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1. 

A p o p r á d o n f e l y ű l l evő szepesi e g y h á z m e g y e kánona i 1550 körü l . 

Articuli Venerabilis Contubernii Scepusiensis ad superiorem 
fluvium Poprad, seu de Matthiae villa, circa annum 1550. 

C A P 1 T U L U M I . 

De verbo Dei. 

Primum omnium habenda est ratio verbi Dei, is enim 
serio mandat, ut nos referamus ad legem et testimonium Esai. 
8. et filius Dei hortatur, ut scrutemur scripturas Joh. 5. Quili-
bet ergo habeat, et evolvat Biblia sacra, et iuxta, ea scripta 
Doctoris Martini Lutheri et Philippi Melanthonis, ut exinde 
discat discernere verum a falso et fugere haereticorum om-
niumque fanaticorum blasphemias. 

CAPÍTUIiüM I I . 

De verbo Dei et sacramentis. 

Verbum Dei doceatur pure, sacramenta administrentur, 
iuxta institutionem Christi omnia flaut in timore Dei, honeste 
decenter et ordine ceremóniáé sic peragantur, ut omnes cedant 
ad aediíicationem, ne Deus subsanetur et irritetur. 

CAPITULUM I I I . 

De ministrorum vita inculpata. 

Quilibet ornet ministerium inculpata vita, quantum potest, 
ne illud propter ipsum vituperetur, tabernae lusus, levitas in 
vestitu et alio ministro Dei indigna vitentur. Seorsim autem 
vetitae sint in publicis congressibus inutiles et offendiculosae 
fratrum contentiones de articulis fidei et sacramentis, aut de 
ritibus ecclesiae. 
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CAPITULUM IV. 

De idololatria et superstitione fugienda. 

Deus praecepit fugiendos idololatras et superstitiosas,. 
quod crimen ne minister ecclesiae incurrat abrogentur cere
móniáé et sacrificia impia seu ethnica. Item consecrationes 
aquae candelarum herbarum etc. Aboleas circumgessio imagi-
nis crucifixi die Paschatis, pulsus campanarum adversus tem-
pestates, cultum imaginum ministri damnent et e cordibus 
auditorum, per verbum Dei erruant. Magistratui vero cetera 
comittant, cum officii sui admonendo. 

CAPITULUM V. 

De evangeliis et epistolis Dominicalibus. 

Lectiones evangeliorum et epistolarum Dominicalium 
observentur, quia captui auditorum haec ratio servit: Neque 
sua ingenia doctores ostentent, nisi in coetu egregiorum et 
sacrae scripturae peritorum virorum. Evolvant autem pastores 
simpliciores probatissimorum authorum scripta, ne seipsos 
involvant et tandem ecclesias turbent. 

CAPITULUM V I . 

De festis diebus. 

Superstitiosa festa abrogentur, sancta vero et recepta 
in repurgatis ecclesiis serventur propter verbum Dei, et usum 
sacramentorum communesque preces et gratiarum actiones, 
quibus diebus plerumque correspondent históriáé. Utpote: 
Festi Nativitatis Christi cum duobus sequentibus diebus, Cir-
cumcisionis Domini, Epiphaniorum, Conversionis Pauli, Purifi-
cationis Mariae, Festum Coenae Domini, Passionis Domini, 
Resurre ctionis cum sequentibus duobus diebus, Philippi Jacobir 

Ascensionis Domini, Pentecostes cum sequentibus duobus die
bus, Trinitatis, Johannis Baptistáé, Petri et Pauli, Visitationis 
Mariae Magdalenae, Jacobi, Transfigurationis Domini, Bart-
holomaei, Mathaei Apostoli, Michaelis sive Angelorum, Simonis 
et Judae, Omnium Sanctorum, Andrea, Thomae, cultus autem 
sanctorum et ocium serio reprehendant auditoresque de pio 
congressu instituantur. 

CAPITULUM V I I . 

De catechismo in templo docendo. 
Catechismus a prandio diebus Dominicis ubique diligen-

ter tractetur, aestivo tempore in Quadragesima V. singulis 



diebus, ut iuventus in eo exerceatur, et sic firma pietatis 
seminaria iaciantur. Examen saepissime instituatur, et propter 
adultiores partes Catechismi ordine explicentur. Prae reliquis 
autem Doctoris Lutheri Catechesis minor valde est utilis, eam 
igitur ministri diligenter instillent auditoribus; sicut in civitati-
bus fit cum magno fructu et pietatis profectu. 

CAPITULUM V I I I . 

De ritu baptisandi et copulandi. 
Formán baptisandi infantes, et copulandi novos coniu-

ges conformiter, ut cum Luthero retineamus, operae praecium 
est, cum conformitas illa utilis sit et optima omnibus coniunc-
tis ecclesiis, ut ita papistarum superstitio, qui ea nunquam 
iuxta verbum Dei administrare didicerunt, tollatur, in aliis 
vero levitas cum baptizandi tum copulandi coé'rcentur. 

CAPITULUM I X . 

De baptismo publice in templo peragendo. 
Infantes Semper publice et si fieri potest, inspectante 

frequenti coetu, solenni ritu baptizandi sunt; qua propter et 
sacri fontes in templo extracti hic itaque pius antiquus mos 
et utilis retineatur, excepto casu necessitatis. 

CAPITULUM X . 

De sponsorum, ante copulam in vita cristiana confirmatione. 
Novi coniuges ante nuptiarum solennitatem accedant ad 

absolutionem et coenam Domini, ibidemque diligenter exami-
nentur in partibus Catechismi, ut suos postea sciant in pietate 
educare. 

CAPITULUM X I . 

De sponsorum promulgatione. 
Matrimonium inituri 14. diebus ante nuptias proclamentur, 

hoc est, tribus diebus Dominicis consequenter, partim propter 
publicas preces, partim propter gravia impedimenta et errores 
occultos. 

CAPITULUM XIÍ. 

De copula et conviviis nuptialibus. 
Copula fiat publice in templo solenni ritu, pio et chris-

tiano iuramento, vitentur etiam in convivio nuptiali impudicae 
choreae, et omnis levitas pio coetu indigna, imprimis etiam 
propter pericula et mala praesentia. 



CAPITULUM X I I I . 

De concubitu illicito puniendo. 
Concubitus illiciti ante solennitatem nuptiarum facti, 

publice severeque puniantur, cum verbis, tum mulctapecuniaria, 
ut pietas honestas et ordo servetur cum castitate. 

CAPITULUM X I V . 

De gradibus consangvinitatis vitandis. 
Gradus consangvinitatis in quantum fieri potest vitentur 

connubiaque intra quartum inclusive prohibeanlur, tarn in 
consangvinitate, quam in affinitate. 

CAPITULUM X V . 

De raptu prohibito. 
Prohibiti sint raptus virginum aut viduarum, quia in 

connubiis legitimus debet esse consensus. 

CAPITULUM X V I . 

De consensu parentum in matrimonio ineundo. 
Matrimoniu ii liberi contrahant cum parentum voluntate 

et consensu. Uti autem parentes liberos nequaquam cogere 
debent ad coniugia imprimis ingrata, ita nec debent impedire 
coniugia legitima, nisi adsint causae graves et probabiles. 

CAPITULUM X V I I . 

De sponsaliis clandestinis. 
Sponsalia clandestina sint prohibita ut avertantur errores 

et lites. 
CAPITULUM X V I I I . 

De divortio. 
Divortium facere ex privato iudicio et arbitrio omnino 

vetitum esto. Quia haec res probatissimis consistoriis, magnum 
negotium facit. Caute ergo ministri agant, et rem usque ad 
conventum differant, ubi quoque nihil subito decidi potest sine 
eius loci magistratus consensu, ad quen maxima ex parte 
negotium devolvitur. 

CAPITULUM X I X . 

De non tolerandis sceleratis. 
Aduiteri scortatores, desertores, periurii sive an fideles, 

qui dicente Apostolo, virgines et viduas fallunt, et alii scele-



rati in vicinoribus locis non ferantur ne confirmetur impietas 
licentia. 

CAPITULUM X X . 

De non immittenda falcé in alienam messem. 

Nemo ministrorum falcem in alterius messem mittat 
baptisando, copulando, aut introducendo sponsas vei puerpe-
ras: sed, si quid fieri oportet, fiat cum legitimi pastoris con
sensu, ne detur ministris occasio, iurgandi et auditoribus 
pastores spernendi, tandemque ecclesiasticam disciplinam et 
totum ordinem turbandi. 

CAPITULUM X X I . 

De introductione sponsarum et puerperarum. 

Introductio sponsarum et puerperarum non sit super-
stitiosa et omnibus piis abominabilis, verum pia et decens, 
sponsa admoneatur, ut in timore vivens, diligens sit mater-
familias idque testimonio sacrae scripturae, fiantque communes 
preces, ut novis Deus coniugibus benedicat. Puerpera similiter 
admoneatur ad gratiarum actionem, pro admiranda conservatione 
in partu, et pro regeneratione infantis, adhortetur quoque 
serio, ut prolem educare studeat in disciplina et timore Dei. 
Postremum fiant publicae preces ad Deum pro gubernatione 
et protectione parentum et prolis. 

CAPITULUM XX ü . 

De ministerio sacro vocationem et inaugurationem suscipiendo. 

Cum ministerium alioquin apud vulgus extreme exosum, 
et summo contemtui sit, nemo ministrorum illegitima alicuius 
ecclesiae regimini sese ingerere, quod plerumque clandestinis 
emtitis suffragiis et aliis dolis proh dolor, cum manifeste sacro 
sancti ministerii dedecore, cum proximi incommodo : cum mul-
torum infirmorum scandalo ; imprimisque cum notabili ecclesias-
ticorum bonorum imminutione, fieri consvevit (quandoquidem 
detestanda est haec simonia per sacro sanctum. simplicíter 
inhibetur Hier. 23) verum quilibet sibi destinatam divinitus, 
quae sola legitima est vocationem expectare et post modum 
ablatam acceptamque, in timore et invocatione divini numinis 
inchoare debet, sic tarnen, ut vei per seniorem cum adiuncto 
quodam fratre, cui senior id negotii commiserit consveto more 
in ecclesiam introducatur vei in auguretur. 
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CAPITULUM X X I I I . 

De praesentatione ministri eiusque officiis ea occasione expo-
nendis. 

In introductione, novus minister serio admoneatur de 
sequentibus. Primo, ut verbum Dei pure, sicuti in scriptis utri-
usque testamenti, tribus symbolis orthodoxis, Catechesi Doctoris 
Martini Lutheri, Ausgustana Confessione et eiusdem Apológia, 
et dnnique Articulis Schmalcaldicis comprehensum est doceat, 
suosque auditores a Papistarum, Anabaptistarum, Antitrinitari-
orum et id genus Haereticorum, portensis et blasphemis erro-
ribus, quibus nunc omnes mundi anguli scatent, et deinceps 
permissu Dei scatire possunt, fideliter praemoneant, ne quis 
eorum, vei clam, vei palám eos pervadat. Singulariter autem 
advigilet, ut. irt schola iuventus in timore et agnitione Dei, 
piisque moribus instituatur educeturque. Secundo: Sacramentum 
Coenae Dominicae, cum ab ipso postulatur administret, et infir-
mantes, quam in confossione, tam extra consoletur et phar-
maco verbi Divini sanet. Tertio pro meliori statu et incremento 
ecclesiae diurnas nocturnasque preces assidue faciat, prae-
sertimque his periculosissimis temporibus, castissimae irae 
Dei tamquam muruin alieneum opponat, sicque cum quantum 
in se est, a se et auditoribus declinet, quemadmodum apud 
Ezechielem Cap. 22. Deus id ipsum omnino exigit. Quarto. 
Auditoribus suis bono exemplo, in verbo, opere, dilectione 
fide, spiritu cassitate praeeat ut a Timothes 1. Tim. 4. Paulus 
requirit. Summa omni conatu adnitatur, ut omnes actiones et 
consilia dirigat, quo aedificatio ecclesiae Christi et salus audi
torum operentur per ipsum. Atque haec ore et manu Deo 
auditoribusque suis solenniter promittendo, se vocationis suae 
omnia ea diligentia et fidelitate executuram spondeat, qua se ad 
tribunal Christi omnium optime excusatum fore sperat. 

CAPITULUM X X I V . 

De officiis auditorum in praesentatione ministri exponendis. 

Similiter et auditores in publico conventu admonendi. 
Primo. Ut . verbum Dei pro concione a ministro ordinario 
libenter et attente audiant: ipsiusque tum admonitiones, tum 
comminationes benevole acceptent, ex illis vitae vitia corrigant, 
inque casibus conscientiam concernentibus, consilium et con-
solationem ab ipso petant, quaerantque quibus acquisitis suam 
in fide infirmitatem errigere possint. Secundo. Pro ministri 
salute Deum diligenter orent, ut docens magno usui ipsis, 



communiter omnibus esse possit. Tertio. Debitum il l i honorem 
exhibeant, áment tranquillamque vitám cum illo vivant. Quarto. 
Debitam quoque mercedem statuto tempore absque ulla immi-
nutione i l l i exolvant, eidemque ac universae suae familiae 
omnem benevolentiam exhibeant, sic persvasi; quicquid boni 
vei mali illis intulerint perinde esse, ac si ipsi Deo inferrent, 
a quo in suo tempore eorum factorum proemia expectare 
debeant. Deque his singulis per iudicem et senatum loci illius, 
dextra porrectione íninistro sufficienter cavere debent. 

CAPITULUM X X V . 

De morbo et sepultura fratrum. 
Si quis ministrorum morbo divinitus immisso teneatur . 

reliqui fratres christiana aífectione illum invisere consolariqui 
exhibita eidem sacra Domini Coena viciniores autem, si is 
postulat, interea ecclesiam ipsius providere debent, tantisper 
donec vei ad pristinam sanitatem redeat, vei decedat. Defuncto 
autem eodem, vidua per ludi rectorem id significare debet, 
<pri per litteras convocatis fratribus, cadaver defuncti absque 
ullis papisticis et idololatricis superstitionibus habita prius a 
fratre per dominum seniorem ad id designato concione 
funebri humandum curet senioris interim interest, quantum 
potest curam impendere, ne viduae et orphanis aliqua iniuria, 
a quopiam inferatur, verum omnia sicuti testamenti legata sunt 
(ad quod instituendum infirmus compos adhuc rationis tempestive 
a seniore et reliquis vicinioribus fratribus cohortandus) est 
rata, et inviolata haberi debent. Quod si posito casu, senior 
negligatur, nulli fratrum ad funerationem de mortui facultas 
permittenda, verum ab ipso seniore ad eam quilibet vocari 
ideo potissimum debet, ut praesentibus omnibus communi 
sufTragio quibusdam superstitiosis ceremoniis circa funera adhi-
beri solitis, obviam eatur. 

CAPITULUM X X VI . 

De offertorio in exequiis fratrum. 
Pars porro media in funere fratris, de offertorio fratribus 

sit communis, altera in pauperes eroganda est. 

CAPITULUM X X V I I . 

De congressu fratrum eiusque loco. 
Congressus fratrum non in clandestinis conciliabulis aut 

peregrinis locis extra fraternitatem, verum alternatim apud 
fratres huius almae fraternitatis insütuendi sunt hoc ordine : 



1. In oppido Divi Michaelis. 2. In Ganowetz. 3. In villa 
Matthaei. 4. In Königsbach, seu Regio flumine. 5. In Salok. 
6. In Teplicza. 7. In Gerlacii. 8. In Lautschberg, sive Pago 
Luzina, 9. Batisii. 10. In Kravani. 11. In Mengusfalva. 
12. Stirbis. 13. Wazetii. Seniores etiam quindenam ante 
congregationem per literas convocare fratres, unique illorum 
pro lubitu munus habendi concionem committere debet; ad 
quam audiendam fráter illius loci, in quo congressus habendus, 
auditoribus suis diem determinatam indicare et monere debet. 
Quique fratrum concionem illám neglexerit: floreno unu 
mulctandus est. 

CAPITULUM X X V I I I . 

De hospitiis fratrum congressus tempore. 

Ne etiam fratri, apud quem congressus habendus nimia 
creetur molestia, nemo fratrum excepto seniore et consenio-
ribus hospitio illius uti debet, verum alii (domestico tarnen 
pastore providente) divertere suisque equis de pabulo dispicere 
debent. 

CAPITULUM X X I X . 

De coena Pythagorica fratrum. 

Hospes pro fratribus tum, etiam pro famulis ipsorum 
prandium Pythagoricum aptet, pro refusione autem expensarum 
qualicunque quisque denarios duodecim pendere, una cum 
collationem trium denariorum pro honoratis hospitae suae 
obligatur. Si autem aliquid vini oppositum fuerit, illud seorsim 
a fratribus solvendum est. 

CAPITULUM X X X . 

De poena non venientium ad congressum. 

Quicunque fratrum ad congregationem vocatus non 
comparuerit absentiam rationibus sufficientibus demonstrare 
debet, et nihilominus 12. illos denarios pro prandii apparatione 
pendere. Sine caussa vero emanens florenos 2. mulctetur. 

CAPITULUM X X X I . 

De fratrum in Horum contubernii inscriptione. 

Quilibet novus minister pro sui in Alba Fraternitatis 
susceptione et inscriptione dominó seniori 50. denarios et in 
aerarium fratribus commune imperialem 1. pendere, nec non 
legitimae vocationis, ordinationis, vitae doctrinaeque honestum 
testimonium exhibere debet. 



CAPITULUM X X X I I . 

De aerario contubernii. 

Quilibet fratrum in publicis congressibus denarios 9. in 
publicum fraternitatis aerarium conferre debet; ut ita thesaurus 
fraternitatis colligatur, unde non tantum fraternitatis in rebus 
arduis habere possit subsidium, sed etiam fraterna necessitate 
premente particulam mutuare, et deinde etiam restituere queant. 

CAPiTULUM X X X I I I . 

De censu cathedratico. 

Quando census cathedre a fratribus exigetur, qui per 
senioreni et conseniorem ulterius proximum in villa Divi 
Andreáé, Praesuli capituli scepusiensi exolvitur, quilibet fratrum 
seniori pro viatico ex munere, quo praesul excipiendus est 
denarios 25. conferre debet. 

CAPITULUM X X X I V . 

De evocatione ministri ex uno in aliud contubernium.. 

Minister, qui ex loco huius fraternitatis in alium extra 
eum vocatur, dominó seniori illud tempestive significare gra-
tiisque fraternitati decenter actis, ab illa, suae inter fratres 
actae vitae et conversationis testimonium accipere debet. 
Sedulo admonitis patronis et auditoribus, ut cum consilio senioris 
et fraternitatis denuo de alio idoneo in locum abeuntis vocando 
consilia agitent. 

CAPITULUM X X X V . 

De senioratus inter Germanos etque Schlavos alternatione. 

Ut autem et aequalitas quaedam in electione et admi-
nistratione senioratus observetur, alternis vicibus biennium apud 
Germanos, biennium apud Sclavos durare debet, sicquidem 
ut cum Germanus senior resignat, potestatem et facultatem 
habeat, duos e Sclavis nominandi, quorum alterum fratres, 
per suffragia mutua in seniorem eligant; qui iam electus e 
Sclavis, quem vult ad proximum conseniorem, sibi adsciscit, 
alterum autem ex Germanis fraternitas i l l i adiunget: sic vice 
versa cum effluxo biennio praefatus senior officium deponet, 
pari ratione potestatem habet ex Germanis duos nominandi, 
ex quibus alterutrum reliqui fratres in seniorem eligunt, qui 
similiter e Germanis ad proximum conseniorem, quem vult sibi 
deligat, alter ex Sclavis a fraternitate i l l i additur. 



CAPITULUM X X X V I . 

De reddendis quot-annis a seniore rationibus. 
Porro senioribus cautum esto, ut annuatim in fratrum 

congregatione, officium suum honorifice cum consenioribus suis 
deponant, cum luculenta ratione accepta expensisque, quo 
facto, in subsequentem annum denuo renovari debent. 

CAPITULUM X X X V I I . 

De inspectione seniorum. 
Senioris est attendere in eos, qui contra leges peccant 

et iuxta tenorem legum eosdem mulctare, cuius mulctae pars 
media in fiscum commune reponenda, altera seniori cedat. 

CAPITULUM X X X V I I I , 

De decoro vestium in congressu. 
In publica congregatione, priusquam omnia sint peracta 

nemini liberum sit. vestem suam superiorem instar cerdonum 
deponere ut ita graviter et decenter fiant. 

CAPITULUM X X X I X . 

De propositione rei in congressu. 
Fratres, si quid habent, quod proponant aut loquantur, 

aut domino seniore prius veniam inpetrent. 

CAPITULUM X L . 

De rectorum scholae subiectione, vita et industria. 
Rectores scholarum almae istius fraternitatis a suis 

dominis pastoribus toti dependant, regimenque scholasticum 
ab illis singulis annis et quidem tempestive impretrent obedi-
entiam súam eisdem in verbis et factis probent. Tabernas per 
omnia vitent, iuventutem diligenter et fideliter in doctrina, 
cantu et moribus instruant, secus factum admonitionem et in 
nulla schola promotionem expectent. Addito hoc, ut agnoscentes 
suorum dominorum pastorum benevolentiam, eosdem remisse, 
fideliter adiuvent. 

Formula iuris iurandi. 
Formula iuramenti, qua se novitii qui in fraternitatem 

recipiuntur, domino seniori et fratribus obstringunt. 
Ego N. N. iuramento me obstringo, quod vocationi meae 

ecelesiasticae diligenter praetro. Item scandala publica et 
privata ne ministerium verbi Dei, propter me male audiant, 



fugiam. Item Domino seniori nunc constituto et eius successori-
bus legitime ad hoc officium vocatis fidelis et obediens ero. 
Secreta fraternitatis nemini pandám. Statuta fraternitatis pia 
et licita inviolabiliter observato, honoremque ac profectum 
fraternitatis, pro meo posse promovebo et procurabo. Sic me 
Deus altissimus adiuvet. Amen. 

Ordo receptionis. 
1. Petitur ordo incorporationis. 2. Producantur litterae 

ordinationis, conservationis et vocationis. 3. Deponitur sym-
bolum seniori et fraternitati pro futura fidelitate et obedientia. 
4. Porrigitur novitio clara voce recitanda formula iuramenti. 
5. Porrecta dextra dextrae ostenditur locus sedendi, verum 
scientia primum et modestia bene cognita, non enim locus 
praebendae sed doctrinae persona authentica. 

A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház kézirattárából. 

I I . 

A t u r ó c z v á r m e g y e i e g y h á z a k l e l k é s z e i n e k t ö r v é n y e i 1550 körü l . 

Leges et constilutiones ministrorum ecclesiae Dei in Comitatu 
Thurociensi circa annum 1550. 

CAPITULUM i . 

De vocatione ministrorum et parochiis. 
Articulus 1. Nemo sine legitima vocatione Magistratus, eccle-

siaeque, ministerium ecclesiasticum invadat, nec in parochiam 
aliquam sese, vei largitatione, vei bonorum parochialium immi-
nutione, vei alterius ministri supplantatione, insumet poenam 
alioquin excommunicationis incurret. 

Articulus 2. Defuncto in aliqua parochia, pastore etiamsi 
alter quispiam ad eius gubernationem legitime vocatus fuerit, 
non tarnen suscipiat eam, nisi prius relictae viduae et orphanis, 
condigne satisfactum fuerit. secus qui sciens fecerit, non admit-
tatur in consortium fratrum. 

Articulus 3. Nemo publicum alicuius ecclesiae ministerium 
in eat, priusquam ad eius gubernationem testimonium suae 
ordinationis, vei universae fraternitati, vei domino vice archi-
diacono exhibeat. ' 

Articulus 4. Ubicunque aliqua enormi iniuria affecerint 



parochiani suum pastorem, aut post decessum prioris, alterum 
quaerere neglexerint, usque ad annum vei supra, interim bona 
parochialia in privatos aut alienos usus convertentur, ibi nemo 
inservire adeat, verbo Dei, et sacramentis absque voluntate 
domini vicegerentis, excepto baptismo et procuratione infir-
morum alias incurret mulctam florenos 4. 

CAPITULUM I I . 

De doctrina et vita ministrorum. 
Articulus 1. Quisque ministrorum doctrinam puram scriptis 

propheticis et apostolis traditam comprehensam autem et tra-
ditam in Augustana Confessione, et formula Concordiae, can-
dide profiteatur, nec sciat ab his nullás alias doctrinas, fabulas 
aniles quaestiones inutiles, vei contentiones sub poena excom-
municationis. 

Articulus 2. Festis diebus, aut dominicis sine gravissima 
causa, nemo docendi officium, negligat sub poena florenos 2. 

Articulus 3. Vita ministrorum talis esse debet qualem 
requirit Apostolus 1. Tim. 3. Tit. 1. Ut sint irreprehensibiles, 
unius uxoris viri, pudici, modesti, casti. 

Articulus 4. Inter ministros alatur concordia et pax, non 
sine simultates, absint invidiae, non habeant locum odia, calum-
nia et detrectatio, ne nominetur quidem calumniator, convictus 
mulctetur in florenos 10. 

Articulus 5. Unusquisque fratrum elterum debito honore 
praeveniat, praecipue archidiaconum et decanos. Is autem 
honos ut plurimum in obedientia elucescat. Inobedientes in 
iudicio contubernii theologici puniantur. 

Articulus 6. Quicunque minister parochialia, et bona 
ecclesiastica dissipari, aut ab alienari nec serio conatus fuerit 
eodem conservare vei ablata recuperare, e consortio fratrum 
eiiciatur. Idem iudicium de eo, qui talia ipse bona vei oppignora-
verit, vei divendiderit, vei quo vis modo disperdiderit. 

CAPITULUM I I I . 

De eonvocationibus et quae circa eas versantur. 
Articulus 1. Literas convocatorias nemo opera data detur 

pet, multo minus detineat, aut retardet, sub poena flor. 12. 
Articulus 2. Quisque sine grari, et sufficienti causa, in 

congregationem non comparuerit, mulctetur flor. 2. Si vero 
iustam causam habuerit, eam vel per rectorem suum, vel per 
alium honestum hominem exponat,; ac nihilominus symbolum 
— denarios 15 deponat. 



Articulus 3. Si quis ministrorum citatus ad sédem spiri
tuálém non comparuerit a nunciis a sede ad executionen missis 
pignus dare recusaverit, vel etiam ipsos contumeliose, exce-
perit, mulctetur propter contumaciam in florenos 3. 

Articulus 4. Citatio debet fieri, per aliquem ex fratribus, 
idque ex commissione domini senioris, sub sigillo illius, vel 
publico ubi piebe ius quidem ad cuius instantiam fit citatio, 
citatori sive nuncio tenebitur numerare denarios 12. Fráter 
fratri et charitate mutui inserviat. 

Articulus 5 Si quis se-se a convocatione clam subduxerit 
absque scitu domini vicegerentis mulctetur velut absens in flor. 1. 

Articulus 6. Singulis annis in generali congregatione 
contribuant singuli denar 10. Ut in papyrum nuncios, et alias 
necessitates nervi suppetant. 

Articulus 7. Arcana consilia et statuta fraternitatis qui
cunque revelaverit, quibus minimé convenit tanquam proditor 
excommunicator. 

CAPITULUM I V . 

De baptismo et copula matrimoniali. 
Articulus 1. Nemo audeat vel baptismum vel copulam 

administrare, in aedibus privatis absque gravi causa et idonea 
occasione. Secus qui fuerit, in curret poenam flor. 2. 

Articulus 2. Absque terna, ad minimum bina proclama-
tione, nemo copuletur flor. 3. sub poena. 

Articulus 3. Adventus domini intra quatuor septimanas, 
nemo ministrorum quempiam copulef, neque nuptias, autchoreas 
agitari permittat. 

A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház kézirattárából. 

I I I . 

Az ötváros i e g y h á z a k zsinati t ö r v é n y e i 1550 körül . 

Articuli Synodi ecclesiarum Quinque Civitatum, videlicet Bart-
phensis, Eperiensis, Cassoviensis, Cibiniensis et Leutschovien-

sis, circa annum 1550 conscriptis. 

CAPITULUM i . 

De cur a verbi Divini et doctrinae Cristianae. 
Primum omnium habenda est ratio verbi Dei. Is enin 

serio mandat, ut nos referamus ad ipsius legem et testimonium 



ut exstat Esaiae 8 cap. Signa legem in discipulis meis etc. 
Filius Dei hortatur nos ut scrutemur scripturas Joh. 5. Quilibet 
ergo habeat et evolvat Sacra Biblia, et iuxta ea Corpus Doc-
trinae Cristianae auctore Philippo Melanhtone, ut hinc discat 
discernere verum a falso et fugere haereticourm omniumque 
fanaticorum blasphemias. 

CAPITULUM I I . 

Verbi Divini puritate et legitimo Sacramentorum ceremoni-
arum usu. 

Verbum Dei doceatur pure, sacramenta administrentur, 
iuxta institutionem Christi. Omnia fiant in amore Dei honeste, 
decenter et ordine. Ceremóniáé peragantur eo sermone, quem 
omnes intelligunt ut omnia cedant, ad aedificationem ecclesiae. 
Ne Dens subsanetur, et irritetur. Nam spiritus sanctus sic nos 
hortatur 1. Cor. 14. Secus facientes dicit apostolus esse bar-
baros, et insanos, eosque offendere, et destruere. In civitatibus 
alia est ratio, ubi dona spiritus sancti in frequenti inventute 
sunt excitanda, adhibita tarnen moderatione et omnis spiritus 
audet Dominum. 

CAPITULUM I I I . 

De ministrorum ecclesiae vita honesta. 

Quilibet ornet ministerium inculpata vita, quantum potest, 
ne illud propter ipsum vituperatur. Tabernae, lusus, levitas 
in vestitu et alia ministro Dei indigna vitentur. Seorsim vero 
vetitae. sint in NB. publicis congressibus inutiles et offendicu-
losae fratrum contentiones de articulis fidei et sacramentis 
aut de ritibus ecclesiae. 

CAPITULUM I V . 

De superstitione in cultu divino vitanda. 

Deus praecipit fugiendos esse idololatras et superstitiosas 
magistratus ergo officium est eiusmodi non ferre. Abrogentur 
sacrificia impia et ethnica, encoeniae, patrocinia sanctorum, 
consecrationes aquae, candelarum, herbarum et pernarum, et 
alia, quibus etiam fiunt incantamenta, veneficia et infinita 
mala. Aboleatur circumgestatio imaginis crucifixi die Paschatis, 
pulsus campanarum adversus tempestates. Cultum imaginum 
ministri damnent et e cordibus auditorum per verbum Dei 
eruant. Magistratui vero caetera committant, cum sui officii 
commone faciendo. 



CAPITULUM V. 

Dé fugiendis serveticis et fanatids. 
Anabaptistáé et serveticae e Polonia excurrere incepiunt, 

suasque blasphemas Chartas et cantiuncula spargunt. Magis-
tratum cuiuslibet loci per Christum oramus ut arceant, fratres 
vero obtestamur ut serveticorum et omnium fanaticorum, cum 
commercia, tumque Chartas et cantiunculas fugiant. Siquae 
chartáé obtrusae fuerint serveticae deferantur ad viciniorem 
pastorem civitatensem et exurantur. 

CAPITULUM V I . 

De retinendis Evangeliorum et Dpistolarum pericopis. 
Lectiones Evangeliorum et Epistolarum Dominicalium 

observentur, quia et captui auditorum, haec ratio servit, et 
plus ea aedificatur, quam ut ingenia sua doctores ostendent: 
Quibus hoc liberum esto in coetu egregiorum, ubi plerumque 
conveniunt viri docti et sacrae scripturae periti. Evolvant autem 
pastores simpliciores, probatissimorum scripta, ne se ipsos 
involvant, et tandem ecclesias turbent. 

CAPITULUM V I I . 

De festis diebus anniversariis. 
Superstitiosa festa abrogentur, et in iis repurgatis ecc-

lesiis sancita serventur propter verbum Dei, et usum sacramen-
torum, communesque preces, et gratiarum actiones, quibus 
diebus plerumque correspondent históriáé ut festum nativitatis 
Domini Jesu Christi cum diebus sequentibus: Circumcisionis 
Domini. Epiphaniarum. Conversionis Pauli. Purificationis Mariae. 
Matthiae Apostoli. Annunciationis Mariae. Festum Coenae Domini. 
Passionis Domini. Resurrectionis Domini, cum sequentibus duo
bus. Philippi et Jacobi. Ascensionis Domini. Pentecostes cum 
sequentibus diebus. Trinitatis et Joannis Baptistáé, Petri et Pauli. 
Visitationes Mariae. Mariae Magdalenae. Jacobi. Transfiguratio-
nis Domini. Bartholomaei Apostoli. Mathaei Apostoli. Michaelis 
sive Angelorum, Simonis et Judae. Omnium .Sanctorum. Andreáé 
Apostoli. Thomae Apostoli. Serio reprehendatur, cultus sanc
torum et otium et instituatur auditores de pio congressu. 

CAPITULUM V I I I . 

De Catechesi diebus Dominicis post meridiem explicanda. 
Catechismus a prandio dominicis diebus ubique diligenter 

tractetur et iuventus in eo exerceatur, ut firma seminaria pie-



tatis iaciantur. Pastor pronunciet Decalogum et alias partes. 
Examen quoque accedat propter adultiores, Catechismum ordine 
explicet. Lutheri Cateehismus parvus, est valde utilis, cura 
diligenter instillent auditoribus, sicut in civitatibus fit, cum 
magno fructu et pietatis profectu. NB. Neglegtio Catechismi 
mulctabitur flor. 10. Quodsi vero aliqui praefracti omnino 
reperti fuerint, qui nolint tractare Catechesim prorsus amove-
buntur. 

CAPITULUM I X . 

De forma baptisandi praescripta. 
Nos in eo Catechismo praescriptam formám baptisandi 

infantes et copulandi novos cuniuges conformiter retinemus. 
Ea conformitas esset utilis et optima omnibus coniunctis eccle-
siis, sic tolleretur papistarum superstitio, qui eam nunquam 
didicerunt administrare iuxta verbum Dei. In aliis vero coerce-
tur levitas cum baptisandi, tum copulandi. 

CAPITULUM X . 

De infantibus publice cor am coetu baptisandis. 
Infantes Semper publice et in spectante frequenti coetu 

solenni ritu baptisandi sunt. Quapropter et sacrifontes in templis 
exstructi, pius, antiquus, utilis et honestas mos retineatur, 
excepto casu necessitatis. Improbamus sententiam eorum, qui 
eiiciunt fontem e templis, turpiter impingentes, ordinem veteris 
ecclesiae, nec unum huius rei exemplum habent, praeterquam, 
quod Anabaptistáé et Servetici paedo baptismum damnantes, 
usum baptisterii seu fontis abrogant. Baptismus autem infantum 
Dominicis diebus esset competentissimus, ut tota ecclesia testari 
posset, eos esse receptos in numerum fidelium, et ut omnes 
in ecclesia admonerentur, quid singuli polliciti sint in baptismo, 
sed propter periculum non est remorandum. 

CAPITULUM X I . 

De communione eucharistica sponsorum ante nuptias. 
Novi coniuges ante nuptiarum solennitatem accedant ad 

absolutionem privátam, et coenam Domini. In absolutione 
examinentur, in partibus Catechismi ut suos postea sciant in 
pietate educare. Sic plantatur paradisus. 

CAPITULUM X I I . 

De terna sponsorum promulgatione. 
Matrimonium inituri 14. diebus ante nuptias promulgentur 

hoc est tribus dominicis diebus consequenter, partim propter 



publicas preces, partim propter gravia impedimenta et errores 
occultos. 

CAPITULUM X I I I . 

De copula sponsorum et choreis in nuptiis abrogandis. 
Copula fiat publice in templo solemni ritu, pro et Chris-

tiano iuramento. Vitentur in coniugio nuptiali impudicae choreae, 
et omnis levitas, pro coetu indigno imprimis etiam propter 
pericula et mala praesentia. 

CAPITULUM X I V . 

De poena illiciti concubitus. 
Ante solemnitatem nuptiarum illiciti concubitus facti a 

magistratu puniantur publice, ut pietas, et honestus ordo ser-
vetur, cum castitate. 

CAPITULUM X V . 

De gradibus consangvinitatis in connubio observandis. 
Gradus consangvinitatis in quantum fieri potest vitentur, 

connubia intra quartum gradum inclusive prohibeantur, tarn in 
consangvinilate, quam in affinitate. 

CAPITULUM X V I . 

De prohibitione raptus. 
Prohibiti sint raptus virginum aut viduarum, quia in con-

nubiis legitimus debet esse consensus. 

CAPITULUM X V I I . 

De consensu parentum in nuptiis admittendo. 
Matrimonium liberi contrahant cum parentum voluntate 

et consensu. Ut autem parentes nequaquam cogere debent 
liberos ad coniugia ipsis ingrata, ita nec debent impedire legi-
tima coniugia, nisi adsint causae graves et probabiles. 

CAPITULUM X V I I I . 

De prohibitione sponsalium clandestinorum. 
Sponsalia clandestina sint prohibita, ut avertantur lites 

et errores. 
CAPITULUM X I X . 

De prohibitione nuptiarum aetate minus idonea. 
Virgini nubere intra annum 15. prohibitum sit; quia in 

coniugio iusta aetas requiritur. 
Egyháztörténeti Adattár. VlI . 2 



CAPITULUM X X . 

De divortio prudenter admittendo. 
Divortium facere ex privato iudicio et arbitrio omnino 

vetitum esto, quia haec res probatissimis consistoriis magnum 
negotium facit. Caute ergo ministri agant et rem usque ad 
conventum differant, ubi quoque subito nihil decidi potest, sine 
eius loci magistratus consensu, ad quem maxima ex parte 
negotium devolvitur. 

CAPITULUM X X I . 

De non tolerandis aduiteris et scortatoribus. 
Aduiteri, scortatores, desertores periuri, sive infideles 

teste Apostolo I . ad Corinth 7* qui virgines et viduas fallunt, 
et alii scelerati in vicinioribus locis non ferantur, ne confir-
metur impietas, et Hcentia. 

CAPITULUM X X I I . 

De non inferenda falcé in alienam messem. 
Nemo ministrorum falcem in alterius messem mittat bap-

tizando, copulando aut introducendo sponsas vel puerperas. 
Sed si quid fieri oportet, fiat cum legitimi pastoris consensu, 
ne occassio detur et ministris iurgandi, et auditoribus, pastores 
spernendi, tandem ecclesiasticam disciplinam, et totum ordinem 
turbandi. 

CAPITULUM X X I I I . 

De intrúductione sponsarum et puerperarum. 
Introductio sponsarum et puerperarum non sit supersti-

tiosa et omnibus piis abominabilis: verum prae decens sit. 
Sponsa admoneatur ut in timore Dei viveus, diligens sit mater-
familias, idque ex testimonio Sacrae Scripturae. Et fiant com-
munes preces, ut Deus novis coniugibus benedicat. Puerpera 
similiter admoneatur ad gratiarum actionem pro admiranda 
conservatione in partu et pro regeneratione infantis etc. Ad
moneatur serio ut prolem educare studeat in disciplina et 
timore Dei, postremo fiant publicae preces ad Deum pro gu-
bernatione et protectione parentum et prolis. 

CAPITULUM X X I V . 

De ministri accessione ad docendum, et migratione in 
ecclesiam aliam. 

Nullus ministrorum in salutato patrono et pastore cui-
cunque civitati proximae se ingerat in munus docendi; sed 



patrónus solus, vel per suos fideles officiarios eum pastori 
civitatensi sistat, ut probetur in doctrina et inquiratur de testi-
monio apud exteros-, idque propter vagos scurras, fanatieos 
serveticos, idololatras, scortatores, adulteros, quales multos 
deprehendimus aliorum seduxisse uxores. Nec quisque ecc-
lesiam deserat, nisi ante quadrantem anni indicetur, et patrono 
et viciniori pastori civitatensi, a quo ingredieus receptus et 
confirmatus est, idque enumeratis caussis sui discessus. 

CAPITULUM X X V . 

De inspectione a ministris urbanis in vicinos suscipienda. 

Pastores civitatenses in vicinos suos animadvertant eosque 
sui officii saepius admoneant et observent, siqui non fuerint 
ordinati. Si quam pressuram fratres passi fuerint. in defen-
sando eis subveniant. 

CAPITULUM X X V I . 

De rectoribus scholarum paganarum. 

Rectores scholarum in pagis quoque pueros fideliter in 
stituant, praecipue autem Catechismum eis inculcent et ad 
recitandum eos, in ecclesia assvefaciant. Haec sunt descripta 
ex libro Cassoviensium, in quo hanc confessionem cum qui-
busdam subscriptionibus assignatam, in curia asservant. 

A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház kézirattárából. 

IV. 

F e l s ő d u n a m e l l é k i prot. l e l k é s z e k n y u g t á i a tized lajstromokban 
1562—1603. 

1. Ego Johannes Sibolthy Tholnensis parochus hungarus 
galgotziensis accepi a decimatoribus triticum capetiae 11. mani-
puli 25. siligines capetiarum 9V2. De quibus quieto Galgotz 
Anno domini 1562. 19. Julii. Idem qui supra. 

2. Michael Raczinas minister ecclesiae Lessetensis, salu-
tem ac servitiorum meorum humillimam perpetuamque com-
mendo etc. Tenoré praesentium significo, me plenarie sedeci-
mam mihi bono iure provenientem in possessionibus Lessete, 
Corithna, Cziaszky: ab egregiis dominis decimatoribus Domino 
Valentino Wyzkelethi ac Barnába Dregeli, videlicet sedecimam 



frugum a decimatoribus sacrae cesareae regineque Maiestatis 
in cuius robore propter melius testimonium chyrographo meo 
quo utor feci muniri. His Vestras Dominationes valere cupio. 
Datae ex eadem Lessethe die 13. Septembris, Anno 1579. 
Idem qui supra. 

3. Ego Paulus Dionisii Berkoviensis, minister verbi divini 
in ecclesia Sancto Petrina Galgotzii etc. fateor me accepisse 
sedecimam etc. Datum in domo nostra parochiali 25. augusti 
Anno Domini 1579. Idem qui supra. 

4. Ego Demetrius Sibolthy concionator in oppido Sempte, 
fateor hac mea sceda, quod Joannes Olah decimator suae Maies
tatis in oppido Sempte in sedecimam mihi provedentem praes-
titisse vini acones 181/2. In huius testimonium dedi has literas 
Datum in Sempte 1579. Idem qui supra. 

5. Anno a Christo nato 1579. 17. octobris. Ego Andreas 
Schripko Prudiensis, pastor ecclesiae Christi in pago Mora-
wico, fateor me sedecimam etc. 

6. Ego Demetrius Sibolthi Tholnensis, pastor ecclesiae 
Syntaviensis etc. etc. Anno 1580. 

7. Ego Demetrius Sibolthy Tholnensis, minister ecclesiae 
Syntaviensis etc. 41x/2 akó bor felvételét nyugtázza 1581. 
nov. 12.-ról. 

8. Anno 1581. 3. augusti. Mihi parocho Syntaviensi a 
decimatoribus satis factum tritic. capet. 3V2. manip. 25. siligo 
capet. V2. Demetrius Sibolthy. 

9. Ego Joannes Fahicius pastor ecclesiae Galgotziensis, 
fateor et recognosco etc. 1581. 

10. Ego Stephanus Soos concionator Comjathiensis fateor 
per praesentes literas meas, quod sedecimam etc. Datum in 
Comjathino 1581. 

11. Anno 1581. Nicolaus Baranyai, minister Jesu apud 
Surány etc. 

12. Anno 1581. Michael Baczenskii, minister ecclesiae 
in oppido Verbo etc. 

13. Ego Demetrius Sibolthy, minister Verbi dei in Sempte, 
fateor et recognosco etc. a sedecimat felvette 1582. okt. 23. 

14. Ego Michael Negyedinus concionator Suraniensis, 
fateor me accepisse a domino Mathia Literato decimatore 
agnorum in Nagyszeg anni 1585. agnos 5Va. etc. 

15. Salutem et servitiorum meorum debitam commen-
dationem. Ceterum notum esse cupio quibus expedit scire Omni
bus, quod egregius dominus Benedictus Gutai, me plenarie 
contentum reddidit de sedecima vini promontorii Syntaviensis 
Anni 1586. pro cuius firmius testimonium hasce praesentes 



literas, sigillo meo usuali munitas, dare constitui, ut his visis, 
ab Omnibus plenariam quietantiam habere crederetur. Decem-
bris 12. die, anno Domini 1586. Leonardus Vidos de Samaria. 

16. Ego Lucas Tholnensis pastor ecclesiae sempteiensis, 
fateor et recognosco, quod sedecimam vini etc. Anno Domini 1591. 

17. Ego Georgius Turótzy pastor ecclesiae Syntaviensis, 
fateor me etc. a sedecimat felvette 1592. szept. 7. 

18. Ego Georgius Turátzi pastor ecclesiae Syntaviensis, 
fateor me etc. a bor sedecimat felvette 1592. nov. 10. 

19. Ego Emericus Peluchius Brusnensis, minister Verbi 
Dei et sacramentorum eius in oppido Kostelan, hoc scripto 
fateor ingenui Egregium Dominum Joannem Drdák Strazai fide
liter et non parva cum industria decimasse in limitibus paro-
chiae meae, ut pote in pago Pechened, Zakostelian et oppido 
Kostelan, denique in Dubowam recognosco item dictum supra 
Egregium Dominum me contentum absque iniuria in danda 
sedecima redidisse In. huius itaque rei firmius testimonium 
proprium applicare voluí sigillum. Actum in Kostelan 23. sep-
tembris Anno 1592. Idem qui supra. 

20 Nicolaus Chynerenus, minister ecclesiae Dei et eius 
sacramentorum in Nesete, fatetur hoc testimonio se percepisse 
sedecimae etc. Anno 1592. 

21. Ego Michael Varasdius, minister ecclesiae Dei verbo 
vitae collectae apud Ujlakienses fateor et secognosco etc. Actum 
in Újlak, anno a Christo pro nobis incarnato 1592. 26 augusti. 

22 Ego Michael Brada pastor acclesiae Dei Domini et 
servatorís nostri Jesu Christi in Surány, Nagy Szegh, Egyház
szeg, Malomszeg et Bankeszi fateor recognosco per praesentes 
literas meas quietantiales, quod egregius vir dominus Mar-
tinus Budor, per meis sedecimis in Nagy Szegh, Egyház 
Szegh, et Malomszegh me concernentibus legitime contentaverit 
tritic. capet. 4. manip. 27. Silig. capet. Vs. manip. 20. De qui
bus omnibus etc. Datum im Surány 23. augusti. Anno 1592. 

23. Ego Andreas Dávid pastor ecclesiae Dei qua est in 
Comiathi sangvine filii Dei, fateor et recognosco etc, ut pro 
mea frugum et vernalium sedecima, me legitima contentarunt. 
Datum in Comiathi 20. augusti 1592. 

24. Ego Andreas Brhonius, concionator Cheitensis, signi-
fico hoc etc. Cheithe 5 augusti Anno Domini 1592. 

25. Ego Georgius Stephelius Klobuczinshy, minister verbi 
divini apud Moravicalis Liskow, fateor et recognosco per 
praesentes, quod decimatores etc. frugum iustam sedecimam 
dederunt in Lezkow et Szernie. Actum in Lezkow Moravicali 
5. septembris, anni 1592. 



26. Ego Stephanus Peluchius, minister ecclesiae Christi 
in Pestyen et vicinis pagis, fateor hoc etc. Actum in Pobedim 
14. septembris 1592. 

27. Ego Jacobus Banomterius minister infirmis verbi 
dei in Lessethe, fateor et recognosco etc Actum in Lessethe 
26. septembris anni 1592. 

28- Ego Stephanus Peluchius minister ecclesiae filii Dei, 
qua colligitur voce evangelii et ministerio sacramentarii in 
Pestyen, et vicinis pagis, fateor et recognosco etc. Actum in 
Peostyen 8. septembris 1593. 

29. Ego Franciscus Iwanish minister verbi Dei in pago 
Modrowa, fateor et recognosco etc. Actum in Modrowa 18. 
septembris, anno 1593. 

30- Ego Andreas Zachanides Turocziensis, minister eccle
siae Christi quae colligitur Shredae ad fluvium Vagh, fateor 
has etc. Anno 1593. Die nativitatis Mariae virginis (— szep
tember 8.) 

31. Ego Valentinus Szőllösius ecclesiastes Udvarnocensis, 
iustam me fateor accepisse sedecimam. etc. etc. Anno 1593. 
Ezen évből egy másik nyugtáján „minister ecclesiae in Udvar-
nok et Boynitzka" irja magát. 

32. Ego minister ecclesiae Christi in Peostyen et vicinos 
pagis Banka, Moravan, etc fateor etc. Actum 24. novembris 
1593. Stephanus Peluchius pestheniensis minister. 

33. Ego Andreas David pastor ecclesiae Dei Comiathi-
ensis, fateor et recognosco etc. Comiathi 1593. penultima die 
augusti. ( = aug. 30) 

34. Ego Michael Brada pastor ecclesiae filii Dei, Domini 
et senatoris nostri Jesu Christi in Surány, Nagyszegh, Egy-
házszegh, Malomszegh et Bankeszi, fateor etc Anno 1593. 27. 
augusti. Az 1595. évi aug. 23. Surányban kelt nyugtája sze
rint is itt volt még. 

35. Anno 1594. Ego Andreas David pastor ecclesiae 
Dei Comiathiensis fateor et recognosco etc Megvan 1595. 
évből is a komjátii sedecima felvételét elismerő nyugtája. 

36. Ego David Badinus, minister verbi Dei, eiusdem 
sacramentorum indignus in Botfalva, Lubina, et Hrussow fateor 
et recognosco etc. Dabatur in Botfalva 10- septembris anno 
1594. Egy másik ugyanitt kelt 1595. nov. 9-

37. Ego Mathias Stephany Bellusensis, minister verbi 
Dei in possessione Pakowicza et Vezelyz, fateor et recognosco 
etc. 1595. 31. augusti. 

38 Ego Johannes Icratinus minister verbi Dei in oppido 
Koztolani, fateor et recognosco etc. Actum in Koztolan 6. die 



septembris anno 1595. Megvan 1593 és 1596-ról is ugyan
innen a nyugtája. 

39. Joannes Fabricius, pastor ecclesiae Galgotziensis 
fateor et recognosco etc. Actum in Vörösvár 25 augusti, anno 
1593. Megvan 1594 decz 2-ikáról is egy nyugtája, melyet igy 
írt alá : Joannes Fabricius, ecclesiastes galgotziensis. 

40. Ego Johannes Zikxai, minister ecclesiae Jesu Christi 
in Garadna, fateor et recognosco hoc meo chyrographo, quod 
ab egregio domino decimatore nempe BasÜio Szakátz de 
Temeoswar, sacrae regiaeque maiestatis partem octaviam vini 
accepisse. Itaque pro maiori testimo hoc meum chyrographum 
proprio munito sigillo corroborare nolui. Datum in Garadna 
21. die octobris 1594. 

41. Ego Martinus Chachány verbi Sancto Petrensis 
(Nyitravárm.) fateor conscientiose »etc Actum 14. die octobris, 
anno 1602. 

42 Ego Joannes Pomicenus, pro tempore pastor eccle
siae Ceythensis fateor me etc. 23. aug. 1603. 

43 Georgius Conradi pastor ecclesiae Uiheliensis, prae-
senti suo scripto fatetor et recognoscit, etc. Actum in Üihel 
24. die augusti 1603. 

44. Ego Adamus Racicenus minister ecclesiae Botfal-
vensis, fateor etc. 1. septembris 1603. 

Az Országos Levéltárban lévő Decimális Összeírások eredeti nyugtáiról. 

V. 

Az 1580. okt. 9. t r e n c s é n i zsinat kánonai . 

De synodo Trenchiniensi et Canonibus rituum sacrorum. 
Trenchinii Anno MDLXXX. Die IX. octobris editis. 

Laus Deo semper. 
Psalm. 132. 

Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres 
in unum. 

Ephes. 4. 
Hortor vos ego, vinctus in Domino servata unitatem 

spiritus per vinculum pacis, quia unum corpus, unus spiritus, 
una fides, unum baptisma. 



Phil. 2. 
Sitis similiter aflecti, eandem charitatem habentes una-

nimes etc. et Cap. 3. Ad id quod assecuti sumus eadem 
procedamus regula, et simus concordes. 

Praeloquium. 
Ex his scripturae locis manifestum est, quam magna sit 

laus et utilitas praesertim in rebus divinis concordiae: qua 
etiam teste salustio parvae res crescunt, cum díscordia magnae 
dilabuntur. Hinc eam comparat sacer propheta svavissimo et 
preciosissimo balsamo, et rori, quo in calidis locís recreantur 
sata, cum vineis, et nisi magna eius esset utilitas, non dicere 
auderet propheta; tantum illic dari a Deo benedictionem, et 
vitám usque in seculum : neque tanto studio et zelo horta-
retur, fidelis divus Paulus, ad eam servandam, fere per omnes 
suas epistolas, nisi maxima eius in ecclesia foret commoditas. 
Sed omnium maximé concordia et unitatis spiritus. Laus hinc 
elucet, quia legimus in evangelio filium Dei, cum in summo 
esset angore, iam iam hostiam semet ipsum, pro peccatis 
generis humani oblaturus, aeternum suum patrem peccatum 
esse pro suis discipulis ut essent concordes. Pater (inquiens) 
sancte serva vos per nomen tuum, quos dedisti mihi ut sint 
unum, sicut et nos. Et Paulo post: Non pro eis tantum rogo, 
sed et pro iis, qui credituri sunt per sermonem eorum in 
me et omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, 
ut et ipsi in nobis unum sint. Significans aperte, concordia 
opus est in ecclesia, si salva religione manere volumus. 

Hac utilitate concordiae et quod maximum est mandato 
Dei allecti, et coacti, probe scientes, quantum malum sit 
discordia, et quanta scandala in ecclesia pariat, nos quorum 
nomina intra a scripta sunt, unanirni voluntate et consensu, 
Deo nos procul dubio, ad tarn sitam rem hortante et ducente. 
Convenimus in celebre oppidum Trenchinium dictum 9- octobris 
ubi implorantes auxilium Dei, et gubernatorem Spiritum sanc-
tum, egimus, quam potuit diligentissime, quo in Doctrina sacro 
sancti Evangelii proíitenda uuitatem spiritus, et concordiam, 
statuere et conservare, idque iuxta analogiam fidei possemus, 
unoque ore, et corde, giorificaremus aeternum Patrem Domini 
nostri Jesu Christi, habentes prae manibus et in corde. Scripta 
Prophetarum et Apostolorum pro fundamentis existente angulari 
lapide, ipso Domino nostro Jesu Christo, cuius solius doctrina 
est, nostra lux illuminans homines, et sapientiam praestans 
parvulis, lucernaque pedibus et lumen semitis nostris, ut 
sacra docent Biblia. Et quoniam Confessio fidei Cristianae, 



olim toto anno Domini 1530- Carolo V. Romanorum Imperátori 
a statibus imperii exhibita, quae adhuc salva et inconcessa 
manet, et manebit in aeternum, hoc ipso fundamento et 
veritate evangelica nititur et stabilita est; piacúit (quod felix 
et faustum sit) nobis omnibus corde amplecti, ore confiteri, 
docere et urgere in omnibus doctrinam in eo libro compre-
hensam, neque ab ea ad dextram neque ad sinistram deviare, 
nisi sicuti falsitatis manifesto sacrae scripturae testimonio 
convinceretur, et hac ipsa confessione significamus, nos abhor-
rere et condemnare. Omnes errores fanaticorum spirituum 
veterum vel recentium. Arianorum, Sacramentariorum, Ana
baptistarum, et omnium Idololatrarum Deumque et patrem 
per suum filium humillime oramus, dignetur nos in vera fide 
et doctrina hac stabiles ad postremum habitum conservare et 
hoc quod in nobis coepit opus bonum, ad sui nominis glóriám 
regnum Christi ampliandum. Ecclesiaeque suae utilitatem et 
salutem confirmare, in hisque regionibus, voce evangelii aeter-
nam ecclesiam sibi benignissime semper coliigere dignetur. 
Amen. 

Rogamus etiam humillime magistratus, huius Inclyti 
Comitatus Trenchiniensis dominos et patronos nobis gratiosos, 
et observantissimos, ut nobis in profitenda ea salutifera doctrina, 
auxilio esse, nosque contra iniustam vim protegere et tueri 
dignentur, et ad sacram caesaream et regiam maiestatem 
dominum nostrum clementissimum pro nobis intercedere. Licet 
nobis pace suae sacratissimae maiestatis hanc doctrinam pro
fiteri, quam imperii statibus pacifice docendam clementissime 
more suorum minorum felicissime recordationis, permisisse 
prohibetur. Deinde quia diversitas rituum, vel cerimoniarum 
magnum semper ecclesiae dabat malum sicuti digladiatio 
occidentalis et orientális ecclesiae de observatione diei Pascha-
tis in historiis ostendit, etiam hac in parte ut consensum, 
quantum quidem per informos in fide licebit servemus, haec 
infra scripta, quae sunt etiam in usu ecclesiarum repurgatarum, 
unanimiter observari cogitamus. Iterum magistratus obtestantes 
ut si hac in re simpliciores, qui plures ritus, vel ceremonias, 
quam verbum Dei semper faciunt, contrarie et miseros pas-
tores, in pagis eo nomine turbare vel molestare auderent 
compescere tales dignetur, et sciant iam magistratus, quam 
eorum subditi nos necessarios ritus, atque decorem et ordinem 
facientes retinuisse et superstitiosos tanquam matériám idolo-
maniae praescidisse. Idque ad exemplum ecclesiarum Wite-
bergensium, Saxonicarum, Montanarum civitatum, Scepusien-
sium, Eperiesiensium, Bartvensium, Cassoviensium etc. diximus. 



CAPITULUM I . 

De vesperis sabbathi et diei dominicae. 
Statútum est, ut singulis diebus sabbathorum et domi

nicis vespertinae preces canantur, tres Psalmi, Hymni, magni-
ficato modo et notis usitatis, latiné vel vulgari sermone. Et ubi 
desunt scholae, rogamus magistratum eorum locorum, ut propter 
glóriám Dei, et pueritiae utilitatem current Scholas re aedifi-
care, et ablatos proventus scholis restitui. Interea parochi ubi 
deest: Scholasticus canant, vel praelegant populo Psalmos 
duos magnificat, benedicamus etc. 

CAPITULUM II . 

fyé confessione publica. 
Post vespertinas preces, audiant pastores diebus sabbathi 

confitentes vel summo mane diebus dominicis et maximé 
curent in usum redire privátam confessionem et absolutionem, 
non illám papisticam coactam, inque loco secreto servari 
consvetam, quae cogit omnia peccata enumerare, quod est 
impossibile iuxta illud Psalm. 18. Delicta quis intelliget ab 
occultis meis munda me etc. Sed confessio fiat libera, non 
ut pro dat se homo, sed ubi consilio et consolatione opus 
habet, peccatum suum non erubescat confiteri, et absolutionem 
petére. Ministri autem confidentes erudiant de tribus partibus, 
poenitentia véste de contritione fide et nova obedientia arguant 
privatim peccantes, et qui agunt poenitentiam et promittunt ad 
vomitum se non redituros absolvant impositione manuum pri
vatim vel si multi conveniunt in genere. 

CAPITULUM I I I . 

Praeparatione ad Coenam Dominicam. 
Pastores tunc erudiant etiam accessuros ad sacram 

synaxim, de digno vel indigno usu sacramenti, de coena Domini, 
quid detur in illa cum visibilibus elementis, videlicet verum 
corpus et sangvis verus, Domini nostri Jesu Christi. Item 
quis sit usus et finis sacramenti, quaerant ex iis, an sciant 
oratinonem Domini, Symbolum Apostolicum, Decem praecepta 
Dei, an sciant memoriter recitare, verba Coenae Dominicae, 
an credant verum corpus et sangvinem summi, non solum 
spriritualiter quod tantum piorum est, sed etiam oraliter, vel 
substantialiter, ad iudicium sicut testatur divus Paulus. 
Item an credant filium Dei, pro se passum, mortuum etc. et an 
vitám suam in melius emendare deducere promittant et velint 
forma absolutionis petatur ex agenda. 



CAPITULUM I V . 

De ornatu pasíorali. 
Epitogium ornatum ut vocant, propter deeorem et infir-

mos in fide in usu manere voluimus, at ubi ille sumptuosus 
ornatus desiit. Epilogio volumus esse contenti maneat, hic 
libertás circa adiaphorae observanda. Neque enim — ut ait 
Doctor Lutherus — magis places, si in vestibus benedixerisr 

nec minus places, si sine vestibus benedixeris, neque e/iim 
vestesnos etiam commendant Deo. 

CAPITULCM V. 

De lucernis sub cultu divino accendendis. 
Lucernas in die idque ad tempus volumus adhuc propter 

informos servare, sed taxandus est inanis sumptus, et abusus, 
duabus ad summum candelis erimus contenti, cum Sacra Coena 
Domini celebratur, alius raro vel nunquam. 

CAPITULUM V I . 

De precibus matutinis inferiis solemnioribus. 
Matutinae preces in summis festivitatibus, scilicet: Na-

tivitatis, Paschae, Ascensionis et Pentecostes, cum duobus 
tribusve Psalmis, de tempore cum responsoriis cum Te Deum 
laudamus, et benedictus Deus Israel observentur. Ubi scholae 
sunt, et in pagis parochus cum suo scholastico canat cantiones, 
vernacula lingva de tempore: Te Deum laudamus. 

CAPITULUM V I I . 

De precibus matutinis in diebus dominicis. 
Singulis autem diebus Dominicis in usum veniat contio 

matutina, circa horam 5. vel 6. praesertim in oppidis canantur 
Psalmi vel Cantiones, vernacula lingva, praelegat pastor, Te 
Deum laudamus, et precationem matutinam, cum gratiarum 
actione, et brevem habeat concionem, ex epistolis dominicali-
bus, vel aliis sacrae scripturae libris. 

CAPITULUM V I I I . 

De officio summo in diebus dominicis et feriis solemnioribus. 
In summo officio ut vocant, statuimus unanimiter obser-

vandum esse ecclesiae Witebergensis, et Montanarum civita-
tum recipimus Introitus Dominieales, et Nativitatis, Paschatis, 
Ascensionis, Pentecostes et Sanctae Trinitatis cum Kyrye 
Eleyson, variis melodiis, cum gloria in excelsis Deo, cum 



paucis prosis . . . de nativitate, et ressurectione, ascensioue, et 
pentecostes et trinitatis cum lectione epistolarum et sequente 
oratione, Dominicali et Evangelicorum versa ad populum facie 
legendorum vel canendorum. Item symbolum Nycenum cantari 
solitum, idque latiné, vel vernacule propter populum simplicem, 
ad cuius commone factionem talia cantantur. Ubi autem desunt 
docti scholastici canantur omnia Bohemicae vel piae can
tiones de temporibus. 

CAPITULUM I X . 

De concionibus Dominicalibus et festinalibus. 

Post symbolum fieri debet concio ex evangelio eius do
minicae, vel festi; deinde post concionem fiant peces pro 
magistratibus. 

CAPITULUM X . 

De offertorio repudiando. 

Offertorium cum universo canone ut vocant in missali 
habito, quia idololatriam et abominationem (sicut Doctor Lutherus 
nominat) sonat amitti debet, et repudiari, et sic nostram missam 
ordimur. 

CAPITULUM X I . 

De Coenae Dominicae usurpatione. 

Post concionem apparandus erit, panis et vinum ritu 
solito et usitato ad benedictionem aqua aut non erit adminis-
cenda, apparato pane et vino, dicenda erit praefatio, vel oratio 
dominica, vernacula lingva. Postea eadem lingva versa ad 
altare facit cani debet verba Coenae Dominicae, et nulla debet 
esse elevatio vel offensio habet suas rationes, tarnen hac in 
re etiam a repurgatis ecclesiis dissentire nolumus. Cum alioqui 
in omnibus aliis sit mutuus consensus, inter nos, ne detur 
causa schismati, et ne propter diversum vitum. Simplices scan-
dalisentur neve detur illis occasio gesticulandi, et visione illa, 
quasi contentari quod satis esse putant, si viderint etiam si 
per annum vix semel accipiant (accedant) cum reverentia autem 
audiri verba testamenti volumus, et accedere stando vel genua 
flectendo, post benedictionem cani debet. Sanctus etc. Deinde 
fiat communicatio ministri cum populo. Interim dicatur vel 
canatur, agnus Dei, ut in agenda extat. Postremo dicatur 
gratiarum actio, cum solita benedictione, de qua numerorum 6. 
benedicat vos Dominus et custodiat vos, ostendat vobis faciem 
suam. Dominus et misereatur vestri, convertat Dominus faciem 
suam, ad vos, et det vobis pacem etc. 



CAPITULUM X I I . 

De collecta post concionem adhibenda. 
Cum autem desunt, qui communicent, minister ecclesiae 

servare potest ea, quae in missa canantur, usque ad concionem, 
post concionem autem chorus canat aliam piam concionem pro 
defensione ecclesiae adversus hostes evangelii, minister addat 
collecta, et sic populum dimittat. Nunquam autem pro sua 
persona missam privátam celebrare praesumat. Nam nullus sibi 
baptismum administrat. Ita hic quoque etiam aliis est mini-
strandum, ut dicitur in hymno: Ut accipiant et dent coeteris 
et hic mos, semper in ecclesia veteri servatus est. 

CAPITULUM X I I I . 

De catechizatione in diebus dominicis. 
Item statuimus, ut in singulis parochiis praesertim in oppi-

dis post preces vespertinas, diebus dominicis catechismus minor 
Doctoris Lutheri populo et pueritiae proponatur, nam magnam 
huius summariae doctrinae utilitatem esse testantur fructus, et 
exempla repurgatarum ecclesiarum et rogandus erit magistratus^ 
ut ubi nolint sponte adesse eiusmodi institutioni subditi, v i 
compellantur, compelle inquit intrare. 

CAPITULUM X I V . 

De baptismi formula et susceptoribus. 
Formulám baptismi ecclesiae Witebergensis, ad usum 

recipimus, cum omnibus ibi adnotatis. Compatres vel suscep-
tores, habeant iustam aetatem, et sint pii qui suis orationibus, 
a Deo infantibus impetrare fidem, et alia dona spiritus sancti 
queant. Quorum autem scelera palám sunt, et sunt impoeni-
tentes, quales sunt idololatrae, homicidae, usurarii, scortatores, 
ebriosi, fures, maledici, eos iudicamus non esse admittendos, 
ad compaternitatem, ut vocant. 

