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I . 

Adatok a magyarországi puritanus mozgalmak 
történetéhez. 

1. A Tolnai és Mohácsi óvástétele. 
Az szent szeretetnek lelke kegyelmetekkel. 
Mivelhogy tegnap az fölháborodott elmék között dol

gunknak vége nem szakadhata, lelkünknek nagy fájdalmával 
kelletik mostan Kegyelmeteket ez Írással megtalálnunk. Szána-
kodunk ugyan (az sziveket és veséket vizsgáló Istennel bizo
nyítunk) az Ecclesiának törődésén, de mi annak okai nem 
vagyunk. Ez végre akarunk mostan józan elmével pro
testálni az igazat itélő bíró Istennek színe és az Kegyelmetek 
keresztyéni tekintete előtt imez dolgokról: 

1. Minthogy látjuk, nem lehet semmi állapotunk, el kell 
az országban bujdosnunk ide s tova jóakaróink közé (mert 
Tolnai István uram tanácslása és jövendölése szerént sem 
falut, sem várost, sem oskolát és ecclesiát mostanában újon
nan nem csinálhatunk), hogy ha tudakozzák az emberek okát 
bujdosásunknak, igazán egyebet nem vallhatunk, hanem hogy 
némely prédikátoroktul nem lehet bizonyos helyben való laká
sunk az liga miatt. Melynek alkalmatosságát, végét és hasz
nát mi készek leszünk fundamentumból, értelmével együtt 
tökéletes szívből megmutogatni, az Kegyelmetek efelől való 
tegnapi gyülésbeli csuda kívánságát megjelenteni, és mások
nak is leikök ismeretből való itéletöket ezen dolog felől hal
lani. Mely minemű és kitől leszen, nevezetenként catalogusban 
szedjük, és igy jövendőben ez igyünkbeli ártatlanságunkat is 
az mi Kegyelmes urunk és az egész ország eleiben terjeszt
jük. Ahova minapi Supplicatiónkban appelláltunk amaz dögle-
letes arminianismusnak reánk való fogása miatt. Melyet noha 
tagadnak immár némely emberek és Kegyelmetek is tegnap 
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csak hallgatással mulatá el, mi mindazáltal ő Nagyságáiul 
alázatosan sollicitáljuk, hogy inquiráltasson azok felől, kik 
azzal bennünket hamisan vádoltanak. 

Innét ha mi böcstelenség térül Kegyelmetekre, mi ne 
legyünk az okai semmiképen. 

2. Mivelhogy minket Kegyelmetek tegnapi napon lelke 
ismerete szerént semmivel egyébbel nem tuda méltán kárhoz
tatni (mert az több postulatumokban megegyeztünk), hanem 
csak az ligának (nem substantiájával, hanem) módjával, ezt is 
penig nem mutogatta meg Kegyelmetek, melyik parancsolat 
ellen vagyon (mert ott az vétek, ahol az parancsolatnak meg
szegése). Annakokáért mi ellenben ezt is voltaképen meg
mutogatjuk minden értelmes emberek előtt, hogy az mód is 
jó és Isten törvénye szerént vagyon. 

3. Nagy lelki szomorúsággal mindenek előtt bujdostunk-
ban ezt is meg kelletik beszélgetnünk, hogy Tolnai István 
uram se lelki ismeretünk, sem hitünk szerént való valiásté-
tünket be nem veszi, holott az Szentléleknek rendelése szerént 
minden vetekedésnek a hit szakasztja végét. 

4. lm' mi készek volnánk (az mint tegnap is protestá-
lánk) az isteni szolgálatra és az Krisztus nyájának szorgal
matos, hűséges és kedvünk szerént való épitésére, de minden 
akaratunk ellen megöli Kegyelmetek bennünk az Felséges 
Ur Istentől az ő Fiának drága béren nyert és közönséges 
haszonra adatott ajándékit. 

Erről is Isten Ítélete előtt Kegyelmetek adjon számot. 
5. Protestálunk, hogy noha Kegyelmetek láttatott tegnap 

Tolnai István uram megátalkodott akaratján megállani, mind
azáltal nekünk nincs annyi hitelünk, hogy Kegyelmetek felől 
egyenként (noha közönségesen Kegyelmeteknek irunk, az köz
gyűlésre nézve) ugy ítélnénk (az mint tegnap bizonyos jelét 
is ellenkező értelemmel két ízben mutatá egyik tudós jámbor 
atyánkfia), hanem derekas okát csak Tolnai István uramra 
vethetjük méltán, szomorú és minden jó itéletü emberek előtt 
hallatlan fortélyos igyünknek. Ennek okáért az hatalmas Isten
nek dicsőségére kérjük és kényszerítjük az Jézus Krisztusban 
Kegyelmeteket, hogy az Ecclesiának tisztességét velünk egye
temben oltalmazza és mentegesse, hogy az egy ember kemény
sége az egész szent gyülekezetre ne háromljon. 

6. Ugy olvassa penig Kegyelmetek és vizsgálja s fon
tolja meg ez mi protestatiónkat az Jehovának tiszteletire, 
hogy az ligával együtt mi ugyanezeneket minden értelmes 
emberek előtt, valahol és valameddig forgunk ez bizonytalan 
állapotunkban, megmutogatjuk. 



Az békeségnek ura penig adjon nekünk mindnyájan 
örök békeséget minden helyen. 

Az Ur legyen mindnyájan Kegyelmetekkel. I I . Thessal. 
I I I . 16. 

Mi Kegyelmetek atyjafiai és társai az szenvedésben, az 
uralkodásban és az Krisztus Jézusnak tűrésében. Apok. I . 9. 

11. Novembris in collegio S.-Patak, anno nati salvatoris 
1638. Tolnai János, Mohácsi István. 

Kívül: Admodum Reverendo ac Clarissimo Viro, Domino 
Stephano Miskolczi, Pastori Ecclesiae Liscensis Primario, 
nec non Seniori Districtus Zempleniensis Dignissimo Vigi-
lantissimo una cum Confratribus suis Reverendis, Nobis in 
Christo Jesu observandissimis. — Teljesen ép, piros pecsét 
halálfejet ábrázolva, két felől e felírással: Mors Lucrum. 

A Miskolczi írásával: Hae literae Michaeli Mészáros Kis-
patakiensi fuerant traditae ad me ut transferret, hic vero per 
juvenem quendam Petrum Gyarmati transmisit hora qua Pata-
kini ad vesperam tympano signum dari sólet. X I . novembris 
1638. — . Az levélhozó ifjútól levelet még nem feleltem, 
iianem azt izentem, hogy ha meg kell felelnem az írásra, másszor 
felelek meg, de ma prédikácziós napom vagyon. — Ez az 
casitas honnat esett? 

2. A Miskolczi válasza, 

Replicatio ad epistolam protestatoriam Johannis Tolnai 
XI . novembris 1638 ad me Liscam missam. 

Az mely levelet Tolnai János Mohácsi Istvánnal az 
Ecclesiának küldött, melyet protestatiónak nevezett, hogy nem 
protestatio legyen, hanem az Ecclesia ellen való calumnia 
és megannyi hazugság, melyet hogy az tudatlanokkal inkább 
elhitethessen, ártatlannak mondja magát, de hogy nem legyen 
ártatlan, mert contra nonum praeceptum falsum testimonium 
dixit contra proximum suum, renddel az maga írásából igy 
mutogatom meg. 

