezovai kath. pap zsarolásai tárgyában. 1786. febr. 14. [lat. más. 
ívr. 71.]

24. 1783. júl. 18. Helyt. tan. rendelet Trencsénmegyéhez a puchói áttérők 
hatheti oktatására egyházi férfiak kiküldéséről. 1783. júl. 18. [lat. más. 
ívr. 1 1.]

25. 1785. Jus Evangelicorum ex codice Juris patrii et benignis Resolutio- 
nibus Regiis hauslum, a Reverendo Viro Dan. Crudy Sacrorum A 
C. Ministro, atque Gymnasii Posoniensis privato huius iuris Evangelici 
Hungarici Professorein volumen unum collectum Posonii ab Anno 1785. 
[lat. 4 r. 1381. folytatása hiányzik.]

26. 1785. a) Jeszenszky Sándor tolnai alispán meghívólevele az evangéliku
sokhoz a Szekszárdon új templomuk építése és iskolák állítása tárgyá
ban a kir. biztossal tartandó megbeszélésre. 1785. okt. 28. b) A megyei 
bizottsági ülés (1785. okt. 31.) a közgyűléshez arról, minemü egyházi, 
vallási és iskolai ügyek utaltassanak a megye hatáskörébe, [lat. más. 
ívr 31.]

27. 1785. nov. 4. Br. Prónay Gábor levele br. Zay Péterhez a nemzeti isko 
Iák ügyében. Ácsa. [lat ered. 4-r. 41.]
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28. 1785. Bárány Pál levele (a vallásügyi ágenshez?), hogy a királynál a 
tolna —baranya— somogyi evangélikusok részére külön superintendensi 
állást eszközöljön ki. Varsád, 1785. júl. 12. [lat. ered. 4-r 31.]

29. 1784—1785. Droszdik leveleskönyvének (Literae religionales) töredéke, 
[lat. ívr. 69 1.]

30. 1785. Kir. rezolució a Selmecbányái városi hatóság ellen emelt panaszok 
ügyében, [néni. más. ívr. 71.]

I b i é ;

1. 1785. a) Helyt, tanácsi rendelet a megyékhez az egyház és iskolák ügyé
ben. 1785. szept. 27. [latin.] b) Ugyanaz a királyi biztoshoz, [ném.] c) 
Ugyanaz a katholikus hitet elhagyók gyermekeire vonatkozólag. 1785. 
szept. 14 d) Ugyanaz az „impanisatio“ szó mellőzése tárgyában. 1785. 
nov. 22. [lat.] e) Ugyanaz elemi iskolák állítása tárgyában. 1786. júl. 4. 
[lat.] f) Ugyanaz abban a kérdésben, hogy a magánvallásgyakorlathoz 
szükséges 500 lelket hogyan kell számítani (kiskorúakat is?) 1786. júl.25. 
[lat. más. ívr. 101.]

2....................A vegyes nemzeti iskolák szervezése tárgyában kiadott helyt.
tanácsi leirat (1785. dec. 4.) főbb részeinek latin fordítása 5 példány
ban. [ívr. 2—21.]

3. 1785. a) Lekeney András brezovai ev. lelkész kérelme, hogy a börtön- 
büntetés alól, melyet azért mértek rá, hogy a katholikus egyházból kilé- 
pendőket a hatheti oktatás előtt is istenitiszteletre bocsátotta, felmentes
sék. 1785. ápr. 5. b) Hasonló ügyben több brezovainak ké
relme. c) A megyei törvényszék ítélete az apostaták ügyében, [lat. más. 
ívr. 81.]

4....................Felségfolyamodvány-tervezet, melyben a liptói és árvái evan
gélikusok a katholikusok által bekövetelt stólák eltörlését kérik. [lat. ivr. 111.]

5. 1785. a) A veszprémmegyei evangélikusok és reformátusok kérelme a 
királyhoz, hogy szüntesse meg a tilalmat az énekszós temetésekre vonat
kozólag. 1785. b) Tíz nyitrai község hasonló tárgyú kérelme, [lat. más. 
ívr. 61.]

6 ........A vallásügyi ágens naplója 1785-ki évről (a helyt, tanácsi
rendeletek és a hozzáérkezelt felterjesztések jegyzéke. [5 füzet, ívr. 901.]

7 .................a) Helyt, tanácsi leirat a bazini elöljárósághoz az ev. lelkész
ügyében, szabálytalan esketésre vonatkozólag. 1785. aug. 8. b) A városi
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tanács felvilágosító levele a helyt, tanácshoz (mellékletekkel). 1785. júl. 27.; 
függelékül: a soproni és más dunántúli eklézsiák esketési formulája, c) 
Torkos Mihály modori püspök véleménye ez ügyben a bazini magisztrá
tushoz. 1785. szept. 8. [lat. más. ívr. 81.]

8. 1785. a) A pocsuvadloiak (Bacsófalva, Hontm.) panasza a királyhoz, hogy 
egyeseket bebörtönöznek a kath. papnak megtagadott stóla miatt, b) Helyt, 
tan. rendelete, mely a pocsuvadloiakataviszokai kath. papnak rendeli alája. 
1783. máj. 19. 2 pld. c) A pocsuvadloiak felségfolyamodványa e rendelet ellen 
a megyéhez, d) Hont vm. felségfolyamodványa a pocsuvadloiak érdeké
ben. 1785. szept. 6. e) Helyt, tanács tagadó válasza. 1785. okt. 4. f) 
A pocsuvadloiak felségfolyamodványa ugyanez ügyben (németül) 
a kancellária kedvező elintézésével. 1786. ápr. 24. [lat. másolat 
ívr. 111.]

9. 1785. febr. 7. A helyt, tanács leirata Nyitra vármegyéhez, hogy a brezo- 
vai és miavai ev. papok a magánvallásgyakorlatra kiszabott körben 
maradjanak. 1785. febr. 7. Lekenyei András brezovai lelkész észrevételei 
ezen helytartótanácsi leiratra, [lat. más. ívr. 21.]

10. 1785. Óvári László levele meg nem nevezett személyhez, melyben a két 
prot. felekezet egyesülésének kérdésében hozzáküldött elmélkedésről véle
ményt mond. Miskolc, 1785. jan. 10. [lat. ered. ívr. 151.]

11 ..................Kir. rendelet Luki és Puchov panasza kapcsán a helytartó-
tanácshoz, hogy a kath. egyházból kitérni akarók hatheti oktatására 
kanonok küldessék ki 2 frt napidíjjal. 1785. júl. 4. [ném. más. ívr. 11 ]

12 ................. Rendelet a galíciai guberniumhoz: az áttérés egyik tűrt fele-
kezetből a másik tűrt felekezetbe meg van engedve. 1785. aug. 23. 
[ném. más. ívr. 11.]

13 ................. Bludovszky morva tanácsos az ev. egyházjog egységesítésére
vonatkozó tervének aktái (5 drb): a) rescriptum a tervezet ügyében, 
1785. aug. 25 .; b) az örökös tartományok számára szerkesztendő prot. 
egyházjog tárgyában, 1785. aug. 20.; c) jegyzék az erdélyi udv. kancel
láriához ugyanabban az ügyben, 1785. aug. 29.; ugyanahhoz, 1782. 
jún. 11., mint melléklet; d) ugyanaz, [ném. más. ívr. 71.]

14. 1785. Szinovitz Mihály bányakerületi superintendens felavatásának rendje. 
1785. szept. 14-én Besztercebányán, [lat. ívr. 21.]

15. 1785. Táblázatos kimutatása azon szolgáltatásoknak, melyeket a zólyom-, 
nagyhont-, nógrád-, pest-, bács- és békésmegyei evangélikusok a plébá
nosoknak és róm. kath. tanítóknak fizetni szoktak. [Felére hajtott két nagy 
ív, lat.]
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I b 17;
1. 1786. Trencsiniensia acta: a) Helyt. tan. leirat Trencsén városához, hogy 

az odavaló evangélikusoknak templomtelek ügyében felterjesztett panasza 
dolgában vegyes bizottsággal végeztessen vizsgálatot. 1786. aug. l.[ném.
3 .pld]; b) a trencsénvárosi hatóság felelete. 1786 aug. 22. [lat.]; c) 
a trencsénvárosi evangélikusok beadványa a magisztrátushoz az a) alatti 
leiratban foglaltakra. 2 pld. [lat. 10 melléklettel.]; d) ugyanazok kérvénye 
a helyt, tanácshoz, hogy ügyüket, melyet a tanács elutasított, a királyhoz 
terjessze fel. 1786. okt. 11. [lat.]; e) ugyanazoknak speciális kívánalmai, 
[lat.]; f) ugyanazoknak régebbi információja (1782-ből) az első ízben 
kiküldött vizsgáló-bizottság részére, [lat. más. 4-r. ívr. 421.]

2 ........................Utasítás (Amtsunterricht) a magyarországi megyei orvosok
számára, [ném. nyomt. ívr. 81. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

3 ................. Utasítás a megyei ügyek kezeléséről (Amtsunterricht über die
Manipulation der Komitate). [ném. nyomt. ívr. 52 1. Mária Dorottya főherceg
asszony ajándéka.]

4. 1786. jan. 23. Rendelet az összes törvényhatóságokhoz összeírás ügyében, 
[ném. más. ívr. 21.]

5. 1785—1786. a) A kohanóci evangélikusok felségfolyamodványa, melyben 
tanító tarthatását kérik; b) kir. leirat a helyt, tanácshoz a devicseiek 
kérvényére a kath. tanító eltávolítása s ev. tanífó alkalmazása ügyében. 
1785.; c) a rakendorfi (Mosonm.) evangélikusok felségfolyamodványa, 
hogy a kath. isk. építéséhez ne kelljen hozzájárulniok. 1786. ápr. 22. 
[ ném. más. ívr. 61.]

6. 1786. okt. 21. A sárvári evangélikusok kérelme a királyhoz, hogy külön 
lelkészt alkalmazhassanak, 2 más melléklettel és a kanc. hátiratos el
utasító végzésével, [ném. ered. ívr. 81.]

7. . . . . . .  Ev. egyh. rendszabályok, melyek a dunáninneni és a dunán
túli egyházakban ősidőktől fogva érvényesek voltak, [magy. más. ívr. 6 1.]

8....................A murányvölgyi kohók evang. munkásainak a rőcei plébános
sal támadt kontroverziájára vonatkozó iratok: a) A tényállás [ném.más. 
2 pld. 7+ 31.]; b) a szomolnoki kamara leirata a rozsnyói bánya-törvény
székhez. 1786. ápr. 18. [ném. más. 51. 2 pld.]; c) helyt. tan. leirat a me
gyéhez. 1786. ápr. 29. [lat. más. 2 1.2 pld.]; d) megyei vizsgálóbizottság 
jelentése. 1785. aug. 6. [lat. ered. 21.; összesen 14 melléklettel.]

9. 1784. jún. 30. Pottornyay János levele br. Zay Péterhez, csatolva máso
latban Radvánszky Ferencnek a templomi szertartásokra vonatk. véleménye 
[lat. ívr. 41.]
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10....................a) Droszdik javaslata, hogy a dunántúli kerületből 3 vagy több
superintendencia alakíttassák; b ) ugyanannak levele Nagy István espe
reshez. 1786. márc. 3.; c) ugyanaz Matkovits Pálhoz abban az ügyben. 
1786. márc. 7. [lat. más. ívr. 101.]

11. 1786. A gömörmegyei ev. egyházak jegyzéke (elenchus). [lat. ívr. 91.]
12. 1781 — 1786. Rendőri tilalmak és rendeletek (naplószerü) jegyzéke (Elen

chus politialium ordinationum,) [lat. ívr. 21 1. Mária Dorottya ajándéka.]
13. 1786. jan. 1. Pongrácz Baltazár pest-békési esperességi felügyelő szózata 

az ev. lelkészekhez hivatalbalépése alkalmával, [lat .más. ívr. 81.]
14. 1785. a) A belcei (honti) evangélikusok kérelme a királyhoz, hogy 

templomukat kijavíthassák, [lat.] hátiratos végzéssel, [ném.] b ) Nagyfalú 
és Tossonca (Nógrádm.) ev. lakosainak kérelme, hogy bezárt templomaik 
kinyittassanak [német], 3 melléklet és hátiratos elutasító végzés, [ném. 
más. ívr. 6 1.]

15. 1786. febr. 2. Pongrácz Boldizsár pest-békési esperességi felügyelő fel- 
terjesztése a helyt, tanácshoz, hogy a gyűjtést (coleda), látogatási éneket 
(cantationes visitationales) és az úrvacsorái fillért (caliscationes) eltiltó 
rendeletét vonja vissza, [lat. más. ívr. 21 ]

16. 1786. A puchói evangélikusok (Trencsén) kérelme, hogy mentessenek 
fel a kath. templom tornya javításának terhe alól; a puchói lelkész erre 
vonatkozó levele meg nem nevezett személyhez. 1786. júl. 18. [lat. más. 
ívr. 41.]

17. 1786. A kaboldi, harkai, megyesi, ágfalvi ev. lelkészekkel hivatalosan 
közölt, 1783 —1786-ból való némely királyi rendeletek gyűjteménye 
indexszel. [4-r. más. 201. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

18....................Helyt, tanácsi leiratok: a) a magisztrátusokhoz: magán vallás
gyakorlatot engedélyez az olyan helyeknek, ahol 100 család van, 1783. 
febr. 10.; b ) a ruszti elöljárósághoz: az evangélikusoknak szabad vallás
gyakorlatot enged, de a stólát a kath. papnak kell fizetni; c) az elöl
járóságokhoz a keresztelésért járó stóla betiltása ügyében, 1785. máj. 9.;
d) Lernsorg Tóbiás panasza a soproni elöljárósághoz, hogy a kir. tilalom 
ellenére tőle az ev. pap stólát szedett keresztelésért, 1786. okt. 6.;
e) helyt. tan. leirata a modori elöljárósághoz az erlangeni professzor és 
pap által szerkesztett liturgiáról, 1783. jan. 28.; f) a modori evan
gélikusok válasza, hogy ezt az ügyet az összes evangélikusokkal közöl
jék; g) leirat, véleménykérés a Seiler-féle liturgia tárgyában, 1783. 
máj. 21.; h) ugyanaz rokonok házassága ügyében. 1785. máj. 30.;
i) a megyéhez a csesztregi és sz.-gy.-völgyi evangélikusok ügyében, 
1785. nov. 22. [lat. más. 4-r. és ívr. 9 1. Mária Dorottya főhercegasszony 
ajándéka.]
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19....................a) Eperjesi Zsigmond nagyenyedi ref. püspök információja a
kir. kormányzósághoz a kerületében levő közigazgatásról, adminisztrációról 
és a papok erkölcsi életéről. 1786. szept. 20.; b) az erdélyi reformátusok 
elöljáróinak jelentése a kir. kormányzósághoz ugyanerről, 1786. okt. 8.; 
c) Szinovitz Mihály bányai ev. püspök, besztercebányai pap jelentése 
ugyanarról a helyt. tan. kérdéseire, 1786. dec. 8. [lat. más. ívr. 41.]

20. 1786. márc. 6. II. József rendelete a házassági ügyekről, [nérn. nyomtat
vány, ívr. 161.]

21 ................. a) A galíciai gubernium körrendeleté, mely a megüresedett
egyházi javadalmakért való pályázatot szabályozza. 1786. jan. 19. [ném.]; 
b) kir. végzés az anyanyelven tartandó istentisztelet s a rituale romanum 
tárgyában, 1786. ápr. 27. [ném. más. ívr. 6 1.]

22 ................. A nagytapolcsányi kerület ev. papjainak helyi szabályzata.
[lat. más. ívr. 12 1.]

23. 1786. Báró Prónay Gábor levele báró Zay Péterhez a helyt. tan. által 
leküldött, az iskolaügyre vonatkozó kérdőpontok ügyében, 1786. jan. 28. 
[lat. ered. ívr. 41.]

24. 1786. Baldovszky Mihály mosóci ev. lelkész levele meg nem nevezett 
személyhez, külföldre szóló útlevél tárgyában, 1786. szept. 2. [lat. ered. 
4-r. 4 1.]

25. 1786 — 1794. Némely kir. rendeletek naplószerű rövid felsorolása dátumok 
és tárgyak szerint, [lat. 8-r. 321.]

26....................Torkos Mihály superint. ered. levele báró Zay Péterhez a helyt.
tanácsnak azon kérdésére teendő jelentés tárgyában: milyen szolgálati 
és fegyelmi rend (subordinatio) van az ev. lelkészek testületében? 
2 másolattal: az erdélyi ref. superint. és consistorium válaszával ugyan
arra a kérdésre. Modor, 1786. dec. 17. [lat. ívr. 41.]

27. 1786. Circularia Josephina: vallásügyi kir. rendeletek és helyt. tan. leiratok 
gyűjteménye II. József korából. 1781 — 1786, 141 drb.

28. 1786. Új perrendtartás (novus ordo judiciarius. — Neue Gerichtsordnung), 
[nyomtatvány latin és német nyelven. ívr. 28 1. Mária Dorottya főhercegasz- 
szony ajándéka.]

29 ................. Emlékirat a hitehagyottakról (Promemoria quoad apostatas).
Név nélkül. 2 pld. [lat. ívr. 4+3 1.]

30 ................. Balogh Péter levele meg nem nevezett személyhez a kormánytól
követelt jelentés tárgyában (lásd I b 17; 19), mellette : az evangélikusoknak 
e tárgyban Budán, 1786. dec. 8-án tartott tanácskozmánya jegyzőkönyve 
és Torkos Mihály véleményes jelentése ugyanebben az ügyben, [lat más. 
ívr .121.]
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I fe 18;
1. 1786. A dunántúli ev. egyházkerület 1786. szept. 26-iki gyűlésének 

jegyzőkönyve. [2 péld., egyik hit. kivonat, a másik más. lat. ívr. 11+81. Mária 
Dorottya ajándéka.]

2. 1782—1786. Protocollum instantiarum religionalium: Vallásügyi kérvé
nyek gyűjteménye, 160 drb. [lat.ésném. más.ívr. 14füzet2241.] Mellette: 
Énekgyüjtemény, 1. rész: halotti énekek, melyek a pozsonyi énekes
könyvben nem foglaltatnak s melyeket a récsei lelkész gyülekezetében 
használatba vetetett; 2. rész: a pozsonyi énekeskönyvben foglalt énekek 
a récsei lelkész átdolgozásában, [ném. ívr. 191.]

3. 1786. a) A helyt. tan. leküldi Besztercebánya városának az erdélyi ref. 
consistorium jelentését az egyházkormányzatról (lásd I b 17; 19) azzal, 
hogy az illető ev. superintendenst hívja föl nyilatkozatra. 1786. nov. 16. 
[a leirat ném., a csatolvány lat.] b) Szinovitz superintendens felelete a városi 
elöljáróságnak. 1786. dec. 8. [lat.] c) A modori superintendens felelete, 
[lat. más. ívr. 121.]

4. 1786. febr. 8. A trencséni ev. esperesség észrevételei az 1784. márc. 
31-iki pozsonyi kér. gyűlésnek a liturgiára vonatkozó javaslatára, [lat. 
ered. ívr. 31.]

5................... A nógrádi esperesség észrevételei a budai konvent (1786.
dec. 8.) pontjaira az egyházi adminisztrációról. A bányakerületi pénz
tárra vonatkozó kimutatások 1787-ből. [lat. más. ívr 81.]

6. 1790. Religionalia Diaetalia: a) Jegyzetek a magy. prot. egyházat fenye
gető veszedelmekről, a klérus mesterkedéseiről II. Lipót trónralépése 
idejéből, [lat. más.] b) Szinovitz Mihály hasonló tárgyú levele valamely 
kir. referendáriushoz. 1790. márc. 9. [lat. ered. két más. melléklettel, ívr. és 
4-r. 14 1.]

7. 1786—1787. a) Kir. leirat az erdélyi kormányszékhez az ev., ref. és 
unit. consistoriumokban tárgyalt kérdések ügyében. 1786. nov. 23. b) 
A helyt. tan. leirata a besztercebányai superintendenshez a prot. consis- 
toriumra vonatkozólag az összes superintendensek által tett felterjesztések 
ügyében. 1787. júl. 31. [ném. más. ívr. 41.]

8....................Helyt, tanácsi leiratok másolati gyűjteménye vallási ügyekben
1752—1786. évekből. 240 drb [lat. ívr. 11 füzet 1321.]

9. 1786. Egyh. törvényszéki ítélet Deluch Vilmos szentiványi lelkész ügyé
ben, Modor, 1786. máj. 4. ily című könyvéből kifolyólag: Liberale judi-
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dum de quibusdam in Theologia Christiana capitibus seu ita dictis 
Articulis Fidei, atque eorum in Libellis Theologicis meliori explicandi et 
disponendi ratione conscriptum per Stef. Vilhelm Deluch eccl. S z : Iva- 
nensis VDM. [lat. más. ívr. 41.]

10. 1786. a) Prónay Pál levele a vallásügyi ágenshez, melyben figyelmébe 
ajánlja Felső-Petény és Vanyarc evangélikusainak sérelmi ügyét. Kis- 
Zellő, 1786. jan. 1. [lat. ered.]; b) ugyanaz ugyanahhoz külön super- 
intendencia alkotása tárgyában, mellékelve a nógrádmegyei egyházak, 
leányegyházak és iskolák jegyzékét, [lat ívr. 7 1.]

11....................Táblázatos kimutatás 33 város kath. és ev. polgárai külön
böző címek alatt való megadóztatásának mértékéről, [lat. föl. 1 1.]

12. 1786. Táblázatos kimutatás arról, hogy a nógrádmegyei evangélikusok 
az 1786. évben különféle dáciákban és stólárékban mennyit fizettek kath. 
papoknak és tanítóknak, [lat. nagy föl.]

13. 1786. Adonyi György végrendeletének másolata 1786. ápr. 8. nemzetség
táblával és a végrendelet végrehajtására vonatkozó jegyzetekkel, [lat. 
ívr. 61.]

14. 1786. Kir. rendelet a házassági szerződések tárgyában, cseh nyelven, 
nyomt. ívr. 201. Mária Dorottya ajándéka ]

15. 1786. márc. 6. II. József rendelete a házassági szerződések tárgyában, 
[ném nyomt. ívr. 181. Mária Dorottya ajándéka ]

16. 1787. ápr. 5. Radvánszky János hivatalos jelentése br. Zay Péterhez 
a bányai egyházkerület ügyeiről, [lat. ered. ívr. 41., 7 melléklettel.]

17. 1787. jan. 23-án tartott bányakerületi gyűlés (conventus particularis) 
jegyzőkönyve, 4 melléklettel (ezek közt van az utasítás a kerületi per- 
ceptor részére, s a bányaker. lelkészi és tanítói özvegy- árva-intézet 
szabályzata, [lat. ered. ívr. 121.]

18. 1787 — 1788. Rusznak János és Kvetko Márton reverzálisára vonatkozó 
akták: a) Nevezettek közös felségkérvénye. 1787 jún 7. [ném. 2 mellék
lettel.] b) A megyétől kiküldött bizottság jelentése, [lat. 7 melléklettel.] c) 
Helyt. tan. leirat Gömörmegyéhez a Kvetko- és Rusznak-gyermekek egy
házi hovátartozandósága ügyében. 1788 febr. 5. [ném. más ívr. 261.]

19. 1787. ápr. 12. A zurányi evangélikusok felfolyamodása a közös iskola 
ellen. 10 drb melléklettel, [lat. ered. ívr. 41.]

20. 1787. ápr. 17. Weinrich Teofil ev. papjelölt felségfolyamodása, hogy, 
bár külföldi, a lieblingi ev. egyház (Temesmegye) lelkészi hiványát el
fogadhassa; a hátiratos elutasító végzéssel, [ném. ered. ívr. 41]

21. a) A péterfalvi (Gross-Petersdorf) evangélikusok azon kérelme tárgyá
ban, hogy az őri-szigeti anyaegyházhoz csatoltassanak, megejtett vizsgá
latról való jelentés. 1787. okt. 21. b) Helyt, tanácsi leirat Vasmegyéhez
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a kérvényezők elutasítása tárgyában. 1788. jan. 8. [ném. más. ívr. 61] 
6 drb. melléklettel.

2 2  .................... a) Gr. Nitzky Chr. átirata Gömörmegye főispánjához a pénz
bírságra ítélt rozsnyói püspök ügyében, [ném.] b) Decretum ugyanazon 
püspök javainak sequestrum aláhelyezése ügyében. 1796. dec. 23. [lat.] 
c) Helyt, tanácsi leirat a püspökhöz, mely közli vele a decretumot. 1797. 
jan. 10. [lat.] d) A püspök jelentése, hogy a ferencrendi kolostorba 
vonult. 1797. febr. 28. [lat. más. ívr. 21.]

23  ................. Ján Miklós gondolatai a tervezett nemzeti zsinatról és felada
tairól, valamint a szervezendő consistoriumokról. [lat. más. ívr 31.]

24  .................Az iskolákra vonatkozó szabályzat tervének fogalmazványa;
erre vonatkozó észrevételek. Sopron, 1775. szept. 21. [lat. más. ívr. 6+31.] 

25. 1786— 1787. Táblázatos kimutatások azokról a szolgáltatásokról (prae- 
stationes), melyeket dunántúli ev. egyházak a plébánusoknak s r. kath. 
tanítóknak évenkint teljesítettek. [magy.,lat., ném. 75 drb.]

I b 19;
1. 1787. febr. 15. II. József rendelete a jobbágyok és földes urak közt 

támadható controversiák elintézésének módját illetőleg, [nyomt. lat. ném. 
ívr. 341. Mária Dorottya ajándéka.]

2. 1789. A besztercebányai tanácsnak Zólyom vármegyéhez intézett feljelen
tése, hogy a németlipcsei ev. lelkész nagypénteken (Parascene) haran
goztatok s a besztercebányai lelkész a reverzálist adott ember gyerme
keit nem engedte katholikusoknak nevelni. 2 pld. a) A besztercebányai 
püspöki consistorium feljelentése Zólyommegyéhez a zólyomlipcsei ev. 
lelkész ellen. 1787. ápr. 16. b) A bevádolt lelkész, Blasy Sámuel, nyilat
kozata vagy replikája. 1787. szept 4. c) A helyt, tanács végzése a fel
jelentésre vonatkozólag. 1789. júl. 7. [lat más. ívr. 8+41.]

3. 1787. Balogh Péter egyet, felügyelő levele az egyházkerületi felügyelők
höz az egyh. kormányzat formájáról és a vallásügynökség díjazásáról. 
Melléklet: az 1786. dec. 6. Budán tartott egyházi tanácskozmány vég
zései. [lat. más. ivr. 81.]

4. 1787. aug. 19. Zarnóczay Mihály levele br. Zay Péterhez a szakolcai, 
szobotisti, vágújhelyi ev. templomokról, illetőleg egyházakról. 3 mellék
lettel (alapító vagy adománylevelek), [lat. ered. 4-r. 31.]

5. 1787. Ősöd, Bácsfalu, Alsó- és Felső-Sipék (1787. jan. 29.), Csal, Opava, 
valamint Csábrágh-Varbók (Hontm.) evangélikusainak egy-egy kérvénye
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a királyhoz, hogy a plébánusnak fizetni kényszerült stólától felmentes
senek; a csaliak újabb kérvénye. 1787. jan 27. [lat. más. ívr. 81.]

6. 1787. magyarorsz. 4helv. hitv. egyházkerület kérelme a királyhoz az iskolák, 
különösen a vegyes iskolák (scholae mixtae) ügyében, [lat más. ívr. 121.] 

7 A magyarországi 4 helv. hitv. egyh. kerület kérvénye a király
hoz a tanrendszer ügyében, [lat. más. ívr. 81.]

8. Ráday Gedeon főgondnok felterjesztése a helyt, tanácshoz consistorium 
szervezése tárgyában. 1787. nov. 20. [ném.]; egy másik felterjesztés alá
írás nélkül ugyanabban az ügyben [lat.] 1787. nov. 27. [más. ívr. 41.]

9................... Szendi és száki reformátusok kérelme a királyhoz szabad-
vallásgyakorlat engedélyezése tárgyában, egy mellékl.; az erdélyi magy. 
kir. udv. kancellária végzése, 1787. jan. 29. [ném. más. ívr. 21.]

10. 1787. júl. 31. Helyt, tanácsi leirat a modori ev. superintendenshez a 
felállítandó consistoriumnak tervezete tárgyában, [ném. más. ívr. 11.]

11. I. Sternelly és Aurivillius svéd papok válasza a benderi táborból egyik 
magyarországi ev. superintendenshez. 1700. jan. 22. II. Krmann Dániel 
önéletrajza. 1687. jún. 28. III. Krmann Dániel ellen indított vizsgálat 
kérdőpontjai [tót]. IV. Krmann Dániel superintendens életrajza. V. Krmann 
Dániel körirata a reform, jubileumra vonatkozólag. 1717. okt. 7. 
VI. Kivonat a halotti beszédből, melyet egy pozsonyi jezsuita Krmann 
felett mondott. (Krmann áttérésére vonatkozólag.) [néni] VII. Krmann 
Dániel védekező levele a pozsonyi diétára egybegyült ev. rendekhez. 
1722. okt. 18. VIII. A kir. ügyész keresete Krmann Dániel ellen. IX. A 
kir. marasztaló ítélet Krmann Dániel ellen. X. Ünnepi beszéd a reform, 
százéves évfordulóján Bitsén. 1617. [tót]. XI. Imádság a ref. emlékünne
pére fiatalabb lelkészek számára. XII. Gr. Thököly István protocollumá- 
ból lemásolt (1823. aug. 17-én hitelesített) régi iratok: a) André Jánost 
udv. papjának hívja meg, 1657. máj.; b) Bierbrunnert a gróf és a kés
márkiak papnak hívják, 1658 ; c) ugyanazok meghívó levele, 1658. aug. 29.; 
d) Thököly István Liptómegyéhez papválasztás ügyében, 1664. jún. 28. 
[magy.]; e) a szentmihályi kegyúr-társakhoz ugyanazon ügyben. 1664. 
jún. 28. [magy.]; f) a liptói esperességhez papválasztás ügyében. 1664. 
jún. 28.; g) meghívólevél Johannides Mihályhoz, 1664. jún. 28. [lat. ívr. 6 1]

12....................Crudi Dániel megjegyzései a tartandó zsinat tárgyában, [lat
ívr. 21.]

13. 1787. a) Helyt, tanácsi leirat az egyh. szervezet, a felállítandó consis
torium ügyében. 1787. máj. 1.; b) felelet rá; c) újabb helyt, tanácsi 
leirat ebben az ügyben, 1787. júl. 31.; d) ugyanaz Torkos Mihály super
intendenshez a tartandó zsinat helyére vonatkozólag, 1790. jan. 22.

. [ném. más. ívr. 7 1.]
20
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14....................Vélemény a pozsonyi iskola reformjáról (tanrendszer és rend
tartás). [lat. ívr. 8 1.]

1 5 . ................A tiszai egyházkerület superintendensének véleménye a con-
sistoriumról a helyt, tanácshoz, [ném. más. ívr. 4L]

16....................Benczúr József észrevételei a zsinattartásra és ev. consistoriu-
mok felállítása tárgyában, [iát. ered. aláírás, ívr. 41.]

17. 1787. a) Helyt, tanács leirata Szepes vármegyéhez, mely megtagadja a 
malduri evangélikusoktól a katholikusoktól elfoglalt templom vissza
adását. 1787. b) A malduri evangélikusok felségfolyamodványa ebben 
az ügyben. 1787. máj. 17. c) Okok, melyeknél fogva a kath. templom 
az evangélikusoknak használatra átengedhető volna. [ném. más. ívr. 101.]

18. 1782. a) A pestmegyei kath. rendek felirata II. Józsefhez a türelmi ren 
deleire vonatkozólag. 1782. febr. 6. b) A pestmegyei ref. és ev. rendek 
óvástétele ez ellen a felirat ellen. [lat. más. ívr. 7+21.]

19................... A kassai kerület evangélikusainak felelete az iskolaügyre vo
natkozó azon pontokra, melyeket gr. Török Lajos kir. isk. főfelügyelő 
közölt, [lat. más. ívr. 4 1.]

20. 1787. a) Helyt, tanácsi leirat a modori városi hatóság utján az odavaló 
. superintendenshez, hogy nyilatkozzék egy erdélyi mintára szervezendő 
főconsistorium kérdésében, b) A superintendens nyilatkozata. 1787. 
máj. 29. [ném. más. ívr. 61.]

2 1 .................... A lőcsei evangélikusok nyilatkozata a helyt, tanácsnak az
iskoláikra vonatkozólag tett kérdéseire; egy melléklettel (Transactio 
Csákyana cum statu ev. Leutschov. erecta, 1687. febr. 25.) [lat. más. ívr. 
és4-r. 1+21.]

22. 1787. Jelentés a Hrabovszky-féle isk. alapítvány állapotáról; melléklet: 
10 drb oklevél, melyeknek eredeti példányai Bártfa városa kezénél (prae 
manibus) vannak, köztük az alapítólevél 1656. febr. 17. [lat. más. 
ívr. 4+271]

23. 1787. II. József rendelete a földbirtok telekkönyvi rendezése tárgyában, 
[ném. nyomt. ívr. 121.; Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

24. 1787. ápr. 2. II. József rendelete a kivándorlás ügyében, [ném. nyomt. 
ívr. 26 1.; Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka ]

25. 1787. febr. 15. II. József rendelete a jobbágyság ügyében, [lat. és ném. 
nyomt. ívr. 161 ; Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

26 ....................Sopronmegye aljegyzője nyomtatásban közhírré tesz négy kir.
rendeletét: zálogház felállítására (Budán), vaj és zsír vámjának leszállítá
sára, a terményekből veendő kilenced és tized, a hatheti oktatás ügyében. 
Valamennyi 1787-ből. [ném ívr. 41.; Mária Dorottya főhercegasszony aján
déka.]
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27. 1787. Sopronmegye aljegyzője nyomtatásban közhírré teszi 10 kir. ren
delet rövid kivonatát: a határőrvidéken katonai bíróságok állítása, a 
macedóniai pamut behozatali vámjának mérséklése, Magyarország s az 
örökös tartományok közt a hajózás megkönnyítése, két udvari ágens ki
nevezése, a katonai határőrvidéken az egyh. interkaláris jövedelem, egyh. 
ügyben kiadott rendeletek gyorsabb szétküldése, a védszentek ünnepei
nek (patrocinia eccl.) szabályozása, banortzei (Trencsénm.) tüzkárosultak 
felsegélése, utak rendbentartása, a kápolnai (Pozsonym.) tüzkárosultak 
felsegélése ügyében, [ném. ívr. 41.; Mária Dorottya főhercegassz. ajándéka.]

28. 1787. febr. 3. Véleményes javaslat (votum) a bibornok-érseknek a felség
hez tett előterjesztésére, melyben a halottak számára való bűnbocsánat- 
hirdetés ellen Ausztriában kiadott rendelettel száll szembe; aláírva: 
Wien, Sauer, [ném. ívr, 261.]

Ib 20;
1. 1789. febr. 24. a) A balassagyarmati evangélikusok panaszos felség

folyamodványa az odavaló plébános ellen, főképp az illetéktelen stólaszedés 
miatt, [lat.] 10 melléklettel; b) helyt. tan. leirat Nógrádmegyéhez ez ügy
ben, 1789. nov. 21-én [ném.]; c) a kiküldött megyei bizottság jelentése 
a plébános nyilatkozatával, melyhez egy 1755,-i egyh. látogatási jkvi 
kivonat van csatolva; d) zahorai evangélikusok panasza a helyt, tanács
hoz a plébános ellen, diiledező egyh. épületek téglái miatt. 1789. ápr. 24. 
[lat. más. ívr. 121.]

2....................Szalonaki evangélikusok felségkérvénye, hogy a Vasmegye
által elbocsátott ev. tanító hivatalába visszahelyeztessék [német]; a gálosi 
evangélikusok kérvényének (a helyt, tanácshoz) fogalmazványa, külön 
iskola felállíthatása tárgyában [német], mellékletekkel: A—E; a szepes- 
remeteiek hasonló kérvénye, [ném. más. ívr. 7 1.]

3. 1788. febr. 24. Horváth Stancsics Márk levele a szepesi városokhoz a 
stóla ügyében, két mellékl. [ném. más. 4-r. 61.]

4 ................. Helyt. tan. köriratok és rendeletek másolatai iskolai és egyházi
ügyekben, 1788-ból. 7 drb. [ném. ívr. 101.]

5 ................. A trencséni egyházmegye egyházkerületi leg jóváhagyott szerve
zési szabályzata (Constitutiones Ecclesiasticae Vener. Contubernii Trent- 
schiniensis. 1788.). [lat. más. ívE 201.]

6 ................. A besztercebányai kath. püspökség feljelentése a megyéhez
Zsolnay Zsigmond ev. nemes ellen reverzálisszegés miatt, 1788. aug. 5.

20*
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Megyei határozat, 1788. aug. 7. A helyt. tan. leirata. 1789. febr. 20. [néme
tül.] Zsolnayné Holécz Johanna nyilatkozata. 1788 szept. 26. [tótul.] 
Zsolnay felségfolyamodványa. 1789. aug. 4. [ném. más. ívr. 7 1.]

7. 1788. a) A nógrádi alispánnak az 1788. júl. 1 én Balassagyarmaton tar
tott nagygyűlésen elmondott beszéde az újoncok kiállításáról s a beszol
gáltatandó gabonáról, [magy.] b) Teleky József főispán beszéde ugyan
ezen alkalomból, [magy.] c) Kivonat ugyanezen gyűlés jegyzőkönyvéből, 
[lat.] d) Nógrád vármegye felterjesztése a felséghez, e) Pest vm. 1788. 
júl. 10. f) Szepes vm. 1788. júl. 11. a helyt, tanácshoz, g) 1788. júl. 8. 
a felséghez az újonc-, gabonaügyben, [lat. más ívr. 321.]

8 ................. Elégia Schwartner Márton soproni lie. tanárnak a pesti egye
temre való távozása alkalmára, írta: Asbóth János. 1788. márc. 7. 
(Elegie, am Tage des Abschieds des Herrn Martin Schwartner; von 
Joh. Asbóth in Oedenburg den 7-ten März 1788.) [nyomtatv. 16-r. 12 1.]

9 .................A süvetei és ajkai prot. lelkészek levele az ágenshez, hogy
járjon közben híveiknek a kath. pap számára fizetendő stólától való fel
mentése tárgyában. 1788. jan. 30., 1788. márc. 22. [lat. más. ívr. 31.]

10 ................. a) Helyt. tan. leirat plébánosoknak ev. hívek részéről adandó
szolgáltatásokról, 1788. jan. 8.-án; b) a veszprémmegyei ev. és ref. 
egyházak kérvénye, hogy a plébánosoknak való szolgáltatásoktól men
tessenek fel, 1789. jan. 4. [lat.]; c) végzés az előbbire, 1789. ápr. 7. 
[ném. más. ívr. 7 L]

11 ................. a) A modori katholikusok annak a megállapítását kérik a helyt.
tanácstól, hogy a céhek nem kath. tagjai a türelmi rendelet után is 
kötelezhetők-e körmenetekben való részvételre stb. 1782. jún. 14. 1 mel
léklettel; b) a helyt. tan. válasza. 1782. jún. 20. [lat. más. ívr. 41.]

12. 1788—1789. Helyt. tan. körrendeletek az ev. templomok építésének módjá
ról, a prédikálhatásról s az iskolai rendről. 17 drb. [ném. más. ívr. 161.]

13. 1788. júl. 24. A kancellária leirata a helyt, tanácshoz a temetők haszná
latáról. [ném. más. ívr. 4 1.]

14. 1788. jún. 1. Gömöry Pál levele báró Zay Péterhez a sajógömöri iskola 
ügyében, [lat. ered. ívr. 3 1.]

1 4 x ................A lupócsi evangélikusok kérvénye Gömör vármegyéhez, hogy
terjessze föl a helyt, tanácshoz azt a kérelmüket, hogy mentesítse őket 
a kath. papnak való fizetés alól; ugyanaz tótul; a felségfolyamodvány; 
a maskovai ev. lelkész, Valentinyi István, kísérő levele a lupócsiak 
folyamodványához, az ágenshez intézve. 1788. jún. 2. [lat. más ívr. 91.]

1 4 ß ............... Levél a hétszemélyes táblához a cseghei (Szabolcs vármegye)
birtokpör ügyében, melyben a Csákányi, Paksy, Vay, Antal, Rudnyánszky 
családok voltak érdekelve. 1788. márc. 9. [lat. más. ívr. 31.]
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15. . ............ A dunántúli ev. egyházak 1788. ápr. 25—26-án tartott köz
gyűlésének naplója Perlaky Dániel prédikációjával együtt, [ném. 
ívr. 12 1.]