CAPITULUM X V . 

De introductione puerperarum. 
Introductio puerperae post partum debet more solito fieri 

per sacerdotem, idque post 4. ad minimum septimanas, et hac 
disciplina opus habet noster populus, ne mulieres (ut solebant) 
statim post partum neque dum a sangvine purgatae, veniant in 
ecclesiam, sed habeant rationem naturalis honestatis suarum 
virium, et non fiant homicidae, suorum corporum reliqua in 
agenda. 



CAPITULUM X V I . 

De copulatione et promulgatione sponsorum. 

Copula sponsi et sponsae debet vel in templo, vel ho
nesta conventu administrari, sed prius super cathedram per 
tres, vei ad minimum (idque si noti sunt) duas dominicas 
publice denunciari more solito ut est in agenda. Pastores autem 
diligenter adviligent, ne quos in gradibus prohibitis. vel contra 
voluntatem parentum ipsorum. vel pro vim abreptas copulet? 
Et quoniam in ecclesiis repurgatis diebus dominicis inquibus 
praedicatur verbum Dei, administrantur sacramenta et curatior 
animae et conscientiae nuptiae non celebrantur, quae revera 
sunt impedimento sanctificationi debent fratres dare operám 
ut morém et tempus celebrandarum nuptiarum, earum eccle
siarum sequendum suis auditoribus proponant. Nam pompa 
nuptiarum, invitationes curae mille, circa vestes cibos, et alia 
totam diem sibi vendicant, et quando erit occasio, die verbum 
Dei audiendi. 

CAPITULUM X V I I . 

De introductionis et nuptiarum honesto. 

Introductio sponsae debet fieri more in agenda descripto 
ibi monetur, sponsa ad pietatem, gratiarum actionem, et pre-
cationem pro benedictione? Monendi sunt etiam nuptiales, ut 
in nuptiis honesta sit hilaritas, colloquia et vota pia choreae 
in publico coetu coram honestis viris fieri debent, eaeque 
breves, ne virgines in g}Trum ducantur, ne sursum leventur. 
ut est mos insensatorum, rusticorum, alioquin magis essent 
prohibendae. Absit ebrietas, crapula, sermones inpudici, quales 
solent esse impudicorum fidicinum. 

CAPITULUM X V I I I . 

De litaniis et concionibus hebdomadalibus. 

Litaniae repurgatae cani debebunt, in singulis locis feria 
quarta, sexta et etiam feria secunda, et ubi fieri possunt can
tiones et aedificationes fiant. 

CAPITULUM X I X . 

De visitatione aegrotorum. 

Visitatio aegrotorum etiam illorum, qui suae salutis non 
visi sunt habere rationem, debet fieri si petant, ade*sse mini
strum, et communicari coenae Domini, more in agenda descripto, 
qui hic negligens repertus fuerit, et aegrotus absque confes-



sione et absolutione propter ministri incuriam decesserit, luet 
poenas. Et si correptus deinceps, in hac supina negligentia, 
et incuria alienae salutis reperietur, excommunicari debebit a 
fratribus. 

CAPITULUM X X . 

De facinorosis ad mortem committandis. 

De facinorosis, qui ad mortem ducuntur, conclusum est, 
ut ante torturam, si petunt ministri praesto sint, erudiantque 
illos de iusto iudicio, Dei laudando, de patientia, de fide in 
Christum, de nova obedientia si liberaretur. Et si se dolore 
de peccatis, quod videtur Deum offendissent, dicant et parati 
sunt iusto iudicio Dei irrogatam poenam, maiora etiam meríti 
perferre, absolvi debebunt, et communicari Coenae Domini, 
sin secus sunt animati, non sunt proiiciendae Margaritae, ante 
porcos, et sanctum non est dandum canibus. Item debent 
etiam comitari a pastoribus, et consolatione erigi, ad locum 
poenarum, usque ut est moris et iam apud ecclesias repurgatás. 

CAPITULUM X X I . 

De festis diebus. 

Festa concorditer servanda erunt: Dies Dominici, Annun-
ciationis, Purificationis, Visitationis Mariae Virginis, Joannis 
Baptistáé, Michaelis, Apostolorum, Magdalenae, item Festa 
Nativitatis Domini, Circumcisionis, Epiphaniarum, Paschae, 
Ascensionis, Pentecostes, Trinitatis, omissis tarnen legendis, 
quae non sunt de scriptura sacra, observandae etiam sunt, 
consvetae feriae, ante festum Paschatis, quando passió Domini 
praedicatur, nec est necesse, hanc antiquam consvetudinem 
mutare tunc cani vel praelegi debebit populo. História passio-
nis, ceterum repositio crucifixi, vel ostensio Dominica Palmarum, 
cum acclamationibus puerorum, tollantur omnino cum ceteris 
superstitionibus. 

CAPITULUM X X I I . 

De superstitione et consecratione magica fugienda. 

Et quoniam divina vox iubet fugere idololatriam, frustraque 
coli decet ab hominibus, Deum admonitionibus et mandatis 
hominum, conclusum est quicquid est rerum talium, quae 
nihil faciunt ad ordinem et aedificationem, neque sunt, de 
scripturis sanctis, sed ahmt et fovent, superstitiones hominum, 
vel dant causam idololatriae semel esse omnia tollenda: Qualia 
sunt conseerationes, olei, aquae, ignis, vini, anonae, cereorum 



pernarum, ciborumque tempore paschatis, herbarum magicáé 
consecrationes, et id genus alia, quae superstitio hominum 
invenit, absque imo contra verbum Dei. Discant pii christiani per 
sermonem Dei, et precationem domi sibi quotidie benedicere, 
vel sanctificare, cibos ut habetur exemplum in Cristo Domino 
nostro. Et quemadmodum docet divus Paulus I . Tim. 4. Sintque 
mundi, quia mundis omnia munda. Tim. 3. Rogamus et iam 
christianum magistratum, ut si propterea a rusticis impeteremur, 
dignentur ministrorum parochorum, patrocinium et defensionem 
suscipere. Nam in ecclesia verbum Dei, non humanae consti-
tutiones sunt predicandae. Matth, 15. I . Pet. 4 Qui loquitur, 
loquatur verbum Dei. 

CAPITULUM X X I I I . 

De sepultura mortuorum. 

Conclusum etiam est corpora mortuorum, praesertim pio-
rum, ob futuram resurrectionem honeste ad sepulcra esse 
deducenda. Ubi sunt scholastici pastor cum coetu scholastico 
prodeat in funus, et canant aliquid ante aedes, mortui sermone 
vulgari; idque ad consolationem, doctrinam, et aedificationem 
circumstantium vel amicorum demortui, praelegat pastor locos 
sacrae scripturae, qui maximé ad rem tunc faciunt, quales 
sunt. .1. Cor. 15. Nunc autem Christus resurrexit a mortuis etc. 
vel 1. Thes. 4. Nolo vos ignorare de his qui obdormiverunt 
vel Phil. 3. Nostra conversatio est in coelis, ut est in agenda 
In processione canantur cantiones. In coemeterio ex locis sacrae 
scripturae, brevem faciat pastor concionem ex causa mortis 
et omnium calamitatum, et de fide et spe resurrectionis ad 
vitám aeternam propter Christum donandam etc. Nemo autem 
praesumat pro mortuo mistificare, quia Coena Domini non est 
sacrificium, pro vivis et mortuis, neque fit applicatio meritorum 
Christi opere alieno, sed singuli fide sibi applicant merita 
Christi. Surdo canit itaque fabula, ubi talis horribilis missa 
blasphema, in morte Christi canitur pro mortuo, qui nec audire 
sacrificulum, nec uti corpore et sangvine Domini potest; sed 
si amici demortui possunt, tunc uti, sacra coena, minister 
utatur formula, in agenda descripta. 

CAPITULUM X X I V . 

De coemeteriis eorumque cura. 

Volumus etiam ut coemeteria tanquam cubicula piorum 
honeste habeantur, ut sint muro vel alia matéria circumsepta, 
ne sues vel canes eruant corpora mortuorum, et devorent ossa 



eorutn, quae sunt in honestum locum deponenda, propter speni 
resurrectionis, et quia sumus unum corpus Christi omnes, sive 
vivimus Domino — inquit divus Paulus ad Romanos 14. vivimus, 
sive morimur, Domino morimur. In hoc non Christus mortuus est, 
et resurrexit, ut vivorum et mortuorum dominaretur. Debent 
itaque et nobis eorum reliquiae esse curae, ne ab iiciantur et 
conculcentur, tanquam, ossa asinorum. Et nata sunt exempla 
patriarcharum, qui honestissime suos sepelierunt, et loca sepul-
turae magno emedunt Jacob, Joseph etc. patriarchae qui etiam 
sua corpora et ossa ex Aegypto exportari mandarunt sancte 
de resurrectione cogitantes Gen 50. Idque filii eorum sancte 
impleverunt etc. Et nos credimus carnis resurrectionem. 

CAPITULUM X X V . 

De sepultura improborum asinaria, 

Qui autem in contemptum verbi Dei, et sacramentorum 
moriuntur, vel in errore manifesto docedunt, vel profligatae 
impietates homines adulteri, scortatores, usurarii, sine poeni-
tentiae et vitae emendatione, et absque sumptione coenae 
Domini, ex hac vita discedunt, tales ceremoniis in ecclesia 
usitatis, non sunt tumulandi, sed sine cancionibus et psalmis, 
processionibusque clanculum in coemeterium deferendi átque 
humandi. etc. 

CAPITULUM - X X V I . 

De ordinatione ministrorum per superattendentes evangelicos. 

Item quoniam sacros ordines, a pontificiis tanquam hos-
tibus purioris doctrinae, petere, vel accipere, iam veritatem 
scientibus, non solum periculosum, sed etiam exitiosum, imo 
anathema teste Doctore Luthero in Tomo secundo, existamus. Et 
multi ex nostris salvam cupientes hac in parte conscientiam 
retinere, sunt ordinati ab episcopis — quos superintendentes 
vocamus — extra regnum in ecclesiis repurgatis, quae solae 
habent ius, et potestatem vocandi et ordinandi ministros, ut 
ex verbo Dei, et veteris ecclesiae exemplis doceri potest: 
rogamus Christianum magistratum ut si hac in parte domini 
episcopi nostros fratres molestare vel expellere vellent, eorum 
defensionem suscipere non graventur, Quandoquidem eius 
ordinationis ministros omnes montanarum civitatum Scepusien-
sium. Item Bartphensis, Eperiesiensis, Cassoviensis etc. ecclesiae 
habent, et eorum ministerio utuntur salubriter, eosque defen-
dunt. Quodsi nostri episcopi, suum officium facerent, neque 
ordinandos ad impossibilia et contra dein facere cogerent per 

Egyháztörténeti Adattár. V I I . 3 



nos illorum potestas salva maneret. Quid enim faciunt, aliud 
episcopi ordinarii: quam quod miseros adolescentes, ad impossi-
bilem celibatum (nisi qui donum habeant a Deo) ad audiendas, 
decantandas et confirmandas suas missas. Idololatricus ad invo-
candos sanctos, et mille alias superstitiones cogiunt certe a 
lupis non vult peti Philippus Melanthon pastores. AfFerte hic filii 
fortium, Deo glóriám et fortitudinem ut vos Psalm. 28. horta
tur. Attollite portae capita vestra, et elevamini portás aeter-
nales, et introeat rex gloriae Psalm. 23. Satis superque iam 
regnum amisimus, et omnia corporalia bona, an et iam aeter-
nam vitám, a Domino Jesu Christo partam, sangvine suo amit
tere volumus, absit. 

CAPITULUM X X V I I . 

De vita ministrorum exemplari. 

Postremo qupniam sic debet lucere lux nostra, ut homi-
nes videntes nostra bona opera, glorificent patrem coelestem, 
et debemus nos ministri esse forma, vel exempla fidelium, in 
sermone conversatione, dilectione in spiritu fide puritate, 
1. Tim. 4. Danda est nobis opera, ut huic mandato Dei, ex 
illius gratia satagere studeamus. Attendentes lectioni et exhor-
tationi doctrinae fugientesque avaritiam, ambitionem, ebrietatem, 
levitatem, etc. sectemur iusticiam, pietatem, fidem, charitatem, 
patientiam, mansvetudinem, certemusque bonum certamen, 
fidei, retinentes fidem et conscientiam bonam ei apprehendamus 
vitám aeternam 1. Tim. 6. canendum enim est ne nomen Dei 
propter, propter nos male audiat. Rom 2. et ne quod dextra 
aedificamus, sinistra destruamus. Semper itaque prae oculis in 
corde, et in usu habeamus, descriptas virtutes, quas misse 
ministris ecclesiae vult spiritus sanctus, ut scriptum est 1. Tim. 
3, 6. 2. Tim. 4. Tit. 1. Quodsi qui ministrorum contra fecerint, 
et ecclesiam scandalo affecerint, et constabit testimonio fide dig-
norum hominum tale aliquid factum enorme. Dominus vicegerens, 
cum suis decanis seiet, quomodo cum tali procedere debebit, 
1. Cor. 14. üeus non est auetor confusionis sed pacis. Item 
ibidem : Omnia decenter et secundum ordinem fiant. 1. Thess. 5. 
Omnia probate, quod bonum fuerit tenete. 

Joannes Enidonymus ecclesiastes Lethaviensis 
Articulis hisce subscribo. 

Georgius Seratoris, ecclesiae Leutschoviensis tum 
pastor, hisce subscripsit. 

Simon Paricius e superiori Elegonia minister Wiss-
noviensis subscribit. 
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Georgius Bobolius ecclesiae Porubae tum pastor 
hisce subscribit. 

Andreas Thusius Zolnensis, ecclesiae Christi in 
oppido Predmier pastor, manu sua hisce articulis sub
scribit. 

Ego Joannes Textoris Varinensis, ecclesiae Christi 
in Sztaunyh minister, omnibus hisce articulis subscribit. 

A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház kézirattárából. 

VI. 

Az 1587. évi márcz ius 12-én tartott csepregi zsinat kánonai . 

Canones ecclesiastici per Venerabilem Dominum Stephanum 
Beythe promulgati. 

1. Singuli ministrorum verbi vocationem suam sedulo 
obeant, doceant et publicis precationibus in templis semper 
adsint, secus facientes deferantur. 

2. Extra suam parochiam nemo discurset, neque falcem 
suam in alienam messem immittat, ne caeteri fratres con-
tempti, a suis despectui habeantur; secus qui fecerit, tribus 
florenis a suo seniore convincatur, qui cedant in communem 
sustentationem tempore synodi. 

3. Pastor ecclesiae domui suae praesit, familiam cum 
timore Dei regat, ut vicinis et extraneis. bono exemplo sit; 
aliter faciens a suo seniore puniatur. 

4. Minister ecclesiasticus ne sit ebriosus, gladiátor, alea-
tor, lusor, adulator, fornicator, foeneratur, nec cupidus opum: 

5. In vestitu, victu, incessu, et conversatione cum aliis 
humilitatem prae se ferat, ne sit ambitiosus, nec honoris 
cupidus. 

6. Nova, inaudita, ex se excogitata. nemo in medium 
proferat, abusus ne coníirmet, neque scandalo sit coetui piorum, 
si quis non obediverit tribus florenis mulctator, deinde si non 
resipuerit deponitor. 

7. In vera recepta confessione ecclesiae quilibet perse-
veret, Christum unicum, salutem doceat, et vitet omnem 
superstitionem; si quis ad idololátriam desciverit, alias ne 
recipitor. 



8. Ministri verbi a vituperiis et diris jmprecationibus 
contineant se se, non iurgentur, neque secularibus officiis et 
indecentibus se se inmisceant 

9. Suis maioribus et ab ecclesia praepositis obediant, et 
cum vocati fuerint compareant; contumaciores sex florenis 
punientur. 

10. Quotidie ex sacris literis unum aut alterum caput 
legant, et memóriáé mandent, praesertim epistolas Paulinas. 

11. Nemo absque scitu senioris ex parochia sua alio r 

neque aliquam conditionem assumat. 
12. In synodis semper comparento; absentes tribus flo

renis prima vice mulctentur, deinde et ipsum tentare per-
gentes, deponuntor. 

13. Rectores scholarum suis pastoribus parento et sua 
ministeria sedulo obeunto. 

14. Omnes magistri scholarum, collegae et maiores Stu
diosi, simili lege cum suis ministris ecclesiarum in synodis 
semper adsunto. 

15. Diebus dominicis mane conciones instituantur, vel 
ex evangeliis, vel libris profeticis, a prandio autem vel ex 
epistolis Paulinis doctrina proponatur, vel Catechesis a pueris 
recitetur. 

16. In coetu frequentiori diebus duobus in septimana. 
ad minus conciones fiant et Catechesis doceatur. 

17- Studia literaria in scholis ne negligantur, sed ibique 
rectores diligentes praeficiantur, et iuventus in religione, et 
principiis grammaticis instituantur. 

18. Bis ad minus intra spácium anni synodi fiant, et 
tum omnes adesse tenentor. 

19. Superattendens omnium vitám diligenter percuncte-
tur: et cum suis senioribus caveant, ut in notoria erimina 
nemo proruat. 

20. Nemo ausít conciones instituere in parochiis sine 
permissu seniorum et sacramenta ecclesiae administrare nemo 
praesumat sine publica ordinatione. 

21. Ministri verbi non contendant iudicio cum secularibus,. 
neque procuratorem agant. 

22. Si quis eorum a suis patronis, vel laicis damno 
afficitur, super id requirat suum seniorem. qui curet iílos 
convenire et negotium eorum decidere. 

23. Si pastores ecclesiastici inebriati publico loco depre-
hendantur; prima vice tribus florenis convicti sint, alias autem 
si idem tentent, deponuntor. 

24. Rectores scholarum ebriosi et in vulgo commes-
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santes, nec a suis pastoribus semel aut alias commoniti resi-
piscant, suo munere scholastico priventur. 

25. Minister ecclesiae foenerator deprehensus, integro 
anno officio suspendatur. 

26. Nuptiarum solennia promulgentur, antequam copu-
lentur coniuges; secus facientes tribus florenis convicti tenean-
tur; neque nuptiae diebus dominicis celebrentur. 

27. Ordinandi victui et sustentationi dominorum fratrum 
provideant, et honorifice procurent, Similiter et quibus iudicia 
celebrabuntur singuli (1.) florenum pendeant; sic et de reliquis 
iudicandum. 

Acta Csepregini 12. Mártii Anno 1587. 
Tóth Ferencz ezen törvényeket, egy a dunántúli reform, egyház

kerület levéltárában lévő, Pathay—Kanizsai levelezésének hibás máso
latából, tehát másolási hibákkal közölte túladunai ref. püspökök élete 
47—50. lapjain, mert akkor még nem ismerte a Gál Imre-féle kánon
gyűjteményt, melyben ezen kánonok, Kanizsai Pálfi János gondos feljegy
zésében fenmaradtak, ebből vettem ezt a hibátlan közlést. 

VII. 

A z alsó t r e n c s é n i e g y h á z m e g y é n e k 1590 január 15-én elfogadott 
és kihirdetett t ö r v é n y e i . 

Leges seu canones consistorii spirituális, inferioris tractus 
Comitatus Trenchiniensi commun'i voce receptae, approbatae 

et publicatae, die 15. Januarii. Anno 1590. 

CAPITULUM I . 

De doctrina evangelii pure tradenda. 

Prima ac praecipua cura sit omnium, quo in unienam 
Domini verti sunt, docere et lucri puram evangelii doctrinam, 
traditam in libris Propheticis et Apostolicis, cum quibus con-
gruunt symbola, Apostolicum et Oecumenica: Hoc unum doc-
trinae genus, verum et immotum, docere et defendi debet. 
Quod et ecclesiae nostrae in confessione exhibitae augusto 
imperátori Carolo V. Christo 1530. iam amplexo sunt, quam 
confessionem, ut pote synopsin articulorum fides singuli, minis
trorum tueri debent diversum divendentes indigni censebuntur 
nostro contubernio. 
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; CAPITULUM I I . 

De seniore et synodo. 

Quoties sufFragia in deligendo et inauthorando seniore 
ferentur: ipse senior quatuor decanes primum declarandi 
habeat, potestatem, reliqui communi fratrum voce, in ordinem 
decanorum adsciscantnr. 

Coeterum electi senioris officium erit, quot annis obser-
vata idonea temporis circumstantia vicibus ternis omnes fratres, 
convocare. Idque prima voce, in parochia senioris, secundo 
Trenchinii, tertio Illaviae. Coacta synodo primum omnium, 
delectas et approbatas fratrum lectiones, Ordinarius lector, 
coeteris audientibus persequetur, lectione continuata, si quid 
obscurum, aut ex praelectis disputabile occurrerit; singulis 
animi sensa volentibus in medium proferre licebit, ut et quaes-
tio minus plana, enunciatior fiat, ex lardiones erudiantur. 
Absit tarnen obiectionem non necessaria vanitas, aut perplexa 
futilitas, sed ea tantum offerantur, quae ad proferenda divinae 
gloriae pomoeria, et aedificationem plurimorum facere vide-
buntur. Postquam seniores, cessandum iudicarint, subito ces-
setur. Quod si forte inciderit controversia de dogmate eccle-
siastico ut unus pluresve disputationibus, aut concionibus 
intempestivis. Schismati occasionem praebere deprehendentur, 
senior et decani eam rem in concilium totius universitatis 
referent. 

CAPITULUM I I I . 

De suffraqiis et suffragatione in synodo. 
In deliberatione quaestionis propositae, dicent prius sen-

tentias fratres mensae secundae, quas nótárius ordine rogabit. 
Deinde audientur iudicia prioris mensae fratrum; quibus exa-
minatis probabiliora, et veritati magis consona, suffragia con-
firmabuntur. Quod si quis extra seriem ordines dicenfces sen-
tentias, tenere sua decacitate interpellaverit mulcta den. 12 
plectatur. Cum autem utile sit etiam posteris nosse iudicia 
antecessorum decisio controversiae oblatae in annuales refe-
retur, ipse vero liber, cum sigillo contubernii, et communi 
aerario, in quod singulis convocationibus 5. den. singuli fratres 
conferent, in cista apud dominum seniorem asserventur. 

CAPITULUM I V . 

De ritibuß et festis diebus. 
In ritibus ecclesiasticis et diebus festis conformitas, quoad 

eius fieri potest, servetur iuxta praescriptum agendae. 



L E L K É S Z E K E T T A K T Ó S O P R O N V Á R M E G Y E I E G Y H Á Z A K 39 

CAPITULUM V. 

De non immittenda falcé in messem alienam. 
Nemo ausit in alienam messem, immittere, falcem, nisi 

pace ordinarii ministri, sive in administratione sacramentorum, 
sive copulae, sive introductionis, vel quacunque officii carceres, 
qui non esset solvendo. Si tarnen contigat,.quempiam fratrum, 
iustis de causis peregre abesse, aut vel sunt res . . . morbo 
destineri, vicinarum ecclesiarum, fratres requisi illius vices, 
non gravatim subeant, nulla vel accedentis, vel mercedis spe. 

CAPITULUM V I . 

De fratribus in contubernium recipiendis dimittendisque. 

Quicunque fratrum in hac dioecesi recens ad docendum, 
evangélium Chrisi vocatur: primam nactus occasionem, con-
tubernio fratrum se accenteri petat, idque hac lege, et ordine: 
producet literas ordinationis, et legitimae vocationis, in paro-
chiam, cui praeest. Et non prius albo fratrum inscribentur, 
nisi habuerit hpnestum, alibi actae vitae testimonium, stipu-
latusque fuerit se legibus contubernii nostri subiacere velle. 
Infames simoniaci, et enormibus polluti flagitiis, si sint in 
emendabiles, excludentur. Migraturi a nobis alio si testimonium, 
honestae vitae transactae, postulaverint, id uti merebuntur, a 
notario iuxta commissionem contubernii accipient. 

A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház kézirattárából. 

VIII . 

Az 1595. évi szolgabírói ös sze írások szerint l e l k é s z e k e t tar tó 
s o p r o n v á r m e g y e i egyházak , a k ik t. i . a d ó t fizettek. 

In Lövő concionator flor. 2 
In Ujkér, ibidem concionator , — den. 50 
In Kövesd concionator „ 4 
In Peresztegh, concionator „ 1 
In Nagy-Czenk concionator „2 
In Csepregh, ibidem concionator Joannes 

Rhechés „ 1 0 
In Csepregh, ibidem concionator Georgius 

Inglini „ 2 



In Keresztúr. Leonardus predicator . . flor. 1 
In Szentmiklós. Ibidem concionator . . „ 2 
In Söjtör. Ibidem concionator . . . . . . „ 1 
In Csapod. Ibidem, concionator . . . „ — den. 50 
In Kőhalom. Ibidem concionator . . . „ 1 
In Neckendorf. Ibidem concionator . . „ 1 
In Rything, concionator » 1 
In Newthal. Ibidem concionator . . . „ 1 
In Dereske alias Drassendorf Concio

nator „ 1 
In Alsó-Ramoth, concionator . . . . „ 1 
Közép-Pwlya. Ibidem concionator . . „ 1 
Loós. Ibidem prédikátor „ 2 
Item concionator de Széplak „ 1 
Concionator de Czyrák . . . . . ' • „ — den 50 
Nagy Sidan. Ibidem concionator taxatu 

est ad . . . „ 1 
Por Ladon. Item concionator . . . . „ 1 
Item concionator in Bük taxatus ad. „ 1 
Concionator in Pinnye taxatus ad . . „ 1 

Az Országos levéltárban levő 1595. évi dicalis összeírásokból. 

IX. 

K ő s z e g , 1596 m á r c z i u s 11. Thesaurár ius Pá l kőszeg i l e lké sz 
levele R e c z é s J á n o s espereshez, melyben tudatja vele, hogy a 
Formula Concordiae aláírására senki sem kény s zer í the t i , N á d a s d y 
sem k é n y s z e r í t h e t t e volna őke t , s í g y nem lett volna szakadás 

közöt tük . 

Szolgálatomnak ajánlása után, kívánok az úr istentül 
egésséget, békességet kegyelmednek, mint Tisztelendő Uram
nak. Vöttem eszemben ellenem felgerjedett haragját kegyel
mednek, kinek nem kellene lenni. Mert kész vagyok minden
kor az egyességre és békességre, sőt a szolgálatra is, a miben 
tudok szolgálni kegyelmednek. Az könyv alá való subscribá-
lásra pedig nem kényszeríthet senki, hanem ha valaki kétel
kedik bennem, vegye elő az én vallásomat tőlem, és kész 
vagyok elő adni, az szent Péternek amaz mondása szerint: 
„Estote parati ad respondendum semper cuilibet petenti rati-
onem etc. 1. Pet. 3:15/' Tisztelem és becsülöm az Úr őnagy-
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ságát, mint kegyelmes uramat, de őnagysága sem kényszerít-
tiette volna kegyelmeteket is, hanem a kiben kételkedett volna, 
vetett volna számot vele Őnagysága, és így a scissio nem lett 
volna közöttünk. Mindazáltal, amit én velem ér kegyelemed, 
kész vagyok törekedni benne, hogy ha egyességnek kell lenni, 
legyen. Ha penig kegyelmed ebben akarja, hogy maradjon az 
ecclesia, nem javallom s nem dicsérem. Ha Isten behozza kegyel
medet, örömest akarok többet szólni kegyelmednek felőle. Ha 
penig hivat is kegyelmed, vagy éjjel, vagy nappal, a kegyel
med szava parancsolat énnekem, és örömest szolgálok kegyel
mednek ezután is. Kegyelmedet kérem, kegyelmed szolgála
tomat vegye. Isten éltesse kegyelmedet, hogy kegyelmed ért
hesse az ecclésiának egyességet és békességét. Ámen. Data 
ex Küszegh, Dominica Septuagesima, Anno Domini 1596. 
Reventiae Tuae servitor. „ 7 „ 7 

Paulus Thesaurárius, 
minister in evangelio Jesu Christi. 

Kívül: Reverendo Viro, Domino Joanni Reczes, concionatori in 
oppido Csepregh, seniori ministrorum ecclesiae Christi fidelissimo, domino 
ac vicino suo observandissimo. 

A Magyar Nemzeti múzeum 2077. Fol. Lat. jelzésű kéziratgyűjte
ményéből. 

X. 

L o ó s , 1596 márcz ius 18. Soós J á n o s l o ó s i l e l k é s z ér tes í t i Thesau
rár ius P á l k ő s z e g i l e lkész t , hogy az e g y h á z l á t o g a t ó k C s e p r e g b ő l 
kiindultak, e lő ször Budeus A n d r á s h o z mennek. T h é t é n i Imre 
é s D á n i e l bánják, hogy aláírták a v izsgálat i j e g y z ő k ö n y v e t . 

Agnitionis Jesu Christi incrementum precatur, et sua 
commendat officia Hírt semmit jó Pál uram nem írhatok, hanem 
a vislálók ma mennek ki Csepreghből visitalni. Először is 
Andreas Budeushoz mennek, valamint állja meg az saart. 
Tóthény Imre és Dániel igen bánnyák, hogy az irást tették 
az quaestiók alá, bizony hogy én is igen pirongatom őket. Jó 
Pál uram, ez embert fokhagymáért kültök, ha meg jött Zámbó 
Ferencz, valamint legjobban veheti kegyelmetek, fáradjon érte 
maga kegyelmed, ismég ha mit reám bíz, örömest részelkedem 
benne, csak kegyelmed is fáradtságát ne tiltsa, szánja most 
érettem, de áltáljában talán jobban veheti meg kegyelmed. 
Ezt most kegyelmedre biztam, mer ez paraszt ember keveset 



ért hozzá. Az jó tartást megszolgálom kegyelmednek, aszszo-
nyomnak is. Isten sokáig jó egésségben éltesse kegyelmeteket. 
írj valami jó hírt, k i jó. Datum Loosini, 18. martii, anno 1596. 
Servitor et amicus , , • 

Joannes Soos 
prédikátor. 

Kívül: Reverendo Domino Paulo Thesaurario, Meli praeconi verbi 
Divi, ecclesiae Dei, quae est Küszeghini etc. Domino et fratri in Christo 
Jesu Charissimo. 

A Magyar Nemzeti múzeum 2077. Fol. Lat. jelzésű kéziratgyűjte
ményéből. 

X I . 

K ő s z e g , 1596. márcz . 29. Thesaurár ius P á l k ő s z e g i l e l k é s z S o ó s 
J á n o s loós i l e l k é s z s z e l tudatja, hogy Fityjs Lénárt azt írta róla, 
hogy p r i b é k k é lett. Várta őket , mikor Újvárba jártak, s márcz . 

25 -én is e l ő t t e szaladtak el Bükkrő l . E g y é n e k e t is kü ld . 

Salutem Plurimam Dico! Et servitia sua ultrp citroque 
commendat! Fitos Lénárt bizonnyal irta Zriny Uram Őnagysága 
ispánnyának, hogy pribékké lőttél jó uram. Ha nem hiszed, 
hogy pribék vagy, ihon a levelének a mássá. Tégy róla, ha 
bánod. Mindaz által más bizodalmam vagyon kegyelmed felől, 
mind addig, míg amoda nem subscribálsz, a hová nem illik 
s nem méltó. Várom vala Újvárról hozzám kegyelmeteket, feles 
halakat is készítettem vala bizony reá. De nem jőve erre 
kegyelmetek, kit bizony igen bántam. Hétfőn csak előttem 
szaladtatok el Bükkről, kin is igen bánkódtam etc. ím egy 
éneket küldöttem kegyelmednek.* Énnékem is ugyan hozták: 
kegyelmed vegye jó néven tőlem. Ezt csak igen hirtelen 
írhattam. Vale Ex Küszögh 29. martii, anno 1596. Reverendae 
Dominationis Vestrae, amicus et fráter. 

Paulus Thesaurárius. 

Kívül: Reverendo Viro, Domino Joanni Soós, ministro ecclesiae 
1 siensis, piibékké facto etc, Domino et fratri suo amantissimo. 

A Magyar Nemzeti Múzeum „Collectanea ad históriám eccle-
siasticam protestantium in Hungária" czímö kézirat gyűjteményéből. 

*) Lásd a következő szám alatt. 



X I I . 

Történe t i é n e k az 1591. évi csepregi zs inatról 1596-ból . 

A csepregi synatról, ott az praedikátorok között való megha-
sonlásról, Jeroboámról, Amaziásról, Ámósról és a mostani prae-
dikátoroknak számkivetésekrol való história. Ad notam: Men
nyei fölségnek ura és Istene etc. Az gyűlésben az dologhoz ki 

mint szállott, az versfejekben megtalálod. 

Néked Magyarország egy éneket mondok, 
Kinek urak mássát még nem hallottátok, 
Jeroboámról és Amaziásról szólok, 
Ámós prófétáról csoda példát mondok. 

Az Jeroboámnak Salamon szolgája, I . Reg. I I . 
Országának adó beszedő ravója, 
Mint egy nagyságos úr, olyan az országban, 
Erős, hadakozó, híres ez világban. 

De ennél is Isten feljebb magasztala, 
Mert Ahia által királylyá választá, 
Salamon országát, hogy ketté szakasztaná, 
Tized részit szintén ő nékie adná. 

Az Ahia által igy szólla az Isten, 
Megbüntetem az én népemet én Isten, 
Mert el nem s/envedem úgy legyen igaz Isten, 
Azért hogy engemet elhagyott az én népem. 

Sidoniusoknak bálvány Istenének, 
És a Moabiták bálvány Istenének, 
Az Ammon fiai bálvány Istenének, 
Ennyi bálványoknak mert szolgálni kezdenek. 

De noha nem veszem mind el Salamontól, 
Salamon fiától, Roboám királytól, 
De nem adok többet, hanem csak Judától, 
És akik származtak az Beniámintól. 

Juda nemzetségét mert kiválasztottam, 
És a többi közül én magamnak hattam, 
Hogy Hierusalemben vélek ennen magam, 
Mégis ismertessem, és tiszteltessem magam 

Néktek csakhogy amit immár parancsoltam, 
A Moyses által a mely törvényt adtam, 
Az hová minemű tiszteletet hattam, 
Arra rá vigyáztass, hogy meg ne bántassam. 



Állandó leszen így, higyjed királyságod, 
Hired, neved lészen és nagy méltóságod, 
És tíz nemzet lészen az te királyságod, 
Senki el nem veszi az te koronádot. 

De mint esék dolga az Jeroboamnak, 
Az Salamon király vitéz szolgájának, 
Az Istentől rendelt felséges királynak, • 
Lőn nagy haragja rá Salamon királynak. 

Azért el kelleték menni más országban, 
Futa király előtt Egyptorn országban, 
Kinek haláláig marada Egvptomban, 
Pharahó királynak az ő udvarában. 

Salamon halála után haza jővén. 
Az Izrael népe ugyan érte küldvén, 
Roboám immáron akkor király lévén, 
Az király székben attya helyében ülvén. 

De mikor királynak az Izrael népe 
Ot nem szeretnéje, lőn egy nagy gyűlése, 
Roboám királynak, mert kegyetlensége, 
Elviselhetetlen vala nehézsége. 

ím azért követet küldenek hozzája, 
Kérvén Izraelnek minden sokasága, 
Hogyha őfelsége azt felfogadnája, 
Nyomoruságokat hogy meggondolnája. 

Nagy summa adóját és sok szolgálatját 
Mert az ő atyjának ő nehéz igáját. 
El nem viselhetnék kemény sarezolását, 
És megmondhatatlan ő sok kívánságát. 

Azért ő felsége ha azt cselekedné. 
Hogy valamennyire megkönnyebbíttené, 
Az sok szolgálatot ha megkevesebbíttené, 
Az adót is hogyha megkevesítené: 

Drága nagy jó néven mind az ország venné, 
Szolgalatjukat ő felsége is venné, 
De ha ő felsége ezt nem cselekedné, 
Végre ez nemzetség neki meg nem köszönné. 

Azért hallván a király vén eszes tanácsit, 
Hivatá mindgyárást attya tanácsosit, 
Az népnek véneit, eszesseit. bölcseit, 
Hogy erre ő néki mit kellene felelni. 

Szólanak mind egybe és mondának néki: 
Tartozol e népnek engedni s szolgálni, 
Törvényt, igasságot mindennek szolgáltatni, 
És így a jobbágy is jobb kedvvel fog szolgálni. 



De vének tanácsa nem tetszik királynak, 
Szóla azért hamar ifjú tanácsinak, 
Az kevély ifjaknak, csélcsapó hazugoknak, 
Kik gonosz tanácsot adának királynak. 

így felele azért király követeknek, 
Szavokat fogadván az hizelkedőknek, 
Én még atyámnál is titeket jobban verlek, 
És sokkal annál is többre erőltetlek. 

Nem tetszék a válasz a tíz menzetségeknek, 
Azért a királytól ők pártot ütének, 
Visszavonást nagyot az országban szerzének, 
Más királyt maguknak ők is emelének. 

Az Jeroboám lőn Izrael királya, 
Roboám hogy volna Judának királya, 
Az Amaziás lőn Jeroboám papja, 
Ki ellen az Amós próféta támada. 

De hallj csoda dolgot immár az országban 
Két király támada egyik a másikra, 
Egy országban mert egy király elég volna, 
Azon elijede Jeroboám magában. 

Azért így gondola hamar ődolgára, 
Egy gyűlést hirdete hamar országában, 
Hogy az hit dolgáról módot és törvényt szabna 
Kiben minden ember ő alatta maradna. 

S szóla az országnak ilyenképen mondván: 
Jeruzsálem tőlünk látjátok távol van, 
Sokban telik néktek, annyira följárván, 
Áldozni akarván és ott imádkozván. 

De én ihon jobbat mondok, halljátok meg, 
Kérlek jó híveim, hogy fogadjátok meg, 
Hasznosb ez tinéktek, kérlek hogy higyjétek meg, 
Amit én tinéktek mondok értsétek meg. 

Ihon én két borjut aranyból öntettem, 
Mindenképen szépen megékesítettem, 
Nagy sok kincsem ettől én nem kéméilettem, 
Ezt én mind a kettőt tinéktek öntettem. 

Az egyiket Dánban, másikat Béthelben, 
Helyheztettem szépen, úgymint közitekben 
Hogy ezek legyenek az Isten képiben, 
Az ki Egyptomból kihoza békével. 

Szólok majd ezennel Amaziással is, 
Béthelben és Dánban az több papokkal is, 
Nem gondolok semmit az prófétákkal is, 
Kik Jeruzsálemben laknak, s tanítnak is. 



Járjon minden ember csak Béthelben s Dánban, 
Ezután ne menjen senki országomban, 
Föl Jeruzsálemben, az Isten templomában, 
Itt is azon Istent megtalálni Dánban. 

És egyenlőképen tisztelhetni itt is, 
Mint Jeruzsálemben, itt is, Béthelben is 
Ott az frigyládánál, itt a borjúnál is, 
Mert nám mindenütt van, hát jelen van itt is. 

Reménylem is bizony, hogy még az Isten is, 
Fogja nagy jó néven venni én tőlem is, 
Hogy majd oltárokat és szép kápolnákat is, 
Rakatok mind hegyen, völgyön, fák alatt is. 

Oda mindennemű ünnepet is szerzek, 
Egyházi szolgákat, papokat is szerzek, 
Köztük törvényeket, egyességet is szerzek, 
Kinek először is subscribálni kezdek. 

Bizonyságim vagytok erről urak nékem, 
Hogy én ezt a hitet nem újonnan költöm, 
Hanem ama régi szent atyáktól veszem, 
A kiket akarok mind holtig követnem. 

Olyan legyen a mi Istentiszteletünk, 
Mint az Egyptombán és pusztában éltünk 
Holott borjúképet aranyból öntettünk, 
Ki előtt áldoztunk és ott imádkoztunk. 

Ám akárki lássa, akármit kövessen, 
Ebben ha országunk egyességben leszen, 
Sehonnan hántásunk ellenségtől nem leszen, 
Több országokkal is egyességben leszünk. 

Mikor a gyűlésben ezt Jeroboámtól, 
Meghallották volna urak a királytól, 
Lőn egy nagy zöndülés mind a sok uraktól. 
Kiből következek ilyes dolog azoktól. 

Némelyek mondának az Jeroboámnak. 
Méltó kívánsága vagyon nagyságodnak, 
Az ki nem állana ez jó királyságnak 
És nem subscribálna ennek a vallásnak, 

Az Jeroboámnak ellensége legyen, 
Az hamis vallású, hamis hitű legyen, 
Ha prédikátor is, az is eretnek legyen. 
Ami országunkban kenyere ne legyen. 

De még maradása és háza se legyen, 
Még akit adtunk is, ná a nélkül legyen. 
Mert ami vallásunk ugyan azon legyen, 
Valamit a király mondott, mind úgy legyen, 



Azért ím mi készek vagyunk subscribálni. 
Kezünk írásával megerősíteni, 
Szükség leszen melletted feltámadni, 
Aki nem akarna ennek subscribálni. 

Sokan hogy ezt hallak, megszomorodának, 
Szivükben, lelkükben megháborodának, 
Az égben tekintvén, felfohászkodának, 
És nagy keservesen, könnyhullatva mondának 

De mi dolog uram, felséges Úristen, 
Hogy ezt elszenveded ilyen békességben, 
lm akik ez előtt valánk nagy egyességben. 
És nagy szeretetben, hitben, békességben, 

ím majd egymás között esünk gyűlölségben, 
Az igaz biró felől esünk majd kétségben, 
Mert az Jeroboám van nagy tévelygésben, 
Csaknem rettenetes nagy eretnekségben. 

A mely borjú képet Egyiptombéliek, 
Azután a zsidók, a pusztabeliek, 
Csináltak, imádtak, kiért elvesztenek, 
Országok, városok kiért sokak vesztek. 

Szintén ugyanazont majd még felépítek, 
Annyira, hogy ugyan, még azt is hirdetek. 
Hogy ismég a régi tévelygést előveszik, 
Ha ezt kedvük szerint véghez nem vihetik 

Igaz Isten ki vagy seregeknek ura, 
Te tisztességednek megoltalmazója, 
Úgy légy igaz Isten, légy ennek rontója, 
És megbüntetője, aki ennek oka. 

Ezzel Jeroboám semmit nem gondola. 
Noha sokat ilyent fülével hall vala, 
Mert az ördög szintén megvakította vala, 
Hogy az igasságnak helyt nem adhat vala. 

Rá gondola azért az ő dolgára 
Bízá minden dolgát Amaziás papra, 
Egy tudatlan, bolond, Béthelbeli papra, 
Ki méltóbb volt volna disznópásztorságra. 

Ennél bolondabbat nám ember nem látott 
Mert a prófétáknak az ő írásokat, 
Oly igen gyűlöli prédikállásokat, 
Hogy eretnekségnek mondja mindazokat. 

Csuda a magáé, mely nagy szépnek tetszik. 
Maga mint tar varjú ugy kakukdogálik. 



Emberek, mindenek csak csúfolják nevetik, 
De Jeroboámnak oh mely igen tetszik. 

Ennél rosszabb dologi jobbat nem illetett, 
Zsák meglelé foltját, ugyan ilyen kellett, 
Követet király is jobbat nem érdemlett, 
Szégyent mert nagyobbat vallani nem kellett. 

Szólítá azért ezt s mond a király néki: 
Hamar az én szómmal egy gyűlést kell tenni, 
Az papokat reá mind be kell gyűjteni, 
Az hit dolgát köztük el kell igazgatni. 

Nálam mert tudva van, hogy vannak oly papok, 
Kik nem prédikálják azt, amit ón vallok, 
De ihon egy könyvem vagyon, akit vallok, 
Azoknak is ide kell subscribálniok. 

Az ki pedig ide nem akarna irni, 
Nem gondolok vele, nem kell erőltetni, 
Csakhogy ha valaki nem akar subscribálni, 
Jószágomból azon mindjárt k i kell adni. 

Dánban, akár pedig Béthelben gyűljetek, 
Akár Bersababan, Gilgálban gyűljetek. 
Ott mindenikében én városomban lesztek, 
Etel, ital nélkül nem is szűkölködtök. 

Az könyvet pediglen oda vigyed veled, 
Kérlek hogy házadnál otthon ne felejtsed. 
Mint a két szemedet áztat úgy őrizzed, 
Mint kit több urak is immár bévettenek. 

Sehol Izraelben oly herczegség nincsen, 
Sehol oly vármegye, oly pap, barát nintsen, 
Ebben a kis könyvben kinek a neve nintsen 
Eretnek, akinek neve itt nem lészen. 

De annak fölötte ládde mi van ebben, 
Mózes írása, árnyéka van ebben, 
Nagy sok bálványozás eretnekség ebben, 
Kantsa, ostya, kelyhe, kurva kötzöléje. 

Igaz, hogy mind ebben immáron vég volna, 
Mert Istennek hála, a nap föl költ vala, 
De senkinek senki, azt ne mutogassa, 
Hanem minden csak ezt a könyvet prédikálja. 

ím ha véghez viszed, haszna ím ez lészen, 
Jövödelmed néked Bethelben nagy lészen, 
És az igasságnál sokkal hasznosabb lészen, 
Mind néked, s mind nékem sokkal is jobb lészen,. 
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Ez előtt is nekünk csak ez kellett volna, 
Országunk lett volna, nagyobb is lett volna, 
Minden tudatlan pap becsületben lett volna, 
Bár Hierusalemben tanulni ne ment volna. 

Eá felelek, monda az Amaziás pap, 
Ebben az országban sohol nem lesz oly pap, 
Ki ezen a könyvön nagy örömest nem kap, 
Mert kegyelmességén Nagyságodnak nem kap. 

Egy gyűlést hirdete hamar Amáziás, 
Kire mindenfelől lőn oly nagy kiáltás, 
Hogy a magas égben felhata a kiáltás, 
Mert e lőn a gyűlés igen nagy botránkozás. 

Osoda nagy haraggal szeme elmeresztvén, 
Füle mint szamárnak vagyon le eresztvén, 
Morog ő magában, bejövén a gyűlésben, 
A Béthelbeli pap Amáziás követségben. 

Ennek a haragja oly, mint a medvének, 
Nem kell haragjában semmi ő kedvének, 
A papok előtte mindnyájan felkelének 
Legfő helyt ő neki mindgyárt engedének. 

Szólni amint tuda, a gyűlésben monda, 
Tudgyátok-e papok, mi lennénk az oka, 
Hogy most ide gyűltünk Be the l városában, 
Ez az én kegyelmes uram parancsolatja. 

Isten a t i apró sok scholaitokat. 
Elvesztette volna predikállástokat, 
Nám én elbusulék, hogy szót nem fogadtok, 
Bizony megakattok, tanitlak, ha kezemben akattok. 

Ám az én kegyelmes uram városában, 
Elpusztult a schola Be the l városában, 
Oly igen haragszom, hogy minden faluban, 
Oskolát tartotok itt a tartományban. 

Nem akarom azért, hogy minden faluban, 
Mester deák légyen ebben az országban, 
Hanem csak a főfő kerített városokban, 
A Hierusalemben és Béthelben, Dánban. 

Oh mely igen bánom az prófétákat, 
Hogy prédikáljátok az ő Írásokat, 
Mintha már valamit t i ahhoz tudnátok, 
Abból is megtetszik, hogy eretnekek vagytok. 

Senkitől énnekem nem kell ebben félnem, 
Sem pedig Istentől, ördögtől rettegnem, 
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Amit én akarok indítanom, kezdenem 
Mert az Jeroboám kegyelmes uram nekem. 

Ihon ezt a könyvet papok látjátok-e? 
Valyon kié légyen, papok tudjátok-e ? 
Ennek az ő hirét papok hallottátok-e ? 
Ez az én kegyelmes Nagyságos uramé. 

Oly hit, oly tudomány, oly vallás van ebben, 
Hogy tévelygés semmiféle nincsen ebben, 
Ha mi kicsiny van is eltűrhető ebben, 
Azért, csakhogy legyünk mindnyájan egyességben 

Azt hagyja a király, és azt parancsolja, 
Mindeniteknek akik laktok a jószágában, 
Sőt azon kívül is, kik birodalmában, 
Vagytok szerint-szerte egyházi szolgálatban, 

Nosza, hogy mindjárást ez alá írjatok, 
Az ő vallására, hitére álljatok, 
A kösséget is hogy mind így tanítsátok, 
És Hierusalembe fel ne, bocsássátok. 

Nem erőltet senkit uram Őnagysága, 
Csak kér benneteket és int Őnagysága, 
Hogy keze írását vesse csak alája, 
A ki jószágában akar maradnia. 

Ennek több urak is immár subscribáltak. 
Egyiptom országban papok akik voltak 
Osztán a pusztában atyáink kik voltak, 
Ennek mind fejenként még akkor subscribáltak. 

Senki közülök is magát ki ne vonja, 
Valaki közülük, hogy nem subscribálna, 
Mert valaki ennek ellene ám mondana, 
Nem lészen királynak soha bizony barátja. 

Le hajták mindnyájan papok a fejeket, 
Némelyek az égben felvetek szemeket, 
Mert megkeseríté ez az ő sziveket, 
Monda azért egyik úgymint ő közülök: 

Énnekem nem tetszik, Amáziás uram, 
Megbocsássa nékem szentséged, jó uram, 
Az oskolák felől mit mondtál jó uram, 
Az prófétákról is valamit mondái jó uram. 

Oh annál is inkább mint elharaguvék, 
Az Amáziás pap, monda: lm, mint veszek 
Nem gondolok vele, mert róla ha tehetnék 
Papot és deákot vágni, ölni nem szánnék. 



Neki immár aki szólni kezde monda, 
Szentséged a könyvről pedig amit monda, 
Mi akik lakozunk az urnák jószágában, 
Egyebet se merünk cselekedni abban. 

Ha szintén ez előtt mást prédikáltunk is, 
Lelki esméretünk, ha most vádolna is, 
De a szent Írással ha szintén nem egyez is, 
Semmit nem gondolunk ugyan ezekkel is. 

Azért, mert hogy nem mint az ur jószágából, 
Hogy nem elbujdosnánk az ő jószágából, 
És ki esnénk ilyen hasznos plebánusságból, 
Mi nem vonogatjuk kezünk subscribalástól. 

Régen, hogy lakott volt Juda országában, 
Gönczön, az alföldön, egy plébánusságban, 
Isten bizonyságom, ki lakik mennyországban. 
Én soha nem voltam, ilyen hamis vallásban 

De hogy Isten hoza az ur jószágában, 
Jeroboám király fényes udvarában, 
Látám, hogy előbbi én igaz vallásomban. 
Nem kellek királynak, abban a tudományban. 

Ugyan akkor mindjárt abból én kivállék, 
Egyszer kedve szerént, hogy én prédikállék, 
Vallásom az urnák Onagyságának tetszék. 
Hala az Istennek avval én nagy jól járék. 

Szépen mindjárt engem megajándékoza, 
Örökséget, házat és jószágot ada, 
Ilyen jámbor urnák ki ördög nem szolgálna, 
Add ide a könyvet, hadd írjak alája. 

Némelyek pediglen mondának a gyűlésben, 
Mi nem subscribálunk ebben a jó könyvben. 
Amaz egyiptomi sötétség vagyon ebben, 
Kiből régen minket kihozott az úristen. 

Ami szegény régi atyáink e pusztában, 
Mikor valának még nagy homályosságban 
Ilyen dolgot azok szegények a pusztában. 
Áron pap mikor volna Delirálásban 

De Mojzes mikor lejöve a hegyről. 
Szóla Áron pappal, kit megfedde erről, 
Hogy elfeledkezett Isten törvényéről, 
Azért ám a borjut eltörlé ez földről. Exod 32 

Azért is az Isten népét megbüntető, 
Mert a bálványozást el nem szenvedhető, 



Azért is titeket nagyon meg nem verne, 
Nem lenne az Isten igaz, hogyha elszenvedne. 

Semmit ennél többet ám nem mondhatának, 
A gyűlésből mindgyárt kitaszittatának, 
A kik a könyv alá kezekkel nem irának, 
Az ur jószágából nékik bucsut adának. 

Dicsőitek ezek fölszóval az Istent, 
Bizonyságul liivták az mennyet és földet, 
Hogy készek elmenni inkább mindenönnént, 
Hogy nem mint bevenni ezt az átkozott könyvét 

Ingyen, mert Istennek sokkal jobb engedni, 
Hogynem mint embernek ilyen kedvét tenni, 
És az idvességes tudományt eltitkolni, 
Végre is miatta osztán kétségben esni. 

Felséges Úristen titkoknak tudója, 
Sziveknek, veséknek vagy általlátója. 
A botránkozásnak látod nem vagyunk oka, 
A parancsolásnak is nem vagyunk indítója. 

Ez amit megmondott az Istennek Fia, 
Hogy oly botránkozás jön még e világra, 
Hogy a választottak, ha lehetséges volna, 
Kétségben esnének, tévelygésnek miatta. Matt 

Rá felelt arra is az Istennek fia, 
A botránkozásnak, hogy aki lesz oka, 
Jaj, mert el kelletik annak kárhoznia, 
Judással örökkén pokolban kínlódnia. 

Ezt, hogy Jeroboám hallá, megbusula, 
Mert az Amáziás már jobban fudalja, 
Az ajakát téltúl ugyan harapdogálja, 
Kik nem subscribáltak erősen búcsúztatja. 

Nagy sokan a hívek, akik a borjúnak 
Nem hajtottak térdet, eddig még a bálnak, 
Ezt hallván, Istenhez felfohászkodának, 
Átkozzák oly igen fejét a királynak. 

Csak egy óráig is Isten ne éltessed, 
E fejében inkább megverd, elveszessed, 
Hogyha meg nem térend, ezent megbüntessed, 
Ugy légy igaz Isten, hogy el ne szenvedjed. 

Már akiket számkivetének, búcsúzának 
Sírva az országban tétova bujdosna k, 
Ha valahol szállást és helyt találnának, 
De ott az országban helyt nékik nem adának. 



Ihon ez volt, amit az Istennek fia, 
Megjövendöllött volt, hogy néki szállása, 
Az ő híveivei e földön hajléka 
Csak annyi sem lenne, hová fejét lehajtsa. 

Titeket kivetnek, és ugyan kirekesztnek, Joh. 16. 
Üldöznek, kergetnek, de még meg is ölnek, 
Avval, hogy Istennek áldozatot tennének, 
Megmondta a Krisztus ezt az ő híveinek. 

Otet, mert az Atyát, sem engem ő szent fiát, 
Az két természetben egy személyem voltát 
Az két természetnek elválhatatlan módját, 
Nem ösmerik. igaz tiszteletemnek módját. 

Látják azt mindenek, hogy sírtok és zokogtok, 
Mint egy gyermek szülő asszonyi állatok, 
Mert eljött tinéktek a t i végórátok, 
De leszen oly idő, hogy örömre változtok. 

De bezzeg ugyan ez a t i koszorútok 2. Tim. 3. 
Valakik kegyesen élnie akartok, 
Kiért hervadatlan leszen koronátok, 1. Pót. 5. 
Ha az igasságban mind végig megmaradtok. Matt. 24. 

Örülnek oly igen az Amaziások, 
Velük egyetemben az Jeroboámok, 
Hogy széjjel bujdosnak sok prédikátorok, 
Kik nem akarának vélek subscribálniok. 

Szeht Dávid azt mondja egy dicseretiben Psalmo 32. 
Örüljetek t i is a nagy Úristenben, 
Akik dicsekedtek szívetekben, lelketekben, 
Mert nem hágy az Isten semmi szükségtekben. 

Én rólam valaki, Krisztus is azt mondja, Matth. 10. 
Fogadást nem tészen, ha ki reá fogja. 
Én is vallást teszek arról szent országomba, 
De ha megtagadand, megtagadom mennyországba. 

Ne féljetek attól, ki csak testekkel bír, 
Lelketekkel pedig egy mákszemet sem bír, 
Féljetek, de attól, aki mindenekkel bír, 
Ki még a pokollal és ördögökkel is bír, 

Gyűljenek egyben bár királyok, fejedelmek Psalmo 2. 
Tanácskozzanak bár és fenekedjenek, 
De hiában valót lássák ne végezzenek, 
Mert ők az úr ellen semmit nem tehetnek. 

Ennek ő haragja olyan, mint oroszlánnak, 
A pálczája olyan, kit vasból csináltak, 
Kik tisztességében ekkópen praktikáinak, 
Mint a föld fazekak össze ugy rontatnak. 



Mondjam az Istennek immár egy csuda dolgát, 
K i megoltalmazza az ő igasságát, 
De megfeddi, elis veszti a bálványozást, 
Mind Jeroboámot, mind pedig Amaziást. 

Parancsolá Isten, hamar az Amosnak, Ámós 1, 
Ki csorda pásztora vala Technának, 
Az Izrael földén egy szegény falucskának, 
Hogy felkelvén, hagyna békét a pásztorságnak. 

Régtől fogva, mert az Izraelnek népe, 
Elszakadott volna tőle az ő népe, 
Jeroboám pedig és Amáziás bűne, 
Azért prédikálna ezeknek ellene. 

Ám nem mere Ámós egyebet tenni benne, 
Azért hogy felkele, elméne Bethelbe, 
Kezde prédikálni oly igen ott Bethelben, 
Hogy kimene hamar Amáziás fülébe. 

Ezért az Amáziás hallván elijede, Ámós 7. 
Hamar a. királynak titkon elizene, 
Mondván, hogy az Ámós össze esküdt ellene, 
Kezének miatta, hogy meghalni kellene. 

De annak fölötte, hogy még Izraelnek is, 
El kellene veszni meg az országnak is, 
Kinek tanitását nem viselheti a föld is, 
Hamar azért vegye elejét a király is. 

Igen hamar, hogy megfogassa s megölesse, 
Vagy mint eretneket tűzre ítéltesse, 
Vagy pedig a fejét érette elüttesse, 
Hogy ellene eztet merte cselekednie. 

Csuda mester hidjed a pokolbeli ördög, 
Csuda; ha hazudni nem tudna az ördög, 
ím miképpen csélcsap és hazud az ördög, 
Ámós prófétára ím mit fog az ördög. 

Tudniillik, hogy már a királyt fenyegetné, 
Hogy fegyverrel őtet őmaga megölné, 
És az országot is elrablaná, vesztené, 
Maga ezt az Isten igéjéből meríté. Ámós 5. 

Imitt pedig Amáziás, ahol azt mondja, 
Hogy Arnos próféta oly hitet vallana, 
És tudományt olyat hirdetne s prédikálna, 
Ki miatt az ország elveszne, elpusztulna. 

Olyan, mint a zsidók és az Írástudók, 
Mondják vala régen a farizeusok, 
Eljőnek messzünnen, úgymond a pogányok Joh. 11. 
Akik elpusztítják ami városinkat. 



Porrá teszik a mi drága szép templominkat, 
Ha magát a Krisztust és a tanitványokat, 
Prédikálni hagyjuk az apostolokat, 
Holott sőt emiatt veszték el országukat. 

Oh menybéli Isten, te vagy mi bizonyságunk, 
Hogy a büntetésnek okai nem vagyunk. 
Reánk jövendőnek, kit szemeinkkel látunk, 
Noha nagy méltatlan így szidalmaztatunk. 

Ennek sőt okai az Jeroboámok 
Vélek egyetemben az Amaziások, 
És ő dögeletes hamis tudományok, 
Részegeskedések és bálványozások, 

Nem telek bé kedve Amáziás papnak 
Jeroboám király mert Amaziásnak 
Nem fogadá szavát és intését papjának, 
Nem ugy mint az urak a mostaniaknak. 

Azért Amáziás ő álnokságában, 
Más dolgot gondola, hamar ő magában, Ámós 7. 
Hozzá hivattatá Ámóst gondolatjában, 
Kinek ilyen módon szóla képmutatásban: 

Én tanácsot adok, Látó, ha megfogadnád, 
Én reá felelek, hogyha bár megbánnád, 
Bár feleségemet jámbornak ne mondanád, 
Még gyermekemet is bátor megátkoznád. 

Ám az Jeroboám oly igen haragszik reád, 
Hogy még az ország is boszankodik reád, 
Igaz vallásodért ugyan fenekedik reád, 
Menj el azért, fuss el, ne találjanak reád. 

Mert ha megkaphatnák valahol az országban, 
Izrael földének az ő határában, 
A Jeroboámnak az ő birodalmában, 
Ejted te magadat oly nagy nyomorúságban. 

Azért, hogy megójjad magad Jeroboámtól, 
Fuss Juda földébe, mert én fóltlek attól, 
Hogy még a kenyérben sem ehetői te attól, 
Többé prófétálni, itt ne merj a királytól. 

Zemeddel jól látod, hogy itt az országban 
Nem szenvedi senki, az ő birtokában, 
A mely prédikátor vagyon ilyen vallásban, 
Mit tekeregsz azért ebben a városban. 

Igaz, hogy Istennek Igaz prófétája vagy, 
De mit tehetsz róla, hogyha kedves nem vagy 



Éhező, koplaló, ruhátlan és ronczos vagy, 1 

Majd ennél is szegényebb lészesz, hogy nem mint most 
Ám Juda országa ilyen vallásuakkal, [vagy. 

Rakva van mindenütt ez hiten valókkal, 
Királylyal, urakkal, nemesekkel, papokkal, 
Ott egyél kenyeret azokkal a papokkal. 

Erre így felele Ámós próféta, mondván: 
Ha igaz próféta vagyok, amint mondái, 
Miért ne prédikáljam itt azt, amit mondái, 
Hogy másuvá vigyem innen akit mondái. 

Itt nem jó-e, azon igasságot hirdetni, 
Juda országában, kit szabad hirdetni, 
Álnokságod ládd-e, honnan fog kitetszeni, 
Világos angyalnak noha akarsz láttatni. 2. Kor. 14. • 

Eretnek peniglen, ha mondanád, hogy volnék 
Te ha nem küldenél, másuva nem mennék, 
Én e tudományra másutt nem tanítanék 
És így én miattam ott senki nem kárhoznék. 

Rád kiáltson azért annak lelke pokolban, 
Ki megbotránkozik ott tanításomban, 
Mert ha én eretnek volnék én vallásomban, 
Nem kellene engemet küldenek más országban. 

Olvassuk, hogy régen a hamis tanítókat, 
Az Illyés próféta ama Baal papokat, 
Ama bálványozó köczölés kurvákat, 
Ugyan levágatá, mint eretnek latrokat. 1. Reg. 18. 

Bizony hát ha mi is hamis tanítók volnánk, 
Bizonyságot róla többet is találnánk, Dent. 13. 
Hogy szörnyű halálra mi mind méltók volnánk, 
Fejünket letenni azért mi készek volnánk. 

Olyan eretnekek, hogy mi nem vagyunk, mint t i , 
Olyan hízelkedők és csélcsapok, mint t i , 
Olyan bálványozok, tökéletlenek, mint t i , 
Kit lát mind e világ, nem hízelkedünk, mint t i . 

Amáziás monda erre a prófétának, 
Hadd el, azt ne mondjad az Jeroboámnak, 
Az Istentől rendelt felséges királynak, 
És az ő szentséges jámbor papjainak. 

Mert amit a király javallott s jóváhagyott, 
A Szent és Istenes gyűlésből kihozott, 
Kin mind az ország is immár megnyugodott, 
Szentség törés annak ellene mondanod. 



Inkább én a' tanács, hogy bizony jobb hallgatnod, 
Jobb másfelé menned, másfelé tartanod, 
Hogy nem mint az Isten igéjét oltalmaznod, 
Mert bizony miatta majd elveszted magadat. 

Ezt hallván az Ámós, néki imigyen szóla 
Nem valók próféta sem próféta fia, 
Mikor az úristen engemet szólíta 
Hanem barom pásztor valék Technába. 

Te látom megszoktad a jó borsos étkeket 
Nem hagyhatod hasznos, jó jövedelmedet, 
Kiért megtagadtad előbbi igaz hitedet, 
Elárultad, a te édes Istenedet. 

Régen megszoktam én a szegény életet, 
Csak én találhassak a jó kenyér helyett 
Vad almát, vad körtvélyt szedret a bor helyett, 
Az igasság mellett maradok a helyett. 

Ennek okáért te, aki" ezt mondád nékem, 
Hogy innen énnékem el kellessék mennem, 
És ne merjem nyilván az igasságot hirdetnem, 
Tudod-e, jobb nekem az Istennek engednem. Act. 4. 8-

Gyakran megbüntetni az Isten e féléket, 
Mint szokta megverni ő feleségeket, 
És mind országostól a fejedelmeket, 
Én tőlem tanuld meg Amáziás ezeket 

Néked tudom vagyon feleséged, gyermeked, 
Akit az Úr adott, házad, örökséged, 
Kurva legyen, a szép gyenge feleséged 
És egyik jutalmad ez legyen tenéked. 

Igen méltó büntetése ez az Istennek, 
Hogy oly tanítása vagyon valakinek, 
Kivel megszeplősül jegyese az Istennek, 
0 feleségek is megszeplősíttessenek. 

Sőt büntetést ilyet immár nem láttatok-e? 
Avagy csak fül hegygyei nem hallottatok-e ? 
Hanem vakok vagytok, rosta által láttok-e 
De ti magatok is mint jártok tudjátok-e? 

Régen megmondta az az Istennek fia, Matth. 15. 
Mikor egyik vakot vezeti másika, 
Mindkettőnek szakad a verembe nyaka, 
Ihon azért immár országunk mint jára 

Ám Izrael fogva vitetik földéről. 
Mind elpusztíttatik ő zsiros földéről. 



Házuk, örökségük, kiége mind tövéből, 
Ez lőn országostól rajtunk büntetésül. 

Ezennel még ennél ilyen több is leszen, 
Egyébért pediglen, bizony most sem leszen, 
Hanem mind e féle gonoszságért leszen, 
Mert ilyen büntetés ilyen bűnért leszen. 

Látjátok-e rajtunk, hogy mind az a büntetés, 
Kivel az Istentől lőn a fenyegetés, 
Hát ez a mostani egyházi ember kergetés, 
Leszen magunknak is ezennel számkivetés. 

ím nincsen pediglen, ki poenitentiát tartson, 
Nincsen igásságot, aki oltalmazzon, 
Nincs Jeroboámnak, aki szemébe szóljon. 
Kiért velem összve no minden ember sírjon. 