I . Calumnia, melyben irja, hogy az Ecclesiának törődé
sén szánakozzék, melynek hogy nagyobb hitelt szerezzen, az 
sziveknek veséknek vizsgáló Istenét hítta bizonyságul. De 
credat Judaeus Apella, vétkezett itt a harmadik parancsolat 
ellen, assumpsit nomen Dei sui in vanum. Mert 1. akármely 
tiszta itéletü ember is általláthatja, hogy nem annyira szána
kozik az Ecclesia törődésén, mint azon, hogy vak veréb módra, 
sine diligenti disquisitione az pataki scholában be nem bocsá
tottuk, melyre indított az mi apostolunknak imez parancso-



latja, Act. XX. 28: Attendite vobis ipsis et toti gregi in quo 
vos Sp. Sanctus constituit Episcopos ad pascendam Ecclesiam 
Dei, nam in eam lupi graves non parcentes gregi, ingressuri 
sunt; et I . Joan. IV. 1.: Non cuivis spiritui credité, sed pro
bate, an sint ex Deo. Néztünk végezetre az debreczeni zsi
natnak is 22. Septembris die Mercurii imez deliberatumjára : 
A modo deinceps academici nostri populäres non sunt admit-
tendi ad ullam functionem ecclesiarum, prius quam post red-
ditam rationem fidei, doctrinae et honestae conversationis suis 
principalibus non dederint, eamque juramento non confirma-
verint. Az mely próbára kényszerített minket továbbá az mi 
keresztyéni hitünk és Tolnai János felól való hir: I , Hogy 
Groningában nem ugy viselte magát, mint istenes alumnushoz 
illett. 2. Hogy olyan helyen lakott és bujdosott, hogy tévelygő 
religio ragadhatott reá, ha akarta. 3. Hogy olyan conjuratiós 
szektát koholt, mely nemzetünkben soha az előtt nem is hal
latott, mely alatt micsodás mérges scorpio feküdjék, maga 
tudja, holott ilyen czikkelyt olvasunk: Mikor penig jobb alkal
matosságunk leszen, készek leszünk vallástételünket megerősí
teni. Melyek ellen hogy magát justificálja, ilyen postulatumo-
kat adtunk volt eleiben.1 

I I . Mendacium, hogy tagadja okának lenni magát az 
Ecclesia törődésének. Mert ha azt az conjuratiót nem csinálta 
volna, és egyebeket is in reatum nem adtrahált volna, sem 
az Ecclesiának egyben való gyűlésére, sem törődésére okot 
nem adott volna, az mint hogy annak előtte olyan dolgon 
nem törődött az Ecclesia, midőn olyan conjuratiót nem hallott. 

I I I . Hogy bujdosásának okát csak némely prédikátorok
nak tulajdonítja, mert nem némelyek, hanem mi mindnyájan 
nem recipiáljuk, valameddig az postulatumokat nem acceptálja. 
Hogy penig bujdosásának okát reánk fogja, olyan igaz, az 
mint hogy Kain is Istent mondotta bujdosásának okának. 
Igazabban irta ugyan ott, hogy az liga miatt nem lehet bizo
nyos helyben való lakása. Méltán is. 1. Mert in praejudicium 
juris divini et humani csinált conjuratióját, az Ecclesiának 
atyái intése után is rescindálni nem akarta, hanem azt mon
dotta, hogy életét teszi le inkább, és nyakát kezével mutat
ván, azt mondotta hogy elsőben is azt vegyék el, hogy sem 
mint az conjuratiót rescindálja, és annak levelét az seniornak 
adja. 2. Mert mind keresztyén ecclesiában bevött catechismu-
sunkat és helvetiai confessiónkat láttatott kétségessé tenni, 

1 Itt következik az a nyolcz feltétel, melyek „Puritanus mozgalmak a. 
magyar református egyházban" cz. müvemben egészen vannak közölve. 



az első postulatumra csak azt felelvén, hogy elsőben mind az 
kettőt megolvassa, mely egyéb nem volt tergiversálásnál, mert 
ha az mi scholáinkban educáltatott, tudnia kellett volna. 

Az is merő tergiversatio, hogy midőn kívántuk, magya
rázná meg az ligának alkalmatosságát, végét, hasznát és értel
mét, akkor csak tité vété s elhagyá, mostan immár irja, hogy 
másutt mutogatja meg és azoknak ítéleteket katalógusban 
szedje. De az okos ember meg nem nyugszik azon, mert 
actor et testis az conjurator egyszersmind nem lehet; mely 
conjuratiót színeiheti ugyan, csak adjanak hitelt neki. Más 
az, hogy qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum 
licet statuerit, haud aequus fűit. 

IV. Mendacium, hogy egyébbel nem kárhoztattuk az 
ligának módjánál, mely Isten törvénye ellen nincsen. Mert 
nem vádolni mentünk volt az gyűlésben, de ha vádolni akar
tuk volna, annyira kimutatta foga fehérét, hogy méltán mond
hattuk volna superbum pharisaeum, mivel olyan toppanva jött 
élőnkben, mint egy comoediában personatus hystrio. Mond
hattuk volna embertelennek, mert holott én az én atyám-
fiaival emberségesen tractáltam vele, ő közülünk egyiket 
calumniatornak, mást hazugnak, harmadikat értetlennek mon
dotta ok nélkül. Osztán vádolhattuk volna impudens confiden-
tiával is, mert midőn prédikáltattuk, az auditorokat, kiket 
azelőtt nem látott, nem ismert, vétkeket is nem tudta, tradidit 
satanae, némely vétkes prédikátorokért indifferenter rendünk
ben, személyünkben, életünkben traducál, hogy ő nálunknál 
jobbnak ítéltessék. Osztán ha az ligának módjánál egyebet 
nem kárhoztattunk volna is benne, az is nem kicsiny volt 
volna, melyben az mennyi jót találunk, megannyi gonoszt. Jó 
az, hogy mind magát, mind egyebeket az szent életre kötelez, 
de hogy pecsétes levéllel kötelez egyebeket, ezzel elégtelen
nek itéli az Isten törvényét, az apostolok sokrendbeli intésit, 
az keresztségnek sacramentumát, és jövendőben az kik eccle-
siastica functióra mennek, esküvéssel megerősítendő obligatió-
ját, az mikor ujabban meg kell eskünni, hogy maga is szentül 
él, s mind másokat szent életre vezet életében és tanításával, 
— mely pecsétes levelet se testimonio divino, se exemplo 
soha meg nem mutathat, annak felette az kik pecsétes leve
lének nem subscribálnak, azokat una litura mind gonoszéle-
tünek tartja. Végezetre mert pápistaságot redoleál, kik eskü
véssel háromra köteleznek egyebeket, ad coelibatum, ad 
paupertatem, ad obedientiam. Az conjuratiónak penig mind 
substantiája, mind módja kárhozatos leszen, valamíg az hel-
vetiai confessiónak és palatinatusbeli catechismusnak nem 



subscribál, mert mindaddig in religionis negotio suspectus 
leszen előttünk. 

V. Mendacium, liogy az több postulatumokban megegyez
tünk vele. Mert az melyeket látott is, azokban is meg nem 
egyezett, holott az első postulatumunkra való declaratióját is 
dilatióra vötte; az másodikra annál többet sem replicált, hogy 
bánja, az mit reája fogtanak; az harmadikra azt mondotta, 
hogy noha igazán puritanus legyen ő, mindazáltal ugyan 
superiorbat agnoscál magánál. De az is nem igaz, mert feje
delem urunktól olyan plenipotentiás pataki mesterségért suppli-
cált, hogy senki azt ne mondja neki: cur hoc facias. Az 
negyedikben penig addig akadozott, hogy annál tovább az. 
declaratióban nem lépett. És ugy re infecta oszlott el zsina
tunk. Az debreczeni végezést penig tőlünk nem látta, nem is. 
hallotta. 