16....................A protestánsok iskoláinak ügyében kiadott rendelet pontjai.
[ném. kivonat, ívr. 2 1. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

17. 1788. júl. 18. Helyt. tan. rendelet az újoncozás ügyében, [ném. nyomt. 
ívr. 2 1. 1 melléklettel. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

18....................Helyt, tanácsi körrendeletek: a) az iskolalátogatás ügyében,
1788. szept. 4.; b) a polgárok által a tanulóifjúságnak adott pénzköl- 
csönök tárgyában, 1788. szept. 25.; c) a superintendensek csak oly 
tanítónak adhatnak felhatalmazást a prédikálásra, aki bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy a tanítás módszerét elsajátította, [ném. nyomtatv. ívr. 21. 
Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

19. 1788. jan. 26. Kir. rendelet a tűzkárok megelőzése s a tűzoltás ügyében, 
[ném. nyomtatv. ívr. 18 1. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

2 0 .  ................A komáromi protestánsok templomvisszakövetelési ügyére
vonatkozó akták: a) felségfolyamodvány, 1788. dec. 22. [ném.]; b) helyt, 
tan. leirat a megyéhez, 1789. jún. 25. [ném.]; c) a komáromi evan
gélikusok kérvénye a kamarai adminisztrátorhoz a kir. végzés végrehaj
tása tárgyában. 1789. júl. 21. [ném.] 11 drb melléklettel, köztük Perlaky 
Dávid esperes 7 ered. latin levele; [más.ívr. 101.] ebben a csomóban 
van özv. Rothbardt Jánosné, Madács Zsófia felségkérvénye adóssági per 
siettetése tárgyában, [lat. más. ívr. 41.]

21 ....................A pozsonyi Frühwirth s a honti Zsarnóczay családok végren
deleti, örökségi s az árvák neveltetési ügyei. 1789. Sarnóczai- 
Frühwirth-hagyatékra vonatkozó iratok (4 hatósági végzés másolata; 
Kárner Ferdinánd végrendeleti végrehajtó felségfolyantodv. a hagyaték 
ügyében. Pozsony, 1789. febr. 3.). [lat ered. 7 melléklettel, ívr. 12 1.]

22. 1789. jún. 2. Trencsénvárosi evangélikusok felségfolyamodványa a tőlük 
elvett templomtelek visszaadása ügyében, [ném. más. 1 ív 101.; 21 drb 
mellékl. és anteakta, lat., ném. és tót.]

23....................A dörögdi ev. és ref. lakosok (hiányzó) kérvényének két mel
léklete: a) a zalamegyei kiküldött vizsgáló-bizottság jelentése, 1788. 
ápr. 3.; b) ugyanaz, 1789. febr. 18. [lat. más ívr. 61.]

24. 1789. Kivonat a soproni ev. egyház közgyűlésének jegyzőkönyvéből 
(1789. szept. 13.) a latin iskola tantervére vonatkozólag, [ném. 
h't. más. ívr. 11.]; melléklet: a latin iskolák felsőbb osztályainak tanterve 
és órarendje, [lat ívr. 121. Mária Dorottya ajándéka.]

25. 1789. júl. 21. Besztercebánya város kötelező nyilatkozata a főiskola fenn
tartására vonatkozólag, [ném más. ívr. 21. 10 drb melléklettel.]



158 I b 20;

26 . 1789. jún. 16. Dobrónyai ev. lakosok felségfolyamodványa, hogy men
tessenek fel azon szolgáltatások alól, melyeket a türelmi rendelet előtt a 
kath. tanítóknak teljesítettek, [ném. ered. ívr. 41.4 drb melléklettel.]

27. 1789. máj. 14. Három felségfolyamodvány, név szerint a csabli, össödi 
és felsőalmási (Hontm.) ev. egyházaké, tőlük régebben elvett, most kath., 
de nem használt templomok visszadása tárgyában, [ném. más ívr. 81.]

28 . 1789. A dobrónyai ev.-ok kérelme, hogy a kath. tanítónak való fizetés 
alól felmentessenek, [ném. más ívr. 11., 10 mellékl., lásd : 1 b 20 ; 26.]

29 . 1789. aug. 5. Zsolnay Zsigmond kérelme, hogy a fiát, kinek anyja kath. 
volt, az evang. vallásban neveltethesse, [ném. ered. ivr. 41. hátiratos helyt, 
tan. végzéssel s 2 másolati melléklettel.]

30. 1789 — 1790. a) A komáromi evangélikusok kérelme a kir. kamarai admi
nisztrátorhoz a Chrysost. Szt. János templomának kir. rendelet értelmé
ben való átadása iránt, 1789. júl. 21.; b) helyt. tan. leirat a megyéhez 
a templom átadása ügyében, 1789. dec. 2. [hit. más.]; c) az ev. újabb sür
gető kérelme a kir. kamarához, 1790. febr. 9.; d) a kamara halasztó 
végzése, 1790. febr. 11. [ném. ered. ívr. 101.]

31 ..................a) A hegyeshalmi evangélikusok kérelme elvett templomuk
visszaadása tárgyában; b) ugyanazok kérelme Krisztina főh. asszonyhoz, 
hogy kérelmüket a királynál támogassa; c) a komáromiak hasonlótárgyi! 
kérelme a királyhoz; d) a templom visszaadását elrendelő kir. végzés a 
helyt. tan. útján, (lásd : 1 b 20; 30.) [ném. más. ívr. 4 I.]

32 ................. A kislomnici evangélikusok kérelme, hogy a vegyes iskolától
szabadhassanak meg; a vonatkozó helyt. tan. leirattal s a megye intéz
kedésével. [ném. más. ívr. 81.]

33. 1785—1789. Magánosok 7 drb felségfolyamodványa a házassági fel
mentvény tárgyában, [3 ered , 4 m ás.]; 2 drb felterjesztés Ruffiny super- 
intendenshez hasonló ügyben, [ném. más. ívr. 321.]

33 a 1789. szept. 5. A barsmegyei alsóbb törvényszék felségfolyamodványa,
hogy a törvényszékek nyelve továbbra is latin maradjon, [lat. más. ívr. 31.]

34. 1789. aug. 14. a) A hőgyészi evangélikusok kérelme, hogy a kath. tem
plom építésében való közreműködéstől felmentessenek, [lat.]; b) helyt, 
tan. leirat a megyéhez, 1789. júl 21. [ném. más. ívr. 51.]

35....................a) A kerületi iskolalátogató a besztercebányai hatóságnak, hogy
az ifjak 12-ik életévük előtt nem lehetnek mesterinasok, 1789. jún. 25. 
b) a magisztrátus végzése, 1789. júl. 1.; c) helyt. tan. leirat a megyé
hez, 1789. jan. 17.; d) az iskolalátogató a városhoz, 1789. júl 1. 
e) a magisztrátus végzése, 1789. júl 1., 3 mellékl. [ném. más. ivr. 81.]

36. 1789. okt. 8. a) A pozsonyi ev. konvent nyilatkozata özvegyek, betegek, 
szegények, árvák stb. javára tett nem kath., világi alapítványok kezelése
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ügyében kiadott helyt. tan. rendeletre vonatkozólag, 3 melléklettel; b) 
helyt. tan. leirat Nógrádmegyéhez a gymn. és főiskolai tandíjmentesség 
jótéteményének az ev. lelkészek fiaira leendő kiterjesztése ügyében; c) 
a szügyi tanítóra vonatkozó 3 nyilatkozat az ágenshez, [lat. ném. más. 
ívr. 131.]

37. 1789. 24 drb helyt. tan. rendelet közigazgatási ügyekben, 18 drb német 
nyomtatványon.

38. 1789. a) A pozsonyi ev. egyház felügyelője az ágenshez az alapítványok 
ügyében, 1789. ápr. 29. [ném. ered.]; b) az ágens válasza, 1789. máj. 27. 
[lat fogalmazvány]; c) az ágens újabb levelének fogalmazványa, egy 
mellékl. [ívr. és4-r. 101.]

39....................Emlékirat-tervezet (Promemoria), hogy a stóla, párbér s min
den az evangélikusoktól a kath. plébánusoknak szolgáltatandó teljesít
mény összeírandó s a király elé terjesztendő, [lat.]; az ugyanezen fizet- 
ményekre vonatkozó helyt. tan. leirat másolata, 1789. ápr. 9. [ném. más. 
ívr. és4-r. 3-f-l 1.]

40. 1789. jún. 24. Helyt, tanácsi rendelet az egyetem, az akadémiák s a 
gimnáziumok rendezéséről, [ném. nyomtatv. ívr. 4 1. Mária Dorottya aján
déka.]

41. 1789. júl. 23. A házadót szabályozó kir. rendelet, [ném. nyomt. ívr. 261. 
Mária Dorottya ajándéka.]

42. 1789. Két helyt. tan. körrendelet a megyékhez: a) hogy a folyóvizeken 
közlekedő hajóktól vámot szedni nem szabad, 1789. máj. 14.; b) az 
egyszerű és ajánlott levelek portójának megállapítása, [ném. nyomt. ívr. 41. 
Mária Dorottya ajándéka.]

I b 21;
1....................a) A tiszáninneni és tiszántúli orsz. karok és rendek Budán

tartott kerületi gyűlésén írásba foglalt sérelmek és kívánságok több törvény- 
javaslattal együtt, [lat, 1790.2 pld.]; b) jelentés az országgyűlés néhány 
üléséről; c) az 1790-iki országgyűlés csonka naplója, [lat. föl. 4161., 
c) fogalmazvány, b) benne van c)-ben.]

1 a Az 1790. évi nov. 24-én Pozsonyban tartott ev. egyetemes gyűlés jegyző
könyve. [lat. más. föl. 61.]

2 ................. Buccari város kérvénye a karok és rendekhez, hogy ott a
hajózás és kereskedelem előmozdítására felsőbb iskola állíttassék, 1790. 
[lat. nyomt. 201]
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3....................a) A szepesi városok összességének memoranduma a tek.
karokhoz és rendekhez, melyben kérik, hogy régi kiváltságaik alapján 
tekintessenek az ország 4-ik rendjének. 1790. b) Kérésük indokai pon
tokba szedve (ad inclitos status et Ordines Regni Hung, fundamenta 
et motiva etc. Budáé Tipis Reg. Universitatis MDCCXC.) [2 lat. nyomt. 
12+301]

4. 1790. aug. 31. A nemesdömölki jVasm.) gyülekezethez tartozó hallgató
ság conscriptiója : Nemesdömölk, Ujmihályfa, Kiskötsk, Kápolna, Saág, 
Alsómesteri, Felsőmesteri, Tokorts, Szentmárton, Sömjén, Mihályfa, Qértze, 
Miske, Merse, Belsővath, Isákfa községekben, [magy ívr. 181.]

5....................Törvénycikk az evangélikusok egyházi törvényszékeiről, [lat.
más. föl. 31.; Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

6. 1790. Törvénycikk a vallás ügyében, az országos vegyes bizottság mun
kálata. [lat. más. föl. 6 1.]

7. 1790. a) A vallásügyre vonatkozó törvényjavaslat a tiszai kerületek által 
módosítva; b) koronázás előtti, a vallásügyre vonatkozó törvényjavaslat 
a dunántúli és inneni kerületek által módosítva, [lat. más. föl. 101. ]

8................... Adatok a XVII. századbeli magyar irodalom történetéhez (Bei
träge zu der Litterär-Geschichte in Ungarn), Ribay Gergelytől, [egy cso
mag ném. lat. magy. jegyz.]

9. Bessenyei György levelének másolata, melyben egy excellenciás úrnak 
fejtegeti, hogy nincs uralkodó vallás igazában s a protestánsoknak épp 
úgy van joguk az előnyök élvezésére, mint a hogy résztvesznek a köte
lességekben. (Dátum nélkül, magy.) [föl. 41.]

10. 1790. dec. 15. Kérvénye Neubauer Erzsébetnek a királyhoz, hogy a bör
tönből, hova leányának a hatheti oktatástól való elvonása miatt került, ki- 
szabadíttassék. [ném. fogaim föl. 51.]

11. 1790. jan. 30. Kérvénye a somorjai ev. egyháznak a királyhoz, hogy 
iskolájuk külön legyen, ne vegyes; hogy a harangjukat közösen, díjtala
nul használhassák, stb. 1790. jan. 30. [ném ; ném., magy., lat. mellékle
tekkel, illetőleg az egyház előbbi állapotára vonatkozó iratok másolataival (ösz- 
szesen 15drb) föl. 481.]

12. 1790. jan. 3. Levele Laudon táborszernagynak Pongrácz Boldizsárhoz 
az akkori politikai állapotokról, [ném. ered. 4-r. 41. és másolata föl. 6 
fél lap.]

13. 1790. Azoknak a kath. szavazóknak a névsora, kik a kalocsai érseknél 
1790. nov. 30.-án tartott gyűlés előterjesztését aláírták. (Cathalogus 
Catholicorum voto et sessione gaudentium, qui repraesentationem con- 
ventus apud excellentissimum archi-episcopum colocensem 30. novembris 
1790. habiti, subscripserunt.) [lat. nyomt. 11 1.]
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14. 1790. máj. 10. Értekezés a magyar kereskedelem előmozdításáról. Kiadta 
a magyar kereskedők egyesülete (Commentatio de promovendo in Regno 
Hungáriáé Mercimonio). [lat. nyomt. 8 1.]

15. 1790. Összefoglaló gondolatok a vallási kérdésekre vonatkozólag, az 
1790. évi országgyűlés elé terjesztve néhány ev. és ref. által. [lat. más. 
föl. 121.]

16................... Protestánsok kívánalmai, melyek a koronázási diplomába fel
veendők volnának. 2 pld. [lat. más. ívr. 81.]

17. 1790. szept. 2. A nemeskéri esperesség gyülekezetei és filiái híveinek 
számszerinti kimutatása, [lat. más. ívr. 2 1.]

18. 1790. a) Dunáninneni kér. evang. egyházak jegyzéke (Schematismus) 
1790. évről, b) Dunántúli egyházak jegyzéke 1786-ból. [lat. föl. 101. és 
É2 4 r. 4 1.]

19. 1790. a) A középvasi egyházmegye ev. gyülekezeteinek s azok lélek- 
számának összeírása 1790. szept. hóban [lat.]; b) Matkovich Pál kisérő 
levele. 1790. okt. 5. [magy., [a) föl. 3 1., b) ered. 4-r. 2 1.]

20. 1790. Dunántúli egyházkerület gyülekezeteinek összeírása, [lat. föl. 231.]

I b 22;
1 .......Megbízólevelek másolatai távollevők követei (ablegati absen-

tium) számára 1728-ból 5 drb, 1790-ből 10 drb.
2 .................Az evangélikusok kívánságai az 1790-ki országgyűlésen alko

tandó vallásügyi törvényre vonatkozólag. 3 pld. [lat. más. ívr. 13+12+13 l.J 
Pótlásképpen egy az evangélikusok aggodalmait kifejtő Ácsán kelt irat- 
1790. máj. 14., 15. [lat. más. ívr. 01.]

3 ................. Gyönge, de őszinte észrevételek a leendő országgyűlésről,
Török Józseftől, [lat. ívr. 441.]

4 ................. a) A vasmegyei prot. rendek nyilatkozata a katholikusokhoz,
hogy békekötések és törvények által biztosított jogaikat érvényben akar
ják tartani. 1790. márc. 2. b) Helyt, tanács leirata Torkos Mihály püs
pökhöz és egy számadás. 1790. jan. 22. [ném ] c) Matkovics P. Kőszegen 
kelt levele az ágenshez a föntebbi nyilatkozatról. 1790. márc. 7. d) A vas
megyei protestánsok folyamodványa az udv. kancelláriához szerződésileg 
biztosított jogaik érvénybentartásáról. e) Az ágens válaszának fogalmaz
ványa Matkovicsnak előbbi levelére. 1790. márc. 10. [lat. más. ívr. 5 l.J 

5. 1790. dec. 26. Azoknak a kath. rendeknek a nyilatkozata, akik a kalocsai
21
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érseknél 1790. nov. 30.-án tartott gyűlésbe nem folytak bele. [lat. más. 
ívr. 151.]

6 ................. A tanrendszerről az örökös tartományokban és Magyarországon
(De Coordinatione Studiorum), gimnáziumok-, liceumok- s az egyetemről. 
Llat. 4 r. 70 1.]

7 ................. a) Rövid jegyzet a puchóvölgyi evangélikusokra ráfogott,
állítólag a zsidó és katliolikusok kiirtására irányuló összeesküvésről; 
b) trencséni evangélikusok templomának elvételéről. Trencsén, 1790. 
júl. 3. | lat. más. 4 r. 2 1.]

8. 1790. A Dietriclistein hercegek, a Tinty bárók és Adamovitz Gerasim görög 
nem egyesült püspök kérvényei, melyben részükre az országgyűlésre 
királyi meghívó-levél kibocsájtását kérik, mellékletekkel, [lat. más. ívr. 121.]

9................ Igénytelen észrevételek azon pontozatokra nézve, melyek szerint
a nem katliolikusok szabad vallásgyakorlata ügyében hatósági pártatlan 
vizsgálatok tartandók. [lat. más. ívr. 21.]

10. 1790. jún. 20. Gr. Eszterházy Károly egri püspök pásztorlevele kerüle
téhez, melyben felszólítja papjait, hogy a protestánsoknak az országgyű
lésre való elkészülése példájára, ők meg gyűjtsék össze azokat 
a sérelmeket, melyeket ők szenvedtek a protestánsoktól. 1790. jún. 20. 
[lat. más. ívr. 11.]

11. 1790. Tizenegy vármegye vallásügyre vonatkozó határozatainak rövid ki
vonata. [lat. ívr. 5 1.]

12. 1790. A vallásügyben kiküldött vegyes országos bizottság jegyzőkönyvé
nek kivonata észrevételekkel, [121.]; prot. karok és rendek nyilatkozata, 
1790. aug. [4L]; ugyanazok felirata a királyhoz a királyi vallásügyi pro- 
poziciók törvénybeiktatása iránt. [lat. más. ívr. 191. Mária Dorottya aján
déka.]

13. 1790. a) Az 1790. jan. 28-án a vallásügyben kiadott leiratra vonatkozó
lag beérkezett vármegyei felterjesztések kivonata; b) egyeztetés (Tabella 
combinatoria); c) névtelen levél egyik superintendenshez a teendőkről, 
[lat. más. ívr. és 4-r. 181.]

14. Ugyanaz, mint I b 22; 13. a) pontja.
15. 1790. Hontmegyei ev. és ref. gyülekezetek felségkérvénye a vármegyétől 

elrendelt végrehajtás ellen, mely úton a kath. plébánusoknak követelt 
stólát és párbért akarják rajtuk behajtani, [lat. fogaim. ívr. 41. és egy másik 
kérvény tervezete.]

16....................Kérvénye a Sermage grófi családnak az országosan összegyűlt
karokhoz és rendekhez, hogy az ellene foganatosított törvénytelen végre 
hajtást megsemmisítve, a felperest követelésével a rendes per útjára uta
sítsák. 1790. aug. 20. [lat. nyomt. mellékletekkel.]
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17 ................. A bazini ev. egyház sérelmei, melyeket 1790. jún. 6-án
nyújtottak be az ev. rendeknek. [laf. ívr. 21.]

1 7 « ................A sárosi evangélikusok sérelmi pontjai, melyeket az ország
gyűlésen akartak bemutatni. Eperjes, 1790. május 11. [lat. más. ívr. 91.]

18 ................. A nagyhonti ev. egyházak sérelmei különösen a kath. papok
nak fizetendő stólák miatt. A nagyhonti ev. bányavárosok egyházainak 
sérelmei. Néhány pont utasításul azok számára, kik az evangélikusok 
ügyét az 1790. jún. 6-iki országgyűlésen védeni fogják, [lat. más. 
ívr. 181.]

19 ................. A hontmegyei községek evangélikusainak folyamodványa a
karokhoz és rendekhez, melyben különösen a stólákat illető sérelmeik 
orvoslását kérik. A modori evangélikusok sérelmei, melyeket az 1790. 
jún. 6-iki országgyűlés elé akarnak terjeszteni. Gr. Batthyány Miksa 
megbízólevele ablegatusa számára. 1790. máj. 31. [lat.más. ívr. 61.]

20 ................. Sopronban építendő templom alaprajza [ívr. 11.]
21. 1790. Politikai röpirat verses drámai formában, melyben jelképes és 

akkor szereplő élő személyek beszélgetnek az ország állapotáról. (Hun
gária evocata ad Judicium indicante Personali Koller: Advocato Hungá
riáé vice commite Takács, Fisco Regio Jeszenák, ministro Iustitiae Alapy.) 
[ívr. 161.] A protestánsok rövid kívánalmainak összefoglalása a trónutód
lás alkalmából, 1790. [lat. 11.]

22. 1790. aug. 21. A magyarhoni protestánsok együttes folyamodványa 
II. Lipóthoz, melyben hosszasan kifejtik általános panaszaikat s azoknak 
történeti alapon orvoslását kérik. [lat. más. ívr 121.]

23. 1790. A magyarországi ev. és ref.-ok közös kérvénye a királyhoz, hogy 
iskoláik ügyét autonóm jogaik alapján jogosulatlan ingerenciák kizárásá
val maguk intézhessék, [lat. más. ívr. 101.]

24. 1790. A kassai prot. polgároknak a kir. biztoshoz intézett tiltakozása az 
ellen, hogy őket a városi tisztújitásnál mellőzni akarják, 1790. máj. 5. 
[lat. 3 pld.]; mellékelve Szirmai Gáspár szózata a karok és rendekhez a 
vallás és az egyházi élet törvényes szabadsága és jogai érdekében, [lat. 
2 pld. ívr 21 1.]

25. 1790. Az evangélikusok többrendbeli felségfolyamodványa vallási sérel
meik tárgyában: 1-ső 1790. aug. 21.; 2—4-ik év nélkül; Szemere Ferenc : 
a magyarhoni evangélikusokon és reformátusokon esett sérelmek elő
adása, 1790. ápr. 2.; kérvény, hogy a király szentesítse a zsinati vég
zéseket, 4 pld.; egy névtelennek véleménye azon hátrányokról, melyek 
abból származnak, hogy a vallásügyeket a diétán a katholikusok referál
ják; az 1791. évi 26. törvénycikk szövegezésére vonatkozó egyeztető 
táblás kimutatás, [lat. és ném. ívr. 761.]

21*
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26....................a) Gömör és Kishont vármegye közgyűlésének felirata a fel
séghez a korona, a nyelv, vallás s egyéb dolgokat illető sérelmek ügyé
ben; b) a nógrádi rendek felirata 1790. jan. 26 iki megyegyűlésből a 
felséghez újonc, adó, nyelv, vallás stb. ügyében; c) a honti rendek fel
irata a felséghez 1790. jan. 28-iki gyűlésükből kifolyólag, [lat. más. 
ívr. 361.]

27. 1790. aug. 20. A hontmegyei evangélikusok felségfolyamodványa II. Lipót- 
hoz a kath. papoknak fizetendő stólától való felmentés ügyében, [lat. 
más. ívr. 41.]

2 8 . ............... Az újvidéki görög nem egyesültek felségfolyamodványa egyen
jogúsításért. [lat. más. ívr. 3 1.]

29. 1790. aug. 30. A késmárki evangélikusok felségfolyamodványa városi 
tisztújitási sérelmek tárgyában, [lat. más. ívr 18 1. 13 drb melléklettel.]

30. 1790. nov. 7. A bialai (Galicia) evangélikusok folyamodványa, hogy 
gyülekezetei alapíthassanak, [ném. ered. ívr 41.]

30oc................Jelentés fogalmazványa a losonci ref. iskoláról a bizottságnak.
[lat ívr. 61.]

l e l ;  1 2 3 4

1. 1790. A tiszántúli ref. egyházkerület kérelme a helyt, tanácshoz, hogy 
bekívánt jegyzőkönyveiket olyanoknak adja ki megvizsgálás végett, kik 
a ref. egyháznak nem ellenségei, [lat. más. föl. 31.]

2. 1790. Trencsén város evang. nemeseinek és polgárainak: a) kérvény
tervezete (2 pld.) és b) levele báró Prónay Lászlóhoz (júl. 3.), hogy a 
katholikusok által elfoglalt telkeik visszaszerzésében támogatásukra legyen, 
[lat, a) más., b) ered. föl. 91.]

3. 1790. a) Utasítás gróf Batthyány Miksa követe számára a vallásügyre 
vonatkozólag, 1790. máj. 31.; b) a protestánsok Budán tartott egyete
mes gyűlése által megfogalmazott s a vallásügyre vonatkozó pont, melyet 
a koronázási diplomába kívántak befoglaltatni, [lat. más. föl. 4L]

3a 1790. a) II. Lipót kétrendbeli leirata a rendekhez a koronázási diploma 
és eskü tárgyában, 1790. szept. 20. és 21.; b) 1791 után: a rendek nyi
latkozata egy a vallás ügyében kibocsátott helyt, tanácsi rendelet tár
gyában (Ferenc király alatt?) 5 pld. [a) lat. más., b) magy. más. föl. 181 ]

4. 1790. júl. 15. Rövid észrevételek, melyeket egy róm. kath. hazafi (Magyar 
Dániel) az országgyűlési karok és rendek elé terjesztett. (Kurze Bemer-
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kungen, die ein echter römisch-katholischer Patriot den hier nach Ofen 
im Jahre 1790 versammelten löblichen Ständen eingereicht hat, in der 
Absicht, um sie zu ihrer gesetzmässigen Pflicht zu erinnern.) [ném. 
más. 8-r. 41.]

5. 1790. júl. 22. Levele gr. Pálffy Károly kancellárnak Zichy Károlyhoz, 
melyben a királynak a koronázási diplomára vonatkozó akaratát közli, 
[lat. más. föl. 21]

6. 1790. szept. 16. a) Baloghy alispán s felügyelő levele Nisnyánszky ágens
hez a hontmegyei evangélikusok folyamodványa érdekében; b) szept. 13. 
Hont vármegye felségfolyamodványa, melyben panaszkodik az adó és 
katonai terhek ellen; c) aug. 20. a hontmegyei evangélikusok felség
folyamodványa a kath. papok túlkapásai és a nekik fizetendő illetéktelen 
stólák ellen. [lat. más. föl. 81]

7. 1790. aug. 2. a) Baloghy Mihály honti alispán egyh. felügyelő levele Nis
nyánszky György ágenshez; b) 1792. aug. 13. Nisnyánszky levele 
Baloghyhoz általános és kerületi egyházi ügyekről; c) 1790. szept. 3. 
a pozsonyi kerület megbízólevele a közelgő diaetára Drozdik János és 
Nisnyánszky számára, hogy az evangélikusok ügyét képviseljék, [lat., 
a), b) más.; c) ered. föl. 81.]

8. 1790. aug. 13. A karok és rendek kísérőlevele bizonyos magy. ezredek 
folyamodványához, [lat. más. föl. 11.]

9. 1790. Trencsén város evangélikusainak kívánságai (5 pld.) 1. I. c. 1,2. 
[lat. más. föl. 181]

10. 1802. ápr. 23. Manuale Catholicum, ed. Georgius A. Belnai. Posonium. 
(Mária tiszteletére vonatkozó nyomtatott könyvnek egy hiányos íve.) 
[lat. nyomt. 8-r. 241.]

11. 1790. Jegyzet a hajdúkról. (Nóta quoad hajdones.) Nyomtv. Pozsony, 
[lat. föl. 19 1 ]

12. 1790. Jegyzet az 1790-ki országgyűlési karok és rendek evang. részének 
véleményéről és szándékairól, [lat. más. föl. 5 I.]

13. 1790. Vegyes jegyzetek, adatok a magyarországi ev. egyh. történetéhez 
Ribay Györgytől, néhány eredeti melléklettel, levéllel. Latin kézirat, [lat., 
magy., ném. különböző formátum. 1 csomó.]

14................... Nova Mirabilia c. allegorikus gúnyirat Magyarország akkori
és jövendő állásáról és helyzetéről, [lat. más. föl. 581.]

15. 1790. (?) A vasmegyei, zalai, fehér-, komáromi ev. egyhm. lélekszáma. 
[lat. más. hosszában kettéhajtott föl. 201.]

16. 1790. jún. 27. a) A katholikusok észrevételei az evangélikusok javasla
tára a vallásügyre vonatkozólag; b) jún. 30. Az evang. követeknek erre 
adott válasza. 2—2 pld. [lat. más. föl. 201.]
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17. 1790. a) A felsőmagyarországi evangélikusok véleménye a vallás dolgá
ban, tekintettel a szabad vallásgyakorlat, a hitvallás szabad megválasz
tása, a politikai helyzet, a. birtokok, az ország ügyeinek a kath. urakkal 
való közös igazgatás szempontjaira; b) máj. 14-15 . Ennek kiegészítése, 
[lat. más. ívr. 19 1.]

18 ................. Javaslat a közigazgatás igazságosabbá tételére. Az 1790. jún.
6-ki diaeta elé terjesztette Noszlopy Zsigmond. (Partem maximam liber- 
tatis ac felicitatis populi constituit celer, debitaque iustitiae admini
strate . . . .  Authore Sigismundo Noszlopy, de Eadem, causarum advo- 
cato . . . .  Tyrnviae.) [lat. nyomt 8-r. 1121.]

19 .................Magyar nyelvtan-tervezet; betűkről, hangokról, szók helyes
írásáról összefoglaló szabályok. Dátum nélk., magyarul, [magy. más ívr. 181.]

20. 1790. jún. 22. Az evang. rendek követelményei a vallás dolgában s ter
vezete annak, mi módon kívánják a protestánsok jogait és szabadságát 
a királyi diplomába felvétetni. Két pld. [lat. más. föl. 161 ]

21....................Tervezet, melyet Plathy András a királynak az ország belső
állapotának rendezésére vonatkozólag benyújtott, [lat. más. föl. 121.]

22. . . . . . .  Tervezete a magyarhoni ág. h. ev. egyház törvényeinek. (Proiec-
tum Canonum Ecclesiasticorum Eccl. Evang. Augustanae Confessioni 
addictae in Hungária.) [lat. más. föl 81.]

23....................A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház alkotmányának tervezete
(Proiectum Constitutionum Ecclesiasticarum Eccl. Evang. Aug. Confess, 
in Hungária. Liber I — II.) az 1791. évi szept. 12 tői okt. 12-ig Pesten 
tartott zsinat munkálata. Az első könyv 3 példányban. 1 melléklet: 
Schwarz Gottfried schanenburgi (Hessen) superintendens vallásügyekre 
vonatkozó német nyelvű irata. [lat. ném. más. tol 3061.]

24. 1790. Tervezete a nemzet kibékítésének, Schramkó Pál németlipcsei lel
kész által a királynak ajánlva, [lat. más föl. 41.]

25. 1790. júl. 24. Tervezet egy királyi szenátus felállításáról, mely a nádor 
elnöklete alatt mintegy a távollevő király kormányzó és ellenőrző hatal
mát helyettesítse. Kidolgozta a tiszáninneni s túli kerület 1790. júl. 24 i 
ülésén. 2 pld. [lat. más föl. 71.]

26....................A királyi diploma tervezete, vegyes bizottságtól kidolgozottal!,
II. Lipót számára. 2 pld. [lat. más. föl. 351.]

27. 1790. Kifejlődése a nem katholikusok vallásgyakorlatára vonatkozó terve
zetnek, mely az 1790. országgyűlés folyamán a pro és kontra hozzá
szólások után kialakult, [lat. más. föl. 40 1.]

28. 1790. júl. 4. A koronázási hitlevélnek vallásra vonatkozó s a koronázás 
előtti törvénycikknek tervezete, melyet a kath. rendek fogalmaztak meg 
1790. júl. 4-én. [lat. más. ívr. 6 l.j
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29. 1790. nov. 7. Tervezet arra nézve, hogy az 1790. nov. 7 iki kir. ren
delet a protestánsok vallásügyéről, hogyan vétessék törvénybe, [lat. más. 
ívr. 121.]

30....................Tervezet a protestánsoknak a helyt, tanácsban való képvisel-
tetéséről egy tanácsos személyében, az egyes egyházak házi védelméről, 
az ágensek útján a felső kormányszékekhez való folyamodásról az 
ágensek járandóságáról, [lat. más. ívr 31]

I c 2;
1....................Emlékirat (Promemoria), a királynak benyújtott, vagy benyúj

tandó kérvény tervezete a magyarhoni ev. egyház törvényes jogainak 
tárgyában, [lat. föl. 61.]

2. Ugyanaz, mint I c 2 ; 1. [föl. 61.]
2 « ................Jegyzék a zsinathoz azon hátralékos díjakról, melyek néhai

Droszdik János bécsi vallásügyi ágens örököseit megilletik. 4 melléklet, 
[lat. föl. 131.]

2 ß ................a) Az 1791. szept. 12-én tartott egyet, gyűlés jegyzőkönyvének
fogalmazványa, b) Kér. felügyelőtől (?) a superintendensekhez intézett 
átirat egyházak népességének kimutatásáról. 1790. c) A pesti egyház 
alapítására vonatkozó jelentés és kérelem, [lat. más. föl. 61.]

3. 1790. júl. 4. Végzései mindkét tiszai kerület kath. követeinek a vallás 
ügyében. 2 tisztázati példány, [lat. föl. 32 1.]

4. 1790. a) Utasítás az országgyűlés által a király meghívása végett Bécsbe 
menesztett küldöttség számára. Budán, 1790. aug. 16.; a küldöttség 
tagjainak névsora; b) a rendek felterjesztése a királyhoz. 1790. aug. 16. 
[a és b 2 pld. lat. más. föl. 81.]

5....................Röviden kidolgozott pontok tájékoztatásul azok számára, akik
az 1790-iki országgyűlésen az evangélikusok ügyét képviselni s támo
gatni fogják. 3 példányban, [lat. más. föl. 20+15+181.]

6. 1790. A koronázási hitlevél 2-ik pontja a vallásügyre vonatkozólag, [lat. 
más. föl. 7 1.]

7. 1790. a) Pécs városának felségfolyamodványa királyi meghívó-levélért 
az országgyűlésre. 1790. máj. 4.; b) mellette: királyi meghívólevél 
Zombor város számára, kibocsátotta Mária Terézia. 1750. nov. 27. [lat. 
más. ívr 41.]

8....................Észrevételek (a besztercebányai kér. vagy bányakerületi) a vallás
ügyre vonatkozólag. 3 pld. [lat. más. föl. 61.]
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9. 1790. máj. 14—15. Néhány észrevétel, mellyel a felsőmagyarországi 
evangélikusoknak a vallásszabadság ügyében nyilvánított véleményét 
Ácsán kiegészítették. 1790. máj. 14—15. 3 pld. [lat. más. föl. 191.]

10. Az 1790-iki országgyűlésen jelenlevő prot. rendek felségfolyamodványa, 
melyben általánosságban úgy, mint részleteiben kívánják a teljes vallás
szabadságot s egyenjogúsítást, hivatkozva a bécsi, linci, nikolsburgi 
békékre, más egyezményekre s II. József egyik-másik üdvös intézkedé
sére. 1790. dec. 12. [lat. más. föl. 13 1.]

11. 1790. dec. 9. Az evangélikus rendek előterjesztése a vallásügyi végzés 
becikkelyezése tárgyában, [lat. más. föl. 41.]

12. 1790. okt. 13. Királyi leirat a karok és rendekhez válaszul 1790. okt. 5 iki 
felterjesztésökre, Frankfurt, [lat. más. föl. 2 1.]

13. 1790. ápr. 17. A budai helyt, tanács leirata Bakabánya elöljáróságához, 
melyben a városi tisztviselők választásának (restauratio) érdemében oda
nyilatkozik, hogy a jelölésnél a vallást nem kell tekintetbe venni. [lat. 
más. föl 2 1]

14̂  1790. aug. 22. A király, II. Lipót, aug. 20-iki leirata a rendekhez, (lati
nul és magyarul), melyben a diplomában kifejezettek megtartását ígéri. 
Pálffy Károly gróf kísérő leirata a felség leiratához a Regnicolaris bizott
sághoz (aug. 22.) és még egy leirata ugyanahhoz a katonaságra vonat
kozólag. 1790. aug. 22. [ más. föl. 31.]

15. 1790. a) Az ev. rendek kérelme a kath. rendekhez, hogy érveiket nyugodt 
lélekkel hallgassák meg. b) Tervezete azoknak a pontoknak, melyekkel az 
ev. rendek az ev. és ref. vallás jogait, szabadságát bizonyítják s melyek
nek felvételét követelik a királyi diplomába. 1790. jan. 22. [lat. más. 
föl. 51.]

15a 1790. máj. Névsora azon Starhembergeknek, akik a magyar honosságot 
s országgyűlésen való részvételt megkapják. Starhemberg György herceg 
és Ferenc gróf folyamodványa az udvari kancelláriához ez ügyben. (3 
drb.) [lat. más. ívr. 41.]

16 .................... A nógrádvármegyei követek pontokra szedett készülete a
vallás dolgáról, amelyet a diétán akartak előadni, [lat. más. föl. 21.]

17 .................... Somogymegye lutli. híveinek conscriptiója. [magy. föl. 131.1
18. 1790. aug. 27. Az ágfalvi ev. gyülekezet és filiái lélekszámának összege

zése. Gamauf Sámuel soproni esperesnek címezve (kívül.) [lat. ered. 
4-r 11.]

19. 1790. szept. 8. A győri esperesség egyházai lélekszámának összegezése, 
[lat. kiterjesztett föl. 1 1.]

20. 1790. szept. 15. A locsmándi (Sopron) ev. egyház híveinek lélekszáma. 
[ném. ered. 8 -r. 21.]



169I c 2—1 c 3;

21. 1790. máj. 6. Utasítás a sopronmegyei országgyűlési követeknek (instruk
ció.) [lat. föl. 321. Mária Dorottya ajándéka.]

22. 1790. A„Vexatio dat intellectual“ röpirataz országgy. alkalmából, [lat.föl.561.] 
22a 1791. febr. 10—11. Az evangélikusok és reformátusok vegyes tanács-

kozmányának (mixtus conventus) végzései, [lat. a jegyző kiadványa föl. 5 1.]

I c 3;
1. 1791. aug. 3. A tiszáninneni és tiszántúli kerület Csetneken tartott gyű

lésének végzései, [lat. más. föl. 101. ]
2. 1791 — 1792. a) A trencséni hatóság jelentése az evangélikusok számára 

templom-és iskolaépítés céljára kihasított telekről. 1791. dec. 5. b) Helyt, 
tanácsi végzés ebben az ügyben. 1792. márc. 7.

3. 1791. Zsinati iratok (Acta Synodalia): a) a zsinattartásra engedélyt kérő 
közös, ev. és ref. kérvény; b) két helyt, tanácsi leirat (1791. aug. 16.) 
az engedély megadásáról; c) a zsinat előkészítése, szept. 5. és 11.; d) 
a zsinaton résztvevők névsora; e) a zsinaton hozott és a királyhoz szen
tesítésre felterjesztett törvények (canones); f) a superintendensek hivatali 
esküjének szövege s a szimbolikus könyvek tárgyában a zsinathoz be
nyújtott nyilatkozata több zsinati képviselőnek, 1791. okt. 8. [lat. más. 
föl. 57 1.; Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

4. Az 1791. évi zsinat iratai (A, B, C, D, E, F, G péld.): a zsinat jegyző
könyve, inkább naplója az ülésenként (szept. 12—okt. 14) tárgyalásra ke
rült iratok és elmondott beszédek szövegével 7 példányban; ezenfelül 
magában foglalja még: az E) péld. az I c 3; 3, f) jelzésű iratot, az h) 
péld. szimbolikusok és antiszimbolikusok nyilatkozatait, Coburg herceg 
levelét és báró Prónay Lászlónak erre adott válaszát, a G) péld. az 
I c 3; 3 . e) jelzésű iratot is. [lat. más. föl. 41+60+45+22+40+27+121 1.; 
D) és E) Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

5 ................. A dunántúli evangélikusok koronázás előtti cikkelye a vallás
dolgában mindenféle sérelmekről, [lat. más. föl. 3.1.]

5« 1798. aug. 19. Az evangélikusok kiküldötteinek Pesten ócsai Balog Péter 
főfelügyelő elnöklete allatt tartott ülésének jegyzőkönyve, [ lat. fogaim, föl 91.]

6 .............. A „tolnai seniorális distriktusban levő evangélica ekklézsiákban
feltalálandó lelkeknek száma“. Összegezés egyházak szerint, [magy. más. 
kiterjesztett föl. 11.]

7 .............. Felségfolyamodvány (aláírás nélkül), hogy a dicasteriumoknál
a felsőbb és alsóbb hivatalok egy bizonyos megállapított száma mindig

22
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a mindkét hitv. protestáns egyház híveivel töltessék be. [ném más. 
föl. 7 1.]

8. 1791. febr. 8. Boronkay József somogyi követ protestánsokat terhelő 
nyilatkozata a főrendek és rendek összes ülésén a vallás dolgában és 
pedig abban a kérdésben, hogy a királynak 1791. jan. 18-án a karok és 
rendek elé terjesztett prepozíciója törvénnyé tétethetik-e. [magy., ismeret
lentől jegyzetekkel kísért másolat. 4-r. 351. k. b. nyomtatásban is megjelent.]

9. 1791. nov. 12. Petrovits Péter temesvári püspök a felvilágosodás szelle
métől áthatott levele ócsai Balogh Péterhez s általa az ev. zsinat 
tagjaihoz, [ném. más 4-r. 31.]