T i uraim, akik ezen így dölyfösködtök, 
Ti olyanok vagytok, mint ama gyermekök. 
Kiknek így szólanak ama más gyermekök, 
Halljátok mit mondunk gyermekek tinéktök : 

ím sípoltunk néktek és nem tánczolátok, 
Siralmat mondottunk és ti nem siratok, 
Poenitentiára ugyan nem indulatok 
Semmi intésünkkel semmit nem gondolátok. 

Csak semmit is rajta ugyan nem adatok. 
Kemény feddésünkkel szót nem fogadátok, 
Sőt felyül reája ördöngösnek mondátok, 
A kemény feddésért esztelennek mondátok. 

ím az engedelmes szép beszédünkért is. 
Engedelmes, kegyes jó intésünkért is, 
Nám a bűnösökhöz vetetek ezért is, 
Nem tudunk immáron szólni veletek is. 

Jaj néked Korazim. jaj néked Betsajda, 
Mert ha ez a csuda Tyrusban lett volna, 
Vagy ha ezt Sidonban éneklették volna, 
Jobb poenitentiát tartottanak volna. 

Könnyebb lészen dolga Tyrusnak és Sidonnak. 
Hogynem a mostani városnyi faluknak, 
És sok vármegyéknek, nemeseknek uraknak, 
Kik az igasságnak helyt köztük nem adának, 

És te Kapernaum. ki felmagasztaltattál, 
Te sok városoknál dicsősségesb volnál, 
Te tévelygésednél, ha meg nem maradnál 
Mert az igasságban te többet hallottál. 



Vallást teszek néked, menynek és földnek ura, 
Ki az igasságot eleitől fogva, 
A kisdedektől s az csecsemőktől megválva, 
Az bölcsektől s az eszesektől eltitkolta. 

Ugy légyen felséges Isten, amint akartad, 
Az te keresztedet mi vállunkra adtad, 
Itt a mi életünk siralomra juttattad, 
Ugy légyen, ugy légyen, valamint akartad 

Ez éneket szerzénk Nádasdi jószágában, 
Kik prédikátorok valánk jószágában, . 
De az igasságért valánk búcsúztatásban, 
Isten hozzád immár én jó Nádasdi uram. 

írnak vala ekkor kilenczven hatodikban, 
Mikor mind e dolgok lőnek az országban, 
Kin a keresztyének, kik vannak ez országban. 
Vannak nagy keserves bánatban és sírásban. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Fol. Lat. 2077. jelzésű Collectanea ad 
históriám ecclesiasticam protestantium in Hungária czímű kéziratgyűjte
ményéből. 

X I I I . 

K ő s z e g 1596 ápri l is 10. Thesaurár ius Pál k ő s z e g i l e l k é s z ér tes í t i 
B e c z é s J á n o s esperest a Formula Concordiae aláírása fe lő l . 

B o c s á n a t o t k é r t ő l e é s N á d a s d y t ó l . 

Gratiam et pacem a Deo Patre per dominum nostrum 
Jesum Christum precatur, et officia sua Debita iterum com-
mendat atque offert. A mennyiben illik és méltó, mint Tiszte
lendő uramat megkövetem, tisztölöm és becsülöm. Még nem 
estem kétségben a kegyelmed én hozzám való jó akarattyában. 
Az én kegyelmedhez való jó akaratomban is még kétségben 
ne essék. Még kegyelmetek mieink, mi meg kegyelmeteké 
vagyunk. Mert a minemű pártütés közöttünk vagyon és a miatt 
sok, számtalan botránkozás, még kegyelmeteknek is fáj, mint 
szintén minékünk. Sőt senki oly keresztyén ember nincsen az 
egész országban, a kinek szíve nem fájna rajta, a pápistáknak, 
ha volna igen nagy örömök rajta, és az hitben egyébb ellen
ségeinknek. Kegyelmedet azért a minapi levelemben, kit 6. die 
április küldöttem, egy szálnira sem kém élhettem. Azért, mert 



a 1. die április én tudom mivel álmodtam, és ha az Isten a 
hagyott napra elhozta volna kegyelmeteket, meg láttam volna, 
ki miképpen subscribalt, és ahhoz képest én is hozzá tuttam 
volna magamat tartani, minek és mit kellett volna subscribal-
nom. Mert én rajtam el nem mult volna, és ezután sem múlik 
el. Et quod differtur, non auffertur. Más az, mert egy álmot 
láttam vala, ad 6 diem április verradóbán, ez elmúlt szom
batra verradulán. Immár penig pénteken estve megírtam volt 
alkalmas részét a kegyelmed levelének. Amit másodszor megint 
akarok vala írni a szakoni prédikátornak is, azt is ugyan azon 
estve megolvastam vala, k i még éjjel álmomban is eszemben 
jutott vala.»Maga az is csak álom vala. Az előtt is, amit írtam 
vala, az is csak álom vala. Úgy végeztem el osztán szom
baton reggel hozzá kezdvén a levelek írásához. Amit a ke
gyelmed levelére (kit asszonyomnak Onagyságának írt volt 
maga mentségére kegyelmed) és a szakonyi prédikátor leve
lére is akarék írni. Megküldeni azért a kegyelmed levelét 
ugyan azon nap, akit kegyelmednek írtam, de a Péter uram 
levelét, kit ő kegyelmének írtam vala, virágvasárnap küldöttem 
el. Az kegyelmednek küldött levelemben megírtam, hogy amit 
álmottam, megküldöm azt is kegyelmednek igazán írva. Péter 
uramnak ugyan azt is megírtam, mitsoda állattal álmodtam, 
és hogy azon kegyelmedet értettem. Avval immár szabad volt 
kegyelmed, ha magára értette e kegyelmed, vagy nem. A 1. 
die április usque ad 6. diem eiusdem mensis, mind emedtem, s 
mind aluttomban, valamirül álmodtam, im megküldöttem mind 
igazán írva kegyelmednek, kinek igaz ítéletét az isten előtt a 
tinnen lelki esméretetekre hagyom, ez világ előtt penig nyel
veteknek vallására, és az istennek igéjére, < s annak kíván
ságára, melyet az egész ecclesia előtt tartozom bátor meg
bizonyítani, ha azt adgya Isten, hogy legitime generalis syno-
dusunk lehet. Az hol mit ellene vétettem kegyelmednek és 
immár az kegyelmedhez tartozandó prédikátor uraimnak, sőt 
Nádasdy Ferencz uramnak, onagyságának is, és mind az egész 
köresztyóneknek, azt énnékem kegyelmed és egyebek is meg-
botsássák, és mindezeket az Isten tisztességéért az ecclésiának 
épületiért, és a lelkeknek üdvösségéért, az én Uram Jézus 
Christusért kérek mindeneket, hogy énnékem, ilyen szegény 
por, hamu, bűnös embernek megbotsássanak. ha mit vétettem, 
kirül az egész ecclesia előtt is nem szégyenlem kegyelmeteket 
megkövetni. Az én kegyelmes uramat, Nádasdy uramat is, és 
mind e világot: non nobis, non nobis, sed nomini tuo da 
Domine glóriám etc. Mert te tudod Úristen, és sok kerestyé-
nekkel is megbizonyíthatom, hogy ezt én, az én álmomnak, kivel 



álmottam a 1. die apr. ezt a levelet is, és azt is, kit Nádasdy 
Ferencz uramnak onagyságának írtam, oly sírással és könny
hullatással írtam, hogy mintha a 1. die apr. elvettem volna 
butsumat e világtól. Mert attulán fogva e miatt nem volt 
énnekem több részem e világban, hanem tsak a mikor valami 
kitsint ettem, avagy aluttam. És most is így vagyon az én 
dolgom. Még penig tsak a szájamban vető falat sintsen néha. 
Hanem eljönnek néha valamely barátim, és olyankor akik 
vigasztalnak, biztatnak és bátorítanak. Az Isten fizesse meg 
nekik, ha én meg nem szolgálhatom. Bizony a melly anyám 
hetvenhétszer e világra szült volna, ha a meghalt volna, azt 
úgy nem siratnám, mint a mi szegény ecelesiánknak állapottyát. 
Mert látom a sok eláradott botránkozásokat. Et haec sunt 
initia dolorum. Jaj hát énnekem, ha nem praedikálok. Nem 
tudom, ha immár az Isten nyakamat akarja-e szakasztani, 
avagy mit akar velem, avagy én általam cselekedni. Reczés 
uram, evvel immár két árkus papirosom, két darab irásom 
vagyon kegyelmednél, harmadik a lészen, ozennel, akit arról 
írtam, a miről én álmottam a 1 die apr usque ad 6. diem 
eiusdem mensis. Ha az én kegyelmes uram^ Nádasdy Ferencz 
ő Nagysága érette küld, mind a hármat oda vigyed, avagy 
küldjed. Mert immár ő Nagyságának is megírtam, és fejemet 
készölen attam mind feleségestől, gyermekestől. Könyörgök 
tsak azon ő Nagyságának, és kegyelmetek is könyörögjön 
mellettem, hogyha valamit vétettem az én álmámban ő Nagy
ságának, és az egész keresztyénségnek ellene, énnékem kegyel
mezzen meg Ő Nagysága, az én szegény nyomorult fejemnek, 
feleségemnek és gyermekemnek, kit tudjak meg szolgálni ő 
Nagyságának. Ha penig én' meg nem szolgálhatom, legyen 
Isten helyében ő Nagyságának, és fizesse meg mind e világon, 
s mind a másikon. Reczés János, hidd meg, hogy a mit 
álmottam, bizonyos vagyok benne. Ha az egész világ előtt 
meg nem bizonyíthatom, a fejemmel érjem meg. Azért ami 
mentül jobb, azt végezze kegyelmed, mind az úr ő Nagyságá
val, mind Lenárth urammal, mind penig a több uraimmal és 
barátimmal, ki légyen az Istennek tisztességére, az ecclésiának 
épületire, és a lelkeknek üdvösségére. Én elvettem butsumat 
e világtól, "hanem mindenestől tsak erre vetettem magamat, 
és ha a fejem immár utánna vész is, nem gondolok vele. 
Azt mondják énnekem némely tanáts adóim, mint szent Péter 
a Christusnak: Uram, nem könyörülsz-e magadon? Nem szá
nod-e, nem keserülöd-e magadat, azonképpen feleségedet, 
gyermekidet? De ón azt mondom azoknak, hogy nem embe
rek, hanem ördögök, akik énnékem azt súgják : Mert én tudom, 
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mivel álmodok. És ha engemet az Isten bátorít, ha mind e 
világ,ijesztene, sem félnék, énnékem úgy tetszik. Az én leve
lemre immár eleget hallgatott kegyelmed, hanem tsak erre 
várok immár választ. És ha a meg lészen, amit Ígértem, meg 
adom kegyelmednek. Megígértem az Úrnak ő Nagyságának 
is, küldje meg osztán avagy vigye meg kegyelmed, ezekkel a 
levelekkel egyetemben ő Nagyságának is. Tudom, hogy érette 
küld ő Nagysága. Mert immár levelem által megtaláltam ő 
Nagyságát róla. Jó választ várok kegyelmedtől, mint bizodal
mas és betsületes tisztelendő uramtól. Az Isten éltesse immár 
kegyelmedet, és mind ezeket adgya minden jóra. Data ex 
Küszegh 10. die apr. Anno 1596 Kegyelmed szegény alázatos 
szolgája és káplánja n , m , 

Fauius Thesaurárius 
minister. 

U. i . Tegnap nem küldhettem el ezt kegyelmednek, 
hanem ma, azaz 11. die apr. 

Kívül: Reverendo Viro, Domino Joanni Reczés ministro verbi 
Dei in ecclesia Csepregiensi ac seniori ministrorum ecclesiae Christi 
supremo etc. Domino ac vicino suo colendissimo. 

A Magyar Nemzeti Múzeum 2077. Fol. Lat. jelzésű kéziratgyűjte-
ményéböl. 

XIV. 

Keresz túr , 1597 deczember 19. Gróf N á d a s d y Ferencz levele 
R e c z é s J á n o s é s Thokoics G y ö r g y esperesekhez, melyben fel
hívja őke t , hogy válaszol janak B e y t h é n e k azon e lőbbi l e v e l é r e , 
melyben h i t c z i k k e k r ő l va ló b e s z é l g e t é s r e a cz ivakodások é s 

g á n c s o l ó d á s o k e lhár í tására ajánlta magát . 

Reverendi Domini, nobis honorandi! Salutem et nostri 
commendationem. Constitueramus quidem, uti Reverentiis 
Vestris coram exposuimus domino Beythe ad literas suas 
respondere, eique suae oblationis, qua ad mutuum colloquium 
sese offert, memóriám refricare. Sed perlectis denuo accuratius 
ipsius literis deprehendimus, non eiusmodi colloquium ab ipso 
oíferri, in quo de articulis fidei controversis, pie ac piacidé, 
sine rancore et stomacho, in timore Domini conferre ac dispu-
tare velit. Sed potius, ut. iurgia ac convitia sua, quae íme 
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usque chortis solummodo impressit, atque illinivit, coram in 
faciem maiori cumulo, effusioneque fremitu ac furore ore-tenus 
evomat, atque ingerat. Id enim haec eius verba formalia 
innuere videntur, ubi seribit: Vestra Serenissima Magnificentia 
mandet me in quemcumque locum evocari contra omnes, et videbit 
me illis eadem optimo iure decantata redditurum. Quocirca muta-
vimus iam de reddendo responso consilium, censentes, potius 
esse ab eius congressu et colloquio deineeps abstinendum, quam 
nostro quasi invitamento latiorem ei ad maledicendum fenestram 
operiendam. Literas ipsius originales ad Reverendissimus Ves-
tras transmissimus, ut iis perlectis Reverentiae Vestrae ipsémet 
quoque iudicent, an dignae sint, ad quas a nobis respondea-
tur. Quas tarnen ad nos remitti petimus In reliquo Reverentias 
Vestras valere precamur. Datum ex nostro Kereszthur, 19-
decembris 1597. " „ . , , T , _ _ 

Lomes Tranciscus de Jy adasd. 
Kívül: Reverendis Dominis, Ioanni Reczés et Georgio Thokowith, 

senioribus ecclesiarum nostrarum, ac ministris verbi Dei in oppido nostro 
Csepregh, etc nobis honorandis. 

A Magyar Nemzeti Múzeum „Collectanea ad históriám ecclesiasticam 
protestantium ín Hungária" czimü kéziratgyűjteményből. 

XV. 

L o ó s , 1598 aug. 25. Soós J á n o s loós i l e l k é s z levele Klaszekovics 
I s t v á n espereshez, melyben menti m a g á t R e c z é s J á n o s azon 
rága lmazása ellen, hogy M e s z l é n y b e bement Beythe g y ű l é s é b e . 
Kéri , hogy intse meg R e c z é s t , ne cs iná l jon sok zür-zavart , 
hanem maradjanak meg az atyafiúi szeretetben, s az e g y e s ü l é s 

nek lelke legyen köztük. 

Agnitionis Jesu Christi incrementum precatur! Szolgála
tom ajánlásának utánna, jó bizodalmas uram ós seniorom. 
Tsudálkozom, sok embereknek hamis vélekedésén és itóletin, 
hogy sine ratione, mindgyárást felebarátyok felöl Ítéletet tesz
nek, az mint hallom én felőlem nagy sokan tselekesznek, de 
nem elégesznek, hogy eök cselekeszik meg vele, hanem más 
keresztyén emberrel is elakarják hitetni az ő vélekedéseket, 
ez szintén olyan, mint az, ki álmát bizonyosnak itéli lenni; 
sok aranyat talált álmában, ha fel keolt, egy pénz sints tarso-
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lyában. Rágalmaztatom ezért Reczéstől és más uraimtól is, 
hogy Meszlényben obiter találkozván, bementem volt Beythe 
uram gyűlésében, ha az okait megértené, mind ő, mind penig 
mások, megszűnnének afféle vélekedéstől. De conscius ipse 
sibi, magáról nem hisz felebarátjának. Még nem oda attam 
azzal én magam, ha beszélgetni közikben mentem. Bécsben 
ment, azért bécsi polgár, Prágában ment azért ur; mitsoda 
consequentia ez: Törökkel beszél, azért török; avagy sidóval 
szóll, azért sidó; pápistával beszéli azért pápista, illyen az 
emberek Ítéleti, kiből soha jó nem származik. Az miből kár
hoztatom, hogy én Beythéhez esküttem volna, oda attam volna, 
deposito iuramento magamat, bizony senki felölem nem találta 
ezt mondani, sőt az miben lehetett pro mea tenuitate, az 
ellenek szóllóknak, ellenek szóllottam; de szabad emberek 
mit ítéljenek felölem, tudom én az én conscientiamat, abban 
tartom magamat. Hanem mint senioromat, erről akarám meg
találnom kegyelmedet, hogy intse kegyelmed Reczés uramat, 
szünnyék meg a sok heábavalóságtól, ellenkezéstől, szitkozo-
dástól és rágalmazástól, ha mit éh neki vétettem, kegyelmed 
mint seniorom törvényt hadjon köztünk, dirimáltassék közöttünk 
aequo iudicio, ha az ecclesiának vetettem, mint ur vagyok én 
az ecclésiában, hogy az ecclesia nem bírna én velem? Egyik 
membroma vagyok az ecclesiának, noha Reczés uram el nem 
hiszi, igazabb membroma is vagyok Önálánál. Mert Isten és 
az ecclesia bizonyságom, hogy electus concionator vagyok, 
vagyon arról való szép testimonialisom is, tsak nem tudom, 
mit akar a jó Reczés uram. Lám nem várok semmit tőle, én 
gonoszat az jó uramnak nem -kívánok; kegyelmed azért, mint 
seniorom tiszti szerénj intse ő kegyelmét, hagyon bókét a sok 
zür-zavarnak, maradgyunk meg az atyafiúi szeretetben, légyen 
az spiritus unionis nálunk, ne háborogjunk, ne kissebbitsük 
egymást semmi dologgal. Ha miben vétkeztem az ecclesia 
ellen, azért kegyelmed seniorom hogy megdorgálj, corrigálj; 
megtalálom én az ecclésiat róla, de minden hazug embernek 
szavát egymás ellen nem kellene elhinnünk, akárki mit mondana 
hátmegé, de szembe kellene az accusatort az reussal vonni, 
látnák meg, ha ugy vagyon, avagy nints. Én az ecclesiát meg 
nem vetettem, meg sem utáltam, el sem árultam, hogy ily 
titkon tselekszik a jó Reczés uram mindeneket. 0 lássa ha 
meg vét, de kegyelmed az én seniorom, nem Reczés, kegyel
medtől akarok én függenem, az én részemről tartozik azért 
kegyelmed vele, hogy Reczés uramnak én mellettem igasságom-
ban szólljon kegyelmed. Mikor szemben leszek kegyelmeddel, 
ugyan ezenről bővebben beszélek kegyelmeddel. Valere felicis-



sime cupio. Viro Reverendo domino cum suis charissimis. 
Datae Loosini, 25. augusti. Anno 1598. servitor fráter in 
Domino, ac cooperarius vester T a . 

r Joannes tíoos. 
Kívül: Reverendo Domino Stephano Klaszekowitsch, vigilantissimo 

Verbi Dei seminatori ecclesiae Dei, quae est Szent Miklosinus, ac fideli 
ministrorum verbi divini seniori eis lacum Ferteo etc Domino ac vicino 
mihi honorando. 

A Magyar Nemzeti Múzeum 207. Fol. Lat. jelzésű kéziratgyűjte-
ményéből. 

XVI. 

N é m e t - U j v á r , 1599 febr. 6. Beythe I s tván v é d e k e z é s e a dunán
tú l i ágos ta i h i tva l lásúaknak ellene i n t é z e t t rágalmai, t á m a d á s a i 

é s 1598-ban kiadott hittana ellen. 

Az Igaz Köröztyénéktevl Meg Hasonlót Confessionariusok-
nak rágalmazó Articulusok ellen irattatot, Igaz mentség: kiket 
évk Bőythe István bozzuságára egy kalandosságban, értetlenöl, 
rágalmazoyul, nagy hazugól, el titkoltatot Mestőr dolgából, 
fodozgattanak ö'zwe, az másonnét koldultatot Confessiok zerént, 
ez végre: Hogy az Vr Isten várása áztató zent Igének tizta-
ságos folyását Irégységböl el rekeztenék, az év nékyők teczöt 
Isten Lelke nélkevl való ahytatos kivánságok zerént. Ecclesiast. 
10. Mint az kigyó halgatván mar meg: akképen az titkon 
rágalmazó. 1599. 

Psal. 45. Az folyó viznek zuggása meg vigasztallya az 
Isten varasát meg zentölte az fölsógős Isten az eő haylokát. 
Az Vr Isten eő közepőtte vagion, meg nem indultatik: meg 
seghyty őtet az Isten igön regwel. Meg haborodtanak az 
pogánok és le haylottanak az országok adta az Vr az eő 
zawát, megindult az föld. Az erősségnek Istene mi veleőnk 
&z mi hozzá fogadónk Jacobnak Istene. 

Mindön kegyös olvasóknak Istenben való kegyelmet, 
Eőrők békeségőt kéván az Christus Jézus által ós hiwsógös 
zolgalattyát ayánlya. Juta hozzám egy könywechke, kit az 
Bőythe István felől, irtanak némelly embörök és hogy méltat
lan háborgattak; és mind Isten, s mind ez velág előt ellene 
vétőttenek. Mert immár azon Bőythe István, negyven öt esz-
tendöteöl fogva zolgál az kőrőztyénségben; senki ollyat felőle 
nem hallott, akivel vagi kárhoztatták volna tudományában az 

Egyháztörténeti Adattár.-VII. 5 



Jámborok, sem hog' élethyben meg fedhettek volna, hanem 
mostanában néminemeő meghasonlott hamjs Attyafiak támad-
tanak, kik Jámbor eletyt titkon gyanoságnak koromjávai 
akarják bé muchkolnja, órdömletlenöl, holot tudományának 
ellene való állasra elegek nem volnának nékj : Azért hogy az 
igazat el ne titkollyam és az eő Jámbor élethinek ártatlan
sága felöl bizonságot tegyek, minden békesség zerető Jó aka
rók elől, az kik az Istennek zent Igéjje tiztaságának és tany-
toynak féghetetlensógének örvendnek, im meg felelök képiben 
nekjök. Eő magatul senki válazt ne várjon, azért, hog' az 
igaz lelki ismeret, az hamis hirőkkel nem gondol, más az, 
hogy eő immár az eő Jámborul élt élethynek vénségére nem. 
sokat is lát. Ez'rt ideje sem engedi, hogy bolondokkal kötőd-
jiék. Ezön kérlek bennetök, hog' lássátok meg és ez kichin 
munkát, ítóllyétök igaz lelki is mérettel, ha kedig nem fog 
akaratotok rejá lenni. Mert az hamisságot inkáb zerethi ez 
velág, mint sem az igasságot, Isten légyön ítélő, és az eő 
maga igassága zéki lássa meg az eő dolgának igásságát és 
kijs zolgaltassa. Az eő gonoz káromkodásokkal nem annit 
gondolunk, mint hogy az Istennek anya zent egyházában való 
hitnek igasságát mindöröknek, az Isten lelkének benneőnk 
való hatalmas ereye által kí nyilatkoztassuk. Isten légyön 
veletök. Febr. 6. 1599. 

így kezdetik el az könyw, kit ki ereztöttek. Mindőn 
tisztősségös és Isten félő rendőknek, «géz Magyar országban, 
s kiváltképpen Sopron, Vasvár, es Zalavármegyékben valók 
nak, az kegyelmes Istentől sok ideyg való Jó egéssógöt. 

Ez levél eleyn azt iriak, hog' okát adgyak annak, kik miat 
támadott vizza vonyások az köröztyénségben az Lelki páz-
toroknak: és magokat mentik, hog' nem eő myattok eredőt 
légyön. Azért az Vrakra fordittyák zawokat, és azok segéd-
ségét kérik, hog' oltalmazzák őket az eő vallásokban, és 
ártatlan tudományokban mindönök ellen. 

Eg'gyessóg könyvét mondyiák, hog' abból irják ki az eő val
lásokat, és az pápistákat mondgyák, hog' eők azoktul idegönök, és 
tudományoknak réze vólök nintsen. Azokról az Jámborokrul néköm 
mast zóm ninchen. Isten fizesse nékik, ez ideyg az Vr Istennek 
tsoda tanáchából békeségösen engedtetőt miattok hirdettetni az 
Evangeliom. Isten adgyon malaztot nékjök, az eő isméretyre zent 
fia által. De az thi eggyességtök könywe nélkil nem zikőlködik 
az köröztyénség, mert vagyon néki igaz eggyességös tudománya 
az Vr Istennek bezéde, és ahoz köteles. Az az igaz itélő mind thi 
közöttetök és mind ez velág között. Ne oltalmazzak bátor, ez 
Jó Nagyságos Vrak az Vr Istent. Elég oltalma magának, tsak 



azon kérőm őket, hog' ne háborgassák, és az igasságot ne 
ildözzék, hogy eők is az magasságban lakozó Istenteől meg 
ne chufoltassanak és meg ne háboríttassanak. Am kedwes-
ködyetök valakiknek akarjátok ha inkáb embörök kedvét 
ozszátok, hogi nem Istenét. (Hierem. 17. Psalm. 146.) Bolond 
az ki embörben bizik és vethy az testöt karul magának, es 
az eő Vrátul Istenétől, el távozik az eő ziwe. Titokét senki 
nem kárhoztat, sem nem vádol: hanem az magátok iregysége, 
telhetetlensége és jámborok ellen való sok morgástok és nyug
hatatlan bozzonkodástok kárhoztat. Luther Márton felől az 
mit irtok, Én az Jámbort nem kárhoztatom; A mit chelekö-
döt, ha Jó lélökkel mivelte, Istentől iutalmát vötte, de hogy 
eő támaztotta volna föl az Vr Istennek Igasságát ítéllyék az 
töb, Jámbor Istenfélők. Soha nem volt az körösztyénség Isten
nek íghéye nekil. Mellyre mogának Istennek volt nagyob 
gondgya. Kimi okot keresni akar kinek is az eő dolgában, de 
meg itély Isten és az eő köröztyéni gyülekezeti. Zvinglius es 
Oecolompadius nem támadtak soha Lutherre, hanem minden
kor azon kőnyőrgőttek néki, hog' az eg'gyességnek kötele 
alatt, mint köröztyén tanytó Attyafiak megtartattak volna 
De nem akarta őket sem Attyafiaynak ismerni: sem az eg'gyes-
ségben bé nem vődte. Melly dologgal meg mutatta, minémő 
lelke volt, tálam veletök ozwe nem értötte az zeretet parancho-
lattyát. Iryatok valamit akartok, de azzal az köröztyéni gyöle-
kőzet nem epytetik, hanem magatokat ismértetitök. Az Augusz-
tana Confessio, avagy Vallás eredetyről az mit irtok, es az 
Herczegöktöl való bé vételéről. Annak iroya nem Luther Már
ton volt. Mert bé sem mert Augusztában menny, hanem 
Melanthon Philöp, az töb tudós Attyafiakkal, az vtán meg 
irták Luthernek, eő ys iovallotta, de mind az által tudgia az 
egézz Imperium, hog' mind ez may napigh byró alat vagion. 
Azután egy Interimot ys zőrzöttek vala, mellyet nagyob 
rézve ez máy napig az Imperialis Várasok tártnak zerte 
zerént. Thi kedig sem Augusztana Confessióban, sem Interim-
ban nem vadtok, hanem chak az Isten tudgia ez két velág 
közöt mint zégyőnködtök. Az thi hivataltok semmi nem egyéb, 
hanem a mint teczik és más embőrők chufolása, es őrök 
hizőlködés. ítéllyék meg az Jámborok. 

Zegedy Matthe a' ki volt, magatokis tudgiatok. The Reczés, 
meni bak nyakat vontál véle, a mig éle, hány pörötök volt. A mint 
magát tartotta, es mint zolgált az köröztyénségnek, hizem meg is 
ayandekoztak érte. De Isten senkinek ne adjon olly ház népet es 
holta után való zerenchet, mint annak az Jámbornak, a mint thi 
mondgyatok. Ne zollyatok hamis tanú bizonságot, meg vér Isten 



érte. Effelól többet zolhatnánk; de meg vagyon hagjván: Hal-
lotnak gono/.t ne mondgy. Lelki isméretőtők ellen irtatok, a mit 
irtatok. Itth penig igaz tanú bizonság tenny, ighértétök mind 
nyájan magatokat, tölchétök bé mértékötöket. Mi nekeőnk 
arra vagion gondunk mint illethessők tiztősséggel az mi Chris-
tusunkat. A mit az Bőythe István válaztása felől irtok az 
Superintendenségre: Jól emlekőzik még reyá. De kár illyen 
nömös praedicatoroknak olly igen hamiss bezédyekké lenni. 
Nem tudgiátok-e azt, hogy soha eő thi néktök meg sem eskeöt, 
hanem thi az thy hiyában való Lelki ismóretötökre eskeötte-
tök meg neki, a Hegyfaluy zent Egyházban, Zent Jacab nap
ján 1585. eztendőben, hogy hozza hallgattok, és oktatását bé 
vezytök. De az mint fogadtatok, vgy állottátok meg. Mert 
ezőtökben kellene iutni, ne keresnétök hazugságra való zepy-
tést az Igaz kivől magatoknak. 

Miben háboritot meg titokét Beythe István, abbane, hog'min
den gonosságtoknak engödelmes tyrőye volt, kivántaye valaha az 
tiztöt tőletök. MinemeŐ vonyatta keő az hordó bort az Attyafiak 
kedwe keresethyért? Rheczés az, tudgiátok magatok. Tyz ezten-
deyg zolgála egy végben. Aldot légyön az Vr Istennek dichőséges 
newe, ki hozzá seghytötte az eő seghytő malaztyának általa, hog' 
dichekődik véle az ő Igaz kőrőztyénsóge. Jámbor zolgálattyájórt 
mit terytétök neki. Ezt hog' immár hurogattyátok, és ki átkoz
zátok. Ellyetök chak, meg ayándékoz Isten érte. 

Az Augustana Confessio felől, kértétők vala, hog ne 
háborgatna benne. Nem háborytot eg'gyetis meg bennetök. 

Az hol az gondviseletre emlekőztetytök: meg volt, valamíg 
az Irégy ördög ellene nem állott. Am ki ereztőtte vala égczer Rhe
czés Jánost visitálástokra. A mig kőztetök iára, chak borral, három 
száz forint árrával todátok visitálását meg; kit kőzőletők kurva-
ffyának zidott, kit egyéb ondossággal. Ez végre kellőtt volnaje 
giakran valakit közötökben erezteni, hog' meg évőtt, ivott volna 
mindönötökből. Annak kívőleis tudgiátok, kinek méhét, kinek 
kőnyvechkeyt, es kinek egyéb marháchkáyát el tolvaylotta, es 
zégiönytöt, nyomorytott bennetök. 

De az Vr Isten vizza való értelömnek bochátot titokét. Vgy 
lőtt az mint akartátok; Nem zollot volna titokét Bőythe István, 
nehéz tíztnek le tételével, mert félte Istenet. De az melly égiben 
eskeöveseben vadtok, es egy más ellen való iregységben,nem Jám
bornak kell nek tök zolgálni. De ollyannak, mint Rhéczés János. 
Nem Jámborok azok, kik valahay Mestöröket így böcheöllik, 
méltatlan. (Ingrati Cuculi.)Emleköztessetek háládatlanságotokrol. 

A hol azt iryátok, hogy 1591 eztendőben tiztőtök zerént emle-
kőztettétök Bőythe Istvánt, az elébbi eg'gyességre, a mint hogy eő 



az eg'gyességben soha ellen tartó nem volt, azonképpen nemis 
emlekőzik reyá hogy Igyenetlenségötökre okot adot volna. 

De az thi tudatlan kewélységtök, ós akaratotok zerént való 
fői fualkodastok, volt kőztetök mindön bolondságnak oka. 
Vizzhavonyastok Irégységtőkböl támadott, es magatok el híve
séből, tudgia maga kőztetök, kichoda az a ki az tiztősséget 
kivánta, hog' látná, hogy érdöme zerént kilomben meg nem 
tiztölnék. Mást az vizza vonyásnak feő kalandosává tötteteök, 
hogy véle eg'győtt vakollyatok. Váryátok el chak, még ennél 
is inkáb vizzát vonzótok, mert bolondságotok arra vezet ben-
nőtők; Varga Mihály nömös bölchesége meg nem ment abból 
bennetök, ha Isten rajtatok nem könyöreölénd az eő ergal-
massága zerént. Téry meg en hozzám Israelnek szám köve
tese, hogy ne haragudgyam reyatok mind végígh. Azt mondgya 
Isten Hieremiásnál. etc:. Nem halogatta Bőythe Istwan soha az 
thi iavatokra való dolgot, mondg'atok igazat. De Vratoknál 
árulkodastokkal megh gylöltetétök. Jámbor zolgálattyát eret-
nökségnek magyarázatok, hamis gondolatokkal, (mert ítéletöt 
felöle tenni nem hogy akkor de most sem tudtok), es hiw 
munkáyajért az körösztyénségben meg pölöngérözétők. Hogy 
sem mint ew miatta Vratok az köröztyéni győlekőzetőt hábor
gassa, inkáb mind tizt nélkil és zolgálatotok nélkil akart lenni. 
Ez bizony igaz. De thy mind az által sem hizitök, sem vallyá-
tok, mert meg környéközőtt az Eördög bennetök. Ninchen 
Bőythe Istvánnak, sem tyz sem husz Jobbagya az plébanos-
ságban, mint thi néktők. Hanem nyomorult munkáyával kelly 
élni, annak áldomását várya Istenteöl. Míg'győn nyavalyás, 
ha nem tud, az hizőlkődéshőz és az zégyönkődeshőz. 

Nem vontátok le arról az Superattendenségőt,a ki jó kedd vel 
ő maga le tőtte. De emlekőzzetök ráya, ne chalárdkodgiatok. 
Az thi gyeőlestőkben, minekelőtte néki semmit nem ielőntötte-
tők volna tudgiátok az vepy közönséges gyeölesben minemő 
káromló lewelet írtatok néki. Es az thy postaytok által mind 
közönséggel oda keöldétök néki. Eleyben vetötte az egéz 
gyeőlesnek, vgy zabaditotta reyá hog' néktők íryon. Es vgyon 
nem voltatok egiebek nagiob rézre, hanem Rhéczés Vram 
kalándossága alatt valók. Isten tudgia kedig hogy egynehán-
zor uzollotta tiztivel, az gyeőlesbenis tőreködöt, hogy ötet 
tiztölnék meg véle, chah az Eg'gyesség meg maradhatot volna. 

Az után irt, nem válazt Istentelenségtökre, hanem binötöket 
számlálta előre, és hamis hitötökre emleköztetöt, mert tarto
zót tizti zerént azzal. Comediatokat nem eő irta, sem eő híré
vel nem költ, hanem chak az ki igaz azt irta. Nem kellöt 
néki gyermöki Játék. Tégődet Rhéczés ez may napyg sem 



valaztot az Isten köröztyéni gyöleközetj prédikátorra. Hanem 
a mint Hieremiásnál panazkodik Isten : Non mittebam eos, 
ut currebant. Nem kildöm vala őket, mégh is futnak vala magok-
tul. De ugyan ollyan zégyöntelennek kelly annak lenni, az ki 
vak meröségre vetötte magát mint vgyan az prophetánál 
vagyon (cap. 44.) Az zót mellyet hozzánk zolottal, úgymond 
Isten nevében, tőled nem hnllyok; mert mind azt chelekedgiök 
az mellyek zayunkból zarmáznak. The Varga Mihály, nem 
tudodode myért kildettél vala, az körözt Vry mestörségre és 
Sárvárat el nem zenvedtek vala. Ezzel az hírrel, az prediká-
torságra válaztást nem érdömlötted volna. 

Az többytök ki Sodomita volt, ki nömös azzonyok subachkáya 
chináltatoya es ezért feddöt bennetök. Ezt vöttétök gonoz névön. 
Ennek nem kellött volna chak hallatniis az köröztyénségben, hara
gudtatok érőtte, hamissan árulkodtatok. ígérte zegény levele 
által egynehánzor Vratoknak, hogy törwént áll, és mindöny-
tökre chak egy ighe zawárulis meg felel. Mind ez ideig nem 
akartátok az igazat bé vonni, hanem káromlastokkal akarta
tok meg felelni. Lássátok, ha egymást ragyátok, hogy egy-
mástul meg ne eméztessetök. Mert az iregyök az magok fegy
verével sértyk magokat. A mennyben ártnak az kire törnek, 
anyban veztyk önnen magokat. 

Nem hamissan veztetök: igazán veztök, meg nem tértök. 
Nem ellenzi Jo Rheczes Vram tőled az Zábraghy pispöksógöt, chak 
Isten zeressön véle. Nem igazán zolgálz the Istennek, hanem az 
konczért. Hasad Istenöd, dicseködésöd zégyön vallásodban. 
Zötözzél véle, nem veszi el Beythe Istwan előled. 

Tudgyok, hog' meg tiltották tőletök az rágalmazó irast, de a 
Eördög nem nyughatot, tilalom ellen és az köröztyénség eg'gyes-
sége ellen latorkodtok; bátor haragudgyatok; chak hadg'átok el 
binötöket, téryetök megh. Christus Vrunk példáyában magatokat 
ne keverjétök. Mert az igaz, thi hamissak vadtok, thi förtelmessek. 
az penigh bin nékil való. Azt mondgiátoke, hog' bálvány imádok 
nem vadtok: nem chak az tizta tudomány, de az tizta életh is 
kívántatik Isten zolgaytul. Zitkozodás thi néktök az igaz mon
dás. Mondgyatok igazat thys Bőythe Istvánra, meg nem harag-
zik érte, hanem meg közöni és az bely vétkét, Isten segéd-
chégéből meg akarja Jó élettel epyteny. 

Az Jo Vrak itélethy apellálasa után, kérdik Bőythe Istwánt, 
hol hallotta, avagi láttaye az reyáyok kiáltót vétkeket: és versöch-
keytis zidalmazzák, ha meg nem érthetők. Mit gondolnak, vélök? 
vgyan sem illőt Virgilius avagy Homerus vers eyvel afféle zegiön-
ségöt irnya: Igaz elég ha megértöttétök. Vgyan nem illött azoknak 
modgyát töletök kérdözny. Mert akkor irta azokat, a mikor, 



tempus fuerat dicere, quo sentiret. Ideye volt elő bezélleny 
az mellyeket értené. 

Ezöket kedig az vétkeket, emlékőzzetök reyá, az vepy közön-
ségös gyeölestökben őki mondotta, zömtől zömben. De chak fille-
gtetök, haragudtatok reyá és még akkor elvégeztétök, a' thi álnok 
ziwetökben, hogy efféle vétketök ki kiáltoyát el ne zenvedgietök. 
Vallyon mellytöket nyomorytotta Bőythe István egéz tíztiben meg, 
de thi még az tizt kivöl is hóhérokká, embör öldöklőkké löttetök. 
Nemveziaztaz hazugságot az vén Beythe magára; hanem vgyan 
raytatok hadgia. Lám eléggel vzollotta magát, hogy kézz igaz 
birok előtt törvént állani, biryátok immár valaha reya magatokat. 

A kit egynehánzor élőtökben vetőt, es semmyt nem 
gondoltatok véle, nem illotte kőzőnsegőssen ki ki altani. En 
azt mondom, hogy nem vgy iár az Isteni zolgálat, mint, az 
velághy tizt viselet. Ha kedig zintén vgy magyarazdnádis az Lopó 
az byrót örömest meg vetné de még appellálását sem vézik bé. 

Ha nem thi vadtok azok, a kiknek mondót, nem thi, 
hanem eő zegyönödött, mert hazugnak találtatot. Adgya 
Isten, hogy vgy légyön, de morgótok érte. Binösöknek ismé-
ritök magatokat. Mit irtatok vala egyezer Bőythe István ellen, 
iusson iol ezötökben, kit meghis tiltottak volt, hog' k i ne 
ereztenetök. Bátor vgy cheleködgietök; de a mígh az Jám
borokban eg'gygh él ez világon, az thi hamisságtöknak meg 
torkolloya meg nem zőnik lenni. Ha köz embörök volnátok, 
másképpen kellöt volna veletök cseleködni. De holot Isten 
zolgaynak tartassatok, és förtelmesködgietök; soha azt ne 
reménylyetök, hogy Istentől el tirettesetök. 

Az hol orozul az Calman deyák halálát, nagy vejkeöl zömé
ben hánnyá tok, él még mind fia, s felesege annak, kérdgietök 
meg azoktul halálát. Akkor holt meg, mikor Isten ki vötte; 
towábbá ez orzág még birák es törvény tewők nékil 
meg nem fogyatkozot, törvént töznek Bőythe Istwan közöt 
es az Cálmán deyák maradekja közöt. Ha tudnátok, hogy 
embör öldöklő volt, myert válaztottátok volt SuperintendensÖ-
tökké! Latrok azok, az kik afféle latrot válaztnak elöl iaróyokká. 

Lam tyz egéz eztendeig zolgált. Hizön hallottátok ha 
ki ellene panazkodott, avagy valami gonoz hirt ellene 
zóllot. De hamis itéletőyek vadtok, és nem épytitök az Úr 
egyházát, ha nem rontyátok. Tyétök az kép mutatás, és annak 
az zerelme. Beythe sem lffyuságában, sem mast vénségében, 
sem belső, sem kilső képöt, nem mutatót. Hanem az Zent Pál 
bezóde zerént, az igazat azt mondotta, hog' vgy vagyon. Az 
hamissat kedigh, Nem. Thi mindön tudomány zelétöl vysel-
tettök, es ez velagtíy hizölködés, és zerenche után iártok. 



Zent Jób könyvéből, átkot kiáltotok reya. De az Ur Isten 
itélethi, illyen hamiss hitőyeket terhelt azzal, aminemeőyek 
thi vadtok. Az igaz lelki isméretőyeket Isten meg aldgya. Am 
thi átkozzátok, chak az kegyelmes Ur Isten, az eő zent 
zömeyt rola el ne vegye. 

Meg az Vrakra fordyttyátok zawatokat és okát akaryatok 
nekik adni, myért gylöllyenek bennetök. Es az zent Pal bezedet, 
mellyet Thimotháusnak irt, magatokra akaryatok érteni. De nem 
azért vadtok thi gonoz hirben, hog' az Christus hityért és Jstenbély 
bizodalmátokért háborgatnának, hanem hog' hamis hiti zegőttek r  

es egy nehányotok, lator és parázna cheleködetöyek vadtok. 
Az Cain példáya sem illik ide. Mert thi őltétők meg Bőythe 

Istvánt, mind tiztösségében, méltatlan, ós mind Isteni félelmének 
gialázattyában Nem zabade Jámbornak magát menteni, és 
ártatlanságát oltalmazni. Nem iár az hamisság zerént Isten 
orzága. Nem vallástokért pirongatot meg mást valaki, nem 
tudományotokat hozták elö, hanem hogy meg érchétök, irégy-
ségötöket, fene vralkodástokat, és lator vétkeytöket. Mellyek 
bántnak bennetök. Könyörgötök hog' oltalmazzanak az Vrak 
bennetök, mind addig bátor, mig az kegyelmes Isten reyánk 
erezti : de előzör tegyétek igazakká magatokat, es fesöllyetök 
ki az binökböl. Nem az the itélettökön áll az Isten bezéde 
Igassága, hanem Istennek lelke velágosytásán. K i thi nálatok 
ninch, hanem Eördögh lelke, mert embör öldöklők vadtok. 
(Joh. 8.) Ez kóvánsága chak az Eördögnek. 

Azt iryátok az lewél véghe felé, hog' thi zenwedtök az Igas-
ságért. Sőt az mondgia Zent Petör. Hog' mi kedwe vagyon, ha 
binötök zerént orczül verettettök. De ha az Igasságért érdömötök 
kivöl valaki háborgat, az dichéretös az Vrnál. Nem Beythe hábo-
rytot meg titokét; thi gialaztátok meg ötet. Hizöm értytök. Még 
az tudományra nem iutottunk. A mikor oztán annak oltalmára 
meyéndeönk, akkor mongyátok ezöket. Legyetök Jó fák előzör, 
vgy terömchetök Jó gyömölchöket. Thi magatok hittétök el 
magatokat, hog' thi bölchek vadtok. Boich az ki Istenfélő, 
tanytot az, a kit Isten tanit. De nálatok Isteni félelöm sincs. 
Mert Eördög Apátok cheleködetyt köwetytök. (Joh. 8.) Az 
eleytöl fogwán az embör öldöklő volt és az igasságban nem 
állott; Mert fiayt is hazugságra tanitotta. Sokat épytetök az 
köröztyénségben, illyen lator irástokkal, váryátok el iutalmát 
munkatoknak. Meg fizet azlsíen mindönytöknek eg'gyöl eg'gyig, 
az eő maga Igassága zerént, mellyet el nem kóslel, noha 
láttatik ideyg el halaztany. 

El iövén el iő, és nem késik. Mind könŷ vv nyomtatokkal özwe 
iedzettek vadtok, az a mint él az arulo tudgya az maga nyughatat-



lan lelki ismérethy. Beythe Istwán mentötte azt meg az haláltul 
mind feleségével őzve, es az Jótéteményért, ez az Haladás . Tud-
gy átok mint iártatok az Matthe Mestör mara dókával. Könyörgétök, 
hog'el ne vezesse az igaz Ítélet; mert néktők tisztösségötökben, 
és előtetőkben forgana: Meg mentétök az Hamissat.és latrot, mind 
Benkoczitok Jo hire nevével özve. Ez az Jó tétel meg tórytése. 
Méltán zenvedöd ezöket zeghény Bőythe István, Mert nem 
kellött volna ezöknek semmiben egy horayg is kedveznök. 
Am had zégyönödtek volna. De ez utanis az vezél meg talállya 
őket. Igaz ítélő az nagy Vr Isten. , 

Vrak és Iámbor Neömös Vraim, ne botránkozzatok meg, ez 
nyomorult igyenetlenségben. Jannes es Mambres Moyzes ellen 
támadának, de nem hatalmazhatának el. Ezök az hit mellet való 
eze vezöt emberök is, noha ellene álnok az Igazságnak, de tovább 
immár elö nem mehetnek. Mert az eö bolondságok immár tudva 
lézön mindönöknél az mint azokéis. 2. ad Thimot. 3 Exodi 7. így 
chufoltatnak meg Istentöl. (Num. 16.) Chore Dáthán és Abirám, 
röttenetössen meg bintettetének. Eök támadtak Beythe Istwánra, 
es vizzha akaryák harytany. Nála levelök, a mivel gyalázták 
nem tagadhattyák. Méltó volt innét az feddés, ö tölök nem. 
Ezzel az Vr Isten igéyét el nem veztik. Meg tarttya Isten 
azokat mind véghig az kik övey. Mert ő néki kedves aka-
rattya, hog' az gonoz napon megzabadicha az ő hiweyt. Vgy 
légyön Vr Isten. 

Kegyelmes Isten. Im ez előt való időkben Crajczer Györgyöt 
hozták vala az eg'gyességök meg haborytására az Vr Istenzolgái-
nak. A mit Beythe Istwan cheleködheték.azmijólsteneönk seged-
chégéböl, az eg'gyességöt oltalmazá. The vagi Vr Isten, abban 
bizonság. Az föl kereködék, elméne mind Gabel manussával özwe. 
Onnét meny hazug irást ellene nyomtatának tudgyátok sokan. 
Kiben Bőythe Istvánnak soha hire sem volt, tudgia Isten. Mert néki 
mind az Vr Istennek zent bezéde Igassága es mind Lelki ismerety 
tanubizonságot tézön, hog' az Igasságban töreködöt. Es min
dönkor onnejt bontották föl az Isteny és Attyafiuy eg'gyes
ségöt. Hánzor veztö-gettették meg az köröztyensógh Convoca-
torjáit az idegön nemzetséggel. Magok elegek az mire nem 
voltanok, az alattomban való árulkodás mind arra vitte őket, 
hogy idegönökkel kezdenék háborgattatny, az Eg'gységet 
az sok Jámbor tanito Attyafiaknak. 

Mostanis mindön írásokat, a mint az rövid regulátis, miért 
hog' inkáb mind chak az sötétben, titkon, magok kőzőt himtögetyk. 
Az nap fénre sem eök, sem irások, az világosság eleyben nem kel
nek. Jámbor bizott Vraink baráthynk, szánván, kösérvessen emle-
köztetnek, latorságitokról. Thi, adtok am okot effélére. H a azt bán-



ták, hog' Bőythe István fáradótt eröttök,ínyért nem mondták meg. 
Munkát nyavalyán nem vött volna; sem kőserőségön faydalmat. 
Mostan vgyan nem bánnya, Mert Jó emleközetben vagion Istennél 
neve. Eél az köröztyénségben. Am thy nyughatatat lankodgyatok. 

De nem Bőythe Istwánon cseleködték ezt, hanem az Vr 
Istenön es az ö köröztyóny gyöleközetjn. Zép eg'gyességök az 
Vr Isten zolgaynak es az egéz Isten népének egy iránt való vallása, 
es ÍIZ Eördög ellen való gyözödelme, Thy miattatok fordyttatot 
vizha. Mayd kettő zál reátok. Eg'gyik az lelki vakság, Másik 
hazatok puztasága. (Matth. 3) effélén kezdi el Isten az idegön 
fiak bintetesyt, mig el vezesse őket. Magatok kedig ezt meg hid-
giétök, hogi az hazugságnak engedtetök es az Igazat nyomor
gattátok, mind eg'gyg el veztök, es ez földnek zineröl kit öröltet-
tök. Ne hig'gyetök zomat. Mert talám azt vélitök hog' magamtul 
zollok: hanem kegyötlenkögyetök es Istennek bozzűállo haragyát, 
nyakatokra két kézzel vonyatok. Elégh példátok elöttetök. Hol 
Crajczár, hol hubá. 

Meg azután ezzel az kegyötlenséggel nem elegödétök. Az Vr 
Isten probajért Isten zolg ayra az Jó Horwát Gergölyt ki hozá elő
zör Siboltitokkal özve, azután Severinustokkal. Chepregre gyeö-
lést tétetétök. Beythe Istvánt barátságos szóra oda hiwátok, nála 
leveletek, nem akart menni. De egy néhány feö embörök által 
addig vzollátok hog' el méne. Nem az okaert tartoztatta magát, 
hog' az Igasságot zégyönlött volna. De látta michoda zerencháya 
az thi nyayassagtoknak. Nem kellöt néki az tizt. Thy éröttetök 
nem kellött, mert Idegönségötöket látta hozzá s vizza vonyas-
tokat zégyönlötte. Magatok akartatok, mind prophéták, predi-
catorok es mind vezerök lennötök. Lattya Isten, akármint 
tagadgyátok embörök előt. Az igaz biro itélö legiön benne. 
Ha hamis ebben Bőythye István, az igaz biro itélethy lézön 
rajta. Ha kedig thi hamissak vadtok, Isten ergalmazzon, es 
ismertesse meg magát veletök. 

Elméne az napra Bőythe Istwán. Horwát Gergőit tuggyátok, 
mind Severinussával, és az eő pártyaival otth talála. Valamennyen 
voltának, kedvezéséyérte, myérte. egy sem álla mellé, hanem ő 
maga zegény más fél egéz nap felele nekik. Ha az bolondság kel
lött kedvöknek, miért nem kidték ki közzölök. Jó kedvel ott hadta 
volna őket. Ott is tuggyátok, hog' ő magok az vetélkedő Jámborok 
meg hasoniának. 

Eg'gyik azt monda Hog' az kenyér az Christus Vrunk 
teste. Másik kedig, hog', alatta vagion. De thy néktők nem 
fér az Isten igassága feyetökben; mert meg vakytott az 
Isten itélety bennetök. Hog' ha nem akartatok hinni az Igas-
ságnak. hidgyetök az Hamisságnak. Mert az Isten reyátok 



haragudot, még csak vakságotokat sem engedi megtudnotok. 
Noha tudományotok illyen igön hánkodik bennetök. 

Az magatok kivánságinak hagyattatok. Ezök után két 
Nótáriust válaztátok. Eg'gyiket az Beythe fiát. Másikat egi IfFyat. 
A mit mind két felöl zollottak meg irták. Vg' teczik eg'gyik fele 
ez may napigh ielön vagion. De hog' látá Bőythe Istwán, 
hogy háborúra, nem az Isteni zeretetre igieköztök: Meg 
monda előttetök, hog' soha chak egi gyeölésnek sem volt Jó 
vége. Buchut vévén töletök, ki méne. Azt költétök vtána, hog' 
haragiában, és azon való zégiönletiben mönt el, hog' meg 
gyöztótök. Hiszön bizonságot tesön az írás. Senki kedveiért 
nem hazud. Még akkor Nömös prodicator Vraym mindnyayan 
magatoknak maradtatok, és placentinusokká löttetök. Jobbal-
lottátok az egy Czipót és az pohár bort, az Vr Istennek tizta 
és förtelöm nélkil való bezédénél. Itt az thi Attyafiúy zeretet-
böl való bezélléstök, mérőggé változók. Föl kelétök, azután, 
tudgyatok; hogy mindnyayatoknak zabád volt valamint iarta-
tok, és zégyönködtetök 

Az thi Jámbor Rheczéstöknél, kurvaffy néktők nevetök. 
Az kit meg akar bennetök fogatni, ottan fogva lószön. És 
az Rabok közöt Beythe kurvaffy pap newök. Meg itély Isten. 
Mert az mondgia: Valaki titokét megbánt, az én zömöm 
fenét bántja. 

Még nagyob lén, föl méne Horwáth Gergői Severinus-
sával, otth azt zörzék Bőythe Isván ellen, valamit akarnának. 
Bartffáné vag' hol kinyomtaták es az magok zégyönére ki 
adák. Kit tud az Isten, hog' hamis, mert magatok vadtok 
bizonságok, még éltök sokan, hog' az igasságot meg nem 
gjőztók, hanem ök győzettek meg az igasságtul. 

Talám azt vélytök, hog' ninch Isten ki az igazat nézze, 
térjetök meg immár valaha és minekelőtte el vzzetök, keres-
sétök Isten ergalmasságát. Hol Horwálh Gergői, hol Severinus; 
az álnok férfiak, félig nem élik az eö napyokat. Ezt bizonyai tud
gyatok , hogy az Bőythe Istwánnak, az nagi Vr Isten oltalmazoya 
és nyilván meg tartya az eö kedves Jó akarattya zerént, ha 
nem tudom meny álnokságot kiáltotok is ellene, mert bizik 
eö benne. Az Isten ellenséghy kedig mihelyön tiztösségre 
vétetendnek nagi hertelenséggel, mint az fevst elveznek, és 
semmié leznek. Meg engedi az Igaz Isten erny, hog' az eö 
ellenséghy vezödelmet, sőt az Vr Istenre támadókét meg 
nézhesse zömeyvel. I . Corinth. 14. Mert még az prophéták-
nak lelkökis más Leikök alá vettetnek. Mért az Isten nem 
vizzálkodasnak, hanem inkább békességnek Istene. 

Miért hog' ayánlani akarták az Rövid regulát, más Jám-



bornak meg káromlásával és rágalmazásával, kinek gyalazattya 
nem chak magát, hanem azokat is illeti, akiket vele eg'gyöt 
kárhoztatnak; de az miben mást ítélnek, abban magokat kár-
hoztattyák. Mellyet meg mutatnak az Rövid regulának rönd 
zörént való Articulusy, holot ertetlenségöket és tudatlanságo
kat, az ő bolond tiztösség kívánásokkal, és magoknak idegön 
dologban való avattatásokkal, mindönöknek nylván ki ielöntik, 
valakik lelki aheytatossággal kivannak az mi közteönk való tudo
mánynak végére menni, kit ök vizzha vonynak nagy köserősége-
vel mindön Istenösnek. Azért Istennek lelke által azokat, az kik 
tiztaságos folyását Isten Igéye forrásának föl zavarják, az 
magok Articulusynak ielönsóge zerént igy vadittyok el. Azért 
hogy nyilván legyenek kichodák az Isten Igéyének igaz értőy, 
es megtartoy. 

Az R ö w i d r e g u l á n a k , és formának az mellyet hiwtok, 
a mely zerént kelly mindön értelmeknek meg próbáltatni, 
arra ezt felellyök, Kéreönk bennetök, ne zörözzetök thi zent 
írást, chak azt tudgyatok fogadni, az mellyet az Vr Isten 
élénkben adot, Igaz elégh. A thi könyw zörzéstökkel nem 
gyönyörködik Isten. Amaz bezéd zerént: Az hitetlennek 
kedig monda az Vr: Miért hirdetőd the az én bezédömet, és 
vézöd ayakidra az én tanubizonságomat. Gylölted az tanítást 
etc. Psalm. 49. A mi az zent íráshoz tartozik: Az Moyses, 
propheták, Soltár könyw irasy és nagyob rézre az egéz vy tes
tamentum. Azok az Vr Istennek tizta bezédy. Semmi megvet
hető bennök ninch, es tartozunk vgy fogadni, mint önnön 
maga zavát az fölségös Istenét. 

Mind az által az zent Bibliában vannak nemelly zent köny-
wek, mint Judythe, Tóbiásé, Machabaeusoké, Bölcheség könywe, 
es egyéb egynéhányak, kiket az köröztyénségben olvashatnak, 
de ninch anni ereyök, mint amaz elsőknek. Es ha valamiben 
igyenetlenködni láttatnak, amaz elsőkből kell őket meg Ítélni, 
így osztották el ezöket az zent Doctorok, az köröztyénségben. 

1. Az hol az zent Irásbély Doctorokrol emleköztök: meg 
felel arra zent Aguston De Trinitate libr. 3. Chak az eleyn. 
Ne zolgálly (ug'mond) az én írásymnak, vg' mint az zent Írá
soknak : mert azokban a mit nem hízz valais, mikor meg talá-
landod kótölködés nélkil hidgy. Ez enymekben kedig, a mit 
bizonyosnak nem tartazz, valaha bizonyosnak nem értheténdöd, 
erössen meg ne tarch etc. Es ez zorul meg emleközzetök, 
talám helye fog lenny. 

2., Mondgyatok azt, hog' az Apostolok vallását, az Nicaea 
várasbélyt, és Athanasius Doctorét, thi igyenlőképpen tartyá-
tok és tellyes ziwel. Adgia Isten, hog' igazat mondgiatok 



kinnyeb azt meg mondani, mint sem bé tellyesyteny. Es ezöket 
sem kellene bé venny, ha az derék zent írással éppen nem 
eg'gyesödnének. Es az vallások vg'an nem eg'ebek, hanem az 
Christus hitinek rövid sommay, mellyeket hinneönk kelly. 

3., Az Augustabély vallásnak, a kit mondotok, nem közö-
nségös gyeöléséből az Anya zent egiháznak zármazot, Jowá 
sem hagyatot: söt nagi vér ontás is támadót vtánna, de mind
azáltal vgyan vg' kellöt; az Igazságról vallást kellöt tenni 
és iob volt Istennek engedni, mint sem emböröknek. De 
hog' a mellé kötelezzök az köröztyén gyöleközetöt, nem lehet, 
mert előtte iáro az Vrnak tizta bezéde, a hol azért egyesödik 
véle amazért kelly néki engedni, a hol nem láttatik eg'gye-
södni; az förtelöm nókeöl való ighen kell meg állani. Ezt 
magatokis iawallyátok, ha vakok nem vadtok. 

4., Ekképpen kell érteközni mind az Apológia, az az, 
magyarázattya felöl és az Schmalchaldiay Articulusokról. 

5., Luther Catechismussárol, és mindön egyéb embörök 
Irásyról. 

6., Jok ha az köröztyén gyöleközetnek epöletyre van
nak, és az Vrnak bezédét követik. Meg vethetők, ha miben 
attul ki lépnek, és magok lelkétől iárnak. 

7., Thi kedig nem magyarazoy, sem epytőy nem vadtok 
az Isten ighéyének. hanem rutytóy, és az magatok gonoz lel
kétől föl fualkodot hamiss embörök. 

Luther Mártonnak tiztösség adassék. A mi iot chelekö-
döt, Istentöl vezi iutalmát, és ha mindönben az Vr lelke volt 
véle, bizony böchölletös. De mind az által nem ötödik Evan
gélista, sem nem tartozunk vgy írásához ragazkodni, mint az 
Evangeliomhoz. Senkinek sem kell, se az eö Irásy alá irnya, 
sem masé alá. Mert az köröztyénségben hallatlan dolog. Az Vr 
Isten bezéde az meg probáltatot arany, alá irás nékeöl abban 
kell Istenfélő embörnek meg maradny. Valahogy nem vezítök 
ezötökben magatokat, de nem az soknak eg' iránt való tévöl-
gésében gyönörködik az Isten, hanem az eö zent bezédédének 
igaz vallásában, és az ő zerető fia igaz ismérethyben. Vallyon 
mellyk Vr seghytötte zent Pált az igasságnak igaz vallásában? 
Lam Christus Vrunk mondotta: Zentöld meg Athyám őket az 
Igasságban. Az the bezédöd Igasság. Joh. 17. Meg sem elege ez, 
a hol, az Mestör Christus is Igasság, az ő Igéje is igasság, 
hanem valami tévölgés vtán mentők órtetlenségtökben vakolva. 
Isten Igéye zövetneke az Istenös Embörnek. 

• Az E r e d e n d ő b i n r ő l . Valamit ide fordytottatok, 
mindnyáját zedegettétök, az formula discordiebol, a kit thi 
eggyessógnek könywének híwtok, a melly igazán: vg'is kazda-



gultok véle. Nem Jacab András az Igasságnak és eg'gyes-
ségnek Mestöre, hanem az Christus, és az eő zent bezéde. 
Kowách Andrásnak az miwhelyben adgyátok az eő böchöl-
letyt, nem köteles effóléjekhöz az zent Lélők, kiknél örök 
gylőlségnek Lelke vagyon. Vgy fordytottátok kedig, hog' senki 
nem tudhattya, ha deyakul-e, vag' magyarul zolottatok legiön. 
Mert az deyákot kinnyebb megérteni, az értőnek, mint sem az 
thi Magiar zavatok iarását. De vgian nemis tudgiátok mit irtatok, 
a nag' bölcheségtök miá. Ha az Eredendő binröl kell az köröz
tyénségben zollani: így zollyatok az Jó Isten segédségéből. 

Isten terömté az embört tudgiátok; es az maga ábrá-
zattyára. Isten abrázattya lelki és belső dolog: az az ollyan 
tulaydonság, a minemö Istené: Igasság, zentség, ártatlanság, 
tökélletösség, az terömtö Istennek tizta ziwböl való zerelme, 
és tellyes lélökkel való engödelöm. Annak az mindön Jó te-
römtönek, illyen nömös terömtésének is kellöt lenni. A mint 
Gen. 1. ez meg bizony tátik. Ebben az tökélletös ábrázatban, 
ki eredendő igasságnak mondatik eg' nap lőtte az embör, 
vag' towáb nem tudhatik zintón. De nylwán boldog öröm vol t . 
Az Angyalokatis igy terömtötte vala vgyan azon Vr Isten az 
előt, es azok önként, senki kórleléséből, nagy seregökkel, 
nem elégödónek az nömös terömtéssel, hanem kewélységben 
esvén, az teremtő tiztösségét kiwának magoknak, és az te-
römtés igasságátul el zakadván, ördögökké tévék magokat es 
az terömtöteöl örökké el vettetének, hog' igaz itélety örökké 
meg állana. A melly Angialok kedig meg maradának, az te-
römtésnek igaz engödelmében, azok az Vrban örökké meg 
erőssytetének, hog' az igaz álhatatosságnak örök iutalmát von
nék. Ezök az zent Angialok, kik az Vr Istennek örökké zolgál-
nak, és az köröztyénségnek örizetire éreztetnek. Ad. Hebr. 1. 

Mikor az embör igy terömtetöt volna, a mint hallók: 
az Eördög ki Istene zeretőjéből, irég'gyé és gylölővé fordult 
vala, hog' kire torkoskodék: es az Vr parancholattyát meg 
zegeté vélök. Gen. 3. Melly mi helyön lén: ottan az Eredendő 
Igassága az embörnek eredendő binné változók. Magyarázd 
immár az Eredendő Igasság, zentség, tökélletösség, Isten ze
relme, hanem reyá burula ördög abrázattya, hamisság, átok, 
tökélletlenség, Isten gylösége, es örök halálra való kézölet, 
ki bezélhetné elő, az zörnyeöségnek nag' voltát the benne 
zilitöl. A kinek valami kichin világosság adatik, láttya melly 
nagy vezödelöm légyön, Isten ellen ellenködni, és néki nem 
engedhetni. . 

A ki kedig nem ziletöt, mint az nyavalyás első zileink, 
hizöde azt melly nagy keserőséggel emléköztenek az el vez-



töt iorul, és talált örök vezödelmekröl. Ha az Vr Isten 
kegielme nem tartoztatta volna, eg' zöm pillantásban meg kel
löt volna emeztetnyök. De az Eörök kegyeimességő Isten, 
könyöröle raytok, az halálban el nem hagyá őket, ha nem 
ergalmasságát hozzáyok mutatá, és nag' kegyelmességót ighóré, 
kit ismég, soha senki nyelve méltó dichérettel örökké nem hir
dethet. Magyarázzad immár ezökböl mi legyön az Eredendő bin. 

Az Eredendő Igasságnak fogyatkozása, termézetnek rom
lása, és mindön gonozságra való haylandoság, kiért Istentől 
az embör örökké el vettetik, ha bochanattya Istennek, zerető 
fia erdőméből nem lészön, az benne bízóknak. Lássad, honnét iöt 
az eredendő bin. Isten parancholattyának meg zeghéséből. 
Nem emböré az a' parancholat; Istené, gondolly azért meg, melly 
nagy dolog légyön Isten ellen véteni. I . Johan. 3. Mindön 
vétők törvóntelenség. Mindnyayának egy kárhozattya Istennél, 
Isten zine elöl való el vetés. 

Immár a mi veteködést támaztnak, az kik bolondsá
gokban kévánnak bölchelködni. Allapottya legyöne Embörnek 
az Eredendő bin, avag' történeti, az az, másunnét zállotte 
reyá, avagy maga mi volta. Ezt kérdözik, minemeő állat 
legyön az bin az Embörben, a' melly ben zilletik ? Kiny reyá 
felelni. Az Eredendő igasságot az Vr Isten az első embörre 
reyá adta volt. És mihelyen Isten parancholattyát megzegte, 
ottan el veztötte ázt az Igasságot. Ekképpen, az Eördög is, 
az vétőkkel az Első emberekre, az Eredendő bint, rayok 
zállijtotta, és nem az Isten terömtését veztötte el, hanem 
annak boldogságát, bodogtalanságra fordytotta, a mérög belé-
yök hatot, és az örök életre való erő el röpölt, az az, min-
dönöstöl fogva ki zállot tőlök; többé meg nem maradót 
bennök. 