VI. Hogy Tolnai Istvánt azzal vádolja, hogy még hiti 
szerént való vallástételét is be nem veszi. Mert mindnyájunk 
felől azont mondhatja, valameddig az Ecclesiának postulatu-
mira sine fuco et aequivocatione meg nem esküszik; ha penig 
megesküszik, mi miattunk hiteles leszen vallástétele, de-
addig nem. 

VII. Hogy Istennek az közönséges haszonra adatott aján
dékit megöljük. Mert ha libertinus nem akar lenni, hanem 
együtt velünk canonice viseli magát, azon élünk s halunk, 
hogy mind scholánkban, mind Ecclesiánkban az vött ajándék 
szerént tanítson, erre penig ha szintén életet adhatunk is r 

adunk, és minden barátságunkat is két kezünkkel oíferáljuk. 
De ha szokatlan, és Isten törvénye s országunknak keresz
tyéni ususa ellen való pecsétes levelét és az mellett megátal
kodott elméjét látjuk, sem scholánkat, sem ecclesiánkat reája 
mindaddig is nem bízzuk, valamíg conjuratiós levelének vigorát 
nem rescindálja. És így nem az Ecclesia, hanem az ő meg
átalkodott engedetlensége fojtja meg benne az ajándékokat^ 
melyért szintén ugy jár, mint járt az ki az kereskedésre vött 
talentomot az földben ásta volt. 

VIH. Mendacium, hogy mi arminianismust fogtunk reá 
és minap csak hallgatással mulattuk el, melyért fejedelem 
urunkkal inquiráltat ellenünk. Mi azt nem tudjuk, ki fogta 
reá, de elég az, minekutána confessiónknak nem subscribált r 

valamíg nem subscribál, mindaddig suspectus leszen előttünk. 
Más az, hogy ha ki azt fogta reá, volt uta, melyen járjon; 
ha ecclesiai személy fogta reá, in foro ecclesiastico revideál-
tassa, ha magát ecclesiasticusnak tartja, mert ha immediate 
ő Nagyságát búsítja, Ecclesiánknak régi törvénye ellen cse-



lekszik és olyan praejudicium gőzölög elméjében, mint ha az 
Ecclesia igaz törvényt nem tött volna. Ha penig ország elei
ben viendi is dolgát, az mint fenyegetőzik, az ország is 
Alexander Magnusszal egyik fülét nekünk tartja. Hogy ebből 
következendő böcstelenségtől félt bennünket. Tarde fabulare, 
mert immár is nyelve hegyén forgatja és hordozza az Ecclesia 
existimatióját, de hiszem Istent, hogy az mely mocskot nekünk 
csinált, az ő orczájára fordítja.1 

Végezetre talán gondolta, hogy tersivelsálását {így!) 
valaki eszében veszi, annakokáért annak is szemét beakarván 
dugni, az presbyteriumnak szakadást álmodott, mintha nem 
mindnyájan egy értelmen volnánk, és némely neki inkább 
favorizálna, de az értelem mindegy, noha némely szelídebben 
láttatik szólni, melyet maga is eszében veszi igaznak lenni, 
ha elhagyott eszére jő. Inkább ő az az sectarius, ki az mi 
kebelünkben edulcáltatott {így!) fiainkat elszakasztotta tőlünk. 
Mert az mely alumnusok az ő esmereti előtt tőlünk depen-
deáltak, tőlünk promoveáltattanak és tanácsunkkal éltének, 
ligájával magához vonta, melyet abból is láttunk, hogy Mohácsi 
nélkül sem közinkben nem akart jőni, sem nála nélkül az 
postulatumokra semmit is nem akart szólni. Mely megátalko-
dást noha az ligában be nem irtanak, ugyan véghez viszik 
azon lassan-lassan, és végre mit nem eífectuálnak. 

3. Miskolczinak egy 1642-iki memorialéja. 

Anno 1639. Mivel Tolnai János Angliából való hazajöve
tele után valaholott járt s költ, főképpen az királyi várasok
ban és az uri embereknél mind az magyarországi, mind az 
erdélyi prédikátorokat hallatlanul traducálta, és mind étele 
itala az mi gyalázatunk volt: az venerabile presbyteriumnak 
tetszett, hogy azt az zabolátlan nyelvét kötélben tartsa, tart
ván tőle, hogy ha társaságunk kívül levén, mindent kákog 
ellenünk, társaságunkban levén, szabadosabban gyaláz. Annák-
okáért minekelőtte fejedelem urunk akaratjából az pataki 
scholában introducálnánk, bizonyos conditiókat adtunk eleiben, 
hogy azoknak bona conscientia subscribáljon és azután járjon 
el tisztiben. Acceptálta az conditiókat ugyan és subscribált is 
17. Április alájok bona conscientia, de másnap 18. April, 
mindjárt azt violálta és ma is naponként violálja. Az condi-

1 Itt valami utólagos széljegyzet is van, de egy részének lesza
kadt volta miatt csak töredékei olvashatók. 



tiók közül ez volt az I I I . Quod seeundum praxin Ecclesiae 
suos superiores puta seniorem Ecclesiae et inspectores scholae 
agnoscet, debitum eis obsequium praestabit, atque alios suae 
curae commissos idem facere curabit. De ezt ugy violálta, 
hogy soha Toluai Istvánnak maga sem engedett, és még 
némely deákot is ab ejus obedientia abstrahálni igyekezett, 
az mint az inquisitióban vagyon, kinek azt mondotta: Cave 
fráter a Stephano Tolnaeo, quia ille non est patrónus scholae 
nostrae, sed tyrannus. Abban sem engedett neki, hogy az 
Keckermann logikáját tanította volna. Sőt az mely deáknak 
Tolnai István szolgalatjával élt, azt is nem igen szerette. 

VII. conditio ez volt, quod ordinem hactenus in schola 
Patakina observatum legibusque confirmatum est, non turbabit. 
Itt is conscientiáját violálta, hogy az peripatetica logikát soha 
be nem vötte, az Ecclesiának gyakor instantiára iígyl) is, 
hanem az Ramus logikájával vesztegette az deákságot Annyi 
sok collaboratorokat Csinált, hogy soha Patakon azelőtt nem 
is hallatott; kik mellett az mesterek az domesticusokat és az 
extraneus nemességet nem informálták. Régen az Keckermann 
logikáját repetálták, az szerént disputáltak, mostan bánja, ha 
k i repetitióban azt mondja, depone fráter has nugas, az 
a neve. 

Pataki mester Steph. Siderius dagályos levén, egy vágó
két deákot kiűzött volt. k i k így eket akkori generalis zsinat 
eleiben vitték Ujhelyben 1613. 3. Januar. Nem tetszett az 
ministeriunmak az az rancor, azt végezte azért, hogy a modo 
az pataki mester az Ecclesia hire nélkül deákot az scholából 
k i ne űzzön; Tolnai János penig annyit űzött ki, hogy száma 
is talán nincsen. És ez ám őnála ordo hactenus observatus 
non turbatus. És ez az Ecclesiához való obedientia is. 