10. 1791. szept. 5. Barátságos előkészítő értekezlet Balogh Péter főfelügyelő
nél a közelgő zsinat rendezéséről (3 példány); lásd I c 3 ; 3c. Egyházi 
perrendtartás tervezete, [lat. más. föl. 101.]

11 ................. A magyarhoni ev. egyház törvényei, melyeket az 1791. évben
kir. engedéllyel Budán tartott zsinaton hoztak (Canones Ecclesiae Evan- 
gelicae A. C. Inclyti Regni Hungáriáé in Synodo generali Anno 1791 
cum benigno annutu regio Budáé celebrata constituíi) 2 pl. (előadói 
javaslat), v. ö. I c 3; 3 e és 1 c 3 ; 4 G. [lat. más. föl. 501. +  90 féllap.]

12 ................. Az 1791. ev. zsinat törvényei, előterjesztve a felséghez a zsinat
elnöksége által (Canones Synodi Evangelicorum Aug. Conf. de Anno
1791.) 3 pld. (lásd: I c 3; 11.) Llat. más. föl. 62+75+421.]

12a 1791. a) A főfelügyelő körlevele a kerületi felügyelőkhöz; tájékoztatás 
az összehívandó zsinatról, 1791. febr. 22.; b) a közös prot. zsinati bi
zottság tervezetének vázlata; c ) kivonat a pozsonyi egyház számadásai
ból, egyh. alkalmazottakra vonatk. adatok, [a), b) lat.; c) ném. más. föl. 61 ]

13 ................. Distichonok a kath. klérusról az 1791. pozsonyi diaetából ki
folyólag, amiért olyan derekasan viselkedett a vallási ügy tárgyalásánál. 
(Clero Hungáriáé ob rem religionis stenue gestam. MDCCXCI.) [iat- 
nyomtatv. 4-r. 31.]

14 ................. A magyarhoni ev. egyház történetének vázlata a Lulher-féle
reformációt követő időben. (Collegium Históriáé Eccl. in Hungária post 
reformationem Lutheri.) Tanítási vezérfonal név nélkül, [lat. más. föl. 51 1.]

15. 1791. aug. 28. A szentgyörgyi evangélikusok felségfolyamodványa vallási 
sérelmek ügyében, [lat. fogaim, föl. 31.]

16. 1791. a) Körlevél a zsinat után az egyházmegyei felügyelőkhöz és espe
resekhez; b) a zsinati jegyzőkönyv kivonata a zsinat alatt tett alapítvá
nyok tárgyában ; c )  javaslat a teendő alapítványok alapítóleveleiről, [lat. 
fogaim, föl. 61.]

17....................A soproni egyházi törvényszék tervezete, mely kiterjesztődnék
az összes dunántúli kerületekre, [lat. más. ívr. 81.]
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18 ................. A pozsonyi kerület (Pozsony, Nyitra, Trencsén, Moson, Turóc,
Liptó, Árva) anya- és leányegyházainak, papjainak, iskoláinak összeírása 
a zsinathoz beterjesztve, [lat. más. ívr. 91.]

19 ................. A Veszprém megyei ev. egyházak összeírása. Aláírták: Tompos
Balázs gergelyi prédikátor és senior és Szakonyi József pápai prédikátor 
és consenior. [magy. ered. fo). 4 1.)

20 ................. Észrevételek arra a királyi rendeletre (1791. jan. 28.), mely a
vallásról, különösen pedig a vegyes házasságokról s a kath. vallásról az 
evang. vallásra áttérni akarókról, adatott ki. [lat. fogaim, föl. 51.]

21. 1791. A magyarországi ev. egyházak jegyzéke, kerületek szerint a lelké
szek neveivel, [lat. ívr. 71. Mária Dorottya ajándéka.]

22 ..................A lutheránus vallás állapotáról Magyarországon, IV. sz.; (Con
tinuation sur l’état de la Religion Lutherane en Hongrie Nr. IV.) [töre
dék név nélkül, fr. 4-r. 21.]

23. 1791. febr. 8. A kath. klérus ellenmondása a vallásügyben országgyűlésen 
hozott és II. Lipóttól szentesített cikkelyek ellen, melyek az 1790. diaetán 
protestáció alakjában a karok és rendek elé terjesztettek. (Contradictio 
eléri contra articulos diaetales.) [lat. más. föl. 2 1.]

23 a 1791. szept. 5. A pozsonyi kerület megbízólevele egyes megyéiből a
zsinati küldöttei számára. Torkos Mihály püspök és Szilvay István fel
ügyelő sajátkezű aláírásával s pecsétjével, [lat. ered. ívr. 11.]

24. 1791. máj. Kritikai megjegyzések a magyarhoni ág. hitv. ev. egyház egy
házi-alkotmány tervezetére, (a szöveg és a kritika párhuzamosan szembe
állítva) a turóci esperességtől. (Criticae observationes in projectum Con- 
stitutionum evang. in Hungária per fraternitatem Thurocziensem.) [lat. 
föl. 201.]

25 ................. Néhány pontba szedett érv amellett, hogy miért volna jó a
pesti egyetemen prot. theologiai tanszéket felállítani. (Ellenérvekkel együtt.), 
[lat. fogaim. 4-r. 31.]

26 ................. a) Boronkay József beszéde az országgyűlésen, hogy az 1791.
26. §. ne igtattassék a törvénytárba, 1791. febr. 8.; b) az evangélikusok 
érvelése, hogy a kir. diplomákban váltig biztositott vallásügyet a törvények 
közé kell igtatni, 1790.; c) a prot. rendek tiltakozása a pestmegyei kath. 
rendeknek Pestmegye 1782. febr. 5-iki gyűlésén benyújtott nyilatkozata 
ellen. [lat. más. 4-r. 261.]

27. 1791. szept. 9. A besztercebányai ev. egyháznak a városi hatósághoz 
intézett nyilatkozata, hogy az evangélikusok az őket megillető mértékben 
folyjanak be a városi ügyek intézésébe és kultuszcélokra megfelelő támo
gatásban részesüljenek. Mellette: egy kimutatás a besztercebányai kath. 
egyh. alkalmazottak fizetéséről (1779-ből.) [lat. föl. 131.]

22*
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28. 1791. Szózata Németh József győri lakosnak az odavaló evangélikusok 
elnyomatása ügyében a zsinathoz, [magy. ered. föl. 61.]

29. 1791 —1792. I. a) Batthyány prímás nyilatkozatának, melyet az 
evangélikusok és reformátusok zsinatára nézve tett, kivonata; b) Darvas 
Ferenc, br. Podmaniczky József és Vay József consiliariusok észrevételei 
a helyt, tanácsnak a zsinatról teendő felterjesztésének néhány pontjára,
1792. febr. 13.; c) a helyt, tanácsnak a zsinatról szóló felterjesztéséből 
a házassági jogra, az iskolákra, a cenzúrára vonatkozók kivonata; d) a 
prímás véleménye a prot. zsinat házasságügyi kánonairól. (Az eredetivel 
összevetette Baloghi Lajos bányakerületi felügyelő.) II. mint az I. a) azonfelül
A) melléklet: a prímás a megváltoztatandó és a meghagyható kánonokról;
B) melléklet: ugyanaz, mint az 1. a). III. A prímásnak egy (1791. jan. 
15.) Ferenc főherceg elnöklete alatt tartott konferencián vallás tárgyában 
tett nyilatkozata, [lat. más. föl. 241.]

30. 1791. aug. 16. A magy. helyt. tan. leirata, melyben tudatja, hogy a király 
az 1791-iki zsinatra az evangélikusokhoz gr. Brunszvik Józsefet, a refor
mátusokhoz br. Almásy Pált nevezte ki kir. biztosokká, [lat. más. föl. 11.]

31....................A helv. hitvallásúak 1791-iki zsinatának naplója (csonka).
[magy. más. föl. 511.]

32. 1819. „Benedek Mihály debreceni prédikátor és tiszántúli superintendens 
úr tudós értekezése a budai zsinat némely kánonjairól.“ [magy. 511.]

I c 4;
1....................A magy. evangélikusok testületi egyházszervezetéről. (Deductio

ordiniset juris consistorialis ab evangelicis Hungáriáé a principio statim et 
ad nostra tempóra continuo usitati.) [lat más. föl. 61.]

2. 1791. A kereskedelem ügyében kiküldött orsz. bizottság jelentése az
1791. 67. törvénycikk tárgyaira vonatkozólag. (Demissa deputationis
regnicolaris Commercialis quoad obiecta articulorum 67. 1791. regnico- 
lariter sibi delata relatio. Posonii. [lat. nyomt. 161.]

3. 1791. Felterjesztése a magyarhoni evangélikusoknak és reformátusoknak 
a királyhoz, hogy ne engedje az 1791:26. törvénycikket igazi értelméből 
és érvényéből kiforgatni, [lat. más. föl. 451.]

4. 1791. Két beszéd az 1791. zsinaton; az egyik az elnök megválasztását 
sürgeti, a másik a megválasztott elnök nyilatkozata, hogy a választást 
nem fogadhatja el. [lat. más. föl. 4-r. 111.]
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5. 1791. márc. 5. Batthyány primás beszéde az 1791. évi országgyűlésen 
(márc. 5.) a vallásügyben, [lat. más. föl. 4L]

6. 1791. máj. 9. Levele a tiszai egyházkerület gyűlésének ócsai Balogh 
Péter egyet, felügyelőhöz Nicolai Sámuel uj superintendens megválasz
tásáról s Drozdik és Zitkovszky vallásügyi ágensek fizetéséről, Eperjes, 
[lat., más. föl. 2 1.]

7 . 1791. febr. 11. Levele Fábry pozsonyi tanárnak a göttingai magy. egye
temi ifjakhoz arról, milyen örvendetes biztosítékot nyert a vallás ügye az 
1791. évi országyűlésen. Pozsony, a 26. törvénycikk rövid kivonatával, 
[lat. más. 4-r. 61.]

8. 1791. aug. 26. A helyt, tanács előterjesztése a királynak, a rozsnyói 
püspök panasza alkalmából, vájjon a vallásügyi vegyes bizottságok tagja 
lehet-e egyházmegyei ember? [lat.más.föl.21.]

9 . 1791. Kivonata a zsinathoz érkezett beadványoknak, [lat. más. föl. 41]
10. 1791. jún. 16—18. Jegyzőkönyve (kivonatban) a dunántúli ev. egyház- 

kerület 1791. évi június hó 16., 17., 18. napjain, Fölpécen tartott köz
gyűlésének. [lat. más. föl. 7 1.]

11. 1791. Zsinati iratok: 1. A helyt. tan. előterjesztésének kivonata a zsina
tokra vonatkozólag; 2. ugyanaz a házassági ügyekre vonatkozólag;
3. ugyanaz az iskolák igazgatásáról s a könyvvizsgálatról (censura);
4. a primás nyilatkozatának kivonata; 5. három ev. helyt. tan. tag külön 
nyilatkozata ; 6. kivonat: azok a kánonok, melyek megváltoztathatóknak s 
azok, melyek meg nem változtathatóknak tartatnak; 7. a házassági ügyek
ről szóló kánonokról (3-ik illetőleg 5-ik rész.) [lat. más. föl. 301.]

12....................Kivonat a bán elnöklete alatt (1604 — 1738) tartott horvát
országgyűléseknek protestánsokra vonatkozó határozataiból, [lat. más. 
föl. 6 1.]

13. 1791. A karok és rendek számára való eskűforma. Az 1791. jún. 15-én 
válóban elmondott eskűforma. [lat. más.ívr. 4L]

14 ..................Folyamodványt kísérő levél, panasz a terényi (Nógrádm.) plé
bános ellen. Levél, melyben a soproni egyháznak igéri valaki támogatá
sát. Levél, melyben birtokokról s a lengyel protestánsokról kérdezősköd
nek. Levél, mely kikel azon befolyás ellen,. melyet a papság a királyra 
gyakorol, [magy.] Levél, melyben tanácsot kérnek, hogy szerezhetnének 
protestánsok birtokot a bánságban, [magy.] [lat. magy. más. 8-r. föl. 81.]

15 ..................Az ev. egyházakra és iskolákra vonatkozó alapítványok és
adományok összeírása, 1791. [lat. más. ívr. 88 L]

16. 1791. febr. 13. A besztercebányai evangélikusok sérelmei, hogy a kath. 
egyház terheit jórészt az ev. polgárok kénytelenek viselni. Raksányi Pál 
ev. egyh. felügyelő tudósítása, 1791. febr. 13. [lat. más. föl. 2 L]
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17. Lőcse szab. kir. város különös sérelmei az 1791-iki országgyűlés elé 
terjesztve, 10 drb. melléklettel. 1. III. Károly 1719. jiil. 30-án megerősíti
1. Lipótnak 1685. ápr. 23-án Lőcsének adott privilégiális oklevelét.
2. 1791. júl. 30. Lőcse város folyamodványa a nádorhoz. 3. a) 1550. 
aug. 20. I. Ferdinánd Lőcse város régi privilégiumait megerősíti, b) 
1580. febr. 26. Rudolf király megerősíti I. Ferdinánd 1558. aug. 27-iki 
privilégiális oklevelét Lőcse város számára. 4. Thurzó család egy tagjának 
végrendelete. 5. 1761. jan. 30. Kimutatás a Lőcsében birtokos nemesség 
adójáról. 6. Lőcse város folyamodványa a cs. kir. kancelláriához. 
7. Lőcse város felségfolyamodványa. 8. 1596. okt. 11. Rudolf király 
Lőcse városában letelepedett birtokos nemesekre rárója a városi polgá
rok kötelezettségeit. 9. a) 1733. dec. 10. Lőcse város szerződése báró 
Berény Zsófia, özv. Splény Lászlónéval négy birtokra vonatkozólag, b) 
1754. jún. 30. Lőcse város megegyezése báró Berény Zsófiának elzálo
gosított említett négy birtokra vonatkozólag báró Splény Gáborral. 10. 
1744. dec. 4. Mária Terézia útlevele Edlinger Vilmos részére, [lat. más. 
(5 melléklettel, ered.) föl. 661.]

18. 1791. febr. 14. A körmöci ev. egyházközség sérelmei, melyeket az ország
gyűlés elé terjesztett Fraisaisen János Körmöc városi képviselő, [lat. 
föl. 41.]

19. 1791. szept. 2. A modori ev. egyházközség sérelmei, melyeket a pozsonyi 
(dunáninneni) egyházkerület képviselőinek a zsinaton való előterjesztés 
végett átadtak, [lat. föl. 31.]

20....................Bazini ev. egyházközség sérelmei, 4 melléklettel, a követek
(országgyűlési? zsinati?) számára, összeírva, név nélkül, .[lat. föl.211.]

21. 1791. okt. 1. A 7 szepesi bányaváros ev. egyházainak sérelmei előter
jesztve a zsinaton Simon András képviselő által. [lat. ívr. 41.]

22. 1791. A zsinati képviselők névsora és lakása Pesten a zsinat ideje alatt, 
[lat. más. föl 8 1.]

23. 1791. szept. 22. A zsinati vegyes (ev. és ref.) bizottság jegyzőkönyve 
gazdasági ügyekben, [lat. más. föl. 15 1.]

23x 1791. a) A trencséni evangélikusok kérelme a nádorhoz és a helyt, 
tanácshoz azon sérelmük ügyében, hogy a város templomnak, iskolának 
nem akar telket adni. (Aláírás nélkül); b) a kísérő levél, 1791. szept. 22. 
[lat. más. föl. 8 1.]

23ß 1791. Levél aláírás nélkül (Radvánszky ?) a zsinati végzések, az unió 
stb. tárgyában, nem tudni, kihez (Radvanae, d. 6. nov. 1791.) [lat* 
föl. 8 1.]

24.................a) Az ágensek kisérő folyamodványa, melylyel a b) alattit benyújtják
Őfelségének 1791. máj. 1. b) A két prot. egyház felségfolyamodványa



I c 4; 175

zsinatért 1791. febr. 16. c) A főhercegi titkári hivatal kérdései a helyt, 
tanácshoz a zsinat ügyében 1791. jun. 3. d) A helyt, tanács felelete 
1791. jun. 17. e) A helyt, tanács felelete a király számára 1791. jun. 21.
f) Kir. rendelet a zsinatról 1791. aug. 4. g) Utasítás a zsinatokra küldött 
kir. biztosok számára, h) A helyt, tanács leirata, melyben közli a zsina
tokra kiküldött kir. biztosok kinevezését 1791. aug. 16. i) Helyt, tanács 
leiratai közigazgatási fórumokhoz, melyekben zsinat engedélyezését adják 
tudomásul. 1791. aug. [lat. más. ívr. 341.]

25. 1791. szept. 28. Eperjes, Kassa, Késmárk, Bártfa, Kisszeben ev.-ainak 
folyamodványa a zsinathoz, hogy eszközölje ki a kath.-okkal való egyen
jogúságukat, illetve az illetéktelen terhek megszüntetését. Mellékelve: 
kassai iskolára vonatkozó helyt. tan. leirat 1775. okt. 16. III. Károly 
rendelete a késmárki papi- és tanítói fizetésekre vonatkozólag 1722. nov. 5.
III. Károly 1723. vallásügyi rendelete. Mednyánszky Lipót br. levele 
Késmárk városához, ahol mint kir. biztos ír le a tanítói, papi járandó
ságokra vonatkozólag. 1722. dec. 11. Késmárki jegyzőkönyvi kivonat 
arról, hogy mennyivel járulnak az ev. lakosok a közteher viseléséhez 
1777. márc. 7. A kassai iskolához és egyébhez való hozzájárulása az 
evangélikusoknak Kassán. — Eperjesen — [lat. más. ívr. 151.]

26. 1791. szept. 29. Folyamodvány a zsinathoz egy vegyes házasság ügyében, 
[lat. más föl. 31.]

27. 1791. jun. 4. „Az Alsó-Mesteri luth. nemeseknek alázatos instantiájok a 
pápista mester fizetése eránt, Tettes, Nzetes, Vzlő, Rákossi Boros Ferenc 
úrhoz Vasvmegye V. Ispányához" 2 mellékl. [magy. más. 41.]

27a. 1791. máj. 21. A breznóbányai evangélikusok kérelme a nádorhoz és a 
helyt, tanácshoz egyházi és iskolaügyi sérelmeik orvoslása tárgyában. 
4 melléklettel, [lat. más. különböző formátum, 161.]

28. 1791. jun. 10. A breznóbányaiak kérelme (az egyet, felügyelőhöz? az 
ágenshez ?) hogy a kath. egyház példájára az ev. egyház szükségletei is 
a városi pénztárból fedeztessenek. Oklevelek kivonatával 6 drb 1380-tól 
1658-ig a tizedre vonatkozólag, [lat. más. föl. 181.]

28a. 1791. okt. 18. A helyt, tanács véleményes jelentése a királyhoz a vegyes 
házasságból származó gyermekek nevelése tárgyában (lat.) több e tárgyra 
vonatkozó rendelet másolatával [lat. más. föl. 121.]

29. 1791. jun. 21. A korponai katholikusok felterjesztése a városi hatósághoz 
a kath. papnak a város részéről adott szolgáltatások ügyében 8 mell. 
[lat. más. föl. 671.]

30. 1791. okt. 1. A korponai evangélikusok kérelme a zsinathoz, a várostól 
igényelt járandóság (salárium) ügyében, egy kimutatással, [lat. más 
föl. 31.]
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I c 5;
1....................A négy magyarhoni ev. egyházker. felségfolyamodványa, hogy

a felség jelöljön meg időt és helyet, fórumot, ahol a mostoha időkben 
elvett alapítványaikat igazolhassák, hivatkozással a 26. t.-c.-re. [lat. 
más ívr. 11.]

2. 1792. a) A bazini plébános folyamodványa a városhoz temetések, keresz
telések ügyében, 1791. aug. 8.; b) a bazini evangélikusok panasza a 
városhoz az egyházi telkek, processiókhoz való pénzbeli hozzájárulások, 
harangozások, iskolák miatt, jún. 13.; c) a katholikusok felelete az evan
gélikusok követelményeire, aug. 5. [lat. más. föl. 71.]

3. 1791. aug. 29. A selmeci evangélikusok folyamodványa a városi tanács
hoz, melyben a kath. lakosokkal egyenlő szabadságot és jogokat kérnek 
[lat. más. föl. 4L]

4....................A négy magyarhoni ev. egyházker. felségfolyamodványa, hogy
a felség jelöljön meg időt, helyet és fórumot, ahol a mostoha időkben 
elvett alapitványaikat igazolhassák, hivatkozással a 26-ik törvénycikkre. 
Ugyanazok ugyanahhoz, hogy a protestánsokat ne mellőzzék a kormány
székeknél. (Dátum nélkül.) Ugyanazok ugyanahhoz, hogy a kath. egyházi 
embereknek fizetendő stólákat mindenütt szüntessék be. (Dátum nélkül.) 
[lat'más. föl. 6 l. j

5. 1791. a) A pozsonyiak folyamodványa a főfelügyelőhöz az alumneum 
érdekében, ápr. 20.; b) nyugta az alumneum számára felvett 104 fr.-ról, 
márc. 17. [ném.]; c) a pozsonyi egyház folyamodványa a főfelügyelő
höz, hogy találjanak a vezető emberek valami módot, hogy a sze
gény alumnista tanulókat segítsék, júl. 21. [lat ném. ered. föl. 41. 
8-r. 11.]

6. 1791. dec. 4. Kérvény (tervezete?) a királyhoz, hogy evangélikusoknak is 
adományozza a nemességet (aláírás nélkül), [lat. más. föl. 21.]

7. 1791. szept. 8. Kérvénye több mosonmegyei ev. egyházközségnek a pesti 
zsinathoz, vessen véget a vegyes (ev. és kath.) iskoláknak s a belőlük 
származó terheknek, 1791. szept. 8. (lat.) [lat. más. föl. 21.]

8. a ) - b )  1776. febr. 20. és 1791. ápr. 16. Gegus János kérelme a besz
tercebányai ev. egyh. felügyelőjéhez, hogy járandóságai kifizetése iránt 
intézkedjék, c) 1776. febr. 14. Ugyanannak tót beadványa (1 mell.) d) 
1791. ápr. 18. Radvánszky János levele (Balogh Péterhez?) a zsinatról 
és különféle közegyházi ügyekről, [lat., tót föl. 111. +  4-r. 41 ]



9....................A lőcsei evangélikusok kérelme a zsinathoz, járjon közbe a
királynál, hogy őket a tized harmadrészének élvezetébe visszahelyezze (mel
léklet A—M); ugyanaz a gr. Thurzó Elek alapítványa ügyében (mel
léklet A—G), 1791. szept. 19. [lat. ném. föl. 73 1 ]

10. 1791. szept. 26. a) A besztercebányai evangélikusok kérelme a zsinat
hoz, járjon közben a királynál, hogy az ő egyh. és iskolai szükségleteik 
is, mint a katholikusokéi, a városi pénztárból fedeztessenek, az ev. lakos
ság számához képest, [lat. 111] b) Folyamodvány a királyhoz, c) A besz
tercebányai kath. alkalmazottak 1779-től érvényben levő fizetési táblá
zata. [lat. más. föl. 11 1 ]

11. 1791. dec. 4. Kérvény (fogalmazványa), mely az evangélikusok nevében 
a királynak átnyujtatott, közhivatalokra való alkalmaztatásuk tárgyában, 
[lat. más. föl. 2 1]

12. 1791. márc. 15. Matkovics Pál levele a főfelügyelőhöz a vegyes konventre 
küldendő képviselőkről és egyébről. Kőszeg, [lat. más föl. 31.]

13. 1791. dec. 10. Kérvénye Nagy Pálnak a királyhoz, hogy ő maga 
s gyermekei nemesíttessenek, három melléklettel, [lat. más. föl. 81. 
4-r. 11.]

14. 1791. dec. dec. 2. A négy ev. superintendentia kérelme a királyhoz, hogy 
a vegyes vallásu városokban vagy minden felekezet szükségeit a köz
pénztár fedezze, vagy egyikéit sem. Balogh Péter kísérőlevelével. 1793. 
jún. 13. [lat. más föl. 31.]

15. 1791. okt. 7. A hontmegyei kiküldöttek előterjesztése a zsinat elnökéhez, 
melyben egyes honti templomok visszaszerzését, a stólaiigyet, s a selmeci 
iskolát ajánlják a zsinat figyelmébe, [lat. más. föl. 21.]

16 .............. Utasítás a protestánsok zsinataira kiküldendő kir. biztosok számára.
[lat. más. föl. 21.]

17 .............. Utasítás a sopronmegyei zsinati kiküldöttek számára, [lat más.
föl 21]

18. 1791. ápr. 15. A budai helyt. tan. leirata, melyben a protestánsok részé
ről a kath. papoknak fizetni szokott járandóságokról intéz kérdést a 
hatóságokhoz, hivatkozással a 26-ik törvénycikkre. 2 példány, [lat más. 
föl. 2 1.]

19. 1791. a) Az udvari kancellária kérdései a helyt, tanácshoz a megtar
tandó prot. zsinatokra vonatkozólag, jún. 3.; b) a helyt, tanács felelete, 
jún. 21.; c) a protestánsok feleletei az udv. kancellária kérdéseire, 
az ágensek utján, folyamodvány alakjában, jún. 21. [lat. más. 
föl. 231]

20. 1791. aug. 16. A helyt. tan. leirata Buda és Pest tanácsához a két egy
ház zsinatának, a résztvevők számának és a tárgyaknak helybenhagyá-

23



178 I c 5;

sáról és a kir. biztosokról; egyúttal utasítás az elszállásolásról való gon
doskodásra. fiat. más. föl. 1 1.]

21. 1791. nov. 8. Helyt. tan. rendelet, mely megszabja az úrbéri nyomozá
sokban való eljárás módját, [lat. más. föl. 21.]

22.................... a) Egyli. énekek a magyarországi protestánsok által 1791.
máj. 1-én tartandó vallási ünnepen a pesti ev. imaház számára. Wertlies 
F. A. C.-tól. b) 1787. nov. 11. Egyházi énekek, [ném. nyomt. 8-r. 17 l.j

23 . 1791. aug. 31. A pozsonyi ev. gimnázium törvényei, [lat.más.]; egy
másik év nélkül nyomtatásban, [lat. föl. 3+21.]

2 3 a ................ 1790/1791:26. törvénycikk összefoglalása. [3 péld. lat. más.
föl. 33 1.]

24 . 1791. Radvánszky János 2 levele Balogh Péterhez (?) a zsinat ügyében,
a) máj. 26., b) jún. 2. [lat. ered. 4-r. 71.]

25. 1791. nov. 5. a) Egy névtelen (aláírva: tuus Andreas) Poprádról írt
levele (1791. nov. 5.) barátjához a zsinat tárgyalásairól, b) Leirat latin
másolata Prónay Lászlóhoz címezve Brunsvick kir. biztosságáról és a 
zsinat terminusáról. 1791. aug. 17. [4-r. 4+11.]

26. 1791. aug. 17. A superintendensekhez, az ev. világi urakhoz intézett zsi
nati meghívólevelek fogalmazványa Nisnyánszkyhoz címezve (pecsétes), 
[lat. ered. föl. 21.]

27. 1791. júl. 13. Radvánszky János levele Balogh Péterhez a zsinat meg
tartását megakadályozni akaró ellenséges üzelmekről. [lat. 4-r. 4L]

28. 1791. okt. 8. Hamaliar Márton írásba foglalt indítványa, hogy a zsinat 
törölje el a lévita állásokat, [lat. más. föl. 11.]

29. 1791. szept. 3. Keczkés Pál jelentése a matheóci evangélikusoknak a 
kath. papsággal a 26. törvénycikkből kifolyólag támadt egyenetlensége 
ügyében. (1 mellékl.: Szepesi prépost 1352-iki kiadványa, [lat. más. föl. 
21., 4-r. 21.]

30. 1791. febr. 20. Matkovits'Pál levele a zsinat tárgyalásai ügyében, [lat. 
más. föl. 31.]

31. 1791. ápr. 3. Levél, melyben bánáti birtokokról s pénztári számadásokról 
van szó, Radvány. [lat.m ás.4 r .4L]

32. 1791. máj. 17. Toperczer Zsigmond levele a szebeni és bártfai evangé
likusokhoz, melynek kíséretében megküldi nekik a tiszáninneni kerület 
jegyzőkönyvét, hogy zsinati követjeiket kölcsönös egyetértéssel válasszák 
meg. [lat. más. föl. 181.]

3 3 . 1791. jún. 10. Zitkovszky István levele Bécsből Balogh Péterhez a zsinat 
ügyében, [lat. ered. 4-r. 41.]
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1. 1791. nov. 28. Balogh Péter ev. főinspektornak Nógrád vm. evangéliku

saihoz intézett gyűjtőivé a pozsonyi nagyiskola alumneuma részére, kü
lönösen gabonáért, [magy. ered. föl. 61.]

2. 1791. szept. 22. A házassági jog tárgyalása a két egyház vegyes zsinati 
bizottsága által. [lat. más. föl. 20 l.J

3 ................ A hármas vegyes regnikoláris bizottság tagjainak névsora, [lat.
más. föl. 2 1.]

4 ....................A zsinati kiküldöttek névsora és lakóhelye, [ lat. más. föl. 41.]
5 ....................Azon okok jegyzéke, melyek ellentmondanak annak, hogy a

szab. kir. városok egyházai a megyei esperességekbe belekapcsoltassa
nak. [ném. más. hosszában kettéhajtott föl. 41., lat. más. föl. 31.]

6. 1791. okt. 10. A közalapra (pro fundo communi) tett adományok jegy
zéke. [lat. más. föl. 2 1.]

7. 1791. júl. 15. Az árvái esperesség észrevételei az egyházalkotmányterve
zetére. [lat. más. föl. 51.]

8. 1791. júl. 21. A nyitrai esperesség észrevételei a zsinatra vonatkozó 
javaslatokra, [ lat. más. föl. 12 l.J

9. 1791. júl. 22. A trencséni egyházmegye észrevételei a zsinatra vonatkozó 
javaslatokra, [lat. más. föl. 101.]

10. 1791. augl 1. A dunáninneni egyházkerület jegyzőkönyve (a zsinattartásra 
vonatkozó esperességi javaslatok tárgyalása.) [lat. más. föl. 151.]

11. 1791. máj. 3. A honti esperesség észrevételei a zsinattartás tervezetére, 
[lat. más. föl. 11 1.]

12. 1791. máj. 9. A zólyomi esperesség észrevételei a magyarhoni evangé
likusok egyházalkotmányának tervezetére, csatolva Radvánszky János kér. 
felügyelőnek az esperesség által elfogadott javaslata, [lat. más. föl. 20 l.J

13 ................ Javaslat (Torkos Mihályé) a zsinati előmunkálatra, [lat. más.
4 - r .  3  l.J

14 .................Észrevételek az ev. egyházalkotmány tervezetére (különösen a
két prot. felekezet ügyeinek együtt intézéséről.) [lat. más. föl. 131.]

15 ................ Ambrózy Sámuel észrevételei a gimnáziumban tanítandó theo-
logiai tárgyak kérdésében érkezett kir. leiratra szándékolt válaszra vonat
kozólag. [lat. más. föl. 31.]

16. 1791. a) A helyt, tanács megjegyzései Gömör vm. azon véleményére, 
hogy az egyházi vitás ügyekben nem kell kerületi kiküldött, aug. 26.; 
b) a helyt. tan. felterjesztése a felséghez, melyben ismerteti a gömöri esetet 
s arról véleményt mond. okt. 18. [lat. más. föl. 51.]

23*



180 I c 6;

17 .................Kövesdy László véleménye a bányakerületi superintendens
állandó székhelyéről, a választásról s a szavazatok pontosabb össze- 
szedéséről. [lat. más. föl. 6 ].]

18 ................ Vélemények egyes az ev. egyházra vonatkozó dolgokról: Az
egyházak kormányzásáról, a kormányzás tényezőiről, a püspök kötelessé
geiről, a szimbolikus könyvekről, az iskolákról, [lat. más. föl. 3).]

19. 1791. A két egyház kormányzásáról tanácskozó vegyes bizottság jelen
tése. [nem teljes. V. ö. I c 6; 20. lat. más. föl. 161.]

20. 1791. A két egyház kormányzásáról tanácskozó vegyes bizottság jelen
tése. [lásd I c 6; 19. lat. más. ívr. 141. Mária Dorottya ajándéka.]

21. 1791. szept. 22. A zsinati közös (ev. és ref.) bizottság munkálata az 
egyházalkotmány ügyében. (Opus deputationis in negotio disciplinae 
ecclesiasticae.) [4 füzet, lat. más. ívr. 761.]

22. 1791. szept. 22. A zsinati közös bizottság munkálata az egyházi rend
tartásról. [lásd I c 6; 21. lat más. ívr. 281.]

23 ................ Beszéd a zsinaton, egyetemes consistorium felállítása tárgyá
ban. Sérült szöveg, [lat. más. 4 r. 111.]

24 ................... Jámbor elmélkedés (piae speculationes) a prot. felekezetek
uniójáról. Név és évszám nélkül, [lat. más. föl. 31.]

25. 1791. A zsinat megnyitásának formaságai, megalakulás ; fogaimazvány-töre- 
dék. [lat. más. ívr. 41.]

26 ...................Egyházi fegyelmi és törvénykezési szabályrendelet általános
elvei. [lat. más. föl. 101.]

27 ................... Egyházi fegyelmi és törvénykezési szabályrendelet általános
elvei. (Lásd 16; 26.) [lat. fogaim, föl. 151.]

28. 1791. szept. 16. Elvek, melyekre a közös bizottság a két prot. egyház 
unióját fektetni javasolta, [lat. fogaim, föl. 251.]

29......................Tervezet arra nézve, hogy miféle elv szerint lehetne a val
lási ügyeket tárgyalni s a világi és egyházi kormányzást rendezni Szepes 
vármegyében, [lat. más. ívr. 111.]

30. 1791. A magyarhoni ev. egyház alkotmányának tervezete, [lat. más. föl. 701]
31. 1791. Az egyházkerületek egyetemes gyűlése, vagy az egyetemes consis

torium (generalis superintendentiarum Conventus, seu generale consisto
rium). Javaslat, [lat. más. föl. 71.]

32....................a) Az ev. és ref. egyházak kormányzásának új rendszere. Ter
vezet: I. a nemzeti zsinat; II. a főkormányszék (consistorium); III. a 
kerületi gyűlés; IV. a kerületi kormányzás; V. a püspökök; VI. az es- 
perességek; VII. egyes egyházak. (Három egész, egy hiányos példány. 
Dátum nincs.) b) Radvánszky János bányakerületi felügyelő véleménye e 
dolgokról (két pld., a másodpéldány hiányos; dátum nincs), c) Kusz-
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mányi János breznóbányai ev. lelkész észrevételei a magyarorsz. ev. egy
ház egyházi kánonainak tervezetére vonatkozólag. (Dátum nincs.) d) Zó
lyomi esperesség megjegyzései az egyházi szervezet tervezetére, 1791. 
ápr. máj. [59ívr.] e) Radvánszky János bányakerületi felügyelő észre
vételei a liturgiára és más szertartásokra nézve, melyeket a zólyomi es
peresség 1791. jún. 16-ki ülésén helyeselt, [lat. más. föl. 591 ]

33................... Javaslat az ev. és ref. egyház új szervezetéről és kormányzati
rendjéről. 4 példány, [lat. más. föl. 171.1

33 a ............... Az unióra vonatkozó észrevételek és javaslatok. Cím, év és
név nélkül, [lat. más. föl. 81]

33ji 1791. máj. 7. Trencséni ev. egyház kérelme a kancelláriához, hogy el
vett templomaikat visszaadják vagy másokat adjanak helyettük, [lat. 
más. föl. 4L]

1. 1791. szept. 28. Nyisnyánszky vallásügyi ágens felterjesztése az egye
temes felügyelőhöz [lat. ered.]; csatolva a kőszegi evangélikusoknak a 
városi hatósághoz intézett, de felelet nélkül maradt emlékirata a tőlük 
a kath. egyház számára újból követelt szolgáltatások ügyében. 1791. 
júl. 3. [lat. más. ívr. 41 ]

2. 1791. okt. 7. Bizottsági jegyzőkönyvi kivonat az elhalt Drozdik udv. 
ágens állásának betöltése tárgyában, [lat. ívr. 11.]

3. 1791. dec. 15. Gömörmegyéből kiküldött vizsgáló-bizottság jegyzőkönyve 
a rákosi és a leányegyházakbeli kath. hívek hátralékairól, [lat. más. ívr. 71.]

4. 1791. szept. 23. A zsinati tanügyi vegyes bizottság ülésének jegyző
könyve az iskolák kormányzásáról s a könyvcenzuráról. [lat. más. ívr. 51.]

5. 1791. szept. 22. A zsinati gazdasági vegyes bizottság jegyzőkönyve, mely 
az alapítványok ügyében a zsinat elé terjesztendő javaslatokat foglalja 
magában, [lat. ívr. 141 ]

6. 1791. aug. 4. A tiszai egyházkerület Csetneken tartott közgyűlésének 
jegyzőkönyve, főleg a zsinati tárgyak előkészítése ügyében. 2 példány, 
egyik csonka, [lat. más. ívr. 7+51 ]

7. 1791. jún. 16—18. A dunántúli egyházkerület Fölpécen tartott közgyű
lésének jegyzőkönyve, [lat. hit. más. ívr. 61.]

8. 1791. aug. 16. Pesten, a zsinattartás ügyében ülésezett egyet, gyűlés 
jegyzőkönyve. 6 példány, [lat. más. ívr. 2—2 1.] Melléklet: Zitkovszky Ist
ván ágens két levele ócsai Balogh Péterhez a zsinattartást engedélyező 
és a kir. biztosokat kinevező rendeletről, 1791. aug. 4. és aug. 6. [lat.
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ered. 4-r. 1 — 11.]; Matkovich Pál levele ugyanahhoz a zsinat egybehí- 
vása idejéről, 1791. aug. 10. [lat, ered. 4-r. 31.]

9. 1791. szept. 12. Az egyet, gyíílés határozatai a zsinat megnyitásának 
módozatait illetőleg, [lat.kivonativr.il.]

10. 1791. szept. 22. A zsinati ülésen megválasztott bizottságok ev. és ref. 
tagjai, 2 példány, [lat. más. ívr. 2+2 1.]

11. 1791. jún. 21. Észrevételek az 1791. jún. 3-án kelt, a zsinattartás ügyé
ben kiadott udv. rendeletre, [lat. ívr. 11 1.] Mellette 2 fogalmazvány, 
1 kivonat.

12. 1791. júl. 15. A liptói esperesség észrevételei az egyházi alkotmány ter
vezetére. (Proiectum Constitutionum Ecclesiasticarum.) [lat. ívr. 111]

13................... A tiszáninneni és tiszántúli kerületek megjegyzései a Proiec
tum Constitutionum Ecclesiasticarum-ra. [lat. föl. 231.]

14. 1791. Észrevételei Laitsák nagyváradi kanonoknak a budai ref. zsinat 
kánonai ellen az 1791. évi 26-ik törvénycikkből kifolyólag, [lat. más. ívr. 151.]

15. 1791. Vármegyei követek jelentésének fogalmazványa az országgyűlésről, 
a megye és a jelentéstevők megnevezése nélkül, [magy. ívr. 61.]

16. 1791. febr. 10—12-én az országgyűlés folyamán Pozsonyban a felséghez 
küldendő deputáció tárgyában tartott közös prot. bizottsági ülés jegyző
könyve. [lat. hit. más. ívr. 111.]

17. 1791. febr. 31. Farkas András újabb körlevele a nógrádi egyházakhoz, 
hogy adományukat a pozsonyi alumneumra ne pénzben, hanem termé
nyekben ajánlják meg; az adományok jegyzékével, 2 példány, [lat.ered. 
ívr. 2+41.]

18....................Jelentés (valószínűleg az ágensé) meg nem nevezett személy
hez azon kir. végzésről, mely a kancelláriához a reverzálisták ügyében 
tett javaslatára már leküldetett, de csak a másnapi ülésen volt tárgya
landó. („Haec sub summo secreto nuncio“.) [lat. ívr. 11.]

19. 1792. Gömör vármegye közönségének felterjesztése a nádorhoz s a helyt, 
tanácshoz a reverzálisok ügyében, tekintettel az 1791:26. törvénycikk 
által teremtett új helyzetre, [magy. fogaim ívr. 41. 1 melléklettel.]

20. 1791. A budai ágens hátralékos díjainak kimutatása, [lat. ívr. 21.]
21. 1791. jún. 10. A soproni egyház panasza az egyet, felügyelőhöz, hogy 

a zsinati előkészületek a dunántúli kerületben szabálytalanul történnek- 
3 melléklettel, [lat. más. ívr. 4+21.]

22. 1791. máj. 27. Huszty Éliás esp. felügyelő levele az egyet, felügyelő
höz a mosonmegyei egyházak közt dúló ellentétek ügyében, [ném.ered. 
ívr. 4 1.]

23. 1791. Az előbbi levélhez csatolt mellékletek: I—11. és A. D. [lat. ésném. 
más. ívr. 31.]
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24. 1791. szept. 12-én az evangélikusok zsinatán jelenvoltak névsora, [lat. 
ívr. 61.]