Az elseŐ Embőrökre zállovány. Mert az bodogság-
banis embörök voltak: az bodogtalanságbanis ugyan Embörök. 
De az Jozág meg változót. Eök abban nem terömtettek. De 
mindön maradékyok abban fogantatnak és zilettetnek. Mert ez 
melly mérgöt az ziléyök megith, mindnyayokra zármazik, vala
kik töle nemzettetnek, mindnyayan attul étetnek meg. Mikor 
kedig zent David azt mondja: The előtted chak bin vagiok. 
Az maga esetyt sirattya. Nem állapottyát hiwya binnek. De 
azt vádollya, hog' soha nem lehet tőiénél nagyob binös, az ö 
Istene elöt. Ahol az bin bévöl (az megh ismeretben), oth bé-
völködig az Isten ergalmassága, az megh bochánatban. Ezt 
kedig, hog' ig' érchök, ez vizön reyá. Hog' Istennek zent fia, 
a mi ábrázatunkat föl öltözte mindönöstöl, de az bínt föl nem 
öltözte. Mert az nem állapotunk volt. 



Más az, hog' Istennek fia embört váltót meg, az az, az 
eö el vezöt teremtöt állattyát. A bint kedig, sem terömtötte, 
sem meg nem váltotta, hanem attul váltotta meg az emböri 
állatot. Az mikor zent Pál azt mondgia: Azt a k i az bint 
nem ismerte, érötteönk binné tötte. Otth az első binön, az 
egéz emberi nemzet esethi, és binös állapottya értetik. Az 
másikon kedig, az áldozat, mellyet az Vr Isten, mindön 
embörök bineyért, elegödendö áldozatul vöt bé, tudnya illik 
az Christus elég tétele. Senki az Christust az bin felöl meg 
nem fedheti, mert zent lélöktöl fogantatot, az ziznek méhében. 

Itth vetekedést támaztnak az Flacius irása köwetők, es 
azt mondgiák, hog' az embör állapattyában mindönöstöl bin, 
Zent Pálból vévén hamissan az bizonytást. Es meg azt is 
mondgiák, hog' az koporsóban eg'gyöt temettetik vélök, es 
hamuwá otth lószön. Az föl támadásban oztán, mindönöstöl 
le tétetik, és más állapat támad. De erre Zent Pál meg 
felel I . Thess. 4. hog' vgyan ezen testeönkben támadunk 
föl. Akarya Isten ezönt meg bodoghytani, az kit zent fia meg 
váltót. Es vgian azonnak testöstöl, lelköstöl, adgya az Eörök 
élet ayandékát, kit az Christus érdömlött. Az embörök itth, Isten
nek zent fiának akarnak segélleni, az eö veleködésökkel, de 
chak heyában. Az binnek kettő dolga, eg'yik az mivolta; 
másik az kárhoztatása. A mi volta meg marad mindönökben, 
valamíg ez nyomorult testöt visellyök. Az kárhoztatása kedig 
Istennek fia érdöméyért el vétetik, mihelyön hiszi erötte való 
elégtételét Istennél. Sem koporsóban, sem az más velágra 
nem ereztik azt. Valaki hizön az fiúban, meg szabadult az 
bíntöl. 

Hizöm ezekből meg érthettyök az Eredendő bint vala
hogy. De nézzétök chak, az formula vallok, noha ellene zoll-
nak, hog' már, de eg' sinch bennök, hog' valami rézből, az 
Flaczius tánczában, nem sántikálnának, Adgyon Isten iob ér
telmet nékiök. Ellyen nagy dologban vgyan nem Jó volna 
nekyök tanulni, zömérömis volna talám igaz értelömmel ko
szolni az Christus el iövetelóre, hanem bölchelködgyenek. — 

H a r m a d i k t u d o m á n y o k . Az z a b á d aka ra t ró l . 
Itthis hány féle akarattyát zámlállyák az Embör állapattyának. 
Eset elöl. Eset vtán. Az meg igazult embörét, és az dichő-
ségben. avagy örök életben leyendőyét, lássák: Ollyát; ne 
magyarázzanak, az kit nem tudnak. Előzör magyarázzák meg 
mit hiwnak zabád akaratnak. Mert Istentöl iora való az za-
badság, nem gonozra; ha kedig zabadságot ád gonozra ollyan 
mint maga cheleködné, ki az Isteniül távul légyön. Ha ismég 
maga engedte az zabád akaratot; Igassága semmi bintetésre 



nem vyhety. Mellyet ismég hamisság gondolny. Azért meg 
mennyeönk az teremtőhöz, es kérdgyök meg miben hattá az 
Embör állapattyát ? Hog' csak valami veleködóst elö vegyeönk, 
es azt vallyok, avagi tagadgyok. Nem epyttyök azzal az kö-
Töztyéni gyöleközetöt. Meg lássok azért, hog' az tudomány 
tiztösség kívánásra való föl fualkodást ne mutasson, hanem 
az zeretet által felebarátunk haznára tereöllyön. Igy zollunk 
azért az zabád akaratrolis. Az Isten zabados fölség. Senki 
regulát néki nem zabhatot. Zabadgyában való fölség, chak 
hog' mindőnt bölcheségóben cheleködöt. Es az igaz bölcheség 
határyt soha föleöl nem multa, mikor az két feö dolgot teröm-
tötte: Angyalt és Embört, mindönikkel ezen zabadságot köz-
lötte, hog' ebbenis teremtöyöket követnék. 

De ez zabadság, mint az teremtöben, akképpen ezökben 
Jora való zabád akarat, nem gonozra, nem hog' Isten mindönt 
nem cheleködhetnék. De azért, mert ha gonozt cheleködnék, 
meg zönnék Isten lenni. Mert néky tulaydona, hogy őrökké 
való Jó légyön. Igy zól az Aranyas János Doctoris Homilia 1. 
de lapsu, holis, Nytván valának az gonoznak kívánására. Mert 
az elöttis mint Istennek éppterömtésének nytva volt az zömök 
az látásra, az mi első zylóynknek. 

Látod azért hog' az Embörtis zabád akaratban helhöz-
tette, az az: Nem rabságban, nem kötelességben, sem kéz-
örytésben, hanem Istenéhez való zabád engödelömben; Hog' 
iedig azt mondanád: Nem kellöt volna az zabadságot 
adny. Meg felel zent Aguston: In lib. de 83 quaestio, s azt 
mondgia: Job (vgmond) az embör, ki akarattyábol, mint sem 
a ki kézörytésböl ió: az okayért zabád akaratot kellöt az em
börnek adny. Az zabád akarat ez mostani romlót állapotunk
hoz képöst mondatik, a kiben meg holt az Embörnek mindön 
Jora való ereye. Semmi engödelme magátul, Istene akarattyá-
hoz ninch. Hanem mint az rothat alma rothatton vész, akkép
pen az embör vezni syet. Es mint az meg holt testnek semmi 
indulattya ninch, hanem bizhöttön bizhőzik. Ellyen az binös 
Embör zabadsága. De az régi zabadság, myért hog' vétők 
nélkeöl volt az Embör, meg mondhatatlan Jo volt. Mert az 
teremtő zabadsága fénlöt benne. Mindönöstöl engedhetőt az 
eö Istenének, Jókat cheleködhetöt fogyatkozás nékeöl, mond
hatatlan zereteti lehetőt terömtőjéhöz, mindönöstöl Jo volt. 
Valamigh az zabadsággal teremtőye állapottya ellen nem élt. 
Ez az zabád akarat. 

Valami Jó kívántatnék az Embörben, mind benne 
foglaltatik: Senki kózörytése alat nem lenny, Senkitől 
meg nem tartóztathatni, nem köteleztetni, nem zégyönölni, 
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nem betegösködni es erőtelenedni. Mindön io értelme Élet
nek nála maradta, es az többi, kit soha senki eléggé nem 
böchőlhet. Ezt az egy parancholat zeghése mind föl forgatta, 
es az Embört mindön vezély alá vetötte. 

Mert az zabád akarat az Jóban való gyönörködés vóltT 

nem az gonozban való el eset; ha ez meg volna, mi kívántat
nék ennél töb. Immár ez vtán, maga torkát meczötte az 
Embör. A ki halálban vetötte magát, vane annak élethy? A k i 
meg holt, cheleködhetike az? nem egyebet, hanem romlást, 
semvedést, bidösségöt, férgek eméztését és örök fogyatko
zást. Ez az mostani zabád akarat. Isten lelke nékeöl nem 
zolhacz felőle. Mert kevély az embör termezethy. Az bin 
lehelőtte azt belé. Az bint kedig az ördögnek való engö-
delme, gylőségh, Iregysegh, Isten akarattya es orzága ron
tása, igyeközety, tevőlgés, latorság, Éktelen binök, tiztös-
ség, kívánások, es mindön vezélök, kiket látunk, hallunk, vele-
kedeönk. Ezek környeközték meg az Embört. Sőt lelkében 
vannak, kik miat semmi ninch több benne. Hanem chak hog' 
Isten nyomorult terömtöt állattyának ismeri és zánnya. Mert 
nem erre terömtötte volt. 

Vittassák az bolondok, valamint akaryák, mondgya-
nak kilső dolgokra való zabadságot; belső avag' Istenhöz 
való zabadságot, röwid zowal, Semmi Jo ninch az Embör-
ben, soha olly igön zep nem lehet, bin fogantatása, es 
ziletése, az bin halált cheleközik, az halál vezélt. 

Az zikségképpen való eset, vétők, cheleködet, mellyet Stoi-
cusokénak hiwtok; nem Istentöl vagion, mindönnek magatul, mind-
nyayan egy tóztából valók vagyunk. Istenre vetni az bin okát lator
ság. A ki meg tiltotta volt, hog1 bint ne cheleködnél, kiben meg 
ölted magadat, ő akarattyae immár, hog' az halál eszközi légié
nek benned? Nag' vétők ellyent zollani. De az emböry böl-
cheségös bolondság, holot semmit nem ért, kewélsógében Is
tenét vadollya, magát igazittya. Isten akarattya (ug'mond) hog* 
loptam, hog' hamis hitőyé lőttem, mert zikségképpen chele-
ködtem. Sőt Isten igaz mondásának erössytése, az the feyedre. 
Mert meg bizonytatik, hog' az binben vagy, es az halált két 
kézzel vonzód nyakadra, az the gonosságodra való haylandó-
ságodban. Semmi épség ninch benned, mert beteg vagy, ha 
érzened, reménség volna gio-gyultodban, de myért hog' nem 
erzöd, el vezöt az reménség. Mind köröztyéntől, mind hitötlen-
töl, valami Jo cheleködtetik, Isten segédsógéböl lézön; nem 
azért hog' az hitötlent kedvellené, hanem hog' ergalmas, es 
Jo Istennek ismertessék; es egyebek általok seghytessenek, 
es az emböry nemzet meg maradgyon. Az köröztyénnek kedig, 



az Jó munkáy hitinek zent gyömölchey, mellyek nem magok-
tul, hanem Isten lelkétől kézytetnek. 

Itth mindön magunktul való Jo cheleködet el véz. 
Senki nem kerkeőhetik, valamit cheleködgiék; a kyé az 
éltetés, azé az cheleködetnekis igazgatása minden Jora. 
Az binre kedig, mindönnek magaye, es az magában való 
vétkök zikrayayé. Nagy munka ettől meg zaba dúlni; ninch 
olly zent, ki ezt nem érzi, valamig ez világon él, noha nem 
tulaydonitatik néki kárhozattyára Mert Istennek zent fia 
érdöme fulákyát el vötte. Igy erthecz az Jora, es gonozra 
való zabád akaratrolis Istennek lelke által, ha menyben az 
mi emböri gyarlóságunk, felöle elméiködhetik. 

Negyedik a k i rő l i r tok Isten elöt való h i t b e l i 
I g a s s á g . Homályosok vadtok. Magatok sem értitök maga
tokat. Az mi igasságunk Isten elöt való igazulás. Mert ez felöl 
meg mondottakból meg értők, hog' binösökké és hamissakká 
letteönk az eset miat. Embörök elöt való Igasság más. Legy 
Jámbor, senkinek ne véch, zeretetben élly egi máshoz, Igaznak 
mondatol ez világ előt. De az Isten előt való Igasságot kei
képpen röndölték. Vagy az, hogy Istennek kivánsága zerént 
tellyesitőye legy parancholattyának, tökélletössen. Avagy kedig 
olly Igasságot keress, a mely igazzá tégyön Istennek előtte. 
Magad cheleködetyvel soha nem idvözölhecz. Mert az, a pa
rancholat bé tellyesytése emböry erő fölöt vagyon. Meg tanul
tad oda föl, hog' az bin miat meg holtai; meg holt kedig 
semmit nem munkálkodhatik ki Isten parancholattyahoz illendő 
volna. 

Az első embör az ártatlanságban, egy parancholattyát 
Istennek meg zegte, es meg holt belé. The az halálban hog' 
hog' itélhetöd magadat, tyz parancholathynak, bé tellyesytőyé-
nek. Nagy oktalanság es kevélység, hog' az binökben förtel
mes, igaznak merye magát mondani. Es az ártalmas, ártat
lannak. 

Ninchen kedig. semmi egyéb cheleködet, kivel Istennek 
kedvét tehessed, az parancholattul meg válva. De mihelyön 
cheleködetödet kivánnyák, ottan vétködre emlóköztetnek. Es 
azt ielöntik, hog' adósságod vagion. Az parancholat által azért 
Igazulás nem lehet. Eő Jo; es az ki cheleködné, élne általa. De 
soha az gyarlóságban senki nem ckeleködheti. Mert mindön em
bör binös. Ezvtad azért az Igazulás felöl élvezőt. Es ha az Isten 
parancholta cheleködetökböl, kiket Isten sem nem kivan, sem 
nem hagyot, valamellyek legyenek azok. Matth. 15. 

Mas vtat vegy azért az meg Igazulásra eledben, tudnya 
illik, ha az magad, cheleködetiből nem lehet, keress ollyat, 



kinek cheleködeti böchölletös, es iutalmas legyön Istennél, kit 
sehol nem találz. Mert mind ez egez velág binös. Angyal 
nem illendő az fizetéshöz, mert ő nem embör. Emböré kedig 
az vétők, Embörnek kel azért érte is eleget tenni, más az. 
Az Angyal igassága, chak magának való, mert vg' teröm-
tötte es rendölte Isten, hog' chak maga éllyön általa, talán kedig 
még azokbanís találna Isten meg vetőt, a mint zen Jobnál vagyon. 

Ith ielöntötte meg magát az Ur Istennek zerető fia, 
mind elögedendő, es mind az eő zent Attya Ítéleti előt 
való igaz voltával. Isten előzör, az az, hatalmas az meg ele-
venytésre, meg tartásra, es az ördögtől való zabadytásra. 
Másodszor. Embör, az az, embör a ki vétőt, Embör a ki meg 
is fizetőt, és Isten iteletynek eleget töt, engödelmével halá
lával, és vére hullásával. Két termézet az egy zömélyben, 
Hogy az két végsők között, közben iáro lehessön. Ez nagy 
Isteni csodát soha senki eléggé nem gondolhattya, hanem 
chak kinek Istennek lelke ielönthy. 

Es hog' más ne legyön az elégtévő, es valami hamis 
gon dolat elmédben ne találkozzék, vgy fizette meg adósságodat, 
hogy magában ragaztot, Az körözt fára magával fezytöt, ma
gával temettetöt, es magával támaztot tégödet is, hog' anne-
val igazb légy Isten itélethy előt, valaki az igaz hitnek általa 
benne ragazkodtál, es el hitted hog' mindönöd Istennél az 
Christus. Immár lássad mi legyön igasságod. Mert az embör 
igassága Isten előt az Christusnak neköd tulaydonítot igassága, 
az igaz hitnek általa: azzal fogod meg, azzal tezöd tyeddé 
az eő erdőmet, a mint Zent Pál mondgya Ábrahámról (Rom. 4.) 
Hin az Abraham Istennek, es tulajdonytatik valakinek nem 
magáyé, hanem masé. Ismeg: Hitből meg igazytatván, béke-
ségeönk vagyon Istennél. Rom. 5. 

Azért a mint az thy formulatok tarttya, Mind eleyn, 
közepin, és végén nem tud Istenfélő embör töb Igasságot, az 
Christus egi Igasságánál. Mert Zent János 14. azt mondgya. Én 
vagiok az vt, Igasság, és élet. Az thi cheleködettek, nem 
élet cheleködethy, hanem halálé. Hog' nemellyek azt mondgyak : 
hog' chak Isteni, avagy emberi termézety zerént illyen avagy 
amollyan órdömöseönk, közben-iáronk, esedezönk, az Christus. 
Nem értik azok, sem az közben iáro állapattyát. Sem Chris-
tusban való choda eg'gyesödését az Istenségnek és Embör-
ségnek. Valami az tiztit illethy, mind ket termézeti zerént 
közben iáronk, esedezönk, zózóllonk, könyörgönk, királyunk, 
fő papunk mi nekeönk az Christus. Mert az olly tizt, hog' az 
két termézet nékeöl el nem viseltethetőt, véghöz sem vitet-
hetőt. A mig kedig ez viseltethessék meg mondgya Zent Pál 



1. Cor. 15. Mikor (vg' mond) mindönök alaya vettetik annak, 
a ki néki aláya vetőt mindönöket, hog' Isten légyön mindönök 
mindönökben. 

Ninch azért Embörnek eg' chöp Igassagais Isten 
előt, ha nem az Ur Istennek Zent Fiáyé tulaydonytatik 
néki, es Isten ítélethy előt vgy lózön igazzá, valaki lézön, 
külömben nem lehet. Zent Bernát Doctor azt irya: hog' az Ur 
Isten fia k étképpen birya Menny országot. Először örökségöl, 
mert fia az eö zent Attyának, es ez birast senkinek nem 
engedi. Másodszor erdőmével, Magának kedig nem erdömlötte. 
Mert a nékeölis övé volt, hanem az eö híweynek. Valakik 
azért tőle reménlik Igasságokat, erdőmével keresőt byrását 
isten országának nekik engedy. Ennek az erdőmével keresőt 
Orzágának bírására hyw oztán mindönöket, mikor ítélni el 
ieő, eleveneket es holtakat. Matth. 25. Jövetök el én Attyam-
nak áldottay vegyetök az örökké való orzágot, melly thi nék
tők zöröztetőt ez velág fondamentomynak föl vettetése előtt. 
Mert vgyon ez velág kezdetitől fogva meg aldoztatot az 
barany Aroc. 13. Ha eö tétetöt azért mi nékeönk bölchesé-
geönké, Igassagunka, meg zentöléseönkó, és váltságunká 1. 
Corinth. 1. es ha mindönök ennek adattak az eö zent Attyá-
tul az mi Idvösségeönk felöl. Ninch az égh alat töb Igasságos 
meg nyerése az örök boldogságnak. 

Ötödik t u d o m á n y o k Az Jó c h e l e k ö d e t ö k r ő l . Myért 
hog' az pokolbéli Eördög kevély, az Embörökbenis eg'gyiglen, 
azon kevélységét öntötte, valamit azért az Embörök az Jo 
cheleködetökről zolnak, avagy gondolnak, mind kevélységükből, 
es magok mivolta tulaydonytásabol zolnak, es hánynak. Egy 
embörnek sinch Jo cheleködethy, ha meg nyúzza is magát. 
Mert mindön meg holt, az bin miatt. Vag' termézet zerént 
való eredetről gondolkodnak, vagy miről. Mind eg' vezólök. 

Kérdés. Mondgyák azt, hog' nem ollyanná tétetöt az em
bör mint egy bálvány; vg'on erzékönsége, lehet igyeközetis, 
de nem Jora, hanem mindön gonozra. Azért zepichék dolgo
kat, de az mi Jót láttatnak cheleködni, nem Jó cheleködet 
az, de kép mutatás. Felelet Magyarazzok-e meg mi legyön. 
Az Jó chelöködet az Igaz hitnek gyömölche, mellyel az Embör 
felebaráttyanak zolgál, hog' Istenét tiztösséggel illesse, es az 
Emböri nemzet meg maradgyon. Zikségöd vag'on az hitre 
Istenödórt. Az Jo, cheleködetökre, felebarátodért. Az hitöt 
Isten nézi. Jo cheleködetödet felebaratyd. Ha az hitnek gyö
mölche az Jo cheleködet, tehát senki nem cheleködheti, ha
nem chak az, kinek hiti vagyon. Senkinek ninch kedig hiti, 
hanem chak a kinek Istennek lelke adgya. Ollyan az hit, mint 



egy fa. Az Jó eheleködetök mint annak az fának gyömölchey. 
Nem kerkeödhetói Jo cheleködetöddel, mert nem tyed, az 
igaz hit munkája. Az hit kedig Isten ayándéka. 

Igaz az, hog1 Jo cheleködetökre terömtöt Isten ben-
neönk, de azoknak zörzötte Isten a kik őtet zeretik, zeretik 
kedig az kiket ő előzör zeretőt, zerette továbbá őket az eö 
zerető fiában. Ephes. 1. Nem terjed vowáb az Jo cheleködet, 
chak felebarátodhoz. Isten nem zikös senki Jó cheleködety 
nékil, mert eö mindönben kazdag. Azért lásd az Jo chelekö-
detöt mi légyön, es tud el válaztani mindön emböröknek 
képmutálo es érdömös munkáyoktul. Mit érdömlesz véle Iste-
nődtől, ha soha nemis, cheleködhecz néki semmit. Mit reménlesz 
erőtte tőle, ha soha egy zömpillantásnyban sem cheleködted 
néki. De érdömöt zörzöttem (azt mondhatnád) bátor nem 
erdömöt, chak érhetnéd föl Isten kevánságát. 

Hog' kedig, azt mondanád : tehát ne cheleködgyeönk Jót, 
ha nem idvözöleönk általa. Nem kévánze idvözölni ? Vgy mond-
gyad ezt: ha kedig kévánságod vag'on az Idvösségre: Az Jo 
cheleködettől soha meg ne zönnyél, mert a hol Jo cseleködetök 
ninchenek, oth hit sinch. Mert lehetetlen dolog, hog' az Jó 
fa, Jó gyömölchöt ne teremchön. Matth. 7. Az hit is soha Jo 
cheleködeteök nékeöl nem lehet, ha kedig azok nékil vagyon, 
meg holt hit, avag' heyában valo. Jac. 2. Isten az hitnek 
tulajdonyttya mind az életöt, es mind az idvösségöt (Joh. 3.) 
Valaki (vg'mond hizön az fiúban örök életi vagyon. Ismeg: Az 
igaz hitből élendő (Jac. 2.) Nem az cheleködetökből. Mert ha az 
mi cheleködetynknek lehetnének magunktul, soha nem ídve-
zythetnének. Mert ugy Isten igérethy ellen volnának. 

Gondolode kedig ha Isten maga ellen cheleködnék. Nem 
teöz az, ki nem meleg; nemis io gyömölchö fa kinek 
soha gyömölche ninch. Ekképen, ha bizol Istennek zent fia 
erdőmében, es vy embörré lőttél, Jot kel cheleködnöd, nem az 
the magad ereyéből, hanem az zent Lelök világosytásából es 
az Isten adta hit neveléséből. Valamelly fa gyömölchöt nem 
terömt ki vágatik, es az teözre vettetik. 

Az hitöt kézytötte Isten az idvözölésre, az Jo cheleköde-
töket, hog' benne íárjunk, es hog' légyőn mit Isten az hivekben 
meg ayandékozzon,nem magokért, hanem az eő ergalmasságáyért. 
A mit thi hiztök es vallotok, Sok dolog az. Valahol valami téwölgés 
vagyon ez világon, mind hitötök es vallástok néktök. Maga 
nem kell több hitinek köröztyén embörnek lenni, az Christus 
hititöl meg válva. De lássátok, vallyatok mindönt, mind tor
kotok zakattáyg, bizony sokat azokban eg' chöpné sem értö
tök. Ez ellyen bolondságotokról nem attoke zámot Istennek. 



Az propheták az Jo cheleködetöket ayánlyák és Istennek 
nagy sok ergalmasságát igeryk belölök, mind ez életben, es 
mind az iövendŐ világban. De mind az által az Eörök élet 
nyereségét chak az áldot mag által ígérik es a mint meg 
mondottok, ha nem zármaznak az Jo cheleködetök az Igaz 
hitből, nem hog' io cheleködetök, hanem ganék Istennek 
előtte. Vgyan lehetetlen az, hogy valaki hit nélkeöl kedvess 
lehetne Isten előt. 

H a t o d i k T u d o m á n y Az t ö r v é n r ő l es az 
E v a n g é l i u m r ó l . Nem az vy törvénről, es Orul va
gyon az veteködés, vg' teczik, hanem az Isten zawanak 
hog' két réze légyön. Eg'gyyket törwénnek es az masikat 
Evangeliomnak híwyák. És mind az 0, s mind az Vy íör-
wénben az két réz mindönkor világossodot, nem arra, hog' 
két dolog által idvözytene Isten. De, hog' az Idvösségre 
két kézölet kívántatik, penitentia és binök bochánattya prae-
dicállása. 

Az ó törwény, Christus el iövelete elöt való világa 
az Isten népének. Az vy törwény kedig Christus el iövelete 
után való állapottya. Az ó törvénben vgyan ezön igéye volt, 
az fölséges Istennek az köröztyénsóghöz. Egy módon idwözytött 
eleytől fogwán. Eö nem változható. 

A hol azt mondgiák: kelle azt törwent predicállani, 
kétölködŐ zoval mondgyák: mertha ez törvény zaván 
Isten parancholatyt értyk, kelly predicállani az törvént. 
Arra, hogy magunk isméretyre és binből térésre intesseönk. 
Ha pedig azért mondgiák, hog' ne predicáltassék az tör
wény, mert nem idvözyt. Sőt annival inkáb kelly predi
cállani, mert ha idvözythetne, meg hamissytaná az igéretöt. 
De mast, hog' ninch ellene, hanem inkáb ez hazna, hog' 
magunkat meg ismerjök, es az mellyek kedvessek Istennél 
meg tudgyok, es hog' igazgattassunk, az Idvözytö Christushoz. 
Igönös kell' az törwénnek predicáltatni az köröztyénségben, 

Az parancholat bezédi élénkben adgyák Isten minémö, 
hog' Jó, ergalmas, erős itéletö, binöknek utálóya, bozzuállo az 
engödetlenökön, es azokkal ió tévő, a kik néki tizta zivel 
engednek. De hog' az engödelöm töleönk ez romlásban nem 
lehet. Meg itközeönk magunkban, és meg ismerni fogyok 
magonkat, es erőtelenségeönket. Vgy igyekezzeönk oztán 
orvost keresni, ki Istennél iót tehessön veleönk es meg séreött 
Lelki isméreteönket meg vigaztalhassa. 

Ki lömbözése az t ö r w é n n e k es az E v a n g é l i o m n a k 
paraztul z o l w á n e z : Az törwény okalat igéry az örök életöt. 
(Matth. 22.) Ezt cheleköd (vg'mond) és élz általa Az tör-



wény röttöget; cheleködetöt, tökélletességöt, es tizta ziwböl 
való zeretetöt kivan. Eörök kárhozattál fenyögethy az engö-
detlenöket. Az Evangeliom vigaztal. Az Christusért Jó chele
ködet érdöme nókeöl ighéri az Eörök életöt. Myért hog1 az 
embör ez binös állapotban tökólletös nem lészön es tizta 
ziwből való zeretet nála ninch, az Christus elégtételét es 
engödelmét ighery. Es nem fenyöget senkit, hanem az meg 
séreölt Lelki isméretöket vigaztalván, ayandekon az Eörök 
életöt adgya es Istennek kegyelméből az mennyei boldogságot 
ajánlja. 

Isten igy zörzötte az Embörnek maga Isteni ismeretyt. 
így akar az maga félelmére es az Christus Jo tétemenyere 
vezerleny. Meg kelly azért az Isten ighéyének mind két rézé
nek az köröztyénségben tartatni. Vgyan az Istennek eg'gyes-
ségös tudománya az törvenböl az Evangeliombol allo zent 
írás. A melly hogy mindön könyveknél elöb való, azonképpen 
egy meg másolhatatlan Igasság felöl tanit es bizonságot ád, 
hogy Isten légyön, es az ő hiweyt ídvözyteni akaria az zent 
írásban nylván ielentöt ergalmassága zerent az Christusért. 

Am gyöychenek elleneönk hazugságot az formula discor-
diaeban, de mind az által tellyes ziweönkböl Isten utában 
gyönörködni akarunk zönetlen. Bátor thiis békét hadnátok az 
vizzha vanyásnak, se ne rágnátok az Jámbor tudományban 
valókat; mert valamíg Istennek zent fiát halgathattyok ha 
meg fultokis mérgetökben, sem Kowach Andrást, sem Böröczk 
Jánost, sem eg'gyket másikat nem halgattyok. Téryön meg 
munkátok az magatok feyére, ha meg nem zöntök 

H e t e d i k T u d o m á n t o k . Az V r v a c h o r á y á r o l . 
Az Vr vachoráya, az Isten beszédében vagyon, mint egiéb zent-
séghy az köröztyónségnek. Keltő, által akar Isten kivöl az eö isnié-
rethyre vinni, tudnya illik, az Igenek es az zentségöknek általa, 
belsőképpen kedig az ő zent Lelke által, kilömben az maga 
meg ölt Emböri nemzet, sem ismeretire az eö Istenének, sem 
az Christus hitire nem iuthat. 

Az Vr Vachoráya azért, az vy testamentom zentsége, ki 
az Vr Christustul zöröztetöt az végh vachorán, az kenyérből es 
az borbul, mellyben az eö zent halálát és vére hullását élénk
ben adgya, es Eörök élet felöl bizonyossá tézy. Az thi sok 
Affirmativátok és Negativátok semmi nem egiéb; ha nem 
Confusiotoknak annális inkáb való égiben zavarodása; bizony 
magatok sem értitök magatokat, mást sem tudtok tanytany. 
Ki nylatkoztattya ez thi sok bolondoskodástokat az Idő, 
váryatok el csak. 

Ha embörök vadtok, mondgyátok ezt meg, myért kelly az 



Christussal eg'gyesölni, es mind ez may napig az Jót nem értytök. 
Néktők több erőtök ninch, hanem chak ez. Mindönhato az Cchris-
tus. Azért az eő testét meg enneönk adhattya, es vérét itathattya. 
Mindönhato voltát senki nem tagadgya. De azt kérdgyök töletök, 
Akarya-é testét az testi étel zerént étetni, és vérét itatni. Ha 
azt mondod: hog' akarya: bizonych meg, kit soha meg nem 
bizonythacz. Mert azt mondgya Zent Jánosnál, Az igék az 
mellyeket zollok, lelök és élet, ugyan ezön eg'gyesöléséröl 
zolwán. Johan. 8. Azért zabád ha el indultatok tévölögyetök 
végtelenöl. Nem Embört vettök meg: hanem a fölségös Istent, 
az thi tudatlanságtokkal. 

El választyátok azt ó örvénybéli zentöket, az Vy törvén-
nek köröztyénitöl, es chak magatok akartok idvözölni. Azokat 
akaryatok hog' pokolban mennyének. Hizem tudgyátok azt, 
hog' mindön idvözeölendönek az Christussal kell eg'gyesölni. 
Az thi veleködéstök zerént kedig soha senki nem eg'gyesöl-
hetöt az Christussal, hanem chak, az thi vachon oztogatástok-
ban. De myért kelly eg'gyesölni immár. Mert testi ételtök 
zerént való eg'gyesöléstöket vitattyátokmondhatnád: Azért, 
hog' éllyeönk. Soha ugy teczik senki nem iárult az Christus 
vacsoráyához, ki ez világból ki nem mult volna. Ha kedig 
testi ételéből vöttek, az életöt nem vehették el. Nylván való-

1 képpen ki teczik, hog' hamiss veleködettök. Azt tartya az 
köröztyénség, hog' egy hit egy Idvösség, egy Igasság vag'on 
Isten előt, es mindönnek egy iránt akarya az eő zent Orzágát 
adny. Azért ez világ kezdethytöl fogva egy iránt kelly idvö
zölni ez velág véghéygh. Azon hitből idvözeölt Abraham. 
Vgyan azon hitből köröztölö János, Ziz Maria es az Christus 
Apostoly. De tudod-e hog' Isten ítélethy eleyben megy, oth 
mit mond Istenöd. 

The binös vagy, nem lehet, hog' kegyelmed lehessön. Mit 
mondaz ? Talám ezt kezdőd: Vg'vagyon Vram beönös vagyok, 
de az the zent fiad értem meg fizetőt. Isten meg azt feleli: 
Nem illik, hog' az Igaz beönö sokért lakallyék, hanem az 
ki a vétket cheleködte, annak ziksóg, hogy érte fizessön meg. 

Itth lássad mit felelz Isten itélethynek, ha nem ha azt 
mondod. Ug' vagyon Vram, De vgyan azon zent fiad az én 
testömet reyá öltözte, es vizont engömetis magában helhöztetöt, 
véle özwe föl fezytetöt, el temettetöt, es föl tamaztot, es az 
igaz hitnek általa magában ragaztot mindönösteöl. Nékömis 
tulaydonytotta mindön erdőmét. Azért a mikor eő meg holt, én 
holtam akkor meg es a mikor föl támadott, en támadtam akkor 
az halálból föl. 

Ez kérdésöket az tudatlanokért hozam elö, hogy inkább 



érchók myért kelly ön az Christussal eg'gyesölniök. Erről zoll 
Christus Vrunk. Hanem eyenditök az embör fia testét, es az eő 
vérét nem ijándgyátok, élet thi bennetök nem lézön. Joh. 6. Meg 
zent Pál az fölsőről Rom. 6. Ha égyetömben bé palántáltattunk 
véle az eő halálának hasonlatosságában, eg'yetömben föltáma
dásánakis lezeönk. Ezt tudván hog' az mi rég Embereönk, 
égyetömben véle föl fezytetöt, hog' az beönnek teste el ron-
tassék. Ismeg. Ha föl támadtatok az Christussal, a mellyek 
oda föl valók, azokat keressétök, az hol az Christus vagyon. 
Istennek iobyán ilwén, Col. 3. 

De ne legyek sok bezédő, végyök elö mindön fundamentu
motokat. Tudgya az Isten, es az igaz lelki ismeret, hog' mi 
nekeönk nem kellene sem az veletök való háborgás, sem vizha 
voniástok. Tizteönk es hivatalunk zerént azzal elégödnénk meg, 
hog' az Isten igéyének praedicállása es tanitása se Job felé se 
bal felé ne tántorgana, hanem az eö Igassága zerent terjedne 
mindönnek akadék nékeöl. Myért hog' azért okot adtok es 
minket mind életeönkben, es mind az köröztyénség tudományá
ban karomlotok. Mi tudomantokat még eddig nem kergettök 
volt. Im ió lelki ismerettel meg mutatom mindön Igasság zeretö-
nek tudomantokatis, melly vak es hamis fundamentummal 
tamazkodgyek, ebben az articulusbanis. 

1. Az Cinglianusokat azzal vádollyatok, hog' az Augustana 
Confessio be adásán el zakadtak az Augustanusoktul. Az okajert 
nem karhoztath atnak. Hizem ismerték vétkét. Azért váltak el 
töle. Thi bennethök semmi töb ninch, hanem az eg'czer meg 
hitt bolond értelömnek elő vétele. Kérdgiétök meg lelki ismere-
töket. Nem Cinglianusoknak hivyák ugyan azokat, ha nem ha 
az Rhéczés János eretnökséghyben találnák ugy. Jó körözt 
Apák vadtok. 

2. Ezt vallyátok, hog' az Vachorában az Christusnak 
igaz teste, es vére adatik, bizonnial és állattya zerént és az 
borral és kinyérrel oztogattatik, és vétetik mindönöktöl, kik az 
Sacramentommal élnek akar méltatlanok, akar Jók, akar gono-
zok legyenek, akár hiwek, akar hitötlenök etc. Illyen vallások 
thi nóktök. Ez izonyodo zot, ki zámlálhattya elö, lelke köserö-
dése nékeöl? láttyátoke hazugok, hog' azt iryátok, hog' az 
kinyérrel es borai vétetik. Maga nem azt mondotta az Vr, 
hanem: Ez az én testöm. Ez az én véröm. Lam thi zeghytök 
meg az Vr mondását. Nem az thi Cinglianusytok Nem azt 
mondotta az Christus. Ez kinyérrel vagyon, hanem: Ez az én 
testöm. Thi kerestök álnok magyarázatot. 

Máskor meg ezt mondgyatok. Allattya zerént, bizonnyal, 
oztogattatik. Hizöm láttyátok, hog' thi nálatok vagion ollyan 



gondolat, hog' az Christusnak állattya nékil való teste légyön, 
es nem valo. De az igaz köröztyénök efféle izonyodó zótul 
távol vadnak. Egy bizony es valóban valo Embörségöt öltözőt 
föl az Emböri nemzetért Istennek zent fia. Az Cerdoniták, 
Manicheiták, Marcion maradékai, es Monotheliták perputyay 
mint állatok meg Isten itélethy előt? 

Harmadzor, ezt mondgyátok. Vezik az Christus testet, 
mind hívek, mind hitötlenök, igazak es hamissak, valakik az 
Vr vachoráyához iárulnak. Hamissan teztök az Christusnak. 
Mert Joh. 6. valaki ezi az eő testét, örök élethi vagyon. Azért, 
lássátok, melly böchölletlen nállatok Istennek zent fia, kit még 
az hammissaknak is vettök. 

Az Sacramentáriusokat két felé oztyátok. Eg'gyket 
hazudozóknak, az masikat vak merőknek hiwjátok. Kérdőm 
töletök, kichodák az Sacramentariusok? Azoké kik az Christus 
vachoráya felöl igazán zolnak Isten bezédéből, vagy azok, a 
kik hamissan. Ha az hamissan zóllok az Sacramentariusok : 
Thi vadtok ám azok. Mert: im meg bizonytánk: hog' hamissat 
teztök az Christus zawanak. Ez után inkábis élőtökben adgyok. 
Tiztölködgyetök tévölgéstökkel. Magatok meg mondgyátok, es 
mindönképpen kijelönthytök melly Igazán és tiztán forgolod-
gyatok az Vr Christus Sacramentomiban. Mert gyalázattá es 
zitokká töttétök. Ny Iván az Némötöktöl vöttétök. 

Negyedzör: Mit iegyözzön az (Lelök zerént) azt forgattyá-
tok. Az lelök zerént, vgy mond, nem iegyöz egiebet, chak az 
Christusnak Lelkét, hamis es Istentelen embörök. Olvastátoke 
zent Pált, k i az elő állaty, es Lelki embör közöt kilömbsógöt 
tézön. Es azt mondgya, Hog' az éíő állathy embör, nem erthy 
azokat, melyek az Vr Istennek lelkeye. 1. Cor. 2. Azért ezön 
az zóon (az Lelök zeréntön) nem az Christus Lelki állapattyát 
értik; hanem az magok meg vyulását Istennek lelke által, azok 
élnek az Christussal Nem az testy es élő állathy gondolkodatuyak 
mint thi vadtok, ha Jámborok vadtok. Magyarázzátok zebben 
az formulát. Ne bolondychátok magatokat az egéz világ előt. 

Otödzör. Azzal kárhoztattyátok őket hog' nem hizik az 
Christus testét, ez földön ielön lenni, ha nem hogy ott fön legiön, 
az fölső égben tartassek etc. Tudode myert nem hizik. Mert 
mennyben föl ment az Apostoloknak láttára. Es az Angialokis 
azt bizonythyák. Mint (vg'mond) láttátok menyben föl menni, 
ekkópen ieő el az Iteletön. Marc. Matth. Act. 1. 

Nem az fölső égben tartatik kedig, hanem menyorzágban 
vagion. Mert oda kellöt menny, hog' az hívőknek azon orzágot 
zörözze. A mint Zent Péter praedicállya Act. 3. kit zikség 
(vg'mond) hog' az menny orzágot el foglallya, a mindönöknek 



meg építésének ideyeyg. etc. De az thi Brentiustoknál ninch 
Mennyorzág. Ninch Istennek örökké valo lakása helye. Isten 
Jobja mindöneöt vag'on Az Christus teste mindöneöt valowa 
löt, véghetetlené, helyetlené. Brentius in Recog. propheticae 
doctrinae fol. 207. fo. 151. f. 142. etc. Méltán nevetesy vadtok 
mindönöknek. Mert nem értitök azokat, mellyek az Vr Istené. Ez 
után mind ez zélös világ meg pök bennetök. Tagadgyátok az 
Christusnak Igaz embörségét bizony, az magatok Idvösségét 
tagadgyátok meg. Thi vadtok botrankozásy Isten köröztyéni 
gyöleközetinek. 

A f f i r m a t i v a I . Első vallások az Confessionariusoknak 
ez az Vr Vachoráya felöl. Hizzök, vallyok, tanytyok az Vr 
vacsorájában, hog' az Christusnak teste es vére bizonnyal 
es állattya zerént ielön vagyon, es az kinyérrel es borral oztogat
tatik. Felelet. Hamiss ez. Mert nem azt mondotta az Christus, 
hog' az kinyérrel es borral oztom, hanem, Ez az én testöm, 
es ez az én véröm. Isten fizesse. Még sem hamissityátok ám 
meg thi az Christus zawát. Azt is mondgyátok. Bizonnyal, 
valóban és állapottya zerént. Felelet. Thi találmányotok az. 
Hazugságotokat akaryatok véle födözni. Mert vgyan valóban, 
állapat zerént, bizonnyal valo teste vag'ontat az Christusnak. 
De még valahol teöndérös testöt gondoltok thi eő néki, 
es lappangót, mindönöt valo zegeletiben ez világnak. Álnokok. 
Jelön vagyontat az eő zent vachoráyában, az Zeőz Mariatul 
meg testesödöt Christus. Vg'an nem egyéb, hanem az Igaz 
Isten, es Igaz embör, de nem az thi álmatok zerént, hanem 
a mint a mi veleonk valo iĝ az eg'gyesödese kivánnya. De thi 
veletök emböri veleködés zerent vagyon es okoskodástok zerént. 

2. A f f i r m a t i v a az C o n f e s s i o n a r i u s o k n a k . 
Hizzök, tanítjuk és valjuk hog' az Christus Testamentomának 
Ighéyt nem kell keölömben érteneőnk, hanem az mint az Ighék 
böteő zerént zolnak. Nem abban az órtelömben, hog' az Sacra-
mentom zerént valo eg'gyesölésért, bizonnyal Christus teste, és 
vére légyön. F e l e l e t Zégyönlöm hazugságtokat zamlálnom. 
Ez ám az thi zép vallástok. Oda föl azt mondátok, hog' az 
kinyérrel és borral véle. Most meg azt mondgyátok, hog' bizon
nyal az kinyer teste, es az bor vére. Vr Isten adgy zömöt az sok 
Jámbornak, érche meg hazugságotokat. Vakok: Nem zorgalma-
toskodtok, az Ur Isten ismérethy felöl annyban, mint az thi 
bolondságotoknak állapodtatása felöl. Nem abban áll az Idvös-
ség, az mi néktök teczik. Müs vgyan azon Ígéretet tarttyok, el 
sem fordittyok, még sem foltozzok, mint thi. 

3. Aff i rmat iva az Confessionariusoknak. Az meg 
zentölése az kinyernek és bornak, az Christusnak mindönhato 



ereye. Felelet, Valo bizony, hog' eő zentöli, de nem zent 
testéwé es zent vérévé, hanem az köröztyéni gyöleközet zentsé-
góvé. Sőt azt mondgya. Ezt tegietök az ón emiékezetömre. Az 
emleközet kedig nem jelön valoye, hanem azé a ki távul vagyon. 

Mindön hato voltát, vallyátok eg'felől az Christusnak, es 
eg'zör valo testben öltözety váltságát. Más felől ismeg itt, 
mindönöstöl fogva tagadgyátok. A k i mindenható, nem kelly 
annak mással maga helyöt elni, es a kinek eg'zör valo teste 
halála iutalmas az Eörök Idvösségre, nem kelly mindön napon, 
az kinyerből testöt magának chinállni, hog' az köröztyénök 
éllyenek általa. Mert amaz első igaz elég az Eörök életre. 
Hizöm láttyátok, hog' hitötök es vallástok gaz. 

4 Af í i rmat iváya az Confessionariusoknak. Az Vr 
Vachoráya zörzésében, hog' az Christus zörzése ighéyt elő kelly 
zámlálni. 1. Cor. 10. Az áldásnak pohara, kit megáldunk, nem 
az Christus vérének rezeltetésére. Az áldás akkor lézön, mikor 
az vachora zörzésónek igéyt mindönök hallatara elő zámlallyok: 
Felelet. Nem az mi köz lakodalmunkat zolgáltattyok akkor, 
hanem az Christus zentségét es az eő zawának kelly v'ganis 
benne vralkodni. De ne zégyönködgyetök. Magyarul akartok 
zollani es deyákul bolondoskodtok. Nem Áldásnak pohara, 
hanem hálaadásnak pohara. Nem the áldod nem. Az Christus 
áldgya, az köröztyénök hálát adnak neki erötte. Magát az 
Vr Istennek zent fiát vézik, es zent Attyának örök hálákat 
adnak érötte. Azt hizöm hog' Zabragban zentölték volt reyá 
az negy vyodat, hogy Istennek zent fia testét és vérét chinál-
hassad. De még az is kétségös. Epytétök gazotokkal Istennek 
köröztyéni gyöleközetit. Mestörködgyetök chak zöbben; inkáb 
meg zepithetitok thi azt zent dolgot, hog' nem a ki zentölte. 

5. Aff i rmat iva az Confessionariusoknak. Ez funda
mentumunk, mellyet Luther Márton az eő vallásában bé irt. 
ElseŐ hog' az Jézus Christus igaz állat és termézet zerént valo 
tellyes Isten és embör, zömélyének egy voltában el válhatatlan 
es ozolhatatlan. Második, hog' az Istennek iobya mindönöt 
vagyon. Erre kedig Christus bizonnyal es valóban emböri termé-
zeti zerént ültettetöt es azért ielön vralkodik. Ebből mindönö
ket meg cheleködik. Harmadik, hog' az Istennek ighéye nem 
hamiss, sem hazug. Negyedik, hogy Isten sok módokat tud, 
es tart hatalmában, mellyek zerént lehet valahol, nem kénzöry-
tetik hely zerént való lételhöz. 

Hizzök, etc. hog' az Christus teste és vére nem chak 
le lök zerént vétetik az kinyérrel es az borral. Mindazáltal nem 
az Capernaumbéliek értelme zerént, hanem termézet fölöt, 
mennyei módon, Sácramentomi eg'gyesölése zerént. Ezt bizo-



nyttyák az Apostolok és zent Pál. 1. Cor. 10. Az kinyer, kit 
meg zegeönk, Christus testének rézeltetése. Az az, a ki ezt a 
kinyeret ezi, Christus testét ezi az. Az Anyazent Egyház Doc-
tori, Aranyas János, Cyprianus, elseő Leo, Zent G-ergöly, Zent 
Ambrus, Zent Aguston igy eg'gyesödtenek. 

Felelet. A mit Luther irt, nem Isten irta, vétközhetöt. 
Vallyok azt, hog' két igaz termézetből vag'on Christus. Isteni 
és Emböri állapotból és el válhatatlan képpen eg'gyesödöt 
egy zömélyben. De hog' meg érchetök. Az Istensége nem 
változót embörséggé, sem embörsége Istenséggé De mind az 
két termézetben éppen meg marad. Ez az zent Doctorok val
lása. Zent Aguston, el kelly (vg'mond) távoztatnunk, ne erő-
sychök vg' Istenségét, hog' testének igasságát el vönnők. Epist. 
57 ad Dardanum. Ismeg. Oda föl vag'on az Vr. Itthis vagyon 
az Vr Igasság etc. Embörsége zerént azért a mikor ez világon 
volt, nem volt akkor az menyben. Most kedig hog' menyben 
vag'on, ninch abban az embörségben ez földön. Istensége 
zerént kedig a mint annak tulajdonsága, mindönöt volt, es 
vag'on mindön időben. Thi az Eutyches eretnökségét akarjá
tok bizonyítani, ki azt vallotta, hog' az két termézet az Chris-
tusban, egyben elegytetöt, mert embörségét, Isteni termézetővé 
akarjátok tenni. Az Monotheliták nevelték oztán továb, az kik 
az Christus termezetíben valo tulaydonságokat el veztötték, 
mert eg'ben zavarták, kiktől thys tanoltatok. 

Másodzor vallyátok, Isten iobyát, hog' mindönöt légyön, 
es hog.' arra ilt az Christus embörsége zerént, eőis mindönöt 
legyön. Erre meg felel Zent Aguston de fide et Symbolo fol. 
102. De hol és miképpen légyön mennyegben az Vr teste, oka 
nékeöl valo kérdözni, chak hog' az mennyben lenni hidgiök. 
Mert nem az mi gyarlóságunkhoz illik, az mennyeknek titkos 
dolgait hánnunk, vetneőnk. De ez a mi hiteönkhöz tartozik, 
hog' az Christus testének méltoságárul órcheőnk tiztösségös 
es föl mönt dolgokat. Aztis hizzök, hog' i l l az Attya Istennek 
iobyára. De mind az által nem kelly vélneőnk, hog' emböri 
ábrázattal vétetöt volna környeöl az Attya Isten, hog' a felöl 
gondolván, Job aväg' bal felöl valo oldala iutna ezeönkben. etc. 
Ismeg. Vgyan ottan. Jobjára eölni, értetik az fölségös boldog
ságban valo lételért, a hol az Igasság, békesség es örök öröm 
vagyon. Mondatik azért Isten eölni nem tagaynak helhöztetése 
zerént, de hog' hatalmas ítéleti légyön, melly nékeöl soha 
az fölség ninch, mindenkor méltókat fizet az méltóknak etc 
Az Jobyán valo eőlésből nem követközhetik az, hog' most 
embörsége ez földön ielön légyön. 

Harmadzor, hog' az Isten Igéye nem hamiss, sem hazug, de 



thi tézitök hazuggá az Christust, ki azt mondotta: Ez az én testöm, 
kit thi azt mondgiátok nem az, hanem alatta vag' véle vagyon. Nem 
igaz embörök vadtok. így tanitotok mind eg'gyglen Eze vezöttek. 

Negyedzör, hog' Isten sok módot tud es hatalmában 
tarttya, mellyek zerént lehet valahol. Nem kézöritetik hel 
zerént valo lételhöz. Felelet. A mi Isten ielönlétte, az Igaz. 
Mert véghetetlen Isten. De a menyben embörsége az Christus
nak, sem véghetetlen, sem mindönöt valo. a mint oda föl 
meg hallottad. Továbbá, a mikor hatalmasnak vallyátok, akkor 
hatalmatlanná tézitök. Mert nem hizitök, hog' ollyan hatalmasa 
légyön távol léttében, mint ielőn voltában. 

Ismeg Confessionisták Mondgiátok. Hizzök hog' az Chris
tus teste és vére, nem chak lelök zerént, hit által, de még 
test zerentis vétetik az kinyérrel és az borral. 

Felelet. A Christus teste és vére nem lelök. Meg hallottá
tok immár. Es az hiw Embör nem a thi Leikötök zerént 
eg'gyesöl az Christussal, hanem Lelki embör ézi es Izza az 
Christust. Nem az élő állathy. De az ki zent Lólöktöl lelkié 
tétetöt, az étele, es Itala, az Christus azzal eg'gyesythi magát. 
Thi kedig egyfelől tagadgyátok, hog' nem az Capernayták 
modgia zerént ezytök. Más felöl. Meg azon téwölgésre mentők. 
Az Sacramentombely eg'gyesödése az Christusnak veleőnk. De 
olly, mellyben az hiwek vezik az Christust magát, mindön 
mennyey eg'gyesödésével. Az hitötlenök kedig chak az Sacra-
mentomat, es azért karhozattyokra. Nem hog' az Christust 
ették volna. (Mert az eő étele nem kárhozat, hanem örök 
élet.) De, hog' hitötlenségökkel az eő ételét meg vetötték. 
Es annak Sacramentomát meg nem böchöltók. 

6. Affirmativa. Tamaztyátok azzal magatokat, hog' az 
egéz köröztyénségbely zent Doctorok az thi veleködéstökön 
vannak, hallyátok meg rövidedön egynéhányát, hog' annális 
iobban kérkeödhessetök vélök: Christus Vrunkon kezdőm 
el. Eő az Embörségének harmincz negyegik eztendejében, 
az vég vachorán léwén, az másod nap következendő dolog
nak emleközetit zörzé. Zentölvón arra az kinyernek es bor
nak jeleyt, a mint az Evangélisták és Zent Pál bizonyttyák. 
Zent Pál a mint az Christustul vötte vala, az Corinthusbélyek-
nek vgi adá az Vr vachoráját. Christusnak 69 eztendeyében. 
Iraeneus. Anno 185 azt irta: Az Vr vachoráyában az kinyer 
es az bor nékeönk életeönkre valo alkolmatos dolgok. Ter-
tulianus. Anno Christi 210 írta, hog' Christus az ő teste pél-
dázattyát az Vr vachoráyában adta az eő tanytwánynak. Cyp-
rianus 250 eztendőben irta, hog' az kinyérrel az Christus teste 
mutattatik, es az borral vére. Hieronymus 421. irta. Az kinyer-



rel es az borral hog' Christus teste igassága mutattatik. Ambrosius 
433 irta, az vachorában, az Christusnak testét és vérét iegyöz-
zök. Aguston vgyan azon idő táyán irta, hog' az Christus az eő 
tanitványnak adta az eő testének ielét, es testének példazat-
tyát, hog' nékik ayánlotta. Beda 693 irta, hog' az Christus az 
bárány teste helyöt, az eő testének és vérének zentségót, az 
kinyernek és bornak zömólyében zörzötte. Igy eg'gyesödnek 
az zent Doctorok az thi értelmetökkel. Ezik az igaz köröz
tyénök az Christust. De az zentség is helyén marad es az 
Christusnakis zent teste es zent vere nylván idvösségökre 
vétetik, az ő maga igéreti zerént. Immár inkáb kérködhettök 
ez vtán az zent Doctorokkal, miért hog' lattyátok vele tök valo 
eg'gyességtöket ha Igaz tanytvanyok volnátok. 

Hetedik Affirmativátok és h i tö tök megént Jo Confes-
sionisták ez. Hog' mindön hiwek és hitötlenök, mind méltók és 
méltatlanok az Christusnak igaz testét és vérét vézik az zent vacho
rában. Felelet. Ezt nagy hitötlenség chak gondolniis. Tudom, 
hog' azzal vézik eleyt, hog' az Christus igérethinek ereyét senki 
liitötlensége nem teheti helyában valowá. De hamis. Mert vgyan 
nem hitötlenöknek es megtéretlenöknek zöröztetöt ez zentség, 
hanem azoknak, kik igaz poenitentiával es hittel iárul-
nak hozzá. Igön méltatlanul zaggattatik az Christus, a mikor 
az hitötlenöknek tazigáltatik. az eő el holt, es semmi 
ereyő teste. Ezzel kedig meg az maga bezedy ellenködnek. 
Valaki eyéndi az én testömet, es iiángya az én verőmet, én 
bennem lakozik, és én ő benne, és örök élety lézön. 

Erre azt felelik, hog' ott nem zóll az Christus az zentségben 
valo életéről, kit én is vallok. De csak ismég ne eötközzenek vg'an 
azon keöben: tudnya illik, hog' étessék az Christus teste semmi 
házon nékeöl. Igy eg'gyk alkalmatlanságban keverődzvén, más 
tévölgésre iutdogalnak vegtelenöl, migh hamisságokban nyákok 
zakad. Hallyák csak meg zent Agustont. Nem kelly (vg'mond) 
azt mondani hog' az az Christus testét égye, az ki nem az eö tes
téből valo. 

N e g a t i v a . Kiket magatoktul tagadtok, az az, minémő 
vallásoktol kilömböztök ós melyeket kárhoztatok, lássok meg 
1. Előzör kárhoztattyok az Pápistákat. Azért, hog' azt hizik, 
hog' az Misében az kinyer es az bor Christus testévé és 
vérévé változnak. F e l e l e t . Teörhetöb az eö véleködésök, mint 
sem az thi bolondságtok. Mert az Christust menyorzágbul 
sem rekeztik keő az mint thi. Testét teöndérössó sem tézik, 
sem mindöneöt valowá. Hanem igazán válnak, mind Istensége, 
es mind embörsége felöl. De thi sem az Vr Vachorája igéyén, 
sem az magyarázattyán nem maradtok meg. 



Meg vettyök azokat, kik azt tarttyák, hog' az zent vacho-
rában az Christus teste, test zerent, az kinyérrel egietömben nem 
vétetik, hanem csak kinyer es bor vétetik zayotokkal. Az Chris
tusnak teste kedig, csak Lélők zerént hittel. F e l e l e t . Hamiss 
az thi kárhoztatástokis. Azok vallásais, kiket vádlótok. A tyétök-
röl oda föl feleltem. Az első vallástokra, es az többire. Amazoké 
azért hamiss, mert az Vr Vachoráya kettőből áll. Az zentsé-
gökböl. Es Istennek zent fiával valo eg'gyesölésböl. 

7. Hetediket k i t meg vetnek, hogy az kinyer és az bor, 
az nagy mezzé levő Christus testének és vérének chak képe hason
latossága, avagy példazattya légyön. F e l e l e t . Közelb az 
igaz hitnek, az Christusnak menyben levő teste, mint sem az 
thi véleködestöknek az kinyernek es az bornak zömélye alat 
lenni. Mert amaz isten igassága. Ez pedig veleködő eztelen-
ség. Nem tudod am hog' az hit arra valo ayandeka Istennek, 
hog' az nem jelen valo dolgokat es reménlendőket ielönche. 

T izöneggy edik k á r h o z t a t á s o k , hogy az Christus teste 
vgy rekesztetöt légyön az égben, hog' semmiképpen eg'zers-
mind vgyan azon időben mindön helyökön ez földnek nem lehet, 
az hol az Vr vachoráya zolgaltatik. F e l e l e t . Nem rekezte-
töt az Christus teste az égben, hanem mennyegben mönt. Mert 
az Vr Istennek az volt örök tanácha, és Ítéletre viszi. Nem 
hog' az eö hatalma ellen valaki zollana, hog' valahol akarna 
ott nem lehetne. De Istennek ninch arról ielöntóse, hog' zent 
fiát töbzör ez kétszörnól embörökhöz el kildgye. Hizöm láttyá-
tok, hog' Istenné nem tötte testét, hanem igazan mint Attyánkfia 
vg' maradót. Az Istenség tulaydonsága az, hogy mindönöt 
valo légyön. Azért ielön vagyon az Igaz Isten es embör 
Christus. Thi nyomorultak vadtok, hog' az fénös napon a 
magatok vezödésében akadoztok. 

T i z ö n k e t t ö d i k m eg ve tő tök , hog' az Christus az eö tes
tének és vérének állat zerént valo ielön lettét, sem igérte, sem 
adhatta. Mert azt az eö föl vöt Emböri termezetinek tulaydon
sága, semmiképpen nem zenvedi. F e l e l e t . Az meg adhatást 
senki nem tagadgia. De hog' itt lenni zikség légyön, ninch 
arról emleközet. Mindönt el végezöt eg'zör valo el iövételével, 
valami idvösségeönkre zikség volt. 

T i z ö n h a r m a d i k meg ve tő tök , hog' Isten tellyes min
dönhato voltával azt nem cheleködheti, hog' az Christus teste 
ug'an azon időben, egy helynél többön lehessön. Felelet. 
Tudode miért? Mert igaz Es nem cheleközik igassága ellen. 
Mintha azt mondanátok, Isten meg nem halhat. Azért nem min
dönhato. Sőt ugy lönne nem mindönhato, ha meg halhatna. 

Egyháztörténeti Adattár. V U . 7 



De ez illyen izonyodo zokat azok gondollyák, kik ollyan héwal-
ködo feleletőyek mihemő kérdözködök thi vadtok. 

T i z ö n n e g ' e d i k meg v e t ő t ö k , Hog' nem az Chris
tus testamentomának mindönhato Ighéye oka, az Christus testé
nek és vérének, az vég vachorában valo ielön lettének, hanem 
az hit. F e l e l e t . Mind az kettő oka. Istentől az igéret, 
Embörtöl az hit. Ez kettőwel készől föl istennek Jo volta, 
el vétele. Mayd el éritök az pápistákat, vtán chak Jobban. De 
ne zégyönlyétök. 

T i z ö n ö t ö d i k meg v e t ő t ö k , Hog' az hiweknek az 
Christus testét és vérét nem az végh váchora kinyeróben es 
borában kellyön keresni, hanem zömöket az égben kellyön föl 
emelni es onnét kelly kérny az Ur Christus testét. 

Felelet. Otth kelly keresni, a hol meg talállyák. Azt mond-
yia Zent Pál. Ha föl támadtatok az Christussal a melyek oda föl 
valók, azokat keressétök, az hol a Christus vag'on, Attyának 
iobyán ilwén. Col. 3. Soha ug' nem hánnyátok epeségötöket, hog' 
az Igasság nyakon nem vér bennetök. Mikor azt mondotta. Ez az 
én testöm. Nem kötelezte azzal az kinyer alatt léttét. Hizöm ha 
haznosnak ítélte volna nálunk meg maradtát testében, el sem mönt 
volna az eő Apostolitul. Eő magais inkáb igy vígaztallya. Háznál 
néktők, hogi en el mönnyek. Mert amaz vigaztalo el nem iönne thi 
hozzátok. Taland bánnjátok hog' maga bizonyttya teste igasságát. 

Az Vr Vachoráya felöl, enny sok vezeködés innét támadót, 
hog' egyéb eg'gyesölést senki nem akar ismerni, hanem ha az 
Christus testét, az kinyer alat nyellyék el. De az zent Lelök
nek nem kichin bozzu lészön, hanem ha hizzök, hog' az eő 
meg foghatatlan ereyével lézön, hog' az Christus testével, es 
vérével eg'gyesödgyeönk. Es ez vakmerőképpen bé vőt dolog 
felöl olly igön viaskodnak, minha az Christusnak az kinyer 
alá valo rekeztése, az feye volna az Istenhöz valo kegyös-
ségnek. Miképpen az Christus teste, a mint ég'zör erteönk el 
adattatott, myenk legyön, és miképpen az eő vére ontásával 
rezesitesseőnk azt kelly vala előzör meg tudnunk. Mert c L Z ? MZ 

egéz meg fezeölt Christust birnya, hog' mindön iawayval elhes-
seönk. Ezt azért el hadták es ez nyomorult kérdéssel veződnek. 
Miképpen az kinyer alatt, vag' az kinyernek zömélye alat 
titkolhassék az Christus teste. Azt hánnyák, hog' mind hamiss 
a mit az eő Lelki ételéről tanitunk etc. De erről eddig. Lássák 
meg, mellyk órtelömmel adatik zent Lelök . 

Nyol tzadik T u d o m á n t o k Az Christus zömélyérö l . 
Miért hog' az Vr Vachoráyát zárnyára, akaryatok költeni. Azért a 
Christust termézeti Istenségét és Embörségét eg'gyöwé akar
játok zawarny. Az egéz zent írás folyása és Igassága ellen. 



K é r d é s e ez v e t e k ö d é s t ö k n e k . Ha vagyone az Chris
tus zömélyében Isteni és Emböri természeti között, az zömély 
zerént valo néminémő közöseölés, mellyel eg'gyk termézet közöl-
lye az eő tulaj donsághit az másikkal. Es ez is kérdetöt. Menyre 
teryedgiönki az az létei zerént valo közösölés. Ezt felelitök, hog' 
az Sacramentariusok azt tarttyák, hog' az Christusban valo Isteni 
es Emböri termézet vgy eg'gyésölt, hogy eg'gyk sem közöl az 
másiknak semmi létei zerént abban, az ki az eő tulajdonsága, 
hanem chak az puszta newezetöt közlik. Az az, azt mondgiák, 
hog' az eg'gyesölés chak az nevezőteket tézi közönségössekké, 
tudnya illik, hog' az Isten embörnek mondassék. Az Emböris 
Istennek. De mindaz által vgy hog' az Istennek az emböri 
termézettel semmi közi ne legyön. Es vizontok az emböri 
termézetnekis az Istenséggel a mi az eő dichőségét, és tulay-
donságát illethi létei zerént; az az valóban, es bizonyosan 
semmi közi ne legyön. 

Ezzel az tudománnyal ellenköző értelömben volt Luther, 
és nekik véle tartották es tartyákis az Sacramentariusok ellen. 
Felelet. Nem mondhatod itth immár Sacramentariusoknak. Mert 
nem az Sacrament omrol vagyonaz veteködés hanem Christus 
Urunk termézeti tulaydonsághirol. Thi es mind az thi Mestörytök, 
azért akartok ez tulaydonságokban elégyödést chynálny, hog' 
inkáb támazthassátok az Sacramentomnak hamiss értelméről 
valo veleködéstöket. De nem engedtethetik. Eutyches gondolta 
volt, az termézetök egyben elégyödését az Christusban. Es azért 
az köröztyéni gyöleközet elis kárhoztatta. Meg lássátok, hog* 
thys az eretnököt ne köwessétök. Két termézet vagyon (azt tud
giátok) az közben Járóban. Es mindöniknek nagy kilömbsége 
vagion egy mástol. Mert azjsteni termézethy terömtö, az eő zent 
Attyával és zent Lélökkel, foghatatlan, eörökké való, véghetet
len, örök dichőségeő. Illyennek kellyöt Jenny, ki az halált meg 
giőzhetné, és az Eördögöt és az poklot meg ronthatná, es 
zent Attyánál Erdömös lenne. Ez soha senkihöz nem illik, 
hanem chak Istenhöz. Ismeg Emböri termézethi halandó volt, 
aláztatható, zenvedő, teörhető, vére keő önthetŐ, mellyek 
embör tulaydonsághi Istenhöz semmiképpen nem illenek. Nem 
az tulaydonságoknak elegiödésével eg'gyésölt azért az két 
termézet az Christusban, hanem állapottyának egy voltáwal. 
Azért mondathatikis vagi az Isteni tulajdonság zawa az Embör
ségről, avagy vizont az Emböri tulajdonság zawa az Isten
ségről. De az lézön tulaydonságoknak az egy állapotban valo 
maradtájért. Nem az termézethinek elegyödéséjért. 