VI. conditio az volt, quod ministerium ecclesiasticum in 
Ungaria et Transylvania non traducet, nec in persona cui-
quam ministrorum detrahet aut ejus famam quoquo modo 
laedet. Ezt úgy violálta, hogy az subscriptio után való nap 
az publice mondott satyrájában az ministerek felől azont 
mondotta, az mit az sátán pokolban mond felölök. Az meg
holt Tolnai István velünk együtt hallásunkra az pataki scho-
lának gyútogatóinak mondott ez okon, hogy mi prédikátorok 
az hozzánk jött deákokat animáltuk az mesterek ellen, kiket 
mikor kívánnám, hogy specificálja, kik legyenek azok, Tolnai 
János azt felelte, hogy az scholában tegyek csak inquisitiót, 
megmondják. Akkor azt is mondotta, hogy zsinatban is loppal 
járunk. De az inquisitio semmit olyat be nem hozott, noha et 
singillatim et communiter az deákságot reá kérdettem. 



Mit érdemel azért ez ilyen calumniator és schola-égető 
mester ? 

Azt, hogy ez ilyen megdöglött embert mind az scholá-
ból, mind az ecclesiából kivigye, és talán patienter elszenved
hetjük. Ha penig ő Nagysága az scholából kiviszi és az eccle-
siában collocálja, sem agnoscálni, sem assumálni nem akarom 
Ez okokon: 

I . Quia cauteriatam habet conscientiam. 
I I . Quia Groningae cum quadam foemina non ita vixit 

prout debuit, frustra sese D. Altingi testimonio tutatur. 
I I I . Quia sanguinem habet in manu, nec dum reconci-

liata Ecclesia est.. 
IV. Quia corrupit scholam, etiam ecclesiam correpturus est. 
V. Quia rector existens cum templi collegis male con-

venit, collega et ipse existens pejus conveniet. 

4. A zempléni dioecesis presbyteriumának a fejedelemhez írt 
levele. 

Illustrissime ac Celsissime Domine Princeps, Domine 
Domine nobis gratiosissime, clementissime! Salutem, gratiani 
et pacem a Deo Patre per et propter Filium Jesum Christum 
Dominum nostrum precati, pia quaeque officia nostra Celsitu-
dini vestrae sancte pollicemur. 

Kegyelmes Fejedelem Urunk, az Nagyságod pataki prae-
fectus urunknak 5. Novembris irptt leveléből értettük 14. No
vembris az ő kegyelme intimatiója által Tolnai János atyánk
fiának az elébbeni állapotjában, pataki scholamesterségében 
mégis továbbá való megmaradása felől Nagyságodnak ő kegyel
méhez hajlandó kegyelmes jóakaratját, de ily okkal, ha az 
Ecclesia (nem egy vagy két személyt,.hanem az egész Zemplén
vármegyében levő Ecclesiát értvén Nagyságod) nem ellenkezik 
megmaradásában. Nagy és igen terhes ok előttünk, melytől 
indíttatván kelletett szükségképen az Nagyságtok nevezetes 
varasában Sárospatakra ad 18. Novembris gyülekeznünk; noha 
nem mindnyájan egész Ecclesiául, az időnek szoros volta 
miatt, de mindazáltal az mi dioecesisünknek derekasabb része 
és az mint szólunk szokásunk szerént, az mi Ecclesiánkban 
levő egész deputatum presbyterium, hogy Nagyságodnak az 
mi tetszésünket bona fide, bona et Deo debita conscientia 
declarálnánk. 

Tolnai János atyánkfiában Istennek szép ajándékit közü
lünk senki nem tagadja, sőt böcsűljük ő Kegyelmét, de még 



az tudományhoz, ha ki azzal hasznoson építeni akarna, több 
is kívántatnék, kiváltképen az jó lelkiismerettel és szelídség
gel való szorgalmatosság. 

Megmaradását avagy kibontakozását az pataki scholából 
az mi arbitriumunknak mi nem tulaj donithatjuk, nem is akar
juk tulajdonítani, az Nagyságtok kegyelmes jó tetszésében 
vagyon, arra hagyjuk mi is. Ha Nagyságtok mitőlünk kérdés
képen azt akarja megérteni, ítéljük hasznosnak és szükséges
nek megmaradását, azt felelhetjük: mindenestűi szintén haszon
talannak ez ideig való mesterségét nem mondhatjuk, de olyan 
czégéres tudománytól tízszer is több kívántatott volna, hogy 
nem az mennyit használt ennyi idő alatt. Mi közülünk egy is 
az ő Kegyelme tanítását az pataki scholában nem hallotta, 
másoktól, kiváltképen scholabeli tanítványitól, mind kivűl, 
mind az tavaszi scholabeli visitatióban, mind mostan is az 
mit hallottunk és hallunk, abból is Ítélhetünk, az szerint is 
tudósítottuk senior urunk által, ez előtt is felőle Nagyságtokat, 
ós mostan is ugy itílünk, ugy is irunk egyenlő értelemmel 
Nagy ságtoknak. 

Mi jobbnak itíljük lenni az pataki scholának, ha ő 
Kegyelme mesterségének tisztit resignálja. Okait ha bőséggel 
előlszámlálni akarnánk, modum epistolarem excedálná. Mert 
ezelőtt is álmélkodással hallottuk, az melyet nem hittünk el 
annyira, s láttuk az visitatióban ő Kegyelnie miatt az scholá
nak megböcsűlhetetlen káros fogyatkozását, kiváltképen az 
nemeseknek kárát és sokaknak az romano-catholicusokhoz 
deficiálását; mostan is azont halljuk és értjük, hogy ez elmúlt 
tavasztól fogva való tanítása nem igen halad messzebb, mint 
az mit egy hónap alatt kellett volna tanítani. Annak felette 
mivel magának ő Kegyelme peculiaris és az pataki scholában, 
sőt egész Magyarországban, sok időktől fogván szokatlan és 
régen megunt philosophiát usurpált s azt akarja minden tehet
ségével incultálni tanítványinak, valakik azt nem javalják, 
nemcsak tanítványit, de még scholamester-társát is mind exa-
menében, mind disputatiójában szemtől-szemben böcstelenség-
gel illeti. Csak szüret elődedin, nem régen, az collegája Michael 
Szentpéteri, kinek az scholában serény és hasznos forgolódá-
sát és mind öreg deákság s mind nemesség között serénysé-
gét értettük ekketig az scholabeliektől, mivel az Ecclesia még 
ez mult tavaszi visitatiókor demandálta vala neki, sőt az 
Tiszán innen levő mind az négy seniorság, hogy mind az 
nemességet tanítaná, mind az Keckermannus logikáját profi-
teálná, egy examenében de tribus gradibus propositionis 
necessariae tractálván, hozza elől az ramisták ez felől való 



sententiáját, ellenben az peripatetikusokat is, és ezt amaz 
ellen Keckermannussal együtt pro suo modulo ineálta sine 
praejudicio partis adversae. Ezt megértvén Tolnai János atyánk
fia, csakhamar, ugyanazon héten ellene felállván, tanitványi 
előtt gyalázatoson emlékezett tanításában: Quidam inepti sic et 
sic etc Disputatiójában is csak szintén szüret kezdetiben, hogy 
collegáját tanításával együtt discipulusi előtt contemtusba hoz
hassa, mint valami religióban való adversariusa ellen, maxima 
cum contentione et clamore disputált, szemében ezt objiciál-
ván: Qui stupide respondet is ipse stupidus est. Az Ecclesia 
parancsolatja szerént, Szentpéteri atyánkfia az Keekermannus 
logikájának explicatiójához kezdvén, míg Tolnai János atyánk
fia Erdélyben járt Nagyságtokhoz aratás előtt, a deákság nagy 
örömmel approbálta, és ugyan dicsekedett vele, de mihelyen 
Erdélyből hazajött, mind azon volt, hogy unásban juttassa, 
és kezekből az Keckermannust kiverje, melyet nemcsak mi r 

hanem Geleji István urunk is Nagyságodnak írott levelében 
igen approbált. 