25. 1791. Jegyzéke azoknak az aktáknak, főleg alapítóleveleknek, melyeket 
a helyt, tanács legfelsőbb rendeletre az ev. zsinatnak rövid időre át
engedett (okt. 11.) s melyek rövid használat után a helyt, tanácsnak 
ismét visszaadattak (nov. 24.) br. Prónay László zsinati elnök térítvé- 
nyével. [lat. ered. ívr. 61.]

26. 1791. A tizenhárom szepesi város zsinati képviselőinek beadványa a 
zsinathoz azon sérelem tárgyában, hogy náluk a kath. tanítók s egyházi 
szolgák a házi pénztárból húzzák fizetésöket, míg az evangélikusok 
innét semmit sem kapnak, [lat. ered. ívr. 3 1. A—B melléklet, 11 1.]

27. 1791. febr. 16. Supplex libellus quo Evangelici utriusque confessionis 
in regno Hungáriáé sacratissimae suae Maiestati Caesareo-Regiae 
Leopoldo II. missa solemni eum in finem deputatione, die 16. Februarii 
Anni 1791. Vindobonae gratias egerunt. Posonii Typis Simonis Petri 
Weber. [ívr. nyomt. 8 1.]

28....................A Selmecbányái evangélikusok felségfolyamodványa aziránt,
hogy az ő egyházi alkalmazottaik is, mint a katholikusokéi, a város 
pénztárából kapják fizetésöket. [lat más. ívr. 3 1., melléklet egy levél fogal
mazványa, 2 1.]

29. 1791. okt. 13. A bányai egyházkerület névtára, [lat. ered. ívr. 17 1.]
30. 1791. Táblás kimutatás a bányakerületből való zsinati képviselőkről, 

[lat. ívr. 1 1.]
31....................Táblás kimutatás a nagyhonti esperesség evangélikusai által

a kath. papoknak teljesített szolgáltatásaikról, [lat. kiterjesztett föl. 11.]
3 1 a ................Végzés Lőcse város elöljáróságához Schmögner György peres

ügyében, [lat, más. ívr. 4L]
32. 1710 — 1791. Torkosiana: Torkos Józsefre és Andrásra vonatkozó iratok 

és nyomtatványok (alkalmi beszédek, beszédtervek, alkalmi versek, 
iskolai feladatok és dolgozatok, összesen 25 drb.) [magy. néni. és lat. 
Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

33. 1712—1768—1791. A tübingeni egyetemen magy. theológusok részére 
alapított ösztöndíjakra vonatk. iratok. [6 drb ném. és lat. Mária Dorottya főhg- 
asszony ajándéka.]

34.................Javaslat a népiskolák reformjára vonatkozólag, [ném. ívr. 141.]
35. 1791. a) Br. Andrássy Antal rozsnyói püspök panasza a helyt, tanács

hoz, hogy a zádorfalvai katholikusokat és evangélikusokat közösen 
érdeklő ügyben Gömörmegye részéről vizsgálatra kiküldött bizottságból 
az ő egyh. bizalmi emberét kizárni készülnek. (1791. júl. 1.) b) Ugyanaz 
ugyanahhoz, hogy az egyh. bizalmi-férfiút a bizottságból kizárták.



(1791. aug. 16.) c) Br. Podmaniczky József, Darvas Ferenc, Vay József 
véleménye ebben a dologban a helytartó tanácshoz, hogy az új tör
vénynél fogva tisztán világi tagokból álló vegyes bizottság van jogo
sítva eljárni. (1791. aug. 26.) d) A helyt, tanács felterjesztése a király
hoz ebben az ügyben. (1791. aug. 26.) e) Az udv. kancellária a helyt, 
tanácshoz a tiszántúli ref. püspökválasztásra vonatkozólag. (1791. jún. 
30.) f) Vili. Kelemen féle katholikus püspöki esküminta, [lat más. ívr. 
1+1+3+3+1+21.]
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I ej I—19.

1. Facies Judiciorum Deploranda: a) Compendium Captivitatis et elibe-
rationis ex eadem miraculosae a Georgio Lani Hungaro, Rectore olim 
Gymnasii Carponensis, secundum circumstantias temporis et loci bona 
fide concinnatum. [pag. 1—54.] b) Instructio secreta pro Superioribus 
Societatis Jesu. [pag. 55—58.] c) De Origine, cognomento seu Adpella- 
tione, Situ, incolis et reliquo Statu Civitatis Posoniensis. [pag. 59—88 ] 
d) De Ortu et Incremento Religionis Evang. in Hungária et Transsylvania, 
[pag. 89—160.] e) Theatrum Eperjesiense Publicum anni 1687 (Auctore 
Johanne Rezik). [pag. 161—225.] Folio füzet. Mária Dorottya főherceg
asszony ajándéka.] «?

2. Címlap nélkül. A könyv hátán arany nyomással: Facies Judiciorum 
Deploranda. a) Compendium Captivitatis et Eliberationis ex eadem 
miraculosae, a Georgio Lány Hungaro, rectore olim Gymnasii Carponensis, 
secundum circumstantias Temporis et Loci, bona fide concinnatum 
(Compendium hoc desumptum est ex opusculo impresso, sine loco, 
anno 1676, in 4-to.) [pag. 1—50.] b) Instructio Secreta pro Superioribus 
Societatis Jesu [pag. 51—54] c) De Origine, Cognomento seu Adpella- 
tione, Situ, Incolis et reliquo Statu Civitatis Posoniensis. [pag. 55—89.] 
d) De Ortu et Incremento Religionis Evangelicae in Hungária et Trans
sylvania. [pag. 89— 177 ] e) Theatrum Eperjesiense A. 1687. die 5 mensis 
Martij erectum (Joh. Rezik. [pag. 178—256.] f) Sententia contra Sigis- 
mundum Zimmermann, Casparum Rauscher, Andreám Ketzer, necnon 
Franciscum Baranyay latae et pronuntiatae in Curia Eperjesiensi 1687 
die 3 Maji. [pag. 257—260.] g) Scripta quaedam Initium Exercitii Reli
gionis Evangelicae in urbe Posoniensi concernentia, anno 1606. [pag. 
261—285. ném. és lat.] h) Verzeichniss wie wir im Nahmen Gottes zu 
dem Gebäü unserer Evangelischen Kirchen allhier in Pressburg einen 
Anfang gemacht und was sich dabei für Wiederwertigkeiten begeben 
und zugetragen, durch mich Johann Pogner unseren Nachkommen zu

1
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einer Nachsicht, soviel mir bewusst, hinterlassen, [pag. 286—335.]
i) Leges Contubernii Ecclesiastici Evangelici Posoniensis. Per Comitem 
Georgium Thurzo, Regni Hungáriáé Palatinum, peculiari Diplomáié 
confirmatae. [pag. 336—348. föl. kötet.]

3. Famosa causa Protestantium 1674; [röpirat-féle a pozsonyi rendkivüli 
törvényszék dolgairól, 2 teljes példány és egy töredék, lat. föl. 88 1, 
70 1. és 3 1. 4-r.] Mind a három másolati példányon P(ater) Caelestinus- 
nak következő jegyzete: „Haec et his similia pro suo Zelo pastorali 
Excell.-mus D. Ep.-pus Weszprim.-s Martinus Biró in unum congessit, 
Typisque curavit mandari ante annos fere decern, séd quia veritas odium 
parit, (azaz bánnya a béka a deret) ad instantiam Haereticorum fűit 
admodum Liber suppressus, non tarnen ex toto perditus, siquidem apud 
multos adhuc in bona custodia reservatur“.

4. Diarium Diaetale Conventuale. Negotium Religionis Evangelicae Ortho- 
doxae anno 1708 et seqq. Posonii exantlatum, concernens, ex commis 
sione et voluntate Inclytorum Statuum et Ordinum fidelium Evangelico- 
rum conscriptum, et quoad ejus per virium tenuitatem fieri licuit, dictatum 
a Ferdinando Dobner, Reip. Sopron. Patr. Senatore, Ablegato, ejusdem- 
que Conventus Assessore. [végén 147 db. ügyirat (levél, leirat, felterjesz
tés stb.) másolata, lat. és ném. ívr. kötet 401 1.]

5. Címlap nélkül. Gyűjteménye a mindkét felekezetbeli protestánsok által 
az országos vallásügyi bizottság elé terjesztett sérelmi kimutatásoknak 
(1720 — 1721), a katholikusok válaszaival és a protestánsok viszonvála
szaival, tiltakozásaival és viszontiltakozásaival s egyéb idevágó iratokkal, 
[ívr. kötetlen, 976 1., hézagos és csonka más. péld.]

6 Relatio Commissariorum Evangelicorum super Actis Commissionis 
Pesthiensis: az ev. és ref. bizottsági tagok jelentése és véleménye 
az országos vallásügyi bizottság tárgyalásairól a királyhoz, 1723. [lat. 
más. ívr. 275 1., részletes index-el.]

7. Címlap nélkül. Ugyanaz mint I e 6. [ívr. 360 1. fűzve. Mária Dorottya 
főhercegasszony ajándéka.]

8a-b. Ugyanaz mint le  6. két (a—b) példányban; az a) példányban, mely 
Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka, foglaltatik még a királynak 
a helytartótanács által 1731 ápr. 5-én közzétett vallásügyi rezoluciója. 
[ívr. 471+254 1. kötve, index nélkül.]

9. Címlap nélkül. A két prot. felekezetbeliek, magánosok és egyházak pana
szos kérvényei a pesti vallásügyi bizottsághoz, 1721; 11 kérvény mel
lékletekkel, egy kir.. rendelet, egy levél és mellékletképen a sérelmek rész
letes, megyénként való kimutatása, [lat. 2 kérvény magy. más. ívr. 
fűzve, 302 1.]
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10. Másolati gyűjtemény címlap nélkül: 1. 1727. márc. 3. a magy. kir. 
udv. kancellária véleményes javaslata a királyhoz az 1721 — 1722-iki 
vallásügyi orsz. bizottság végzései tárgyában; 2. 1730. jún. 22. szavoyai Jenő 
herceg elnöklete alatt tartott miniszteri tanács javaslata a vallás ügyében;
3. 1731. jan. 30. a magy. kir. udv. kancellária javaslata a vallásügyi 
rezolució kihirdetésére vonatkozólag; 4. 1731. ápr. 6. a helyt. tan. 
áltál kihirdetett Carolina Resolutio; 5. 1749. a magyarországi két prot. 
egyház közös felségfolyamodványa Mária Teréziához, a vallási sérelmek 
tárgyában; 6. 1749. aug. 3. a kihallgatáskor, a folyamodvány átnyujtása 
alkalmával a felséghez intézett beszéd szövege; 7. a kiküldöttek újabb 
felfolyamodása, miután a kancellária előbbi kérvényüket közös volta 
miatt visszautasította s őket magukat hazaküldte; 8. 1749. máj. 8. a magy. 
kir. udv. kancellária véleményes jelentése Mária Teréziához, a vallásügyi 
sérelmek dolgában; 9. észrevételek a vallásügyek intézésére vonatkozólag 
Magyarországon; 10. 1763. Mária Terézia levele az esztergomi érsekhez, 
nem kellene-é és hogyan kellene a kath. hit érdekében nyomatékosabban 
működni? 11. 1763. ápr. 20. az érsek válasza; 12. a magyarországi 
két prot. felekezet felségfolyamodványa, hogy sérelmeik orvoslásának 
küldöttségek és közös kérvényezés útján való keresésétől ne tiltassanak 
e l; 13. azoknak az elintézés nélkül maradt kérvényeknek (46 db.) rövid 
felsorolása, melyeket az evangélikusok és a reformátusok 1763 óta ter
jesztettek fel a kormányszékekhez; 14. A, B, C, D, E, F, betűk alatt 
6 melléklet, valamely, a könyvből hiányzó aktához; 15. az evangélikusok 
és reformátusok küldötteinek (br. Zay Péter és Vay István) kérvénye 
Mária Teréziához, melyben vallási jogaikat és sérelmeiket kifejtik; [ném.] 
16. ugyánazoké ugyanazon ügyben II. József német császárhoz és magyar 
trónörököshöz; 17. Pro Memoria („zu Euer Reichs Frey Hochwohlgebornen“), 
a felségnél való közbenjárást kéri az elnyomott evangélikusok érdekében; 
[ném.] 18. Nagy Sámuel ref. ágens memoranduma a felséghez; 19. a refor
mátusok küldötteinek (Beleznay Miklós, Vattay Pál, Vay István, Patay 
József) felterjesztése a királyhoz I—XVIII. pontba foglalt fősérelem tár
gyában; 20. a reformátusok panaszos felségfolyamodványa, [ném.]; 21. 1774 
márc. 6. kihallgatás során átnyújtott felségkérvénye az evangélikusok 
kiküldötteinek (báró Zay Péter, Prónay László, Ujházy Dániel, Pongrácz 
Boldizsár, Vidos Sándor); 22. az 1774-ben a felséghez küldött ev. depu- 
táció naplója; 23. ugyanaz mint 21. [ném.]; 24. 1774. újabb közös prot. 
felterjesztés; 25. ugyanaz, [ném.]; 26. 1776. Mária Terézia a pápához 
(Literae Praesentatoriae) az esztergomi érseki szék betöltése s három új 
püspökség felállítása ügyében; 27. 1776. jan. 15. az új esztergomi érse
ket kinevező kir. levél (Collationales); 28. az újonnan állított szepesi

l*
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püspöki székbe való kinevezés; 29. ugyanilyen a besztercebányai püspöki 
székbe; 30. a rozsnyói püspöki székbe; 31. Mária Terézia ajánló levele 
(Recommendatoriae) Albani bíboroshoz, az esztergomi érsekségre s a három 
új püspökségre vonatkozólag; 32. utasítás a kettős kir. pecsét használa
tára vonatkozólag az esztergomi érseknek; 33. beiktató levél (Installatoria) 
az új esztergomi érsek számára, a magy. kir. udv. kamarához intézve;
34. VI. Piusnak az új esztergomi érseket megerősitő bullája; 35. Mária 
Terézia jelentése (Praesentatoriae) a pápához, több püspökség szabályo
zása s újak szervezése tárgyában; 36. ajánlólevél (Recommendatoriae) 
Albani bíboroshoz, ugyanabban az ügyben; 37. VI. Pius megerősítő 
bullája az esztergomi egyházmegye területének csökentése tárgyában;
38. ugyanannak bullája a szepesi egyházmegye szervezése tárgyában ;
39. ugyanaz a besztercebányai káptalan szervezése tárgyában ; 40. ugyanaz 
a rozsnyói püspökség szervezése tárgyában; 41. táblás felsorolása azon 
parochiáknak, melyek az esztergomi érseki megyében a felosztás után 
megmaradtak, továbbá azoknak, amelyekből a szepesi püspöki egyház
megye, a besztercebányai és rozsnyói egyházmegye alakult; 42. statisz
tikai kimutatás a magyarországi egyházak, papok, tanítók számáról;
43. Mária Terézia rendelete az iskolák, a nevelés és tanítás rendje ügyé
ben, tíz melléklettel (utasítások és táblás kimutatások); 44. négy darab 
rendelet a tanügy új szervezetére vonatkozólag; 45. két adománylevél 
(Donationales); 46. öt rendelet a tengerpart (Fiume) visszacsatolására 
vonatkozólag; 47. a kir. táblán joggyakorlatot végző ifjúság és a szolga
személyzet ügyében 3 leirat. 48. a megyék által a rablók ellen teendő 
intézkedés ügyében két rendelet; 49. a Sacra Congregatio Consistorialis 
decretuma a szepesi püspökség szervezése ügyében; 50. ugyanaz a 
besztercebányai püspökség alapítása ügyében; 51. ugyanaz a rozsnyói 
püspökség alapítása ügyében; 52. ugyanaz az esztergomi érsekség terüle
tének megosztása ügyében; 53. három kir. rezolucio a menedékjog (asylum) 
ügyében, [tat. más. ívr. kötet, 613 ).]

11. Collectanea: 1. Andreae Schmalii Adversaria ad illusírandam Históriám 
Ecclesiasticam Evangelico-Hungaricam pertinentia . . . 1755, egyháztör
téneti feljegyzések [1—83.1.]; 2. Succincta, Simplex et Genuina Hungaricae 
persecutionis enarratio . . . 1680. [85— 101. 1.] 3. Bahil Mátyás: Tri- 
stissima Ecclesiarum Hungáriáé Protestantium facies, omnes religionis 
consortes ad christanam compassionem lacrymabunda invitans . . . 
[102— 135. 1]4 . Címlap nélkül: A pesti vallásügyi bizottság tárgyalásai, 
illetőleg aktái. [Újonnan kezdődő lapszámozással 1—177. 1.] Hézagos és 
csonka; mind a négyet lemásolta Doleschall Mihály, vágujhelyi lelkész, 
1823-ban. [Folio kőiét, Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka]
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1 lb.Collectanea: 1. Krmann Dániel ellen indított bűnfenyítő per (actio fiscalis) 
tárgyalási jegyzőkönyve illetőleg aktái, [1—82. 1. 1731, lat.]. 2. Révay 
Dániel, túróéi főispán, ellen indított bűnfenyítő per lefolytatása, 1676. 
[85—154. 1. lat. más. ívr. kötve.]

11c.Címlap nélkül: 1. 1688—1716. kivonat Túróé m. jegyzőkönyvéből, mely 
magában foglalja azokat a végzéseket, melyeket a megye hozott azokról 
a gabona- és egyéb szolgáltatásokról, melyeket a r. kath. papság a 
protestánsoktól követel, melyeket kir. rendeletek kötelezővé tettek s 
amelyeket még az elpusztult házhelyeket birt nemesektől is követeltek 
[lat. 1—79. 1.] 2. 1724. ápr. 5. Krmann Dániel superintendensnek püspök
társaihoz írt levele: intsék a papjelölteket, hogy a pietisztikus Halle helyett 
Wittenbergbe menjenek tanulni [lat. 80—91. 1.] 3. 1725. jan. 27. 
Hermann Andrásnak, Csáky esztergomi érsek udv. orvosának, Krmann 
Dánielhez írt levele, melyben Hallét az imént említett vád ellen védi. 
[lat. 92—93. 1.] 4. 1724. aug. 16. Krmann Dánielnek a lelkészekhez 
intézett levele, melyben a biblia tót fordításának és célba vett kiadásának 
programmját közli. [lat. 94—97. 1.] 5. 1719. nov. 28. ugyanannak — 
nem tudni kihez írt — levele, becses irod. tört. adatokkal, [lat. 98— 101 1.]
6. a thorni egyetemen történt nemzetiségi és felekezeti diákzavargás elfojtása 
erőszakos kir. commissió által; emlékiratféle. [lat. 102— 105. 1.] 7. 1725. 
jul. 7., kir. rezolució a kerületi, a hétszemélyes és a kir. táblákról; — 
1725. aug. 7. a pozsonyi helyt. tan. továbbítja a magy. kir. udv. kan
cellária bizonyos pénzek bevonása iránti határozatát; kir. helyt. tan. 
leirat vallásügyi kihágások ügyében 1725. aug. 7. [lat. 106—113 1.] 8. 
1724. nov. 28. Frigyes Vilmos porosz király levele a lengyel királyhoz a 
thorni zavargásból kifolyólag, [lat. 114—115. 1.] 9. 1727. nov. 7., dec 5., 
1733. máj. 20. a magy. kir. helyt, tanácsnak a pozsonyi ev. iskolák ügyében 
kelt leiratai, az egyház nyilatkozatával, [lat. 116—119. 1.] 10. 1728. máj. 
9. III. Károly leirata, melyben az országgyűlésre kir. biztosokat nevez k i; 
mellékelve ezek fogadásának rendje, [lat. 120—123. 1.] 11. tanulók által — 
nem tudni hol és mikor? — elkövetett kihágás előadása, [lat. 124— 125. 1.]
12. Thorn 1724. dec. 22. a thorni zavargásról. [126—127. 1.] 13. 
Régebbi Orlay és Révay nászra és birtokügyekre vonatkozó akták hit. 
másolatban, 1677. okt. 4. [lat.] 14. vallásügyben hozott, protestánsokra 
vonatkozó 33. te., év nélkül, [lat. 136— 137. 1.] 15. a rózsahegyi zsinat 
végzéseit megsemmisítő XXVII. articulus. [lat. 138—139. 1.] 16. A westfaliai 
béke határozmányainak biztosítása a sziléziai evangélikusok számára, 
[lat. 140—143. 1] 17. Üdvözlet III. Károly születésnapjára. [144— 151. 1.]
18. A magy. kir. udv. kancelláriának leirata Kuntz Jakab kérdéseire: a 
superintendensek választása körül minő eljárás követendő ? [lat. 152— 153.1]
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19. Emlékezés könyvtárakról, könyvtáralapítókról, elmélkedés a könyvekről, 
a művelődésről, [lat. 154—157. 1.] 20. III. Károly leirata 1728. máj. 9. 
(1. 10. pont). [158—161. 1.] 21. 1758—1759. naplótöredék túrócmegyei 
ügyekről; Szirmay Tamáshoz küldött ev. követeknek adott utasítás, 
[lat. 162— 165. 1.] 22. 1743. nov. 23. Dávid Imre túrócmegyei alispán 
átirata a necpáli Justh-család egy peres ügyében, [lat. eredeti, 166—169.1.] 
23. 1732. aug. 17., Hojcsi János nógrádi esperesnek a világiakhoz 
intézett levele, melyben őket bizonyos vitapontokra nézve válaszolásra 
szólítja fel; a kérdőpontok is megvannak, [lat. 170—171. 1.] 24. 1708. 
dec. 22. Smidek Éliás levele necpáli Justh Ferenc túrócmegyei alispánhoz 
Ocskay generálisnak Felső-Stubnyán való megszállásáról, [lat. eredeti, 
172—175 1.] 25. 1733. jan. 27., a magy. kir. helyt, tanácsnak leirata az 
ünnepek megtartása tárgyában, [lat. 176—177. 1.] 26. 1723. ápr. 12., kir. 
leirat a diétára összegyűlt karok- és rendekhez, [lat. 178— 179. 1] 27. 
1720. aug. 6., Krmann Dániel superiníendensnek levele a lelkészekhez 
egy erkölcsi vétség miatt megbüntetett lelkész ügyében, [lat. 180—181 1.]
28. 1668. február 6—9. Kassán tartott zsinat végzéseinek kivonata, 
[lat. 182—185. 1.] 29. 1717. márc. 27., Pyber László esztergomi érsek
helyettes levele, melyben Lissoviny nagypalugyai lelkészt s liptói esperest 
a szentszék elé idézi azért, hogy zólyommegyei Winkler Jánost Jobb 
István leányával, Katalinnal, a szentannai plébános hívével összeeskette, 
[lat. 186—188. 1.] 30. Radvány Jánosnak Radványból 1732. szept. 3-án 
Hojcsihoz írott válasza. 31. Simonovich György nagypalugyai plébános
nak panasza a megyéhez, hogy az evangélikusok neki fizetni nem akarnak. 
32. Ugyanazé ugyanabban az ügyben. 33. A liptói ev. nemesség által a 
pesti bizottsághoz felterjesztett vallási sérelmek, 1721. ápr. 7. 34. Révay 
Erzsébetnek felhatalmazványa önkéntes adomány gyűjtésére, 1723. okt. 15.
35. Túrócmegyei evangélikusok felségfolyamodványa 1732. 36. A két 
prot. felekezet folyamodása az országgyűlési ev. rendekhez. 37. A helyt.- 
tanács megküldi Késmárknak a pesti bizottság folytán kelt kir. rezoluciót, 
1731. ápr. 6. 38. Késmárk jelentése iskoláinak állapotáról a városi ható
sághoz. 39. A két prot. felekezet felségfolyamodványa. 40. Ugyanazoké 
ugyanahhoz. 41. A zólyommegyei evangélikusok sérelmei. 42. A két prot. 
felekezet felségfolyamodványa, 1722. jul. 16. 43. Molitoris András 
száműzött ev. lelkész életrajza, tót nyelven; azonkívül számos lakodalmi, 
halotti s más alkalmi vers. [ívr. kötet 391. 1.]

12. Collectanea, a könyv hátán arany-nyomással: Resolutionum Regiarum 
in negotio Religionis Tomus I .: vallásügyi kir. rendeletek, leiratok, 
felségfolyamodványok gyűjteménye I. Lipót, I. József, III. Károly és Mária 
Terézia korából, 1691 —1777. [lat. más. ivr. kötet 513.1. közben üres lapok.]



13. Címlap nélkül: vallásügyi rendeletek, leiratok és kérvények gyűjteménye 
(90 db), 1691-—1749. évekből, [lat. más. ívr. kötet 318 1. külön index-el.]

14. Címlap nélkül: helyt.-tanácsi leiratok s kir. rendeletek gyűjteménye, 
köztük az Explanatio Leopoldina és a Carolina Resolutio, 1691 — 1772. 
évekből 64 db. | lat. más. ívr. kötet 252. 1. külön index-el.]

15. Címlap nélkül: a magyarországi vallásügyre vonatkozó kir. rezoluciók, 
explanációk, rendeletek és helyt.-tanácsi leiratok másolati gyűjteménye, 
(259 db), 1691—1777 évekből, [lat. más. ívr. kötet, 603. 1., csonka 
index-el;] végén külön index, olyan 109 db okiratról, melyet az 1775-ben 
Vácott nyomtatásban megjelent gyűjteményből ide le kellett volna másolni, 
de, amint látszik, nem másolták le.

16. Syllabus intimatorum regiorum ut et aliarum Rerum ad Históriám Ecclesia- 
sticam Ecclesiae Evangelicae in Hungária spectantium: az 1484—1779. 
évben megjelent 1678 db vallásügyi rendelet jegyzéke; a könyv hátára 
ragasztott cédulán ez á ll: Index Collectionis Religionariae 1. Conv. 
Neosoliensis, amiből az következnék, hogy maguk az iratok, melyeknek 
ez a könyv csak jegyzékét foglalja magában, a besztercebányai egyház 
birtokában vannak, vagy voltak, [lat. ívr. kötet 476.1., Mária Dorottya 
főhercegasszony ajándéka.]

17a-b. 1721—1778. Collectanea Actorum et Constitutionum praecipuarum 
in negotio Religionis, volumen 1—II.: kérvények, kir. rendeletek, a 
kancellária véleményes jelentései, helyt.-tanácsi leiratok stb .; az I. kötet
ben 159 db az 1727—1775 évből; a II. kötetben 104 db, köztük 
Hruskovitz Sámuel superintendensnek üldöztetésére vonatkozó 11 akta, 
az 1726—1778 évből. [lat. más. ívr. kötet, 1045 és 649 1., közben sok 
be nem írt oldal;] a második kötethez index.

18. Címlap nélkül: a kötet hátán arany-nyomással: Volumen I. Instant. Relig. 
ab 1730 usque 1745: egyesek és hatóságok felségfolyamodványai mellék
letekkel, a folyamodványokra vonatkozó leiratok, rendeletek, tudakozó
dások, vizsgálatok különféle vallási vagy ezekkel kapcsolatos ügyekben, 
[lat. ném. és magy. más. folio kötet 1186. 1.]

19. Instantiarum Civilium volumen I—V.: magánosok és községek kérvényei 
a királyhoz s a kormányszékekhez; I. köt. 1739—1750 évből. [950. 1.] 
II. köt. 1760—1761-ből. [459. 1.] III. köt 1762—1764-ből. [662. 1.] IV. köt. 
1765-1767-ből. [806. 1.] V. köt. 1768—1770-ből [722. 1. lat. és ném. 
más. folio köt.]
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I l f ;  I—16.
la -b . Selectarum Instantiarum Civilium Tom. I—II.; polgári ügyiratok más. 

gyűjteménye; I. köt. 1779—1784 évekből, [lat. és néni. folio köt. 1150.1., 
közben sok üres old.] II. köt. 1754—1782 évekből, [lat. és ném. folio 
köt. 1278. 1., közben üres oldalak.]

2. Continuatio Protocolli anno 1724. coepti, Memorialium in Negoíio 
Religionis nomine Evangelicorum in Hungária degentium praesentatorum, 
ac aliorum in eodem negotio interventorum Actorum, Factorumque, 
incipiens ab anno 1741: vallásügyi iratok más. gyűjteménye, magánosok 
és egyházközségek kérvényei, kir. rendeletek és a kormányszékek leiratai 
az 1741 — 1747. évekből, [lat. és ném. folio köt. 756. 1.] (Úgy látszik a 
vall. ágens hiv. más. könyve volt).

3. Protocollum Instantiarum Agentionale . . .: az ágens (Kuntz?) által 
benyújtott kérvények másolatai, illetőleg fogalmazványai és az ágens 
levelezésének más. gyűjteménye 1733—1757-ből. [lat. és ném. folio köt. 
636. 1., csonka.]

4. Protocollum Instantiarum Religionalium 1759—1767: Drozdik János ág. 
hitv. ev. vall. ágens naplója, melybe egyeseknek és egyh. testületeknek 
általa közvetített vallásügyi kérvényeit s az ezekre adott kormányszéki 
végzéseket másolatban bejegyezte, [lat. és ném. folio köt. 1101. 1.]

5. Variae Instantiae religionales ab anno 1759. usque a. 1768: a II f 4.-nek 
folytatása, kis részben ugyanazokat az aktákat foglalja magában, [lat. és 
ném. más. folio köt. 640. 1.]

6. Protocollum Instantiarum Religiosarum 1767—1769: az ágens más. 
gyűjteményének folytatása, [lat. és ném. folio köt. 465. 1.]

7. Protocollum Instantiarum Religionalium 1770— 1772: vallásügyi kérvények 
folytatólagos gyűjteménye másolatban az ágens állal. [lat. és ném. folio 
köt. 557. 1.]

8. Protocollum Instantiarum Religionalium 1773—1778: vallásügyi iratok 
folytatólagos gyűjteménye másolatban az ágens állal. [lat. és ném. folio 
köt. 969. 1.]

9. Instantiae et Acta Religionalia nomine communi interventa 1721—1763: 
az ev. és ref. felekezetbeliek közös kérvényeinek, sérelmeinek, az ezekre 
vonatkozó leiratoknak más. gyűjteménye az ágens által. [lat. és ném. folio 
köt. 503. 1.]

10. Gravamina in negotio religionis nonnullarum ecclesiarum, Tom. I.: 
magánosok és egyházak sérelmi ügyeiben benyújtott kérvények; a rájuk
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vonatkozó leiratok és vizsgálati jegyzőkönyvek más. gyűjteménye az 
ágens által 1767—1769. [lat. és ném. folio köt. 468. 1.]

11. Gravamina in negotio religionis nonnullarum ecclesiarum civitatensium, 
Tom. II.: városi egyházak (Körmöcbánya, Besztercebánya, Késmárk, 
Kisszeben, Bártfa, Modor) sérelmi ügyeinek aktái, másolati gyűjteményben 
az ágens által 1767—1773. [lat. folio köt. 300. 1.]

12. 1725—1769. Series Actorum et Constitutionum Regiarum de Crimine
Apostasiae in Regno Hungáriáé emanatorum : a hitehagyottak és a vegyes 
házasságból származott gyermekek egyházi hovatartozása ügyében kiadott 
kormányrendeletek más. gyűjteménye (úgy látszik, a vall. ágens Proto- 
collumának egyik része), [lat. és ném. folio köt. 568. 1.]

13a-b. Miscellanea in negotio Religionis Tom. I—II.: vegyestartalmú iratok 
gyűjteménye III. Károly és Mária Terézia korából, egyebek közt a Krmann
Dániel ellen, a Tihanyi- és Ottlik-család ellen indított kereset aktái;
I. köt. 1731—1772, II. köt. 1762—1779. évekből, [lat. és ném. más. és 
hit. más. folio köt. 1092—678. 1.]

13c Miscellanea in negotio religionis: kérvények, levelek, röpiratok, az
1774-ben a felséghez küldött deputáció naplója stb. 1715— 1774. évekből, 
[lat., ném. és magy. más. folio köt 679. 1.] (a 441—642. 1. üres).

14. Diarium Comitiorum Inclyti Regni Hungáriáé et Partium eidem annexarum 
anno 1764-0 Posonii celebratorum cum actis diaetalibus: az 1764. évi 
pozsonyi országgyűlés naplója, országgyűlési iratokkal, [lat. más. folio 
köt. 739. 1.]

15. Acta religionalia: vallásügyi iratok gyűjteménye (colligatum) 1782—1786 
évekből, köztük gróf Andrássy István főispán feljelentése Radvánszky 
Ferenc ellen, a Csernanszky-ügy aktái stb. [lat., ném. és magy. más. 
folio füzet 861. 1.]

16. Benigna Intimata negotium religionis concernentia: vallásügyi rendeletek 
más. gyűjteménye 1780—1787-ből, index-el. [lat. és ném. más. folio 
köt. 162. 1.]

l i l e ;  í—29
la-b-c. Címlap nélkül. A kötet hátán arany nyomással: Jura exercitii non

nullarum ecclesiarum articularium, Tom. I—III.: kérvények és leiratok 
sérelmi ügyekben: I. Toporci (Szepes-m.) templom ügye 1764; batiz- 
falvi templomé 1765; a sárosi filiák ügye 1767; abosi egyh. sérelme 
1768—1774; nagy-és felső-bányai templom ügye 1766; sári (Veszprém-m.) 
tanítói állás 1758; a jolsvai egyh. ügye 1773; Kapolcs (Zala-m.) 1756;

2
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kiskőrösi templom 1728; Nyíregyháza 1767; Győr 1747; Malomsok 
1768: Téth (Győr-m.) 1767. sérelmi ügyére vonatkozó iratok, [lat. más. 
folio köt. 819. 1.] II. Iura et gravamina ecclesiarum comit. Trencsén: 
Szulyó és Hradna sérelmi ügye 1766—1768.; a sztrécei Sándor-család 
ügye; ozorai Ottlik-család ügye 1724; Zay-Ugróc 1769; a Járosy- 
alapítvány, a Trencséni evangélikusok ügye 1700. [lat. más. folio köt. 
577. 1.] III. Iura et gravamina nonnullarum communit. evang.: Lestine 
(Árva-m.) 1751; kassai iskolák 1752; pozsonyi egyház a blumenthali 
iskola miatt 1771; a bazini iskola 1773; Kassa szentedények miatt 
1771; Karakó-Szörcsök (Veszprém-m.) 1767; Hellenbach-család 1765; 
Nagy-Palugya (Liptó-m.) 1769; Szak (Komárom-m.) 1764; Eskü 
(Veszprém-m.) 1768; Ajka (Veszprém-m.) 1771; Szentlőrinc (Tolnám ) 
1772; Kölesd és Kistormás (Tolna-m.) 1774; Gyönk (Tolna-m.) 1770; 
pozsonyi templom 1774; Bábony (Somogy-m.) 1769; Eperjes, Zólyom 
1766; Kőszeg 1763; Trencsén 1760, kassáik 1768, modoriak 1764, 
körmöciek 1778. ügyére vonatkozó iratok, [lat. más. folio köt. 422. 1.]

2. Acta de studiosorum exitu et censura librorum: tanulók külföldre mene
telét szabályozó és a könyvvizsgálatra (cenzúra) vonatkozó iratok 1725— 
1776. [lat. és ném. más. folio köt. 274. 1.]

3. Címlap nélkül. A könyv hátán arany nyomással: Acta de juribus et 
persecutionibus filialium ecclesiarum; a leányegyházak látogatását kor
látoló és tiltó rendeletek gyűjteménye 1767—1768. [lat. és ném. más. 
folio köt. 616. 1.]

4. Címlap nélkül. A kötet hátán arany nyomással: Acta et Process. Religion.: 
periratok gyűjteménye 1761 -  1767-ből: a) A Szemere Ferenc ellen hite- 
hagyás miatt lefolytatott per aktái, 12 db; b) A késmárkiak ellen egy 
halálra ítélt gyilkos kivégzése alkalmával az evangélikusok által támasztott 
zavargások miatt lefolytatott per aktái, 177 db; c) Hendl Sebestyén, 
Lenner András, Hajczinger Pál, mint Langhammer Amadénak hite- 
hagyásra csábítói ellen lefolytatott per aktái, 11 db. [lat., ném és magy. 
más. és hit. más. folio köt. 533. 1.]

5. Címlap nélkül. A könyv hátán arany nyomással: Miscellanea in materia 
processionum et opificum A. C .: Eperjes, Pozsony, Debrecen, Zólyom, 
Modor, Breznóbánya, Selmecbánya, Körmöcbánya, Késmárk és Sopron 
városok evangélikus iparosainak (a különféle céhek tagjainak) panaszos 
felségfolyamodványai a körmenetekből kifolyólag és az ezekre vonatkozó 
leiratok és rendeletek más. gyűjteménye 1761—1769-ből. [lat. és ném. 
folio köt. 279. 1., közben s végén sok üres lap.]

6a-b . Miscellanea Acta diversa fata exercitii Trenchéniensis exhibentia I. 
köt.: Brevis et succincta fatorum et vicissitudinum ecclesiae Trenchini-
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ensis evangelicae chronologico-historica recensio: 1. A trencséni ev. 
egyház történetének főbb momentumai 1681 —1752., 2 példányban; 2. 
Ugyanaz még két külön cikkben összefoglalva; 3. A trencséni ev. egyház 
ügyeire vonatkozó rendeletek, kérvények s egyéb iratok gyűjteménye, 
[lat. más. folio köt. 620. 1.] II. köt.: Testium fassiones: tanúkihallgatási 
jegyzőkönyv a Ladiszlaidész János ellen emelt vádak (112 vádpont) 
ügyében, 1781. máj. 9. [lat. más. folio füzet 165. 1.]

7. Címlap nélkül. A könyv hátán arany nyomással: Varia quoad XV! 
oppida Scepusiensia: a XVI szepesi város történetére vonatkozó külön
féle iratok, rendeletek, kérvények, levelek, felségfolyamodványok más. 
gyűjteménye 1555—1773-ból. [lat. és néni. folio köt. 228. 1.]

8. Címlap nélkül. A könyv hátán arany nyomással: De statu Protestantium 
in Hungária: a) Védőirat a klérusnak az evangélikusok hitelvei, szer
tartásai és közjogi állása ellen intézett támadásai ellen, Mária Terézia 
korából; b) A magyarországi két prot. egyház közös felségfolyamodványa 
Mária Teréziához sérelmek ügyében; c) Ugyanazok ugyanahhoz, ugyan
abban az ügyben, aláírva br. Zay Péter és Ráday Gedeon, [ném. más. 
folio köt. 215. 1.]

9. Collectio Documentorum ad históriám ecclesiasticam Evangelicorum A. C. 
addictorum in Regno Hungáriáé pertinentium Samuelis Dobay V. D. 
ministri quondam ecclesiae evang. A. C. addictorum Posoniensis fidelis- 
simi, quam in librum huncce congessit elenchoque adornavit modernus 
ejusdem possessor Sámuel Wölfel eccl. evang. nat. germ. Modrensis V. D. 
minister, praefati collectoris insignis gener. Modrae anno 1821: vallásügyi 
rendeletek, kérvények, egyháztörténeti feljegyzések gyűjteménye 1484-től a 
XVIII. század végéig; gyűjtötte Dobay Sámuel, rendezte s index-el el
látva az egyetemes levéltárnak ajándékozta Wölfel Sámuel (1821 nov. 
5-én Modorban kelt levele tanúsága szerint, mely e kötethez van csatolva), 
[lat. és ném. más. föl. köt. 901 1.]

10 Címlap nélkül. A kötet hátán aranynyomással: Intimata Cons. Locumt. 
Hung, circa religionalia Cott. Verszpr. Szalad, concernentia: helytartó- 
tanácsi rendeletek a vallásgyakorlat s az iskolák ügyében, főképpen 
Veszprém- és Zalamegyékre vonatkozólag, valamint felségfolyamodványok 
1777—1788-ból. [lat. és ném. más. föl. köt. 316 1., rövid tárgymutatóval; 
Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

11. Címlap nélkül. A könyv hátán: Protocollum Visitationis 1631 —1654: 
a dunántúli egyházakban végzett hivatalos egyházlátogatások jegyző
könyveinek más. gyűjteménye név- és tárgymutatóval; a szöveg végén 
a másoló eme megjegyzése áll: Finivi bono cum Deo 1799 die 18 
Februarii; ez alatt a gyűjtemény teljességére vonatkozólag 5 pontba fog-
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lalva: Nota et Judicium de hoc protocollo; a névmutató a la tt: Finitum 
bonó cum Deo anno 1799 die 21 Februarii. [lat. és magy. föl. köt. 
274 1. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

12. Tractatus de Libertate Religionis Evangelicae in Hungária et Vi Con- 
scietiis non inferenda (év és név nélkül): az ev. egyház vallásszabad
sága érdekében, mely békekötéseken, törvényeken alapúi és a lelki- 
ismereti kényszer ellen írott apologetikus értekezés, a hivatkozóit béke
kötések és törvények illető cikkeinek másolataival (A— H  melléklet). 
A könyv elején meg nem nevezett egyénnek erre az értekezésre vonat
kozó bíráló észrevételei 6 pontban, [lat. föl. köt. 119 1.]

13. 1726. máj. 4. Trencsén vármegye közgyűlésének jegyzőkönyve annak a 
közkeresetnek ügyében, melyet ugyanazon megye hatósága indított Révay 
Erzsébet, Calisius Henrik br. özvegye ellen vallásgyakorlat miatt. [lat. 
hivat, kiadv. föl. köt. 124 1.]