Azért mondgia Zent Pétör, az dichőségnek kyrállyát meg 
fezytöttétök, az az, azt az Embört, k i mind az által az dichős-



ségnekis királlyá. Isten meg holt, az az, a melly embörségöt 
reyá vött, abban meg holt érötteönk etc. Nem mondathatik 
el válaztó zóban Igazán: hog' azt mondanád az Istenség 
embör, az embörség Isten. Az Istenség meg holt. — Ugy nem 
él az köröztyénség véle, hogy tulaydonságok mindönik. termé
zet nek éppen maradgyon. De ezt igazán mondgia. Isten meg 
holt. Az lghe meg testesölt avagy embör etc Eg'gyésölt 
az Isteni termézet az emböri termézettel, a mint mondgiátok. 
De Istenné nem tétetöt. Sem az Isteni tulaydonságok néki 
nem adattak. Mert vgy meg zönt volna mi Attyánk fia lenny. 
Nem is lehet az terömtöt terömtővé. 

Az nagy dichőssógre valo vétel mind Igaz, es az nagi 
hatalmas erő es bölcseség. De mind az által vgyan Isten alat 
vagyon, es ezök az Józágok nem véghetetlenök az embörségben, 
a mint Istenségébeu. Mast sem tötte le az Christus, az dichő-
ségben emböri termézetit, ugyan testből és vérből áll, mint az 
tanítványok előt föl támadása után meg bizonyttya. Az lelöknek 
(vg'mond) teste és teteme ninch, mint láttyátok, hogy néköm 
vagyon. Az melly hatalmat mond: Adatot néköm minden hatalom 
niennyön és földön. Az nem az Embörségnek Isteni hatalommal 
valo ayandékozásárol zóll. De hog' az egy Christusban nékeönk 
mindön Jónk meg légyön Istennél, es idvösségeönknek semmi 
heya ne legyön. A miben veteködtök, hog' mindönt tud és 
mindönöt lenny hatalmas, bátor legiön. De hog' az thi velekö-
dettök zerént vg' lég'ön, az mint thi akaryatok. Nem eő 
viselne akkor bennetök, hanem thi akarnátok őtet viselny. 
A melly dolgot, lehetetlen hog' néktök engedgyön, akar mint 
formuláskodgyatok. 

Azt mondgyátok, Ebből igön kinnien, az eő valóságos 
testét és vérét, az zent vachorában, ielön lévén oztogattya etc. 
Felelet. Bizony az minémő ez veteködesnek, az eredethi, 
ollyan az következése is. Nem zokták az drága aranyat az 
gazra ki hánny. K i tagadgya hogy' Christus az hívekkel közli 
testét és vérét? Senki. De nem az thi véleködéstök zerént 
zent Lelke cheleködi azt, hizöm azt hadgia kópében, a mikor 
teőleök el mene. Ha en (úgymond) el nem mönóndök amaz 
vigaztalo el nem ieő thi hozzátok. Az annakokájért ezköz, 
hog' az Christus testével es vérével eg'gyesödgyeőnk es vgian 
az eő valóságos testében belé foglaltassunk mint hog' már 
az Christusnak valotalan testeis volna, es gondolt, avagy 
teöndérös állapattya. 

Sem modgiát, sem okát, Idvösségötöknek, es az Christus
ban ottatástoknak nem órtytök. Myért cheleköztök illyen bolond
ságot? Mit háborgattyátok Istennek köröztyéni gyöleközetit 



bolond irástokkal. Eleget irtak sok Jámborok. Ha tudatlanok 
vadtok, halgatnátok azokhoz. Eél még Isten, váryátok el chak : 
Az thi formula Concordiaetok ellen: a honnét ezt zép tudománt 
igéről igére kapdostátok, annyat irattat, az sok Jámbor Isten
félőkkel, hog' mind kowáchotok, mind thi magatok örökké 
meg zégyenöztök. 

Az thi kegyösségös hitötökkel mondgiátok, hog' eg'gye-
södnek mindnyájan az Doctorok. Ha mindönt hiztök. Ez choda 
dolog. Nem értitök az Nestorius tewölgése melly volt. Két Chris
tust gondolt vala az. Mert az két termézetöt egymástul el zakaz-
tya vala. De ez ellen a zent írás annak aki az Zeőz Mariatul 
ziletöt Istennek fia newét adgia es az zeőz is az mi Vrunk 
annyának neveztetik. Az Eutyches vallása meg ez volt, hog 
az két termézetnek tulaydonsághit, az Christusnak egy zömó-
lyében, egyben zavarta, a mint thi cheleköztök. 

Azt mondgia az thi Leótok. Az zömély eg'gyességében, 
mind az két termézet a mi az öwé, azt cheleközi. Az mindön
hato, mellyek az mindönhatóyé. Az embörség, mellyek az 
Emböri termézethez valók. Mint az choda tételökben, az Emböri 
termézethi könyörög, le búrul, fohazkodik, szóll. Az Isteni 
termézethi kedig az chodákat cheleködi. Eg'gyk kezök közeöl, 
az choda tételökkel fénösödik, az másik kedig az nyomorú
ságok alat el esik. Nem mindég termezete syratni a' Lázárt, 
és föl tamaztani ad Flavianum. 

Bé r e k e z t é s e ez k e v é s í r á s n a k . Nem irták bizonyos 
embörét az eő zörzésöknek, ha nem kichintöl fogwa elő zám-
lálták kalandossokat, kiben Istennek es az eő zent egyházának 
ellene hasonlottanak. Azoknak nagy réze Bőythe István kezén 
eskeött meg, es hitit meg zegte, és el árulta. Adgyanak zámot 
Istennek. A ki elöl vagyon, valaki mint cheleködte, eő tudja. 
De mind ez egész igyenetlenségnek eő oka, es az eő tisztös-
ség kivánása. Mind az által soha pispökségre nem megiön: 
ha Istenét ennél töbzöris meg tagadgya. Mert Iffyuságátul 
fogván álhatatlan volt es hiti zegöt. Enni sok lelki isméretöt 
meg botránkoztatnotok, kichin dolognak Ítélitek e Istennek 
előtte? Nem zabád volt thi kőztetök beöntetlenön viselni az 
Jámborságot hamiss embörök, az thi éktelen dichőségtök miatt. 

Nem csoda. Mert ugyan nem lakhatik Jámbor bizvást 
az chufos gonozokkal. Azértis. mert az Jámborok Jo életi és 
boldogsága károkra vagyon az Latroknak. Az Irégyök az 
zelégyök ellen ólálkodnak, az Latrok az Jámborok ellen lesei
nek, az föl fualkodot és kewély tiztösség kivánok az alázatos-
sakra törnek és ingörlödnek ellensegös irégységgel es halálos 
gyeőlőséggel. Igön ostromollyátok zent életyt az Jámboroknak 



és annak a kit thi gonozzok lévén, látni utáltatok, kire bozzon-
kodtatok es kegyötlenködtetök, rágalmaztatokis. Ha lehetne 
elis veztenétök. Jobbat nálatoknál élni nem kivántok hog thi 
Igienetlen, es vizzha vonyo Attyafiak kik el hasonlottatok az 
zégyön elöt futnátok. Vipera kigyok nemzetségy, ki ielöntötte 
meg néktök, hogy ;iz Jövendő harag elöt futnátok. Ellenségös 
Attyaflság mit tösz az ártatlanra? Mit iregylesz zerencháyaban? 
hizem meg helyén maradót eő miatta mind konczod falatod. 

El ieő az idő, hog' ez gondolatlan cseleködethytöket 
zánnya fogiátok, chak meg ne bánnátok. A mikor Attya gyl-
kosoknak kezdőtök hivattatni. Ha erdömlötte az beöntetést, 
es az hamiss reyá kiáltót rágalmazást, zenvedi igazán, ha nem 
erdömlötte, magatoknak töttetök bozzút, hogy mást akarván 
zégyöniteni, magatok zegyönöztök. Tálam azért vétközöt volna 
ellenötök Bőythe István, a mikor Isten ellen véteni nem akart, 
es tizti zerént vétketökre zollott miképpen irásábanis. De ugyan 
azért erdömlötte az beöntetést mert félt vetkőznie Isten ellen. 
No had állyon, a ki azt zenvedi, a mit nem erdömöl, ha 
zenvedis az valamit de mind az által beöntetess nékeöl gyöt
rődik az. Mert ártatlansága kinnyebit mindönt nékie. Eő most 
immár zabadossan teöletök mindön rajta töt hazug akadeki-
tokon, gyözödelmessen örvend. Mert ug'an gyözödelmesködik 
azért ártatlanságában ha zintén igaz itéletöl meg fogyatkozik 
is az embörök közöt. De vizzha vonyo ház nep chelekedgye, 
maraztot még Isten népet magának, kit titokét vadollyon. 

Ismeg köröztyénök, az Ur Istennek ergalmasságáért 
inteönk bennetök: hog' az Istennek kegyelmét ne vöttétök 
legyön heyában és ez nyomorult tanijtoknak igyenetlenségén 
meg ne botránkozzatok, had zedolögienek eök. Talám valaha 
az Isten haragya borának zeze ki megyön feyökből, es ezök-
ben vezik magokat. Mert föl ideölnek. 

Öreöli az ördög ezeknek bolondoskodását és nyughatat
lan vezeködését, az magok nyaka zakattára, vakságokban. 
De thy néktök nylván elöttetök legyön, hog' az Vr Istennek 
Zent fia váltót meg titokét, és eö töt thi eröttetök tanubizon-
ságot az Igazságrul. Thiis tartoztok véle, hogy az eő Igasságá-
ban mind végig maradgiatok. Es ártatlanságotokkal az, eő el 
iövetele napiat örömmel várjátok. Vgyan Isten házátul kez
detik az ítélet. Nem ezöké az hit, hanem az Christus Jézusé, 
ezöknek igyenetlensége el sem veztheti. Ha Isten békessé
gét kivánnyatok bizony békesök es eg'giesség fiay leztök. 
Hizem egy Zent Lelök által, eg' hitben, egy köröztség-
ben, egy remenségében körözteni hivataltoknak zentöltettök 
meg. Nem kelly azért zegyönlenötök az Christust. Sőt inkab 



sem iövendök, sem követközendök, éhség, halál, mezítelen
ség el ne zakazzanak az ő bititől etc. Legyön az ő kedve 
mi raytunk. 

A pápai reform, főiskolai könyvtárban levő kéziratból. 

XVII 

1599. Az ezen évi dicalis ö s sze í rások szerint, a k ö v e t k e z ő sopron
v á r m e g y e i e g y h á z a k l e l k é s z e i fizettek adót . 

Széplak. Ibidem concionator taxatus flor. 2 
Loós. Concionator taxatus . . . . „ 4 
Syra. Concionator taxatus . . . . . „ 2 
Lyguan. Concionator taxatus . . . „ 3 

5. Füles. Ibidem concionator taxatus . „ 3 
Nagy Ságh. Concionator taxatus . „ 1 
Sajtos Káld. Concionator taxatus. . „ 1 
Bű. Concionator taxatus . . . „ 1 
Csapod. Concionator taxatus . . . ,, 2 

10. Söjtör. Concionator taxatus . • . „ 3 
Szent-Miklós. Concionator taxatus . „ 2 
Ketthell. Concionator taxatus . . . „ 1 
Kőhalom. Concionator taxatus . . „ 2 
Keresztúr. Concionator taxatus , . » 2 

Lénárth prédikátor taxatus . . „ 1 denar 50 
15. Lövő, Concionator taxatus . . „ 3 

Horpách. Concionator taxatus . . „ 3 
Kövesd. Concionator taxatus . . . „ 5 
Peresztegh. Concionator taxatus . . „ 3 
Nagy-Czenk. Concionator taxatus . „ 3 

20. Hidegségh. Ibidem concionator taxatus „ 2 
Ujkér. Concionator taxatus . . . „ 1 
Iván. Concionator taxatus . . . . „ 1 denar 50 
Drayssendorf. Concionator taxatus . „ 2 
Császárfalu. Concionator taxatus „ 2 

25. Közép-Pulya. Concionator taxatus . „ 2 
Neek. Concionator taxatus . . . . „ 3 
Czindorf. Concionator taxatus . . . „ 2 
Rákos. Concionator taxatus . . . ,, 2 
Egyházas falu. Concionatoris domus „ 2 

Az országos levéltárban levő 1599. évi dicalis összeírásokból. 



XVIII . 

1599. Az ezen évi dicalis ö s sze í rások szerint a k ö v e t k e z ő vas
v á r m e g y e i e g y h á z a k b a n voltak le lk ipász torok , m i u t á n t ö b b vagy 

kevesebb adót fizettek. 

Alszeg, concionator loci flor. 4 
Nagy Csém, concionator loci . . . „ 3 
Bucim, concionator loci . . . . . „ 1 
Egyházas Bádócz, concionator loci . „ 1 (köznemeseké) 
Hassoka, concionator loci . . . . . . „ 1 

Concionatores villarum eiusdem districtus (t. i . Laky Ambrus 
főbiró járásában). 

Concionator de Rába Szentmihály flor. 2 
Csákány 
Szentkirály 
Monyorokerék 
Beled . 
Polyan . 
Körmend 
Eör . . 
Inczéd . 
Csatár . 

1 
1 den. 50 
1 „ 50 (Erdődy Tamásé) 
2 
2 
2 
2 (Batthyány Ferenczé) 
2 (Batthyány Ferenczé) 
2 (Batthyány Ferenczé) 

Károly-Págy: Ambrosius Polyányi qui et concionator loci flor. 2. 

Concionatores eiusdem processus (t. i . Egerváry Mihály főbiró 
járásában). 

Concionator in Acsád flor. 2 (Török Istváné) 
„ Vép . . . . . . . 4 

„ „ Köveskut . . . . „ 1 denar 50 
„ „ Kethel „ 1 
„ „ Ikervár . . . . . „ 1 „ 50 

„ Sárvár „ 4 
n „ Saár „ 2 

„ Sennye . . . . . „ 1 „ 50 
„ „ Szentivánfalva . . . „ 1 

„ Chyalad . 2 
„ Szentgyörgy . . . „ 2 

Concionatores in districtu eodem (t. i . Hertelendy Mihály 
főbiró járásában). 

Concionator in Muraszombat. . . . . . flor. 2 
"„ „ Martyancz. . . . . . . „ 4 den. 50 



Concionator in Thyssina . . flor. 4 
„ Vizlyndva „ 5 

„ „ Lak „ — den. 50 
„ „ Lyndva superiori . . . . „ — „ 5 0 
„ „ Szentpéter „ 1 
„ ., oppido Szentgotthárdi. . . „ 1 

„ Ketthell . „ 2 
„ Gyarmath „ 4 
„ Nagyfáivá . „ 2 

„ „ Szentmárton „ 2 
„ „ Dobra „ 1 
„ „ Gyanafalva „ 1 

„ Apud Trinitas . „ 2 
„ „ Kardonfalva „ 1 

Az Országos levéltárban levő 1599. évi dicalis összeírásokból. 

XIX. 
1599. Az ezen évi dicalis össze írások szerint, a k ö v e t k e z ő zala

v á r m e g y e i e g y h á z a k l e l k é s z e i fizettek adót . 

Concionator in Apáthi den. 50 
Aranyas. Stephanus Szenczi concionator . flor. 2 
Concionator in Rajk den. 50 
Canisa. Concionator ibidem flor. 2 
Concionator in Szemenye . , 1 
Concionator in Csesztreg den. 50 
Concionator in Nempehely „ 5 0 
Concionator in Szent László „ 5 0 

Az országos levéltárban levő 1599. évi dicalis összeírásokból 

XX. 
1601. Az ezen évi dicalis ö s sze í rások szerint, a k ö v e t k e z ő vas
v á r m e g y e i e g y h á z a k b a n voltak l e lk ipász torok , m i u t á n t ö b b , 

vagy kevesebb a d ó t fizettek. 

Taxa nobilium comitatus Castriferrei 1601. 
Egerváry Mihály főbiró járásában. Concionatores: 

Meszlényi prédikátor flor. 1 
Köveskuti prédikátor . „ 1 
Vépi prédikátor „ 2 



Acsádi prédikátor flor. 1 
Szentgyörgyi prédikátor . . . . . „ 1 
Eölbői prédikátor . . . . . . . r 1 
Saári prédikátor . . . . . . . „ 1 
Sárvári prédikátor . . . . . . . „ 2 
Ikervári prédikátor . „ 1 
Chyaládi prédikátor „ 1 
Patthai prédikátor „ — den. 50 
Szentiványi prédikátor . . . . . „ — „ 5 0 
Szentlőrinczi prédikátor „ 1 
Szentlénárti prédikátor „ — „ 5 0 
Hegyfalvi prédikátor . . . . . . „ 1 (Nádasdyé) 
Károlypáttyi prédikátor . . . . . „ — den. 50 

Hollósy Ferencz főbiró járásában. Concionatores 1601. 

Szentmihályi flor. 1 
Beledi „ 1 
Polyányi • . . „ 1 
Monyorókeréki „ 1 
Körmendi „ 1 
Chyaithai „ 1 
Inczédi „ 1 
Nagycsémi „ 1 
Szolónaki „ 2 
Németszentmihályi . „ 1 
Pusztaszentmihályi „ 1 
Szentmiklósi „ 1 
Szent Teleki „ 1 
Rohonczi kettő „ 4 
Hodászi , . „ 1 
Vörösvári . „ 1 
Óvári „ 1 
Miskei » 1 
Somfalvai „ 1 

Gyarmathi Márton főbiró járásában. Concionatores 1601. 

Muraiszombati . . . . . . . . flor. 2 
Martyanczi . . „ 2 
Tissinai 

55 -*-

Ibidem caplan Franciscus . . . . „ 1 
Vizlendvai . . . . . . . . . „ 5 
Laaki . . . „ 1 



Felsőlendvai. 
Szentpéteri . 
Széchéni . . 
Ivánczi . . 
Szentgotthárdi 
Kettheli . . 
Kardonfalvai. 
Nagyfalvai pap 
Szentmártoni 
Dobrai . . 
Gyomafalvai 
Szenttrinitási 
Egervári . . 
Hidvóg concionator loci 
Buchui 

flor. 1 
2 
2 
1 den. 50 
1 
2 

- „ 50 

50 
50 

Az Országos levéltárban levő 1601. évi dicalis összeírásokból. 

XXI . 

Az 1603. évi m u r á n y i zsinat kánonai . 

De synodo Muraniensi et canonibus. In Venerabüi contubernio 
Muraniensi Anno 1603. conscriptis. 

Articuli maiores. 
Fraternitatis Muraniensis Anno 1603. in ordinem redacti, et 

succincti. 

CAPITULUM I . 

De vocatione ministrorum ecclesiae. 

1. Ecclesia ministro carens, usa consilio, quorundam 
pastorum aliquem bonae spei virum ad concionem probae 
habendam invitare debet. 

2 Eruditus vir ab aliquo coetu ad concionem probae 
in vitatus, a seniore, vel vicinis pastoribus permissione petita, 
concionetur, in loco templi sibi conveniente, et sermonis sui, 
quatenus possibile est, quosdam ex pastoribus, auscultatores 
habeat. Nec probae concio multoties, sed tantum semel, atque 
iterum, ad summum tertio proponatur. Secus faciens, punietur 
reiectione. 



3. Qui data próba a parochianis vocantis loci idoneus 
censetur, non mox totaliter suscipiatur, sed quosdam paro-
chianos, seniori, aut etiam si tempus fert, toti consistorio 
sistatur, ubi de vita, moribus, pietate, eruditione et professione 
eius exploratio fiat, et legantur, si quae habet, prioris con-
servationis testimonia. 1. Timoth. 3. 

4. Dignus habitus ministerio et nondum initiatus, pro 
sacris ordinibus expediatur cum litteris commendatoriis a tota 
fraternitate ut legitime vocati, et sponte currentis clarum 
discrimen appareat. Jeremiae 23. 

5. Ab ordinatione reversus litteras, commendati sibi 
ministerii seniori, vel vicinis pastoribus exhibeat, priusque 
plenarie ullum sacrum peragat. Easdem litteras ordinationis 
suo tempore toti fraternitati porrigat. 

6. Ritus introducendi nóvum pastorem ubi in usu est 
observari debet, propter evidentes casus nimirum instituendi 
et adhortandi, cum ipsum ministrum, tum auditores, quin et 
agendi, de parochiae proventibus. 

7. Novus ecclesiae minister, dum habetur generalis 
synodus, honorifice petat se recipi, in almam hanc fraternita-
tem, ubi subscripto nomine suo, et promissa obedientia pro 
incorporatione, deponat florenum hungaricum, in cistam. 

8. Nemo ab ecclesia ad quam vocatus fuit repente 
discedat, sed ob gratitudinem, ad minimum unum annum 
exigat etiamsi a parochianis eunti pro ordinibus, nulluni 
viaticum datum fuerit. 

9. Ut alius alium supplantet, aut fraude se in parochiam 
ingerat, ut hactenus, in hac pia fraternitate non auditum 
fuit, ita in posterum prohibitum esto sub poena eiectionis 
fratrum, bene meritorum promotionem omnes adiuvabunt. 

10. Adveniens aliunde minister afferat testimonium, disce-
dens hinc petat testimonium, pro quo, in decisi unum florenum 
hungaricum deponat. 

CAPITULUM I I . 

De doctrina ministri ecclesiae. 

1. Ut legitime vocatus, et ordinatus minister, saluti feram 
doctrinam, recte percipere et aliis dextra tradere possit, impri-
mis ardenter invocet Deum Psalm. 119. Illumina oculos meos, 
ut videam mirabilia in lege tua. Psalm. 25. vias tuas Domine 
demonstra mihi etc, 

2. A precibus, ad lectionem librorum se conferat, habeat 
autem Sacra Biblia, Corpus Doctrinae, Catechesin Lutheri, 



aliosque probatos auctores. A vitiosis scriptis abstineat, iuxta 
adhortationem Ecclesiastae 12. cap. Fili mi, ne requiras 
alios etc. 

3. Lectionem sequatur meditatio Psalm. 1. Beatus qui 
meditatur in lege Dei die et nocte. Hoc exercitium crux 
comitabitur, quae discentem de multis rebus erudiet. Esaiae 
28. 19. Vexatio dat intellectum etc. 

4. Locos communes, boni auctoris sibi familiäres reddat, 
vel ipse si Locos Communes conficiat, in quae omnia quae ex 
bonis auctoribus légit, propter iuvandam memóriám reponat. 

5. Alios locos communes habens, ad certam partém 
Catechismi puta, Decalogum, vel Symbolum Apostolicum, 
omnes suas lectiones referat, ubi occurrit difficilius dictum 
Scripturae, alios doctiores de eo consulat. Hisce módis erudi-
tionem piam, et solidam sibi comparabit. 

6. Porro, ut recte doctrina praecepta auditoribus fideliter 
communícetur, minister habiturus concionem, ex textu usitati 
avangelii eligat, matériám bonam, utilem et necessariam, 
auditoribus suis convenientem et vires ingenii sui non 
superantem. 

7. Res inventas, apto ordine disponat, in exordium, con-
firmationem et epilogum concionis. 

8. In concionando nemo suum debet ostentare ingenium 
coram simplicibus, nec moveat, quaestiones arduas Ubi vero 
contingit praesentia eximiorum virorum ad eos se accommodare 
potest. 

9. Lectiones evangelicorum et epistolarum Dominicalium 
retineantur, quod captui auditorum bene conveniant. 

10. Concio apud simplices semper claudatur recitatione 
partium Catechismi. 

11. Tempore Quadragesimali fideliter tractetur Cate-
chismus cum iuventute, et fiant examina diebus Dominicis 
a prandio, aestivo tempore idem fiat. 

12. Peracti labores claudantur precibus et gratiarum 
actione 1. Cor. 3. Deus dedit incrementum Esaiae 55. ut 
pulvitia et nix etc. Qui hoc faciunt, illis dona augebuntur, 
ut dicitur: Habenti dabitur. Negligentes punientur, a Deo, et 
alma fraternitate. 

CAPITULUM I I I . 

De Sacramentis in ecclesia. 

1. Baptisandi sunt infantes in templo, excepto casu 
necessitatis, nec propter convivia aut compatres aliunde adhi-
bendos baptismus cum periculo differatur. 



2. Adducti ex Ethnicismo ad ecclesiam Christi accenden-
tes non baptisentur, priusque summám Cristianae Doctrinae 
ex Cathechismo didicerint, et suam fidem in Christum, ipsimet 
profiteri sciant. 

3. Cyganorum liberos, nemi baptiset, nisi certis condi-
tionibus consideratis, nempe si infans intra tuam parochiam 
natus sit, si páter cyganus recitatione capitum Catechismi 
probet, se a christianismo, non esse alienum. 

4. Formula baptisandi in hac fraternitate sit eadem, et 
quisque suam formulám, qua utitur certo tempore in synodo 
exhibeat. 

5. Ad fontem baptismi, nullus temulentus pastor, aut 
compater accedat, polluti manifestis sceleribus, blasphemi 
periuri, et qui Catechismum discere nolunt arceantur. Admo-
nitio fiat ad susceptores, ut mortuis parentibus baptisati 
infantis, ipsi in locum eorum succedere dignentur. 

6. Si alicuius puer natus fuerit, prater ipse, personaliter, 
et non obstetrix, aut vetula ab ecclesiae ministro baptismum 
petat. Similiter et compatres, et commatres ipse páter invitet. 
Absente, peregre patre id faciat consangvineus. 

7. Sedulus pastor saepe auditores suos admoneat, ut ad 
confessionem, deinde ad sacram synaxin accedant, nec ad 
ultimum vitae halitum poenitentiam differant, quia Augustinus 
dicit: Poenitentia sera, raro est vera. 

8. In verbis coeni Domini de qua hodie est magna 
disceptatio, nos tuemur. Simplicem sententiam ipsorum verbo-
rum Christi de vera et reali praesentia et exhibitione veri 
corporis et sangvinis Christi, dignis et indignis, iuxta con
fessionem Augustanam articulo decimo, atque hic insistimus, 
hisce firmissimis fundamentis. 

a) Verbo Christi dicentis: Hoc est corpus meum. 
b) Eiusdem declaratione, si enim interrogare libet quale 

corpus ? Ipse Christus explicat: Quod pro vobis traditur. Ergo 
nequaquam est tibi typicum corpus. 

c) Consensu trium evangelistarum quorum nullus verba 
Christi aliter exponit. 

d) Auctoritate sancti Pauli, qui nec ex tertio coelo, aliam 
narrationem attulit. 

e) Plerique ex patribus, si modo scripta eorum recte 
et integre citentur nobiscum sentiunt. 

9. Coenae administratio fiat iuxta institutionem Christi; 
adhibitis, usitatis elementis pane et vino. Panis avimus non 
communis nec duplex porrigatur communicanti, quia Christus 
dixit: accipite. 



10. Missa sine communicantibus, non celebretur nequa 
alia, quam vernacula lingva, ut astantes intelligant 1. Cor. 14. 

11. In administratione coenae, hostia, neque supra caput 
elevetur, neque versa facie populo monstretur. Canon missae 
intermittatur 1. Cor. 11. Ego accepi a Domino, quid et 
tradidi vobis. Praefatio in solemnitatibus testorum conatur. 

CAPITULUM I V . 

De ceremoniis et ritibus. 

1. Nulli pastori liceat, in sua ecclesia mutare absque 
consilio et consensu aliorum pastorum et senioris, in cerimoniis 
aliquid proprio arbitrio mutare. 

2. In peragendis sacris utatur sacerdos vestibus ecclesiasti-
cis. Véstem albam, seu angelicam nemo abiiciat sub mulcta. 

3. Consecrationes impiae aboleantur, ut sunt aquae, cerae, 
candelarum, pernarum. Requiratur autem magistratus, ut cir-
cumgestationem imaginis crucifixi in die paschae complosionem 
campanarum contra tonitrua et similia pro sua auctoritate 
prohibeat, et tollat. 

4. Superstitiosa et idololatrica festa fictiorum sanctorum 
aboleantur, in ecclesiis autem repurgatis recepta festa pie 
observentur, de his vero constituetur certus catalogus. 

5. Introductiones puerperarum observentur non super-
stitiose, ut mortuae puerperae introducantur, sed vivae admo-
neantur, ut agnoscant beneficium Dei eique gratias agant et 
infantem pie aducare studeant Ephes. 6. Convivia puerpera
rum, ubi non ábrogari possunt tarnen moderate et pie fiant 
ut Genes. 21. Cap. 

6. Tempore Quadragesimali, reiicimus prophanam cantio-
nem, salve regina mater misericordiae: pro qua ante exer-
citium Cathechismi cantetur, salve rex Christi, vel latiné prop
ter scholasticos, vel vernacula lingva. 

7. In enceniis, diebus Dominicis, ne quicquam ante fores 
templi, vel in publico foro vendatur, donec sacra in templo 
peracta fuerint: contra facientes punientur, cerae libra una 
vel duabus. 

8. Vespertinae preces diebus sabbathi observentur Psal-
mis consvetis tractim decantatis. Hymni vitiosi corrigantur. 

9. Sepultura mortuorum sit pia. Funera cumpulsu campa
narum et cantilenis, tamquam exuviae Sacro Sancti deducan-
tur, cum honesta pompa. Quae omnia sunt recordatio et typus 
tubae archangeli et resurrectionis mortuorum. Et Augustinus 
ait: Sepulturae officium, bonae vitae testimonium est. Ergo 



finaliter impiis, honesta sepultura negetur ab ecclesia non a 
pastore solo. Fletus immoderati vel potius ululatus, circa 
funus vitentur. 1. Thes. 4. 

CAPITULUM V. 

De scholis et recloribus earum. 

1. Juxta templum habeatur aedificium scholae propter 
iuventutem erudiendam, quae est praecipua et purior pars 
ecclesiae. 

2. Ubi est pastor ecclesiae et aedificium scholae ibi 
alatur rector, seu praeceptor puerorum ex deputatis proventi-
bus quos nemo alius ad se pertrahat. 

3. Rector scholae a pastore principaliter suscipiantur, a 
quo cum idoneus censetur postea commendetur populo, et 
stipendium constituatur. 

4. Subsit autem rector scholae pastori suo cui reveren-
tiam et obedientiam debitam, publice et privatim exhibeat. 

5. Sholae, quia sunt adminicula ministerii, rectores dili
genter adiuvabunt pastores suos in templo canendo et sub-
serviendo, in aliis rebus. Quae autem pastorum sunt propria 
officia ut baptismum administrare et alia ab iis totaliter abs-
tinebunt. 

6. In schola dent operám ut pueros habeant, quos in 
literis pietate et moribus, fideliter informent. 

7. Non exerceat rector in schola cauponam aut merca-
turam, nec compotationibus indulgeat. 

8. Rector scholae alicui iniuriam faciens, accusetur, non 
coram iudice, sed pastori suo. Is eum sobrius admoneat, et 
castiget ne amplius faciat, eumque cum adversario suo quan-
tum fieri potest, in gratiam redigat. Sin rector scholae obedire 
nolit. accusetur, coram superintendente. 

9. Ut honeste venit, ita honeste discedat rector, non ex 
levitate completus, sed suo termino completo. 

10. Immorigeri et rebelles, fuci et potatores, scholasque 
de decorantes, eiicientur pro merito pios vero et utiles tam-
quam membra sua fovebit et promovebit pia fraternitas nostra. 

CAPITULUM V I . 

De matrimonio et nuptiis. 

1. Matrimonium liberi contrahant, cum parentum volun-
tate et consensu, ut autem parentes liberos nequaquam cogere 
debent, ad ingrata coniugia, ita nec debent legitima coniugia 



impedire, nisi adsint caussae graves et probabiles. Scriptum 
est enim. 

2. Clandestina autem sponsalia absque piorum parentum 
consensu, sint prohibita 

3. Raptus virginum et viduarum sint prohibiti quia in 
connubiis legitimus debet esse consensus. 

4. Virgini nubere, intra annum 15. sit prohibitum, quia 
in coniugio iusta aetas requiritur. 

5. Gradus consangvinitatis, in quantum fieri potest viten
tur. Connubia autem intra gradum quartum inclusive prohibean-
tur, tarn in consangvinetate, quam in affinitate. 

6. Novi coniuges, ante solemnitatem nuptiarum de more 
proclamentur, propter praeces, et errores vitandos. 

7. Veniant et ad confessionem, in quam examinentur, 
priusquam coenae Domini participent. 

8. Copulatio ante promulgationem fieri non debet, nec 
eadem nocturnis temporibus. 

9. Choreae non ducantur nisi de die, idque cum consensu 
senatus ibidem. 

10. Concubitus illiciti ante nuptias facti a magistratu 
puniantur publice ut caeteri timorem habeant pietasque, cum 
honestate et castitate servetur. 

11. Aduiteri, scortatores, desertores et alii scelerati in 
vicinioribus locis, non ferantur, et propter talia scelera alibi 
eiectos, nemo hospitio suscipiat. 

12. Divortium facere, ex privato iudicio omnino prohibi
tum esto. Caute igitur pastoribus invigilandum est ne huius-
modi sceleribus conniveant, quia haec res, etiam probatissimis 
consistoriis, negotium facit. Ergo rem ad conventum fratrum 
differant, ubi quoque, nihil decidi tarn subito potest, absque 
loci eiusdem magistratus consensu, ad quem maxima ex parte 
negotium devolvitur. 

C A P I T U L U M V I I . 

De vita doctorum et auditorum. 

1. Quilibet fratrum, sit intentus, in vicinum suum, et si 
deprehendit eum peccare aliquid fraterne admoneat, et resi-
piscat Matth. 18. Nec eum diífamet, coram plebeis. Sit et 
quilibet intentus, in se ipsum, ne alios doceat, et ipse repro-
bus fiat, sed sit typus fidelium. Evitet levitates, offendicula, 
lusum foliorum, tesserarum, pyramidum, ebrietatem. Eph. 5. 

2. Pastores suae vocationis opera faciant. nec se se 
admisceat alienis, non exerceant mercaturam alienam, vecturam 
cauponam, neque plebeis se se nimis familiäres faciant. 

Egyháztörténeti Adattár. V I I . 8 



3. Nemo ministrorum falcem, in alienam messem mittat, 
baptisando, copulando, introducendo sponsas vel puerperas; 
sed si quid fieri oportet fiat, cum legitimi pastoris permissione 

4. In die Innocentum pastores cum virgis, non cursitent, 
neque cum cruce pecuniam colligant, quandoquidem est super-
stitiosum. 

5. Pastor ecclesiae ante praefinitum tempus, gregem 
suum absque senioris consensu deserere non debet, quamvis 
legitime vocatus. 

6. Auditores, pastores suos, in honore habeant et pra-
estent obedientiam in omnibus, quae ministerium concernunt. 
Mat 10. Qui vos audit me audit. Hebr. 13. Obedite praepositis 
vestris. 

7. Diebus sabbathi, omissis compotationibus, et clamo-
ribus auditores se ad cultum divinum praepareni Exerrationes 
dirae, et omnia maledicta interdicantur. Inobedientes puniantur 
a magistratu: carcere, plagis, mulcta. A spiritualibus verbo. 

8. Nemo pastori suo publice in concione respondeat, 
arguenti, nec diffamet. ßeum autem coram superattendente 
accuset, qui non facilem querelam ad clericum admittat. 

9. In dies Pentecostes, reges creare, choreas ducere, 
homines in itineribus sistere et alia inconcinna prohibita sint. 

10. Redditus ecclesiastici antiquitus, in sustentationem 
ministrorum ordinati fideliter porrigi debent. Et non abiectitia, 
sed meliora relinquant pastoribus suis Prov. 3. De primitiis 
honora Dominum. Auditores quoque spontaneum sacrificium 
absque superstitiosis ritibus offerre debent. Hilarem nam dato-
rem diligit Deus. 2. Cor. 9. 

11. Coloni citati ad convocationem, venia nt sub poena. 

CAPITULUM V I I I . 

De synodo et magistratu. 

1. Senior celebraturus congregationem, duabus septi-
manis ante, per literas currentes promulgare debet, capita 
actionum assignet, strenue mandet et pro officio, ut quisque 
compareat. 

2. Litteras convocationis nemo diu detineat, sed assig-
nato tempore, celeriter ad vicinum suum transferandas curet. 

3. Tempore convocationis unusquisque pastor adsit, nec 
dictam horam absque probabili ratione negligat, sub poena unius 
floreni hungarici. 

4. In congregatione fratrum servetur modus. De hoc 
autem omnes deberent fratres. 
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5. Quilibet fráter bis in anno deponat in aerarium fra
ternitatis duodecimos denarios. 

6. Omnes solutiones et muletae, pro festő Sancti Georgii 
persolvantur plenarie. Si quis non potest, habeat tempus. 
. 7. Si pastor quemque offenderit, non accusetur coram 
terrestri domino, sed ad superattendentem deferatur. Si vero 
plebeius pastori fuerit iniurius prius coram iudice pagi accusetur. 

8. Domini terrestres nullám vim habent in pastorem quam 
diu recte docet. Si quid habet contra pastorem, eum deferat 
seniori. 

9. Muletae, et quae proveniunt, qualicunque ratione, 
serventur iuxta consignationem apud fideles manus senioris. 
Si quid exposuerit, nomine fraternitatis debet rationem reddere 
exaeto anno, circa diem Sancti Georgii. Ubi etiam exhibebit 
omnia quae in publica cista, sibi sunt concredita. 

10- Quolibet anno circiter Georgii festum senior suum 
resignare debet officium, ut fratribus sit libera potestas cons-
veto ordine creandi alium. 

11. Diversae religionis minister, in hanc fraternitatem 
admitti non debet. 

Scripti sunt per me Christophorum Floriani Polomensem 
in parochia Götzeliensi in vigiliis Demetrii martiris. Anno 
Domini 1603. 

A pozsonyi ágost. hitv. ev. egyház kézirattárából. 

X X I I . 

Kanizsai Pálfi J á n o s f e l j e g y z é s e pápa i l e l k é s z s é g e k e z d e t é r ő l , 
az 1612. évi jún ius 19., 20. k ö r m e n d i zs inatról , melyen az el
hunyt Beythe István h e l y é b e Pathay I s tvánt dunántúl i p ü s p ö k k é 

választot ták. A jelenvolt esperesek nevei. 

Anno MDCXII. 19 et 20. die mensis inuii, post meam 
(Johannis Canisaei) in ecclesiam Papensis commigrationem 
(commigravi ego Canisaeus Papám 16. iunii, hoc est die illo 
Sabbathi, qui Dominicam Sacro Sancti Trinitatis antecessit) 
quatriduo celebrata est synodus in civitate Keörmend, in qua 
venerabilis vir dominus Stephanus Pathaynus, aulicus tunc 
temporis Spectabilis ac Magnifici domini, domini Francisci de 
Batthyan concionator in Szalonok, loco admodum venerandi 
senis domini Stephani Beythe piae memóriáé in superinten-



dentem ecclesiarum, in comitatibus Castriferrei, Soproniensi, 
Szaladiensi, Veszprémiensi, Jauriensi eis Danubium, Somogiensi, 
communi totius ecclesiae voto electus et confirmatus est. Seni-
oribus existentibus, reverendis his viris, domino Petro Alsó-
Lindvaeo, Vépiensis ex ecclesia circa id tempus pro nomine 
Christi eiecto, domino Emerico Beythe, ecclesiae Körmendiensis* 
ministro, domino Martino Perlakio concionatore apud Sanctum 
Georgium in Vizlyndva, domino Casparo Nagy ecclesiae Vesz-
premiensis pastore, domino Joanne Soós ecclesiae Kiskoma-
rinae ministro. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek az esztergomi herczeg-
primási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyző
könyvéből. 

XXII I . 

Köveskút , 1612 nov. 11., 12. Pathay I s tván p ü s p ö k zsinatot hív 
ö s s z e K ö v e s k ú t r a ; a f e lavatandó l e l k é s z e k vizsgálatára a Krisz
tus s z e m é l y é r ő l nyolez t é t e l t tűz ki , s fe lhívja őke t , hogy ezekre 
legyenek k é s z e n . Pelavattattak: Kanizsa i Pálfi János pápai , 
MiklÓ3Í Simon v e l e m é r i , Domjáni Mihá ly mart iánczi , Szent
g y ö r g y i Gergely p é c s e l y i , Dáv id Gergely p o l y á n y i , Nárai Gáspár 
c sákány i , Udvarnoki Simon vámosi , D e á k i Dán ie l k i sgörbői , 
V é g h J á n o s hedrahelyi l e lkészek . Je len volt Molnár Albert 
Novilius R ó b e r t ifjú belga t u d ó s s a l é s Szíjjártó Lukács nagy
megyeri l e l k é s z , t ö b b vi lági kü ldöt t . Kanizsait a pápai e g y h á z 
megye e s p e r e s é v é vá lasz tot ták . Az itt kihirdetett 55 szakaszbó l 

ál ló kánonok. 

Epistola convocatoria venerabilis viri domini Stephani 
Pathay in Synodum Köveskutiensem. 

Venerabilibus dominis, amicís et fratribus in Domino, 
nobis in unitate" fidei convínctissimis et charissimis. Salutem 
et gratiam a Domino per Dominum nostrum Jesum Christum 
ex sincera animi propensitate precamur. 

Me minissé potestis fratres in Domino charissimi, quod et 
quam ardua ecclesiae negotia, ob quorundam tarditatem, negli-
gentiam et veram yikozi\uty.v in futuram synodum remissa sunt, 
quamque generales succreverint caussae, ab eo tempore, ex 
quo synodus Körmendini celebrata novissime fuit, quantopere 
item futurum nostrum conventum ílagitent, sollicitent, urgeant, 
multorum dissoluti mores, inordinatae et temerariae prae-
sumptiones, in ecclesia Christi magno piorum scandalo mili-

* Még éz évben Németújvárra ment atyja helyébe. 



tantes, qui rupto ecclesiasticae disciplinae repagulo, non aliter 
ac equi indomiti habenis excussis in aperto vagantur campo, 
obvia quaeque conculcantes, ac socios sacri laboris calcibus 
petentes, quam denique gravis quorundam adflictio humeros 
premat, ubi una fuerimus Deo favente constituti intelligetis. 
Ut igitur subcrescentibus malis occuramus, et falsé verbi di-
vini loliorum segetem domini suffocaniium radices resecemus 
et alveum e fontibus salvatoris ad nos defluentis fluminis noxiis 
malorum radicum truncorum cadaverum et humanae prae-
sumtionis animarum impedimentis liberemus. Deo cooperante 
conveniendum esse statuimus in oppidum Köveskut ad 11. diem 
novembris sancti Martini memóriám celebrem. Hanc ob rem in 
Domino fratres charissimi oramus et obtestamur per Deum, ut 
in praescripto loco et tempore praefixo negotiis et occupatio-
nibus quae aliquam excusationis speciem circumferre videntur; 
sive ea privata sint, sive publica, sed levioris momenti fide
liter et stúdiósé neglectis adesse studeatis. Eectores quoque 
scholarum et ordinandi qui ex licentia superiorum hactenus in 
annuntiatione evangelii ecclesiae operám navarunt. Cum suis 
civibus ac communitate auditorum ad hoc specialiter delectis 
et missis, quod testimonio domini ordinandi suam vocationem 
vitae innocentiam ac in praedicatione evangelii solertiam com-
probent, adveniant; praeterea ut domini ordinandi quamvis in 
omnibus fidei articulis instructos eos esse oporteat, habeant 
paratas theses, ad quas tum examinatores ipsorum, tum ipsi 
examinandi coliment, ut i i quid donum a Deo ad propugna-
tionem veritatis acceperunt, se ipsos querendo et respondendo 
exerceant et simpliciores erudiant: theses de persona Christi 
in quo omnis salus nostra sita est, subiiciendas esse duximus, 
quibus arreptis et perlectis quilibet vestrum ita se praepararet, 
per interrogationem bonae conscientiae ut et querentibus suffi-
cienter respondere. et a respondentibus pie et cum aedifica-
tione querere possit et valeat. Solam enim maiestatis divinae 
glóriám et ecclesiae Christi aedificationem querimus; xevo: 
Xoftav xat xsvoőo£iav suis avaris relinquentes. Gratia Domini 
nostri Jesu Christi sit vobiscum. Amen. Datur Szalonokii 10. 
die mensis octobri=, anno 1612. 

. Theses de persona Domini nostri Jesu Christi. 

i . 

Christus est persona una, quae duarum rationabilium 
naturarum, divinae scilicet et humanae, a se invicem tempore 
proprietatibus essentialibus et ipsa övata seu essentia distinc-



tarum individua (unione) ooatoc constat quae dicitur et est 
mediator inter Deum et homines salyator, rex et sacerdos. 

Et haec duarum naturarum in dissolubilis connexio in 
unam personam filii Dei, facta est assumptione humanae 
naturae, a secunda persona divinitatis, non mutatione divinae 
in humanam naturam, nec humanae in divinam, nec exaequa-
tione naturarum, nec confunsione proprietatum essentialium, 
sed ut testatur apostolus, verbum caro factum est inanitione 
sui et assumptione servilis formae. 

in . 

Non mutatione naturarum; nam mutatio non nisi destruc-
tione subiecti prioris perficitur sicut et generatio praeiacentis 
subiecti corruptione: ita ut nulla substantia mutandi in ipso 
mutatio maneat: quemadmodum patet in exemplo aquae a 
Christo in vinum optimum mutatae. Id ipsum vis et vocabuli 
mutatio manifeste arguit Non exaequatione. Ita enim tolleretur 
discrimen inter Deum et hominem, creantem et creatum, fini-
tum et infinitum ; nec idiomatum confusione sequeretur quippe 
naturarum ipsarum abolitio, ut si confundantur calor ignis, et 
frigiditás glaciei necesse est utrumque et glaciem et ignem 
in térire. 

ív. * . '• " 
Nequis vocabulo unionis, connexionis et coniunctionis per-

peram sumto, confusam naturarum vel proprietatum commix-
tionem somniet: considerandum est scripturam variis nominibus 
explicare ipsam unionem. Nunc enim vocabulo assumendi 
Haebr. I I . vérs. 16. Nunc inhabitandi Joh. I . vers. 14. Coloss. 
I I . vers. 9. Mittendi Galath. IV. vers. 4. Ingrediendi in mun-
dum Haebr. X. vers. 5. Veniendi in carnem I . Joh. IV. vers. 2. 
Apparendi I . Joh. I I I . vers. 8. Descendendi Joh. VI. vers. 33. 
41. 51. 58. Aptandi Haebr. X. vers. 5. Proponit, deciarat, 
exprimit scriptura misterium unionis. 

v. 
Vi huius indissolubilis unionis facta est caro illa proprii 

filii Dei, et divinitas verbi facta est hominis assumti divinitas, 
unde a veteribus non sine rationabili misterio dicta fuit Maria 
virgo •6-soToxioc, Dei para eius enim personae, quae in divina 
et humana natura substitit mater est secundum humanitatem. 



V I . 

Quam obrem per et propter hanc naturarum coniunctio-
nem seu unionem non solum, non negamus, verum et fortiter 
asserimus cum scriptura sacra, sacra excellentia dona, supra 
omnem creaturae dignitatem in humanam assumptam a filio 
Dei naturam collata esse, quae* in baptismo facta sint auctiora, 
in resurrectione, ascensione in coelum, et sessione ad dextram 
patris maxima, ita tarnen ut perpetuo discrimen maneat inter 
Deum et creaturam. 

vn. 

Inde dicimus filium hominis Jesum Christum esse aeter
num, omnipotentem, omnipraesentem in sua propria divinitate, 
et filium Dei aeternum dominum gloriae in tempore natum, 
passum, mortuum esse in propria sua carne priori. Petri 
I I I . vers. 18. et IV. caput, vers. 10. propria sangvine acqui-
sivisse ecclesiam. Actorum XX. vers. 28. Coelo contineri Acto-
rum I I I . vers. 21. Indeque venturum esse voce angelica atte-
stante adiudicandum vivos et mortuos in propria sua carne. 
Et haec realiter a Deo in reali corpore, ab homine in reali 
sua divinitate propter realem naturarum unionem. Huic adsti-
pulatur Augustinus Epistola 57. ad Dardanum dicens: Utrumque 
in illo observandum est cum loquitur, vel cum scriptura de 
illo loquitur et quid secundum quid dicatur intuendum est. 
Nam sicut unus homo est anima rationalis et caro: sie et 
unus Christus est verbum et homo proinde quod ad verbum 
attinet creator est Christus. Omnia enim per ipsum facta sunt. 
Quod vero ad hominem creatura est Christus paulo post, 
secundum hominem namque in terra erat non in coelo ubi 
nunc est quando dicebat, nemo ascendit in coelum, nisi qui 
de coelo descendit filius hominis qui est in coelo. Quamvis 
secundum id, quod filius Dei erat esset in coelo, secundum id vero 
quod filius hominis erat adhuc esset in terra, nondum ascendisset 
in coelum. Similiter secundum id, quod filius Dei est, sit domi
nus gloriae, secundum id autem, quod filius hominis crueifixus 
sit, ait tarnen apostolus, si cognovissent nunquam dominum 
gloriae crueifixissent. Et per hoc et filius hominis secundum Deum 
erat in coelo, et filius Dei secundum hominem crueifigebatur 
in terra. 

V I I I . 

Eos autem, qui vel donorum, ut pote maiestatis et gloriae 
in assumptam naturam collatarum, respectu naturam creatam vel 
finitam creanti et infinitae exaequant, ac cum Eutychetae iam 



piae ab ecclesia Christi damnatae foedus ineunt, excogitatis 
quibusdam a se respectibus id efficere contendentes ut huma-
nam naturam aut in nihilum redigant, aut in Deum (quod 
tarnen realiter facere requeunt) transferant: cum palám sit 
Deum ut Augustinius loquitur homini Christo glóriám dedisse, 
naturam non abstulisse; vel divinam consideratione humilia-
tionis negant statuentes et docentes, quia in Deum eiusmodi 
humiliatio et passiones non cadunt, Christum solummodo homi
nem esse et non Deum; vel ignoratione unionis sepulti duas 
credunt in Christo personas esse; vel in unione naturarum 
communicatorum ideomatum ab una sola natura divina scilicet 
perfici hoc est divinam naturam conferre, humanam arripere 
nihil e suis proprietatibus conferendo, idque transitive. Neque 
tarnen omnia idiomata in hanc communionem admittunt, sed 
ea solum, quae ipsorum opinioni, sufficientia esse videntur, 
cum tarnen divinae naturae ideomata sint aőiaipsta, sunt enim 
ipsa Dei essentia, et una communicata reliquas omnes com
munes fieri necesse sit a communione nostra alienos iudicamus. 

Stephanus Pathaynus, superintendens. 

Eodem anno 1612. 11 et 12. die novembris in festő 
dominica .Martini episcopi celebrata est synodus sub patrocinio 
spectabilis ac magnifici domini, domini Stephani Török in 
oppido Köveskuth, in hac synodo sacrosanctum ministerium hi 
assumpserunt: Johannes Paulides Canisaeus, ordinatus in minis
trum ecclesiae Papensis ; Simon Nicolaides in ecclesiam Vele-
meriensis in comitatu, Szaladiensi; Michael Domjáni in minis
trum ecclesiae Martiancensis; Gregorius Szentgyörgyi in eccle
siam Petzeliensem; Gregorius Dávid in ministrum ecclesiae 
Polyaniensis; Caspar Náray ordinatus in pastorem ecclesiae 
Csakániensis ; Simon Udvarnoki in ministrum ecclesiae Vámosi-
ensis in comitatu Veszpremiensi; Daniel Deákinus in ministrum 
ecclesiae Kisgörbensis ; Johannes Végh ordinatus in ministrum 
ecclesiae Hederheliensis. Huic synodo interfuerunt clarissimus 
vir dominus Albertus Molnár Szencziensis, optime moratus et 
eruditus iuvenis Hubertus Novilius Belga; item reverendus vir 
dominus Lucas Coriarii Szencinus. Interfuerunt hi saeculares 
quoque, quos magnificus dominus Stephanus Török et ecclesia 
Papensis in meam (Johannis Canisaei) ordinaiionem, tanquam 
testes et legatos adiunxerant, dominus Valentinus Hatos, inter 
equestris ordinis milites excellens, dominus Ambrosius Piriti, 
vajvoda; dominus Johannes Nagy civis civitatis Papensis. In 
ea synodo prima die concionatus est Johannes Paulides Cani-



saeus ex Johanne XV. 1—10. secunda vero die dominus 
Lucas Corarius Szencinus ex Matth. XV. 16- Estoti simplices 
sicut columbae etc. In hac synodo impositum est Johannes 
Paulides Canisaeus (una cum ministerio ipso) officium senio
ratus ecclesiarum in districtu Papensi existentium. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek az esztergomi herczegprimási 
főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzőkönyvből. 

ARTICULI seu CANONES 
ECCLESIARUM 

IN COMITATIBUS 
Soproniensi, 
Castriferrei, 

Wesprimiensi, 
Zaladiensi. etc. * 

Constituarum, in confessione helvetica, verbo Dei uni-
tarum, et christyanae charitatis vinculo coniunctarum. 

Promulgati per Venerabilem superintendentem dominum 
Stephanum Pathainum, in synodo köveskutiensi, novembris 
undecima die celebrata. 

Concilii Carthaginiensis 3. Can. 3. „Pia
cúit, ut ordinandis episcopis vel clericis, prius 
ab ordinatoribus suis decreta conciliorum aiiri-
bus eorum inculcentur, ne se aliquid contra sta
tuta concilii deliquisse poeniteat." 

ANNO DOMINI M. DC. X I I . 

Prooemion. 
Priusquam nostri consensus articulos, qui nervi sunt uni-

tatis et boni ordinis, quem Deus in sua ecclesia conservari 
vult columna, omnibus legendos exhibeamus, volumus summám 
nostrae fidei et confessionis de Deo, breviter omnibus notam 
facere, et ut nostri consensus fundamentum perspicuum ama-
toribus veritatis fiat, atque i i qui in unum coepiscopatum 
nobiscum coalescere voluerint, quo vinculo, quo agglutino id 
perficiatur, cognoscant, et calumniantium qui de bonis omnibus 
male loqui consveverunt, ora obturentur, vel a sua ipsorum 
constientia redarguti confundantur. 

* Eltérésekkel közölte Mokos Gyula a Herczegszőllősi kánonokban, 
de teljességeért és hogy a maga helyén meg legyen, itt fel kellett vennem. 



ARTICULUS I . 

Credimus itaque et confitemur, Deum verum creatorem 
rerum omnium, visibilium et invisibilium, qui in sancta lingva 
JEHOVAM se apellat unum esse natura seu essentia, extra 
quem alius non est. Hunc autem tribus hypostasibus seu per-
sonis subsistentibus reali distinctum, non confusum, nec divi-
sum, quae sunt Pater, Filius et Spiritus sanctus sine ulla 
proprietatum confusione, secundum scripturas conílrmamus. 

Credimus, confitemur et docemus secundum scripturas, 
quod filius Dei, ab aeterno patre, ante aeterna secula genitus, 
non factus ; non arbitratus rapinam esse, suo cum Deo aequa-
litatem se ipsum eximaniendo humiliavit, et carnem de sub-
stantia intemeratae virginis Mariae assumpserit, in qua pro 
nobis mortem propessus antque hac unica sui oblatione per-
fectos fecerit inperpetuum eos, qui sanctificantur. (Hebraeos 
X : 14.) Tertia die resurrexit a mortuis, ad coelos visibiliter 
ascenderit, ut nobis in se electis locum pararet. 

Credimus hunc sedere ad dexteram patris et venturum 
esse adiudicandum, vivos et mortuos. 

Credimus, confitemur et docemus secundum scripturas, 
quod haec secunda persona divinitatis, quae ab evangélista 
Xö-pc dicitur, humanam naturam in suae personae unitatem 
assumpserit, atque hanc inseparabiliter et inconfuse sibi uni-
verit. servalis et servandis utriusque naturae proprietatibus 
essentialibus. 

Docemus quoque et credimus hanc ipsam humanam 
naturam summis et incomprehensibilibus donis esse exornatam, 
quatenus ipsius naturae essentia ferre potest, ut distinctio inter 
naturam creantem et creatam perpetuo manere possit 

Credimus, confitemur et docemus secundum scripturas, 
hominem hunc Jesum Christum salvatorem mundi, unicum 
mediatorem inter Deum et homines esse. (I. Tim. 11:6.) 

Credimus item confitemur et docemus sicuti Deus in 
proprio suo corpore passus et mortuus est, ita hominem 
nunc propria sua divinitate ubique esse, et Deum propria sua 
carne in coelo contineri. 

Credimus confitemur et docemus secundum scripturas 
Spiritum Sanctum tertiam in divinitate personam natura 
Deum esse ab aeterno processisse et procedere a patre et 
filio, et esse consolatorem, moderatorem et doctorem ecclesia 
Christi. 

Quicunque Deum alium vel aliter praeter et extra hunc 
agnoverit, vel crediderit, vel credendum docuerit, hunc a 



corporis nostri unitate, alienum esse pronunciamus, et si in 
nostro coetu inventus fuerit, post unam atque alteram admo-
nitionem, ab hac corporis unitate prorsus resecandum esse 
statuimus. 

Catholica ecclesia qua sit. 

Verám et catholicam ecclesiam eam esse agnoscimus, 
quae verbo Dei regitur, non hominum inventis et traditionibus 
verbo Dei adversantibus nititur, inqua verbum Dei pure, lingve 
a populo intellecta annunciatur, et sacramenta iuxta institu-
tionem Salvatoris administrantur, in qua ecclesia ut omnia 
decenter et ordine fiant, necesse est. Quamobrem in nostris 
ecclesiis volumus certum esse ordinem docentium, quorum 
diligentia et fidelitate, verbum Dei fideliter currat et audi
torum ecclesia aedificetur. 

in. 
Superintendentis authoritas. 

Superintendens ex consensu seniorum omnia faciat, nec 
aliquid in rebus arduis privato consilio tentet, excepto hoc, 
quod si quem viderit, vitae innocentís, solidae eruditionis et 
commendatae pietatis virum, honestam vocationem habentem, 
huic ad tempus synodi juris jurandi scripto interposito, docendi 
in ecclesia licentiam, concedere possit, cum litteris licentiatoriis, 
quas ordinandus tempore ordinationis restituat. 

Articuli 3. Herczegszőllősiensis. Articuli 11. Varadiensis. Articuli 
14. 15. Soproniensis. Canon Apostolorum 34. Concilii Carthaginiensis 4. 
Canon Concilii Toletani II. Canon 10. 

ív. 
Synodi convocandi modus. Retentio convocatoriarum. 

Synodum convocandi authoritatem, cum consensu seniorum 
superintendens habeat, et literas convocatorias publico nostri 
coetus sigillo, quod fideliter apud se teneat, ac suo ipsius 
chyrographo muniat. Domini seniores sua nomina sub-
scribant, et sic convocatorias a superintendente ad se 
missas, ad ministros sibi subiectos perferri curent. Ministri a 
convocatorias ad suos vicinos mature et diligenter transmit-
tant, ne causari quisquam queat, ad se non pervenisse: 
nolentque singuli quo die accepérint. Si enim aliquis non 
transmiserit et supresserit, pro singulis iis qui emanserit ob 
retentionem literarum ternos solvat florenos. . 



V . 

Synodum quolibet anno bis, vel gravis necessitas obsti-
terit, semel convocat. 

Concilii Agathopolisiensis, Canon 40. Concilii Carthaginensis III. 
Canon 2. Concilii Milevisensis canon 9. Canon Apostolorum 32. 38. 
Concilii Antiochiensis canon 20. Concilii Toletani 4. canon 3. Concilii 
Constantinapolitani VI. Canon 8. Concilii Nicaeni 1. Canon 5. concilii 
Aureliensis canon 2. Articuli 15. Herczegszőllősiensis Articuli 53. Deb-
receniensis. Articuli 69. Soproniensis. Articuli 11. Varadiensis. Articuli 2. 
Zolnentis. 

~"v - "\ vi. , 
Catalogus ecclesiarum et ministrorum. 

Seniores, sive inspectores ecclesiarum, certum numerum 
seu catalogum suae fidei et diligentiae commissarum ecclesia
rum, et docentium in iis ministrorum habeant. Similiter et 
superintendens, tan quam seniorum suppremus, circum iacentes 
ecclesias curet, diirgat, ac moderetur. 

Articuli 20. Varadiensis. 
V I I . 

Visitatio, agendae et libri ministrorum investigandi. 

Seniores sibi commissas ecclesias, singulis annis dili
genter visitent, et examinent auditores, iurisiuraudi sacra-
mento mediante, de vita et moribus ministri. Similiter et 
ministros secundum examen conscientiae de suis auditoribus, 
num audiant verbum Dei,num utantur sacramentis? et an decenter 
et cum fructu currat verbum Dei? De agendarum ut vocant confor-
mitate, quam in nostris ecclesiis serio requirimus, in omnibus 
lingvis et docendi ratione libros eorum inspiciant, et verbum 
Dei depravantes commentarios ab eis tollant Si qua dissidia 
inter ministrum et eius auditores fuerint componant: vel si graves 
fuerint causae quae circa appendiculum componi et in ordinem 
pacis redigi non possint, ad synodum reservent, ubi totius suae 
visitationis relationem coram supperattendente reddant. 

Concilii Toletani 4. canon 35. Concilii Bracarensis 2. canon 1. 
Articuli 52. Debrecenensis. Articuli 27. Herczegszőllősensis. Articuli 2. 
Zolnensis. Articuli 71. Semproniensis. Decretum Ujvariense de visitatione 
canon 1. et 2. Concilii Toletani 4. Canon 2. Concilii Bracarensis canon 
23. Concilii Carthaginensis 4. Canon 25. Articuli 6. Zolnensis. 

V I I I . 

Seniores licentiam non conferant. 

Seniores nemini licentiam docendi conferant, quod in 
solius superattendentis authoritate situm esse volumus: verum 



si quem promovere voluerint ad superattendente adducant, 
vei cum literis amandent, ac inde accepta venia, et literis 
licenciatoriis legitime promoveant, et commendent ecclesiae. 
Duo autem ad minus ex iis civibus, ad quos promovendus 
est minister, ut testes vocationis et vitae ipsius coram super
attendente cum licenciando appareant. 

Articuli 6. Herczegszőllősiensis hinc articulum contrario. Item Arti
culi 8. Varadiensis. 

I X . 

Visitatores. 

Visitatores ab ecclesiis et ministris honeste excipiantur 
et alantur, et si iumenta quibus vehi deberent defuerint trans-
vehantur ad vicinas ecclesias. 

Articuli 71. Sopronensis. Concilii Bracarensis 2. Canon 2. 

x. ' 
Obsequium seniorum superattendentis. 

Subiectionem seu obedientiam evangelicam in causis 
ecclesiarum requirimus. Ergo ubi praesentia seniorum exigitur 
vocati a superattendente (in evitabili necessitate excepta quam 
tarnen probare tenentur) nihil eos detineat: sed tempore et 
loco a superintendente praefixo compareant. Et si aliquo a 
superattendente missi fuerint, in causis ecclesiae, sine reni-
tentia et molesta tergiversatione proficiscantur: quibus si abesse 
contingat, mandato superattendentis et causis ecclesiarum id 
postulantibus vicini pastores, vicém eorum suppleant in admi-
nistratione sacramentorum, copulationibus coniugum, et prae-
dicatione evangelii, et si quid pro laboré ipsis in ecclesia 
dutum fuerit, relinquant i l l i cuius vicém gerunt, sub poena 
iurisdictionis ecclesiae. 

Articuli 26. Soproniensis. Concilii Moguntiensis. Canon 25. 

' .XI . ; : . 

Obsequium ministrorum. 

Idem statuimus de reliquis pastoribus, quando a suis 
senioribus vocati fuerint, ut omni excusatione negleeta, obe-
diant et compareant, inobedientes, nisi se sufficienti ratione 
defendant, primum tribus talleris in communem ecclesiae usum 
deputandis mulctabimus. Si secundo id ipsum temeri tentave-
rint, duplum solvent. Si tertio, deponantur. Vicini pastores 
horum vicém subeant: prout in praecedente articulo praemis-



sum est. Taxám autem ab inobedientibus seniores exigant a 
sibi subiectis, et superintendenti tradant, qui in communem 
ecclesiae usum, vel in stúdiósáé iuventutis promotionem eroget. 

Concilii Carthaginiensis 3. Canon 43. Concilii Carthaginiensis 4. 
Canon 21. Concilii Carthaginiensis 5. Canon 10. Arelatensis 2. Canon 17—19. 
Laodicensis Canon 40. Calcedonensis canon 18. 

4 

Absentes a synodo. 

Ministri ecclesiarum, qui temere sine iusta causa a syno
dis emanserint, ac in communi ecclesiae causa sese subduxe-
rint: seniores quidem sex florenorum mulcta, reliqui vero 
trium puniantur; si secundo et tertio id ipsum tentaverint, 
procedatur ad versus eos iuxta tenorem undecimi articuli. 

Articuli 69 Sopronensis. Articuli 15. Herczegszőllősiensis. 

xm. 
Minister quatenus loco cedere debeat. 

Praecipimus praeterea et mandamus in domino, ne quis 
ministrorum in aliquem locum vocatus demigratione sua spe 
amplioris stipendii aut commodi quid tentare praesumat, sed 
semper publicam authoritatem expectet. Non enim est con-
veniens, ut quis de sua commoditate magis, quam de ecclesiae 
aedificatione sit sollicitus 2 Cor. 2. 4. 

Articuli 13. Herczegszőllősiensis. Concilii Antiochiensis canon 16. 
Articuli Soproniensis 29. 

X I V . 

Populus ministrum dimittere sine authoritate praelatum non-
tenentur. 

Illud etiam observandum statuimus, ne populus pastorem 
suum, ex aliquo in eum pravo aspectu aut privato consilio, 
sine authoritate praelatorum ecclesiae dimittat, aut alium 
conducat. Saepe nam evenit ut populus, parasytis magis, quam 
veris ministris delectetur, ac ad suum placitum sibi doctores 
deligat; verum si quid minister minus convenienter egerit 
populus ad seniorem eam deferat, is pro suo officio et candore 
litem componat. Temere vero suum ministrum abigentes, priven-
tur pastore, et nemo illis inserviat sine superintendente pro-
missu, sub poena depositi. 