Mindezek és több efféle dolgok miatt közöttök békeségv 

és egyesség nincsen s ezután is nem remélhetjük. 
Collegák is efféle dolgok miatt, nem látjuk, mik épen 

találtathassanak melléje s miképen lakhassanak vele egyes-
ségben. Az mostan megnevezett collegája is, csak előtte levén 
esztendejének terminusa, bizony beszéddel protestált előttünk, 
hogy soha többé vele együtt nem lakik és miatta többé nem 
szenved. Zebegnyei János felől is, ki mostan hivattatott pataki 
mesterségre, oly ítélettel vadnak, az kik mindkettőt jól esmé
rik, hogy csak egy hónapig való békeséges együttlakások sem 
fog lehetni, mely dolognak csak immár is, noha még amaz 
el sem jött, Tolnai János atyánkfia részéről nem kicsiny 
jelensége hállatik. 

Sőt mivel az deákságnak is hajlandó elméje sokaknak 
az ő praeconcepta opinióját az ő Kegyelme instillálta, ellen
ben sokak, hiszszük penig az elmésebbek, nem oly könnyen 
inescálhattattanak, közöttök partium stúdium gliscál, az mely 
minden naponként sok búsulásra való okot adó zenebonának 
incendiumával erumpálhat, az mint megesett ez elmúlt nyá
ron, megesett csak szintén mostan is az bényei szüreteken 
is, ezután is nem remélhetünk egyebet, hanem csak közöttök 
való háborúságot és szüntelen való zenebonát, mely az scholá
ban való tanulást és épületet funditus evertálni fogja. Sőt az 
mi az sátánnak szokott mestersége, az keresztyéni szeretetnek 
kötelét ahol elszaggathatja, kicsiny szikrából is nagy tüzet 
gerjeszt, és egy kis különözésből holtig való gyűlölséget, és 



még az religióba is dissensiót s haeresiseket is szokott koholni; 
sok szomorú példák tanítják ezt igaznak lenni. Az philosophiá-
foan való dissensión és abban való különözésnek szabadságán 
kezdi el, és még csak ez által is versengésnek és gyülölség-
nek konkolyát hinti az emberek szivében; bizony félő (kitől 
az nagy kegyelmű Isten oltalmazzonI), hogy az religióban való 
különözést (így!) is és arra való szabadságnak sokaknak 
magoknak tulajdonítására utat ne nyisson, az mely néhol-
néhol csak immár is csírázni kezdett. Az uj és peculiaris 
opiniókon és sententiázkákon (így!) való kapdosás és minde
nek ellen mordicus ineálása, s még penig fejedelmi méltósá
gok s herczeg urak gratiája és favora alatt mit szerzett 
legyen nem régen Belgiumban, szomorú óhajtással említi az 
egész keresztyénség. 

Érti Nagyságtok az mi tetszésünket, mi nem hogy szük
ségesnek és hasznosnak Ítélnénk Tolnai János atyánkfiának 
az pataki mesterségben tovább maradását, sőt az schola és 
ecclesia kárára hajlandó dolognak lenni igen félünk. Mert az 
pataki scholában Nagyságodtól adatott törvényhez magát csak 
akkor és abban tartja, az mikor és amiben akarja. Mert annak 
felette annyira jutott az pataki deákság az ő Kegyelme philo-
sophiája miatt, hogy nem régen maga collegájával együtt az 
öt első collatiókban az nemességnek tanítására egy illendő és 
elégséges collaboratort nem találhattanak, hanem a sexta col
latióból vontak egy novicius szabásút elől, és ekképen maga 
megtapasztalta practice az maga tanítványiban hasznoson taní
tott philosophiának foganatját, az maga collegája beszéli előt
tünk. Nagyságtok továbbá mit cselekszik vele, az Nagyság tok 
kegyelmes tetszése. Mi az pataki scholára és az által az egész 
magyar nemzet között levő kicsiny Ecclesiára következhetendő, 
csaknem szintén szemünkkel látható s kezeinkkel tapasztal
ható kárnak félelmétől kényszeríttetvén, istenes indulatból cum 
soiemni protestatione mondjuk, ha mi kár következik, mi ne 
legyünk az okai. 

Az kegyelemmel bővölködŐ Ur Isten Nagyságtokat bol
dog virágzó jó egészséggel és országában békeséges biroda
lommal megkoronázván, számos esztendőknek folyásáiglan, 
szegény nemzetünknek s abban levő anyaszentegyházának 
oltalmazására tartsa meg. 

Datum ex congregatione nostra Patakinensi 18. Novem
bris 1642. 

Humillimi Celsitudinis vestrae clientuli: Stephanus P. 
Miskolcinus fratrum senior suo et venerabilis presbyterii 
nomine. 



5. Attestationes. 

Thállyai tanács. Esperest Tholnai János uram közinkben 
jővén, az prédikátorokat az hallgatókra, az hallgatókat az. 
prédikátorokra formaliter megesketvén, parancsolá az többi 
között az mi prédikátoraiknak, hogy templom kivűl és az 
begyülekezett seregnek jelenléte nélkül ne keresztelnének, ha 
beteg levén az gyermek, kereszteletlen meghalna is. Mely 
dolgot minek előtte Keresztúri István uram el akart volna 
ecclesiánkban kezdeni, és ezzel együtt az házanként való 
caput-olvasást, az menyecskéknek és leányzóknak abc-re való 
tanítását nekünk suadeálni, azelőtt egy szombaton déllyesti 
könyörgés után hívott házához 3 tanácsbeli embereket, és 
szándékát megjelentette egy jegyzésből, kérdvén őket, ha 
javallanák, de azok, mint váras képét nem viselők, magoktul 
nem javallottak, hanem párt kívánván, mit akarnának ő Kegyel
mek, hadd adnák az társaság elejben. Melyre ő Kegyelmek 
az párt kiadták, de nem várván közönséges tetszésinket, mind
járt vasárnap Keresztúri István uram felállván azt monda r 
Mind az polgár, s mind az nemes uraim közül, az kikkel 
illett, közölvén elkezdendő dolgunkat, javallottak. Mely dolog 
nem is volt hírével csak egy nemes embernek is derekason. 
Mi nem is acceptáltuk, noha Esperest uram azzal erősítette, 
hogy az ő lelke kárhozzék, ha az kereszteletlenség miatt 
meghal is az gyermek elkárhoznék, élvén ő Kegyelme amaz 
Szent Pál mondásával: Si radix . . . — és az Betsabétul való 
Dávid fia példájával. Melyet meghallván P. Praefectus uram, 
bizonyos itt lakos atyánkfia által megizente mind István urai-
méknak, hogy ne cselekedjék, s mind nekünk, ne consentiál-
junk, s nem acceptáltuk. De azonban az mi akaratunk ellen 
ugyan eljártak dolgokban, és mikor követinket közönséges 
gyűlésünkből hozzájok küldtük volna, azt felelte Kovásznai 
Péter uram, ihol az ördög játszik, azért tekeritek ki kezünk
ből, ha kitekeritek, ám akármit cselekedjetek. 