14. Processus divortialis Alex. Szentmiklóssy et Estherae Gömöry: válópör 
tárgyalási jegyzőkönyve és aktái. [lat. és magy. hit. más. föl. fűz. 98 1.]

15. Pro parte et ad instantiam Grossorum Dominorum Ladislai Szirmensis 
de Szulyov et Stephani Krasznecz, ut A. De et super ab intus uberius 
expressati processualis negotii serie. Literae testimoniales. Szirmay László, 
Krasznecz István, mint két kiskorú Szirmay-fiú gyámja, valamint Ketzer 
Ádámné szül. Szirmay Zsófia által négy más Szirmay ellen indított s az 
eperjesi kér. táblán lefolytatott osztályos per tárgyalási jegyzőkönyve 
1766—1770. [lat. hit. kiadv. föl. köt. 191 1.]

16. Q. D. B. V. Observationes circa rem religionis. In hoc Hungáriáé Regno 
considerandae et tractandae Summariae, pro informatione Praesidibus ac 
membris novís in Consilio Regio Locumtenentiali, anno 1763 elaboratae: 
Információféle a helytartótanács elnökei és új tagjai részére, hogy 
micsoda törvények, illetőleg rendeletek alapján kell a vallásügyi kérdé
seket elbírálni s az eljárásnak milyen módját megtartani, [lat. föl. köt. 
38 1. index-el.] (A könyv többi lapja beiratlan.)

17. Címlap nélkül. A kötet hátán: Correspondentiae religionariae. 1761 — 1815. 
Szerepvivő evangélikusok levelei egyházi ügyekben, a legtöbb Tihany 
Dánieltől és Tamástól vagy ezekhez; összesen 85 db. irat legnagyobb
részt levél, [lat., ném. és magy., többnyire eredetiek, a kisebb rész más., 
ívr. és 4-r., az egész colligatum 324 1.]

18. Címlap nélkül. Vallásügyi rendeletek, levelek, vegyes iratok gyűjteménye, 
index-el 1781—1801. A kötet tábláján kívül: Tradendus Dno Rév. 
Záborszky, Kis-Tartsae; belül az első tiszta lap alján: A perillustri 
D. Petro Záborszky, qui hanc collectionem fecit dono accepit Paulus 
Jozeffy, Czinkotensium V. D. minister, m. p. [lat. más. föl. köt. 277 1.]
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19. Címlap nélkül. Nagy István dunántúli ev. superintendensnek ajánlva: „fautori, 
immo patri suo optimo humillime d. d. auctor“. A kötet tartalma:
1. História Ecclesiae Evang. Mekényesiensis . . .  ab anno 1735 die 
24 Április usque annum 1801, diem 24 Április; kivonva a mekényesi 
(Baranyam.) ev. egyház anyakönyvének I. kötetében foglalt évkönyveiből 
(annales). 2. História Ecclesiae Evang. oppidi Rátz Kozár (Baranya m.), 
ab anno 1698 usque annum 1801 : Bene József volt ottani lelkész jegy
zeteiből összeállítva. 3. História Eccl. Evang. Nagyszokolyiensis (Tolna) 
1717—1801; egykorú szemtanúk elbeszélései nyomán, [lat. ívr. köt. 119 1., 
Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

20. Címlap nélkül. A könyv tábláján kivid: Indices Ecclesiarum et Famili- 
arum. Tartalma: 1. Consignatio Ecclesiarum A. C. in Hungária. Az egy
házak és lelkészeik névszerint való felsorolása az egyházkerületek és 
esperességek sorrendjében 1792. (csonka). 2. Nemes családok neveinek 
felsorolása betűrendben, vármegyénként, néhol a családi címer gyarló 
rajzával, (csonka), [lat. kettéhajtott föl. 133 1.] (17—40 1. hiányzik).

21. Címlap nélkül. Országgyűlési iratok, az 1790-iki országgyűlés naplója és 
végzései egyházi és polgári ügyekben, [lat.1 és )magy. más. föl. köt. 
263 1.]

22. Címlap nélkül. A kötet hátán: Synodalia anni 1791. Tartalma: 1. Egy
házi alkotmánytervezet; a 3-ik, az iskolákról szóló rész helye üres.
2. Kétrendbeli észrevételsorozat a tervezetre. 3. A dunántúli egyház- 
kerület észrevételei a tervezetre. 4. Bizottsági munkálat az egyházi elöl
járóság (superioritas), illetőleg hatóságok szervezéséről. 5. A vegyes 
bizottság jegyzőkönyve a házassági ügyben. 6. Közös bizottsági munkálat 
az egyházi fegyelem tárgyában. 7. A közös (ev. és ref.) gazdasági bizott
ság jegyzőkönyve 1791 szept. 22. 8. Közös bizottsági jegyzőkönyv az 
iskolák kormányzása tárgyában. 9. Tervezet az ev. és ref. egyház ügyé
nek új kormányrendjét illetőleg. 10. Leirat Sopron városához a zsinat 
tartás ügyében. 11. Névsora az 1791 szeptember 12-ére hirdetett zsina
ton jelenlevőknek. 12. Az 1791 szept. 14-től okt. 14-ig Pesten, a vár- 
megyeházán tartott zsinat aktái. 13. A zsinattartásra engedélyt kérő 
folyamodvány 1791 febr. 16. 14. Többek nyilatkozata a symbolikus 
könyvek ügyében. 15. Egy másik tiltakozás a symbolikus könyvekre 
vonatkozólag. 16. Zsinati törvények (canones) tervezete, [lat. más. és hit. 
más. föl. 326 1.]

23. Acta Synodi Evangelicorum Helvet. Confess, anno 1791 Budáé celebratae. 
Tartalma: 1. A helv. hitv. evangélikusok 1791. évi zsinatának kánonai 
kir. szentesítésre, illetőleg felterjesztésre előkészített alakjukban, [lat.]
2. Az 1—15. ülés jegyzőkönyve, [magy. más. föl. 162 1.]
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24. Elenchus Literalium Instrumentorum, quae in collectione R. P. Gabrielis 
Hevenyessy e Societate Jesu continentur. A Tomo I. seu A. usque ad 
XXVIil. seu GG. inclusive: Hevenyessy kéziratgyűjteményének jegyzéke, 
[föl. füzetlen ívek, 372 1.]

25. Baytay Antal kegyesrendi szerzetes, később erdélyi püspök, munkája: 
Magyarország politikai története a hunoktól Mária Terézia uralkodása 
kezdetéig; a trónörökös (11. József) számára tartott előadások fonalául. 
Ugyanabban a kötetben egy rövid kivonata Magyarország történetének 
a Habsburg-házbeli királyok korából, ugyanattól ugyanannak, [lat. föl. 
köt. 722.]

26. Címlap nincs. D. W. K. néhány németnyelvű előadása: 1. Das alte Reich 
derer Hunnen, nebst denen Onouguren und Madgyaren; als wahre 
Stammväter derer heutigen Ungarn betrachtet von D. W. K. 2. Tomka- 
Szászky János pozsonyi igazgatónak erre tett lat. észrevételei. 3. Die 
römischen Bäder. . .  beschrieben von D. W. K. 4. Unterschiedliche 
Meinungen derer Gelehrten von denen Kometen, zusammengetragen von 
D. W. K. 5. Die Speisen, deren Zubereitung, nebst den Küchen-Wesen 
der Alten, beschrieben von D. W. K. 6. Kritische Untersuchung, ob 
Antonius Musa der Japis des Virgilii in seinem Aeneidos gewesen, von 
D. W. K. 7. Die Vorzüge des Königreichs Ungarn vor allen Andern in 
Europa, von D. W. K. 8. Rede an die anwesenden guten Freunde den 
vollendeten Jahres-Wechsel betreffend, von D. W. K. 9. Die Kriegerischen 
Begebenheiten der Stadt und des Schlosses Pressburg, nach Anleitung 
Herrn Mathiae Bél mit denen Zugaben aus Barre Geschichte von Deutsch
land und einer alten privat Chronic vermehret. Zusammengetragen von 
D. W. K. 1760 [ívr. köt. 224 1.]

27. Monumentum Literarium Veteris Linguae Scythico-hunnico-magarico- 
székhelicae, vulgo siculicae hodie hungaricae congestum, et constructum 
e ruderibus ac fragmentis characterum schythico magaricorum, atque 
scythyco seu scithulico szék-helicorum, item veterum scriptorum latino- 
hungaricorum nunc primum ab interitu vindicatum, adnotationibus auctum 
et illustratum ad gratae posteritatis memóriám, ac utilitatem opera et 
studio Steph. Gaspari Hájos ab Assuntione B. V. M. clerici reguláris 
P. M. D. Scholar: Piar: Annopoli, (vulgo Új-Szent Anna) ad S. Annae. 
Scholarum Piarum fundationis Bibitsianae, 1780. [ívr. köt. 93 1.]

28. Pro parte et ad instantiam judaei Lázári Polyácsek (alább a szövegben 
„Polacsek"), úti A. De et super ab intus uberius specificati processualis 
negotii Serie. Literae Transmissionales (felsőbb fórumhoz felterjesztő 
levél): Polacsek Lázár hunfalvai zsidó által nemes Kovács Mihály és 
felesége nemes Szinnyei-Merse Franciska ellen az eperjesi kér. tábla
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előtt 1765-ben indított per tárgyalási jegyzőkönyve, mellyel az ügy a 
hétszemélyes táblához terjesztetett fel. [ívr. 81 1. lat. hiv. példány ]

29. Cím nélkül. Politika (Staats-Klugheits-Lehre), vázlat és anyaggyűjtés 
szóbeli előadások vezérfonalául, vagy kivonat valamely könyvből, [ném. 
föl. köt 514 1.]

1. Jesu Benedicente Labori Pio Micae Historico-Chronologicae, Evangelico- 
Pannonicae axicey^acpixüe collectae et adumbratae opella vigilati diutina 
Johannis Burii L. P. tunc P. G. C. nunc I. C. E. duodecennis Anno vo 
Chr. MDCLXXXV et in sequentibus in ordinem redigi coeptae. Descriptae 
per Paulum Daxner tunc Eccl. Evangel. Ó-Turensium V. D. Ministrum 
anno MDCCLXXXVil, auctae multis accessionibus per b. Vilhelm. Sámuelem 
Serpili V. D. Ministrum Posoniensem. [föl. köt. 516 1.] (V. ö. a Lichner 
Pál által kiadott Micae Burii-val). A könyvtábla belső oldalán: Eigen- 
thum des Strass Sommereiner Lehrers Hornyánszky.

2. Micae Joannis Burii, Carponensis olim Evangelici Verbi Divini Ministri, 
quas ad Históriám Ecclesiarum A. C. addictarum in Hungária múlta 
praeclara et utilia continentes proprio pugno transsumpsit Michael 
Dionysius Doleschall, Eccl. Evang. Modrensis nat. slavicae V. D. Minister, 
1820. A könyvtábla belső lapján: Eigenthum Ihro Kais. Königl. Hoheit, 
der gn. Frau Erzherzogin Maria Dorothea, [föl. köt. 241 1.]

3. Címlap hiányzik. A magyarországi ev. superintendentiák, esperességek, 
egyházak és iskolák történetére vonatkozó adatok és feljegyzések; az 
egyházak betűrendes jegyzékével, nevek és személyek indexével, [lat. föl. 
köt. 372 1.] („Eigenthum des Strass-Sommereiner Lehrers Hornyánszky.“)

4. Miscellanea 1—Vili.
I. Fata Augustanae Confessionis Ecclesiarum singularum in Comi- 

tatibus Hungáriáé a tempore Reformationis ad Synodum Pestiensem. 
Tomus Primus, X. Comitatibus: Gömöriensem, Liptoviensem, Arvensem, 
Trenchiniensem, Nitriensem, Posoniensem, Barshiensem, Thurocziensem, 
Zoliensem, Nagy- et Kis-Honthensem. Széljegyzet: Transnotatum anno 
1794 in Nov. et. Dec. [ívr. fűzeden, 268 1.] A borítéklap belső oldalán a 
következő megjegyzés (nóta) áll latinul: ebből a műből és más hasonlók
ból el lehetne készíteni az igazságtalanul elszedett evang. egyházak, 
iskolák, harangok, telkek, alapítványok stb. kivonatát abból a célból,
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hogy Isten segítségével valamikor „jure postliminii“ visszaszerezhetők 
volnának az itt közölt és a máshonnét beszerzendő oklevelek erejével.

II. Adversaria ad illustrandam Históriám Ecclesiasticam Evan- 
gelicam Hungaricam optima fide definita per Andreám Schmalium Ecclae 
Ev. Lutheranae Ratkoviensis V. D. Ministrum et Ven. Contubernii 
Gömöriensis Seniorem anno Domini 1765-0; descripta et inservientia 
usibus Georgii Ribay, hujusque opera et manu a mendis et sphalmati- 
bus repurgata. A címlap belső oldalán: Sind 20 Hefte, der 12-te fehlt; 
Summa 68 Bögen. Csatolva 16 db. levél s kérvény, másolatban. [ívr. 
320 1. fűzeden.]

III. Schema Liturgicum, si quid valuerit, per R. D. Mich. Institoris, 
anno 1783 in decembri concinnatum Posonii. Végén rövid jegyzet Mandel 
Mózes zsidó áttérési ügyéről, [föl. 17 1., fűzeden.]

IV. Excerpta ex Diario Georgii Zawodsky, Senioris, 111. D. C. Georgii 
Thurzo R. H. Palatini, Secretarii. Vide Cornidesii Catal. p. 203: 
1590 — 1624 évekről való rövid feljegyzések; a végén pár soros biblio
gráfiái jegyzet a slavoniai és horvátországi reformáció történetére vonat
kozólag. [föl. 8 1. fűzeden.]

V. Ladislai Bartholomaeides, Verbi Divini Ministri Ochtinensis: 
Brevis Extractus eorum, quae in alma fraternitate Kishonthensi ab anno 
1670 ad 1683 gesta sunt. Inest: Delineatio turbarum Taxaiensium 
recentiorum. A végén: Finis 13. Aug. 1794. G. Ribay, m. p. [föl. 36 1., 
fűzeden.]

VI. A klérus felterjesztése II. Lipót vallásügyi rezoluciója ellen. 
Pozsony, 1790 nov. 30. [lat. más. föl. 6 1.]

VII. Compendium Captivitatis et Eliberationis ex eadem miraculosae, 
a M. Georgio Lányi Hungaro Rectore ohm Gymnasij Carponensis secun
dum circumstantias temporis et loci bona fide concinnatum. A cím felett, 
a lap jobb és bal felső sarkán más kéztől két bibliográfiái jegyzet: 
1. Georgii Lány Captivitas Papistica impressa fűit (Lipsiae) 1676. ex 
hoc scripta sunt haec. 2. Horany II. 463. Narratio historica... Captivi
tatis . . .  nec non ex eadem liberationis . . .  M. Georgii Lány Hung. 
Rectoris olim Gymnasii Carponensis in Hungária, MDCLXXVI. [ívr. 40 1., 
fűzeden, csonka.] („desunt 34 §§-i“).

VIII. Manuscripta Ecclesiasdco-Scholastica. 1. a) Nógrádmegyei ev. 
leányegyházak kérelme Mária Teréziához, hogy az anyaegyházaktól el 
ne szakíttassanak s kath. parochusoknak alá ne vettessenek, [lat. más. 
ívr. 4 1.] b) Helytartótanácsi rendelet Túrócmegyéhez a megye terü
letén működő ev. „informátorok“ ellen, 1777 dec 22; mellékletben név
szerinti felsorolása az „informatorok“-nak. [lat. más. ívr. 4 1.] c) A beszterce-
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bányai püspök vádaskodása a helytartótanácsnál a nemes-kosztolányi ev. 
lelkész ellen, kinek elmozdítását sürgeti, 1778 márc. 5. a helytartótanács 
leirata Barsmegyéhez ebben az ügyben, 1778 márc. 27. [lat. más. ívr. 
3 1.] 2. A csabai plébános levele meg nem nevezett személyhez a 
keresztúri evangélikusok által fizetendő stóla ügyében 1788 nov. 14. 
[lat. ered. 1 1.] 3. Pongrácz Boldizsár levele a pestmegyei espereshez 
1791 ápr. 9., mellékelve másolatban Balogh Péternek Radvánszky János
hoz a zsinat előkészítése tárgyában intézett lat. levele, 1791 febr. 24. 
[4-r. 3 1. és ívr. 4 1.] 4. Succincta Deductio Praetensionum et Gravami- 
num illorum, a quibus propter bonum pacis et perpetuo duraturae 
unionis Evangelici volunt recedere et eorum oblivisci; Ribay György 
kiegészítésével, [lat. ívr. 4 1.] 5. A protestánsok részéről a zsinat előtt a 
pozsonyi gyűlésen ügyeik intézése tárgyában készült tervezet, [lat. más. 
ívr. 10 1.] 6. Observationes Decanatus Aszódiensis ad projectum Consti- 
tutionum Ecclesiasticarum Ecclesiae Evangelicae Aug. Conf. in Hungária, 
[lat. ívr. 14 1.] 7. Projectum de erigenda Pestini Academia mixta Protes- 
tantium et Graecorum Non-Unitorum. [ívr. 4 1.] 8. Apologeticum Respon- 
sum ad certum scriptum pro manutentione Juramenti praetense Decretalis 
sub Anonymo divulgatum. [ívr. 8 1., csonka.] 9. Másik cáfolat ugyanazon 
névtelen iratra (1. 8. pont.), [lat. ívr. 4 1.] 10. Nevezetes sírfeliratok s 
egyéb egyháztörténeti vonatkozású feliratok felsőmagyarországi templo
mokban és várakban, [lat. ívr. 8. 1.] 11. II. József kétrendbeli rendelete 
Pestmegyéhez a protestánsoknak a katholikusokkal való együttes kultuszá
ról 1788 [ném. más. ívr. 5 1.] 12. Hussitae in Hungária. Moravica. 
De Slavis: adatgyűjtés, írókból vett kivonatok, [lat. ívr. 12 1.] 13. Töre
dékes vegyes tartalmú feljegyzések, 4 db. 14. Projectum Instructionis 
pro Decano per Sam. Thessedik Szarvasiensis V. D. M. [lat. ívr. 12 1.] 
15. Projectum Anonymi (Ladisl. Bartholomaeides, Past. Ochtinensis), 
quomodo secundum tabellas scholasticas a Ven. D. Seniore (Fraternitatis 
Gömöriensis, Paul. Wallaszky) haud ita pridem publicatas scholae 
pagenses reformari possent. [ívr. 8. ).] 16. Postillás és prédikácíós köny
vek jegyzéke, tót. [ívr. 2 1. töredék.]

5. Protocollon Venerandae Sedis Spirituális Pastorum Evang. Inclyti Comi- 
tatus Lyptowiensis in Superiori Hungária: a liptói esperességi törvény
szék tárgyalási jegyzőkönyvei kivonatosan 1602—1663 évekből. Másolta 
Lautsek Márton. (Describere coepit anno 1756.) A címlapon „Tomus II“ 
áll. [föl. köt. 240 1.]

6. Címlap nélkül. Kívül a könyv tábláján: Liptovienses Ecclesiae: a liptói 
egyházak és iskolák történetére vonatkozó adatok, különösen lelkészek 
és tanítók életrajzi adatai, [fel. köt. 460. 1.]

3
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7. Protocolon sive Actorum Ecclesiasticorum Venerandae quondam Frater- 
nitatis Status Evangelicorum, in inclyto Comitatu Zoliensi vigentis ab 
anno Domini 1588 uspue 1671 continuo, subsequis autem sparsim 
diductus (1708-ig) Liber Memorialis. Possidebat originale Rev. Gabr.
Balassovitz, Ecclae Gutt. V. D. M............... Ex apographo transumpsit
Josephus Schulek, Welitsna Arvensis, Ecclae Evangelicae Lybeth-Bányensis 
Pastor, anno 1803; „Tomus III.“ [föl. köt. 358. 1. névmutatóval.]

8. Indices Magnatum et Praelatorum, collecti per Josephum Schulek, 
Welicsna Arvensem, Eccl. Evang. Libethensis V. D. M. denatum ibidem 
d. 12. Jul. 1813.: Érsekek, püspökök, fő- és alispánok, erdélyi vajdák, 
fejedelmek és gubernátorok névjegyzéke s néhány főúri család genealó
giája, az Árpádok korától a XIX. század elejéig, [föl. köt. 128. 1.]

9. Tentamen Juris Ecclesiastici Evangelicorum utriusque Confessionis in 
Hungária seu Complexus Legum Ecclesiasticarum, quas Evangelícis 
utriusque Confessionis in Hungária tam Codex Juris patrii, Benignaeque 
Resolutiones Regiae, quam etiam Domesticae Constitutiones Synodales
praescribunt. Kívül: „Dan. Crudi Super. Jus. Eccl............ pars I“. [föl.
köt. 470. 1., Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

10. História Ecclesiae Evangelicae Augustanae Confessioni Addictorum in 
Hungária universe; praecipue verő in Tredecim Oppidis Scepusii. 
Adumbravit Antonius Ludovicus Munyay Ecclesiae Evangelicae, quae in 
Villa Latina (Szepesolaszi) est, sacrorum et V. D. Minister, [föl. köt. 
421. 1.] Az első fejezetei a szerző írta le, a többi rész több másoló 
kezeírása; az előszó 1829-ből való.

11. Dilucidatio Accusationum Actore Rdo Dno Michaele Kolbenheyer Seniore
K. H. contra me Michaeiem Boszy congestarum Partes Quatuor: A kis- 
honti esperességben a XIX. század 30-as éveiben támadt torzsalkodá
sokról írott védő irata a perbe fogott Boszy Mihály rimabrézói lelkésznek, 
84 db többnyire ered. melléklettel, [folio köt. 202. 1. 1839— 1840.]

12. História Hungarorum Ecclesiastica inde ab initio Novi Testamenti ad 
nostra usque tempóra deducta. Per Petrum Bod de F. Csernáton, V. D. 
Ministrum M. Igeniensem In Transilvania. Volumen I. II. III. [folio köt. 
570, 461, 498 1.] Az I. köt. végén: descripsit Carolus Zay. anno 1843. 
die 5. Dec. in Collegio ev. ref. Claudiopol. Mária Dorottya főherceg
asszony ajándéka. A szöveg mindenben azonos a Rauwenhoff (adjuvante 
Car. Szalay) és Prins által a leydeni egyetemi könyvtár állítólag eredeti 
kézirata alapján 1888—1890-ben, 3 kötetben kiadott História Hungarorum 
Ecclesiastica szövegével.

13. I—XII. Miscellanea Soproniensia: Sammlung Wichtiger Schriften über 
Oedenburg, besonders die Geschichte der evangelischen Kirche daselbst
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betreffend. Veranstaltet durch Gottlieb Gamauf Prediger in Oedenburg. 
[12 folio köt., 561, 573, 564, 536, 524, 494, 492, 550, 557, 538, 542, 
522. 1. másolatok, Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

14. Címlap nincs. A könyv hátán: Oedenburgische Kirchen Chronik (1708— 
1759, von. Joh. Christian Serpilius). [folio köt. 377. 1., Mária Dorottya 
főhercegasszony ajándéka.]

15a-b. A magyarországi két prot. egyház néhány lelkészének, tanítójának, 
tanárának kérvénye Mária Dorottya özv. nádornéhoz, hogy Haynau 
ellenében a királynál és a kormánynál járjon közbe, s a protestánsok 
jogait és szabadságát állíttassa vissza, [ném. dátum nélkül, ered. aláírások
kal, 2 kötött példány.]

V. 1—113.
1. Epistolae Cl. Virorum ad Melch. Schupcam P. Szutsanensem et Seniorem 

Turotziensem aliosque exaratae: 22 db levél másolatban 1566—1600 
évekből, magán- és egyházi ügyben, jegyzetekkel és magyarázatokkal, 
[lat. 4-r. füzetlen 60. 1.]

2. Protocolon Juridicum Consistorii Hungarici Confessionem Augustanam 
Amplectentis in Comitatibus Cis- et Intradanubianis (Posoniens. Nittriens. 
Jauriens. etc.) 1621 — 1627: Egyházi törvényszéki tárgyalások jegyző
könyvei. [lat. és magy. nagy 4-r. 40. 1.] Ugyanebben a kötetben: Revisio 
Bibliothecae Conventualis anno 1650 inchoata et 1651 continuata ita ut 
absentes indicarentur, et concessi connotarentur, imo in posterum 
concedendi hue a parte inseriberentur et sic commoda bibliothecae 
hujus publica promoverentur: könyvjegyzék szekrények szerint az elveszett 
és kikölcsönzött könyvek jegyzékével, Mária Dorottya főhercegasszony 
ajándéka.

3. Agenda S. Confessionis et Communionis in Ecclesia Hungarica usitata, 
cum interliniari versioné Latina ad verba facta, [magy. sorközi lat. for
dítással, 4-r. köt. 40. 1.] Külön betét a könyvben: Kis Bertalan superinten- 
dens beiktatatásakor 1625 jatt. 2-án Csepregen használt esküminta, 
[lat. 4-r. 3. 1., Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

4. Címlap nélkül. 1. Canones Ecclesiastici, hoc est: Regulae certae, offi
cium, vitám et (honestam) conversationem Ministrorum Ecclesiae moderantes. 
In honorem Dei, emolumentum Ecclesiae, et (in gratiam) Ministrorum 
(Germanicorum) conscriptae (et ex Hungarico idiomate in Latinum

3*
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translatae), Senioribus Ecclesiarum (invariatae et puriori Augustanae 
Confessioni addictarum), in Comitatibus Soproniensi (Castriferrei et
Szaladiensi collectarum et constitutarum)............ Excudebat Csepregbini
Emericus Farkas, 1630; (a zárójelben foglalt javítások illetőleg kiegészí
tések a címben Lethenyei Istvántól valók), [ i—28. 1.] 2. Aphorismi, seu 
Articuli de forma ac modo visitandi Ecclesias, harumque Ministros in 
doctrina, vita ac moribus etc., conscripti per clariss. dominum Super
intendenten! et Seniores Consistorii Ecclesiastici, anno Christi 1632 
mense Februario. A végszóban Lethenyei István sárvári prédikátor (1632 
febr. 1.) önmagát vallja az Aphorismák szerkesztőjének és összeírójának) 
(concinnavi et conscripsi). [29—42. 1.] 3. Articuli quidam, pro visitandis 
Ecclesiis conscripti (nem azonos a 2. számúval). [43—51. 1., Mária 
Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

5. Címlap hiányzik. Kívül a kötet hátán arany nyomással: Protocoll.
Synodale Superint. Transdan. 1608— 1642; a kötet tartalma: 1. Dunántúli 
egyh. törvényszéki tárgyalási jegyzőkönyvek, olykor csak ítéletek rövid 
lajstroma, regesta-félék. [1 — 144. 1.] 2. Canones Apostolorum ex vetustis 
et catholicis codicibus descripti. [145— 158. 1.] 3. Az Uy Praedicatorok 
Felszentetéseknek (így) Rendi és Ceremóniája mely az mi Gyülekezetink- 
ben Isten igéjének folyása szerint megtartatot mindenkor s megtartatik 
most is. |159—167.1.] Teljesen egyezik az I a. 1.; 16. jelzésűvel). 4. Oratiun-
c u la .............Pauli Schuberti, Germanicae Semproniensium Ecclesiae
ministri primarii et vicinarum Germanicarum Senioris, quam habuit in 
generali synodo de 2. Junii A. C. 1625. Czepreghy celebrata. [169—176.1.] 
5. Relatio super Inuestitura Summáé Rev. Domini Johannis Sipkovics— 
Tóth, electi Superintendentis, in Ecclesia Vadosfalvensi peracta. [185—268.1. 
Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

6. Címlap nélkül. A dunántúli egyh.-kér. gyűléseinek (generalis és parti- 
cularis synodusainak) jegyzőkönyvei 1629—1665; továbbá két levél 
másolata (a pozsonyi tanácshoz s a pozsonyi lelkészi hivatalhoz), [magy. 
és lat. folio köt. 345. 1., Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

7. Christliches Taufbuch, der beyden Augspurgischen Confession und 
Evangelischen Religion zugethanen Gemeinen, Materna Pammagen 
(Bammagen) et filiali Wallern am See: keresztelési, esketési, temetési 
anyakönyv, az úrasztalához járulók lajstroma 1653—1660. [ném. és lat. 
föl. köt. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

8. Címlap nélkül. Címképpel: német Zsoltárkönyv (Psaiter); a könyv végén: 
geschriben durch Hanns Münchner Gwandschneider in Nürmberg d.
24. Januári Anno 1654. [Tollrajzokkal díszített szép kódex, föl. köt. 
253. 1. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]
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9. Stifftbuechel zur haussarme Leuth deputirt und verschaffet Legaten 
1663—1666. [4-r. füz. 10. 1. teleírva.]

10. Protocollum Visitationum Ecclesiarum Cisdanubium juxta inviolatam 
Augustanam Confessionem in Comitatibus Soproniensi, Castriferrei, 
Szaladiensi, Veszprimiensi et Jauriensi existentium, per. adm. Rev. Dom. 
Gregorium Musaj, Superint. praedictarum ecclesiarum et concionatorem 
pagi Nemes Kér, et cujusvis District. Senior, peractarum et diligenter 
consignatarum. Anno 1655: Musai, főképpen Fekete superintendens és 
több egyházlátogató látogatásainak jegyzőkönyvei 1655—1671; Regestum 
Ecclesiarum invariatae Confessionis Augustanae in Comitatibus Soproniensi, 
Castriferrei Saladiensi existentium, quae habebant dependentiam a Super- 
intendentibus Cisdanubianis. Quarum seriem in memóriám posteritatum 
conscripsit R. D. Gregorius Musaj, in suo exilio Nemes-Kérini, Cott. 
Sopron. Anno 1661; — Anno 1671. Recruduit persecutio ecclesiis nostris 
per Pontificos illata hoc modo et ordine. [föl. köt. lat. és magy. 496. 1., 
Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

11. Adománygyűjtő könyvecske az Eperjesen állítandó collegium javára, a 
felsőmagyarországi ev. rendek ajánlatával (Eperjes 1665, aug. 20); 
gyűjtő: Lipóczi Keczer András. [8-r. köt. lat. az aláírások 18 lapra terjednek.]

11 b. Acta Synodi Nationalis, in nomine Domini nostri Jesu Christi autorifate 
Illustr. et Praepotentum DD. Ordinum Generalium Foederati Belgii 
Provinciarum, Dortrechti habitae anno 1618 et 1619. Lugduni Batavorum, 
Typis Isaaci Elzevir 1, Academiae Typographi. 1620. [föl. köt. nyom
tatvány 252. 1.]

12. Adománygyűjtő könyvecske az eperjesi collegium javára 1706., az adakozók 
eredeti bejegyzései, lat. közben 10 lapon rövid kivonatos elbeszélése 
Columbus történetének, [ném. 8-r. köt.]

13. Kirchenbuch, gehörig zu der Kirchen St. Wolffs, St. Maria genannt: a 
balfi egyház anyakönyve, liturgiái szabályok, díjlevelek, szerződések és 
esketési anyakönyv 1653—1672; leírta Launer György lelkész 1669. 
[föl. köt. ném 79. 1., a többi üres; Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

14. Libbellus Ecclesiae Náray: adománygyűjtő könyvecske a nárai temp
lomra 1670—1671. [16-r. 48 1., Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

15. Furor Bestiae contra testes Jesu Christi in Hungária Horumque Victoria 
divinitus data, sive Pastorum Hungaricorum, Christo fidelium, varia 
calamitas; speciatim verő multorum inaudita mortificatio duraque 
captivitas, a Pontificiae Ecclesiae Praelatis inflicta; una cum perseverantia 
eorum coelitus donata et liberatione superstitum, desiderata, breviter et 
succinte descripta a Francisco Foris Ottrokocsiensi, Confessori e triremibus 
liberatorum socio. 1676. [más. 4-r. kötetlen 609. 1.]
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16. Gyűjteményes kötet (colligatum) címlap nélkül. Tartalma: 1. Vera et 
Deducta descriptio criminalium processuum et secuti supplied. In trés 
reos Comites Franciscum de Nádasdi, Petrum a’ Zryny et Franciscum 
Christophor. Frangepany. Viennae Austriae Anno 1671, die 30 April. 
2. A besztercei káptalan történetére vonatkozó feljegyzések, [lat.] (címlap 
nélkül). 3. História Regni Hungáriáé Ecclesiastica, az ős időktől a 
Károly-féle rezolucióig. [lat.] 4. Szeben városa krónikája, [lat. hexa
meterekben Johannes Lebelius által.] 5. „Az 1657. esztendőben N. Enyeden 
lett változások, akkori egyházfitól, Dipsei Szabó Istvántól, így jegyez
tettek fel 1658, okt. 28, egy esztendővel a veszedelem után“. Exscripsit 
Johannes Lucas Borosnyai. 6. Joachim. Rusdorfius (alább Rufsdorfius) 
nobilis Germanus poéta coaevus: de Gabriele Bethlen, Principe Transsyl
vaniáé [öt lat. epigramm Bethlen Gáborra.] 7. Ultima Voluntas Principis 
Transsylvaniae Gabrielis Bethlen, [magy.] 8. Magyarországi Ecclipsis: 
magyar históriás ének a XVII. századból. 9. „Rövid discursus az mostani 
állapot persecutiojárul“. 10. Ugyanaz, mint 4. sz. alatt. 11. Erdély vár
megyéinek, székeinek, városainak és falvainak felsorolása, [lat.] 12. 

Rudimenta priscae Hunnorum linguae brevibus quaestionibus et respon- 
sionibus comprehensa opera et studio Joannis Thelegdi; deseripta per 
Ladislaum M. Szandid ungarum. Dobai Székely Sámuelé volt. 13. Specificatio 
seu Extractus notabilium fiscalitatum reluitioni obnoxiarum: visszaváltandó 
kincstári birtokok lajstroma; Signatum Buda-Telke, 10-mo Januarii A. 
1739. Petrus Dobra, Fiscalis Director. 14. Latin beszéd szövege, iskolai 
évnyitó beszédnek látszik 15. Regi Nagyemlekezetű Kemény Família 
Genealógiája . . . melyet maga néhai boldog emlékezetű Kemény János 
erdélyi fejedelem írt ki e következendő formában régi leveleiből szőrűi 
szóra 1656 esztendőben gerendi kastélyában. Az 1701-ben Kolozsvárt 
nyomtatva megjelent füzetből lemásolva. 16. Panegiris in excellentissimas, 
heroicas omnique admiratione dignissimas laudes serenissimi et potentis- 
simi Principis ac Domini Dni Gabrielis Bethlen . . .  in heroico carmine 
concinnata a Caspare Weres Boithino Ungaro, bonarum litterarum in 
Academia Archi Palatinali studioso. Nyomtatva megjelent Heidelbergben, 
1617-ben. 17. Chronica brevis Regum Rerumque Hungáriáé et Vicinarum 
Provinciarum, ad annum 1752. 18. Jegyzetek a régi hűn székely írásról, 
[lat.] 19. De origine Civitatis Claudiopolitanae. Kolozsvár története a 
XVIII. századig; az utolsó lapon: opera ac cura Stephani B. Incze, anno 
1736, diebus április. 20. Az Felséges Bethlen Gábor Testamentuma. 
1629. V. ö. 7. sz. 21. Bref du Pape au General Daun en lui envoyant 
l’epée et le chapeau benis a breve, [lat. más.] 22. Helyt.-tan. leirat 
Szatmár-Németi városához az odavaló ref. egyház lelkészeinek és isko-
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Iájának ügyében. 1754. jul. 8. [lat. más.] 23. Origines Hungarorum. 
Cognoscendarum Patriae rerum ergo. Usibus juventutis scholasticae 
depromtae: iskolai vezérfonal kérdésekben és feleletekben, III. Károly 
koráig. 24. Meditatio Historica, qua ostenditur Comitatum seu terram 
Scepusiensem a primo Ungarorum in Pannoniam ingressu ad Ungaros 
pertinuisse, nec demum sub Stephano 11-do, Colomanni regis filio, 
Ungarorum in dominationem pervenisse. Scripta anno 1758, die 3. Julii, 
Késmárk, per D. R. [4-r. köt. 606 ].]

17. Címlap nélkül (Miscellanea). 1. Acta et conclusiones Conventus seu Synodi 
certorum inclyti Hungáriáé Regni Baronum, Magnatum et Nobilium, nec 
non Legatorum et Ministrorum Augustanae Confessionis, ex decem Cis- 
Danubianis Comitatibus Solnae congregatorum, anno Domini 1610, 
diebus 28., 29. et 30. Mártii. Cum originali fideliter collata, recusaque 
Solnae, anno 1708, per Wilhelmum Kauder. 2. Acta et mutuus consen
sus Synodi Augustanam Confessionem amplectentis, in oppido Szepes- 
Várallya, anno Domini Millesimo Sexcentesimo Decimo quarto, mense 
Januario celebratae. 3. Acta et Conclusiones Synodi Augustano-Evan- 
gelicorum, ecclesiasticorum et Saecularium ex inclyti Regni Hungáriáé 
Comitatibus, nec non Liberis et Regös Civitatibus, partium Cis-Danu- 
bianarum et Trans-Tibiscanarum Rosenbergae anno Domini 1707 mense 
Aprili celebratae (1., 2., 3. együtt nyomtatva jelent meg 1808-ban, ebből 
másoltatott le ide). V. ö. V. 18. 4. Theses de Decimis Fundi Saxonum Regii, 
quartisque ejus Fiscalibus, notis necessariis illustratae, a Georgio Jeremia 
Haner, Saxone Transilvano. Anno 1770, mense febr. 5. Cím nélkül. 
In ungaricum translatum per Franciscum Orbán: Székelységnek régi 
törvényei. 6. Cím nélkül. (Von der ungarischen Militz.) 7. A Halotti 
Beszéd és Könyörgés másolata, az eredeti írásmód szerint. 8. Vér András 
menedéklevele (nyugtatványa), az eredeti írásmódot utánozva. Végén ez 
a jegyzet: Hoc monumentum Hungaricum anni 1473 ex autographo 
exscripsi Pestini 1774. d. 29 Mártii. D. C. — Charta Typhacea. Butyico 
papiros., (a D. C. — úgy sejtem — =  Daniel Cornides. 9. Tyrannis 
Rakociana seu Acta dierum, sub quibus Georgius Rakocius et Acatius 
Bartsay una cum suis adhaerentibus intra et extra civitatem Cibinium 
super regimine Regni Transsylvaniae contendunt anno 1660 (a vége 
hiányzik.) 10. De Rebus gestis et Vita Comitum Saxonalum: az erdélyi 
szászok grófjairól a reformációtól 1700-ig. Íródott 1775-ben. Fapszél- 
jegyzet: D. Georgii Soterii pastoris crucensis dissertatio, nunc primum 
ex ejus manuscripto descripta. [4-r. köt. 278 1.]