Articuli 17. Herczegszőllősiensis. Concilii Maguntiensis Canon 29. 



X V . 

Terminus anni complendis. 
Nemo ante legitimum terminum suae functionis ecclesiam 

deserat, sed completo termino anni sui, et cum venia senioris 
discedat et locum mutet. Caeterum et hoc serio mandamus 
in domino, ne pastores futilitate ecclesias fallant, suas operas 
illis promittendo neve se ipsos et ministerium deludant. Nam 
qui aliis vita et doctrina praeesse debet, illum turpe est mentiri, 
et sic mendacio et levitate suae utilitati consulere, sub poena 
X. articulo expraessa. 

Articuli 19. Herczegszőllősiensis. Articuli 30. 31. Soproniensis. 
Articuli 19. Varadiensis. 

xv i . 

De literis testimonialibus. 
Nullus ministrorum aut rectorum ex una dioecesin superin-

tendentis alicuius in alterius dioecesim transeat, aut recipiatur 
sine literis testimonialibus superintendentis illius a quo transit. 
Rectores a senioribus, quibus subiecti sunt, testimoniales petant. 
Hoc maximé firmum esse volumus propter impios doctores, 
ne i i clam in coetum fidelium subrepant. Imo populo quoque 
iniunctum volumus, ne quemquam conducant sine venia senio
ris, qui -explorata illius fide commendabit ecclesiae, sic et 
dignitas ministerii conservabitur. 

Concilii Constantinapolitani 6. canon 17. Concilii Antiocheni 
canon 7. Concilii Carthaginiensis 4. Canon 27. Canon Apostolorum 33. 
Concilii Laodicensis canon 41. 42. Concilii Chalcedonensis canon 6. 
Articuli 9. Zolnensis. Articuli 24. Herczegszöllösensis. Articuli 32. Sop-
roniensis. 

xvu. 
Ministro priori satisfiat. 

Pastoribus ex aliquo loco demigrantibus, nemo succedat, 
antequam priori satisfiat. Id autem populus accepto a disces-
suro pastore chyrographum quietando ecclesiam testetur. Si 
autem temere quispiam bonae istius institutionis catenam sol
vent, mulctetur a seniore florenos 6. et praedecessori de suo 
ipsius salario satisfiat. 

Articuli 27. Soproniensis. Articuli 21. Varadiensis. 

X V I I I . 

Choreae interdicuntur. 
Pastoribus ecclesiarum, sub poena depositionis saltationi-

bus seu choraeis cuiuslibet formae, quae in genere homini 



christiano sunt illicitae, et multorum malorum semina et occasio-
nes, interdicimus. Imo et suis auditoribus disvadeant volumus, 
hanc sexuum lenocinio similiter commixtionem, tanquam hones-
tatis et verecundiae corruptionem. Hoc ipsum rectoribus quoque 
scholarum interdietum esse volumus. 

Ambrosii Liber 3. de virginis. 
Concilii Laodicensis canon. 53. 54. Articuli 30. Herczegszöllősensis. 

X I X . 

De onere pari. 

Pastores in ecclesiis par onus suscipiant; si ab una 
civitate aut pago sustentari possunt, ne se pluribus obiigent 
stipendii, aut turpis quaestus gratia. Verum propter ministrorum 
inopiam concedimus, si unus, duobus aut tribus pagis praesit, 
et urgente necessitate, etiam aliis inserviat non cauponando 
Dei sermonem, sed fructificando domini aedificant ecclesiam, 
ut sic currat sermo Dei IL Cor. I V : 2. I I . Thess. I I I : 1. Hoc 
vero faciant cum consensu et consilio senioris vel superinten-
dentis. 

Articuli 28. Sopronensis, Articuli 17. Váradensis. Articuli 12. 
Herczegszöllősensis. 

X X . 

Ebrietas vitanda. 

Quoniam vinolentum et ebriosum pastorem apostolus 
damnat, sicut etiam in sua lege dominus prohibet: ideo revo-
camus in usum canones apostolorum et sanctorum patrum 
contra ebrietatem et luxum pastorum. Quicunque ergo ebrietate 
suum officium demigrant, et simul cum plebe in oenopilio 
ingurgitant, eos primum florenos 3. mulctandos esse censemus; 
si altera vice convicti fuerint, officio privabuntur. Rectoribus 
scholarum id dictum. 

Concilii Laodicensis canon 24. Concilii Carthaginiensis 3. canon 27. 
Concilii Constantinapolitani 6. Canon 9. Canon Apostolorum 54. Concilii 
Moguntii canon 46, Articuli 14: Herczegszöllősensis. Articuli 27. Váradensis. 

X X I . 

De litibus et falsis accusationibus. 

Lites, pugnas verborum subsannationes, inflationes, inordi-
natas dissensiones a pastoribus ecclesiarum nostrarum abesse 
volumus. Christus enim nos in pace vocavit. Et si quis pacem 
ministrorum superba elatione turbaverit: iurisdictione ecclesias-
tica puniendum censemus. Si aliqua túrba inter pastores orta 



fuerit, coram suis senioribus causam agant. Diligenter ergo 
cavendum est, ne quis apud seniores, exodio, malevolentia, 
vel invidia accuset fratres, sed omnia ex charitate faciant. 
Nam si quos occulto odio per indignas delationes prodito 
laborantes animadverterimus, hunc post unam et alteram 
admonitionem, tan quam christianae unitatis et charitatis tur-
batores. 

Canon Apostolorum 31. Concilii Carthaginiensis 4. Canon 55. 56. 
Concilii Arelatensis 2. canon. 24. Concilii Carthaginiensis 2. canon 6. Concilii 
Milevensis canon 19. Concilii Chalcedonensis canon 20. 

X X I I . 

De infamis vitae accusandis 

Si q'uis ministrorum viderit, vel audiverit vicinum suum, 
vel collegam flagitiose vivere, ex quo vel ecclesia scandalum 
concipiat, vel ministerium male audire deberet, et non coargue-
rit ex charitate, vel si fraternam admonitionem redargutus con-
tempserit, et redargutor suo seniori non indicaverit, hunc 
tanquam vitae proximi insidiantem ex nostro coetu eiiciemus. 
Nam si iumentum proximi errans reducendum est, longe magis 
fratri erranti occurere debemus. Exod. 13. 4. Jac. 4. 19. 20. 

Articuli Soproniensis 60. 

X X I I I . 

De vestitutu. 

Quia indecens habitus, mentis inconstantiam quodam-
modo arguit, ministri ecclesiarum honestam mediocritatem 
observent in vestitu, et capitis attonsionibus : ut dignosci a 
satellicibus, mercatonbus, et sutoribus possint. Praecipimus 
ergo in domino, ut obiecta illa ignominiosa satellitica et 
(salvo honore) vix tegendis natibus idonea véste, tunicam 
longam et pallium forma colore (quo ad fieri poterit) officio 
correspondens habeant: vitent militarem barbae et capillorum 
attonsionem, ne se toti populo deridendos praebeant. Rectori-
bus scholarum et artium stúdiósáé iuventuti id praecipimus, 
ut habitu decoro et honesto induantur, dissectos pileos et 
capillos flocco similes, seculo huic addictis reliquant hominibus. 

Uxores quoque moderate vestiantur, luxum fugiant, eas 
enim non auro gemmisque praeciosis, sed virtutibus ornari 
convenit. 

Concilii Constantinapolitani 6. canon 27. et 96. Concilii Toletani 4. 
canon 40. Concilii Carthaginiensis 4. canon 44, 45. Articuli 7. Váradensis. 
Articuli 62. 63. Sopronensis. 

Egyháztörténeti Adattár. V ü . 9 



X X I V . 

De otiosis ministris. 

Otiosos ministros, negligentes, qui tantum dominicis die
bus Codices in manus recipiunt, caeteris autem diebus compo-
tationibus et cursitationibus vacant, et fraudulenter in opere 
domini versantur, post unam et alteram admonitionem, nisi se 
emendaverint, deponendos esse censemus Statuimus autem ut 
binas dominicis diebus semper reliquis autem diebus in hebdo-
mada binas instituant conciones, vel catechesin in loco pomeri-
dianae concionis proponant, ut et ipsi in doctrina proficiant, et 
populus sacris assvescat concionibus. 

Concilii Toletani II . canon 2. Concilii Constantinapolitani 6. canon 
19. Concilii Agatensis canon 1. 39. Concilii Aureliensis 2. canon 13. 
Concilii Aureliensis 3. canon 8. 44. Concilii Toletani 1. canon 5. et 4. 
Canon 24. Canones Apostolorum 58. Articuli 18. Heiczegszőllősensis Arti
culi 38. Sopronensis. 

xxv. 
De scurris. 

Ultro currentes, sine legitima vocatione, et sine licentia 
superintendentis docentes in ecclesiis, si admoniti a seniore 
non destiterint, captiventur et magistratui tradantur, qui eos-
post annuam captivitatem e suis bonis abigat. Volumus igitur, 
ut qui vult hoc dignissimum ministerii manus subire, certam 
habeat ab aliquo populo vocationem, cui piae gratitudinis 
causa triennio inserviat, condigno honore et sui laboris mér
cédé ab eis recepta. 

Concilii Chelcedonensis canon 5. Concilii Carthaginiensis 2. Canon 
11. et 1. Canon 10. et 3. Canon 20. Concilii Constantinapolitani 6. Canon 20. 

X X V I . 

De ordinatione et examine. 

Ordinationem publico loco in generali synodo fieri volu
mus, cum consensu et iudicio universi coetus, et antequam in 
publicum prodeant examen in schola a rectoribus scholarum 
latiné examinentur; postea publice in templo, res eorum agan-
tur, superintendens unum ex ministris relinquat, qui sua autho
ritate modeste examen fieri curet et tanquam arbiter et praeses 
de eis suum Judicium superintendenti et senioribus, una cum 
nominibus eorum referat. Praeterea ordinandi, ministros eccle
siarum, qui eorum gratia conveniunt, suis sumptibus cum plebe 



eorum, alant. Impossibile enim est ut praetextu ordinationis 
nos exhauriendos saepe aliis praebeamus. 

Articuli 23. Sopronensis. Concilii Toletani 2. canon 8. Articuli 29. 
Herczegszöllősensis. 

X X V I I . 

Nemo in alienam messem falcem mittat. 

Quilibet pastor officium suum sedulo ac diligenter pro-
curat, ac interim messem mittat, secundum veterum canonum 
instituta, nec sine scitu, et praeter voluntatem pastoris con-
ducti in aliquo loco doceat, aut copulet; sed cum venia aut 
nutu pastoris eius loci: nisi necessitas cogat propter absentiam 
conducti pastoris, tunc enim iuste ministrare poterit, verum 
ita, ut donum servitii sui conducto pastori relinquat. 

Concilii Chalcedonensis canon 5. Concilii Carthaginiensis 1. canon 
10. et 2. Canon 11. et 3. Canon 20. Concilii Constantinapolitani 6. canon 
20. Canon Apostolorum 14. Articuli 14. Herczegszöllősensis. Articuli 
26. Sopronensis. Articuli 18. Váradensis. 

X X V I I I . 

Ministri in capitali crimine depraehensi. 

Ministri in capitali aliquo crimine, utpote adulterio, homi-
cidio, furto etc. depraehensi et sufficienti testimonio convicti, 
deponantur, et in manus externi magistratus tradantur. 

Concilii Naeocesarensis canon 1. Concilii Agathensis canon 31. 
Concilii Aureliensis 3. canon 5. Articuli 10. Zolnensis. Canon Aposto
lorum 25. 65. 74. 

X X I X . 

De depositis. 

Infames autem ministri et ob infamiam depositi, vel 
excommunicati, in ecclesia non ministrent, nisi reconciliati 
fuerint ecclesiae, et in eius iterum grémium recepti, contra 
edictum autem ministrantes, in perpetuum abiiciantur. Caeterum 
ubi et a quocunque seniore iussu et iudicio superintendentis 
depositi fuerint, illic et coram eodem seniore reconciliationem 
fieri volumus. Item contra censuram ecclesiae ad externa prae-
sidia confugientes, et ecclesiae ac eius iudicio se se temere 
opponentes, perpetuo abiiciantur. 

Concilii Arelatensis 1. canon 16. et III. canon 30. Canon Aposto
lorum 28. 32. Concilii Antiochiensis Canon 4. 11. 12. Concilii Carthagi
niensis 2. Canon 8. et 3. Canon 9. et 4. Canon 87. Concilii Agathensis 
canon 7. Concilii Aureliensis 3. Canon 8. 



.-: • xxx. 
De usurariis. 

Usurarios ministros, et qui quaestum ac turpe lucrum exer-
cuerint, primum bonis erogatis privabimus, diende si non resi-
puerint, deponemus. 

Concilii Constantinapolitani 6. Canon 10. Concilii Nicaeni 1. Canon 
J8. Concilii Arelatensis canon 17. Concilii Laodicensis canon 5. Concilii 
Chalcedonensis canon 3. Concilii Carthaginiensis 3. Canon 16. 

X X X I . 

De secularis negotiis se se implicari. 

Ministri ecclesiarum secularibus negotiis, ut apostolus 
loquitur, et vadimoniis, quibus se ipsos in contemptum aliorum 
inducunt, se se implicantes, ac forensibus causis se ipsos 
immiscentes, non necessitate, sed lucri cupidine eo protracti, 
multabuntur florenos 10. 

Canon Apostolorum 20. Clericus fideiussionis inserviens abiiciatur 
Concilii Sardicensis canon 8. 9. 10. Concilii Carthaginiensis 1. Canon 6. 
et 3. Canon 15. et 4. Canon 18. Concilii Moguntiensis canon 14. Canon. 
Apostolorum 5. 81. 83. Concilii Toletani 2. Canon 6. et 4. Canon 30. 

xxx i r. 
Pagi ministros defraudantes. 

Pagos et civitates iusto et debito proventu suos ministros 
deffraudantes, pastore privandos censemus. 

X X X I I I . 

De ministris salarium minuentibus. 

Qui in gratiam plebis et patronorum reditum ecclesi-
asticum, iam ab antiquo ministris ordinatum imminui, aut aliquo 
modo defalcari, vel prorsus alienari patiuntur, dummodo ipsi 
ibi tolerentur, loco suo, tanquam boni publici fures extur-
babuntur. 

X X X I V . 

De conviviis ministrorum. 

Pastoribus ecclesiarum ad honesta convivia nuptiarum 
accedere vocatis fas est: sed cum plebeis ad publicum oeno-
polium non abeant, non colludant, non compotent: sed sobrie 
ac modeste suo exemplo ad pietatem et timorem dei convi-
vantes invitent, et ab usitatis petulantiis, atque saltationibus 



lascivis eos dehortentur. Ubi vero vino incalescere caeteri 
coeperint, et cantores ac cytaraedi qui saltacionibus indecoris 
inserviant adfuerint: ipsi pastores surgant et abeant, ne sua 
praesentia videantur eam lasciviam probare quam deberent 
etiam in publicis concionibus reprehendere. Cum timore dei 
convivia exercebant. 

Concilii Laodiceni canon 54. Concilii Agathensis canon 28. huic 
repugnat Articuli 15. Varadiensis. 

xxxv. 
De fugiendis haereticis. 

Quia vero astutia sathanae fieri plerumque cernimus 
(maximé hoc tempore) ut improba garrulitate hostes veritatis 
idololatriae et eius foedis superstitionibus infecti, bonos ac fidos 
pastores implicent, ut eos in ignominiam deducant, apud ple-
bem traducendo ; ideo statuimus mandamusque pastoribus prae-
sertim, ut iam admonitos, et toties convictos errores, juxta 
mentem apostolorum, ita fugere discant, ut ne verbo quidem 
cum ipsis disputent aut congrediantur, ne cum illis pugnando 
sancto sanctum dei nomen male audiat. Nam ex tali privata 
altercatione ecclesia non aedificatur, nec pax ulla constituitur, 
nec veritas elicitur, cuius praetextu, i i quos glória inanis vexat, 
se ipsos ostentant. 

Articuli 21. Herczegszőllősiensis. Articuli 68. Soproniensis. Articuli 4. 
Varadiensis. Tit. 3. 9—11. — n . Jan. 8. 10. 2 Tini. 4. 15. 

X X X V I . 

De rectoribus. 

Rectores scholarum pastoribus suis, honesta ac pia obe-
dientia subiiciantur, nec suos pastores apud alios iniustis dela-
tionibus prodant: si qui autem contra suo praepositos, inor-
dinatas dissensiones moverint, iudicata causa, si rei reprae-
hendantur probrose e suis sedibus eiiciantur. Illud etiam ab 
ipsis requirimus, ut officio suo diligenter ac fideliter fungantur, 
tum in schola docendo, tum in templo, quod eorum erit offi
cium, cum timore eorum obeundo. Praeterea ne ultra vires a 
pastoribus dapes regales exigant, sed quod pastor ad mensam 
habere poterit, eo sint contenti. Addimus illud etiam, ut pasto
res suis rectoribus mutuum, praestent honorem, cibumque 
(si ex coniunctione debent) sin minus, de suis rectores sibi 
cibum curent statuimus. Compotatores cum lasciva rusticorum 
iuventute, lascivis cantilenis se se oblectantes, negligentes, 
ultra modum severos, extra scholam saepius, sine iusta causa 



et honesta ratione divagantes, ebriosos, saltationibus indecoris 
suum officium dehonestantes, obtrectatores, immorigeros, adul-
teros, in conviviis inhoneste se se gerentes, vestitu satellico 
et attonsione capillorum propemodum turcica, ut flocco similes 
appareant in capite, capillorum reliquiae, suam vocationem 
exosam reddentes ad stivam relegabimus. 

Articuli 24. 25. 27. Varadiensis. Articuli 26. Herczegszőllősiensis. 
Articuli 64. 65. Soproniensis. Concilii Laterani sub Julio II. et Leone X. 
canon 7. 

X X X V I I . 

De studiosis. 

De studiosis et alumnis scholarum, qui non studiorum 
causa, non promovendae coelestis doctrinae gratiae, nec scien-
tiae liberalium artium erga Scholas ingrediuntur, sed otium 
tantum externum quaerunt, quo facilius fucorum instar vivere 
possint, quique nullám certam sédem fixamque mansionem 
habent, sed subinde Scholas magistros, et loca, stellionum more 
mutant, lectionibus non inter sunt, examina ceu pestem fugiunt, 
impedimento et scandalo sunt aliis: statuimus in coetum dis-
centium non admittendos esse, et si qui fuerint reperti, minimé 
tolerandos esse statuimus. Id quoque adiiciendum, ne quis 
rectorum ignotos et novicios sine literis commendatoriis reci-
piat, et si quos receperit, intra annum Scholas ne deferant. 
Si qui autem fuerint vagi, ebriosi, et reliquorum turbatores, 
suis praeceptoribus inobedientes, eos ludirector secundum leges 
scholae coerceat. 

Articuli 26. Varadiensis. Articuli 66. 67. Soproniensis. 

X X X V I I I . 

De excommunicatione. 

Censuram ecclesiasticam, quam alias iurisdictionem spiri
tuálém, vel excommunicationem, vocare solemus: in ecclesias 
nostras revocamus. Perpetuo enim habuit claves solvendi et 
ligandi, habebitque, dum mundus iste durabit. Concludimus 
igitur secundum verbum dei, quod ligát et solvit, omnes aperte 
flagitiosos, ebriosos, periuros, conviciatores, fures, avaros, adul-
teros, scortatores, et eos, qui quaesturam cum usura exercent, 
qui ecclesiae Christi scandalo sunt, et intus inter greges hae-
rent, hoc flagello spirituali coercendos esse, ut aliqui resipi-
scentes vivant, non resipiscentes vero in peius ruant. Illud 
etiam addimus, ut non nisi obtenta reconciliatione publica, qui 
publice deliquerunt, in ecclesiam recipiantur. 



X X X I X . 

De nuptiis. 

Nuptiarum celebrationes, die dominico (quando magis 
veritati incumbendum, magis a sceleribus abstinendum, templa 
christianorum frequentanda, orationibus insistendum) quia tunc 
maximé praetextu nuptiarum et honestatis ebrietates suae patro-
cinium parant ebrii et verbum dei negligunt, et dominum dis-
solutis reatibus irritant, in nostris ecclesiis fieri interdicimus. 
Scriptum est enim. Non facies opus in eo, quod scilicet 
impediat sanctificationem sabbathi. Nec sponsalia eo die peragi 
concedimus. Neque sabbatho copulare permittimus, hoc iure, 
ut die dominico homines nuptiarum causa vino aestuent: sed 
si eodem die absolvantur. Feria etiam prima nuptias fieri inter
dicimus. Dies enim dominicus qui est parasceve nuptiarum 
sequentium impediretur. Copulatio quoque coniugum sobria 
mente et loco congruo esto. 

Concilii Laodiceni canon 53. Articuli 31. Herczegszőllősiensis. 
Articuli 52. Soproniensis. Articuli 13. et 23. Varadiensis. Concilii Tole
tani 3. Canon 22. 

X L . 

De copulandis. 

Juramentum inter contrahentes matrimonium, quia nec 
regulám veritatis excedit, in nostris ecclesiis servandum esse 
statuimus. Ita etiam Deus ecclesiam suam, quae sponsa eius 
vocatur, fide sibi copulavit. (Ezech. 16:8. Ose. 2:19. Mal. 
2:14.) Desponsabo te mihi in fide, et postea cognosces Jeho-
vam, et iura vi tibi et ingressus sum pactum tecum aiit domi
nus Jehovah, et fuisti mea. 

Articuli 32. Herczegszőllősiensis. 

X L I . 

De imparibus. 

Nullus copulet coniuges, nisi certus sit de utri usque 
libertate. Nemo item dispares, et inaequales vel ob metum 
tyrannorum, vel in gratiam aliquorum copulet, in quibus causae 
finales matrimonii praecipue impediuntur, et fieret defraudatio 
alterius partis, infra decimum quartum annum iuniores cum 
iunioribus non copulamus, qui autem copulaverit, eos deponen-
dos esse statuimus. 

Volumus praeterea, ut pastores, de causis matrimonialibus 
secundum verbum Dei, et legem naturae, et eam quae in legi-



bus divorum imperatorum extant, non secundum leges papi-
sticas, quae nullae sunt iudicent. 

Articuli 33. 34. Herczegszőllősiensis. Articuli 14. Varadiensis. 
Articuli 56. Soproniensis. Articuli Debreceniensis canon 22. 23. 24. 25. 26. 
Articuli Joanni Samarjai. Classis III. Canon 55. 

X L I I . 

De clandestinis sponsalibus. 
Quia autem quotidiana experientia testatur, clandestina 

illa et furtiva sponsalia, matériám esse summorum malorum, 
et assiduarum rixarum, periuriorum et caedium, adeoque foe-
dissimam pestem, et turbationem ecclesiae et rerum civilium 
inde nasci. Idcirco ea omnia ex nostris ecclesiis proscribimus. 
Illud etiam observari statuimus, ut in componendis matrimoniis, 
electi senes, probitate praestantes viri, in singulis civitatibus 
pagisque praesint. Mulieribus autem quae matrimonia turbare 
possent, matrimoniorum compositionem omnino interdicimus, 
ac antequam res a procis ad finem producatur, pastori reve-
landum esse statuimus. 

Articuli 35. Hercziegszőllösiensis. 

X L I I I . 

De dissidio sponsarum. 
Duae personae inter quas sponsalia et dexterarum iunctio 

intercessere, si odio laboraverint mutuo (nam hoc accidit saepe, 
per impiam futilitatem male feriatarum foeminarum) non secus 
copulentur, quam reconciliatio accedat: si vero legitima odii 
et disparitionis intercesserit causa, ut a se divelli etiam in 
matrimonio possint: ne copulentur. Sed si iniusta et aspectuosa 
fuerit praesumptio, nisi rea persona concordia studeat spe futuri 
coniugii privanda est altera in suo honore et libertate salva. 

Articuli 36. Herczegszőllősiensis. 

X L I V . 

De raptoribus sponsarum. 
Raptores sponsarum alienarum excommunicentur et per 

magistratum a finibus eorum eiiciantur, si vita illis donata 
fuerit: rapta vero suo legitimo sponso restituatur. Qui vel 
suam ipsius sponsam citra parentum sponsae concessum rapue-
rit, excommunicetur, et inter honestos nonnisi ecclesia recon-
ciliata habeatur. 

Concilii Calcedonensis canon 26. Concilii Ancyranis canon 11. 
Canon Apostolorum 6. 7. 



X L V . 

De baptismo. 
Baptismum in templo (licet nullo loco concludatur) quando 

ad publicas preces solent convenire fidelis administrari in 
domino, praesente parente, et proximis, praecipimus. Si autem 
contingat, propter paucitatem ministrorum in villis, ubi desunt 
ministri, nec locus publicus ministerio destinatus sit, infantes 
offerri in baptismum, ubi minister in privata quoque domo 
(excepta domo cauponarum) libere baptizare poterit, modo id 
sobrie, et cum decore fiat. 

Concilii Constantinapolitani 6 Canon 59. et Canon 31. Articuli 37. 
Herczegszőllősiensis. Articuli 23. Varadiensis. Articuli 43. Soproniensis. 

X L V I . 

Baptismus mulierum. 
Mulieribus praeterea, sicut loquendi et docendi facultatem 

interdicit apostolus, ita baptizare, etiam in ipso mortis articulo, 
omnino in Domino interdicimus. Impium enim et inconvenien-
tissimum esset, si mulieres sacerdotalis officii sortem sibi 
vendicarent. Quod si autem mulieres baptizaverint, baptizmus 
earum irritus fiat, et mulier baptizans si temere post admonitio
nem baptizaverit, excommunicetur. 

• 1 Cor. 14. 34. I. Tim. 2. 12. Articuli 38. Herczegszőllősiensis. 
Concilii Constantinapolitani 6. Canon 70. Concilii Carthaginiensis 4. 
Canon 99. 100. 

X L V I I . 

Introductio puerperarum. 
Introductionem mulierum post partum, et novarum nupta-

rum, ad iudaeos et eorum simios romanos remittimus. Nec 
observationem dierum quadraginta, aut octoginta, sed tantum 
naturalem honestatem docemus. 

Articuli 7. Herczegszőllősiensis. Articuli 25. Soproniensis huic 
contrario. 

X L V I I I . 

De catalogo baptizatorum et copulatorum. 
Pastores ecclesiarum singuli sibi ipsis librum habeant, 

in quo catalogum omnium infantium baptizatorum annotando 
diem, annum et mensem singulorum conscribant, et conservent, 
ob multas quae in ecclesia accidere solent occurrentias, quem 
librum alio demigrantes suis successoribus relinquant. 

Articuli 23. Herczegszőllősiensis. 



X L I X . 

Coenae dominicae administratio. 
Mandamus praeterea in Domino, ut omnes tarn viri, quam 

foeminae, quicunque communioni apti fuerint, ad sacramentum 
corporis et sangvinis domini accedant. Interea ministris ipsis 
praecipimus, ut hoc prius populo denuncient moneantque, ut 
se quisque ad id percipiendum digne praeparet, pro ut ratio 
et dignitas sacramenti postulat. Hoc quoque a ministris non 
erit praeter eun-dum, ut si forte advenae quidam et peregrini 
in coetu ubi coena distribuitur fuerint, nondum tarnen religio-
nis disciplinae institutis imbuti i i , si participare sacramentum 
velint, ministros adeant, a quibus in privatis aedibus erudian-
tur, deque fide confessa diligens fiat exquisitio. 

Articuli 32. Herczegszőllősiensis. 

L. 
De matuis dissidiis. 

Quandoquidem inimicitiae summae exasperent Deum, et 
imprimis repugnent, sacro sanctae communioni: itaque ab ea 
excludat pastor quos, noverit palám perverso et pessimo ex 
zelo dissidere, donec deposita simultate (id quod probe procura-
bit pastor) in gratiam mutuo redierint. 

Concilii Toletani 2. Canon 4. Articuli Herczegszőllősiensis. Canon 40. 
Concilii Arelatensis 2. Canon 31. Concilii Carthaginiensis 4. Canon 93. 
Concilii Agathensis. Canon 27. 

L I . 

In coena pane utendum non hostia. 
Quia omnes evangélistáé et apostolus panem in coena 

Christum accepisse, et hunc acceptum panem et calicem suis 
discipulis dedisse Christum scribunt: nos etiam coenam, cum 
pane communi, et vino communi ac usuali quibus alimur, in 
nostris ecclesiis administrandam esse decrevimus. Hostiam vero 
illám, quam alias oblatum vel oblatam vocant, quae nec re, 
nec nomine panis est, ad missam, et sacrificium romani ponti-
ficis, cuius etiam institutum est transmittimus: ipsique ac eius 
simiis redendum donamus. 

Articuli 41. Herczegszőllősiensis. 

v • .-' • . : • mi. ' ' ' • 
Árcendi a coena. 

Usu rationis expertes pueros a sacra coena arcendos 
esse statuimus. Non enim pueris, sed iis qui idonei sunt 



discernendo corpori et sangvini Christi, suaeque ipsorum exami-
nandae constientiae (hoc autem frustra requiritur in pueris) 
instituta est coena domini. Quemadmodúm apostolus testatur: 
probet autem (inquiens) homo se ipsum, et sic de pane illo 
edat et de calice bibat, qui enim manducat et bibit indigne 
etc. 1. Cor. 11:28. 29. 

Articuli 44. Herczegszőllősiensis. 

... . , , , m i . 
Confessio privata. 

Carnifjcinam illám animarum, de enumeratione peccato-
rum, ex nostris ecclesiis proscriptam esse volumus. Potest 
tarnen laesam habens conscientiam, in rebus gravioribus pasto
rem privatim consulere, et animae suae ex verbo Dei consola-
tionem petére. 

Articuli 45. Herczegszőllősiensis. Articuli 51. Soproniensis. Confessio 
Helvetica, Caput. 25. 

L I V . 

De aegrotis consolandis; et deportatio sacrosancti coenae. 

Quoniam aegroti de vita periclitantes, saepe numero 
artibus et suggestionibus sathanae tentantur, ut in desperatio-
nem incidant: huic tanto malo occurrendum censemus. Itaque 
quo eripiantur homines a tarn gravi periculo, et armentur 
adversus tela sathanae ignita: ministri erunt parati, et in 
promptu habeant. consolationes ex verbo Dei, ut eos a tentatio-
nibus eripiant, in promissionibus confirment: spemque certam 
de misericordia Dei et eius benignitate poenitentibus faciant. 
Hoc autem tum maximé faciendum esse decrevimus, cum aegro-
tum postulare constabit. 

Deportationem autem illám theatricam coenae dominicae, 
sive ad aegrotos, sive ad delicatos et fastu superbo turgentes, 
ac e reliquo auditorum corpore se se eximentes contemnentes-
que mysticum Christi corpus quod est ecclesia: quia nec 
salvator instituit, nec apostolorum exemplo probatur, ad romani 
idoli cultores et simias, eorum deliria sequentes, remittimus. 
Ministri autem altera quaque dominica in coetu piorum coenam 
administrent, ut et auditores se se ad frequentiorem usum 
sacramenti asvefaciant, et legitimum sacramenti usum restituant 
et conservent. 

Articuli 46. Herczegszőllősiensis. Articuli 51. Soproniensis. Concilii 
Nicaeni 1. Canon 12. 



Subscribendum articulis. 
Volumus praeterea, postquam articuli isti iudicati et 

secundum normám fidei approbati fuerint, a pastoribus ut singuli 
subscribant, nec postea eos temere violare praesumant. Si quis 
autem superbo fastu imbutus viola vérit, eum ut manifestum 
fidei hostem, et boni ordinis turbatorem et violatorem, iuris-
dictione spirituali puniendum esse decrevimus. 

Articuli 47. Herczegszőllősiensis. Concilii Carthagiensis 2. Canon 13. 
Soproniensis canon ultimus. Concilii Ephesii canon 6. Concilii Aurelien
sis 2. Canon 22. et 4. Canon 25. 

FINIS. 
Gál Imre veszprémi lelkész egykorú feljegyzéséből, a dunántúli 

reform, egyházkerület levéltárában meglevő kánontárából. 

XXIV. 

Kanizsai Pálfl J á n o s f e l j e g y z é s e i az 1613 jun. 5—6. k ö r m e n d i 
zs inatról , melyben N e m e s n é p i D á n i e l t ezen e g y h á z l e l k é s z é v é 
t e t t é k , aki e lő ször szo lgá l ta t ta itt k i k e n y é r r e l az urvaesorájá t ; 
a jun . 19—20. k o m á r o m i részzs inatró l , mely Dobronoky Miklós 
püspök , B ö l c s k e i I s t v á n itteni é s Tolnai B o r b é l y I s t v á n somorjai 
l e l k é s z e k ü g y é b e n végze t t . Jelen volt itt Pathay I s tván is, aki 
ezen alkalommal tette le az a lapját azon t e s t v é r i e s szokásnak, 
hogy a k é t dunai k e r ü l e t e z u t á n e g y m á s zsinataira k é p v i s e l ő k e t 
k ü l d ö t t . A júl . 13. pataházi ö s sze jöve te l rő l , melyben a győri 
l e l k é s z i á l lás ü g y é b e n h a t á r o z t a k ; Pathay fe lajánlta , hogy fél
év ig haj landó itt ingyen szo lgáln i , Szept. 18. P á p á n volt rész-
zsinat. Okt. 5—6. a p ü s p ö k m e g b i z á s á b ó l N e m e s n é p i é s Kanizsai 
V e s z p r é m b e k ü l d e t t e k ezen e g y h á z és l e l k é s z e Nagy Gáspár 
k ö z ö t t f e lmerü l t ü g y b e n , mely utóbbi l e m o n d á s á v a l végződöt t . 

Anno 1613 5. et 6. die iunii hoc est feria tertia et quarta 
post dominicam trinitatis celebrata est synodus in oppido KEÖR-
MEND. Sessiones habitae partim in templo, partim in arce. 

Concionatus sum ego Johannes Canisaeus prima die 
synodi illius in templo ex priori Corinth. XI . Vers. 23 usque 26. 
contra hostias missaticas. 

Tempore synodi illius pastorem ecclesiae keörmendiensis 
egit Venerabiiis vir dominus Daniel Nemesnépi, qui hostiis 
missaticis eliminatis usum panis communis in sancta coena in 
illám ecclesiam cum laude primus introduxit. 

Eiusdem mensis iunii 19 et 20. die habita fuit particula-
ris synodus Comarini, in qua tumultus ille qui in ecclesia 



comariensi ab venerabilem dominum Nicolaum Dobronoki 
superintendentem, dominum item Stephanum Böltskei ministros 
ecclesiae komariensis, nec non dominum Stephanum Rasoris 
Tholnaeum pastorem ecclesiae Samarianae ex hominum quo-
rundam pro sua libidine sibi doctores eligere volentium intem-
perie exortus fuerat, compositus est. 

Synodo i l l i interfuit venerabilis dominus Stephanus Pathai 
superattendens (mirum) clarissimus dominus Michael Suri, 
minister ecclesiae komjathiensis, Reverendus vir dominus Petrus 
Czene Szentzinus ecclesiae érsekujvariensis pastor et alii. 

Tempore huius synodi particularis venerabilis dominus 
Stephanus Pathai superintendens iecit prima fundamenta con-
svetudini synodos fratrum nostrorum ultra Danubianorum, unita-
tis in Christo declarandae gratia visiíandi, quae ex Jesu Christi 
gratia magno ecclesiarum profectu ad hunc usque diem conser-
vata est. 

Julii 13. die, penes Jaurinum in Pataháza apud veneran-
dum senem dominum Matheum Szana hi ministri, caussa ipsius 
domini Mathaei ecclesiae iauriensi (quae ipsum quoddam ob 
eius demeritum, adversariumque inducere volebat) commendandi 
convenerant, venerabilis dominus Nicolaus Dobronoki superat-
tendus, dominus Michael Orvos Suri, dominus Petrus Czene 
Szentzinus, dominus Gregorius Csiatari, minister et senior in 
ecclesia mosoniensi, Johannes Paulides Canisaeus minister 
ecclesiae papensis, dominus Michael Varasdi halasziensis mini
ster, dominus Emericus Regius Petzelius rector illustris scholae 
komarianae. Concionem in ea ecclesia instituit dominus Petrus 
Czene ex Math. 5 capite,. versiculo 20 usque 26. 

Optimates ecclesiae illius Clarissimo domino Michaeli 
Suri obtulerunt vocationem in eam ecclesiam Jauriensem verbo 
Dei regendam, quam eo saltem nomine reiecit, quod usum 
missaticarum hostiarum in sacra coena, sine quo Jaurini 
non toleratus fuisset ob ius iurandum, quo eas abiuravit, assu-
mere nulla ratione posset. 

Augusti prima die missae sunt literrae Venerabilis viri 
domini Stephani Pathai superintendentis Jaurinum, in quibus 
operam suam ecclesiae Jauriensi, ultro usque ad dimidium 
annum gratuitum obtulit, dummodo adversariae factionis mini-
strum aliquem nostro exploso non introducerent, sed frustra 
laboravit. 

Septembris 18. die habita fuit particularis synodus Papae. 
Octobris 5 et 6 die ad superintendentem dominus 

Daniel Nemesnépi, Johannes Canisaeus caussa funesti illius 
incendii et odii, quod inter dominum Casparum Nagy et eccle-



siam Veszpremiensem exortum fuerat exstingvendi, fuerunt 
Veszpremii. Dominus Casparus post matutinam concionem 
coactus fuit multorum ódium et invidiam il l i ecclesiae vale-
dicendo declinare. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek az esztergomi herczegprimási 
főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzökönyvéből. 

XXV. 

S z é e s é n y 1613 nov. 11. 12. Az itt tartott zsinaton felavatott le l
k é s z e k névsora . A m i s é s é s o s t y á s n é m e t papok elleni t é t e l ek . 
H á z a s s á g i perek e l i n t é z é s e , é s e g y é b zsinati határozatok . A 
v e s z p r é m i e g y h á z k ü l d ö t t e i Pathay p ü s p ö k ö t h ívták meg l e lké 

szüknek . 

Eodem anno 1613. 11. et 12. novembris, hoc est in festő 
Dominica Martini episcopi celebrata fuit Synodus generalis in 
castro Szeczien ultra Rabam fluvium in bonis spectabilis ac 
Magnifici Domini Domini, Stephani Thöröc de Ennyng etc. etc. 

In hac synodo sacro sanctum ministerium assumserunt: 
Paulus Fejes, ordinatus in ministerium ecclesiae Szeme-

reiensis in Comitatu Jauriensi. 
Michael Németi Fölpeciensis. 
Paulus Sallay ordinatus in ministerium ecclesiae S. Martini 

in Monte Pannonio. 
Johanes Boldaeus, Takacziensis. 
Johannes Seober, Szent Királiensis. 
Gregorius Mumenius Germanicus, filius Danielis Mumenii 

kucmeriensis. 
Balthasar Smidlin Boris. 
Disputatum est in Synodo contra hos G-ermanicos mini

stros hostiarum missaticarum pertinaces defensores dominum 
Danielem Mumenium senem eruditione sua inter complices suos 
germanos ministros gloriari solitum, et dominum Jacobum 
Müller ecclesiae Rohonciensis concionator et alios, ex his 
Thesibus : 

Theses contra hostias missaticas, oppositae oblatariis 
Szeczenii in festő dominica Martini. 

Theses Venerabilis domini superintendéntis: 

1. In administratione sacramentorum ab institutione authoris 
Christi discedere non licet. 
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2. Quia sacramentorum ratio eadem est: sicut unius par-
tis mutatis periculosa; ita alterius quoque. 

3. In Coena Domini panis usualis, qui vere ab omnibus 
panis esse dicatur, et agnoscatur usurpandus: et vinum verum 
usuale. Sicuti vinum in acetum commutare: ita panem in non 
panem mutare, est institutionem Christi evertere. 

4. Hostia vero nec panis est. nec ab Christo instituta, 
nec ab apostolis usurpata: Unde concludimus, non posse usur-
pari sine sacrilegio. 

Aliae theses Johannis Canisaei. 

I . In Sancta Coena panem usuali, an oblatis missaticis 
quos utatur, adiaphoron esse, facilius dixerit, quam probaverit. 

I I . Imo, sicut in locum panis usualis earum oblatarum 
introductio: ita contumax earum et defensio et usurpatio, sine 
notorio sacrilegio esse non potest. 

I I I . Oblatae enim illae papyrateae verus panis non sunt. 
IV. Ideoque qui loco veri panis usualis eas usurpat, suam 

ipsius, et non Christi, coena usurpat. 
V. Tollit enim partém substantialem sacramenti, nempe 

panem. 

Argumenta ordine ex thesibus domini superintendentis elieita, 
ipsisque adversariis obiecta. 

Ex prima thesi. Si in administratione sacramentorum ab 
institutione authoris Christi discedere non licet; Christus vero 
pane usuali, et non hostia, suam sanctam coenam admini-
strandam instituit: sequitur veros etiam ecclesiae ministros pane 
usuali, et non hostiis, sanctam coenam debere administrare. 
Prius est in confesso et concesso. Ergo et posterius. Quod 
Christus pane communi et usuali sanctam suam coenam insti-
tuerit, sic probatur. Quo pane tota regio utitur ordinarie, is 
est communi et usualis; atqui pane illo, quo Christus sanctam 
suam coenam instituit, tota regio Judaeorum fuit ordinarie usu. 
Ergo panis ille fuit communis et usualis. Et ei consequi nos 
quoque communi et usuali pane demmos etc. 

Ex secunda thesi. Si sancta coena vino vero et usuali 
administratur, debebit etiam vero et usuali pane administrari. 
Quia utriusque sacramenti istius partis eadem est ratio. Sed 
prius verum. Ergo et posterius. 

Ex tertia. Si vinum in sancta coena in acetum commu
tare est institutionem Christi evertere; sequitur etiam panem 



in non panem mutare esse institutionem Christi evertere. Prius 
firraum. Ergo et posterius. 

Ex quarta. Quod nec a Christo institutum est, nec ab 
apostolis usurpatum; id a veris ministris in sancta coena pro 
parte coenae dominicae essentiali, sine sacrilegio usurpari 
non potest. 

Atqui hostia missatica nec a Christo instituta, nec ab 
apostolis usurpata. Ergo etc. 

Quicquid cavet veri et proprie dicti panis matéria et 
forma proxima; verus panis id non est.. 

Quicquid cavet proprietatis essentialis veri panis; id verus 
panis non est, sed hostia etc. Ergo etc. 

Quicquid corpus reddit morbidum. id ipsum corpus non 
sustentat, non nutrit. Sed hostia etc. Ergo etc. Et per con-
sequi etc. 

Quae ecclesiae secundum institutionem Christi, pane com
muni et usuali in sancta coena non utuntur, sed eum morda-
citer et temere respuunt, illae in ea parte non dependent ab 
institutione Christi, etc. etc. 

Quicunque iuxta institutionem Christi non administrat 
sacramentum, non sacramentum administrat, sed profanát ipsam 
Christi institutionem. 

Oblatarii usurpantes loco panis oblatas matéria proxima, 
usu effectu: a vero et usuali pane differentes, non admini-
strant coenam iuxta institutionem Christi. Ergo etc etc. 

Responsio Adversariorum. 

Daniel Mumenius senex volebat omnia nostra argumenta, 
hoc unico suo argumento pessundare: 

Quicquid pinsitur ex farina et aqua, est verus panis. Sed 
hostia pinsitur; ergo est verus panis. 

Hoc argumentum, quod subinde tanquam palmarium, inge-
minabat, cum ipsi negatione maioris, rationumque gravium 
adductione excussum fuisset; tandem respondit: Ego non pos-
sum respondere; sed committo me iudicio verae ecclesiae. Sicque 
i l l i silentium fuit impositum. 

Dominus Jacobus Müller Rohonciensis petiit se non urgeri; 
sed tempus dari ad deliberandum. Datum est. 

Hisce personis in synodo hac divortium, et venia nubendi 
in Domino concessa est. 

Matthias Horvát de Kis Medvés a furiosa uxore sua liber 
pronunciatus est. 

Georgii Rácz de Aczyad uxori Catharinae, quinque con-



tinuos annos a suo marito desertione maliciosae desertae, ex 
deliberatae ecclesiae indicatum est: Quia infidelis, sua infideli 
absentia ligare et iure non potest innocentem: ideo nubat in 
Domino, cui volet. 

Petrus Sartor Weszprimiensis ab uxore sua adultera über 
pronunciatus est. 

Causae matrimoniales discussae. 
Causa Vincentii Coci, contra uxorem suam Helénám Hentsey. 

Vincetius Cocus, uxorem suam accusavit crimine aduiterii: 
quod se inscio variis in locis divagata fuisset: quod ex adul-
terio sobolém concepisset et peperisset etc. Uxor simplici excu-
satione et negatione retulit accusationem. Deliberatum est: 
Incattus tricesimo ab hinc die, tertia se, foeminis honestis, et 
(cum ipsa se nobile esse dicat) nobili ex sangvine ortit, coram 
illo seniore, cui et subest, iuret, se nonnisi ex suo marito 
concepisse: a suo marito, eo tempore captivo, honeste disces-
sisse, in loco honesto apud cognatos et fratres suos habitasse. 
Quo facto accusatam ipsam omnino recipére tenebitur etc. 
Causa Petri Tonsoris Papensis, contra uxorem suam Sophiam 

de Tölyvar. 
Petrus Tonsor accusavit uxorem suam aduiterii: eoquod 

quinto a nuptiis mense peperiset. Illa aestimavit a nebulone quo-
dam, cui obsistere nulla ratione valuisset, in loco ab hominibus 
remoto pudicitiae suae vim fuisse illatam. Deliberatum est. Incat
tus 30 ab hinc die 20. se personis honestis coram seniore Papense 
iuret, pudicitiae suae vim fuisse illatam; tum ecclesiam sibi 
Papensem solenniter reconsiliet: et sic poterit a suo marito, 
ut honesta recipi. Si vero is odio implacabili ductus, et ne 
huic quod purgationi acquescens, ipsam recipére omnino nolu-
erit, nubat alteri cui volet, modo in Domino; ipsi interea marito 
omni ad alia vota aspirandi libertate adempta. 

Constitutiones Synodi, 
De censu ecclesiastico. 

Census a singulis ministris, et rectoribus scholarum. sin
gulis annis, ad diaconum ad id ordinatum, sub poena dupli 
deferatur. a proventuque floneronum 25, denarii 50; a floreno-
rum 50. floreni 1. a centum florenorum, floreni 2. et sic deinceps. 

De iis, qui ante finem synodi sine venia discedunt. 
Ecclesia statuit eos, qui ante finen synodi, sine venia 

superiorum, domum se recipiunt, ad futuram usque synodum, 
ab officio suo esse suspendendos. 

Egyháztörténeti Adattár. V U . 10 
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De ministro ecclesiae in Sancto Laurentio. 
Michael Tolnaeus, minister in Sancto Laurentio ebriosus 

est: contumeliose excepit, et e domo inhoneste eiecit seniorem 
suum dominum Petrum Alsó-Lindvaeum: dominum Venera-
bilem superintendentem diris affecit conviciis: contra edictum 
ecclesiae ministravit temere, iudicio ecclesiae se obiecit; con-
fugit ad externum praesidium, superbus, praefractus. intracta-
bilis: temerario se se synodo etiam absentavit: ab officio sus-
pendendus est, donec requirat dominum superintendentem. 

De ministro ecclesiae Nardensis. 
Gregorius Bunits, minister in Nárda, quia contra eccle

siae edictum, contra articulos. et inchoati verioris usus pro-
cessum sanctam coenam in ecclesia Tsemensi idololatrica hostia 
administravit: falcem in alienam messem immisit: et etiam 
hodie mordicus docet, contra institutionem Christi, coenam domini 
hostiis administrandam esse; censurae cclesiasticae subiaceat. 

In hac synodo Venerabilis dominus superintendens 
accepit vocationem ab ecclesia Weszprimiensi, per eius ecclesiae 
honestos legatos dominum Stephanum Oroszy certorum peditum 
in praesidio Wesprimiensi vaivodam; et Samuelem Garayy 

inter equestris ordinis milites excellentem. 
Tempore huius synodi, ecclesiae Szeczieniensis pastorem 

egit Venerandus senex, dominus Johannes Gaal Also-Lyndvaeus. 
Az esztergomi herczegprimási főegyházmegyei könyvtár kézirat

tárában levő eredeti jegyzőkönyvből. 

XXVI. 
P á p a 1614 jún ius 18.19. F e l j e g y z é s az itt tartott zsinatról , Debre-
ezeni M i h á l y kiliti-i l e l k é s z fe lavatásáról , a jún ius 24, 25. 26. 
tartott komjáti - i zs inatról , Samarjai Máté J á n o s nagymegyeri 
l e l k é s z k ibocsátásáró l . E z e n zsinat megb izásábó l Pathai é s Kani 
zsai Szenczi Molnár Albertet ajánlják a k o m á r o m i e g y h á z n a k . 
Seraphin P á l pápai iskolarektor aug. 20 án b ú c s ú t vett innen 

é s a heidelbergi egyetemre ment. 

Anno 1614. 18 et 19 die mensis iunii, habita fuit synodus 
particularis in civitate Papa, cui una cum Venerabile domino 
superintendente nostro, interfuimus ministri circiter triginta duo. 

Ordinavimus dominum Michaelem Debrecinum in mini
strum ecclesiae Kilitiensis in Somogy. 

Ea in synodo cibo et potu pavit nos gratiosa post Deum 
benignitas Spectabilis ac Magnifici domini, domini Stephani 
Thörök piae memóriáé, consimiliter etiam favor civium Papensis. 



20. die Junii soluta synodo, curru a contubernio sar-
torum Papensium nobis ex gratia conducto, dominus super
intendens, et ego1 venimus Jaurinum, diversati sumus apud 
generosum dominum Stephanum Földes, cui vespertino sub 
crepusculo, portis iam clausis, Balassius episcopus, totius capi-
tuli, nomine de nobis nunciavit, ut nos domo sua... emittat, 
nec quiete nocturna dignetur. 

24. 25. 26. Junii hoc est in festő dominica Joannis Bap
tistáé, fuit celebrata synodus fratrum nostrum Ultra-Danu-
bianorum Comiatini; cui interfuit Clarissimus dominus Albertus 
Molnár Szenciensis, venerabilis dominus superintendens noster 
et ego.* Assumpsit in ea synodo sacro sancti ministerii gra-
dum excellentissimae eruditionis vir dominus Joannes Mathaei 
Samaraeus, ordinatus in ecclesiam Nag'-Magiariensem; item 
dominus Johannes Völczey, et aliis aliquot. 

29. die Junii ex synodo Comiatiensi Comarinum, ibi post 
concionem matutinam, quam ego de piscatura Petri ex Luc. 
5. institui, ex voluntate et instructione synodi, clarissimum 
virum, dominum Albertum Molnarem commendavimus ecclesiae 
Comarianae in pastorem loco reverendi viri domini Stephani 
Bölczkei, in aedibus domini Lucae Pfeffer iudicis exercitus. 

20. die Augusti, doctissimus iuvenis Paulus Seraphynus 
scholae nostre Papensis recturae valedixit, in academiam 
Heidelbergensem iturus. 

Az esztergomi herczegprimásí főegyházmegyei könyvtár kézirat
tárában levő eredeti jegyzőkönyvből. 

XXVII . 
K ö v e s k u t 1614 aug. 24. 25. Az itt tartott zsinaton a fe l ső duna-
m e l l é k i k e r ü l e t 3 k ü l d ö t t e i k é n t jelen voltak Csatári Gergely 
mosoni l e l k é s z , c sa l lóköz i esperes, Tolnai B o r b é l y I s t v á n somor-
jai é s Varasdi Mihá ly ha lász i l e l k é s z ; a takácsi- i , tapolczafő i , 
bucsui, aszolói , hetesi e g y h á z a k b a k i b o c s á t o t t l e l k é s z e k nevei, 
a zsinat v é g z é s e i : é v e n k é n t egyszer, ha ke l l k é t s z e r zsinat tar-
t a s s é k ; a v e s z p r é m i e g y h á z a t az e g é s z g y ű l é s n e v é v e l meg ke l l 
keresni; az esperesek egyháza ik j e g y z é k é t k é s z í t s é k el. A füzesi , 
szenteleki és pétersdorf i l e l k é s z e k l e t é t e l é r ő l . Tolnai Mihá ly 
szent lőr incz i l e l k é s z pere. A zs inatból a v e s z p r é m i e k h e z írt l evé l . 

Eodem anno 1614. 24. et 25. die mensis augusti, hoc 
est in festő dominica Bartholomaei apostoli, habita fuit 

1 2 Tudniillik a jegyzökönyvet vezető Kanizsai Pálfi János. 
3 A szövegben Trans és Ultra Danubium elnevezés alatt írják 

őket mindig Kanizsaiék. 



synodus generalis in oppido Keoveskuth, cui interfuerunt hi 
legati fratrum Trans - Danubianorum: venerabilis dominus 
Gregorius Tsatári, minister ecclesiae Mosoniensis, et senior 
ecclesiarum Czialloköziensium, zelo Jehovae zelatus vir, domi
nus Stephanus Tolnaeus Rasoris, pastor ecclesiae Sammari-
ensis, venerandus senex, dominus Michael Varasdinus concio
nator ecclesiae Halásziensis. 

Hi sacro sancto ministerio inaugurati sunt: 
Stephanus Sabbaraeus, ordinatus in ministrum ecclesiae 

Takátsiensis. 
DavidFeli, ordinatus in ministrum ecclesiae Tapuczafeiensis. 
Nicolaus Tsdktorniay missus in ecclesiam Butsuiensem. 
Johannes Komarinus factus minister ecclesiae in Aszaló 

in Somogy. 
Thomas Szeremlyéni, missus ad régimen ecclesiae Hete-

siensis in Somogy. 
C o n s t i t u t i o n e s. 
De tempore synodi. 

Posthac, habita ratione temporis, semel tantum in anno 
generalis synodus celebretur; si autem clementiora fuerint 
tempóra, et gravis aliqua necessitas postulaverit, observetur 
articulus V. de synodis, per annum bis celebrandis.1 

De superintendente. 
Dentur literae a toto coetu ad ecclesiam Weszprimiensem, 

ne venerabilis domini superintendentis absentiam, qui sociis 
ecclesiarum negociis id flagitantis saepius ab ipsis excurrere 
et abesse, et debet, et sólet: iniquo animo patiantur. 

De senioribus. 
Domini seniores, ecclesiarum sub sua inspectione consti-

tutarum catalogum, domino superintendenti exhibeant. 

De agendis. 
Agendae tempore futurae synodi, adductae, censurae 

ecclesiae subiiciantur. 

Censurae ecclesiae. 
De ministris Füzesiensi, et Szent Elekiensi. 

Andreas Füzesiensis deponatur, testimonialis restitutis 
etc. propter exercitium ebrietatis, et saepius iteratam inobed-

1 A széljegyzeten: Limitatur hic articuli 5. köveskutiensis. 



entiam, et inhoneste exceptum suum seniorem. Simili poenae 
subiacebit Zent-Elekiensis. 

De Petersdorfiensi ministro. 

Petersdorfensis, quia ab annis forte 21—4 inordinatus est, 
nec comparuit in synodo, a seniore admonitus, deponatur, et 
alius ei substituatur: aut probet se ordinatum esse, aut ordi-
netur denuo. 

De Michaele Tolnaeo, ministro ecclesiae in Sancto-Laurentio. 

Quia Michael Tolnaeus, nescitur qua satanica temeritate 
ductus, superiore anno seniorem suum admodum reverendum 
dominum Petrum Alsó-Lyndvaeum contumeliose exceptum 
domo sua eiecerat. Venerabilemque superintendentem nostrum 
dirissimis conviciis dehonestarat: ideo dum citatus, patronis 
suis, generosis ac nobilissimis dominis Ludovico et Laurentio 
de Pólyán, sibi ad gratiam ecclesiae et domini superintenden-
tis, quem maximé offenderat, conciliandum, adiunctis compa-
ruisset, de ipso graviter accusato, talis sententia fuit pronun-
ciata: quae ex autographo clarissimi viri domini Emerici 
Bőythe, sic ad verbum, huic protocollo, in futuram similis 
exempli cautelam, inscripta et inserta est. 

Deliberatum est ab universitate senatus ecclesiastici et 
coetus consensu: 

Minthogy Tolnay Mihály az isteni és emberi törvényeket 
megvetvén, és az anyaszentegyháznak szolgálattyának közön
séges vegezésit, mellyekhöz ő is eleitől fogva tartozott volna 
kötelességesnek lenni, elfeledkezvén az ő isteni félelméről és 
kereztyén tanítói voltának tisztirül: az ő magában fogantatott 
és istentelen gonoszságábul, és ugyan vakmerő latorságábúl 
(melly dolog az ő maga nyelvének vallásábul világossan és 
nyilván kitetszik) meg gyalázta és meg szidalmazta, eddig 
hallatlan káromkodásával az Istennek szent gyülekezetit, és 
betsületes superattendens urunkat személye szerint; mely 
dolog csak egy paraszti embertül is eltürhetetlen volna csak 
közembernek is. Hogy az ő betsületes patrónus urainak is 
kik szemben most is, ennek előtte is megjelentették az Isten 
igasságának és fényességének ő magok is ő kegyelmek szerel
mét, és a mi szent eklesiánkal valo consensusokat, az Isten 
igasságának eleitül fogva való fogadásában, és náluk megtar
tásukban és ahoz való engedelmességüket. 0 kegyelmük 
minden teljes fáradsággal ügyét fölvették Tolnainak, kinek 
ügyének valóba való méltatlan rajtunk cselekedett gonoszságát, 



és Istentül is utáltatott voltát nyilván ő kegyelmük is meg
értették, és törekedtek is ő kegyelmek valóban, káros Voltát 
látván ő kegyelmek között az isteni szolgálatnak, érdeme 
nélkül Tolnainak előttünk. Mi is megtekintvén az ő kegyelmek 
böcsületes fáradságának (melly inkáb talán érettünk, mint 
Isten és keresztyénség szeretőktől lett) mivoltát, nagy elménk
nek törésével és fárasztásával e dologban, mely igasságos 
fenyetsóg nélkül, és anyai veszőzés nélkül nem hagyható 
semmiképen, sem isteni sem emberi törvényektől. Hogy ennek 
utánna is ő kegyelmüket meg tartsuk becsületes szeretetünk
ben és hozzánk való jó akarattyukban: egy akaratbul anya
szentegyházul azt végezzük : (Istenre hagyván fohászkodásunk
nak foganattyát), hogy noha azt érdemiette volna Tolnai, 
hogy tiszte tőle gyalázatosan elvetettetvén gonoszságáért, 
gyalázatos nyelvéért, Isten bántó káromkodásáért, és utálatos 
nem keresztyén Isten szolgájához illendő részegségében csele
kedtetett dühösködéseért, és szidalmazkodásáért, hátra fogad
hatatlanul, hogy örökké közzülünk ki vettetett volna, és élete 
is elvétetett volna, jövendő például, méltósága oltalmazásunk
nak, és fenyetségónek törvényünknek ki szolgáltatásának, mind 
Istennek és embereknek előtte. Mert emberi Ítéletet ez meg
haladott az ő cselekedete. Mégis addig szólván és könyörögvén 
egész szent gyülekezetül püspök urunknak ő kegyelmének, 
hogy atyai indulatjából mi hozzánk, és hogy előttünk járó 
urainknak jó példájábul, mellyet mi is követhetnénk minden 
szelídségnek lelkével: ő kegyelme megtekintvén esedezésünket, 
és búsulását kegyesen megtökéllette, mértéklette, és engede-
lemre vette továbbá való prosecutióját ez utálatos lator csele
kedetnek: meg állott és megnyugodott végezésünkön őkegyelme. 
Ezt a törvény nézést, és igasságos ítéletet tettük azért mi 
Tolnai Mihálra. Hogy itt solenniter maga vétkének utálatos
ságárul vallást tevén, Istent, a szent gyülekezetet, és becsü
letes püspök urunkat, és az ő maga patronussait meg kövesse, 
és hogy Istennek érette könyörögjenek, kérje a szentgyüleke
zetet, hogy bűne megbocsáttassék; és fogadást tegyen arrul, 
hogyha ebben a vétekben többé, vagy még ennél kisebb 
vétekben is találtatik, tehát ugyan kivettessék, és soha mi 
tagunknak ne ismertessék többé lenni Ezt pedig azért csele-
kedgye, hogy a szentgyülekezet előtt alázatosságát nyilván 
megmutassa, és jobbulásának módját exhibeallja. Ennek tér
den állva sírva kölletik meg lenni. És otthon is, a hol 
tétetett ez lator cselekedet, eggyik vasárnap, seniorja ott levén, 
és szomszéd más praedikátor, megkövesse Istenét, seniorját, 
patrónus urait, vallást tevén veszedelmes ügyének isteni imá-



dással való eltöröltettetéséről: álljon előbbi tisztibe. Mig él, 
e szent gyülekezetnek érette hálaadással, püspök uramnak 
hívséges szolgálattal tartozik, patrónus urainak, nekünk böcsü-
letes urainknak örökkén való szolgalatjával, és részeges 
életinek elhagyásával, minden jóra való maga eltökéllésével. 
Melyre őtet segitse a minden jóra vezérlő kegyelme a nagy 
Ur Istennek, és az ő lelkének hatható és hiába nem munkál
kodó meg vigasztalása Amen. 

25. die Augusti, Anno 1614. 
Sententia et pronunciatum istud ecclesiae illico fuit 

executioni demandatum. Provolutus enim Tolnaeus in terram, 
cum gemitu et lacrymis deprecatos est ipsum imprimis Deum, 
tum ipsius ecclesiam, ipsumquöque venerabilem dominum 
superintendentem (quem convieiis suis pessimum in modum 
dehonestaurat) singulariter; nec non etiam patronos suos, 
fratres Polyanios Ludovicum et Laurentium, etc. Et sic ipsi 
fuit a tota ecclesia ignotum etc. 

In hac synodo matutinam concionem instituit multum 
venerandum dominus Emericus Bőythe senior. 

Tempore huius synodi pastorem köveskutiensem agebat 
reverendus dominus Casparus Kamondi. 

1. die septembris. Sponsores pro Laurentio Braschenits, 
ministro kedheliensi sub sponsione 200 flor. hungaricorum 
domino terrestri persolvendorum facti sunt, hac conditione, ut 
si aliquando ad pontificiorum partes transfugerit (id enim 
intendebat) vel, si per inobedientiam praelatorum mandata 
temere neglexerit: teneantur solvere inírascripti sponsores 
domino terrestri florenos ducentos. Item, ut ad is dum literas 
testimoniales ad manus provisoris deferri curet. 

Tibolt Michael, Kwh Urban, Snaider Steffli, Bagner 
Bertalan, Buerzer Steffli, Grosz Péter, Buercher Christóff. 

2. die Septembris dimisit venerabilis dominus superin
tendens Aegidium Reyterum Petersdorffensis sub fide iussione 
100 flor. et iniunxit i l l i sub poena annua captivitatis, ne 
ecclesiastico fungatur officio. Inordinatus enim forsitan ab 
annis 21. in ministerio. 

Sponsores: Staer et Casparus Caupo, Petersdorffensis cives. 

Literae pro Venerabili domino superintendente ad ecclesiam 
Weszprimiensem. 

Az Ur Isteniül a Christus által kivánunk kegyelmetek
nek mennyei bölcsességet, Szent lélek világosságát, és az isteni 
szolgálathoz való igaz szeretetet, idvességes békességet^ jó 
egésséget, és minden isteni áldomást, sok jó szerencsékkel, 



minden isteni jóknak hűségében megadatni, és az isteni 
szolgálatnak hivataljában alázatosan szolgálatunkat ajánljuk. 