Azzal is édesítene ő Kegyelmek ezen dolognak bevéte
lére bennünket, hogy ha meghal is az gyermek keresztelet
len, mégis tisztességesen temethetjük. Mert ezelőtt is 50 esz
tendővel igy volt az ecclesiában. 

És mikor immár egykor templombeli szolgálatról kijő-
nénk, agnoscálják némelyek, hogy hozának szemközben egy 
keresztelendő gyermeket, és az cinteremben elől találván pré
dikátor uramékat, nagy sok reménykedéssel hittak vissza. Azt 
mondván ő Kegyelme, hogy ha ezután olyankor hozzák az 
gyermeket, meg nem kereszteli. 



Egykor harmadszor is reájok izentünk, ne cselekedjék, 
de ugyan nem supersedeáltak, hanem schola-mesterünkkel 
reákezdettük az éneket, mely dolgáért mit mondott Keresztúri 
István uram ő Kegyelmének, maga testálhat felőle. Mert mi 
egynehányszor prédikáczió s könyörgés után énekszó hallás 
nélkül jöttünk ki az templomból, hogy meg nem engedték az 
mesternek az éneklést, noha némelyek ott benn is maradtak. 

Az mostani úttal elkezdett dolgokat pedig ő Kegyelmek, 
követeinktől azt üzenték, hogy ha kívántatik, halálokkal is 
készek megpecsételni. 

Thállva. Ex consensu universitatis nobilium et ignobilium 
13. Febr. Í646. sub sigillo. 

Tallyai mester Paulus Marosi juratus fatetur: Keresz
túri István uram azt tanította: az mint hogy közönséges helyen 
kell tanítani csak, ugy keresztelni is. Ezt cselekedettel is elkövette, 
és azért, hogy én az éneket elkezdettem az szokás szerint, árul-
tatónak mondott mint ki az bevétetett usust elíordítottam. 

Kovásznál Pétertűi hallottam, hogy karácson üdnepe 
felől azt mondotta: nem kell annak lenni, mert a csak super 
stitio. Keresztúri uramtul azt is hallottam: ha az mi eleink az 
igazságot megesmérték s eltitkolták, igen vétkeztenek. Ezt is 
hallottam közönséges panaszolkodásban, hogy ő Kegyelmek 
igen kárhoztatják az mi eleinket. 

Keresztúri uramtul nem, de mástul hallottam, hogy mon
dotta volna, hogy az régiek nem világosíttattak volt meg. 

Attestatio senatus Szepsiensis. 
Judex primarius Joannes Mikházi: 
Ez elmúlt 1645-ben 30. Julii az prédikátori rendnek 

partialis congregatiója levén varasunkban, Esperest T. J. uram 
ő kegyelme többek között tudakozván az keresztelésnek mód
járól, helyéről és idejéről, mi ő Kegyelmének az elébbi rend
tartás szerént megbeszéllettük. 0 Kegyelme erre prédikáto
runknak, Borosnyay Gáspárnak azt mondta: Nem ugy legyen 
ezután, hanem ha kisdedet kereszteltetnek, az atyja is jelen 
legyen, az templomban reggeli órákon az közönséges gyüle
kezet előtt. És ha valaki ez szerént nem cselekednék az ő 
gyermekének megkereszteltetésében, meg ne keresztelje ő 
Kegyelme annak gyermekét, sőt ha ki iterata vice contumax 
lenne, az gyülekezetből kirekeszsze prédikátor uram, és ha 
halottja lenne, akár maga, akár felesége, gyermeke, el ne 
temetné ő Kegyelme. Melyet mi mindazáltal continuáltatni 
tovább nem engedhettünk, mivel csak immár is az szomszéd
ságunkban lakó ellenkező atyafiak sok vallásunk kisebbségére 
való csúf beszédekkei ületének bennünket. 



Az lelkeződők és részegesek felől is azt parancsolta ő 
Kegyelme, hogy ha elsőben hallaná ő Kegyelme vagy része
gen látná, azért ecclesiát követtetne vele, — ha másodszor, 
examinálná, és sem magát, sem házanépét az oly embernek 
tisztességesen nem engedné temetni. 11. Febr. sub sigillo oppidi. 

Szerencsiensium attestationes. 
I . O. d. Andreas Tibai, annorum 32. 
Győri Istvánnal levén gönczi gyűlésben (az prédikáto

rával), említem ő Kegyelmének: mi okon cselekszik most ez 
dolgot, hogy ezelőtt háznál is kereszteltek, éjjel is, s akármi 
időtájban is? Kire ő Kegyelme felelt: ennek előtte gyengék 
voltak az keresztyének az vallásban, azért cselekedték némely 
tanítók, de ha némely tanítók az porban takarták és elhall
gatták az igazságot, az mi böcsületes esperestünk velünk 
együtt élni akar vele Mert némely tanítók az pohár mellé 
szítanak. 

Hallottam ő Kegyelme szájából, hogy az Ecclesiában 
nagy szakadás vagyon, csak Isten tudja, mi leszen. Ismét ő 
Kegyelmétől hallottam: Nem káplán, szolgatárs. 

I I Andreas Czapó annorum 60. jur. fatetur, 
III. Andreas Merva (?) juratus assessor 41. fatetur. 
Isten ingyen kegyelméből áldott volt meg egy fiu mag

zattal, melynek azon órában vévén eszünkben beteg voltát, 
futottam emberséges emberekhez keresztatyáért, anyáért, hogy 
felvigyék kereszteltetni prédikátor uramhoz, fel is vitték, de 
G-yőri István p. uram nem keresztelte meg éjjel. Azután az 
gyermek nem érte az reggeli prédikácziót, hanem megholt. 
Győri István uram hivatván monda: Tudom, Kegyelmed nehez
tel (mondék: bizony fáj a szivem), — monda: ne, mert az 
keresztyének gyermeke ha kereszteletlen meghal is, el nem 
kárhozik; bár az én lelkem kárhozzék el, ha az keresztelet-
lenség miatt elkárhozik. 

Egykor visitatióban esperest T. u. is itt levén, ezen 
dolog jőve bé, melyben ő Kegyelme is igy vigasztalt: ne fáj
jon szived, mert si radix sancta etc. Hogy meg nem jelentette 
az rendelést, nem jól cselekedte Gy. u. Hogy az articulushoz 
tartotta magát, jól cselekedte. Ezután is ehhez tartsák mago
kat, mert ezután igy leszen. Közönséges helyre vigyék keresz
telni, akár vasárnap, s akár éjjel, napon reggel vagy estve, 
az templomba, — de hogy csak vasárnapra rendelte volna, 
nem hallottam. 

Hallottam Győri I . uramtul Miskolczi prédikátor uram 
lakodalmakor: ördög, nem főpap, — ördög, nem káplán, 
szintén olyan szolgatárs, mint szintén maga. 



IV. O. d. Michael Kováts. 30 
Tudom, midőn egy keresztyén atyánkfiát éjjel felvitték 

volna az keresztségre, Győri István uram meg nem keresz
telte semmiképen, mutatván az Ecclesia 12. articulusára. 