18. Miscellanea. Címlap nélkül. Kívül a könyv tábláján: H. D. Acta Eccle- 
siastica, A E H.: 1. Confessio Christianae Doctrinae 5 liberarum regiarum
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que Civitatum in Hungária Superiore: Cassoviae, Leutschoviae, Bartphae, 
Eperjesini, Cibini. [1 — 14 1.] 2. Acta et Conclusiones Conventus seu 
Synodi certorum Inclyti Hungáriáé Regni Baronum, Magnatum et Nobi- 
lium, nec non Legatorum et Ministrorum Aug Conf. ex 10 Cis-Danu- 
bianis Comitatibus Solnae congregatorum, anno Domini 1610, diebus 
28, 29 et 30 Mártii. Cum Originali fideliter collata, recusaque Solnae, 
Anno 1708, per Wilhelmum Kauder, [nyomtatv. 17—26 1.] 3. Acta et 
mutuus consensus Synodi August. Confessionem amplectentis, in 
Oppido Szepes-Várallya, anno Dom. 1614. [nyomtatv. 27—36 1.] 4. Acta 
et Conclusiones Synodi Augustano-evangelicorum, Ecclesiasticorum 
et Saecularium . . . Rosenbergae, anno Dom 1707 mense Aprili cele- 
bratae. [nyomtatv. 37—56 1.] (A 2 , 3., 4-et v. ö. V. 17-tel.) 5. Par 
Supplicationis Primorum trium Superattendentum ad iliustr. D. Com. 
Palatin. Georg Thurzo, anno 1612. [57—59 1.] 6. Resolutio Illustr. Domini 
Palatini ad scriptum D. P. Superatt. [60—63 1. más.] 7. Paria Litterarum 
Invitatoriarum pro Synodo in arcé Trencliin, anno 1619. [63- 66 1.] 

| iV’-  8. Para Litter. Illustr. Com. Palat. Georg. Thurzo ad Eliam Lani ratione 
Apológiáé Solnensis a. 1610. [67—68 1.] 9. Gnómák és közmondások 
(leges aliquot a sacra scriptura alienae). [69—73 1.] 10. Thurzo Szaniszló 
nádor a superintendenshez intézett lat. levelének másolata, 1625. ápr. 23. 
[73—75 1.] 11. Ugyanaz, mint a 2. sz. alatti, kézzel írva. [79—94 1.]
12. Qualiter census cathedraticus detur a parochiis Comit. Liptov. [94 1.]
13. Thurzo György nagyobb és 14. kisebb diplomája 1614. [lat. más.
95—98 1.] 15. Articuli a ministris ecclesiarum Comitatus Liptoviensis 
conscripti studioseque a singulis observandi sub poenis specificatis, 
anno 1569. [99—102 1.] 16. Leges Contubernii ministrorum in Comit. 
Arvensi ecclesiis praesidentium anno 1595. [lat. 103— 115 1.] 17. Leges, 
hoc est Ordo et Disciplina Venerab. Contubernii, seu ministrorum docen- 
tium Evangelium in ecclesiis superioris districtus Trenchiniensis. Scriptae 
et promulgatae a dominis fratribus ejusdem dioeceseos unanimi consensu 
in generali congregatione habita Byttshae, die 12 mensis januarii, anno 
1600. [113—138 ].] 18. Leges sive Canones consistorii spirituális,
inferioris tractus Comitatus Trenchiniensis . . . 1590. [139—142 1.]
19. Articuli Fratrum Districtus Gradnensis, [143— 146 1.] 20. Leges 
Venerab. Contubernii inferioris Districtus Trenchiniensis de vita et moribus 
ministrorum. [147—149 ).] 21. Az Ulaván 1615 jún. 2-án tartott egyh. 
gyűlés végzései, [lat. 150— 151 1.] 22. Trencsénben 1616. febr. 10. én 
tartott gyűlés végzései, főképpen házassági ügyekben [152— 167 1. lat.], 
a gyűlésből Lochmann Mátyáshoz intézett lat. levél másolata, 1616. 
23. Tárgyalás és ítélet Laczkovics Katalin válópörében, 1616 szept. 20—
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okt. 25. [lat. 171—195 1.] 24. Annales: a) Synodus Trenchiniensis 1619 
jan. 27. [197 1.] b) A pozsonyi országgyűlésről 1619 nov. 11. [198 1.]
c) Synodus Szeredini celebrata, 1620. [199 1.] d) Synodus Privi- 
diensis, 1620. [200—204 1.] e) A superintendensek javaslatai a privigyei 
gyűlésen, 1620. [205—212 1.] /)  A superintendensek javaslatairól, [lat. 
213-^17  1.] g) Az Annalesek folytatása 1621 -  1627. évről. 25. Delineatio 
Colloquii anno 1627 die 27, decemb. in arcé Bittschensi habiti inter 
Palat. Eszterházy. P. Haynal et Joh. Hodikium. [278—304 1.] 26. Annales 
1628—1630. [327—344 1.] 27. Elégia de Obsidione Magdeburgensi, das 
ist Klage Reimen von der Belagerung und Eroberung der weit berühmten 
und uhralten Stadt Magdeburg. Von dem vornehmen Poeten Petro 
Lotichio II; Solitoriensi, der Universitet Heidlberg Professore an den 
Herrn Joachimum Camerarium Pabenbergensem, vor etlich 70 Jahren in 
lateinischer Sprach geschrieben und verdeutschet anno 1631. Leipzig, 
bey Gregorio Ritzschen. [nyomtatv. 8 1.] (A lat. vers is megvan máso 
latban a 340—344 lapon.) 28. Extractum litterarum Petri Lemermanni 
jesuitae S. C. M. confessarii ad collegam suum Comitis Tillii confes- 
sarium et consiliarium intimum tunc ad Hildishemium morantem, Praga 
1628. [35^—355 1.] 29. Kurze Erzehlung der Religions-Geschicht in 
Ungarn, [nyomtatv. 8-r. 18 1.] 30. Gusztáv Adolf svéd királyra vonat
kozó feljegyzések, próza és vers. [lat. és ném. 6 db. 373—387 1.]
31. Synodus Mosowiensis, 1634, die 13 mensis junii. [389—392 1.]
32. Synodus Veterosoliensis, 1635, jun. 24; [393—396 1.) 33. Jesuiticum 
Fidei Symbolum, [398—399 l.J 34. Synodus Baanensis 1641, 9 junii. 
[402—404 1.] 35. Conventus Banovitzii, 1646. [405 ].] 36. Synodus Tót- 
prónensis 1652. [408 1.] 37, Synodus Ludanensis, 1656. [423 1.] 38. Con
ventus Tótprónensis. 1669. [431 1.] 39. Exempla aliquot casuum matri- 
monialium per me J. H. (nyilván Joannes Hodikius) revisa et decisa, 
1620. 40. Copia decisionis super problémaié continuata ad submissam 
instantiam exulum hungaricorum ab ipsis ex originali typis evulgata 
anno 1682. [nyomtatv. 8 1.] 41. Conventus moschoviensis, 1652. 
[515 1.] 42. Series Superintendentium Evangelico-Lutheranae reli- 
gioni addictorum a prima illorum a. 1610 constitutione Zolnensi [518— 
521 1.] 43. Casus varii: a) De Daniele Stranowsky plebano ad evan- 
gelicos transeunte, 1618—1620. b) Formula excommunicationis in capi 
tulo Scepusiensi contra Petrum Zablerum, Joh. Serpilium et. Joh. Pile- 
man et totam communitatem fraternitatis 24 regalium in Cottu Scepus. 
propter contumatiam non comparitionís ad citationem Hosszutóti, prae- 
positi Scepus, anno 1632. [551—553 1.] c) Postulata, Hodikiustól tót 
nyelven [555—559 1.] d) Salutatio Comitis Palatini S. Thurzó [561 — 562 1]

4
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44. Articuli Contubernii Nagyhontensis. [563—585 ].] 45. An die Röm. 
Kayserl. auch Hungarn und Böhaimb. König). Majest. unsern aller
gnädigsten Kayser, König und Herrn : a prot. fogoly lelkészek és tanítók 
kérvénye I. Lipóthoz. [nyomtatv. 4 1.] 46. Copia Memoriaüs Hungarorum 
anno Christi 1681 in diaeta Soproniensi Sacrat. Caesareae Regiaeque 
Majestati insinuati, oder Kopie eines im Jahr Christi 1681 bey gegenwärtigen 
Land-Tagen zu Oedenburg Ihre Kayser- und Königlichen Majestät von 
gesambten Ungarischen Ständen beygebrachten Memorials, [nyomtatv., 
kolumnásan a lat. és ném. szöveggel, 13 1.] 47. Az Uy Praedicatorok 
Felszenteltetésének Rendi és Ceremoniaia, mely az mi Giülekezetünkben 
Isten igeienek folyása szerint megtartatott mindenkor, s megtartatik most 
is. [611—628 1. lásd Ia l  ; 16. és V 5. 3.] 48. Alapító levél az eperjesi kol
légium javára, [lat. más. „aclum in Sárospatak die 8 mensis X-ris 1708“ 
34 aláírás, 633—636 1.] 49. Lubomirsky herceg, szepesi kapitány rende
leté a XIII. városi protestánsokra vonatkozólag 1706. [lat. más. 637— 
639 1., 4-r. köt.]

19. Sopron város belső történetére vonatkozó feljegyzések gyűjteménye. 
Címlap nélkül. 1674—1695.: egyházak javadalmainak felsorolása (szőlő, 
szántóföld és rét); a városi hatóság választásáról, a honosságról; kiváltság- 
levelek másolatai, a városi tanács üléseinek jegyzőkönyveiből; a tized- 
szedés szabályzata; Sopronra vonatkozó okiratok másolatban, [ném. és lat. 
ívr. köt. 372 1. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

20. Sopron város gyűléseinek végzései 1682. máj. 15.—1683 ápr. 12. [betű
rendes tárgymutatóval, ném., ívr. köt. 211 1., a könyv lapjainak három
negyede beiratlan; Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

21a.Theatrum Eperjesiense. anno aerae Christianae 1687. die 5 Mártii erec- 
tum. 8-r. köt. 224 1.]

21b.Theatrum Eperjesiense publicum, anno 1687 die 5 Mártii erectum, seu 
Laniena Eperiensis. Auctore Joanne Rezik, in Eperiensi Statuum Hung. 
Evangelicorum Collegio tunc Professore. [6 4-r. füzet, 96 1., befeje
zetlen.]

21c. Theatrum Eperiesiense anno 1687 die 5-a memsis martii erectum. Elől 
egy jegyzet arra emlékeztet^ hogy Klein János Sámuel „Vitae Pastorum 
Evangelicorum in Hungária“ c. müve I. kötetének 373. lapján Rezik 
kiadott könyvei közt (inter Rezikianos editos libros) a „Theatrum Epper- 
jesini publicum 1687 die 1-a martii erectum, sive Laniena Epperiensis“ 
címűt is említi, s hogy maga az eredeti „cum pari etiam per Gregorium 
Fabry exscripto, cum collectione Székelyiana“ (Dobai Székely Sámuel nyug. 
katonatiszt a XVIII. sz. közepén) jure emptionis pervenít ad Spect. D. 
Nicolaum Jankovits, in cujus bibliotheca Pestini conservatur. A mi
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példányunk (az V. 21. c. jelzésű) a Fábry-féle másolatból íratott le 1777. 
novemberében. A füzet végén található még: a. Protestatio Archi-Episcopi 
Strigoniensis, Cardinalis Francisci Forgáts, contra constitutiones Synodales 
Solnenses anno 1610 die 30-ma martii conclusas, sub anathematis et 
excommunicationis comminatione facta, publicata, typisque die 18-a post 
celebrationem Synodi excusa, divulgataque; b. Apologgia pro Synodo 
Solnensi ejusque constitutionibus opposita turgidae contradictioni et 
inhibitioni Illustrissimi Domini Francisci Forgats de Ghymes Archi- 
Episcopi Strigoniensis et Romanae Ecclesiae Cardinalis. c. Leges et
Articuli Consistorii Semptaviensis Aug. C o n f ............ a Comite Stanislao
Thurzone Palatino et Locumtenente confirmati anno 1622, die 1. Sept. 
[kötetlen, 9 db 4-r füzet, 139. 1.]

22. Politische Vorschläge, wie die evangelische und catholische Kirche möchte 
und könnte verglichen werden. [4 r. 6 old.] (Állítólag nyomtatásban is 
megjelent 1691-ben.)

23. Einweihungs-Predigt des deutschen Evangelischen Bet-Hauses zu Nemes- 
Csó Augsp. Confession, 1702, den 8-ten Octob. [4-r. füz. 38. 1.] Az 
eredetiről leírta Wolmuth Ferenc Károly lk. 1778.

24. Adománygyűjtő könyvecske a besztercebányai imaházra 1704—1705.
25. Gedenck-Buch von 1685 bis 1705 inclusive; utána Gamauf kezeírásával: 

des Johann Wohlmuth, Cantors und deutschen Schullehrers zu Oedenburg; 
naplószerü feljegyzések magán, helyi és országos érdekű eseményekről 
(II. Rákóczi Ferenc felkelése.) [4-r. köt. 269. 1., Mária Dorottya főherceg
asszony ajándéka.]

26. Acta et Conclusiones Conventus seu Synodi certorum Inclyti Hungáriáé 
Regni Baronum, Magnatum et Nobilium, nec non Legatorum et Minis- 
trorum Augustanae Confessionis ex decem Cis-Danubianis Comitatibus, 
Solnae congregatorum, anno Domini 1610, diebus 28., 29. et 30. martii. 
Cum Originali fideliter collata recusaque Solnae anno 1708 perWilhelmum 
Kauder; ebben a kézirati füzetben vannak a szepesváraljai zsinat végzései 
is. [v. ö. V. 18. 2. 3. 4-r. 12. 1., Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

26b.Ugyanaz, mint V. 26; azonfelül még a rózsahegyi zsinat végzései; Vidos 
Sándor levele Káldy Sámuelhez 1783 febr. 27., a dunántúli egyh.-kerület 
válasza a „pesti urak“ által Káldy Sámuel útján hozzá intézett kérdé
sekre, 1783. febr. 11.; I. Ferdinánd edictuma az anabaptisták, lutheránusok, 
zwinglianusok, oecolampadianusok ellen 1527. [lat. és magy. folio ív, 
7 füzet.]

27. Pápistáé Lutheranam orthodoxam religionem nostram sunt amplexi: 
névsora s rövid életrajzi adatai azoknak a jelentékenyebb kath. egyének
nek, akik a XVI. és XVII. sz.-ban az ev. vallásra áttértek. [4-r. ív 13.1.]

4*
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28. Gabrielis Kolinovics Senqvicziensis, Rerum Hungaricarum libri 1—IX.,
1701 —1711; már a IX. könyv csonka, a X—Xlli. teljesen hiányzik. 
[4-r. köt. 231. 1]

29. Gabrielis Kolinovits Senquicziensis Rerum Ungaricarum libri XIII., seu 
omnium eorum, quae ab anno 1701 ad 1720 inclusive in Ungaria, Dal
matia, Croatia, Sclavonia, Bosnia, Servia, Transilvania, Valachia, Moldavia 
per Ungaros, Caesarisque exercitum gesta sunt, ex publicorum instru- 
mentorum Catalogo sub finem narrationis annexo insertorum ac ocularium 
testűim fide, propriisque Partium Scriptis accurata deductio. Senquiczii 
1731. [4-r. köt. 439. 1.]

30a-b. Kősziklán épült Ház Ostroma. Irta Bod Péter. 1738. 2 példány (a-b). 
[az a. 4-r. köt. 198. 1., a b. füzetlen 94. 1.]

31. Succincta Comitatus Soproniensis Descriptio. Possessor Johann. Guiliel. 
Deccardo, M. Doct. anno 1743. A könyv egyéb tartalma: De Regno 
Hungáriáé Prefatio, sive Dedicatio; Series Regum Hungáriáé cum Inter- 
Regibus (distichonokban); Adversaria de rebus Hungaricis és kivonatok 
Bonfinius tört. könyveiből. [4-r. köt. 127. 1., közben sok beiratlan; Mária 
Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

32. Tristissima Ecclesiarum Hungáriáé Profestantium Facies, omnes religionis 
consortes ad Christianam Conpassionem lacrimabunda invifans, publico 
exposita conspectui a Mathia Bahil, olim eccl. evang. bohemicae in lib. 
reg. civitate Eperjesiensi V. D. Ministro, nunc veritatis causa exule. Az 
1747-ben nyomtatásban megjelent könyv szövege kéziratban. [4-r. fűzve 169.1.]

33. Brevis Commentatio de Vitis Superintendentum Evangelicorum in Hungária, 
optima fide recensuit anno 1751 Andreas Schmal, eccl. augustano- 
evangelicae Ratkoviensis pastor et Ven. Contubernii Gömör Con-Senior. 
Ribay György példánya 1808. [4-r. kötetlen, 17 füzet.]

34. Andreae Schmalii . . . Adversaria ad illustrandam Históriám Ecclesiasticam 
Evangelico-Hungaricam et non raro ad civilem quoque pertinentia, Solo 
Immortali Deo propitio quatuor Sectionibus optima fide definita. Anno 
reparatae Salutis 1765. [4-r. kötetlen, 406. 1.]

35. Címlap nélkül: különféle iratok más. gyűjteménye 1748—1760. évből, 
úgymint kérvények, leiratok; a jezsuiták és Barkóczi egri püspök közt a 
Kisdi Benedek alapította seminarium tárgyában támadt controversia aktái; 
összesen 15 db lat. és 1 ném. [4 r. köt. 106. 1., a többi lap üres.]

36. Cornidesiana, vol. I—V.; az I—IV. köt. Cornides Dániel leveles könyvei, 
még pedig az I —111. köt. a Cornideshez írott (Pray, Palma, Benczúr, 
Dobai Székely, Koller stb.) leveleket, a IV. köt. pedig Cornides saját 
leveleinek fogalmazványait tartalmazza; az V. kötetben másolatok, kivonatok, 
jegyzetek vannak, [lat. ném. fr. 1769—1790 évekből] (colligatum).
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37. Joannis Rezik Qymnasiologia Evangelico-Hungarica, sive História Scholarum 
et earundem Rectorum celebriorum, opera et studio M. Samuelis Matt- 
heides, alias Matthegeczi de Revisna Arvensis Nob. Hung, nuper Lycaei 
Eperiesiensis intra et extra moenia Moderatoris et simul Slavorum Nati- 
onis Pastoris, ex auctoris annotationibus autographis et aliorum documentis 
ad annum MDCCXXVIII eruta. Editio I-ma Gryphiswaldae. Denuo describere 
coepit Martinus Lautschek, Vener. Presbyter et Min. Ecclesiae Felső-Sajó, 
anno 1772, die 14. Julii, [kötetlen 29. iv.]

38. Címlap kivágva; a könyvtábla külsején: Tomus Gymnasiologiae Joh. 
Rezik Compend. Scepusiensis Ecclesiae, earumque nec non complurium 
aliarum V. D. Ministri et Diac. Eper(jesiensis) Ecclesiae fata 1670—1731. 
[4 r. köt. 561. 1., a Schulek József-féle gyűjtemény (collectanea) 8-ik 
kötete. V. ö. V. 37.]

39. Josephi Schulek, Gymnasiologiae Rezikianae Index Personarum. 1814. [51.1.]
40. Collectanea elucubrationem Históriáé Patriae, ac directe Ecclesiarum 

Evang. Thurocziensium concernentia, adnitente dextra Josephi Schulek, 
Welicsna Arvensis, Praeconis tűm Lybethens. anno 1795—1798 compilata. 
Tomus IX.: Thurótziensia Memorabilia: Epistolae, currentales, gravamina, 
supplicationes, biographiae, inquisitiones, memorab. hist. [4-r. köt. 388.1., 
külön név- és külön tárgymutatóval.]

41. Josephi Schulek Collectaneorum (anno 1795—1805 compilatorum) Tomus 
X.; főképpen a zólyomi egyházak történetére vonatkozó iratok másolatai, 
levelek, jegyzőkönyvi kivonatok, kérvények, leiratok, bizonyítványok a 
XVIII. századból. [4-r. köt. 322. 1., külön név- és tárgymutatóval.]

42. Collectanea, Tomus XI.: Historica Recensio Eccl. Evangelicarum Arvensium, 
ex protocollis et matricis superintendentiaiibus, senioralibus ac privatarum 
ecclesiarum diariis, item prout et connotationibus eruditorum, inscrip- 
tionibus, epitaphiis, tractatibus, litteris missilibus, subscriptionibus, 
virorum coaevorum propriis denique relationibus elicita laboré et studio 
Mathiae Schulek, Welicsna Arvensis, eccl. evang. Tiszolcz V. D. Ministri 
ab anno 1791. [4-r. köt. 640. 1., tárgymutatóval.]

43. Collectanea............ Jos. Schulek................ann. 1793— 1795. compilata.
Tomus XII. 55 db vegyes tartalmú irat másolatban, köztük: libellus 
famosus, in vitám Super. Danielis Krman per Rév. Joh. Petlykó concin- 
natus; Krman több levele; Mária Terézia levele Barkóczy érsekhez; az 
érsek előterjesztése az evangélikusok jogainak megszorítása tárgyában 
1763; a pozsonyi rendkívüli törvényszék által elitéit ev. lelkészek ártat
lansága ügyében I. Lipóthoz intézett emlékirata Hamel Brunaunx holland 
követnek 1675; Thúri András diariuma és életrajza; Révai Péter búcsú
irata fiához; a nógrádi és trencséni esperesség törvényei; Masniczius
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Tóbiás fogsága; Cassay György Mihály wittembergi alapítványa; 
Sztanovszky katholizált ev. lelkész beszéde 1761. [4-r. köt-. 458. 1. lat. 
és tót; tartalomjegyzékkel és névmutatóval.]

44. Collectanea . . . . * Jos. Schulek . . . . .  ann. 1795—1799 congesta. 
Tomus XIII. 103 db vegyes tartalmú cikk és irat másolatban, köztük : 
elenchus literalium instrumentorum, acta religionaria evangelicorum XIII. 
oppidor. Scepus. concernentium ; kivonat 20 vármegye követi utasításaiból 
1790-ben az ev. vallásügyre vonatkozólag; kivonat Szirmay Tamás ezredes 
végrendeletéből 1743. (a 3000 forintos ösztöndíj-alapítvány); elenchus 
documentorum in archivo superintendentiae Dist. Mont. reperibilium; 
indictatio fundationum ac stipendiorum pro theologiae candidatis per 
cives hungaros in exteris academiis positarum et anno 1795 in conventu 
recensitarum. [4-r. könyv 362. 1. tartalomjegyzékkel és névmutatóval.]

45. Collectanea............ Jos. Schulek................ann. 1795—1797. compilata.
Tomus XIV. 98 db másolat, köztük: a kis-honti esperesség jegyző
könyveiből 1617—1771 ; kivonatok a XXIV. szepesi kir. városi esperesség 
jegyzőkönyvéből 1520-tól Buchholz után; superintendensek, esperesek és 
lelkészek névsora; a tiszai egyh. kér. levéltárában levő ügyiratok jegyzéke; 
1779; ev. és ref. tanulók számára külföldi főiskolákra szóló alapítványok 
és jótétemények. [4-r. köt. 406. 1. tartalomjegyzékkel.]

46. Collectanea . . . . .  Jos. Schulek............ ann. 1793— 1795. congesta.
Tomus XV. 56 db másolat, köztük : a pozsonyi templom elvétele 1672-ben, 
Frangepán Ferenc kegyelmi kérvénye I. Lipóthoz; a nagy honti esperesség 
törvényei 1642; ítélet Báthory Erzsébet és cinkostársai bűnügyében 
1611; kér. gyűlések végzései. [4-r. köt. 366. 1. tartalomjegyzékkel és 
névmutatóval ]

47. Protocollum seu História Ecclesiarum Evangelico-Lutheranarum a refor- 
mationis exordio multis specialibus observationibus usque ad praesentia 
tempóra diducta per Andreám Schmahl Thuroczino-Neczpallensem et 
eccl. Ratkoviensis ministrum. Tomus XVI. 1765. [4-r. köt. 472. 1.]

48. C ollectanea............ Jos. S ch u le k ................ann. 1894—1806 congesta.
Tomus XVII. Mixta memorabilia, 105 db különféle tartalmú cikk köztük: 
a selmeci ev. egyház története Hamaljártól, jelentés a selmeci iskoláról 
ugyanattól, Eszterházy Miklós nádor és Hajnal Mátyás beszélgetése 
Hodikius János superintendenssel, helytartótanácsi rendeletek stb. [4-r köt. 
462. 1. tartalomjegyzékkel és névmutatóval.]

49. Collectanea . . . . .  Jos. Schulek . . . . .  ann. 1796—1800 congesta. 
Tomus XVIII. Ecclesiastica Memorabilia, 33 db cikk, köztük a beszterce
bányai ev. gimnázium anyakönyve, törvényei, rendtartása 1617-től fogva; 
kivonat a felsőmagyarországi öt száll. kir. város superint. anyakönyvéből:
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az 1614—1741 években felszentelt lelkészek nacionáléja; XIII. Kelemen 
pápa levele Mária Teréziához 1768. jún. 29.; az erre adott felelet; kivonat 
a szepesi ev. egyházak üldöztetésének történetéről 1676-ban megjelent 
ném. könyvecskéből; a trencséni ev. egyházak, lelkészeik és tanítóik 
lajstroma a XVI. századtól fogva; a nagy-honti esperesség esperesei és 
lelkészei a XVII. századtól fogva stb. [4-r. köt. 520. 1. tartalomjegyzékkel.]

50. Collectanea............ Jos. Schulek................ann. 1781 — 1793. compilata.
Tomus XIX. 64. cikk, köztük: a Pozsonyban fogságban tartott mindkét 
felekezetbeli prot. papok és tanítók kérelme I. Lipóthoz 1674; a 3 Krmann: 
János, idősb és ifjabb Dániel életrajza; üdvözlő beszéd késmárki gróf 
Thoekoelyi Imréhez, mikor az eperjesi collegiumba belépett 1608-ban; 
Cassay Mihály végrendelete, illetőleg alapító levele stb. [4-r. köt. 388. 1. 
tartalomjegyzékkel és névmutatóval ]

51. Historica Recensio Ecclesiarum Evangelicarum Thurocziensium, ex variis 
documentis litteratorum virorum per diversos eruta et quadamtenus 
locupletata studio et opera Josephi Schulek Welicsna Arvensis, Praecon. 
Lybethensis ann. 1795—1810. Tomus XX.: lelkészek, tanítók töredékes 
életrajzi adatai; ugyanebben a kötetben: Syllabus Litteratorum Thuro
cziensium, quern optima nomina ab oblivione vindicaturus magno studio 
collegit et venturae posteritatis gratia ordine alphabetico disposuit Andreas 
Schmal Neczpallino-Thurocziensis, ecclae ev. Ratkoviensis Pastor, 1755. 
[4-r. köt-. 590. ).] (nagy része beiratlan.)

52. Collectanea, Tomus XXL Mixta Memorabilia: 1. Helv. hitv. lelkészek 
levele a svájci cantonokhoz a gályarabságból szabadult magy prot. lelkészek 
iránt tanúsított nagylelkűségért, 1675 2. Oltalom-levél (salvus passus), 
kiállítva Rujter holland admirálistól a nápolyi gályarabságból kiszabadűlt 
magy. prot. lelkészek számára. 1676, márc. 25. 3. Zaffius Miklós köszönő 
levele Rujterhez. 4. Majthényi János personális véleményadása Ambringen 
Gáspár kormányzóhoz az ev. templomok elfoglalásának kérdésében. 5. 
A török fővezér levele Apaffy Mihály erdélyi fejedelemhez, 1663. jun. 7. 
6. A francia követ manifestuma a magyarokhoz 1674. okt. 4. 7. Krmann 
Dániel miavai lk. és sup. felségfolyamodványa 1717. szept. 1. 8. Magyar- 
ország tükörképe, mely romlott fiainak hibáit mutatja, feltüntetve a 
tiszántúli igaz hazafiaktól 1675. 9. A magy. klérusnak a pozsonyi ország
gyűlésen 1728. aug. 9-én beterjesztett sérelmei. 10. Az ev. rendek válasza 
(replica) az előbbeni (9. alatti) sérelmi beadványra. 11. Evangélikusok 
és reformátusok emlékirata a királyhoz ugyanabban az ügyben. 12. Ítélet 
a Pero-lázadás részeseinek felségsértési perében. 13. Történeti értekezés 
a kis-honti esetiekről (husszitákról) Bartholomaeides Lászlótól, újból 
kinyomatott 1796-ban. 14. Vélemény Magyarországról névtelen szerzőtől.
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15. Gyászbeszéd Telekessi Török István felett, tartotta Hajnóczy Dániel 
1723. 16. Torcular Engaddi: Ladiver Éliás eperjesi isk igazgatónak 
vizsgái megnyitó beszéde 17. Dicsőítő felirat Lubomirszky Szaniszló 
herceghez, szepesi főkapitányhoz, a XIII. városi egyházak lelkészeinek 
nevében, Bayer János váraljai lelkésztől 1673. 18. Mercurius Hungaricus: 
tudósítások a Rákóczi-felkelés eseményeiről. 19. Rákóczi és a kirá'y 
közt kötendő béke praelimináriáinak tervezete. 20. Ujházy József és 
Berzeviczy György tervezete a külfölddel való kereskedelmi összeköttetés 
létesítése tárgyában, beterjesztve Szepes-megye gyűlése elé 1796. októ
berben. 21. Az ausztriai udvar (aula) jövedelmei II. József korában. 22. 
kimutatás a magy. főpapoktól a pápának évenként fizetni szokott illet
ményekről (annatae). 23. VI. Pius levele II. Józsefhez 1781. 24. II. József 
válasza. 25. Magyarország 10 kerületre való felosztása II. József alatt.
26. Helytartótanácsi rendelet 9 tankerületnek 5-re való redukálása tárgyában 
1785. okt. 4. 27. Thököly Imre levele a pápához 1684. 28. Günther 
Jakab késmárki jegyző hivatalkérő (officium tricesimale) felségfolyamod
ványa 1681. 29. Apaffy Mihály manifestuma a külső országok kor
mányaihoz. 30. Kivonat Wraxhall úrnak az angol parlamentben elmondott 
beszédjéből 17??. 31. Schreiben, welches Buonaparte frantzösischer 
General an den Prinzen Karl 1797. d. 31. Märtz erliess. 32. A szepesi 
kamara utasítása Gelsowich János, a szendrő-vidéki fiskális javak 
provizora részére. 33. a szentszék által az általános béke érdekében a 
bécsi udvarhoz intézett előterjesztés. 34. II. Lipót leirata a Pozsonyban 
országosan egybegyült Karok- és Rendekhez 1790 szept. 20. 35. A Karok 
és Rendek felirata II. Lipóthoz 1790. jul. 20. 36. II. Lipót rezolúciója az 
előbbi feliratra. 37. Pálffy Károly gr. rescriptuma Zichy Károly grófhoz 
1790. júl. 24. 38. Pálffy Károly gr. kancellár levele a personálishoz 1790. 
júl. 29. 39. A francia kir. követének beszéde a velencei nagy tanácshoz 
a jezsuita rend ügyében. 40. Felelet az előbbire. 41. Zrínyi Péter, 
Frangepán és Nádasdy felségsértési perének és kivégeztetésüknek leírása 
(megjelent nyomtatva Bécsben 1671). 42. Barkóczy Ferenc egri püspök 
körlevele (litterae currentales) a sárosi esperesség ev. lelkészeihez 1749. 
júl. 18. 43. Bácsik Miklós gálszécsi plébános gyalázkodó levele a parnói 
ev. lelkészhez. 44. Szepes-megye felterjesztése a királyhoz a termény-adó, 
a koronázás, a nemesi jogok helyreállítása ügyében 1788. 45 Ugyanazon 
megye 1789. nov. 23 iki fölterjesztésének kivonata. 46. Kivonat a II- 
József dicsőítésére írt ily című könyvből: Josephus in campis Elysiis; 
somnium Eleutherii Pannonii 47. Az országos bizottság jelentése a II. 
Lipótnak felajánlott koronázási ajándék kivetése (repartitioja) tárgyában 
1790. 48. Zólyom-megye végzése a II. Lipótnak adandó koronázási
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ajándékra vonatkozólag 1790. 49. Zólyom-megye utasítása követei számára 
1790. 50. Reviczky Károly varsói követ manifestuma. 51. Egyetemes 
gyógyszer, mely a lengyel király lázas állapota ellen a királyok, császárok, 
köztársaságok patikájából ajánltatik. 52. ítélet Hóra és Kloszka lázadók 
ellen 1785. febr. 26. 53. Üdvözlő beszéd ócsai Balogh Péterhez, mikor 
Zólyom-megye főispáni székét elfoglalta 1802. márc. 28., tartotta 
Dluholuczky János. 54. Mateovics Márton beszéde ócsai Balogh Péterhez, 
Zólyom-m. új főispánjához, 1802. márc. 28. 55. Zerdahelyi Gábor besz
tercebányai püspöknek ócsai Balogh Péter főispáni beiktatása alkalmával 
mondott beszéde 1802. márc. 30. 56. ócsai Balogh Péter főispáni szék
foglaló beszéde. 57. Urbányi Dániel üdvözlő beszéde. 58. Sober János 
apát üdvözlő beszéde Pálffy Károlyhoz, mikor Pozsony m. főispáni székét 
elfoglalta 1791. máj. 4. 59. Batthiány József prímás beszéde a vallás 
ügyében az országgyűlésnek 1791. márc. 5-én tartott ülésén. 60. Pálffy 
Károly kancellár levele Torkos Mihály superintendenshez az újonc-állítás 
ügyében 1794. 61. Mérlegelése (trutina) annak a merész állításnak, hogy 
a római kath. egyház az egyedül üdvözítő. 62. Kir. rezolució rövid 
kivonata 1791. 63. A kir. helyt. tan. leirata valamelyik megyés püspökhöz 
a vegyes házasságból származó gyermekekre vonatkozólag, 1792. ápr. 6. 
64. Teleki József gr. beszéde az országgyűlés márc. 13-iki ülésén 1791. 
[4-r. köt. 335. 1. tárgymutatóval és névjegyzékkel.]

53. Collectanea, Tomus XXII. Mixta Memorabilia. 1. Értekezés, mely a hazai 
ev. egyházak XVI—XVII. századi történetét, főleg az üldöztetések éveit 
tárgyalja. 2. A tiszáninneni egyházkerület Eperjesen 1774. évi aug. 3-án 
és köv. napjain tartott gyűlésének végzései; Fábry György superintendens 
beiktatása. 3. Mateovics Márton üdvözlő beszéde az új besztercebányai 
püspökhöz, Szerdahelyi Gáborhoz 1801. márc. 25. 4. Szerdahelyi Gábor 
beszéde püspöki székének elfoglalása alkalmával 1801. márc. 25. 5. 
szenici evangélikusok előterjesztése a harangoknak a katholikusokkal 
való közös használhatása tárgyában. 6. Benyovszky János szenici plébános 
ugyanabban az ügyben a szolgabiróhoz 1787. 7. A szenici evangélikusok 
második nyilatkozata, feleletül a plébánosnak. 8. A debreceni kollégium 
togatus polgárainak az 1792-iki egyetemes konventen felújított törvényei. 
9. A nógrádmegyei világiak articulusai, melyeket 1611. évi máj. 2-án 
Losoncon tartott közgyűlésen elfogadtak és megerősítettek. 10. Bűnfenyítő 
per Krmann Dániel ellen 1731. 11. ítélet a Krmann-perben. 12. Désy 
György tanuló isk. évet záró beszéde az eperjesi főiskolában. 1775. jun. 
12. 13. 13 db alkalmi beszéd tót nyelven 1797. 14. Helytartótanácsi 
leirat Nagy-Hont megyéhez, hogy a prandorfi evangélikusok templomukat 
kibövíthetik, 1775. márc. 9. 15. Helytartótanácsi végzés a menyhárdi ev.
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tanító fizetése tárgyában, 1793. febr. 15. 16. Helytartótanácsi végzés, 
hogy a rozsnyói ev. lelkészek és tanítók a városi pénztárból kapják 
fizetésüket, 1794. júl. 18. 17. 13 nyitramegyei község felségfolyamodása 
nyilvános vallásgyakorlat engedélyezése tárgyában 1782. máj. 27. 18. 
Gyászbeszéd Lány Dávid breznóbányai lelkész és superintendens felett 
Simonides Jánostól 1669. május 5. 19. Lyra panegyrica: dicsőítő beszéd 
Jánoky Gáspár hamvai felett 1692. 20. Utasítás a bányakerületi egyház- 
megyei felügyelők számára 180? évből. 21. Utasítás a bányakerületi egy
házmegyék esperesei és alesperesei számára 1803. (?) 22. Utasítás az 
egyházmegyei jegyző számára a bányai kerületben 1803. 23. Utasítás az 
egyházmegyei ügyész számára a bányai egyházkerületben 1803. 24. 
Utasítás a bányakerületi dékánok számára 1803. 25. Utasítás a levita 
számára ugyanazon egyházkerületben 1803. 26. Utasítás a theologiai 
hallgatók és kandidátusok számára ugyanott 1803. 27. A bányai egyház- 
kerület elnökségének levele a zólyomi esperességhez a kerüleii utasításokra 
vonatkozólag; utasítás a i egyházközségi felügyelő, lelkész és tanító 
számára. 28. Helytartótanácsi rendelet Trencsén megyéhez ev. anya fattyú 
gyermekének vall. nevelése tárgyában 1795. nov. 20. 29. Hasonló tárgyú 
rendelet Moson megyéhez 1794. febr. 27. 30. Hasonló tárgyú rendelet 
Vas megyéhez 1791. nov. 25. 31. Rendelet, mely kath. személyeknek ev. 
lelkészek által való megesketését tiltja 1810. aug. 13. 32. Bizonyítvány 
Martiny Ignác szakolcai polgár részére, ki a róm. kath. egyházból az ev. 
egyházba tért át, egy minorita atyától 1789. dec 7. 33. A vallást illető 
pont, mely a szatmári konvencióba felvétetett. 34. A klérus tiltakozása a 
bizottság előtt 17??. 35. A diszpenzáció kieszközlésére vonatkozó sza
bályzat, melyet Patasich a bécsi ágensnek, Kuntz Jakabnak szóval adott 
tudtára, ő pedig Írásba foglalta 1737. márc. 13. 36. Institoris Mossóczy 
Mihály pozsonyi ev. lelkész végrendelete 1801. márc. 24. 37. Codicillus 
az előbbi végrendelethez 1803. szept. 23. 38. Kir. végzés, mely a pozsonyi 
evangélikusoknak egyházuk és iskolájuk fentartására évi segélyt engedélyez, 
1805. jan. 15. 39. Schavlik Mátyás ev. proselita kérelme Liptó megyéhez, 
hogy börtönéből kibocsáttassék 1801. szept. 15. 40. A pozsonyi esperesség 
ítélete Weisz Frigyes János bazini ev. lelkész ügyében 1796. ápr. 26. 
4L A szebeni tót egyház templomépítési segélyt kérő levele a bányai 
egyli. kerülethez 1806. jún. 2. 42. Zólyom-megye felterjesztése a hely
tartótanácshoz a 16418. sz. a. 1806. aug. 26-án kibocsátott rendelet 
tárgyában, mely a vegyes vallású, ev. lelkész vagy nem egyesült görög 
pópa által megesketett pároknak r. kath. pap által újból való megesketését 
rendeli el, 1806. nov. 24. 43. Túróc-megye felségfolyamodása a recopulatio 
tárgyában 1806. dec. 16. [nem teljes.] 44. Barkóczy Ferenc egri püspök
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idéző levele a sárosi esperesség lelkészeihez 1749., melyben őket kano
nikus vizsgára Eperjesre rendeli. 45. Helytartótanácsi leirat, hogy a 
rozsnyói evangélikusok lelkészeiket a városi pénztárból fizethessék, 1794. 
46. Kivonatok a nógrádi esperes körleveleiből, melyekben az 1752. júl. 
11-én tartott közgyűlés végzéseit közli az egyes egyházakkal. 47. Pozsony 
város jegyzőjének 1712-ben a visszahozott magy. szent koronát üdvözlő 
szavai. 48. Kir. propozició, a Pozsonyban országosan egybegyült karok 
és rendek elé terjesztette gr. Welcsek Henrik Vilmos teljhatalmú kir. 
biztos 1713. 49. 6 db isk. ajánló levél (litterae commendatitiae et 
testimoniales) a XVIII. századból; egy útlevél (Romáé 1746.); egy új 
házaspár részére kiállított tót bizonyítvány 1735. 50. Helyt.-tan. rendelet, 
hogy kath. ifjak ev. gimnáziumba fel nem vehetők, 1797. szept. 12. 51. 
Helyt.-tanácsi rendelet, hogy a tanuló ifjúság veszedelmes könyvek 
olvasásától eltiltandó, 1797. nov. 14. 52. Kir. rendelet Zala megyéhez, 
azért, hogy a nemesi felkelést ellenezte, 1798. ápr. 12. 53. Rendelet, 
hogy nem hath, sebészek és lelkészek a katonai kórházakat béke idején 
is látogathatják, 1781. okt. 13. [néni.] 54. Ev. követek kérelme a királyhoz 
a pozsonyi (17??) országgyűlésből a decretalis esküforma tárgyában. 55. 
Helyt, tanácsi rendelet pestis idejére közegészségügyben 1738. nov. 28. 
56. A körmöcbányai ev. iskolát és egyházat megrendszabályozó helyt.- 
tanácsi rendelet 1748. nov. 12. [4-r. köt. 320. 1.]

54. Josephi Schulek Collectaneorum Tomus XX11I., összegyüjtetett 1795— 
1797-ben: lelkész! hivatalra felszentelt egyének névsora s nacionáléja:
1. Wittenbergben 1544—1610-ben felszentelt magyarok, összesen 258-an.
2. Lányi Illés superintendens által felszenteltek 1610— 1618, összesen
55-en. 3. Hodikius János által felszenteltek 1619—1642. évben, összesen 
113-an. 4. Lány Zachariás által lelkészekké avatottak 1642—1645. évben, 
összesen 11-en. 5. Kalinchius Joachim által felavatottak 1646-ban 14-en 
[a sorozat nem teljes]. 6. Zablerus Péter által lelkészekké avatottak 
1614—1644-ben összesen 211-en. 7. Wagner Márton által 1645—
1666-ban felavatottak, összesen 220-an. 8. Liffman Mihály által 1666— 
1671-ben felavatotlak, 38-an. 9. Heutsch Fülöp által 1683—1684-ben 
felavatottak, 32-en. 10. Zabeler Jakab által 1686-1709-ben felavatottak, 
187-en. 11. Schwarcz János által 1711 — 1727-ben felavatottak, 38-an.
12. Pfanschmidt Keresztély által 1729—1741-ben felavatottak, 31-en.
13. Bodófalvi Bodó András által 1704—1707-ben felavatottak, 18-an.
14. Antony Sámuel által 1710—1738-ban felavatottak, 100-an. [4-r. köt. 
272 1., végéről a névmutató kivágva.]