Vitézlő, nemes, és böcsületes Istenfélő Uraink mind 
fejenként, kik Weszprém várában a Christus hivei, és az ő 
anyaszentegyházának tagjai vagytok. Vettük azt eszünkben mi 
magunktol is, és a mi böcsületes püspök urunk Pathai István 
uram (ki kegyelmeteknek lelki vezére a Christusban, és mi
nékünk is előttünk járónk) jelentette, hogy káros volna ke
gyelmeteknek, az ő kegyelme sokszor közinkben kegyelmetek 
közül való kijövetele, mely kijövetelt ő kegyelmétől, az ő 
kegyelme közöttünk való méltóságos tisztinek szorgalmatossága, 
és a szegény atyafiaknak is gyakorta támadó fogyatkozott 
állapotjuknak elintézése fölöttébb is meg kivan. Ezért hogy 
ő kegyelme tiszti szerént néha közinkben kijön, kegyelmetek 
közül némelyeknek az, mint állíttjuk, talán ugyan neheztellés 
is vagyon ő kegyelmére. Mi azért kegyelmeteket, mint bizo
dalmas urainkat, és szerelmes atyánkfiait az Urban, egész 
szent gyülekezetül kérjük és intjük a kegyelmetek szerete-
tiért, mellyel kegyelmetek tartozik Istennek anyaszentegyházá
nak igazán, hogy kegyelmetek elsőben az Istent, a kinek mi 
követségében járó személyek vagyunk, s az után minket mind
nyájan, és a mi gyakor való fogyatkozott állapotunkat, mel
lyek gyakorta való eligazítást kívánnak, megtekintvén, mivel 
hogy mi, a mi választatott, és Istentül rendeltetett előttünk 
járónk nékül el nem lehetünk, ha mikor ő kegyelmét az 
eklézsiának szüksége ki jönni kényszeríti, kegyelmetek ne 
neheztelje, hanem atyafiúi jó akarattal szenvedje. Mert 
ugyanis keresztyén és Istenfélő uraink, (valljon mit cseleked-
gyünk, ha t i kegyelmetek az ő kegyelnie mi közinkben való 
jövetelit fogja neheztelni? Isten után kihez folyamodjunk) 
kire tekintsünk ? Nyomorult a mi állapotunk, a mint kegyel
métek jól tudja, hitünknek sok ellenségi vannak, kik az Isten 
fiának tiszta tudományának folyását közöttünk által akarják 
gátolni, és azon vannak, miképpen némelyeneket közülünk 
helünkból kiűzzenek, kergessenek, a mellett támaszt néha az 
ördög meg vesztegetett gonosz erkölcsöket az ekklézsiában, 
niellyekkel megbotránkoztatásra való alkalmatosságot szolgál
tasson, mellyek ellen ha mi tisztünk szerént nem vigyázunk, 
és néha előttünk járó püspök urunkkal együtt gyűlésünkben 
nem beszélgetünk, emberi mód szerént gondolkodván, igen hátra 
maradó lészen a mi állapotunk. Igen meg kívántatik azért 
püspök urunktul, hogy úgy mint lelki őrálló, és böcsületes 
atya, mi reánk, mint fiaira szorgalmaiéssan vigyázzon, és ben
nünket gyakorta meglátogasson. Melyet, mikor ő kegyelme 



tiszti szerént meg cselekeszik, kérünk az Istent jó vitéz uraink, 
kegyelmetek ne bánja. Kegyelmeteket mi, ez jó hirü nevü 
vég helyben ugy tartjuk, mint kedves patronusinkat, Isten 
után kegyelmetekre úgy függesztjük szemeinket, mint a mi 
hitünk igasságának oltalmazóira, és el hitük azt t i kegyelme
tek felől, hogy kegyelmetek a mi keresztyéni hitünknek és 
gyülekezetünknek megmaradását kivánja, és azt még vére 
hullásáig is kegyelmetek kész oltalmazni. Ebben is azért, 
tudniillik püspök urunknak néha közinkben való kijövetelét 
nem neheztellésben, kegyelmetek, mint engedelmes fiak, mutassa 
meg az eklósiához való kedves jó akaratját. Bötsüljön meg 
kegyelmetek tisztünk szerént bennünket. Lám eléggé meg
tiszteltük mi is kegyelmeteket azzal, hogy kegyelmeteknek 
ugyan mindnyájunk elöljáróját engedtük tanítóul ideig, kit 
soha eddig nem cselekedött volt a szent gyülekezet, hogy 
ily messze földre szakadott volna vezérétül, hogy püspökét 
ilyen vég helyben bocsátotta volna lakóul, hova az útnak 
messze és félelmes volta miatt, innend a Bábán belől levő 
nem minden szegény atyafiak mehetnek szükségüknek meg 
jelentésére. Ez után mind az által talán ő kegyelmének is 
nyugodalmasban lészen dolga mint eddig volt. Mert minekünk sem 
lészen ily gyakorta való gyűlésünk, ki miatt ő kegyelme annyiszor 
készeríttetnék ki jönni. Mert meg szántuk az ő kegyelme 
fáradtságit is, kegyelmetek is többet élhet ezután az ő kegyelme 
szolgalatjával, de mégis mind az által, ha közzénk kijövetele 
lejend olykor, kegyelmetek ne neheztelje, sőt e dolog felől való 
emlékezetre kegyelmetek ez levelünket meg tartsa. Istennek és az 
ő szent vezérlésének, és hatalmas oltalmának ajánlottuk kegyel
meteket mindenkoron. Köveskuton irtuk 25. augusti, anno 1614. 

Kegyelmeteknek a Christusban szolgálnak, az Ur Chris
tusnak a Dunáninnend levő ekle siáinak seniori és mind fejen
ként, ez köveskuti synatban levű keresztyén tanító atyafiak: 

Alsó Lyndvai Péter, körmendi prédikátor, senior. 
Beythe Imre, németujvári prédikátor, senior. 
Kanisai Pálfi János, pápai lelkitanító, senior. 
Perlaki Márton, Lindva-szentgyörgyi lelkitanító, senior. 
Soós János, kiskomáromi szentgyülekezetnek lelkipász

tora, senior. 
Kívül: A Vitézlő, Nemes és böcsületes személyeknek, vicekapitán 

uramnak, Hadnagyoknak, Vajdáknak, és több böcsületes fő népeknek 
Weszprim várában ő fölsége jámbor vitéz szolgainak, a Christusnak 
hires és igaz keresztyén híveinek nékünk bizodalmas és mindenkoron 
jó akaró urainknak adassék ez levél. 

Az esztergomi herczegprimási főegyházmegyei könyvtár kézirat
tárában levő eredeti jegyzőkönyvből. 
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XXVIII . 
K ö v e s k u t , 1615. aug. 10. R ö v i d f e l j e g y z é s az itt tartott zs inatról , 
a nyárádi , só ly i , pétersdorf l , lá trányi , s zó lád i é s györk i l e lké
szek felavatásáról , Nagy Gáspár s zentgró t i l e l k é s z n e k a p ü s p ö k 

elleni haragjáról . 

Anno 1615. 10. die mensis augusti habita fuit synodus 
generalis in oppido Köveskuth, hi sacro sancti ministerio 
inaugurati sunt: 

Matthias Kwszögi, ordinatus in ministrum ecclesiae 
oppidi Nyárád. 

Martinus Tejedi, ordinatus in ministrum ecclesiae Sóly. 
Carolus Preu a Stambsriet, ordinatus in ministrum ecc

lesiae Petersdorff. 
Paulus ' Tergeniey, ordinatus in ministrum ecclesiae 

Látrány. 
Stephanus Hárosy, ordinatus in ministrum ecclesiae Zólágy. 
Petrus GeörTcy, ordinatus in ministrum ecclesiae Györk. 
In hac synodo reconciliatio facta est inter venerabilem 

virum dominum superintendentem, et Casparum Nagy seniorem, 
concionatorem Szent-Grotiensem, qui iracundiam immeritam diu 
foverat, et exercuerat contra dominum superintendentem, quasi 
ipse i l l i in functione Weszprimiensi (unde dominus Casparus 
exire antea coactus fuerat) se se supplantasset. 

In hac synodo matutinam concionem instituit Venerabilis 
dominus superintendens ex Math. 5. Vers. 13. Vos estis salterrae. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herczegprimási 
főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzőkönyvéből. 

XXIX. 
Komját i , 1615 szept. 9. Kanizsai rövid f e l j e g y z é s e a reformátu
soknak az ágosta i h i tva l lásúakkal itt tartott k ö z ö s zs inatáról , 
P é c s e l y i Kirá ly Imre komáromi l e l k é s z fe lavatásáról , s az ur-

vacsoráró l v a l ó v i ta tkozások e r e d m é n y é r ő l . 

Anno 1615. 9. die septembris habita fuit synodus fratrum 
Trans-Danubianorum (cui etiam venerabilis dominus super
intendens, 1 dominus Emericus Beythe, et ego*° interfuimus) 
Comiatini, in qua synodo sacrum ministerii ordinem assumpsit 

1 Pathay Istvánt érti. 
2 Tudniillik a jegyzőkönyvi bejegyző Kanizsai Pálfi János. 



A K O M J Á T I E G Y E S S É G M A G Y A R S Z Ö V E G E 155 

clarissimus vir dominus Emericus Regius Pecselius^ ordinatus 
in ministrum ecclesiae Comarianae. 

Synodus haec vel eo nomine maximé celebris et memo-
rabilis censenda est, quod ei ubiquitariae factionis ministri 
fere octo interfuerunt, missi a suo superintendente domino 
Nicolao Göncio (concordiae, si qua ratione potuisset, stabi-
lunda gratia) quorum coryphaeus fuit Nicolaus Udvardi, pastor 
ecclesiae Szencsiensis. Cum ergo tota illa dies disputando 
contrita fuisset, tandem inter nostros et ipsos de his conclu-
sionibus optime convenire coepit: 

1. Quod verba coenae Domini singula, ut sonant proprie 
intelligencia sint 

2. Quod corpus et sangvis Christi in legitima coena 
administratione, ubicunque administratur, adsint vere, non tamen 
locali, neque physico, sed sacramentali modo. 

3. Quod vocabulum sacramenti interdum pro ipsis ele-
mentis hoc est pane et vino usurpetur; interdum pro toto 
mysterio coenae, id est signo et re signata. 

4. Quod substantiam sacramenti coenae non tollit, neque 
ponit infidelitas vel fidelitas hominibus. 

His conclusionibus subscripserunt hi augustani: 
• Nicolaus MariMus, pastor ecclesiae Levensis, et Barsi-

ensis comitatus senior. 
Balthasar Perina Veterizoliensis, minister ecclesiae Syn-

thaviensis, et comitatus Nitriensis senior. 
Nicolaus üdvardi, minister ecclesiae Szencziensis. 
A dunántúli reform, egyházkerületnek az esztergomi érseki főegy

házmegyei könyvár kézirattárában levő eredeti jegyzőkönyvéből. 

XXX. 

Komját i , 1615 szept. 9. A r e f o r m á t u s o k é s á g o s t a i h i tval lásúak-
nak az úrvacsora d o l g á b a n t ö r t é n t m e g e g y e z é s é r ő l fentmaradt 

e g y k o r ú magyar s z ö v e g 

Az augustana és helvetica valláson való prédikátorok az 
úrvacsorája dolgában Komjátin 9. septembris, anno 1615. im 
ez czikkeleken egyesültének meg: 

1. Hogy az ur vacsorájának minden igéi tulajdon azon érte
lemben vetessenek, valamint az igék az urvacsorájában zönögnek. 

2. Hogy a Krisztusnak szent teste és vére, az urvacso-
rájának igazán való szolgáltatásában valahol szolgáltatik, bizo
nyosan ott jelen legyen; de mindazáltal nem hely szerint 
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sem a természetnek rendi és folyása szerint, hanem sacra-
mentomi mód és rend szerint. 

3. Hogy a sacramentomnak igéje, néha-néha csak az 
éltető állatokért, úgymint a kenyérért és a borért vétessék; 
néha-néha is még az egész végvacsorának állatjáért, azaz: a 
jegyért ós a jegyeztetett állatért. 

4. Hogy az urvacsorának állatját el sení rontja, nem is 
áltatja az urvacsorájához járuló embernek hitetlensége sem hiti. 

Ezen egyességnek latin szövege ugyanezen lapon olvasható: Petrus 
Czene Szempczinus, superintendens fratrum helveticae confessionis in 
partibus Cisdanubianis mp. és Stephanus Pathainus superintendens mp. 
aláírásokkal, mely az előző szám alatt közlöttel teljesen megegyez. 

Az Országos levéltárból Actor Publ. Fasc. 38 Nro 43. 

XXXI . 
Pápa, 1616 jún ius 8., 9. A m á m a i , h ídvégi , patonai é s kádártai 
e g y h á z a k b a k i b o c s á t o t t l e l k é s z e k fe lavatásáról szó ló f e l j e g y z é s 

Anno 1616. 8 et 9. die mensis Junii. Habita fuit synodus 
particularis in oppido Pápa. Hi sacro sanctio ministerio inau-
gurati sunt: 

Joannes Komjáty, ordinatus in ministrum ecclesiae 
Mámaiensis. 

Nicolaus Lethenye Szent Georgy, ordinatus in ministrum 
ecclesiae Hidvégiensis. 

Petrus Jaurinus, ordinatus in ministrum ecclesiae Pato-
nensis. 

Benedictus Solty, ordinatus in ministrum ecclesiae Kádár-
tensis. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi érseki főegy
házmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jgyzőkönyvéböl. 

X X X I I . 
S z e n t l ő r i n c z , 1616 nov. 2. Az itt tartott zsinaton a ve l emér i , 
k e r e s z t ú r i é s p o l y á n y i e g y h á z a k b a k i b o c s á t o t t l e l k é s z e k felava
tásáró l . A hozzánk á t t ér t háresdorfi Artner A n d r á s hitval lása. 
A szenteleki l e l k é s z l e t é t e l e . Az elhunyt Per laky Márton h e l y é b e 

Bereczky P é t e r vizlendvai l e l k é s z t e s p e r e s s é választot ták. 

Eodem anno 1616, 2 die mensis novembris, celebrata 
est synodus generalis in oppido Sancto Laurentii, ad Grem-
meum fluvidum. Hi sacro sancto ministerio inaugurati sunt: 



Marlinus Zalay, ordinatus est in ministrum ecclesiae 
Velemériensis. 

Michael Rikardy Neuburgensis, ordinatus est in mini
strum ecclesiae Kereszturiensis. 

Basilius Nagy Marátzy, ordinatus est in ministrum eccle
siae Polianiensis. 

De Andrea Artnero Haresdorfiensi. 
Andreas Artnerus Haresdorfiensis, qui a pontificiis ad nos 

convertus abiuravit idololatriam, quam sub regno papae exer-
cuit, secundum iuramentum in Deuter. 27. expressum, hoc modo: 

Formula abiurationis. 
Ego Andreas Artnerus etc. Confiteor coram Deo omni

potente, coram ipsius ecclesia quod hactenus in sinu Anthi-
christi educatus et nutritus, militaverim in castris eius contra 
iustitiam, meritum passionis, et glóriám Jesu Christi unici 
mediatoris docendo, defendendo et exercendo humanas inven-
tiones in aquisitione salutis, quod idola, contra ipsius Dei 
praeceptum fabricata coluerim, et colenda docuerim, quod impie 
unicum Christi sacrificium saepius iterare conatus sim, missas 
canendo meritum Christi attenuaverim, quod invocaverim mor-
tuos, verum haec omnia, quae partim ignoranter, partim metu 
supplicii, partim temere, et contra conscientiam, lucri gratia 
feci, hodie coram Deo, et sanctissinia ipsius ecclesia audien-
tibus cunctis revoco, abiuro, damno, anatematizo, ac veri Dei 
vero cultu me hodie in Helvetica Confessione secundum Uni
versum Dei florenti addico, et iuro, per Deum creatorem coeli 
et terrae, me in tota vita mea permansurum in unitate Hel-
veticae Confessionis, paratusque sum, Deo iuvante, omnia peri-
cula subire penes hanc Confessionem Helveticam scilicet, cui 
me hodie addico, sic me Deus adiuvet, si vel manifeste, vel 
clam, solus vel cum aliis diversum sensero, docuero, ab hac 
vera religione; si declinavero ad dextram vel ad sinistram, 
veniant super me omnes maledictiones divinae, quas in rebelles 
filios Izrael missurum Deus promisit per Moisem servum suum. 

Si transgressus fueris iuramentum hoc, hodie coram 
Jehova praestitum, veniant super te omnes maledictiones, quibus 
Deus transgressores praeceptorum, subiectos esse voluit, lepra 
invadat te, maledictus in domo, in agro in urbe: si defe-
ceris et ad vomitum reversus fueris, si faciem ad idola con-
verteris, percutiat te Jehova phthisi febri, ardore aestu, pesté 
gladio, et persequatur te furor Jehovae in aeternum. Dicat 
omnis populus. Amen. 



Benedictio cum manu impositione. 
Benedicat tibi Deus et dirigat gressus tuos in laudem 

suam custodiat te ab omni malo. induatque spiritum veritatis, 
consolationis et perseverantiae. Dicat omnis populus Amen. 

De ministro Szent-Elekiensi. 
In hac synodo, officio ministerii degradandus magistra-

tuique custodiendus traditus est Petrus Stanasicz, minister 
Szent Elekiensis, tum varias vitae et morum ob turpitudines, 
tum vero quod in castra pontificiorum transfugium machinatus 
fuisset etc. 

Dominus Petrus Briccius pastor ecclesiae in Vizlyndva 
creatus est in seniorem, loco venerabilis viri domini Martini 
Perlaky, pie in Christo ante aliquot dies defuncti. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek az esztergomi érseki főegy
házmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzökönyvéből. 

XXXII I . 
1617 május l é n K ö v e s k ú t o n tartott zsinatra, v i ta tkozásra h ívja 
Pathay az ubiquitarius Zvonarits Mihá ly sárvári l e lkész t . E n n e k 
e l ő z m é n y e i . Pathaynak 1616 nov. 10. Klaszekovits I s t v á n ág. ev. 
p ü s p ö k h ö z írt s ezen zsinatra Zvonaritsot colloquiumra h i v ő 
levele, melyet Szana Máté tápi é s Szombathelyi I s tván kupi 
l e l k é s z e k t ő l kü ldö t t . Zvonarits v é d e k e z é s e . Klaszekovits levele 
Pathayhoz 1617 jan. 1. Pathaynak Klaszekovitshoz írt vá lasza , 
melyben i s m é t e l v e h ív ja Zvoranitsot a v i tatkozásra. Pathay har
madik levele, melyben értes í t i Klaszekovitsot a zsinat idejérő l , 
s csatolja az ubiquitarius Zvoranits l e v e l é b ő l azon t é t e l e k e t , 
melyek a zsinaton vi tatkozás i t á r g y u l szolgálnak. Meghívó l evé l 
a zsinatra. Utazás a f e l s ő d u n a m e l l é k i atyafiakkal Sárváron 
k e r e s z t ü l Köveskutra . Zvonaritsot egy k ü l d ö t t s é g g e l hivatják a 
m e g j e l e n é s r e . A zsinat l e fo lyása , a tö lyvári , mére i , somodori, 
n y á r á d i e g y h á z a k b a k i b o c s á t o t t l e l k é s z e k nevei; Kanizsait a 
zsinat j e g y z ő j é v é választják, elrendelik a H e l v é t Hi tva l lás Lat in-
Magyar s z ö v e g ű k iadásá t s azt, hogy a p ü s p ö k tudta n é l k ü l val
lás i ü g y b e n senki se kezdjen v i ta tkozást , ha pedig valakire ráír
nának, az jelentse azt e s p e r e s é n e k vagy p ü s p ö k é n e k . E g y é b határ 
rozatok. Az 1616 szept. 8. elhunyt Soos János k i skomáromi l e l k é s z 
é s esperes h e l y é b e Nagy Gáspárt választották. Gróf Thurzó 
G y ö r g y nádornak 1616 ápr. 24. kelt, s a f e l s ő d u n a m e l l é k i m i n d k é t 
h i tva l lású ev. p ü s p ö k ö k h ö z írt levele, melyben a m a g y a r o r s z á g i 
h e l v é t é s ágosta i h i tva l lású l e l k é s z e k e t k ö l c s ö n ö s b é k e s s é g r e 

é s e g y e t é r t é s r e inti. 

Anno 1617. 1. die mensis maii, hoc est in festő Philippi 
et Jacobi apostolorum. celebrata est synodus generalis in 
oppido KövesJcuth. 



De provocatione a nobis Michaeli Zvonaricio oblata. 
Synodi istius celebrationem praecessit solennis ad collo-

quim provocatio eiusdemque denuntiatio, quam venerabilis 
dominus Stephanus Pathaynus superintendens noster, totius 
ecclesiae consensu, contra Michaelem Zvonaricz Sárváriensem, 
ubiquitariae factionis seniorem primarium adornavit, quam 
precium opere mihi fecisse videbor, si summatim, memóriáé 
ergo, huic protocollo interveco. 

Occasio provocationis istius talis fuit. Anno 1613. mense 
agusto, Michael Zvonariczius conscripserat de Coena Domini 
brevem quandam Isagogen, in forma quaestionum et responsio-
num: eius libelli in quaestione decima quarta, quinta et 
sexta, superstitiosum hostiam missaticarum in sacra coena 
usum, rationibus sat elumbibus statuminarum fuerat conatus. 
Libellus ille non quidem typis, sed scripto evulgatus, cum 
multorum aliorum, tum etiam admodum venerandi senis, domini 
Stephani Tolnaey, ministri ecclesiae büiensis sincerissimi, 
hostiarumque, atque ad eo caeterorum in sancta eucharistia 
abusuum oppugnatoris acerrimi, in manus incidit. Is super eo, 
quod minister, qui coeteroquin se evangelicum salutari gaudet, 
institutione servatoris Christi reiecta, humanas ad inventiones 
tarn mordicus defensitaret, ecclesiaeque ex atra et teira 
Babilonis Idolomania ad perspicuam evangelii lucem traductae 
obtrudere adniteretur, zelo accensus, adornavit breve quoddam 
scriptum in familiáris epistolae, schemate, in quo erroneam 
eam Zvonaricii de hostiis missaticis opinionem luculentis-simis 
Scripturae Sacrae testimoniis confoedit, confutavit. Scriptum 
illud Tolnaey, postquam in manum Zvonaricii devenisset, homo 
menüs, hac in parte caecitate furens, potuit sibi nec imperare 
nec temperare, quin atrocem in Tolnaeum calamum stringeret: 
Emisit ergo anno 1615. 12. et 13. maii scriptum dirissimorum 
convictiorum, crassissimorum mendaciorum, et putidissimarum 
calummiarum plenissimum, in quo non tantum antagonistae 
suo Tholnaeo, verum enimvero omnibus nobis in hac superiori 
Hungária habitantibus ministris orthodoxis virulentae suae 
lingvae acie existimationis et religionis iugulum petére voluisse 
vis'us est. Seribit nos sacramenti perdas, Arianismi et tur-
cici seminis seminatores, jndignos, quos rerum domini intra 
pomoeria regni Hungáriáé tolerent, et nescio quae alia infanda 
et nefanda. Non túlit hanc hominis tarn impense impudentis 
proterviam venerabilis dominus Stephanus Pathay superinten
dens noster, sed communicatis cum senioribus et caeteris 
symmistis consiliis, ipsum ad colloquium, publicam in synodum, 
evacandum et provocandum esse censuit, ut ibi, coram multis, 



labecularum illarum, quas famae et religioni nostrae adsper-
gere non dubitavit, nos reos perageret, convinceret omnino 
genus improperii et supplicii (si id in effectum perducere 
valeret) ultro subituros. Conscripsit ergo ipse dominus superin
tendens de Zvonaricio, ad ubiquitarii synedrii superintendentem, 
dominum Stephanum Klaszekovithium, pastorem ecclesiae 
Szent Miklosiensis (a quo Zvonaricius ipse dependentiam 
habeat) literas provocatorias, lingva vernacula nostrate, in 
quibus summatim ipsum monet et petit amice, ut Michaelem illum 
Zvonaricium mordendi protervia feroculum, sibi gregalibus suis, 
quos et quot vellet adiunctis, in synodum nostram ad collo
quium mitteret, imo venire renitentem, authoritate sua episco-
pali compelleret. Quarum quidem provocatoriarum tenor talis est: 

Multaeque eruditionis et maturae senectutis, laude ornatis-
simo viro, domino Stephano Klaszekovith, ecclesiarum in 
ditione spectabilis ac magnifici domini, domini Pauli de 
Nádasd etc. constitutarum superattendenti, domino et amico 
veteri Stephanus Pathaynus, salutem in Domino. 

Tudom bizonnyal szerető István uram, hogy kegyelmed 
előtt nyilván vagyon, miulta az Ur Isten az ő szent igéjének 
aranyát, az anti Christusnak sok időtől fogva öregbíttetett 
rosdájából ez nyomorult országukban és nemzetségünk között 
kezdette tapasztalhatóképen kitisztítani, mi előttünk való 
jámbor túdos és Istenfélő tanítóknak (kiket ő szent fölsége 
erre hivott, és a szent léleknek bátorító ajándékával föl-
fegyverkeztetett volt) szorgalmatos és hűséges forgolódások 
által, mint gyarapodott, nevekedett ós tündöklött a keresz
tyéni szeretetnek és dicséretes egyességnek általa a Jézus 
Krisztusnak eklézsiája, mily nagy egyességben és szeretetben 
éltének a mi ifjúságunknak idejében való tanítók, úgy látták 
egymást mint atyafiak; a kösség között hasonlóképpen szép 
lelki örömnek gyakorlása uralkodott és virágzott. 

Ez dicséretes egyességnek ós békességes életnek kötelét 
ugyan a mi időnkben (noha mindenkor eljárt az ő hivataljá-
ban) a pokolbeli ördög, ki minden jónak irigye, mimódon 
igyekezett hol egy s más rendbeli eszközi által el szakasztani, 
és halálos gyülőségnek s káromlásnak magvát, az Urnák 
szépen megkészíttetett mezejében hinteni, tudom mind ezek 
nyilván vannak kegyelmed előtt, oly igen nyilván vannak 
pediglen, hogy a kik ezeket tudakozni akarják, bátor ne 
keressenek história szerint való irást, meg elégedhetnek azzal, 
ha kegyelmedtől értekeznek és a kegyelmed beszédének 
mköréből az eklézsiának e mi földünkön való épületinek és 
kisértetinek ábrázatját megtekinthetik. A mostani állapotja 



pedig az Krisztus eklózsiájának, mellyet nagy fájdalommal 
viselnek minden hívek, miben legyen, kérdés nélkül minden 
látja, mert a gyülőlségnek, a pokolbeli ördög által elhintett 
magva, annyira meg gyökerezett, hogy csak a fölséges Ur 
Isten az ő véghetetlen bölcsessége és tőlünk megtudakozha-
tatlan Ítéleti szerint gyomlálhatja k i : emberi állatnak sem 
bölcsessége, sem ereje véghez nem viheti. 

Lett pedig ez, az elöljáró tanítóknak, némelyeknek a 
vigyázásban való restségük és tunyaságuk miatt, némelyeknek 
e világ után orczátlan hizelkedésük miatt. A mennyi tunya
ság egyikben a vigyázásra, a másikban a visszavonásra 
és emberek előtt való hízelkedésre, két annyi serénység volt. 
Nem aludta el a sátanis dolgát, hanen gyújtotta minden felől 
való fuvásával r a közikben vetett tüzet, k i miatt annyira 
jutánk, szent Úr Isten, hogy majd senkinek nem lehet sem 
életiben sem hivatalában csöndessége. 

Panaszolkodunk ha leszen, ki a mi méltó panaszunkat 
igaz ítélettel és jó lelki esméretnek fontjával meg mérje, és 
meg becsülje. De ha szintén valaki gonoszul itéli is meg 
panaszunkat, arról mi nem tehetünk, a mi szivünknek fájdal
mát ugyan meg jelentjük, és a mi szenvedésben megkesere
dett szivünknek fájdalmát annyiból meg is könnyebbítjük, 
hogy egyebek is látják méltatlan szenvedésünket, kik közül 
talán találtatnak is olyak, kik szánakoznak nyavalyánkon. 
A felőlünk gonosz itéletü emberek is meg lassulnak (meg 
szünésüket teljességgel nem reménylhetjük) avagy annál is 
inkább fölindulnak, és az ő gonoszságuknak mértékét serényeb
ben igyekeznek betölteni. 

Mióta szerető István uram tőlünk, kikkel ez előtt egy 
értelemben valátok és nagy szeretettel éltek vala atyafiakhoz 
illendő egyességet, szeretetnek idvösséges gyakorlásával tarto
tok vala, elszakadátok, némely nyughatatlan elméjű és patvar-
kodásban gyönyörködő embereknek esztekéléséből (kinek az 
Ur, el hittem én azt bizonnyal az ő Ítéletinek igassága szerint 
megfizet) az ultátul fogva a kegyelmetek pártján való atya
fiaktól csöndességünk nem lehete : Viseli némelyiket az éretlen 
ifjúságnak buzgósága, nemellyiket mint egy Icarust, röpülésre 
ingerli tudományának önmaga előtt való tetszése és biztatása, 
ki tudná megmondani hányféle affectustól viseltetik a nyugha
tatlan elme? Szidalmaznak, káromolnak, gyaláznak Írásukban 
és szavukban. Annyiban jutott e világ, hogy a kiknek az 
Ur Kristus dicsősségét kellene hirdetniök, azok minden 
bölcsességüknek erejét szidalmazásra és káromlásra fordították, 
az jobb, az tudósb, az dicseretesb, a k i ellenünk éktelenebb 
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szókkal formált szidalmat tud írni, avagy kiáltani, látván ezt, 
hogy mi, a mennyiben a mi emberi gyarlóságunktól lehet, 
mindeneket elhallgatunk és eltűrünk, és hogy senki sincs, a ki 
őket meg szólítsa; csak egy schola mester avagy scholai 
deák is azt írja és azt mondja, a mit akar, hitünket, vallásun
kat illetlen szidalommal illeti, noha egy Istent vallunk, egy 
keresztségünk vagyon, egy üdvösségnek reménységében élünk, 
mégis hitünket szidalmazzák és vallásunkat káromolják. 

Isten tekintsd meg e nagy méltatlanságot! 
Gondolod-e atyámfia, mi következhetik mindezekből? 

Istennek neve nem dicsértetik, a Krisztusnak eklézsiája sem 
épül, sőt inkább az idegeneknek ellenünk való káromkodásra 
nagy ok adatik. K i mond jót efféle cselekedetekért, ha ki 
dicsekedni akar, az Urban és nem felebarátjának szidalmazásá
ban dicsekedjék. 

Eddig rajtunk lett boszuságokat és felőlünk való gyalá
zatos írásokat a maga gondolatlan emberektől elszenvedtük 
és csöndességgel el hallgattuk. Először vártuk azt, hogy maguk 
meg szégyenlik magukat, azok ellen való káromlásban a 
kik őket vissza nem szidalmazzák. Véltük, hogy ugyan unva 
hagyják; nem akartunk a magában görjedöző tűzre olajat 
önteni. Annakutánna a magunk emberségének meggondolása 
is állott előttünk, hogy ne mondja senki azt, hogy efféle nem 
javallandó babonának mi kezdői, indítói és gyújtói volnánk, 
inkább akartuk azt, hogy másnak törvénytelen gyújtogatásától 
kertünk széle megpörzsölődjék (mellyet idővel meg építtünk, 
Isten segótségével), hogynem mint valakinek házára menjünk 
gyalázat tételünknek nyilával. Harmadszor gondoltuk azt, hogy 
a superattendensnek és a senior uraimnak hirük nélkül 
lesznek efféle dolgok, mellyeket ha azok a kik az eklézsiában 
emineálnak eszükbe vesznek, meg szóllítják az alattuk való
kat és a keresztyéni egyességnek rendiben állítják, mivel 
hogy ők tovább való dolgokat is megtudnak gondolni és az 
Isten tisztességére nagyobb gondot is viselnek, hogy nem 
mint valami hiában való dicsősség keresésre. Végezetre contem-
náltuk tudományunknak és vallásunknak igasságának tekinte
tivei is, amaz bölcs mondása szerint: cum recte vivas, ne 
eures verba malorum. De ime fölséges Isten sem békességes 
várakozásunk és tűrésünk végét nem éré káromlásuknak, sem 
maguk ki nem fáradának gonoszul kezdett vásznuknak szövésé
ből : sem az öregektől meg nem szóllítatának, hanem (a 
mint immár nyilván vagyon) a kitűl csöndesítést reménylet
tünk, az öntött olajt az égő tűzre, sarkantyút kötött a futó 
lónak oldalára. 



A kegyelmed fő seniora Zvonarits Mihály uram, nem 
győzte várni azt, hogy az alatta valóknak boszuságos irásuk 
és kiáltásuk a mi békességes tűrésünket meg mozdítsa, s 
hasonló irásra és káromlásra föl indítsa, hanem maga a 
superintendensnek mintegy tiszti fölött lebegő buzgó effectusból 
kezdett hozzá. 

ír egy levelet magyar nyelven a bűi praedikátornak, 
Tholnay Istvánnak, melyben nem Tholnay Istvánt magát, aki
vel neki ügye volt, hanem mindnyájunkat személyválogatás 
nékűl szidalmaz, és gyalázatos névvel illet ő kegyelme: kál
vinista ördögöknek nevez, holott mi magunkat Calvinustól 
kálvinistáknak nem neveztük (nem úgy mint kegyelmetek Lu
thertől, lutheránusoknak) mert emberben dicsekedni nern aka
runk, sem kívánunk, meg elégszünk annak nevével, a kinek 
nevét a szent keresztségben fölvettük: azért boszuból való 
mondásnak tartjuk, haki minket kálvinistáknak avagy zwing-
liánusoknak, avagy bátor lutheránusoknak nevez, mert mi 
azoknak nevükben nem keresztelkedtünk meg. 

Nevez bennünket sacramenti perdáknak, ellenséges embe
reknek, török tudomány magvának hintegetőinek, konkoly hin-
tőknek, vallásunkat török magnak, Arius magvának, konkoly
nak ; és arra itél méltóknak, hogy ez országból is kitöröltessünk, 
hoz ennek fölötte Heidelbergából, Füzérből, Körmend várából, 
Vépről, Győrből (de igen közel vetette itt ő kegyelme a határt) 
harmad követ által hallott hamis dolgokat elő, mellyekkel a 
mi tiszta tudományunkat és vallásunkat utálatossá tegye, az 
ő kegyelme levele olvasói előtt. Hurogatásra méltóknak itél 
bennünket, és ugyan fenyeget is ő kegyelme, hogy ez után 
inkább hurogat mindenütt. Gondolta ezt Ő kegyelme Mihály 
uram, hogy a minemű hallgató és nagy tűrhető emberek mi 
vagyunk, talán mind ennyi hurogatással sem mozdíthat meg 
fekvésünkből, föl megyén a kérkedékenységnek hegyére (ítélte, 
én azt vélem, hogy ha a völgyben állana senki nem látná, 
és nem tudná ki szól, és honnan adatik a nagy hangosság) 
s nagy bátorsággal igéri magát, hogy nincs Magyarországban 
oly kálvinista, kitől ő megijedjen, és kinek meg nem felel; 
tudós kálvinistákkal volt immár ügye, de mindeniket meg
győzte. Illyen nagy hírét mi ő kegyelmének nem hallottuk 
még, s talán most sem vettük volna eszünkbe, noha nem 
messze lakik ő kegyelme hozzánk, ha ő kegyelme hírt nem 
tett volna; ez után immár mi is tudjuk. 

Országunknak is fogyatkozott állapotját illendőképen 
szánjuk. Hires kasza, gyakorta kicsiny tőkében szokott eltörni: 



kicsiny kő miatt lett egy gyermektől amaz magas, fegyverében 
és erejében dicsekedő, Gróliáthnak halála. 

Ertjük azért immár ennyi magyarázat után, az ő kegyelme 
szándókát, minekokáért kegyelmed előtt, mint superintendens 
előtt protestálunk, protestálunk Isten előtt, és minden keresz
tyén atyánkfiai előtt, kik eleiben az én levelem jut, a kiknek 
kedvükért irtain is magyar nyelven kegyelmednek: hogy mi 
sem fölfuvalkodásból, sem dicsősség keresésből nem provo
kálunk valakiket, hanem az ő boszujuk és ingerlésük által 
vitettetünk erre, nem is mehetünk el az ő kegyelme huro-
gatása előtt, azért elő kell államink, elő is állunk Isten segít
ségéből. 

Ha ő kegyelme Mihály uram ki vonta kardját, el se tegye, 
hanem ugyan ezen egy munkával ő kegyelmének teljék 
kedve. Im synodusunk leszen, melynek idejéről és helyéről 
kegyelmeteket ujabban és jó idején certificaljuk ; kegyelmetek, 
s kiváltképen Zvonarits Mihály uram Ő kegyelme, a kikkel 
ő kegyelme gondolja, nemzetsógünkbeli személyekkel, jöjjön 
be közinkben, ott bizonyítsa meg Ő kegyelme, hogy mi sacra
menti perdák, törökmagnak hintegetői vagyunk, és hogy a mi 
hitünk török mag és konkoly, a mint ő kegyelme levelében 
írja; válasza lészen ő kegyelmének. 

írja azt is ő kegyelme a bűi prédikátornak, vidd orrá
ban úgymond, a te püspöködnek Pathay Istvánnak, marakod
jatok egymás között. Jóllehet Ő kegyelme ennél tisztessége
sebben írhatott volna, ha nem egyébért, csak a maga ember
ségének becsületire nézve is, de tudván azt, hogy a madár 
az ő énekléséről ismertetik meg, nem annyira haragszom ő 
kegyelmére, mintha természete és szokása kívül másnak követte 
volna énekét: ő kegyelme azért maga jelen levén, vigye orrá
ban, mert talán a bűi prédikátor nem tud annyit az akasz-
taláshoz és a marakodáshoz, mint ő kegyelme. 

Kegyelmeteket atyafiságos szeretettel kérjük (ha immár 
úgy tetszett Mihály uramnak ő kegyelmének), hogy kegyelmetek 
meg ne vesse ily atyafiságos magunk ajánlását, és kérésün
ket. Emlékezhetik kegyelmed róla, hogy szegény Nádasdy 
uram egynehányszor hozott ilyen haragos embereket reánk. 
Tudja kegyelmed, hogy szegény Syboltival, Crajczerus doc-
torral is volt efféle collatiónk. 

Lám én mindenkor el mentem, a mint kegyelmed maga 
jól tudja; úgy kegyelmetek is közinkben jöjjön: szóljunk, 
beszéljünk egymással atyafiságos szeretettel; magyarok vagyunk, 
szomszédok vagyunk, egy keresztség alatt vagyunk, jobb egy
mást szeretettel salutálnunk, ha szintén némely dolgokban nem 



egyezünk is, hogy nem örök gyűlölséggel egymás ellen Íro
gatnunk, mert efféle zűrzavar irogatásokkal ennek soha vége 
nem leszen, a mint Mihály uram ő kegyelme maga is igazán 
írja, Tholnay Istvánnak irt levelében. Bizony ugyan. Nincs 
jobb a szemben való szónál, mely szemben való szólásunknak 
idejét adja az úr Isten egésségben érnünk, az ő szent nevé
nek dicseretire Amen. Kegyelmedtől választ várok. 

Dátum Weszpremii 10. novembris. Anno 1616. 
Reverendae dominationis vastrae amicus : 

Stephanus Pathainus. 

Provocatoria ista per duos honestos viros, fratres nos-
tros legatos puta; venerandum senem dominum Matthaeum 
Szana Tapensis, et dominum Stephanum Sabbaraeum Kupen-
sis ecclesiarum ministros 22. die novembris Szent Miklosinum 
perductae, ibique Klazekovitio superattendenti favorabili cum 
salutatione reddita fuerunt. 

Postquam autem provocatorias istas, Klazekovitius super
intendens Szent Miklosino, Sárvárinum adMichaelem Zvonaritium 
mississet, ut quomodo se huius accusationis trieis expediret, 
videret: ipse tandem prolixa respondit apológia non quidem 
nostro, verum suo superintendenti, quam eius apológiám Klaze
kovitius superintendens, adiunctis responsoriis suis, per duos 
suos legatos, nempe Joannem KölaBogyoszloiensisetEmericum 
Kőrösy sziliensis ecclesiarum ministros 8. die februarii anno 
1617, huc Papám misit; hinc vero Papae 12. februarii Wesz-
preminum ad dominum superintendentem nostram perlata est. 

Apológia Michaelis Zvonaricii. 

Summa virtute seni, clarissimo theologo domino Ste-
phano Klazekovith, ministro Christi ad Sanctum Nicolaum, comi
tatus Soproniensis etc. ecclesiarum Augustanam Confessionem 
eis Danubium sincere amplectentium superintendenti dignis 
simo etc, tanquam patri venerandi vitae utriusque felicitatem, 
numeris omnibus absolutissimam praecatur, et sua studia ac 
officia filiali promptitudine pollicetur. 

Michael Zvonaritz, 
praedicator Sárvárieusis. 

Atyám helyett Tisztelendő és mindenkor becsületes super
intendens uram, meg adták énnekem Pathay István uram 
kegyelmednek küldött irását, melyet Bertalan uram kezétől 



Farkasdy Márton hozott el, és egy szolgám által juttatott 
kezemhez De sem Bertalan uram, sem Farkasdy uram, engem 
nem certificalt, mi végre küldötte kegyelmed énnekem azt az 
irást, és részből azért, részből az én sok és nehéz nyavalyáim 
miatt akkor hogy hozták, obiter megolvastam, soha azután 
ed <ig az ideig, a végre, hogy olvasnám, kezemben sem vettem, 
ezután is én felőlem vesztegsógben állhatott volna, hanem 
öcsém uram ira több dolgok közben, és kegyelmed szavával 
tudakozá tőlem, ha tettem-e valami választ Pathay uramnak 
arra az irásra, avagy nem. így kezdek gondolkodni,' és ítélem 
azt, hogy kegyelmed talán én általam akart választ tétetni 
arra a levélre, de mivel hogy Pathay uram nem ír énnekem, 
noha engem vádol teljességgel, és csúfol ő kegyelme abban 
az írásában, nem ítélem méltónak, hogy én ő kegyelmének 
irnék, hanem elegendőnek tetszék az, hogy az ő kegyelme 
vádlási, és egyéb meg csufolási ellen, kegyelmed előtt maga
mat meg mentsem. 

Minemű választ akarna pedig kegyelmed ő kegyelmének, 
régi barátjának tenni, azt kegyelmed maga látná. Mentem 
azért magamat, de kegyelmed előtt, mint superintendensem 
előtt, a ki eleiben ment is, ez ellenem való sok panasz, és 
a mint tetszett Pathay uramnak, áz ő kegyelme levelét 
magyarul irnia, a végre, hogy megérthessék (mert talán félt 
ő kegyelme, hogy meg sem értjük, ha deákul írt volna), azon
képpen ez is legyen magyar nyelven, és értettessék bátor 
mindenektől a kiknek kezükhöz juthat. Tehetségem szerint 
pedig érte leszek, hogy ugy vigyem véghez a magam ment
ségét, hogy kegyelmed előtt, és még az ellenkező félnek 
igaz ítélet tevői előtt is, ebben a válaszban, vétek nélkül való 
embernek Ítéltessem, és a háborúság tüzinek gyújtogatásától 
üresnek találtassam, sőt ezen versengésnek, kiről ír Pathay 
uram, minden eredetinek és indítójának a bűi praedikátor 
ismertessék, mely én magam igaz mentségét így értse kegyelmed : 

Lakék Pápán egy Egerszegi István nevű főember, ki az 
úrban elnyugodott, ezzel én gyermekségemtől fogva, együtt és 
egy tudományban nevelkedtem. Sokszor kért engemet házához 
jártában arra (kinek bizony sági vannak ebben a helyben) 
hogy az ur vacsorája felől va'ó tudományunknak igaz funda-
mentomit meg jegyzeném neki, kiket ő meg tanulván, magát 
azokkal vigasztalhatnája is, oltalmazhatnája is ellenkező felek 
ellen. Ennek kedvéért írtam vala egy néhány kérdésekkel 
és feleletekkel való irásocskát, és azt neki adtam. Soha, sem 
ezt, sem mást, csak egy tenyérnyi papiroson való irást is 
nem írtam, sem küldtem a bűi prédikátornak: honnét jutott 



hozzá az az Írásom ő tudja; de bele kapott a jámbor, és 
igen rútul meg hurczol egy részecskéért, melyben az urva-
csorája kenyeréről szóltam, mind szitkával s mind gyalázat 
tételével, mint az ő irása kezemnél megmutatja. Ez ellen 
kellett énnekem abban az Írásomban magamat mentenem, a 
kiről ilyen nagy panaszt teszen Pathay uram. — Mint az 
előtt, ugy ez után is,' soha én a bűi praedikátornak csak 
egy igét sem irtam volna, ha ő az én munkám marczongásá-
nak békét hagyott volna. És így ő kezdette zavarni a bará
tom a patakot, mégis engem büntet Pathay uram érette, kit 
ha ő kegyelme eddig nem tudott, kegyelmedtől meg értheti: 
ha tudta ezt, és mégis így cselekeszik, legkönnyebben tulaj-
doníttom maga feléhez való szeretetinek. Ha valaki az ő 
kegyelme könyve ellen, melyet írt de Sacramentis, irna gyalá-
zatossan, kit Ítélne eo casu ő kegyelme háborúság indító
nak ? Magát-e, avagy azt, ki azt cselekedte, ha ő kegyelme 
kényszeríttetnék irását oltalmazni? Fohászkodja ő kegyelme 
írásának elein a régi eggyességet is. Adta volna bár az ur 
Isten, hogy Szegedy Máthé uram idejében való egyenesség 
maradhatott volna meg a tudományban mind eddig. Mert 
annak idejében a Augustana Confessiotól idegen atyafiak, ha 
voltak is valakik, meg sem mertének moczanni; de hogy 
annak halála után más biró járása lőn, nagyobb szabadsággal 
kezdek az emberek egynehányan az Augustana Confessiotul 
különöző tudományt behozni. Az ada okot, mind az akkorbeli 
supremus magistratusnak Isten után, s mind az ecclesiában 
tanító fő embereknek a serényeb vigyázásra, és végre az 
ellenkező feleknek az ő társaságuktól való elrekesztősre. 

Igazán írja Pathay uram, hogy kegyelmed ezeket, mind 
jól tudja, és azért én is a kegyelmed becsületes értelmére 
hagyom eziránt magamat. Az első kedves egyenesség, a 
kegyelmed becsületes vénségbeli vigyázása alatt, Isten áldá
sából ékesen virágzik mostis a mi gyülekezetünkben, s ennek 
édes társaságára sokakat jutni nagy kívánsággal kívánunk. 

De a másod időbeli, és kevés ideig való egyességet, 
mely a mi hitünknek és tudományunknak sérelmes volt, a 
kit elbontott az Isten, ez utánis távoztassa ő szent fölsége: 
seőt pro mea parte azt mondom, vagy bánja valaki, vagy nem 

Sit maledictus amor, pax, et concordia charta, 
Quae violát verbi, dogmata sancta Dei. 

Érti immár kegyelmed azt is, hogy nem én, hanem a 
bűi prédikátor volt felindítója annak a háborúnak, avagy 
zendülésnek, melyért Patay uram haragszik, s aztis, hogy nem 



vagyunk mi az igaz és nem káros békességnek gyűlölői. Ha 
ez külömben vagyon, mutasson a bűi prédikátor, bár csak 
két ujnyi papirosra írott levelet, kivel én őtet provocaltam 
volna előbb, és bár kegyelmed előtt én pironkodjam érette, 
és találtassam olyan égő tűzre olajöntö embernek, mineműnek 
tetszik Patayuram előtt. Fájlalja is Patay uram, hogy én a 
bűi prédikátort kálvinistának és sacramenti perdának írtam 
és annak tudományának némely részeiben a Krisztus Isten
sége tagadásának magvát hintegetni mondottam. De azzal 
nem gondol ő kegyelme, hogy a bűi prédikátor engem oly 
tanítónak ír, k i a Krisztus testét foggal tanítanám rágat-
tatni, az én üdvösségem dolgában nem tudva munkálkodnám, 
a régi doktorokat gyalázatban hoznám és sokakat efóléket. 
A mi eklézsiánkat pedig nem igaz eklézsiának concludalja, 
az praemissák igazak ha volnának is, azt továbbá ha hallja 
is Patay uram, de nyilván nem gondol vele, hogy közönséges
sen az ő kegyelme alatt való atyafiak, testrágóknak, test
maróknak (mint ő kegyelme is a levelében a bűi prédi
kátornál értőbbnek ír engömet), Capernaitáknak, Synusiastaknak, 
Methusiastáknak, Euthicus eretnek követőinek, Brentianusoknak 
hívnak, és mint Severinus Sculteti panaszkodik, Procrustes 
latorhoz hasonlítnak, k i vendégit ember hússal vendéglette. 
A Helvetiai Confessiobanis cyclopikus ubiquitariusoknak 
neveznek Bézával, állítom arról a Cyciopsról, a k i az Ullisses 
társait, mint Virgiliusban irván vagyon, föl szaggatta és 
meg ette. 

Nem régen a Krisztus testét, vérét, és annak a vég 
szentvacsorában jelen lételéről való tudományunkat hasonlí
tották fekete lével főtt nyulhushoz, és úgy abálták föl, mint 
az első zenebonakor az ubique comoediában, hogy mind bélit, 
s mind szára húsát és egyébb tagjait is fölosztották vala 
Krisztusnak. A mint a Comoedia megtaláltatik az mi eklé-
zsiánk conservatoriumjában. A kinek csak magyar nyelvre 
való fordulásáért is, egy itt Sárvárott, a nemes vármegyében 
való fő népeknek törvénye szerént, halálra Ítéltetett, ha a 
jámbor urnák könyörületessége életét meg nem tartja vala. 
Ilyen nagy tűrhető és vétek nélkül való emberek ám az 
ellenköző atyafiak, illyen igen szenvedik kertjük széli meg 
pörzsölődósét. Mi pedig szegény fejünk, publicanusok és 
samaritánusok vagyunk, ha csak két szót szólunk is. Immár 
hát legyen ez is panasz, ha vagyon ki előtt panaszolkodnunk, 
ha pedig mind ezekben csufolással inkább öregbítik valakik 
fájdalmunkat, hagyjuk miis annak a mi édes Idvezitőnknek 
igaz ítéletire ügyünkéit a kinek dicsőssége ós tisztessége 



oltalmazásában munkálódunk és a kiért vitetünk igy minden
nap a sok gyalázat szenvedésnek áldozatjára. 

A kálvinista, avagy sacramenti perda nevet nem én 
formáltam, éltek azokkal az Írástudó fő emberek előbb, hogy 
semmint én e világra születtem, és értették az ollyan embere
ket azokkal a nevekkel, a kik Kálvinussal a Krisztus testét 
a szent vacsorától távol, a fölső égben tanították lenni, és 
így az ur vacsorájának egyik részét tagadván, egész voltát 
a sacramentomnak el vesztették. Ertem, hogy Patay uram a 
nevezetet nem akarja, adná az örök Isten, hogy mind ö 
kegyelme, s mind mások, a tudományt is, melly azok alatt 
a nevezetek alatt értetik igazán, és nem csak szóval dicsér
vén Istent, hagynák el, és járulnának együgyűséggel velünk 
a Krisztus szájától való függésre, az lenne nekünk örömünkre. 

Kálvinista ördögöknek is irná, hogy Írásomban neveztem 
volna őket, de nem jól informálták e felől a bizott uramat, 
mert abban a levelemben feleltem csak a bűi prédikátor
nak, ós valamit ott irtam, nem másnak, hanem csak neki 
írtam. Csak versengés keresés azért, hogy ő kegyelme a más 
ügyét magáévá teszi; ugyan a bűi praedikátort is nem írtam 
én ott maga személyében ördögnek, hiszem, tudom, hogy a 
testet még le nem vetkőzte, hanem ott ördögnek értettem 
teljességgel azt a sátánt, a ki a mennyei tudomány tiszta
ságának a Szent Györgi eklézsiában való beszállásának irigye 
és boszullója. De, calumniari audacter semper aliquid haeret, 
azt mondja az comicus. 

Török, avagy Arius magvának is az ő egész tudományu
kat nem írtam, hanem az egész tudományban irtam találtatni 
oly mondásokat, mellyek magvai lehetnek a Krisztus Istensége 
tagadásának. Mert ha az igaz, hogy nem lehetséges az, hogy 
itt e földön a Krisztusnak teste és vére, a rendeltetett 
eszközökkel osztogattassék, noha azt a Krisztus igérte és 
rendezte. Én pro mea simplicitate, nem látom okát, miért nem 
következzék ebből az, hogy a Jézus Krisztus, a ki igérte 
az ő szent teste, vére osztogatását, ne legyen olyan igaz Isten. 
Cui non sit impossibile omne verbum a mint szól az angyal, 
a kik azért azt lehetségesnek el nem hihetik, noha igérte a 
Krisztus, hogy az ő szent teste, szent vére az urvacsorájában 
jelen legyen és osztogattassék és Martyr Péterrel azt merész
lik ennek erősítésére mondani, hogy semmi erő által nem lehet, 
hogy egy test mindenütt lehessen. ítélje meg hát minden 
keresztyén, nem hintnek-e oly magot, a mellyből valaha a 
Krisztus istensége tagadása nevelkedhetik. Ha kiket pedig 
az örök Isten oly lelki ismerettel ajándékozott meg, hogy 



ilyen képtelenségre magukat nem bocsátják, azok magukra 
az én szavaimat ne is vegyék. Azok is, a kik tudatlanul 
olyan értelemben vannak, értsék mi következhetik valaha 
belőle, ha az isteni gondviselés el nem távoztatja, s oltalmaz
zák magukat. Az urvacsorája kenyere változásából lett botrán
koztató casusokat, kiket nehezei Patay uram, hogy említettem, 
és tudományuk s vallásuk változására valóknak itél, én szám
láltam csak e végre, hogy a bűi prédikátor ne csüngjön 
o y igen ezen a nem szükséges újításon, a kit ő kegyelmük 
többnyire maguk kárával hoza be, hanem forduljon az előbbeni 
jó rendtartására az eklézsiának, a melyből afóle botránkozá
sok soha nem származtak. Az országból való kitöröltetésre is 
irja ő kegyelme, hogy én méltóknak ítéltem volna őket, de 
ott is a tudományt inkább, hogy nem a személyeket kellett 
volna ő kegyelmüknek érteni, A ki. bár ne is származott 
volna hazánkban, mind azokkal a kik azt ide hozák, és a 
kik nagy keménységgel, sokan tudatlanságból oltalmazzák; 
bizony nagyobb lelkünk csöndességével szolgáltunk volna a 
mi kegyelmes Istenünknek, melyben gyakran háboríttatunk 
meg, mint ón a bűi prédikátortól ez előtt, és im most 
magától is Pathay uramtól. Ezeket értse Patay uram, ha immár 
commentarius kell szavaimra, nem az elhitetett hallgatókról, 
hanem a tanítókról, és azoknak is a vakmerőiről. Ha ő 
kegyelme Patay uram elő kéri a bűi prédikátornak nekem 
írt levelét, mely oka és eredeti ennek a tragoediának, talál 
ő kegyelme nekem írt hasonló búcsúztatást előbb valót az 
enyimnél; ha azt vissza mértem a barátomnak szóval, cseleke
detini felől békével eheti kenyerét. 

G-yalázatképpen tulajdonítja azt is ide nekünk Pathay 
uram, hogy mi lutheránusoknak neveztetünk, nem veszi ő 
kegyelme eszében, hogy mi ennek a nevünknek sem tálalói, 
sem magunknak formálói, sem kívánói nem vagyunk, s tudjuk 
mi is, hogy az ellenkező felek nekünk, kik Lutherussal 
egyenlő értelemben vagyunk, gyalázatképpen tulajdonítják azt 
a nevezetet. De azért nem is szégyenljük Luthernek, mint 
az Isten lelkének az utolsó időbeli drága eszközének nevét 
el szenvednünk, s így neveztetnünk jó lölkiismérettel. Mikor 
pedig azt a nevezetet szenvedjük, nem vetjük akkor össze 
Luthert Krisztussal, hanem Calvinussal avagy más ellenkező 
felek között való nevezetes emberekkel, s nem is kereszt-
ségünknek, hanem a mennyei tudomány felől való értelmünk
nek és^ vallásunknak tekintetiből szenvedjük a lutheránus 
nevet. És ha ki meg kérd: e két egymással ellenköző Írás
magyarázó doctor, Luther ós Calvinus közül melyiknek vagyok 



értelmén, a mennyei tudomány dolgában, azt mondom minden 
orczám pirulása nélkül, hogy Lutherén vagyok, nem a Calvi-
nusén, s így a Calvinus követőihöz képest igazán szenvedem, 
ha ki lutheránusnak mond. Ábrahámról a hívek Ábrahám 
fiainak; Nathanael Jácobról verus Izraelitának neveztetik 
(Luc. 19. 9.), nem azért, hogy ezek Ábrahámban vagy Jákob
ban hittenek volna, vagy azoknak nevében keresztelkedtenek 
volna meg, hanem azért, hogy a hitben azoknak nyomdoku
kat követték és álnokság bennük nem volt. Szent Pál 
phariseusnak mondja magát az Ananias főpap előtt, és el 
választja magát a sadduceusoktól; a föltámadás felől való 
tudományban, a mennyei tudomány tisztaságában nem egyező 
gyülekezetbeliek is neveztetnek így. Mert egy Nicolausról ki 
felől emlékezet vagyon in Actis Apostolicis (Act. 6. 5. Apoc. 
2. 6.), neveztetnek az őtet követők Nicolaitáknak. Ma is mit 
árt, ratione confessionis, ennyi tévelygések között emberről 
neveztetni? De távol legyen ratione baptismi, hogy valaki 
mástól kívánjon neveztetni, hanem csak a Jézus Krisztustól. 
Mi is tudjuk szent Pálnak amaz reguláját: Num Paulus 
crucifixus est pro nobis? (1. Cor. 1. 13.) Minek utánna eléggé 
a lutheránus névvel, mind kegyelmeddel edgyütt Pathay uram 
megnevetett és meg csúfolt volna, csak egyedül magamra 
terel osztán. Mivel hogy pedig ijesztett a büi prédikátor 
engemet, az ostya tudományára következendő felelettel és 
intett levelében, hogy addig gondolkodjam tudományomról, 
mig a felelet meg leszen; irányzóm, hogy ijesztéssel akart 
a barátom el állítni tudományom mellől, azért én erre ez 
igékkel feleltem vala: 

Oly értelemben légy barátom, hogy sem tőled, sem 
senkitől Magyarországban akármely kálvinistáiul is bizony 
meg nem ijedtem soha, te náladnál pedig nagyobbakkal volt 
ügyem éltemben, kiknek mind az által be dugta Isten általam 
szájukat igassággal, hogy gyalázatjukkal vesztében kellett 
hagyni pörüket. Es szavaimmaltudományom igaz fundamentumá
hoz való állhatatos ragaszkodásomat értettem, kiktől voltak 
olyak (bizony mondom most is sokképpen föllyebb valók a 
büi prédikátornál), kik el akartak vonni, de az örök Isten, 
az Ő isteni erejét, az én erőtlenségemben vivón véghez meg 
tartott, hogy az igaz fundamentumon mind máig mozdulhatat-
lanul meg maradtam Dicsekedem az én Istenemben azért 
azzal, hogy még eddig ő szent felsége nem hagyott a 
tudománynak minden szelétől ide s tova hordoztatni Mely igaz 
fundamentumokhoz való állhatatos ragaszkodásomat látván 
azok, a kik azoktól el akartának szakasztani, félben hagyták 



tőrüket. Igy az én állhatatosságommal, gyalázatjukkal győzet-
tettenek meg azok az Istentől, kik vagy személyük méltóságá
val vagy tudományuk nagyságával akartának elijeszteni tudo
mányomtól, s ez igaz értelme az én írásomnak. 

De hogy teljességgel a földre tiporhasson Pathay uram, 
csufolásával vonsza ezt az én mondásomat, valami tudomány-
beli nagy bölcsességemmel való dicsekedésemre, csuda, mely 
igen meg czégérez ő kegyelme, mintha csak ő kegyelme volna 
az, ki tudná amazt: Quae doctissimus mortalium novit, mini
mum est eorum quae ignorat. Soha nem volt, nincs is az az 
ember, a ki alfélé bölcs tudományokkal való hányakodásomat 
hallotta volna, tudtam én is amazt: Laudet vos alienum, et 
non tuum, s tudja az Isten, hogy soha csak ingyen sem 
vadásztam ezt soha; ha ifjúi esztendőimben, míg valami 
serkendezése lehetett volna elmémnek, efféle hányakodástól 
magamat meg oltalmaztam, nagy dolog, hogy öreg ember 
levén, el hihette ezt én felőlem Pathay uram most, mikor 
immár én is megkezdtem korosodni, és mikor mind az idő, 
mind a sok bú, mind ennek fölötte testemnek szüntelen fáj
dalmi, és sok nyavalyái (kikből való kifejtőzésemet magamis 
eszemben vettem, hogy halálommal érem) elmém erejét ha mi 
volt volna is, el fogytak. így kellett volna Patay uramnak 
gondolkodni; de ám menjen ö kegyelme vele, ha mi dicsé
retet az én meg csufolásomból nyert, tartsa ragadománynak. 

Nyilván látom, hogy ha az én igaz együgyüségemmel ejtett 
mondásomat, el nem fordította volna az én értelmemtől, ez 
iránt nem talált volna engem meg csiufolásra való alkalma
tosságot ; én azzal az én állhatatosságommal, kivel az én Uram
ban Istenemben dicsekedtem, a bűi prédikátornak írt válasz 
levelemben, nem szégyenlek ez után is hálaadással dicseked
nem, és kórnem az én Istenemet, hogy életem fogytáig, ebben 
a tudománybeli tisztaságban tartson meg ő szent felsége. 
(Phil. 1. 6.) Mert kívánok az ő szent színe eleiben ezen tudo
mányban állanom. Csúfoljon és nevessen az, kinek kedve 
vagyon hozzá, hiszem bizony hogy az, a ki elkezdette ben
nem a jó munkát, véghez is viszi, mind a Jézus Krisztus 
napjáig; hanemha nyomorult törődöttségemnek több galibá
jához járulna most ez is, hogy a kaszatörő tőkétől féltemben, 
tudományom tisztasága mellől el állanék. Próbálja meg az, 
k i el futamtathat mellőle, és ha véghez viszi, akkor dicse
kedjék. Ez én csufolásomnak alkalmatosságából mondja azt 
is ő kegyelme, hogy ki vontam kardomat, és duplitata potes-
tatione oíferal ő kegyelme valami beszélgetésre rendeltetett 
generalis synodust, a hol ő kegyelme választ akar énnekem 



tenni. Az illendőképpen való synodust én meg nem futom, 
abban az ón tudományomról vallást tenni, ha valakinek épü
letire látom fordulandónak, bizony nem szégyenlem. Engem 
is illet amaz apostol mondása : Estote parati, ad respondendum 
cuilibet petenti rationem fidei vestrae. (1. Petr. 3. 15.) De 
tudom a mint a választ kezdte tenni Pathay uram, hogy amaz 
mondása: szóljunk, beszéljünk atyafiságos szeretettel, másra 
fordul ott az actor, s mint iudex egy ember leszen. Énnekem 
úgy tetszik, hogy kegyelmed is szokott superintendens uram, 
minden esztendőben generalis és libera synodust convocalni, 
nem titkon, hanem nyilván, ha kinek mi beszélgetése van, 
megtalál ott mind engemet, s mind más atyámfiait, hozza 
oda a barátom a kasza törő tőkét, választ kell tennünk a mi 
reménységünknek okáról. 

Vagy bizony olvastuk mi is valaha, mind annyi tudatlan
ságunkban is azt, a mit mond az Istennek fia: Quicunque nega-
verit me etc. (Matt. 10. 33.) s ottan erre mi is bár ingemi
náljuk a protestatiot. Nem ismerem meg most az alatt a 
kénytelenség alatt magamat, hogy vagy én, vagy más atyámfia 
kényszeríttessék az ő kegyelme synodussa eleiben, adreddendam 
rationem factor menni. Kardomat pedig elhigyje bár Pathay 
uram, hogy ki vontam nem most először, hanem még ez előtt 
husz esztendővel, attul fogva el sem tettem, hanem vitézked
tem az urnák hadában, az ördög, világ, és sok tévelygések 
ellen, az én vékony értelmem és erőm szerént. szándékom 
bizony az, hogy míg az erőm és alkalmatosságom el nem 
fogy, ez után is ezt cselekedjem. Laudabo Dominum in vita 
mea, Psallam Deo meo quandiu fuero. (Psal. 145. 1.) 

Volnának még többek is, kikre Írhatnék Pathay uram Írásá
ban, de ollyak, kikkel kegyelmed jó óráit el mulattatni nem kívá
nom. Még egy periódust nem hagyok el, hanem arra is meg 
felelvén, elvégezem a kegyelmed előtt való mentséget. Azt irja 
ő kegyelme, a büi prédikátor nem tud annyit az akaszta-
láshoz, mint ő kegyelme. Értvén engemet, Zvonarits Mihált. 
Micsoda akasztalás legyen az, gondolkodtam felőle, mert látom, 
hogy gyűlölséges haragból gyalázatomra emlegeti ezt az akasz-
talást. Ha azért az akasztalást verbo tenus érti, a bízott uram, 
nem tudom a bűi prédikátor mennyire mehet annak értel
mében, mert attól ón semmit nem értettem erről, magam felől 
nyilván tudom, hogy soha á akasztalásért apród esztendőt 
nem töltöttem, sem akasztalásommal kenyeret nem kerestem, 
én abban Pathay uramnak semmit nem szolgálhatok, ha csak 
valamennyit ért is a bűi prédikátor hozzá, oda tartson ő 
kegyelme, akasztaltasson azzal, ha annak értelme sem elég, 



gondolkodjék felőle, talán közelebb is talál akasztalót magához. 
Ha pedig nemzetségem alacsonyságát akarta meg jedzeni, ezen 
akasztalásnak igéjével, azzal meg nem bántott. Tudva vagyon 
sok jámbornál az én nemzetségem jámborsága, Istentől ren
deltetett igaz munkájával való élete keresése, abban Ő szent 
felsége áldása, kinek még most is jelei vannak, és emléke-
kezeti, noha több huszonnyolcz esztendejénél, hogy az én 
atyám el nyugodott az Urban. Hogy pedig nemzetségemben 
alacsony állapotú emberek voltának, nekem az matériám, hogy 
dicsőitsem hálaadással Istenemet, ki az én alázatosságomban 
megemlékezvén rólam, tett ő szent felsége maga szolgájává, 
és az ő isteni titkainak sáfárává. 

Nem is ártott nemzetségem alázatossága nekem, az én 
hivatalomban még eddig semmit, valahol laktam, és valahol 
szolgáltam, tudom mindenütt oly tisztességes emlékezetet hagy
tam utánnam, hogy ezután is, ha szükségük lenne szolgála
tomra, meg nem unattatnám tőlük, mert nem volt köztük az 
én munkám is haszontalan az úrban. Mennyire pedig Pathay 
uram is nemzetsége nagyságában, maga tudja, én bizony csak 
hírrel sem hallottam, de hihető, hogy nem volt minden nem
zetsége superintendens. Vélje kegyelmed superintendens uram, 
ha el nem mondanák-e ezek is amazt: Nonne hic est fabri 
filius? avagy mint szent Márk írja: nonne hic est faber? 
Filius Mariae ? et scandalizabantur in eo. (Marc. 6. 3.) Boldog 
Isten, nagy dolog, hogy ez a világ mindenkor csak a magni-
ficumra tátja száját. Miért nem gondolkodott inkább arról 
Pathay uram, hogy ugyan ez szokása Istennek, hogy az Ő 
dicsősségét a kisdedeknek szájuk által vigye véghez, avagy 
amarról: Quae sulta sunt mundi; elégít Deus, ut confundat 
sapientes: Et infima mundi elegit Deus, ut confundat fortia, 
et ignobilia mundi, et contemptibilia elegit Deus, et ea quae 
non sunt, ut eaquae sunt destrueret, ut ne glorietur omnis 
caro in conspectu eius, ut scriptum est: Qui gloriatur in 
Domino glorietur. (1. Cor. 1. 27. Jerem. 9. 22.) Ha erről gon
dolkodott volna, ezen meg csufolásomra, maga választ talált 
volna magának. A kivel legyen vége, az ón kegyelmed előtt 
való magam mentségének, ha az ellenkező felek miatt nyug-
hatom. Mert nekem látja Isten semmi kedvem nincs, semmi 
efféle patvaros versengéshez, csak lehetne nyugodalmam, a 
mi üres időm maradhatna szolgálatomtól, hasznosb munkával 
tudnám eltölteni Isten éltesse és tartsa meg kegyelmedet. 
Psalmo 9. versic. 20. Exurge Domine ne confortetur homo, 
iudicentur gentes in conspectu tuo, ut non apponat ultra magni-
ficare se homo super terram. 