V. Nicolaus Szőts Judex primarius. Engemet Esperest 
uram meg nem hivén polgári hitemre, formaliter meges-
kötött az prédikátorra. Az kereszteletlen megholt gyermeken 
kivűl semmit nem tudok Vasárnapra nem szorítja az keresz-
telést. 

VI Michael Molnár 40. Az egy gyermeken kivűl hogy 
valami oly dolog volt vala, nem tudok. Vasárnapra nem szo
rítja az keresztségét 

VII. Michael Balog 49. Az prédikátort és bírákat meg-
eskettötte formaliter. Coetera ibidem. Esperest uram vigasz
talta az gyermek atyját: nem kárhozott el, másszor is az 
gyülekezet előtt fognak keresztelni közönséges helyen. 

Szántaiensium attestatio. 13. Febr. 
I Franciscus Szíjgyártó 60. juratus vero civis. Emléke

zem reá, mikor Esperest T. J. u. itt visitált, az Ecclesia arti-
culusából azt disputálta, hogy az mint az Ur vacsorájának, 
ugy az keresztségnek is az egész gyülekezet előtt kell kiszol
gáltatni Melyet mi uj és szokatlan dolognak mondván, és 
hogy sokan benne megbotránkozván, pápistákká lennének, azt 
mondotta: ha eddig nem volt is, de az Ecclesia régi vége
zése azt kívánja, ezután ugy legyen; más keresztyén orszá
gokban is ugy élnek vele. 

II. Ladislaus Szabó idem 49. 
III. Andreas Rimaszombati 60. Idem fatetur. 
IV. Matthias Juhász 45 Idem fatetur. 
V. Joannes Székes 33. Idem fatetur. 
VI. Andreas Tállya Szabó 30. Idem. 
VII Martinus Szabó aedilis juratus 35. Idem fatetur. 
Tokajiaké 14. Febr. 
I . Demetrius Szőts judex primarius. Hallottam T. J. 

uram szájából: Akkor válik el, mikor meghal. 
I I Michael Pap. Hallottam T. J. u. szájából, hogy első

ben tanítani kell, s azután kell keresztelni 
Hallottam Tolcsvai Márton uramtul: Ha az éjjel felesé

gemnek gyermeke lenne, s reggelig meghalna is, de meg 
nem keresztelném az magam gyermekét is könyörgés előtt. 
Hallottam T. J. u.-tul, hogy az sátoros üdnepeket nem az 
Isten, hanem az Ecclesia szerzetté. Iterum, az elválasztásról 
prédikálván, azt mondotta •• Az elválasztás Isten ajándéka, de 
akkor tudja, mikor az lélek kiszakad az szájából. Azután T. 



J. uram prédikálván, azt mondotta: Nem értettük, mert ő 
Kegyelme szólt az hitetlenekről. 

III. Michael Adám civis juratus. Hallottam T. J. u.-tul, 
hogy az kik keresztyének, gyermeke kereszteletlen sem kár
hoznak el, mert si radix etc. Tolcsvai uram is azont állatta. 

Karácsonban prédikálván, T. u. mondotta: Hol az szolga
bíró, felesége, hon az böndő etc. Megesküvétek hiszem az 
sacramentum által, de hamisan, mert még csak tiz igaz 
hypokrita sincs köztetek. 

IV. Joannes Csizmadia juratus civis. Hallottam T u.-tul 
az székből, hogy az elválasztás akkor tetszik meg, mikor az 
lélek kimegyen szájából. Ismét: Megesketök hiszem, de bár 
csak tiz igaz hypokrita volna köztetek. 

Joan. Szentpéteri Juratus Nótárius Tokaiensis. Hallot
tam T. J. u.-tul, hogy az kik az keresztelést coram coetu kez
dették tanitás nélkül, gorombául cselekedték. Mert én is 
elkezdem, de elsőben publice tanítok róla. Ha veszik jó, s 
ha nem: én protestálok Isten előtt s azt mondom: Ego et 
família mea te colimus. Az casus necessitatis felől azt hal
lottam, hogy az Ecclesia articulusában ez az terminus: casus 
necessitatis, nem az beteg gyermekekről értetik, se nem arra 
tartozik, hanem persecutiónak idejére csak. Az üdnepek ellen 
hogy tanított volna, nem hallottam, hanem mondotta, hogy 
traditio. 

Hogy praedecessorit spécince gyalázta, kárhoztatta volna, 
nem hallottam; hanem mondotta azt, hogy csak vesztegették 
az községet. Iterum, az elválasztásról ezt hallottam: akkor 
válik el, ha üdvözült vagy elkárhozik az ember, mikor meg
hal, dé hogy ugy mondotta volna, hogy akkor tudja meg, 
ugy nem hallottam, s nem is ugy mondotta, mert én ugyan 
ott az templomban mindjárt Írásban vöttem. T. uramtul ezt 
hallottam: Ez még semmi, de nagyobbak lesznek. Iterum T. 
U.-tul hallottam, mikor az templomban kevesen voltunk: Hami
sak vagytok, megesküvétek ma Istennek az sacramentomban 
s megszegétek. Nem hogy keresztyének volnátok, de adná az 
én Uram Jézus Krisztusom, bár csak tiz igaz hypokrita volna. 
Vaj ki jól esmérlek titeket én, ti tokajiak. 

Benedictus Bodor (Torzonborz nemes ember). Tolcsvai 
M.-tul hallottam: Majd Kegyelmeteknek minden szemetén hor
dozzák az sacramentumot, coram coetu kell lenni, — mit árt, 
ha kereszteletlen hal is meg az gyermek. Iterum: Azelőtt 
miért cselekedtétek meg? Nem jól cselekedtük, az articulus 
ellen cselekedtünk. Bizony uram, itt is be kell vennetek, még 
hátra az nagyja — igy felelt. Azt is mondotta: In baptismo 
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non est casus necessitatis. Item: Mester uramtul hallottam, 
azt mondja T. u.: Ez csak az aprólékja, nagyobbak követ
keznek még. Ugyan tőle mester uramtul hallottam: T. u. ilyen 
kérdést tött: Mi lehet az oka, hogy az emberek ily igen oppo
nálták az igazságnak magokat? Felelt valamit egy prophetiá-
ból. Hogy közel az Antikrisztusnak veszedelme; mennél köze
lebb veszedelméhez, annál inkább dühösködik az ő tagjaiban. 
En azt feleltem mester uramnak: Az következik, hogy mi 
vagyunk hát az Antikrisztus tagai, kik nem javaljuk az ő 
Kegyelmek cselekedeteket, és miáltalunk dühösködik. Ne 
adjon Isten nekünk oly tanítókat, az ki (sic!) minket Anti
krisztus tagainak tartanak. 

T. u.-tul hallottam, prédikálván az elválasztásról; Akkor 
tudja meg ember, ha üdvözül, mikor az lélek az testből ki-
megyen. Kijővén, mondottam emberséges emberek előtt: Én 
nem vagyok azon az valláson, mert gyermek-koromban ugy 
tanultam: Fides est domus Dei et vita fiducia. Item: Ugyan 
T. u. azt mondja, az Tokajiak mind hamis hitűek, istentele
nek, ő jól ismeri őket. Nem hogy egy keresztyén volna köz
tök, de csak tiz hypokrita sincsen. Adná az én Jézusom, csak 
hypokrita keresztyén volna köztetek. Item az prédikáczióban 
kit torzonborz nemes embernek, kit böndőnek mond. 