55. Jós. Schulek Collectaneorum Tomus XXIV., összeszedegette 1801 — 1810
évben: 1. Theatrum Epperjesiense, seu Laniena Eperiensis, auctore
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Joanne Rezik [névmutatóval]; 2. kivonat a bányakerületi lelkészavatási 
anyakönyvből, a lelkészekké avatolt egyének névsora és nacionáléja: 
Pilarik István által 1704—1710-ben felavatottak, 151-en; Michaelides 
Sámuel által 1735—1740-ben felavatottak, 16-an; Pilarik Jeremiás által 
1741—1743-ban felavatottak, 5-en; Hiuscovitz Sámuel által 1744—1748 
évben felavatottak, 14en; Fridely de Fridenau András által felavatottak 
1757—1768-ban, 26-an ; Pohl Mihály által felavatottak 1767— 1778-ban, 
34-en; Csernyánszky János által 1778—1784-ben felavatottak, 84-en; 
Szinovicz Mihály által felavatottak 1785—1796-ban, 52-en; Hamaliar 
Márton által 1796—1808-ban felavatottak, 54-en; Lyci Kristóf által fel
avatottak, 10-en; 3. a tiszáninneni és tiszántúli egyházkerületben 1741 
óta ordináltak névsora és nacionáléja: Ambrózy György által, 23-an; 
Fischer Éliás által, 123-an; Fábry Gergely által, 15-en; Ruffiny János 
által, 95-en [4-r köt. 372 1. névjegyzékkel]

56. Jós. Schulek Collectaneorum Tomus XXVI., összeszedte 1797—1803-ban; 
Nógrád és Nagy-Hont ev. egyházainak történetére vonatkozó emlékek 
(memorabilia): 1. a sziráki partikuláris gyűlés végzései 1776. jan. 11; 
2. ócsai Balogh Péter levele (admonitoriae) a nógrádi ev. papsághoz, 
hogy a leánygyülekezetek látogatása ügyében a kir. rendeletekhez alkal
mazkodjanak, 1773 okt.; 3. az alsóesztergályi plébános kérvénye Nógrád- 
megyéhez, hogy az ev. lelkészeknek a leánygyülekezetek látogatását ne 
engedje meg; 4. helytartótanácsi leirat Nógrádmegyéhez, az Alsó Eszter- 
gályhoz tartozó leányegyházak és ezek hívei által a kath. plébánosnak 
fizetendő stóla ügyében 1773; 5. szolgabírói jelentés Nógrádmegyéhez, 
az Alsó Esztergályhoz tartozó leányegyházbeliek ügyében tartott vizsgálat
ról 1775; 6. ugyanaz változtatva; 7 hívány Lány Sámuel dobrocsi tanító 
részére 1769 [tót]. 8. Kolbány János körlevele Ielkésztársaihoz tanítói 
fizetések bevallása tárgyában 1770 okt. 9; 9. Hegyessy József nógrád- 
megyei szolgabíró levele Martiny János espereshez iskolai ügyben 1772 
nov.; 10. Martiny János körlevele erre vonatkozólag; 11. helytartó- 
tanácsi rendelet, hogy a losonci iskolákat ev. és ref. tanulók is látogat
hatják 1781 nov. 19; 12. a divinyi kath. káplán levele Blásy Sámuel 
dobrocsi lelkészhez 1783 febr. 24: 13. a dobrocsiak válasza a káplán
nak 1783 febr. [tót]; 14. a dobrocsiak felterjesztése Prónay Pálhoz, a 
nógrádi esperesség felügyelőjéhez, a káplán túlkapásai ügyében 1783 
niárc. 15; 15 Gerengay Márton nógrádi esperes körlevele 1777 márc. 27;
16. a nógrádi klérus kérvénye a vármegyéhez ev. lelkészeknek leány
egyházak látogatása miatt kérdőrevonása iránt 1779 ápr. 23; 17. a nógrádi 
evangélikusok replikája az előbbenire 1779 ápr. 24; 18. helytartótanácsi 
rendelet, illetőleg engedély a nagykürtösi ev. templom kibővítésére 1781
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jún. 28; 19. a leányegyházak védelme az ellenük Nógrádmegyében el
rendelt vizsgálattal szemben; 20. helytartótanácsi rendelet, mely az ev. 
lelkészeknek Nógrádmegyében a leányegyházak látogatását megengedi 
1753 szept. 27; 21. helytartótanácsi rendelet a nógrádmegyei ev. lelké
szek látogatásai tárgyában leányegyházakban 1783 júl. 3; 22. Qerengay 
Márton nógrádi esperes körlevele 1783 szept. 3; 23. Gerengay esperes 
levele Blásy Sámuel dobrocsi lelkészhez 1778 jan 22; 24. csehbrézói 
evangélikusok kérelme a királyhoz, nyilvános vallásgyakorlatuk megerősí
tése tárgyában; 25. kritikus kérdések a nógrádi ev. egyházak, különösen 
az abelovai egyház állapotáról feleletekkel együtt, publikálta J. Cs. 1778;
26. Csernyánszky János bányakerületi superintendens pásztori levele, 
melyben II. József uralkodásáért hálaadó istentiszteletek tartását ajánlja, 
1782 febr. 14; 27. Gerengay Márton nógrádi esperes töredékes kör
levele 1778 okt. 28; 28. felelet és kívánságok az előbbeni körlevélben 
érintett kérdésekre vonatkozólag 1788; 29. vizsgálatot elrendelő helytartó- 
tanácsi leirat abban az ügyben, hogy a nógrádi ev. anya- és leány
egyházak mely idő óta élvezik a vallásgyakorlatot? 1781 jan. 29; 30. egy 
lelkész felelete az előbbeni kérdésre, a vizsgálóbizottságnak; 31. Gerengay 
Márton körleveléből (1781 márc. 7) vett kivonatok, feleletül ugyanarra a 
kérdésre; 32. kérdések a nógrádi ev. iskolák állapotára vonatkozólag 
Blásy Sámueltől 1777 febr. 15; 33. helytartótanácsi leirat a maskovai 
eset ügyében (temetés és sírhely megtagadása kath. halottól) 1781 márc. 
20; 34. kivonatos felsorolása a nem katholikusok által különböző 
helyeken, a türelmi rendelet kihirdetése óta elkövetett kihágásoknak, 
Mészáros Mihály felsőpüspöki plébánosnak a helytartótanácshoz intézett 
feljelentéséből; 35. kivonatok Gerengay Márton körleveleiből 1783 febr.;
36. útlevél és gyűjtési engedély a libercsei templomra Udiczeny András 
gyűjtő kezéhez, Nógrádmegye által kiállítva 1726 — 1727; 37. útlevél 
Lauro János részére 1718; 38. hivatalos vizsgálat nógrádi gyülekezetek 
nyilvános vallásgyakorlata ügyében 1721 jún. 8; 39. másik vizsgálat 
ugyanott, ugyanabban az ügyben 1721 jún. 26; 40. Tomka Szászky 
János pozsonyi igazgató levele a nógrádi esperességhez az alumneum 
segélyezése tárgyában 1756 aug. 2; 41. ugyannak ugyanahhoz intézett, 
a segélyt megköszönő levele 1756 nov. 30; 42. a nógrádi esp. felügyelő
ség körlevele superintendens-választás ügyében 1754 jún 4; 43. Prónay 
Pál, nógrádi esperességi felügyelő körlevele a superintendens jelölése ügyében 
1755 máj. 4; 44. Radvánszky György, kér. felügyelő levele a nógrádi 
esperességhez a superintendens-választó szavazatok összegyűjtése ügyében, 
a jelöltek névjegyzékével, 1757 ápr. 15; 45. Prónay Pálnak a választást 
sürgető körlevele a nógrádi egyházakhoz 1757 jún. 7; 46. Radvánszky
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György levele a nógrádi esp. felügyelőhöz, Fridely András superintendent 
megválasztásáról és leendő beiktatásáról 1757. júl. 26; 47. Csemiczky 
Gábor nógrádi esp. másodfelügyelő levele az espereshez a püspök be
iktatására kiküldendő képviselőkről 1757 júl. 31 ; 48. megbízólevél a 
Nógrádból a beiktatásra kiküldött képviselők részére 1757 aug.; 
49. Hankuss Mátyás katona levele Itáliából hűtelen hitveséhez, ki más
hoz ment férjhez 1758 aug. 9. [tót]; 50. ebben az ügyben Csemiczky 
Gábor, nógrádi esp. felügyelő levele Kuzmányi Pál lónyabányai lelkész
hez 1752 okt. 27; 51. Sztranyawszky János nógrádi esperes körlevele 
1753; 52. a segélygyűjtő lónyabányaiakró! szóló kimutatás Kuzmányi 
Pál lelkésztől 1753 márc. 24; 53. Csemiczky Gábor levele a maskovai 
lelkészhez egy oklevél közlése tárgyában 1753. jún. 22; 54. Fábry Éliás 
nagylibercsei lelkész adománykérő levele oltárépítés céljára 1726 szept. 13; 
55. Kuzmányi János ajánló levele Udiczeny András részére; 56. új esperes 
választása tárgyában kibocsátott körlevele Kuzmányi Pálnak 1757 jún. 15;
57. Nícolay Jakab, újonnan választott nógrádi esperes körlevele, melyben 
a libercsei esp. gyűlés határozatait közli, 1757 jul. 14; 58. ugyanannak 
a nagykürtösi (1758 nov. 7.) és a szinóbányai (1759 nov. 13.) esp. 
gyűlések végzéseit közlő körlevele; 59. ugyanazé hadi segedelem gyűj
tése tárgyában 1759 dec. 13; 60. ugyanazé ugyanabban az ügyben 1759 
dec. 18; 61. ugyanazé Te Deum tartása ügyében a landshuti győzelem 
alkalmából 1760 júl. 28; 62. ugyanazé adománygyűjtés tárgyában a kis
zellői tanító javára 1760 nov. 29; 63. ugyanazé az egyházak canonicus 
összeírása tárgyában 1761 aug. 31 ; 64. ugyanazé ugyanabban az ügy
ben okt. 22; 65. ugyanazé új esp. ügyész választása és Schweidnitz 
vára elfoglalása örömére hálaadó istentisztelet tartása ügyében 1761 
nov. 15. 66. Gerengay Márton, a kékkői tractus dékánjának körlevele, mely
ben Luptak Andrásnak esperességi fiskálissá történt megválasztását 
jelenti, 1761 dec 19; 67. Nicolay Jakab esp gyűlésre hívó körlevele 
1762 jan. 13; 68. 3 rendbeli levél két leégett város felsegélyezése tár
gyában ; 69. Nicolay Jakab esperes levele a felség szine elé járulandó küldött
ség ügyében 1763. júl. 6; 70. ugyanazé ugyanabban az ügyben júl. 28;
71. Gerengay Márton körlevele az esp. helyettes fiskálisról 1764 jan. 9;
72. Nicolay Jakab körlevele esp. tisztújítás tárgyában 1764 ápr. 24.
73. ugyanazé, melyben a maskovai (1764 jún. 19) gyűlés végzéseit köziig 
jún. 27; 74 ugyanazé, melyben a bányakerületi superintendens javas
latait közli, 1764 júl. 6; 75. Gerengay Márton körlevele a divinyi ura
dalom által elfoglalt egyházi földek összeírása tárgyában 1765 okt. 10;
76. ugyanazé a küszöbön álló esp. gyűlés tárgyában 1765 okt. 25;
77. Nicolay Jakab körlevele 1766 jan. 30; 78. Martini János körlevele
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1766 jan. 31; 79. Nicolai Jakab gyűlésre hívó körlevele 1766 máj. 22;
80. körlevél, melyben az Alsó-Sztregován tartott esp. gyűlés végzései 
közöltéinek, 1766 jűn. 20; 81. körlevél, ugyazon tárgyú; 82. Gerengai 
Márton dékán körlevele a felsőség iránt való engedelmesség ébrentartása 
tárgyában 1766 júl. 16; 83. Nicolai Jakab körlevele consenior jelölése 
tárgyában 1766 aug. 29; 84. ugyanazé, melyben Fridély Jeromos András 
superintendens halálát jelenti, 1766 okt. 2; 85. ugyanazé új superinten
d e d  választása ügyében 1766 nov. 25; 86. Gerengay Márton consenior 
körlevele, melyben a superintendens-választó szavazatok összeírását sür
geti 1766 dec. 2; 87. megbízó levél a szavazatok felbontására kiküldött 
nógrádi megbízott részére 1766 nov. 3 ; 88. Nicolai Jakab körlevele, 
melyben a felügyelőnek hozzá intézett levelét közli 1767 jan. 19; 89. ugyan
azé, melyben a legutóbbi két esp. gyűlés végzéseit közli 1767 febr. 19;
90. Hajnali János dékánnak a helytartótanács vegyes házasságra vonat
kozó rendeletét közlő körlevele 1767 márc. 19; 91. Nicolai Jakab kör
levele Pohl Mihály superintendenssé választásáról s leendő beiktatásáról 
1767. ápr. 28; 92. Podmaniczky János egyetemes felügyelő levele a 
nógrádi esperességhez az újonnan választott superintendens beiktatása 
tárgyában 1767 ápr. 5; 93. Gerengay Márton körlevele, hogy az egyházak 
templomaiban a felség felgyógyulásáért imádkozzanak, 1767 jún. 6; 
94. Nicolai körlevele ugyanazon ügyben 1767 jún. 29; 95. ugyanazé a 
leányegyházak ügyében 1767 júl. 16; 96. a nógrádi esp. gyűlésre hívó 
körlevél 1768 jan.; 97. a szennai esp. gyűlés határozatait közlő körlevél 
1768 febr. 6; 98. a nógrádi esperesség tisztújitásának eredményét közlő 
körlevél 1768; 99. Krizsán Mihály körlevele az esperesre adott szava
zatok összegyűjtéséről 1768; 100. ugyanaz ugyanabban az ügyben; 
lü l. az alsósztregovai tanító díjlevele (vocatoriales); 102. Krizsány 
Mihály esp. jegyző körlevele; 103. Martiny János nógrádi esperes kör
levele 1768; 104. Drozdik János bécsi ágens levele Prónay Gáborhoz 
1772. márc. 26; 105. ugyanazé ugyanahhoz 1772 ápr. 17; 106. terve
zet az alsósztregovai egyház belső ügyeinek reformálásáról 1746; 107. tör
téneti följegyzések, a dobrocsi egyház anyakönyvéből összeszedte Blásy 
Sámuel 1780; 108. mindkét prot. felekezet leányegyházai ügyében a 
felség elé terjeszted kérelem [ném.]; 109. a nagvkürtösi és a szent- 
péteri lelkész kitiltása a leányegyházakból 1767; 110. kir. leirat a 
helytartartótanácshoz az előbbi ügyben 1767; 111. Martiny János nógrádi 
esperes körlevele, melynek kapcsán a superintendens utasításait közli a 
lelkészekkel 1772; 112. ugyanazé 1773; 113. a dobrocsi ev. egyház 
meglátogatása gróf Berényi Zsigmond nógrádi főesperes (archidiaconus) 
által 1731 jún. 25; 114. a nógrádi evangélikusok válasza az esztergomi
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érsek által kijelölt összeíróknak 1761., [kivonatosan]; 115. a nógrádi ev. 
leányegyházak állapota Mária Terézia uralkodása idejében; 116. az alsó- 
esztergályi evangélikusok kérelme Nógrádmegyéhez védelemért a divinyi 
plébános ellen 1775; 117. a helytartótanács leirata az előbbeni ügyben 
1755; 118. Tonsoris Ádám kineveztetése lelkésszé a szennai egyházba 
az odavaló földesuraság által 1755; 119. a nagyhonti ev. egyházak 
parochiális jövedelmei; kivonat az 1613., 1628., 1647. évi egyházlátoga
tás jegyzőkönyveiből; 120. történeti feljegyzések a nagyhonti ev. egyházak
ról és lelkészeikről; kivonat ugyanazon esperesség jegyzőkönyveiből 
(1802); 121. kivonat a nagyhonti egyházmegye jegyzőkönyvéből: az 
egyházmegyei lelkészek sorozata 1703—1786; 122. a bányai egyház- 
kerület hozzájárulása a bécsi és a pozsonyi ágens díjazásához 1743— 
1746 körül [4-r. könyv, 339 1., név- és tárgymutatóval],

57. Jós. Schulek Collectaneorum Tomus XXVII., összeszedte 1787— 1792-ben; 
mixta memorabilia : 1. Mohamed nagyvezér levele Savoyai Jenő herceg
hez békekötés ügyben 1718; 2. a Rákóczi-féle manifesztum 1703-ból [Recru- 
descunt. . .] ;  3. a manifesztumban hivatkozott másolat; 4. Eszterházy 
Pál nádor javaslatai a felségnek a téli szállások dolgában 1685; 5. Ví. 
Pius pápa levele 11. Józsefhez 1781 dec. 15.; 6. VI. Pius felelete II. 
Józsefnek a belgák ügyében 1789 nov.; 7. II. József levele gr. Batthiany 
József érsekhez 1782 máj. 24.; 8. gr. Batthyány József levele gr. lllés- 
házy Jánoshoz; 9. a javasolt országgyűlési pontozatok kivonata 1790;
10. gr. Batthyány Alajos beszéde az országgyűlésen Pozsonyban 1791- 
ben; 11. a klérus kérvénye, melyet II. Lipótnak átnyújtott 1790-ben;
12. nyilatkozata azon kath. rendeknek, kik a kalocsai érseknél 1790 
nov. 30-án tartott tanácskozmányban nem vettek részt; 13. jelentés a 
Bucholtz György által 1719 ben megvizsgált liptóftregyei deményfalvai 
barlangokról; 14. a gönrörmegyei ev. egyházak leírása Bucholz György 
által; 15. Sellyey Antal nagysarlói r. kath. pap fels.-folyamodványa, hogy 
az ev. hitre térhessen át, 1793 máj. 1.; 16. Árva-megye tört.-földrajzi 
leírása Petrovics Zachariás által 1716; 17. Gerengay Márton nógrádi 
esp. életrajza [tót]; 18. Rima-Brezó község bizonyítványa Wozár-testvé- 
rek részére 1726 márc. 14. [tót]; 19. a Wozár-család őseiről, Wozár 
János térítvényével [tót-lat ] ;  20. gyászének (epicedion) Wozár János 
halálára 1698, Rebery András iskolamestertől; 21. némely liptói hegyek 
rövid leírása; 22. a deményfalvi barlang leírása Bucholz által [1. 13.]; 
23. gyászének II. József halálára 1790 [néni.]; 24. III. Károly oltalom
levele (protectionales) a magyarországi két prot egyház részére 1723 
jun. 12.; 25. kir. rezolucio, hogy a két prot. egyház 4—4 superintendenst 
választhasson, 1734 okt. 21.; 26. a libetbányai lelkész és tanító mártír-
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halálának (1527) tört. leírása Stoeckel Lénárt által; 27. Pilcz Gáspár 
markusfalvi lelkésznek a kalvinizmust megtagadó nyilatkozata 1593; 
28. Aegidius Hunnius doctor levele Grawerus Alberthez, kassai rector- 
hoz, Wittemberga 1597 márc. 23.; 29. Boccatius János eperjesi tanító 
epigrammája Graverus Albert kálvinista háborújára ; 30. Boccatius élete, 
Bél Mátyás után ; 31. Clementis György élete, önéletrajza u tán ; 32. d e 
mentis Zachariás élete saját naplója után ; 33. Bedeghi Nyáry Péter sír
verse Fabricius Györgytől 1573 ápr. 10.; 34. Dorothicius Tamás rózsa
hegyi lelkész naplójából, 1584 évtől ; 35. ifjabb Dorothicius Tamás 
naplójából; 36. epigramma a zsolnai jezsuitákra ; 37. Csáky Miklós sír
verse ; 38. Lehoczky Sándor sírverse; 39. Krman Dániel sírverse egy 
jezsuitától; 40. az előbbeni sírvers helyesbített szövege; 41. gyászének 
Krman Dániel halálára; 42. Krman Dániel saját sírverse; 43. névnapi 
köszöntő vers Krisar Jónás pozsonyi szenátor tiszteletére 1761 ; 44. az 
evangélikusok sérelmeiből; 45. Molitoris János életrajza [tót]; 46. gyászvers 
Mathesius János halálára (1715) Bucholz Györgytől; 47. Hajnóczy Dániel 
soproni rektor sírverse 1747 ; 48. beszéd, mellyel Schmál András Bar- 
kóczy prímást üdvözölte Rozsnyón 1763 jul. 16.; 49. a necpáli ev. 
templomban levő feliratok, 6 d b .; 50. 3 sírkőfelirat Csetneken és Dob- 
sinán; 51. 2 felirat a krasznahorkai várban; 52. a jezsuiták új miatyánkja; 
53. Várkonyi Amadé László oratioja, br. Réway József feleletével; 54. 
gyászének Valentini Miklós, a soproni gimnázium conrectorának halá
lára 1757; 55. gyászének Oertelius Gottfried soproni lelkész halálára 
1757; 56. lakodalmi vers Járossy Mihály selmeci rector nászünnepére, 
Wissny Jánostól 1792; 57. ugyanolyan vers Mattulay János selmeci 
senator nászünnepére 1791; 58. verses elmefuttatás a világi javakról; 
59. gr. Niczky Kristóf sírverse; 60. gúnyos epigrammák a nádorjelöl
tekre, az országgyűlési követekre, a magy. klérusra 1790; 61. Laudon 
és a belgrádi győzelem dicsőítése Golsert Ferenctől; 62. II. József halá
lára írt gyászvers; 63. dicsőítő vers gr. lllésházy Istvánra, Trencsén-m. 
követére az 1790-iki orsz.-gyűlésen ; 64. gyászének II József halálára; 
65. gyászének Pelcz János soproni senator halálára 1770; 66. hálaadó 
ének, melyet a nemes-csói iskola közvizsgálatán énekeltek; 67. lakodalmi 
vers ; 68. névnapi köszöntő vers. [4 r. köt. 304 1. név- és tárgymutatóval.]

58. Jós. Schulek : Collectaneorum Tomus XXVIII., összeszedte 1800—1807- 
b en : 1. az 1791. évi zsinat jegyzőkönyvei; 2. kivonatok Lány Illés leve
leiből és az őhozzá írott levelekből; 3. vers Reisz Gáspárról; 4. ifj. 
Pilarik Ezsaiás sírfelirata; 5. a XXIV. szepesi városi egyházmegye espe
reseinek jegyzéke Kletsek Dánieltől 1669; 6 kivonat a lőcsei tanúit 
emberekre írt s 1637-ben kiadott Epigrammata quodlibeticaból; 7. pár
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rövid könyvészeti jegyzet; 8. a dunántúli ev. egyházak sorozata Musay 
Györgytől 1661 ; 9. az evang. vallás gyarapodása 1526-tól fogva, Kla- 
nitza Mártontól; 10. a kis-lionti esperesség törvényei (1617) a lelkészek 
(másolati) aláírásával; 11. a nyitrai ev. egyházak történetére vonatkozó 
töredékes feljegyzések; 12. kivonat a nagy-honti esperesség 1626-tól 
1672-ig vezetett jegyzőkönyvéből, Petian Dániel által 1804; 13. az ev. 
vallásügyet érdeklő rendeletek, végzések, leiratok kivonatai; 14. rövid 
jegyzet az erdődi, tornai, beregszászi és óvári zsinatról; 15. a gömöri 
esperesség kiküldötteinek, mikor 1700-ban Csetnekre gyűlésre jöttek 
össze, üdvözlése Sartorius Elias rector által; 16 a két Ostrosith, Miklós 
és Mátyás, verses üdvözlése Guttovieni József által 1656; 17. lakodalmi 
vers Frölich Dávid menyegzőjére Késmárkon 1635; lakodalmi gratu
lációkra való rövid utalások s egyéb apróságok; 18. a nógrádi ev. egy
házak és lelkészeik ; 19. pótlék a nógrádi egyházak lelkészeinek soro
zatához. [4. r. köt. 491. 1. tartalomjegyzékkel.]

59. Jos. Schulek Collectanea, 1788—1798-ban összeszedve: Memorabilia 
Liptoviensium Ecclesiarum: 1. Lipíómegyéről, kivonat Bél Mátyás Notitia 
Hungariae-ből; 2. kivonat a liptói esperesség jegyzőkönyvéből: az espe
resség privilégiumai; 3. gr. lllésházy Gáspár meghívó levele a liptói 
esperességhez Katalin leányának gr. Bethlen Péterrel való egybekelése 
ünnepére 1633 jún. 20. ; 4. ugyanannak meghívója ugyanahhoz, fiának 
Gábornak gr. Széchy Évával való egybekelése ünnepére 1641 jan. 6.; 
5 . lllésházy György gróf meghívója a liptói egyházmegyéhez leánya, 
Heléna lakodalmára 1661 jan. 27.; 6. Liptómegyei egyházak történetére 
vonatkozó töredékes jegyzetek 1570—1669; 7 „Alitographus“ (Okoli- 
csányi Gáspár) levele „Alitophilushoz“, melyben 1670-től 1720-ig a 
vallás és a liptómegyei ev. templomok sorsát rajzolja ; 8. a liptómegyei 
ev. egyházak története, írta Klanicza Márton 1789; 9. gr. lllésházy Gás
pár levele a liptói esperességhez, Bellavius kanonok könyve ellen, 1645 
jul. 21.; 10. Zabeler Jakab szuperint. levele a liptói egyházmegyéhez 
1705 máj. 16.; 11. Parschitzius Kristóf levele Liptó megyéhez, melyben 
egy földrajz-történeti mű kinyomatására segélyt kér; 12. felszentelési és 
vizsgálati bizonyítvány Litviny Miklósnak 1645; 13. Liptószentmiklós 
város erkölcsi bizonyítványa Kurtiny János részére 1694 [?] ; 14. meg
hívó próbabeszéd tartására Kurtiny Jánoshoz a Vychodnai egyháztól;
15. ugyanannak díjlevele (vocatoriales); 16. Czabány János hibbei lel
kész levele Kurtiny Jánoshoz 1705; 17. Kurtiny János felavatási levele 
1705; 18. liptószentmiklósi evangélikusok kérvénye Bársony György 
püspökhöz, mikor hitük elhagyására kényszerűidének 1674 júl. 4.; 19. 
felelet a kérvényre; 20. Antaly György liptói főesperes levele a liptó-
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szentmiklósiakhoz, hogy térjenek át a r. kath. hitre 1674 aug. 8. [tót];
21. a liptószentmiklósi egyház meglátogatása Jezerniczky Ferenc eszter
gomi kanonok által 1695 jan. 29,; 22. a liptószentmiklósi plébános 
levele a város ev. bírájához 1702 dec. 31.; 23. Ludány Péter német
lipcsei parochus levele a nagypalugyai ev. lelkészi hivatalhoz 1723 
febr. 20.; 24. Valentinus nagypalugyai parochus jelentése Graeco Mátyás 
esztergomi vikáriusnak 1561 ; 25. I. Lipót diplomája Liptómegye alispán
jához a nagypalugyai ev. templom telke miatt támadt viszály ügyében, 
1691 ; 26. a nagypalugyai ev. egyház egyessége Platthy Ferenccel a 
templom telek ügyében ; 27. négy falu affiliatiója a nagypalugyai egy
házhoz és r. kath. parochiához; 28. Johannides Mihály híványa, 1706;
29. Pyber László esztergomi vikárius idéző levele a nagypalugyai ev. 
lelkészekhez 1717; 30. útlevél a nagypalugyai egyháznak adományt- 
gyűjtő részére Liptómegyétől kiállítva? 1715; 31. a liptói esperesség 
bizonyítványa (litterae prosapiales) Duchon János részére 1627; 32. Loch- 
mann Mátyás meghívó levele a selmeczi iskolához 1593; 33. bizonyít
vány Lochmann Mátyásnak Beszterczebánya város hatóságától 1595;
34. Lochmann Mátyás levele Thurzó Györgyhöz 1593; 35. ugyanazé 
Berger Péterhez, 1593; 36. ugyanazé Thurzó Györgyhöz, 1609 febr. 14.;
37. anecdoton Lucáé Andrásról; 38. Pribilina emlékirata; 39. ugyanannak 
sérelmei 1721; 40. ifj. Czabán Mihály levele Lochmann Jánoshoz; 41. 
bizonyítvány Sartorius Jánosnak 1724; 42. ugyanaz ugyanannak; 43. a 
liptói evangélikusok sérelmei, a pesti vallásügyi bizottság elé terjeszten- 
dők, 1721; 44. Tranoscius Sámuel liptói esperes körlevele 1683; 45. 
Lochmann János ajánlólevele tanítványai számára 1620; 46. Nicolaides 
Miklós lakodalomra hívó levele Lochmarrn Jánoshoz 1629; 47. helytart.- 
tanácsi leirat a tarnóci iskola ügyében 1786; 48. Ladiverus Éliás lako
dalomra hívó levele Lochmann Jánoshoz 1629; 49. Carbonarius Ben
jamin panaszos levele valamelyik jóemberéhez 1659; 50. Simonides Pál 
fiához intézett levelének töredéke 1676; 51. elbocsátó levél Kurtiny 
Jánosnak 1723 febr. 12.; 52. a liptói egyházmegye későbbi jegyző
könyvéből; 53. szuperintendensek egyházi látogatásai Liptóban; 54. rövid 
jegyzet az ev. zsinatokról; 55. a liptói egyházak üldöztetésének előz
ményei; 56. némely kath. papok meggyilkolásáról a felkelések korában; 
57. rövid jegyzet arról a dúlásról, melyet Eszterházy Miklós nádor 
serege Liptóban elkövetett 1644; 58 Kheberits Kristóf kiraboltatásáról 
1719; 59. Puchala György németlipcsei polgár naplója kivonatosan 
[lat. és tót]; 60. a napló folytatása Puchala Balázs által [tót]; 61. a 
Puchala Balázs-féle napló folytatása fia, Szaniszló által [tót]; 62. ennek 
folytatása Puchala Mátyás által [tót]; 63. folytatása Rutnan Mátyás
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által [tót]; 64. ennek folytatása Matejkovics Mátyás által [tót]; 65. Gazsy 
Mihály folyamodványa Zólyommegyéhez külföldre juthatása érdekében ; 
66. a Dluholuczky-család történetéhez; 67. Buchholtz György levele 
Rebery Pálhoz 1721; 68. a liptói esperesség 1569-iki törvényei; 69. az 
egyház jogainak megszorítása Liptóban 1698; 70. bizonyítvány Kar- 
linszky Pál szentiványi orgonista részére 1787; 71. szentpéteriek meg
hívó levele Karlinszky Pál részére, 1787; 72. bizonyítvány Karlinszky 
Pálnak, mikor Szentpéterről távozott, 1796; 73. bizonyítvány ugyan
annak ; 74. meghívó levél Jancsovics András lelkész részére Nagy- 
palugyára 1772; 75. lakodalmi vers Jancsovics András házasságára 
1761 [ném.]; 76. gyászvers Kubiny János halálára [tót]; 77. üdvözlő 
vers Kieseit Dániel espereshez 1660; 78. Babilonszky János kérelme 
Justh Lászlóhoz; 79. búcsúzó versek Csernyánszky Jánoshoz iskola
társaitól, mikor a körmöczi iskolából távozott 1727; 80. egy másik 
sorozata a búcsúzó verseknek Csernyánszkyhoz, mikor Késmárkot 
elhagyta 1731 ; 81. Martiny János elegikus verses levele Csernyánszky 
Jánoshoz 1758; 82. Jezerniczky Ferenc honti főesperes levele egyik 
liptói plébánoshoz [ezután a 179— 190 lap ki van vágva, a 83—86 számú 
cikk hiányzik]; 87. a nagypalugyai egyház felépítésére 1692—1699 évben 
gyűjtött kegyes adományok jegyzéke; 88. Csernota Ezékiel pazdicsi 
lelkész levele Schulek Józsefhez 1785; 89. Szentiványi Sándor és Elek 
levele Schulek Józsefhez, melyben nevelőnek hívják, 1787; 90. meghívó- 
levél ugyanannak a szentiváni tanítóságra 1787; 91. Carlovszky János, 
soproni gimn. igazgató levele Schulek Józsefhez 1787; 92. Schulek 
József isk. bizonyítványa ; 93—102. meghívó levelek, bizonyítványok 
Schulek József részére; 103. a liptószentmiklósi egyház anyakönyve 
1639— 1680 [lat. és tót]; 104. Lissovény Sámuel nagypalugyai lelkész 
kérvénye a rá kiszabott birság mérséklése tárgyában 1753; 105. újévi 
ajándék (strena novennialis) a hybbei lelkészektől a pártfogóságnak 
1781 [tót]; 106. üdvözlő vers Schramkó Pálhoz Szemian Mihálytól 1773;
107. tót prédikáció, mely a nagypalugyai templomban mondatott e l ;
108. Blasy János nagypalugyai lelkész önéletrajza [4 r. köt. tárgymuta
tóval (csonka), 391 1.].

60—61. Collectanea Poetica ad illustrandam Históriám Patriae Ecclesiasticam 
deservientia, studio et opera Josephi Schulek . . .  anno 1798—1804, con- 
gesta Tom. XXX—XXXI: alkalmi versek, ú. m. köszöntők, névnapiak és 
lakodalmiak, sírkőfeliratok, gyászénekek, lat., magy., ném. és tót nyelven ; 
[4-r. köt. 504 és 365 1. tárgy- és névmutatóval].

62. Series V. D. Ministror. et Ludirector. Ecclesiarum Evangelicarum 
A. Conf. Zoliensium, adornata per. Jós. Schulek . . . Collectaneorum
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Tomus XXXVI: a zólyomi egyházakban működött ev. lelkészek és taní
tók névsora és rövid nacionáléja a XVI. századtól a XIX. század elejéig; 
[4-r. könyv 118 1. névmutatóval].

63. Jós. Schulek: Collectaneorum Tomus XXXIII: 1. Adversaria Litteraria ad 
rés Ecclesiasticas Hungaricas spectantia: egyházi írók nevei és rövid 
életrajzi adatai; 2 Fidicen András (1735), Blásius Mihály (1777), Blásius 
Sámuel (1769), Hrebenda József (1745), Schulek György (1768), Reisz 
Sámuel (1805) és Blaskovics János (1800) albumába írt emléksorok 
[a 7 album tartalma per extension átvéve]; 3. Blásius Sámuel könyveibe 
beírt széljegyzetek; 4. a wittenbergai egyetemen tanult magyarok nevei 
1525—1585 évből [4-r. köt. 285 1. névmutatóval].

64. Jós. Schulek: Collectaneorum Tomus XXXIV. összegyűjtve 1793—1795 
években: 1. Kucsera Jánosnak, a rózsahegyi iskola rectorának, polemikus 
értekezése: Consilium, quomodo universa Papismi armatúra, prudenter 
sit diripienda, megjelent 1645-ben; 2. Philippus Melanchton: De dissen- 
sionibus Ecclesiasticis et conciliatione controversorum Articulorum;

„3. Confessio Regis Borussiae, ministris Evang. Ratisbonensibus patefacta; 
4. Réway Elek báró levele testvéréhez 1751 jún. 26; 5. II. Silvester 
pápa levele Istvánhoz, a magyarok fejedelméhez, 1000. évben március 27; 
6. Zavodszky Györgynek, Thurzó György és Imre grófok titkárjának 
naplója 1586 — 1646 évről; 7. Schmal András egyháztörténeli naplója 
1731 — 1750; 8. a két protestáns egyház küldöttei által átnyújtott felség
folyamodvány 1774; 9. egy másik felségkérvény sérelmek tárgyában; 
10. az evangélikusok sérelmei, melyeket egy református küldöttség a 
felségnek átnyújtott [kivonatosan]; 11. református küldöttség által a 
felségnek átnyútott folyamodvány (védekezés) a „a status in statu“ vádja 
ellen; 12. igaz elbeszélése annak, ami Erdélyben 1659 október havá
ban történt; 13. kir. rendelet Rákóczy Józsefnek, 11. Rákóczy Ferenc 
fiának, elfogása vagy megölése tárgyában 1738 máj. 6; 14. leírása a 
nagy tűzvésznek, mely Besztercebánya városában 1761 aug. 3—4. napján 
dühöngött; 15. a tűzvész folytán károsult besztercebányaiak kérvénye az 
esztergomi érsekhez, hogy legyen szószólójuk a királynál, közterheik 
könnyítése ügyében; 16. a lőcsei gimnázium igazgatójának ajánlólevele 
Philadelphi Ádám részére 1757; 17. Adámy Mártonnak, a késmárki 
gimnáziumtól nyert ajánlólevele 1737; 18. a kiközösítéstől való feloldo- 
zás formulája 1728 [tót]; 19. Thoman Mátyás besztercebányai tanító 
naplója 1730—1762; 20. Messerschmidt Pál iskolai bizonyítványa 1742; 
21. ajánlólevél Sztrakoczy János részére Bél Mátyástól 1712; 22. Michaélides 
János lakodalomra hívó levele 1692 máj. 12; 23 kivonat a Kassán, 
1668 febr. havában tartott zsinat végzéseiből; 24 Tököly István gróf
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beleegyezése, hogy a késmárki papság az öt sz. kir. városi esperességbe 
felvétessék 1666 szept. 21 ; 25. Gesztrabiny András levele Justh Ferenc
hez 1710; 26. Berchtold Ferenc gróf, első besztercebányai püspök, szék
foglaló beszédje 1776 okt. 28; 27. kivonat az Árvában 1647-ben tar
tott egyházlátogatás jegyzőkönyvéből (a Welicsnára vonatkozó része); 
28. helyettesítésre vonatkozó megbízás a besztercebányai orgonistától 
1765; 29. Lány Éliás superintendens levele a trencséni alispánhoz a 
reformáció százéves jubileumára vonatkozólag 1617; 30. útlevél 1779;
31. gróf Thököly Imre testámentoma, Nicomedia, 1705 szeptemb. 10;
32. Plintowicz György naplójának töredékei; 33. Komjáthy Pál beszterce
bányai tanár naplója, az eredetiből átvétetett 1796-ban; 34. a zólyom- 
lipcsei evangélikusok nyilvános vallásgyakorlata tárgyában 1721-ben 
tartott vizsgálat; 35. Röszler János Keresztély körmöci lelkész életrajza, 
meghalt 1785, [ném.]; 36. emlékbeszéd Karpe Frigyes, besztercebányai 
conrector felett 1752; 37. Urszini Éliás iglói lelkész naplójából 1601 — 
1622 [ném.]; 38. kivonat Noscowius Mihály felkai lelkész naplójából 
1663—1672; 39. Tárnói Czemanka András hármas vándorútjának le
írása 1707—1708; 40. Tárnói Czemanka András életrajza 1675—1759; 
[4-r. köt. 260 1. tárgy- és névmutatóval].

65. Collectanea Jos. Schulek, Tomus XXXV: Series ordinatorum ad s. munus 
Ministeriale per Sámuelem Nikolay Districtus Cis- et Trans-Tibiscani 
Superattendentem Nro 64, ab anno 1792—1807; prout et Sámuelem 
Szontagh ejusdem Districtus Superattendentem ab anno 1808: a fel
szentelt lelkészek önéletrajzai [4-r. füzet, 127 1.].

66— 67. Collectanea Jos. Schulek, Tomus XXXVI—XXXVII: Dániel Crudy: 
Temtamen Juris Ecclesiastici Evangelicorum utriusque Confessionis in 
Hungária, seu Conplexus Legum Ecclesiasticarum, quas Evangelicis utri- 
usqe Confessionis in Hungária tarn codex juris Patrii, benignaeque 
Resolutiones Regiae, quam etiam domesticae constitutiones Synodales 
praescribunt. Pars I—II. [4-r. füzet 238 és 237 1. A fő címlap s az első 
rész végén néhány lap hiányzik; év nélkül.]

68. Collectaneorum Tomus XXXVIII: töredékes feljegyzések a liptói egyházak 
történetéhez; [4-r. köt. 414 1.].

69. Collectaneorum Tomus XXXIX: Bocza-Bányensia Memorabilia: 1. His- 
torica Descriptio Montano-Privilegiati Oppidi Boczabányensis, per. Rév. 
condam Paulum Rebery, Evangelicum Loci ministrum delineata [töredék];
2. Connotationes nonnullae ex Diario Authentico Rév. Andreae Wozar 
primum Wazseczensis dein Widernikensis, ac tandem Bocza-Bányensis 
Pastoris, transumptae [tót]; 3. a boczabányai egyház történetére vonatkozó 
s ugyanazon egyház levéltárából lemásolt akták [másolás ideje 1794];
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4. kivonatok a boczabányai egyház anyakönyvéből; [4-r. köt. 116 1. cím
lap nincs].

70. Collectaneorum Tomus XL: Liptoviensium Locorum et Personarum 
Memorabilia: liptói helységekre és személyekre vonatkozó feljegyzések; 
címlap nélkül. [4-r. könyv. 198. 1. lat. ném. tót.]

71. Collectaneorum Tom. XLI: História Conversionis Hungarorum, címlap 
nélkül. [4-r. könyv 118. 1.] A végén: Per me Johannem Sámuelem 
Pfitzner, discipulum Debretzinensem et famulum apud Ladislaum 
Dravetzkium sub inspectione mf. eiusdem L. Sch. ad finem perducta; 
más kéztől: „1766. 22. Aug.“

72. Extractus ex Micis Ecclesiastico Historicis Rndi Joannis Burii, Pastoris 
Germ. Carponensis, vasto nimium illius opere per. Jós. Schulek 
Welicsna Arvensem, V. D. Min. t. t. Lybethens. anno 1810. depromtus, 
Tom. X. (a magyarországi reformáció története.) [4-r. fűz. 121. 1.]