Paria literarum domini Stephani Klazekovith superintendentis. 

Salutem plurimam precatnr, et sua officia quantum senilis 
permittit promptitudo candide pollicetur. 

Jó bizodalmas Pathay uram, a kegyelmed levele meg 
adattatott énnekem, melyben nagy panaszt teszen kegyelmed 
Zvonarits Mihály uramra, ós provocalja is kegyelmed valami 
beszélgetésre, a kegyelmetek synodussába. Mivelhogy nálam 
Zvonarits Mihály uram és a bűi prédikátor között esett 
egyenetlenség tudva nem volt; első meg olvasásával a kegyel
med levelének, csudálkoztam a panaszon, holott Zvonarits 
Mihály uram ő kegyelme, mi közöttünk, minden engedelmessé
gével, körülem való igaz és hű szolgalatjával, s minden alá
zatos maga viselésével eddig úgy mutatta magát, mint illett 
jámbor keresztyén atyafihoz. Ez okáért a kegyelmednek való 
választételemmel nem hirtelenkedtem, noha akkor mindgyárást 
választ tehetek vala azonok által, a kik a kegyelmed levelét 
hozták, hanem pro meliori informatione, a kegyelmed levelét, 
Zvonarits Mihály uramnak küldtem, hogy ezen dolog felől tőle 
meg értekezvén, tudhatnám mi választ kellene kegyelmednek 
tennem. Zvonarits Mihály uramtól is nem hamar jöve reso-
lutiom, mert hogy sok ideig való nehéz betegsége, a munka 
tételt nem szenvedték, hanem im a napokban jöve meg az 
ő kegyelme resolutiója, mellyet attentius considerálván, jó lelki 
ismerettel Ítélem és tartom, hogy nem Zvonarits Mihály uram 
ebben vétkes, a mélyért kegyelmed ilyen igen haragszik, 
hanem a bűi prédikátor nyughatatlansága. Mint a káros 
tűz támadásban nem az vétkes, aki oltogatja azt, hanem az, 
ki föl gyújtotta volt, leírattam páriáját Zvonarits Mihály uram 
előttem' való méltó maga mentségének, s kegyelmednek küldtem. 
A maga Írásából nyilvábban meg érthet mindeneket kegyel
med. Bizony ha a kegyelmed felei meg tarthatnáják magukat, 
könnyű volna nekem az én atyámfiaival birnom, és nyilván 
felelni mernék ezek felől, hogy senkinek háborodása tőlük 
nem lenne. De mit cselekedjünk Atyámfia István uram ? 
Ennyi méltatlan panaszokra, sőt gyalázat tételekre, mindenkor 
csak hallgassunk-e? és hallgatásunkkal ennyi vádolásokra 
magunkat méltóknak mutassuk-e? Magad sem Ítéled illendő
nek, sőt a méltó igaz mentséget tudom javallod, ha valakiket 
kegyelmed talál az enyimek közül, kik valóságossan indítói 
valami zenebonának, kire a kegyelmed attyafiai okot nem 
adtának, kegyelmed adja értésemre s fogadom, hogy semmi 



méltatlan dologról kegyelmed ez után nem panaszolkodhatik. 
Ha pedig a kegyelmed attyafiai okot adnak, innét is mint 
eddig valami kedvük ellen való válaszuk esik, responsum non 
dictum putent. 

Hogy pedig kegyelmed a kegyelmetek synodussában 
cum protestatione hiyja Zvonarits Mihály uramat, és másokat 
is, a kiket magával el akarna vinni; ha meg engedhetném 
is azt, hogy elmenjenek, de nem látom sem elégedendő 
okát, sem jövendő hasznát oda menetelüknek. Vagyon közel 
kilenczven esztendeje, mitől fogva mind beszélgetnek erről a 
controversiáról, mi nálunknál sok grádicscsal nagyobb, értel-
mesb, ós tudósb emberek. De mit végeztének ? Luther, Phi
lippus, Zvinglius, Oecolampadius össze ménének Marburgba, 
de le nem csöndesíthetik, sem el nem olthaták ezt az egye
netlenségnek tüzét, hanem inkább attól az időtől fogva sok
képpen nagyobb gyűlölséggel lőnek egymáshoz. Monpelgartban 
össze mene Béza, Jacobus Andróval egynehány napig beszél
getőnek, de ezek sem vitték véghez az áldott és kedves egyes
séget. Micsoda reménység lehetne a kegyelmed synodussában 
való beszélgetésről? Tudom bizony, hogy sokkal nagyobb 
gyülölségnek tüze indíttatnék ennél is ki most uralkodik. 
Tegyétek Atyámfiai ti is a t i dolgotokat, mi is azon sörén-
kedünk miképpen a pásztorok fejedelme előtt, a mi édes 
Jézusunk előtt kedvet találjunk. El választja ennek eljövetele 
a köztünk való controversiat, ha most mikor minden .okot 
a vissza vonásra a bűi prédikátor adott, k i ellen Zvona
rits Mihály uram magát mentette, azt meri kegyelmed irni, 
hogy házatokra mentünk, mit nem mondana mind kegyelmed 
s mind más, ha synodustokba is rátok küldenék ? En sem 
Zvonarits Mihály uramnak, sem másnak nem adok a kegyel
med kívánsága betöltésére való szabadságot, hanem ha mind
azonáltal kegyelmetek ugyan nem akar egyebet, énis super-
intendensnek tartom magamat Isten rendeléséből az enyimek 
között, a több seniorokkal együtt minden esztendőn generalis 
synodust convocalok, és azt nem titkon, hanem nyilván csele
keszem, az én synodusom helyének ajtaja is, minden békes
séggel és tisztességgel jövőknek nyitva vagyon. Ha valakinek 
mivelünk valami beszélgetése vagyon, csak jöjjön illendő 
emberséggel, meg találja, ha ól addig és egéssége leszen 
Zvonarits Mihály uramat is, s talál másokat is, kikkel beszél
gethessen. De énnekem a synodus convocalásában csak a 
magam attyafiaira vagyon gondom, a kivül valók maguk 
szükségeiért maguk vigyázzanak. Érti a kivánt választ kegyel
med, isten, szent neve dicsősségére éltesse kegyelmedet s mind-



A KÖVESKÜTI ZSINAT 

nyájunkat is. Datum Nicopoli. 1. Januarii, Anno salutis per 
Christum reparatae supra 1600mum 17-mo. 

Vestrae admodum reverendae dominationis amicus. 

Stephanus Klazekovith, 

Kívül: Admodum Reverendo viro et clarissimo theologo, Domino 
Stephano Patay, verbi Divini in confinio regni nostri Hungáriáé cele-
berrimo Weszprimiensi ministro vigilantissimo, nec non ministrorum 
helveticam religionem amplectentium in comitatibus illis superintendenti 
dignissimo etc. domino et amico veteri mihi semper honorando. 

Ad hanc autem Zvonaricii apológiám, atque adeo etiam 
Klaszekovithii responsionales literas venerabilis dominus 
superintendens non multo tempore interiecto respondit epistola 
oblongiuscula, quae hinc Papa per duos scholae papensis alum-
nos Szent Miklosinum ad dominum Klaszekovitium super
intendentem missa fuit, cuius quidem epistolae tenor ad verbum 
talis est: 

Beverendő, doctissimo et magni iudicii laude ornatissimo viro 
domino Stephano Klaszekovith, Salutem precatur in Domino. 

A kegyelmed jó emberséggel irott becsületes levelét 
mely kelt ez esztendőnek első napján meg aorták énnekem 
17. Februarii, mind a Zvonarits Mihály uram kegyelmednek 
írt, maga mentő levelével együtt, melyben kegyelmed elsőben, 
a választételben való késedelem felől excusalja magát, hogy 
kegyelmed jól végére akart menni Zvonarits Uramtól a dolog
nak, mivel hogy mind azok az ő egymás között való irások 
(mint szintén nekem is) kegyelmednek hire nékül lettének 
volt. Kegyelmed szerető István uram, ugy cselekedett, mint 
fő, tudós, és az idő szerint is megért itéletü ember. De meg
bocsásson Mihály uram ő kegyelme, ők Tholnay Istvánnal 
hirtelenkedő elmétől viselteiteknek lenni láttatnak, hogy az 
előttük járóknak hirük, tanácza, és engedelme nékül, efféle 
közönséges egymás között való egyességnek botránkozására, 
és nagyobb gyülőlségnek s ellenkezésnek öregbítésére néző 
avagy ( menendő írásokat tettének egymás ellen. 

írja kegyelmed azt, hogy látván kegyelmed Mihály uram
nak resolutioját, és a dolgot attentius consideralván, jó lelki 
ismerettel itéli kegyelmed, hogy Mihály uramnak ebben semmi 
vétke nincs, a miért én ilyen igen haragszom. Én elhittem, 
hogy kegyelmed elég attente consideralta, de ha mégis atten
tius b kezdi kegyelmed ponderalni a dolgot (a mint ugyan 
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kívántatik is), külömb ítélettel lészen kegyelmed. Mert meg 
is követem ő kegyelmét Mihály uramat, vétkezett ő kegyelme 
abban, hogy előtte járó superintendensinek hire és tanácsa 
nélkül k i bocsátá és nem csak maga határában valók közi
ben, hanem mint egy Paris almáját Pápára és Beszprémben 
gördítette, minemű gondolattal, azt ő kegyelme tudja; mennyi
ben legyen ez a kegyelmed authoritása ellen, kegyelmed 
maga gondolja meg. 

A második írásban melyet Ő kegyelme a bűi prédi
kátornak Tholnai Istvánnak irt (nem mentem itt Tholnay 
Istvánt, mert ő is hír nékül cselekedett) először a kegyelmed 
méltósága ellen láttatik mégis vetettnek lenni, hogy kegyelmed 
hire, tanácza ós suffragiuma nékül cselekedte. Ennek utánna 
az Írásnak formájában mely nagy excessus legyen, méltó 
kegyelmednek azt is consideralni, hogy ő kegyelme a benne 
uralkodó affectus miatt nem elégedett meg Tholnay Istvánnak 
maga személye szerint való válasz tétellel, hanem generaliter 
az egész vallásunkat szidalmazza, nagyobb hurrogatással fenye
geti. Ezen kivül magamat gyalázatos szóval involvált boszu-
ságos írásában mondván: Vidd orrában a te püspöködnek 
Pathay Istvánnak, marakodjatok ketten, noha én ő kegyel
mének soha nem vétettem sem szóval, sem írásommal, sőt 
még távollétemben is, soha senki nem mondhatja, hogy én ő 
kegyelme felöl, csak valami tiszteletlen szóval emlékezetet 
tettem volna' is; Ítélje meg bátor akárki, kérdje meg ő 
kegyelme a maga lelki ismeretit rajta, ha nem affectustól 
ragadtatott elmének fáján termett éretlen gyümölcs-e ez? 
Ezeknek ós ezekhez hasonló indignitásoknak ujabban való 
considerátioját hagyom a kegyelmed meg ért Ítéletére. 

írja kegyelmed azt is, hogy csak az én inspectiom alatt 
való atyafiak tartóztatnák meg magukat, könnyen birna kegyel
med a maga feleivel ós felel is kegyelmed, hogy ezek magu
kat megtartóztatván, a kegyelmetek részéről senkitől ok nem 
adattatik, ha pedig a mi feleink okot adnak, a kegyelme
tek ellenük való válasz adatik responsum non dictum putent. 
Dicséretes dolog atyámfia István uram, , mikor a jó had
nagy tiszte alatt valókat oly disciplinában tarthatja, hogy 
mindenkor, és mindenütt az eleikben szabott regulának hatá
rán belől contineálják magukat. Ennek okáért akarnám azt 
én is, hogy kegyelmetek velünk szemben levén, minden eddig 
lett háborút le csöndesítsünk Isten segítségéből, az után 
minden félnek eleiben adjuk, hogy afféle privatus affectusból 
való irogatás nélkül legyenek, és senki az ő előtte járójának 
hire nélkül, ellenkező Írással, se szóval, a másik superintendens 



alatt való tanítót ne illesse. Ha pedig valakinek vagy kegyel
metek részéről, vagy innen mi felölünk, oly iniuriája történnék 
valakinek eretlensége miatt, találja meg a maga seniorát, 
avagy superintendensét, annak panaszolkodjék, ós az irjon az 
ő senior avagy superintendens barátjának; az eklézsiának 
censurája szerint büntettessék RZj cl ki által hágja eleiben 
szabott törvényének határát; büntettessék pedig személy 
válogatás nélkül. így leszen közöttünk békesség, csöndesség, 
«gy nagy városban sok hiten, sok valláson való emberek 
vannak, kik egymás között soha békével nem élnének, ha 
mindennek szabad volna máson, az ő gondolatja szerént való 
akaratját teljesíteni. Most is bizonyára, ha Mihály uram maga 
kezével igazat nem tett volna magának, és vagy maga leve
lével, avagy kegyelmed által engemet megtalált volna, a 
Tholnay István irása felől; mint im én, a mindnyájunkon tett 
boszu ós szidalom felöl kegyelmedet, mint superintendenst 
kerestem meg, azt mondom, hogy Tholnay István erről az én 
hirem nékül való irogatásáról illendőképen meg szóllítottam 
volna, kin ő kegyelme is meg elégedett volna. Dato, ha mind
ketten affectusból irogattanak egymásnak, az atyafiúi szeretet 
mindezeket elfedezné az apostol mondása szerónt. Csak ő 
kegyelme minden vallásunkat generaliter és magamat privatim 
ne gázolt volna illyen igen föl, felelt volna Tholnay uramnak 
magának, a maga ellen irott bosszúság felől. De mivelhogy 
ö kegyelnie illyen nyilván, magyar nyelven kibocsátott levelé
vel (azt vélem azért cselekedte Mihály uram ő kegyelme, hogy 
a kösség és magyar irás olvasó nemes uraim eleiben nyií-
vábban ki nyissa és terítse a rajtunk tett gyalázatot) ós a 
maga merészségének és tudományával rajtunk veendő győ-
zödelmének fenyegető decantálásával, ama mondás szerint, 
a Tholnay István ellen írt levelében: Ha t o v á b b börzön-
köd tök t i k á l v i n i s t á k etc, mindnyájunkat szidalmazott és 
gyalázott vallásunkkal egyetemben. ítélje kegyelmed maga 
meg, ha tűrhető boszú-e ez, avagy tisztességgel elhallga
tandó csufolás? 

Ezek után cum protestatione a derék válasz tételre 
lépik kegyelmed, és azt irja, hogy ha szintén meg engedhetné 
is kegyelmed, hogy Zvonarits Mihály uram, avagy egyebek 
kegyelmetek közül a mi synodusunkba jöjjenek, de ugyan 
egyátaljában semmiképen megnem engedi: hanemha valaki
nek mi pöre vagyon kegyelmetek közül valakivel, kegyelmed 
is superintendensnek tartja magát, ós minden esztendőben 
synodust cogal, oda menjen, ós ott meg felel, ha illendő 
emberséggel megyén kegyelmetek köziben. E nagy kemény 



ós keresztyén egyességtől (hagyom akárkinek Ítéletire) idegenT 

haraggal és boszankodással forró választ ezen következendő 
ratiokkal enyhíti kegyelmed: 

Először, hogy közel 90 esztendőtől fogva, nálunknál 
tudósb emberek laboráltanak ebben, de véghez nem vihették. 
Ergo : mi sokkal inkább véghez nem vihetjük. 

Másodszor, mert kegyelmed semmi hasznát nem látja a 
mi synodusunkba való jöveteleteknek. 

Harmadszor, hogy a mi gyűlésünkben kegyelmetek jelen 
létének hasznos volta felől semmi reménység nem lehet, 
hanem még sokkal nagyobb tüze indíttatnék a gyülölségnek 
közöttünk. 

Végezetre hogyha én most azt merném írni, hogy házunkra 
jöttetek, mikor a bűi prédikátor adott a vissza vonásra 
okot Zvonarits uram maga mentése szerint, mit fognék mon
dani, ha közinkbe jönnétek ? Ezokáért sem Mihály uramnak, 
sem egyebeknek, kegyelmed meg nem engedi a közinkben 
való jövetelt, mert a synodus convocálásban kegyelmednek 
csak a maga atyafiaira vagyon gondja, a kívül valók maguk 
szükségeiért maguk vigyázzanak, ezt adiiciálja kegyelmed. 
Érti a kívánt választ kegyelmed. 

Értem valamennyire, de a választótelnek ós Írásnak 
authora nem találta az ón elmémet, hanem azt el kerülvén, 
ki tért a járt útból, talán nyomot akart veszteni, de kétség 
nélkül végre is ugyan azon útban kell jönni, ha Jéricoból Jeru
zsálembe akar menni. 

Én azt ítéltem volt Mihály uramnak Írásához képest, 
hogy ugyan csak azért hurrogattatunk közönséggel ő kegyel
métől, azért küldi orrában a bűi prédikátortól az erre készí
tett hegyes fegyverét, nevezet szerént Pathay Istvánnak, hogy 
csak moczanásunkat is várja ő kegyelme, mindjárt jelen 
leszen. A vitézek között ily szokás vagyon, hogy mikor egy 
végházbeli vitéz kopját küld a másiknak gyalázatos szóval, 
gyalázat ha föl nem veszi és elő nem áll. Ha pedig az, k i 
oda küldötte, hátra mász, dupla gyalázatot láttatik magára 
venni. Ehez képest (kegyelmed meg bocsásson édes István 
uram) majd nehezen kezdek arra szállani, hogy el higyjem, 
hogy kegyelmetek serio ágáljon, inkább hiszem azt, hogy 
kegyelmetek csak szót akart venni tőlünk, ha Mihály uram 
fenyegetése ellen, holott így ír ő kegyelme: Egész könyvet 
írhatnék be a ti török mag tudománytokkal, talán ad is Isten 
módot benne, kiváltképpen ha tovább börzönködtök ti kálvinisták 
(minket ért ezen nevezettel) hogy bővebben mutathatom meg ez 
után a juh öltözet alatt el rejtett tudománytokban való farkas 



körmöket. Ezért ajánljuk immár magunkat igassággal, hogy ő 
kegyelme jöjjön el, és mutassa meg azokat, mert mi nem 
ismerjük. Tegyen ő kegyelme ennyi irgalmasságot velünk, ne 
hagyjon a tőle meg ismert tévelygésben elvesznünk; kérjük 
e kegyes lévitát, hogyha látja a latrok fegyverétől rajtunk 
esett sebeinket, térjen hozzánk és az ő könyörületességének 
olaját nem vonja meg tőlünk. 

Ha tartozik ember felebarátjának veszedelemre menő ökrét 
megtéríteni, bizony sokkal inkább adós azzal, hogyha látja 
felebarátját veszedelmes tévelygésben élni, eleit vegye, hozzá 
szólván az ő bölcsességének jó lováról, intse ós megtanítsa. 

Mi bizony nem ismerjük, hogy tóvelygenénk, mert ki volna 
oly őrült bolond, a ki, tudva veszedelmes tudományt követne? 
ha ö kegyelme eszében vette, jöjjön el és dajkálkodjék 
velünk, Istenért ne hagyjon elvesznünk. Ha ö kegyelme velünk 
megismerteti tévelygésünket, nem vagyunk oly vakmerő emberek, 
hogy nem engednénk az igaznak, engedünk, sőt ugyan igen 
meg is köszönjük ö kegyelmének, ha rajtunk könyörül; hitemet 
adom azon, hogyha ö kegyelme elegendőképpen megmutatja 
a föltett igéretit, mindjárt leteszem azt a vallásomat, a melyet 
ö kegyelme megmutat hamisnak lenni. 

Tudom emlékezhetik kegyelmed róla, mikor még velünk 
egy értelemben valátok, mikor szegény Nádasdy uram Horváth 
Gergelynek esztekóléséből kezdé a követ mozgatni, mikor 
Oajcerus doctort, szegény Gábriel deákkal együtt, a hegy
falui gyűlésünkben hozzánk küldötte vala ő Nagysága, intvén 
arra, hogy a mi vallásunknak egyenességet hátra hagyván, 
állanánk a tőlünk szokatlan vallásnak követésére. Mivelhogy 
bizonyos választ kivánt ö. Nagysága, akkor is azzal ajánlottam 
magamat, hogyha megmutatják hamisnak lenni vallásomat, 
kész vagyok az igazat amplectalni, kit Gábriel uram elegendő 
néven vett. Mind eddig haladott a megmutatás, hanem im 
most jutott Mihály uramnak eszébe, még én azon ember 
vagyok, csak hogy ö kegyelme igen hasábosán kezdette 
szántani a parlagot, ha ö kegyelme placidiusb bánnék velünk, 
jobb kedvvel szenvednénk, de ha ő kegyelme így itólte hasz-
nosbnak a kezdetit, azt ö kegyelme meglátja, mi senkinek 
ingerlésétől nem engedjük az emberségnek határából beszé
dünket kivonattatni, hiszem ö kegyelme mikor szemben 
leszünk Isten által, minden szavának okát adja. 

Jó dolgot kezdett ö kegyelme, kirül én ugyan azt mondom, 
hogy soha egész életemben való prédikálásával annyi hasznot 
nem tett, husz esztendőtől fogva kivont kardjával illyen 
hasznos vágást nem vágott, mint most. Ha ö kegyelme eljön 



(kiben én nem is kételkedem) és minket, kiket tévelygeni 
ismer, megtérít, bátor ö kegyelme ne fáradjon hírt nevet 
keresni Indiában, mint a Jesuiták, meg elégedhetik ezzel, ha 
minket meg téríthet utunkból. 

Vagyon is ö kegyelmének abban módja, a mint a 
kegyelmed előtt maga mentő leveléből látom, hogy a rutát 
széppé, viszontag a szépet rúttá csinálja, 1 ogy a genust 
speciessé és a speciest genussá tegye, könnyen elhitetheti 
ö kegyelme velünk, hogy noha generaliter irta az első levelet, 
de azt ugyan csak privatim Tolnay Istvánra értsük. A hol 
kegyelmed azt praetendalja hogy semmi hasznát nem látja 
kegyelmed a kegyelmetek közinkben való jövetelének, mert 
közel 90 esztendőtől fogva laboráltak ebben mi nálunknál 
tudósb emberek, de véghez nem vihették; azért mi sokkal 
inkább véghez nem vihetjük. Nem csuda az, hogy kegyelmed 
nem látja, mert efféle dolgoknak exitussa, mint jövendő dolog, 
csak Istentől láttatik, ama mondás szerint: Homo cogitat, 
Deus disponit. Továbbá, ha Zvonarits uram ö kegyelme, az 
ö kegyelme rhetoricájának, kinek elöljáró tündöklése, a 
maga mentő Írásában megtetszik, nagy lohogással égő lámpását, 
avagy szövétnekét meg gyújtja, e sötét homályt, és sürü 
ködöt, kik miatt kegyelmed a dolognak hasznát meg nem
látja, mint egy fényességgel föl támadott nap ide s tova veri, 
még ritkítja és elosztja, kétség nélkül azt reménylem, hogy 
kegyelmed meg látja. 

Továbbá: lám Mihály uram maga bizonyítja, a maga 
mentő levelében, hogy Isten, az ő isteni [.erejét a nevezel; 
nélkül való kálvinistáknak meggyőzésében az ő kegyelme 
erőtlensége által vitte véghez, Igy most is, a mit a nálunk
nál tudósb emberök véghez nem vihettek, mert ök az ő nagy 
bölcsességük szerént, mélységes értelmeket kérésiének, Isten 
a mi vékony tudományunk által ki nyilatkoztathatja. Vagyon 
erre példánk: ama nagy fegyverében és erejében dicsekedő 
Góliátot, ki előtt Saul minden hadával lappang vala, egy 
gyermek által veré a földhöz. Ama Midianitákat, kiknek 
sokaságától az egész Israel népe retteg vala, Gedeon csak 
valami hitvány lámpások zörgetésével meg rettentvén, három
század magával dicsősségessen meg gyözó. 

Mi nem vagyunk oly bölcsek, hogy ö kegyelmének derék 
bölcsességét kelletnék elő venni, és fárasztani mi ellenünk 
csak ö kegyelme azt rakja fejünkre elegendőképpen, a mit 
föl tett Írásában, meg éri egyhuzamban vele. # 

írja azt is kegyelmed, hogy micsoda reménység lehetne, 
a kegyelmetek mi velünk való beszélgetése felöl, kegyelmednek 



jó. nekünk elég félelmes: mert akkorra Zvonarits uram ö 
kegyelme, az ö faltörő ágyúit, kiket a mint Írásából coniicialom 
mégis oneralt immár, hangosan pattanó porral és aczélgolyó-
bissal elkészíti a mint ö kegyelme irja: Ha tovább börzön-
ködtök (úgymond) t i kálvinisták etc, azt ö kegyelme kisüti, 
és eltörvén régi meg avult falait vallásunknak, meg mutatja 
a juh köntös alatt, minemű lappangó farkaskörmök legyenek, 
a mi vallásunknak czikkelyeiben. 

írja kegyelmed azt is, hogy jól tudja azt kegyelmed, 
hogyha szemben lennénk, ennél is nagyobb gyülölségnek tűze 
indíttatnék közöttünk. 

Mi bizony azt nem kívánjuk, hanem inkább a szeretetnek 
köztünk való meg erősítésére igyekeznénk, hiszen uram azért 
gyűljünk össze, hogy mind két felől vizet hordjunk, annak 
az átkozott tűznek, kit a pokolbeli ördög némely dicsösség 
kereső eszközi által naponként gerjeszt, boldogságos megol-
tására, avagy ha meg nem olthatjuk, ottan Zvonarits uram 
a hegyes dárdával, kit az én orromban parancsolt hozni, 
nyisson utat az Aeolus tömlöczében busolgo szeleknek, kiknek 
kevergése miatt a Kába két fele gyakran föld indulással 
bántatik, és azoknak hatalmával a tűznek lángját igazítsa 
és erőltesse az ellenkőző félnek házára, mint eddig is csele
kedett, mind szóval s mind írással, s igy is véget éri, ha ö 
kegyelme töviböl kiégeti. 

Praetendalja azt is kegyelmed, hogy ha most, mikor 
a bűi prédikátor adott okot a háborúságra, azt merem 
irni, hogy házunkra jöttetek, mit nem mondanék akkor ha 
synodusunkba jönnétek? Tudom adott Isten kegyelmednek 
annyi értelmet, hogy megtudja kegyelmed a hívatlan ven
dégnek állapotjától a hivatalos vendéghez illendő böcsületet 
választani, most uram magunk invitálunk, nem férne hozzánk 
a neheztelés. 

Félő, hogy kegyelmed Zvonarits uramnak is ellene ne 
cselekedett legyen a válasz tételben, a hol kegyelmed azt 
írja, hogy ö kegyelmének azt kegyelmed semmiképpen meg 
nem engedi, hogy a mi synodusunkba jöjjön, mert a mint 
megtetszik, a maga mentő leveléből, ő kegyelme nem futja 
az illendőképpen való synodust, hanem örömest is kész, 
mert tudja, hogy ő kegyelmér is illeti ama mondás: Estote 
parati ad respondendum, cuilibet quaerenti rationem fidei 
vestrae etc. 

Az illendőségnek megértéséért ő kegyelme azt adiiciálja, 
tudom (úgymond) a mint a választ kezdte tenni Pathay uram, 
hogy ama mondása (szóljunk, beszéljünk atyafiságos szere-



tettel) másra fordul ott, a hol félelem nélkül feljebb valóknak 
méltósága meg nem tartóztatván, mind actor s mind iudex 
egy ember leszen. Értem az ö kegyelme akadékját, dicséret 
az Istennek, nem Ítélek oly embert találtatni, k i igazán azt 
mondhatná, hogy engemet Ígéretem kivül való, avagy azzal 
ellenkező cselekedetben tapasztalt volna; ezutánnis azon leszek 
Istennek segítségéből, hogy senki azon kívül ne csak 
ne tapasztaljon, de még alkalmas boszu beszédével se 
mondhasson. 

Ne tartson ö kegyelme attól, ne Ítéljen, minket oly maga 
feledett embereknek, hogy még magunkat sem tudnók meg 
mértékleni, és böcsülni, Vannak most is az én inspectiom 
alatt német atyafiak, kik kegyelmetekkel egyértelemben vannak, 
azok sem mondhatják, hogy őket oly aspere excipialtuk 
volna, a mint kegyelmetek véli, nem persequaltuk, sem 
patronusink előtt nem instáltunk, sem szomszéd atyánkfiait és 
bízott urainkat nem sollicitaltuk, hogy őket jószágukból ki 
űzzék, mint Mihály uram cselekszik ura jószágában, és a 
szomszédságban levő atyafiakkal is, kiváltképpen a büi 
atyafival és szent györgyivel. 

Jöttének közinkben Wittemberga felöl is, kik hozzánk 
confugialtanak, humaniter fogadtuk őket, és segítettük s 
promovealtuk. A Dunán túl való atyafiak is közikbe menvén 
pápista papok, befogadták, leültették emberséggel synodusukban. 

Voliak gyűlésünkben Göncz uram inspectioja alatt való 
seniorok, kikkel mi jó emberséggel végeztünk, velük együtt 
ettünk, ittunk, et cum benedictione váltanak el tőlünk. Azok 
minket jó kedvel látnak, miis Őket, nem Írogatnak egymás 
ellen, bizonyságink a mi hozzájuk meg bizonyított embersé
günkről azok. 

Soha mi senkivel azt nem cselekedtük, a mit kegyel
metek, a kegyelmetek lövői gyűlésében, a rohonczi horvát 
prédikátorral, Macheropeus Istvánnal, k i mikor néminemű 
dolgáért olykor találkozott volna, mikor kegyelmeteknek gyűlése 
volt, betért a kegyelmetek tisztességes gyülekezetében, látni, 
hallani, de kegyelmetek nem hogy jó szóval fogadta volna, 
hanem ugyan ki küldötte a házból, boszuságos szóval, mond
ván: M e n j k i k ö z ü l ü n k mert e l l e n s é g vagy , nem 
a k a r j u k , hogy sem s e r e g ü n k b e n , sem t a n á c s u n k 
ban v e l ü n k légy. Erre kegyelmed bizonyság lehet, ha valaki 
hinni nem akarja kegyelmetek felől. Mi a magunk ember
ségében senkire való tekintetből kárt nem teszünk, azért 
őkegyelme semmit ne tartson, mert bizonnyal illendő becsü
lettel látjuk. 



Gondot viselünk arra is, hogy a mi keresztyén patro-
nusink, hallgatóink és atyánkfiai közül olyak legyenek jelen, 
kiknek méltósága illendő félelemben és egymáshoz való becsü
letben tartsa mindenik félt. Akarjuk pedig ott létüket, hogy 
előttük rakja ö kegyelme Mihály uram reánk, ne lehessen 
módunk a reánk rakott gyalázatnak elrejtésében, ne mond
hassa senki azt, gyalázatban maradtanak, de titkolják. Noha 
tudom én azt, hogy ha mi kárt vallanánk (kitől az Ur Isten 
oltalmazzon), akarnájuk eltitkolni sem engedné Mihály uram. 

Panaszolkodik ö kegyelme Mihály uram az akasztalásnak 
igéjéről, mentvén magát, hogy semmit sem ért az akasztalás
nak mesterségéhez, nem volna szemérem, ha tudná is ö ke
gyelme, mert az akasztalás sokképpen értetik, értettem én az 
ö kegyelme emberséges szaváról, mert a ki valakinek orrában 
viszen valami hegyes szerszámot, neki akasztja azt, ha kit 
hátban öklelnek, a hátának akasztalják a kopját Ha pedig 
ö kegyelme ennél is tisztességesb igét talál az orrában való 
vitelhez, annyival ékesb, csak meg ne sértsen. 

A hol ö kegyelme a maga nemzetségére vonsza értelmét 
mondásának, ö kegyelme a maga árnyékával láttatik harczolni. 
Az ö kegyelme nemzetségének tisztesség adassék és becsület, 
azokat nem illik ö kegyelmének ide keverni. Tisztességes 
mesterségnek nincsen gyalázatos emlékezete. 

Szóltam én nem a mesterség szerint való akasztalásröl, 
hanem a boszuságos és gyalázatosról, melyet ő kegyelme a 
bűi prédikátorra bizott, arról mondottam, hogy ő kegyelme 
maga vigye orrában, a mint elis várom ő kegyelmét. 

íme azért ezen jövendő Szent Fülöp, Szent Jakab napján 
Köveskuton gyűlésünk leszen, melyről kegyelmeteket ujabban 
és idején certificaljuk, ott Isten segítségéből szemben szól
junk egymással, mert ezen távol való írással el nem igazodik 
közöttünk. 

Kérjük azért mégis szeretettel kegyelmeteket, hogy ke
gyelmetek méltóztassék jelen lenni a megnevezett napon és 
helyen, hogy eddig köztünk sok keresztyéneknek botránkozá-
sával uralkodott gyülölségnek tüze megoltassék. 

Szeretet és Istennek kedves s nekünk hasznos egyesség 
közinkben plántáltassék; eddig egymás ellen való káromlások 
megszűnjenek, kiből dicsértessék az Ur Isten mind örökkén. 
Ámen. 

Vestrae reverendae dominationis amicus 

Stephanus Pathainus. 



HARMADIK LEVÉL 
Mellyel certificaltatilc a superintendens a synodusnak napjá

ról és helyéről. 

Salutem pluriraam dico! Ez előtt való levelemben tett 
ígéretemről meg emlékezvén, akarám kegyelmedet ujabban et 
ex superabundanti a mi jövendő gyűlésünknek ideje és helye 
felől certificalni; melyre mi Zvonarits Mihály uramat ö kegyelmét 
intettük, s intjük is kegyelmed által és bizonyosan elvárjuk az ö 
kegyelme ellenünk tett gyalázatos és szidalommal teljes Írásának 
megbizonyítására. Kegyelmed a levél vivő ifjak előtt panaszolko-
dott az én nyughatatlanságomról, hogy im úgymond az Töröktől 
békességünk vagyon, csak István uram nem nyughatik, csudál-
kozom rajta. Jussunk szemben csak Isten által, meg látja kegyel
med maga s megítélheti könnyen, hogy nem én rajtam, hanem 
Mihály uram nyughatatlanságan volná kegyelmednek méltóbb 
csudálkozni, és tiszte szerint ugyan meg is kellett volna kegyel
mednek szóllítani. Vessük akkor minden rendbeli embereknek 
ítelete alá, ha én leszek-e nyughatatlan vagy Mihály uram, ki 
méltó ok nélkül azt irja: ha nem s z é g y e h l i t e k , az 
o r c z á t o k o n ü l t ö k t i k á l v i n i s t á k . ítélje meg e 
világ, ha mégis én vagyok nyughatatlan, hogy ö kegyelmének 
ilyen meg ért emberségéhez, nem szintén illendő szidalmára 
megmozdultam. Micsoda orczával fórtünk volna inkább ahhoz, 
hogy elhallgattuk volna, Ítélje meg kegyelmed szerető István 
uram. Ne vélje kegyelmed se Mihály uram ö kegyelme azt, 
hogy mi is némák volnánk, de a magunk tiszte, és embersé
gének tekintete nem viszen arra, hogy hasonló szidalmat rege-
ráljunk valakinek gyalázatos mondására, kiváltképen idő előtt. 
Ha Isten szemben juttat, mindjárt meg ismeri ö kegyelme, 
hogy nem az orczánkon ülünk; akkor a kegyelmed én rajtam 
esudálkozása, vagy meg szűnik vagy másuvá térül. Tudom ö 
kegyelme öreg ember, minden szaváról és Írásáról szamot tud 
adni. Leszen azért, mint ezen minapi levelemben meg irtam ke
gyelmednek, gyűlésünk ezen jövendő Szent Fülöp és Szent 
Jakab napján, azaz prima maii Köveskuton, Török István uram 
ö nagysága békességes helyen való jószágában, a helynek 
kegyelmetekhez való közelb voltáért. Kérem azért kegyelmedet 
szeretettel, hogy kegyelmed Mihály uramat ö kegyelmét intse, 
és püspöki hatalmával kényszerítse az eljövetelre ; noha a poéta 
mondása szerént, a magától futó lovat sarkantyúval bántani 
nem szükség, mindazonáltal a vitéznek nem árt ékességért 
fel kötni. Tudom ón, hogy ö kegyelme a-kegyelmed méltó
ságát megbecsüli, a mint bizonyára illik is lenni; a mint 
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kegyelmed maga irja, ha bocsátja kegyelmed közinkben avagy 
nem: kétség nélkül el hittem, hogyha a megtartóztatásra 
kegyelmednek hatalma vagyon, vagyon az elküldésre is. Azon 
kérem azért kegyelmedet, hogy kegyelmednek hatalmához 
akaratja is járuljon. Nam ipsum posse, sine velle aut coactum, 
aut nullum est. Ha ö kegyelme eljŐ, sok káromlásnak magvát 
szakaszthatja ő kegyelme, jobb egymást szeretettel salutaljuk 
(ez pedig az egymással való szemben létei által lészen meg, 
nem külömben), hogy nem egymás ellen való boszuságos Írá
sokkal, egymást értetlen szóknak Írására (mely a mi időnk 
és állapotunkhoz nem illil<) erőltetnünk: és igy olvasóitól 
magunkat fekete festékkel meg jegyzenünk, sokaknak botrán-
kozásával, és reánk az éktelen Írásokat méltán támadandó károm
lásokkal. Azt én nem tudom, ö kegyelme mit tulajdonit magának 
s mit itél az éktelen írásoknak gyakorlása felöl, de én az egy 
békességet és tisztességet mindenkor följebb böcsültem, sböcsül-
löm is a káromlásnál, szidalomnál, és egymás hurogatásánál. 

Ha pedig ő kegyelme ugyan elyégezte magában, hogy 
sem tisztességes magunk ajánlását venni nem akarja, sem 
keresztyén szeretettel látni nem akar, sem hivatalunkra kö
zinkben jönni, sem a kegyelmed intését és méltóságát annyi
ban megböcsülni, sem ellenünk tett káromló Írását reánk rakni 
nem akarja, sem szín eleiben jönni nem akar, hanem csak 
efféle írásival akar ö kegyelme távol értetni, mint eddig cse
lekedett, mi mindenek előtt protestálunk, kiváltképpen a 
felséges Istennek előtte, ki minden gonosznak meg ítélője, 
hogy mi semmi háborúságra, embertelen káromkodásra, hall
gatóink között való botránkozásra okot nem adtunk, adni sem 
akarunk. Ezért ajánljuk magunkat tanulásra való engedel
mességgel, atyafiúi szeretetnek köztünk való gyakorlásával. 

Mondom azért még is, hogy ha ö kegyelme el nem jő, 
és semminemű magunk ajánlását magához közel nem akarja 
bocsátani, más módot kell keresnünk benne, hogy az ö ke
gyelme szokott szidalmazásitól, és káromlásinak nyilaitól meg 
ne busíttassunk. Bizony félő, hogy ö kegyelme minket is ez 
után akaratunk ellen való szólásra és irásra ne kényszerítsen; 
kezd ö kegyelme is akaratja ellen választ hallani és kíván
sága s reménysége kivül való irást olvasni, ama mondás sze
rént : Qui dicit, quod vult audiet, quod non vult, és mind 
ezekből micsoda dicséretet reményi ö kegyelme, örömest akar
nám tudni; ki épül ezekből, ki mond jót mind ö kegyelme s mind 
mi felölünk? Mind az által mi minden tehetségünkkel azon 
leszünk, hogy a mi tiszta ruháinkat valami tisztátalan festékhez 
ne illessük, de valamely föl fuvalkodásnak szelétől meg szédült, 



és embertelenségnek éktelen enyvébe, avagy sarjába gyönyörködő 
és bekevert ruhájú embert, hozzánk közel járni és természete 
szerint sáros oldalát hozzánk törleni ós csiszolni nem engedjük. 

Kegyelmedet kerestem meg mint superintendenst, azért 
kegyelmed ugy viselje gondját, a mint kegyelmed legjobb
nak és hasznosbnak itéli. Kegyelmed e levelemet meg mutassa 
Mihály uramnak, hogy ő kegyelme azzal ne mentse magát, hogy 
ő kegyelmének hírével nem volt, sem superintendense által, 
úgy mint elöljáró birája által nem citáltatott ő kegyelme. 

Isten éltesse kegyelmedet kedve szerint való jó egésséggel! 
Datae Weszpremii, 30. Martii, Anno 1617. Vestrae reve-

rendae dominationis amicus Stephanus Pathainus 
superintendens. 

Certificatoriis hisce venerabilis domini superintendentis 
literis adiuncta etiam sunt PROBLEMATA, ex epistola. illa 
Zvonaricii nimium inhumaniter dentata collecta, ut essent 
matéria disputationis in futura synodo : quorum quidem pro-
blematum tenor ad verbum talis est: 

GLORIATIONES THRASONICAE 
et 

CALUMNIAE HIPPONACTEAE 
MICHAELIS ZVONARICII 
SENIORIS UBIQITARII: 

Quarum illis sibi suisque complicibus adblanditur: his ortho-
doxos rodit, in ea epistola nimium dentata quam scripsit ad 
literas venerabilis senis domini STEPHANI THOLNAEI, 

ecclesiae Bwiensis ministri 
DE 

HOSTIIS MISSATICIS, 
ex ea ipsa epistola collectae et PROB LEM ATIBVS inclusae 

de quibus, ut ultro a se assertis 
IDEM 

MICHAEL ZVONARICIUS 
orthodoxis oppugnantibus respondere tenebitur in synodo generali 

QUAE 
TRISAGIO NUMINE ASPIRANTE 

KÖVESKUTINI 

In festő I ^ J A Q O B ^ | a P o s t o ^ o r u m celebrabitur. 



G L O R I A T I O N E S . 

1. Utrum Lutheriani in explicatione verborum coenae 
dependeant ab ore Christi ? Afíirmat Zvonaricius : negant ortho-
doxi. (Fol. 4. A. B.) 1 

2. Vtrum vocabulum CORPORIS, in verbis toenae, cum 
orthodoxis omnium seculorum doctoribus, summant pro sub-
stantiali corpore Christi, quod ex Maria virgine natum, et in 
cruce pro nobis oblatum est ? Afíirmat Zvonaricius: negant 
orthodoxi (Fol. 4. A.) 

3. Utrum Lutheriani, ex eo quod iusserit dominus corpus 
et sangvinem suum omnibus hoc sacramento utentibus oíferri 
(quod tarnen falsum videtur) bona consequentia eliciant, ab 
omnibus hoc sacramento utentibus corpus et sangvinem Christi 
summi ? Afíirmat Zvonaricius: neganf orthodoxi. (Ibidem fol. 5. A.) 

4. Utrum Lutheriani verba Christi de coena, in quibus 
de praesentia corporis Christi in Coena loquuntur, sacramen-
taliter intelligant ? Affirmat Zvonaricius: negant orthodoxi. 
(Ibidem.) 

5. Utrum praesentia corporis Christi sacramentalis ea sit, 
quando corpus et sangvis Christi IN, SUB et CUM visibilibus 
elementis in loco coenae distribuuntur, et participantur substan-
tialiter, oraliter etc. Affirmat Zvonaricius, negant orthodoxi. 
(Fol. 5. A.) 

6. Utrum Lutheriani iniuria insimulentur Capernaismi ? 
Affirmat Zvonaricius, negant orthodoxi. (Ibidem.) 

7. Utrum sit calumnia, sequi ex crassa Lutherianorum 
opinione, ipsos veritatem corporis Christi negare? Affirmat 
Zvonaricius, negant orthodoxi. (Ibidem.) 

8. Utrum Lutheriani secundum scripturas doceant, corpus 
Christi proprietatibus divinitatis esse donatum et ornatum ? 
Affirmat Zvonaricius; negant orthodoxi. (Fol. 5. B.) 

9. Utrum Lutheriani secundum mentem Apostoli loquan-
tur, cum docent CORPORI Christi datum esse nomen, quod 
est supra omne nomen. Affirmat Zvonaricius, negant orthodoxi. 
(Ibidem.) 

10. Utrum Zvonaricius multorum, et quidem ministro 
Buiensi eruditiorum Calvinistarum ora veritate doctrinae suae 
obturaverit. Affirmat Zvonaricius, negant orthodoxi. (Fol. 7. A.) 

11. Utrum nomen HOSTIAE missaticae hodiernae sit 
mutuatus ex consvetudine, seu ex oblationibus primitivae et 
apostolis succedaneae ecclesiae; vel potius ex missa papistica, 

1 A zárjel () között levő utalások a margóra vannak írva. 



eiusque traiisubstantiatione ? Prius Zvonaricius affirmat, pos
terius negat: orthodoxi contra. (De Hostiis. Fol. 7. B. 8. A.) 

12. Utrum HOSTIA sit Graecum vocabulum? Afíirmat 
lexicon Zvonaricii; negat orthodoxorum. (Fol. 8. B.) 

13. Utrum ecclesiae graecanicae, vivo adhuc Johanne 
evangélista, elegerint sibi usum panis azymi in sancta coena? 
Affirmat Zvonaricius: negant orthodoxi. (Fol. 9. A.) 

14. Utrum Alexander primus, usum panis azymi in eccle
siam románam introduxerit exemplo graecanicarum ecclesia
rum ductus ? Affirmat Zvonaricius: negant orthodoxi. (Fol. 9. A.B.) 

15. Utrum ecclesia apostolica COMMUNITER in sacra
mento, pane azymo usa fuerit? Affirmat Zvonaricius: negant 
orthodoxi. (Fol. 11. A.) 

16. Utrum usus hostiarum missaticarum propius accedat 
ad institutionem Christi, quam panis usualis? Prius Zvona
ricius affirmat, posterius negat: orthodoxi contra. (Fol. 15. 
A. B. 16 B. 17. A.) 

17. Utrum Lutheriani usum panis ferinentati seu usualis, 
et azymi pro adiaphoro habeant? Afíirmat Zvonaricius verbis, 
negat factis ; orthodoxi negant — utroque modo. — (Fol. 13. A.) 

18. Utrum vivo adhuc Johanne evangélista, ecclesiae 
tum orientales, tum occidentales, imo in toto orbe, pane azymo 
usa fuerit in sacra coena? Affirmat Zvonaricius : negant ortho
doxi. (Ibidem.) 

19. Utrum hostia missatica sit verus, naturalis et proprie 
dictus panis? Affirmat Zvonaricius: negant orthodoxi. (Fol. 
14. A. B.) 

20. Utrum Lutheriani imagines crucifixi hostiis missaticis 
in sculptas, citra crassam superstitionem, et horribilem tanti 
sacramenti profanationem defensitent ? Affirmat Zvonaricius : 
negant orthodoxi. (Fol. 17. B. 18. A. B. 19. A. B. 20. B.) 

C A L U M N I A E . 

1. An Helveticae Confessionis ministri, ob id, quod usu
alis panis usum in sancta coena propugnant, sint Nicetistae? 
Affirmat Zvonaricius : negant orthodoxi. (Fol. 10. A.) 

2. An usum panis azymi simpliciter damnent? Affirmat 
Zvonaricius: negant orthodoxi. (Fol. 12. A. B.) 

3. An minister Heidelbergensis, in distributione sanctae 
coenae, veíulae, panem crassum usualem sacramenti absumere 
non valentis crumenae, ut domi iusculento intinctum comedent, 
panem imposuerit? Affirmat Zvonaricius: negant orthodoxi. 
(Fol. 16. A.) 



4. An minister quidam orthodoxus tantum frustum panis 
ori aegri cuiusdam ingesserit, ut cum ob imbecillitatem deglu-
tinare non posset, coactus fuerit excreare, excreatumque canis 
devoraverit ? Afíirmat Zvonaricius : negant orthodoxi. (Fol. 16. B.) 

5. An ex manibus ministri orthodoxi, rusticae cuidam 
porrigere volentis, panem sacramentalem anser abripuerit ? 
Affirmat Zvonaricius: negant orthodoxi. (Fol. eidem.) 

6. An minister orthodoxus, panem, qui ex distributione 
sanctae coenae, reliquus fuit, in contumeliam tanti sacramenti 
cani obiecerit devorandum ? Affirmat Zvonaricius : negant 
orthodoxi. (Fol. 17- A.) 

(An ex his, etiam si haec ita facta fuissent, sequeretur 
panem communem inconvenientem esse administrationi sacrae 
coenae ? Affirmat Zvonaricius: negant orthodoxi.) 

7. An helvetici doceant humanae Christi naturae non 
esse datam omnem potestatem in coelo et in terra ? Affirmat 
Zvonaricius, negant orthodoxi. (Fol. 21. A.) 

8. An Arianismum sapiat dicere, Christo secundam divi
nam naturam, qua mediator esse datam omnem potestatem: 
et ex eo tanquam Arianismi semine enascatur, Christum, ante-
quam ei omnis data fuisset potestas, omnipotentem secundam 
divinam naturam non fuisse: eumque temporaneum omnipo
tentem esse. Affirmat Zvonaricius: negant orthodoxi. (Fol. 
eodem B.) 

9. An principia calvinistica deducant im Arianismum, 
et Turcismum, sintque semina Arianismi et Turcismi. Affirmat 
Zvonaricius: negant orthodoxi. (Ibidem.) 

10. An helvetici doceant, nec Keitum esse Christum, 
secundum humanam naturam adorare? Affirmat Zvonaricius: 
negant orthodoxi. (Fol. 22. A.) 

11. An Danaeus, cultum adorationis Christo, secundum 
humanam naturam, absolute derogaverit, exhibentemque idolo-
latram, et maledictum esse censuerit? Affirmat Zvonaricius: 
negant orthodoxi. (Ibidem). 

12. An helvetici panem et vinum coenae sacrae, negant 
esse corpus et sangvinem Christi, atque adeo esse praesentia in 
eucharistia? Affirmat Zvonaricius : negant orthodoxi. (Fol. 22. B.) 

13. An Petrus Martyr, aliique orthodoxi, ob id, quod 
dicant, Christum omnipotentia sua efficere id non posse, ut 
corpus creatum, manens tale sit ubique; negant omnipotentiam 
Christi? Affirmat Zvonaricius: negant orthodoxi. (Ibidem.) 

14. An ex eo sequatur, Christum non posse efficere tota 
sua omnipotentia; ut corpus suum et sangvis in sancta coena 
distribuantur? Affirmat Zvonaricius: negant orthodoxi. (Ibidem.) 



15. An helvetici sint Mahumetismi seminis seminatores ? 
Affirmat Zvonaricius: negant orthodoxi. (Fol. 23. A.) 

16. An helvetici doceant, Deum humani generis partém 
ad vitám, partém ad condemnationem eligisse, praeter et 
extra omnem fidelitatis aut infidelitatis respectum? Zvonaricius 
affirmat: negant orthodoxi simpliciter intellectum. (Ibidem.) 

Problemata isthaec una cum certificatoriis superioribus, 
transmissae sunt Szent Miklosinum ad dominum Klazekovithium 
superintendentem 2 die Április. 

Literas etiam convocatorias, quibus nostri in synodum convocati 
sunt, hic clescribe lubet, quae ad verbum sic se habent. 

Omnibus ecclesiarum ministris, qui nobiscum Helveticae 
Confessionis puritatem tenent, colunt, ac profitentur, tanquam 
fratribus in Domino syncera mente colendis, salutem, gratiam, 
et spiritum fortitudinis a Deo patre, per Dominum nostrum 
Jesum Christum precantur. 

Constare vobis arbitramur fratres in Christo charissimi, 
quibus iniuriis, quibus conviciis, quanta denique contumelia 
assecti simus, et adhuc in dies afficiamur ab adversariis sub 
titulo et praetextu Augustanae Confessionis militantibus, 
gregem Domini indesinenter turbantibus: quos impudentem 
eorum aXa^wvdai diutius ferre non volentes (nihil est enim 
tarn durum, quod non assiduitate laboris, longitudine temporis, 
et immensitate ponderis vincatur) provocavimus; et privatim 
MICHAELEM ZVONARICZ, ministrum Sárváriensem, qui 
nuper vulgari, sed non pietatis cultro circumcisa lingva edito, 
et in novitatis avidum vulgus emisso scripto calumnose nos, 
nostramque professionem proscidit, traduxit; ac philistaeo 
supercilio opponit se omnibus in Hungária helveticae confessionis 
ministris: palám clamitans nos esse seminatores Turcicae 
abominationis, haereticos; et doctrinam nostram, quam 
profitemur secundum verbum Dei, semen Turcicum, Arianum 
etc. Imo longe atrociora minatur, si vel mutiverimus adversus 
ipsius elatam praesumptionem, prout ex ipsius scriptis, 
ubi, Deo iuvante, publice coram vobis lecta fuerint, evidenter 
demonstrabimus. Item fastidiose praesumentem, et a viginti 
annis, ut seribit, nudato, sed non cruentato ense ob errantem, 
et diras adversus Izraelem spirantem minas Gloliathum! Quis 
nom ad huius clamores exeitetur? Quis ferat tarnen temere 
prolatum opprobrium? Nemo sane, nisi mentis et zeli expers. 
Hanc ob rem synodum indiximus ad primum proxime sequentis 



mensis maii diem, apostolorum Pliilippi et Jocobi nominibus 
clarum, in oppidum KÖVESKUTH, quo ut vestrae fraternitates 
quas zelo veritatis ardescere non dubitamus, parate et mature 
confluant, amice rogamus, et officii ratione serio praecipimus. 
Dictum vero MICHÄELEM ZVONARICZ armis suis instruc-
tubus, et anhelo pectore, viam sibi ad hoc colloquium parantem, 
nunc tertio per suum superintendentem, monemus, rogamus, 
invitamus, ut veniat, et hoc tarnen molesto exspectationis 
onere, et inquetudinis stimulo se ipsum liberet; veniat inque, 
arguat, et defendat vulgatas ad versum nos calumnias, coram 
coetu auditorum et docentium. 

Ordinandos quoque si qui fuerint, et rectores scholarum 
adesse volumus. Notum praetereavolumusverbidiviniadversarium 
tres sibi delegisse, in quorum disputatione promittit se probatur, 
quod de nobis calumniose scripsit: 1. De pane eucharistico. 
2. De persona Christi. 3. De praedestinatione electorem etc. 
Conservet vos Deus, et induat zelo veritatis Amen. Datae 
Weszprimii 30. die martii, anno 1617. Vestri in Domino fratres 

Stephanus Pathaynus, superattendens. 
Johannes Paulides Canisaeus, minister ecclesiae Papensis, 

senior, et contubernii ecclesiastici nótárius. 

Profectio in synodum. 

Vigesimo nono die április, venerabilis dominus super
intendens, et ego,1 una cum ecclesiarum Ultra Danubianarum 
legatis (qui hi fuerunt: Clarissimus dominus PETRUS TSENE 
SZEMPCSINUS, minister ecclesiae Érsek-Ujváriensis, ecclesia-
rumque Trans Danubianarum superintendens vigilantissimus. 
Eximius Christi Jesu servus, dominus EMERICUS REGJUS 
PECSELIUS, minister ecclesiae Komariensis, eiusdemque 
districtus ecclesiarum prosenior fidelissimus. Rarissimae erudi-
tionis vir, dominus PAULUS TSEGLEDIUS, pastor ecclesiae 
Szerdaheliensis in Csallóköz, collegiique ecclesiastici presbyter 
dignissimus. Dominus Basilius Eörsi scholae Sammarianae 
moderátor industrius. Aeque nobilissimus ac doctissimus iuvenis, 
dominus CASPAR JARFFAS, ministrorum orthodoxorum fautor 
et patrónus incomparabilis) hinc Papa iter adgressi, noctavimus 
in Sytke. 

Sequenti die (qui fuit Dominica vocem Iucunditatis) 
mane, Sarvarinum transeuntes, substitimus in Sár- unde duo 

1 T. i. a bejegyzést sajátkezűleg teljesítő Kanizsai Pálfi János. 
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nostri superintendentes: Venerabilis dominus Stephanus Pathayy  

et clarissimus dominus Petrus Tsene Szempcsinus, ex eollegis 
et comitibus nostris elegerunt, quos legatos Sárvárinum intro 
mitterent, ad Michäelem Zvonaricium antagonistam, ut ipsum 
(ex superabundanti) verbis ipsorum honeste salutatum, vocarent 
in synodum; ne se, multis vicibus vocatum esse unquam et 
usquam negare, suaeque absentiae velum aliquod excusationis 
iure praetexere possit. Legati isti fuerunt: 

Dominus Emericus Regius Pecselius, dominius Paulus 
Tsegledius, dominius Paulus Seraphynus scholae Papensis 
rector, dominus Basilius Eörsi, dominus Casparus Jarffas. 

Hi oppidum ingressi, etiam concioni ipsius Zvonaricii, 
ex Joan. 16. (Quicquid petieritis patrem in nomine meo, dabit 
vobis) habitae interfuerunt. Cumque Zvonaricius, pro more 
suo, religionem nostram, in concione calumniis praegravaret: 
finita concione, ante fores templi Sárvariáni, legati nostri, 
calumnias illas, solenni cum protestatione, ipsi Zvonaricio 
exprobrarunt, in fäciem mascule reiecerunt, quicquid de nostris 
in suggesto dixisset, per nihil nisi putidas calumnias esse ani-
mose demonstraverunt, ipsumque nomine superintendentum 
nostrorum humaniter rogaverunt, ut iam aliquot vicibus vocatus, 
synodo nostrae, sequenti die Köveskuthini celebrandae inte
ressé, nosque eorum, quibus in foedis suis ad dominum Thol-
naeum literis, et existimationem et religionem nostram incrus-
tavit, convincere si posset, non negligeret. Sed surdo narrata 
fuit fabula. Qui enim semel verecundiae fines transilit, eum 
(ut bene ait Cicero) gnaviter oportet esse impudentem. 

Nos ipso, cum protestatione relicto, ad coenam venimus 
in oppidum Köveskut, in locum synodo destinatum. 

ACTA SYNODI KÖVESKUTIENSIS. 

Primo die maii, qui fuit synodo habendae destinatus, 
mane, toto ministrorum coetu templum Köveskutiensem ingresso, 
ibique assistentia spiritus sancti, de more, suppliciter implo 
rata : Venerabilis superintendens dominus Pathay suggestum 
conscendit, causasque quibus motus synodum generalem cogere 
debuerit, ordine, lingva vernacula, frequenti in auditorio per-
censuit, inter caeteras autem atroces, et truces insignis illius 
calumniatoris, Michaelis Zvonaricii calumnias, quibus religio
nem nostram orthodoxam impie foedavit, et foedo impiavit, 
ex ipsius scripti exemplari, alta voce praelegit; quibus excitus 
quomodo, et quot ipsum vicibus literis ad superintendentem 
ipsius Klazekovithium datis, ad colloquium, in praesentem 



synodum provocavisset, enarravit, ipsiusque absentiam, et 
impudentem tergiversationem, quod toties provocatus, compa-
rere noluisset, solenni protestatione incusavit. Postquam autem 
dominus superintendens, suggesto descendit; totius congre-
gationis placito deliberatum est, ut eelebriorum et frequen-
tiorum ecclesiarum ministri, in suis ecclesiis, sequenti die 
dominica, a concione matutina, coram auditoribus sycophantae 
Zvonaricii absentiam, et tergiversatiam, solenni cum protesta
tione, in ipsius ignominiam, incusarent. 

Sacro sancto ministerio in hac synodo hi inaugurati sunt: 
1. Georgius Tötösi, ordinatus in ministrum ecclesiae 

Tölyvariensis in comitatu Zaladiensi. 
2. Johannes Balassa, in ministrum ecclesiae Méróiensis. 
3. Georgius Soos, in ministrum ecclesiae Somodoriensis, 

in Somogy. 
4. Franciscus Nemesnépi, ordinatus in ministrum ecclesiae 

Nyárádiensis in comitatu Veszpremiensi. 
In hac synodo Johannes Paulides Canisaeus in contu

bernii et coelus ecclesiastici notarium electus est. 

CONSTITUTIONES SYNODI. 

1. Confessio Helvetica latiné et hungarice exprimi 
curetur. 

2. Censum ecclesiasticum, in usum communem ecclesiae, 
quod concernit; minister habens salarium centum florenorum 
denarios 50. habens vero florenorum 50. et infra denarios 25. 
exsolvat; quem censum unusquisque seniorem a ministris suae 
inspectioni subiectis, primo quoque tempore exigat. 

3. Sine nutu superintendentis, proprio motu, in causa 
religionis (excepta privata necessitate seculari) nemo ad aliquem 
adversariorum aliquid scribat. Si autem aliquis ab adversariis 
aliquid scripti acceperit, ad seniorem vel superintendentem 
ocius mittere non negligat. 

4. Ad Magnificum dominum Thomam Szécsi, causa 
fratrum nostrorum in ipsius bonis existentium, venerabilis do
minus superintendens et clarissimus dominus Beythe, cum 
credentionalis coetus literis et sex florenis sumptu legati mittantur. 

Clarissimus frater, et consenior noster, dominus Joannes 
Soos, minister ecclesiae Kis-Komarianae, eiusdemque districtus 
ecclesiarum senior vigilantissimus, octavo die mensis septem
bris, in Domino obdormivit. Cui deinde successit venerandus 
senex dominus Casparus Nagy senior. 

* 



In hac synodo Köveskutiensi, communicata sunt nobis 
pária literarum Illustrissimi domini palatini, de pace et con
cordia inter Augustanae et Helveticae Confessionis ministros 
in Hungária existentes fovenda, quas idem dominus palatinus 
ad utriusque confessionis ministrorum superintendentes scripsit; 
quarum quidem literarum tenor ad verbum talis est: 

Comes Georgius Thurzo de Bethlenfalva, regni Hun
gáriáé palatinus, et iudex cumanorum, nec non de Árva 
perpetuus, eiusdemque comitatus supremus ac perpetuus comes, 
sacratissimi principis ac domini, domini Matthiae, Dei gratia 
electi Romanorum imperatoris semper augusti, ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae etc. regis, archiducis Austriae, ducis 
Burgundiáé etc. intimus consiliarus, et per Hungáriám Locum-
tenens. Reverendis dominis: Nicolao Göncz augustanam con-
fessionem, et Petro Csene helveticam religionem amplecten-
tium ministrorum ac ecclesiarum, in partibus Regni Hungáriáé 
Cis-Danubianis existentibus superattendentibus, praesentium 
notitiam habituris, salutem cum honore. 

Intelleximus non sine gravi displicentia, ex nonnullorum 
querelis, inter reverendos dominos ministros ecclesiarum re-
verendarum dignitatum vestrarum inspectioni subiectarum, 
lites et odiosa certamina suboriri, dum nempe non curata liberae 
religionis confessione, quidam ex dominis .senioribus et mi
nistris alter in alterius messem falcem immittere non verentur: 
magno non saltem cum legibus regni huius exercitium liberum 
religionis admittentium praeiudicio ; verum cum scandalo etiam 
manifesto. Et qua a talibus initiis maiora etiam, et pernicio-
siora, non solum in ecclesia, sed et republica emergere solent 
dissidia ac schismata, quae temerario ausu, a minimo quoque 
excitari possent, componi et tranquillari magni laboris. Idcirco 
reverendás dominationes vestras harum serié tempestive requi-
rendas, ex officioque et authoritate nostra palatinali, qua plus 
iure in regno hoc fungiuntur, monendas esse duximus, quatenus 
acceptis praesentibus, certoque tempore et loco generali con-
gregatione dominorum ministrorum suae inspectioni commissa-
rum indicta, strictissime in id animadvertere debeant, ne 
quisquam dominorum ministrorum aut seniorum in alterius 
messem falcem suam imittere, pro idque publicum regni huius 
per regnicolas sancitum, ac per suam maiestatem caesaream 
et regiam dominum nostrum clementissimum gratiosissime 
approbatum et confirmatum liberae religionis statum turbare 
audeat. Verum singuli dominorum ministrorum, suis senioribus, 
ad quos pertinent, subiecti esse bonumque ordinem retinere 
studeant. In praevaricatores certe, et turbarum authores, nos 
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ipsi, ex officio nobis incumbente, serio et severe animadversari 
sumus, legibus regni, et communi dictante iustitia. 

Datum in arce nostra Byttcse, die festő Sancti Georgii 
martyris ( = ápr. 24.) Anno Domini 1616. 

Comes Georgius Thurzó. 
A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi érseki főegy

házmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzőkönyvéből. 

XXXIV. 
Komját i , 1617 szept. 12. Kanizsai Pálfi J á n o s f e l j e g y z é s e az itt 
tartott zs inatról , melyen Szenczi Csene P é t e r f e l s ő d u n a m e l l é k i 
p ü s p ö k ö t felavatták, s amelyen D u n á n t ú l r ó l Pathay I s tván p ü s p ö k 
Angyal Pá l la l , a pápai iskola rektorával je len volt, hol e lhatá
rozták, hogy ha a s z ü k s é g ú g y kívánja, annak i d e j é b e n ők is 
r é s z t vesznek a dunántúl i p ü s p ö k vá lasz tásán é s fe lavatásán. 

(1617.) 12. die septembris celebrata fuit synodus Comia-
tini fratrum Utra-Danubianorum, in qua clarissimus et admo
dum reverendus vir, dominus Petrus Csene Szempczinus, in 
superintendentem iam antea electus, impositione manu cum 
presbyterii confirmatus est: cui honoris ergo, interfuit vene
rabilis dominus Stephanus Pathay superintendens noster, cum 
domino Paulo Seraphyno scholae Papensis rectore: solennique 
petitioné, nomine coetus nostri, ut presbyterium illud fratrum 
Ultra-Danubianorum ad hoc adstrinxit,quandoquidem ipse super-
intendentis ipsorum confirmationi interfuit; si quando presby
terium etiam nostrum simili in negotio praesentiam ipsorum 
exegerit, exempli causa, in simili superintendentis electione et 
confirmatione (uni enim demortuo, aiter substituendus erit) 
tum ipsi quoque (maximé autem superintendens ipsorum cum 
uno seniore) nostro presbyterio adesse non dedignentur. Electio 
illa superintendentis et confirmatio in nostro presbyterio rata 
et firma sit, cui fratrum Ultra Danubianorum superintendens 
(vel legati) interfuerit; cui vero non, irrita et schismatica. 

Az 1617. május 1. köveskúti zsinat határozatai után 
Kanizsai sajátkezű bejegyzése. 

A dunántúli református egyházkerületnek, az esztergomi érseki fő
egyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzőkönyvéből közli: 

Thury Etele. 
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