73. Ecclesiarum Evang. Aug. Conf. Inclyti Comitatus Zoliensis, fragmenta 
historica, magno laboré ac studio collecta a Rév. Josepho Schulek; 39 
zólyomi ev. egyházra vonatkozó tört. adatok, lelkészek, tanítók rövid 
életrajzai. [4 r. köt. 1021. 1. névmutatóval.]

74. Címlap nélkül: Capita aliquot juris Ecclesiastici, quibus praecepta Juris 
Naturae et Gentium illustrantur, in compendium revocata. A végén: 
Inchoavi Studium hoc in Junio, finivi in 7-bri anno 1765. [4-r. könyv 
290. 1.]

75. Das Gespräch. Von dem Reiche der Todten. Berlin, d. 8 February 1755: 
német verses párbeszéd General Graf v. Hack, Obrist Lieut, v. Finck, 
Siemon és Augustin pap között. [4-r. ív, 17. 1.]

76. Címlap kivágva. Commentatio de Evangelicis............ (kivakart szó)
Archi-Ducum Austriae oppressis (félig kivakarva); az evangélikusok 
elnyomatásáról V. Károlytól a XVIII. század közepéig. [8-r. füzet, 253. 1.]

77. Címlap nélkül, sok be nem irt lap; közjogi compendium, töredékes. 
[8-r. 511. 1]

78. Címlap nélkül: Közigazgatási és perrendtartási ügyiratok s eljárások 
(intő-, bizonyság-, és idéző levelek, keresetlevél, perfelvétel) mintáinak 
gyűjteménye, index-el. [4-r. köt. 127. 1.]

79. Commentarius ad Librum Hugonis Grotii de Jure Belli et Pacis. [4-r. 
köt. 980. 1.]

80. Címlap nélkül. A Dunán innen levő Reforniata Eklésiáknak consignaciója, 
traktusok szerint. [4-r. köt. 115. 1.]

81. Johan Seiwerts Älteste Geschichte der Sächsischen Völkerschaft in 
Siebenbürgen. Nach dem Königl. Andreanischen Privilegium von 1224, 
herausgegeben von K. B. v. Windisch. [4-r. köt. 194. 1.]
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82. Címlap nélkül: (Dráveczky László miscellanea-i) 1. László király (Kun 
László?) két diplomája, melyek a Dobai Székely Sámuel birtokában volt 
eredetiekről 1769-ben másoltattak le. ‘2. Emlékbeszéd Gróf Perényi Gábor 
felett, tartotta Zikszay Fabritius Balázs, sárospataki tanító 1567. júl. 28.
3. A Corvinus-család genealogikus táblája. 4. S. Irenaeus Evangelicae 
Veritatis Confessor ac Testis a Renati Massueti Pravis Explicationibus 
Vindicatus. 5. Litterae Secretiores Ferdinandi I. Rom. Imp. pro obtinenda 
eucharistia sub utraque in gratiam Maximiliani II. Boh. Regis A MDLX 
missae ad Pium IV. Pont. Max.: az 1719-i nyomtatványból leírva. 
6. Extract aus der Zipser Chronik (kivonat a Lőcsei Krónikából, melynek 
eredetie Dobai Székely Sámuel birtokában volt). 7. De Vita Matthiae 
Belii Observatio. 8. Diarium rerum memorabilium, quae meo evenerunt 
tempore, quorum ego testis omnium coaevus, nonnulorum etiam oculatus 
fűi, ab anno 1769. (Ladislaus de Dravecz, Epperjess.) Egynéhány rövid 
történeti, egyh. és polgári életre vonatkozó feljegyzés. 9. Num. XXXXII. 
Ordinaria Relationis Diariae Continuatio, Coloniae Agrippinae Martis 26. 
Maji anno 1767. [nyomtatv. 4 1.] 10. Joannis Ribiny Oratio de cultura 
Lingvae Hungaricae. Sopronii Calend. Jan. MDCCLI. Typis Joannis 
Josephi Siess, [nyomtv. 21. 1.]. A címlapon: Dono accepi ab Cls. Sam.
Kuszmányi.............1769 ego Ladislaus Dravecz de eadem, alább: Viro
S. R. Cl. D. Danieli Sartorio mittit Fabri. 11. Miscellanea ex variis 
scientiis congesta et confecta per me Ladislaum de Dravecz Epperiess. 
12. Prolegomena Históriáé Hungaricae (más kézírással utána írva: opera 
et studio Gothardi Leucsoviensis Rectoris scripta), [töredék], 13. Rés 
Gestae Regum Hungáriáé, maxima ex parte ex Annalibus Georgii Pray 
Regum Hungáriáé, per me Ladislaum Dráveczky de eadem, A. 1769., 
Epp. Mense Julio et Augusto concinnatae (Szent Istvántól II. Istvánig''. 
14. Cím nélküli töredék (magy. egyháztörténet a reformáció előtt): előszó 
s a tárgy irodalma. 15. Collegium Históriáé ecclesiasticae in Hung, post 
Reformationem Lutheri; Épp. 1770. aug .: iskolai előadások vezérfonala, 
XVI—XVII. század. 16. Adparatus diplomatico-historicus ad Históriám 
ecclesiae Lutheranae in Hungária, tradens: a) diplomata varia regum ac 
principum ; b) Epistolas episcoporum, eléri et magnatum; c) Acta quaedam 
Synodorum ecclesiae Lutheranae in Hung.; d) aliaque fragmenta quae 
hac in parte prosunt, opera et studio collata in unum Ladislai de Dravecz 
Épp. a 13. Aug. anni 1770 ad finem Septembris ejusdem anni. 17. Szent 
Istvánról és Szent Lászlóról szóló beszéd dispoziciója (a könyv végén 
olvasható maga a kidolgozott beszéd, az eperjesi iskolában elmondta 
Dráveczky László). [4-r. köt. 512. 1.]
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83-84. Helytartótanácsi leiratok, rendeletek külön-külön lapokra irt másolati 
gyűjteménye II. József, II. Lipót, I. Ferencz korából, 1780—18C0. [két 
csomó, 92+40 darab.]

85. Az 1791 ik évi zsinatra vonatkozó, négy külön darabot képező Írások: 
a. Inclyta et Veneranda Synodus Pesthana 1791 : rövid beszámoló a 
zsinat tagjairól, a hozott kánonokról, [ném. 4-r. 2. 1.] b. Succinctae 
Annotationes in duo capita ad jus canonicum protestantium pertinentia; 
utpote: de eorum consistoriis et superintendentibus. [4-r. 6. 1. Mária 
Dorottya főhercegasszony ajándéka.] c. Reisebeschreibung aufgesetzt zu 
Pest im Ignatz Schöpfischen Hause in der Kohlbachergasse 1791. den
11. Sept: Gamauf Sámuel zsinati képviselőnek beszámolója Pestre vivő 
útjáról s a Pesten töltött első napokról, [ném. 3. 1. Mária Dorottya főherceg
asszony ajándéka.] d. Gamauf levele Pestről (1791. szept. 17.) nejéhez 
Sopronba, [ném. 4. 1.]

86. Meditationes Historico-Paraeneticae de Statu Religionis Augustanae 
Confessionis Evangelicae, clementissima Imperatorum Romanorum et 
Regum Hungáriáé Benignitate, Statuumque et Ordinum Regni assensu, 
in concivilitatem recepto, stabilito et restabilito, ad novam Ecclipsim 
sensim tendeníe: név és évszám nélkül, II. Lipót korából. [4-r. füzet, 47.1.]

87. Antonii Bajtay e Scholis Piis, dein Episcopi Transylvaniensis, Politico 
Statistica Regni Hungáriáé, quatn serenissimo Hereditario Coronae Principi, 
Archiduci Josepho, deinde Aug. Romanorum Imperatori et Hungáriáé 
Regi privatim tradidit. Ex primo Apographo, Autographi pro Bibliotheca 
Illustr. Domini S. R. J. Comitis Ladislai Teleky de Szék etc. describi curavit 
Martinus Georgius Kovachich Senkviciensis anno 1803. [4-r. köt. 234. 1.]

88. a-b. Fragmentum Juris Ecclesiastici Evangelicorum utriusque Conf. in
Hungária, ex legibus et b. intimatis Consilii Regii erutum, ministros 
Ecclesiae concernens. Anno 1807, Posonii scriptum. [4-r. köt., 200+215. 1. 
Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka, két péld.]

89. Tentamen Juris Ecclesiastici Evangelicorum utriusque Conf. in Hungária, 
seu Complexus Legum Ecclesiasticarum, quas Evangelicis utriusque 
Confessionis in Hungária tum Codex juris Patrii Benignaeque Resolutiones 
Regiae, quam etiam domesticae Constitutiones Synodales praescribunt. 
Collegit Dániel Crudy. [4-r. 846. 1. kötetlen és füzetlen.] (csonka.)

90. Címlap nélkül (Benczúr: História Hungáriáé), hazánk története a hunok 
korától I. Lipót uralkodásának végéig. [4-r. 862.1. 55 ív, kötetlen és füzetlen.]

91. Címlap nélkül, a. História Helvetiae; „inchoavi d. 2 octob. 1767, fini- 
vi d. 6. ejusdem mensis et anni. [kis 8-r. 29. 1.] b. História Germaniae, 
inchoata d. 20 Februarii anni 1767., finita . . . [kis 8 r. 256. 1. befejezetlen, 
kötetlen, füzetlen ; a takaró papiroson: História Germaniae Benczurii.]

7



50 V.

92. „XVII. Indices et Elenchi Manuscriptorum Hermannianorum“. [8-r. 
fűz. 143. 1.]

93. Über ein Municipalsistem; évszám és név nélkül. [8 r. füzet, 56. 1.]
94. Ócsai Balogh Péter emlékezete: a) Monumentum Pietatis Memoriae

Excell, ac 111. Domini Petri Balogh de Ó c s a ............ : latin emlékbeszéd
Kováts Martiny Gábor igazgató tanártól, valamint a tanulóktól az 1818. 
nov. 30-án tartott iskolai ünnepen elszavalt magyar, német, tót és latin
nyelvű versek, b) Exilium Mortis Baloghanae............  Balogh Péter
életrajza Kováts Martiny Mihály superintendenstől. [4-r. kötve, 46. 1.] 
c) Coronamenta Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Petro Balogh 
de Ócsa denato, a variis varia data, anno 1818: 1. Ferialia Piae Memoriae 
Exc. Dom. Petri Balogh de Ócsa: Lovich Ádám bányaker. superinten- 
densnek a Besztercebányán rendezett emlékünnepen tartott latin beszéde, 
[nyomtatv. 13. 1.] 2. Memoria Exc. ac Illustr. Dom. Petri Balogh de
Ó csa........ névtelentől, [nyomtatv. Pozsony, 1818, 16. !.] 3. Monumentum
Pietatis........  ugyanaz, mint az a. alatti. 4. Trauer-Cantate zur todtenfeyer
Sr. Exc. des Hochgeb. Herrn Peter Balogh von Ó c sa ..........gedichtet
von Carl Nagy, in Musik gesetzt von Nikolaus von Földváry. Aus
geführt von den Studierenden am Evang. Lyceum A. C. Zu Pressburg 
in der Bibliothek daselbst den 16. November 1818. [nyomtatv.]

95. Jegyzéke leiratoknak és rendeleteknek 1691 —1769: évekből; valamely 
elenchus előmunkálatainak töredéke, egy-egy rendelet tárgya külön-külön 
lapon jelezve. [615 1.]

96. Fata Familiae Krmannianae. Generatio justorum benedicetur. Excerpsit 
Perillust. ac Gen. Dorn. Job. Procopius M. D. transsumpsit Martinus 
Lautsek V. D. M. Szakolczensis a. 1784, anno verő 1826 in augusto 
pro se, suisque in aeternam memóriám descripsit Paulus Hornyanszky 
scholae Szabatistensis A. C. add. Docens, [kis föl. köt. 95 1.]

97 a—c. Címlap nélkül. Egyházi férfiak életrajzi adatai betűrendben 1541 — 
1820. [lat. 4-r. 1—3 köt. 424+482 +  217 1., az első és a harmadik köt. 
első lapján: Eigenthum des Strasssommereiner Lehrers Hornyánszky.]

98. Coagulum Vitae et Elogii Matthiaé Bein', Augustanae Confessionis Civico 
Posoniensis condam Verbi dei Ministri Primarii, et Senioris, Societatum 
Scientiarum Londinensis, Parisiensis, Beroliensis, Petropolitanae, Olomu- 
censis et latinae Jenensis Socii, Scriptoris domi forisque celebratissimi, 
ejusque Filii, Caroli Andreae Belii clari etiam Scriptoris et Professoris 
condam Lipsiensis. Coagmentavit Michael Kováts Martiny m. prop. Eccl. 
Evang. Slavonicae Modrensis V. D. Minister, et Inch ac. Vener. Distric
t s  Aug. Conf. Cis-Danubiani Superintendens, Modrae sub Carpatho, in 
Museo suburbano intratemplari die 21 Julii anno 1818. [4-r. fűz. 60 1.]
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99. Revindicatio Stipendiorum Hungaricorum, olim Vittembergae, nunc Halis 
existenlium. Ad Archívum inclyti ac Venerabilis Conventus Aug. Conf. 
Generalis misit anno 1818 die 1. Aug. Michael Kováts-Martiny; [4-r. 
fűz. 10 1.]

100. Elenchus Archivi Inch ac Vener. Senioratus Nitriensis, cum Indice Docu- 
mentorum Literariorum et Librorum Ecclesiasticoruni, in singula Ecclesia 
ejusdem Senioratus reperibilium, conscriptus per Georgium Bobok de 
Dezser, Eccl. Lubinensis V. D. Ministrum ac praeattacti Senioratus 
seniorem anno R. S. 1818, mense Julio; [4-r. fűz. 18 1.]

101. Denkmal ehelicher Zärtlichkeit und väterlichen Liebe, welches der tief 
gebeugte Gatte und Vater dem Andenken seiner heimgegangenen Lieben 
zu setzen sich gedrungen fand .. . Martin Liedemann, Ober-Seelenhirte
der. Ev. Gemeinde zu Klausenburg. 1817. [4-r. füzet, 32 1.]

102. Collectio Genealogicarum Tabellarum Familias Comitum, Baronuni et 
Nobilium in Regno Hungáriáé, Partibusque annexis existentes concer- 
nentium,conscripta per Christophorum Seniorem Torkos [folio 1041. index-el.]

103. Memoriae Ungarorum qui in alma condam Universitate Vitebergensi 
a tribus proxime concludendis seculis studia in Ludis patriis Coepta 
confirmarunt, concinnatae studio et opera Joannis Ladislai Bartholomaei-
des, olim Academiae hujus civis, nunc Kovinii V. D. Minister. [4-r. 
füzetlen ívek, 308 1., a cenzor hivatalos kinyomatási engedélyével, 1817 
febr. 28. dátummal; a levelek gyűjteménye, melyre a szerző a könyv 
végén hivatkozik, hiányzik.]

104. De Ordine Superintendentium Aug. Conf. in Hungária, ejus Fatis et 
Vicissitudinibus, ad ductum Históriáé Ecclesiasticae et Litterariae scrip- 
sit Ladislaus Bartholomaeides; az egyetemes levéltárnak ajándékozta a 
szerző fia, Joh. Ladisl. Bartholomaeides, uhorszkai lelkész 1842-ben. 
[4-r. köt. 250 1.]

105 Der evang. Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Ungarn vier und 
siebzigjährige Prüfungszeit, 1608—1681, von Dion. Doleschall Prediger. 
[8-r. köt. 735 1. Mária Dorottya főhercegasszony ajndéka.]

106. Catalogus Hungarorum et Transylvanorum, qui in alma Jenensi Universi
tate ab initiis ejus usque annum 1817 studuerunt, oblatus Archivo Inch 
ac Vener. Conventus Generalis Evangelicorum per Hungáriám, per Joh. 
Ladisl. Bartholomaeides, V. D. Ministrum Uhorskaensem apud Neogradien- 
ses; anno 1842 [ívr. füzet, 24 1.]

107. Religiöse Gesänge und Gebete für die evang. Krieger A. C. der k. k. 
österreichischen Armee. [4-r. füzet, 7 darab; az 1847. évi egyet, gjülés 
megbízásából szerkesztette Stromszky Ferenc dunamelléki szuperintendens. 
[188 1.]

7*
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108. Maly Evangelicky Zpevnik: énekek és imádságok gyűjteménye katonák 
számára az 1847. évi augusztusban tartott egyetemes gyűlés megbízásá
ból szerkesztette Szeberinyi János bányakerületi superintendens. [4-r. 
füzet, 78 I.]

109. Memorabilien zur Geschichte der Evangelischen Kirche im Königreiche 
Ungarn. Gesammelt von Gottlieb Gamauf, evang. Pred. in Oedenburg.

109a. Erster Band: 1. Superintendent Peter Bornemisza; 2. Acta Synodi 
Semptaviensis de anno 1622; 3. Matthiae Archiducis Decretum Explana- 
torium de dato 25. Sept. 1606; 4. Família Bochka, vel Bochkaj de 
Kismarja; 5. Família Rákóczi de Felső-Vadász; 6. a felpéci deputáció 
javaslatai 1812 máj. 21 ; 7. Neuester Zustand der Diöcese Augsb. Conf. 
jenseits der Donau (1812); 8. Beythe István levele a soproni tanácshoz, 
1587: beleegyezik a Dragonus Gáspár-féle ház eladásába [lat.]; 9. Cräuzer 
György levele a soproni városi magistratushoz 1588 jul. 4[ném.]; 10. Georg 
Hrabovszkysche Fehde mit den Predigern Badátzi und Baláschovits, 1811; 
11. Conspectus Superintendentiae Trans-Danubianae (soproni alsó és 
felső és a vasi esperességről táblás kimutatás) 1812; 12. über die evang. 
Vorschläge zur besseren Einrichtung der protestantischen Bürgerschulen, 
vorzüglich in Ungarn (aus : Allgem. prakt. Bibliothek für Prediger und 
Schullehrer 2. Band, S. 71); folytatása alább: 23. Fortsetzung von 
Bredetzki’s Abhandlung über die protest. Bürgerschulen cím alatt;
13. Bittschrift der Protestanten an Kayser Joseph den II. Eingereicht im 
Jahre 1781 (szerzője, helyesebben megszerkesztője Horváth József Jakab, 
pesti ügyvéd, aki a Városligetben van eltemetve ily feliratú sírkő alatt: 
Fűit); 14. Testimonium divortiale Superintendentis Bartholomaei Kis 
(a soproni tanácsi jegyzőkönyvből 1632); 15. Memorabilia Posoniensia, 
inde ab A. 1759 usque A. 1776, ex autographo Ribiniano, per filium 
beati autoris benigne concesso. 16. Colloquium Aug. Conf. Addictorum 
in generali conventu Fel-Péczensi Anno 1781 die 1. Nov. habitum;
17. Extraxtus ex Registerio Intimatorum ab Anno 1724-1788 ad 
magistratum Modrensem missorum; 18. Repraesentatio Superinten
dentiae Helv. Conf. Transtibiscanae ad. Exc. Consilium Locumtenentiale, 
respectu Johannis Godae, ad Sacra Evangelicorum transire prohibiti una 
cum responso Exc. Consilii, 1814; 19. Über die jetzige Verfassung der 
protestantischen Schulanstalten in Ungarn, nebst einigen Vorschlägen zu 
ihrer grösseren Vervollkommnung; 20. Superintendent Lyci; 21. Georg 
Draskovits; 22. Über der Libether Gemeinde; 23. lásd 12; 24. Crudy 
Dániel (a Pressburger Zeitung mellékletéből, az Unterhalíungsblattból, 
átvéve) 1815; 25. Über den ungarischen Superintendenten Stephan 
Beythe; 26. Mandata regia, rem Evangelicorum in Transsylvania concer-

\
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nentia (ex Micis Burii); 27. Synopsis eorum, quae in Archivo Super- 
intendentiae Aug. Conf. Trans-Danubianae, quod Nemes-Dömölkini est, 
adservantur; 28. Litterae Currentales Superintendents Steph. Fekete ad Dio- 
ecesanos suos eosdem ad Synodum invtantis, d. d. Küszög, 9 oct. 1669 (ex 
Burii Micis); 29. könyvészeti jegyzetek (Burius ,,Micae“-ből); 30. Tökölysche 
Unruhen, von 1678—1687, nach der Zeitfolge der Begebenheiten 
(grösstentheils nach Bakschay beim Bonfinius und Pray); 31. Szegedi 
Máté levele a kanizsai várnagyhoz, melyben Isten igéjének hirdetésére 
ajánlkozik 1550 márc. 9. (Koller: História Episcopatus Ouinque Eccle- 
siarum, Tom. V. pag. 324-ből átvéve), [lat.] 32. a dunántúli egyház- 
kerület és Balogh Péter egyetemes felügyelő közt támadt ellentét aktái: 
a) az egyházkerület az egyetemes felügyelőhöz 1815 jún 14; b) az 
egyetemes felügyelő válasza 1815 nov. 29; c) Matkovits Pál dunántúli 
egyházkerületi felügyelő az egyetemes felügyelőhöz, 1815 dec 15 [lat.];
33. kivonat Farkas Ferenc apát leveléből (1850 dec. 19) a Mária- 
tisztelet tárgyában [lat.]; 34. Über St. Helena (Csáktornya mellett);
35. Superintendentes Hungari Evangelico-Lutherani, qui praecipue Hun- 
garicae Nationis Ecclesias curabant in trés Dioeceses distributi: I. Trans- 
Danubiana (in Comitatibus Posoniensi, Nitriensi, Neogr., Gömör. etc.); 
II. Baroviana (in Comitatibus Baranyiensi, Tolnensi, Simegh. atque 
régióné intra Dravum Savumque fluvios); III. Cis Danubiana (in Comi
tatibus Sopron, Castrif. Szalad. Simegh. ex parte, quibus post Bruntzvikii 
Casum ex Dioecesi Trans-Danubiana accesserunt: Moson. Jaurin. 
Comarom, Strigon. Veszpr.), accurata opera collecti per J.(oannem) 
Z.(arka) et J.(onath.) W.(ietoris) Amicos et Socios Anno 1770 diebus 
Maii Sopronii. [4-r. köt. 491 és 1—90 1. Mária Dorottya főh.-asszony ajánd.] 

109b. Zweiter Band. 1. Series Episcoporum Quinque ecclesiensium inde ab 
initio Seculi XVI-ti (ex Kolleri: História Episcopatus Quinque ecclesia- 
rum); 2. Fortsetzung des Lebens Beythe’s (az elejét lásd Erster Band
ban) ; 3. Repraesentatio Aug. et Helv. Conf. Addictoruni, Reginae Mariae 
Theresiae A. 1749 exhibita (ex Bironis Enchiridio, pag. 53); 4. Protes
tatio Cleri Regni Hungáriáé contra inarticulationem religionis Aug. et 
Helv. Conf. addictorum, A. 1608; 5. Elenchus Archivi Superintendentialis 
Rev. Domino Superattendenti Martino Hamaljar anno 1796 d. 3-a dec. 
per infrascriptos traditi et admanuati; 6. Ad Históriám Ecclesiae Ev. 
Tyrnaviensis spectantia; 7. Über den ungarischen Superintendenten 
Stephan Beythe (geschrieben im J. 1816 und hernach oft überarbeitet);
8. Prima Specificatio Documentorum ex Catalogo Manuscriptorum 
Széchényianorum, Pestini describendorum ; 9. Descriptio Superintendentiae 
Cis-Danubianae; 10. Superintendentia Transdanubiana; 10b. A Nemes-



54 V.

kéri Ekklésiának rövid Históriája; 11. Túl a Dunai Evang. Conf. Super
in tenden t Praedicátorai T. Hrabovszky György palotai Prédic. és Senior 
kézírásából 1816; 12. Biographiae quorundam V. D. M. Transdanubia- 
norum: Balogh Ádám, Szenitzei Bárány János, Bornemisza Péter, 
Brunszvik Tóbiás, Sárfői Miklós életrajzai magyarul; 13. Leben und 
Regierung Kaiser Joseph II. in chronologischer Folge [nach Hormayr: 
Österr. Piut. 12 Bände und Genersich: Gesch. der österr. Mon. 6 Band];
14. Über Georg Textoris und Daniel Losy (csak Textorisnak pár élet
rajzi adatát foglalja magában, [magy.J; 15. Litterae ad Históriám Eccle- 
siasticam facientes: II. József levele VI. Pius pápához [ném.]; ugyanaz 
Battyáni József prímáshoz [lat.] (1782); VI. Pius levele II. Józsefhez (1781); 
Zay Péter báró levele Hrabovszky Sámuel dunántúli superintendenshez 
(1782 febr. 1); 16. Intimata aliquot Exc. Cons. Locumt. Reg. Hung, 
rem religionariam concernentia: helytartótanácsi rendelet a zsidók hely
zetének szabályozásáról 1781 nov. 5 ; hogy prot. lelkészek és görög 
nem egyesült pópák csak magyar honosok lehetnek 1781 nov. 26; a 
büntetés engedtessék el azoknak, akik vallási okból kivándoroltak 1781 
dec. 31 ; nem kath. szülök gyermekeinek a kath. egyházba való felvéte
léről 1782 május 16; dispenzációs kérvények felszereléséről 1782 júl. 18; 
16a. magyarországi protestánsok felségfolyamodványa, illetőleg hála
felirata II. Lipóthoz 1791 febr. 16; 17. kir. rendeletek, továbbá levelek 
főképpen egyházi ügyben Sopron városához (4 db.); 18. pótlások. 
[4-r. köt. 535 1. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka. ]

109c. Dritter Band. 1. Copia Litterarum nonnullarum ad Históriám Eccle- 
siasticam Transdanubianam faciendum, ex ipsis earundem autographis 
accurate desumpta: a) Sztárai Mihály pápai prédikátor levele a soproni 
magistrátushoz, hogy legközelebb meg fog érkezni. Pápa, 1570 febr. 7 
[lat.]; b) Semlioy Simon levele a soproni tanácshoz. Kőszeg, 1750 okt. 12 
[lat.]; c) Dragonus Gáspár menyegzőre hívó levele a soproni tanácshoz. 
Hegyfalu, 1576 okt. 12 [lat.]; d) ugyanazé ugyanahhoz. Szombathely, 
1582 ápr. 24 [lat.]; e) ugyanazé ugyanahhoz, ex arcé Kezző, 1583 máj. 12 
[lat.]; f )  Abstemius Péter levele a soproni tanácshoz, melyben Beythe 
Istvánt ajánlja prédikátornak. Sempte, 1574 ápr. 24; g ) Körmend birájá- 
nak és szenátorainak levele a soproni tanácshoz Dragonus Gáspár érde
kében 1587 márc. 26 [lat.]; h) Soós János loósi lelkész levele Reczés 
István csepregi lelkész és espereshez 1595 aug. 21 [magy.]; i) Komári 
Péter levele Sárvári Mihály szakonyi lelkészhez 1579 febr. 19; 2. „Mutató 
Tábla Túl a Dunai August. Confession levő Evangelika Superintendentiát 
illető Királyi Parantsolatok és Megyebéli közönséges Végezésekre 1791-től 
fogva úgy a Vallás dolgában ez esztendőben költ nevezetes 26-ik Arti-
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culusnak és 1786-dik Házassági Pátensnek kivonásával együtt készítette 
Hrabovszky György Senior Palotán 1809 (pro archivo I. ac. V. Super- 
intendentiae 1810)“ ; 3. Neuester Zustand der Protestanten in Ungarn;
4. Historica Enarratio De Origine Ecclesiae Tordasiensis Aug. Conf. in 
inclyto Cottu Albensi situatae, ejusque Progressibus, Vicissitudinibus, 
V. D. Minisfris, Ludirectoribus et aliis personis notabilioribus, ad 
ecclesiam hanc olim et in praesenti pertinentibus ab anno inde 1713, 
per integrum seculum, ad hodierna usque tempóra authenticis ex origi- 
nalibus Documentis ordine chronologico deducta et lucide exhibita per 
Martinum Balassovitz m. p. ordinarium Verbi Divini et Sacramentorum 
Ministrum, In Museo Tordasiensi, anno 1814. Cujus Copiam videre et 
legere potes in protocollo Ecclesiae Tordasiensis in Folio majori pag. 
1—41. Originale autem apud Autorem; a végén: Copia Históriáé Ecclae 
Evang. Aug. Confessionis Tordasiensis; pro usibus Superintendentalibus 
per Martinum Balassovitz, ord. V. D. Ministrum descripta; 5. Reflexiones 
in merito B. G. Exc. Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici d. dto 
17-ae X-ris 1816, No. 36299 Intimati, vi cujus Superintendentiae Trans- 
danubianae a. Confessionis Evangelicorum imponitur, ut cum in ordine 
ad systema litterarium pro R. Catholicis praescriptum etiam ad scholas 
evangelicas extendendum et applicandum, si quaepiam reflexiones sub- 
versarentur, easdem proponere Superintendentiis Evangelicorum in salvo 
relinquatur, Reflexiones petitae necdum submissae forent, hoc in Negotio 
quo ocyus Relatio praestitetur; per denominatam Deputationem hisce 
humillime praesentantur; 6. Consilia Posoniensium de ratione celebrandi 
tertium Reformationis Jubilaeum; 7. Senioratus Pesthiensis in decretaliter 
unitis Comitatibus Pesth, Pilis et Solth (1814); 8. Tabula Chronologica 
Memorabilium Aug. Confessionis in Hungária Trans-Danubiana (1523— 
1803); 9. Formula Concordiae Ecclesiarum Jesu Christi in Comitatibus 
Castriferrei, Soproniensi et Zaladiensi existentium de Articulis controversis 
liabita in Synodo Meszleniana secundum Augustanam Confessionem, cui 
omnes earundem Seniores et Pastores ac etiam Scholarum Rectores 
propriis manibus subcripserunt, 12 die VH-bris mensis, anno domini 
1595; 10. Confessio Stephani Beythe; 11. Canones Eccleciatici per 
Vener. D. Stephanum Böjthe promulgati; 12. Articuli, juxta quos regitur 
Ecclesia in superioribus Regni Hungáriáé partibus; 13. Extractus privi- 
legii Caesareo-Regii pro Oppido Rust de anno 1649; 14. Erdődy Gábor 
Antal egri püspök felségkérvénye a biblia tárgyában; 15. Copia quinque 
Litterarum in merito neoeligendi districtualis Inspectoris in Superinten- 
dentia Transdanubiana, ad lllustr. Dom. Baronem Zay, qua generalem 
Inspectorem, datarum, aut per ipsum scriptarum, 1781 ; 16. Correspon-
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dentia saeculi XVI-ti de promotione Religionis Evangelicae in Hungária 
Ministrorum Verbi Divini: Stephani Pathay, Michaelis Szvonarics, Andreae 
Beythe, Stephani Tolnay, Joannis Soós, Pauli Thesaurarii, Johannis 
Francisci Balthasarides et Francisci Torma, (a Nemz. Múz. Széchenyi- 
könyvtára kézirataiból) [22 levél, magy. és lat.]; 17. Szarvaskendi Sibrik 
Katalin végrendelete 1660 szept. 1., a kőszegi és soproni evangélikusok 
javára [magy.]; 18. nevei azoknak, kiket Brunszvik Tóbiás superintendens 
avatott fel lelkészekké, XVII. század; 19. a vandorfi plébános levele 
Gamauf Sámuel soproni lelkészhez 1782 máj. 1 [lat.] 20. végzés a 
magyarországi evangélikusok kérvényére a superintendensek dolgában 
1735 okt. 21; észrevételek a végzésre [lat.]; 21. I. Ferdinánd rendelete 
Sopron városához, hogy az országgyűlésre megjelenjenek 1527; 22. Ex- 
planatio Leopoldina altera, Joh. Szeredy agenti data cum priori corres- 
pondens, 1691 die 2 április; 23. I. Lipót leirata a soproniakhoz helyet
tes lelkész alkalmazhatása ügyében: 24. Soós János losi lelkész levele 
Klaszekovics István espereshez 1598 aug. 25 [magy.]; 25. Jeszenák 
János végrendelete. Pozsony, 1773 ápr. 20 [lat.]; 26. Kis János super
intendens véleménye a Halasi és Gödör által készített magyar Agendá- 
ról 1819. márc. 23 [magy.]; 27. Einige Notizen über die Hegyfaluer 
Gemeinde, Gamauf keze írása (az 1631. évi egyházlátogatási jegyző
könyvből). [4-r. köt. 512 1., tartalomjegyzékkel. Mária Dorottya főherceg
asszony ajándéka.]

109d. Vierter Band: 1. lelkészekké avatott jelöltek curriculum vitae-i a 
dunántúli egyházkerületben (100 db. életrajz) 1747-től fogva a dunántúli 
kerület lelkészavató jegyzőkönyveiből [lat.]; 2. az ág. és helv. hitvallású 
superintendentiák kiilön-külön a helyt, tanácshoz intézett felterjesztései 
királyi biztosoknak a gyűléseken való megjelenése ellen, 1816 [lat.]; 
3. a dunántúli ev. egyházkerület két felterjesztése a helyt, tanácshoz: 
a) vegyes (inkább közös) gyűlések (Conventus mixti), b) és a biblia 
ügyében, 1818 [lat]; 4. Conspectus tabellaris Verbi Divini Ministrorum 
Aug. Conf. in Superintendentia Transdanubiana, inde ab A. 1781 usque 
ad praesens tempus (csupán a keret, a rovatok készültek el, a szöveg 
hiányzik); 5. Verbi Divini Ministri Aug. Conf. Viennenses (a rovatokba 
csak két név jegyeztetett be); 6. Verbi Divini Ministri Posonienses 
Germ, inde ab A. 1781 (a rovatok kitöltése hiányos); 7. Excerpte aus 
den General-Convents-Protokollen der Jahre 1816, 1817, 1818 [ném.]; 
8. a tiszántúli superintendentia felterjesztése a helyt, tanácshoz a püspöki 
cím tárgyában 1816. aug. 12., [lat.]; 9. nyolc superintendentia felterjesz
tése a helyt, tanácshoz a püspöki cím „bitorlása“ tárgyában [lat.]; 10. 
Das theologische Studium in Wien betreffend; 11. Processus contra
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Krmannium 1731 ; 12. Aus dem Stammbuche Johann Becke’s; 13. Ver
schiedene Bittschriften sämmtlicher Protestanten Ungarns vom Jahre 
1820 [4 db fels. foly. ném. és lat.]; 14. Opinio Alexandri Rudnay 
electi Archiepiscopi Strigoniensis, de revehenda saecularis non minus 
ac reguláris Cleri ipsiusque stúdiósáé Juventutis meliori disciplina Suae 
Majestati exhibita anno 1819; 15. Memorabilia quaedam de Super- 
intendentia Mattyusiana, seu ad Vagum sita (ex Mss Lautsekianis, quae 
in Zay-Ugróc asservantur); 16. Series Candidatorum pro Verbi Divini 
Ministris, inde ab anno 1786 in Superintendentia Transdanubiana 
ordinatorum (ex protocollo Superintendentiae Transdanubianae: 136
curriculum vitae, néhánya magy., a többi lat. ; [4-r., köt., 618 1. tárgy
mutatóval, Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.].

109e. Fünfter Band: 1. Brevis de vita Superintendentum Evangelicorum in 
Hungária Commentatio. Venturae posteritatis gratia anno post reparatam 
salutem 1751 optima fide recensuit Andreas Schmal, Eccl Augustano- 
Evangelicae Ratkoviensis Pastor, et Vener. Contubernii Gömöriensis 
Consenior [pag. 1—401.]; 2. Visitatio Ecclesiae Vadosfalvensis anno (?) 
suscepta, [pag. 402—414.]; 3. Az Augustana Vallástételt tartó Till a 
Dunai élt Superintendensek, vagy Evangyélikus Püspökök élete 1796-ig 
lehozva írta Hrabovszky György Veszprémi alsó vidéki Senior és Palotai 
Prédikátor. A szerző engedőméből T. T. Gamauf Theophilus Sopron 
felső vidéki Senior kívánságára kiírta Sinkovits Jónás. L. Komáromi 
káplán 1821 [pag. 415—477 ]; 4. Über den transdanubianischen Super
intendenten Stephan Beythe [pag. 1—79. 4-r., köt., 462 1. Mária Dorottya 
főhercegasszony ajándéka],

109f. Sechster Band: címlap nélkül, írók nevei, töredékes életrajzi adatai, 
könyvészeti jegyzetek, betűrendben ; a kötet végén névmutató ily címmel: 
Verzeichniss der Haynóczyschen Artikel. [4-r., köt., 388 1., sok üres lap ; 
Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

110a. Denkwürdige Begebenheiten der Stadt Ödenburg. Mit vorzüglicher 
Rücksicht auf die Evangelischen Kirchen- und Schulangelegenheiten 
Gesammelt von Gottlieb Gamauf, ev. Pred. in Ödenburg. Vierter Theil. 
Enthaltend politische Begebenheiten. 1. Geschichte der Rákóczischen 
Unruhen mit vorzüglicher Hinsicht auf Ödenburg. (Aus einer Handschrift 
des H. Kaufmann Heidelberger), [pag. 1— 186.]; 2. Begebenheiten vom 
J. 1712—1719 (aus einer Handschrift des H. Kaufmann Heidelberger) 
[pag. 187—227]; 3. Steueranschlag vom Jahr 1686 auch 1687 (aus 
einer Handschrift des H. Vicenotärs Joseph von Pettko), [pag. 228—284] i 
4. Dokumentierte Rapsodien über den Gang der Protestantischen 
Kirchenfreyheit in Ungarn bis auf Joseph und Leopold II. (aus Grellmans
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statistischen Aufklärungen über wichtige Theile und Gegenstände der 
österreichischen Monarchie 2-tem Bande, Göttingen 1797), [pag. 
285—392, 4-r., köt., 393 1. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka].

110b. . . .  Zehnter Theil, enthaltend Chroniken: 1. Payersche Chronik von 
Oedenburg vom Jahr 1584 bis 1700, [pag. 1 — 120]; 2. Fiedlerschc 
Chronik 1565—1809, [pag 121—212]; 3. Amtmannsche Chronik 1565— 
1828, [pag. 225—399, 213—224, 497—510]; 4. Schiebingersche Chronik 
1643—1811, [pag. 401—496; 4-r., köt., 510 1. Mária Dorottya főherceg
asszony ajándéka].

110c. . . . Eilfter Theil, enthaltend Königliche Befehle und Briefe: kir. ren
deletek, a helyt, tanács s a kir. kamara leiratai, hatóságok levelei Mária 
Terézia korából, összesen 221 más. db. [4-r., köt., 484 1. Mária Dorottya 
főhercegasszony ajándéka],

llOd. ...C ím lap nélkül, a könyv hátán arany nyomással: 16. Band; a német 
krónika szövege így kezdődik: Verzeichniss Etlicher Historien so von 
dem 1670 Jahr her geschechen Ihn dem Königreich Ungarn und 
absonderlich bey unser Statt Oedenburg, Welche Ich Hannss Tschäny 
(?) zur sonderlicher Nachricht den Nachkömlingen hab auff geschrieben 
(1670—1704) [4-r., köt , 4631. Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka.]

110e. ...C ím lap nélkül, a kötet hátán arany nyomással: 34. Band; Mandata 
Regia Annorum 1780—1837, kir. rendeletek rövid kivonatai. [4-r., köt., 
512 1. (sok beiratlan lap); Mária Dorottya főhercegasszony ajándéka].

111. Alphabetisches Verzeichniss von 492 Gemeinden sammt ihren Predigern 
in ganz Ungarn, gesammelt von Samuel Gamauf: adatgyűjtő cédulák 
492 ev s köztük néhány ref. egyház lelkészeire vonatkozólag (töredékes); 
külön 40 cédula az ev. iskolák és néhány ref. iskola tanítóira és tanáraira 
vonatkozólag a XVi., XVII. és XVIII. századból.

112. Bauhofer György naplója, számos eredeti levéllel, melyek nagyrészt a 
napló ívei közzé vannak bekötve s melyekhez még 14 darab külön 
szabadon álló levél járul. [ném. folio köt. 127 1.] A naplót kiegészíti 
József nádor hitvesének, Mária Dorottya főhercegasszonynak Bauhoferhez 
intézett 41 darab eredeti levele [ném.]. A naplót az összes levelekkel 
egyetemben Bauhofer leányától, néhai Czékus István ev. püspök özve
gyétől a magyarhoni ev. egyetemes egyház levéltára részére megszerezte 
Báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő úr 1907 julius 7.

113. Misérd egyházközség születési, esketési, halálozási anyakönyve 1701 — 
1710. [ném. ívr. kötet, 59 1.] Az egyházközség 1911 évi február 2-án 
hozott határozatából kifolyólag az egyet, levéltárba beküldte Schleiffer 
Károly odavaló lelkész úr 1911 febr. 7. A beküldő kisérő levele Misérd 
történetére vonatkozólag sok édekes adatot foglal magában [egy ív].
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