Item az Ur vacsoráját mikor ki akarja osztani, ez az 
vigasztalása: Az ki communicálni nem akar, kimenjen innét, 
itt ne akadályoskodjék, ha szégyent nem akar vallani. Menjen 
az sátán után Judással. 

Az Coronában sok confusio rijogatja az embereket, állj 
meg, jövel, az szegény emberek csak tébolyognak, mert az 
régi közönséges gyónás formáját elhagyta, az mi elméjire jő, 
azt mondja. Az régi szép énekeket, psalmusokat, hymnusokat 
énekeltetni nem engedi. 

Czeteri István nemes ember Tokajban fatetur. 
Petrus Liszkai minister Ladaniensis ecclesiae. Hallottam 

Szinán laktomban Istvántul Győri István uramtul visitatiókor: 
Az mi eleink az porban takarták az igazságot, — ha mi 
kitálaltuk, kinek mi ellene benne. Az keresztelés felől hal
lottam T. u.-tul: Ha eddig cselekedte Kegyelmed, nem jól 
cselekedte. Ezután nem jól cselekedte. Meg is parancsolta, 
különben ne legyen, hanem in coetu publico csak; addig az 
mester ne énekeljen. 

Item gönczi gyűlésünkben is ugyan Győri uramtul másod
szor is. Ha az régiek porba takarták az igazságot, mi nem 
cselekedjük, s miért nem végezték. Ugyanott másodszor is azont 
vallotta, urgeáltatván Győri uram, hogy az régiek porba takarták. 



Joannes Komáromi rector scholae Tokajiensis. Az keresz-
telést coram coetu mondotta T. uram, hogy kell lenni. Hal
lotta tőle. Iterum. Hallottam T. u.-tul, ilyen kérdést tett: Mi 
az oka, hogy most az emberek ennyire opponálják magokat 
az igazságnak? felelt maga T. u.: Azért, megprophetáltatott, 
hogy az Antikrisztus veszedelme közel vagyon, s azért dühös
ködik az ő tagjaiban. Item. T. u. hallottam könyörgésében az 
templomban: Ur Isten az kik az botránkozásokat szerzik. Az 
kik a te dicsőségednek előmozdítóit meggátolják, töröld ki az 
élőknek könyvéből, ronts meg őket; de ha meg nem térnek, 
ugy értette. 

Joannes Komáromi major, rector scholae Oönciensis. 
Hallottam, azt állatták, hogy az keresztségnek coram coetu 
kell lenni, az articulus szerént ne legyen abban semmi exemptio. 
Item karácson üdnepének abrogálása felől hallottam nénie-
lyektűl beszélgetésben, hogy azoknak nem kellene lenni, de 
nem emlékezem, kiktűl. 

Stephanus Gönci, minister Somodiensis. Hallottam, azt 
állatta T. J. u., az mint immár másutt is- ide alá bevötték, 
mi is publice coram coetu az utolsó éneklés előtt keresztel
jünk. Hallottam azt is: nem agnoscál semmi necessitatis casust. 
Iterum hallottam: Mikor az Ecclesia könyvében való visitatiö 
formájára igazítottam volna Szepsiben, azt mondotta: Tudom, 
ott vagyon, s tartom, de nem azért, hogy éljek vele. Hallot
tam Regéci u.-tul is, hogy azt mondotta: Megárt az atya
fiaknak, hogy feltámadtak Tolnai u. ellen. Mert itílem, Urunk 
parancsolatja vagyon nála s már odabe be is vétette ő Nagy
sága az informatiót. 

Joannes Diószegi minister Ondiensis ecclesiae. Hallottam 
az keresztelés felől, azt mondotta T u., coram coetu in templo 
kell csak lenni, és ugyan semmi casus necessitatis nincsen. 

Stephanus Lasztóci minister Gö'ncruszkaiensis. Hallottam, 
T. u. mondotta: jobb, kereszteletlen haljon meg az gyermek, 
hogy nem mint templomban ne kereszteljem meg; az felől 
tisztességesen temethetik el. En mondottam erre: Ha látom, 
hogy meg akar halni, vagy büntet Kegyelmed, vagy nem, 
megkeresztelem. Ettűl tiltott, hogy ne cselekedjem. 

Iterum. Mikor az régi eleinket: Szepsi Mihály, Suri 
Mihály uramékat előhoztam volna, hogy ezek eféléket nem 
cselekedtek, igy felelt: Hiszen szép! ha az én atyám vak 
volt, én is va k lennék, hogy én azt kövessem? Kötve tart
játok az igazságot. 

Caspar Borosnyai minister Szepsiensis. Énnekem sub 
poena depositionis meghagyta Tolnai János u., hogy csak 



publice coram coetu kereszteljek. Ha szintén meghal is az 
gyermek, másutt ne kereszteljek. Azt is mondotta T. u . : 
minden ecclesiákban oda alá igy rendeltem, azért Kegyelme
tek is igy cselekedjék. 

Matthias Miskolczi minister Meggy aszó iens is: Én minden
kor T. u.-mal jártam visitatióban, noha nem mindenkor vol
tam benn. Hallottam, hogy az 12. articulus szerént kívánta, 
hogy az templomban coram coetu legyen. 

Reverendus d. Joannes Visolyi consenior, minister Bej-
ceiensis. Hallottam T. J. u. sub poena privationis parancsolta, 
hogy templom kivűl, sine coetu publico ne kereszteljenek. 
Item hallottam, h< gy az üdnepeknek is abrogáltatásit emle
gette két helyen. Sóvártt ugyan tiltotta is róla viceispán uram. 
Item azt is hallottam két helyen: Az régi tanítók felől azt 
mondotta: Öreg emberek voltának azok, s elment az eszek. 

Stephanus Győri minister Szerencsiensis. Hallottam, hogy 
mindenütt suadeálta, hogy publice kereszteljenek, mert az. 
Ecclesia articulusa kívánja. Hogy az község ellene szólott r 

azzal expediálta magát: Nem kárhozik el a kereszteletlenség 
miatt az gyermek, szintén oly tisztességesen temethetik. Roz-
gonyi visitatióban hallottam Görgei Tárnástul, akkori szántai 
prédikátorral, hogy azt mondotta az kassaujfalusi prédikátor
nak: Atyámfia, ha az kassaiak pokolba mennek, mi ne menjünk. 

Stephanus Kapi minister Kisszilvaiensis. Iteratis vicibus 
hagyta Tolnai J. u. nálunk visitatiókor, hogy az keresztség 
csak coram coetu legyen, és tudom bizonyosan, hogy ez pro-
hibitio miatt két gyermek holt meg kereszteletlen. De ez 
testist ejiciálja, mivel — az mint praetendálja T. u. —• vér 
vagyon kezében 

Michael Motosoci Fintaiensis ecclesiae minister ugyan-
azont vallja. 

Stephanus Tolnai minister Töltszékiensis. Itidem ezt 
addálnám: Hallottam az gönczi gyűlésben Győri István sze
rencsi prédikátoriul, mikor appellatio lött volna ad patres 
defunctos: Az igazságot csak az porban keverték és láb alá
takarták. 

Benedictus Szerdahelyi minister Sóváriensis. Az visita
tiókor nekem igy szólott T. J. u.: Édes fiam levén, ugyan 
imponálom, hogy praesente coetu legyen az keresztség, vagy 
concio előtt, vagy mindjárt utána, de ha lehet, vasárnap 
legyen. Mi semmi necessitatis casust nem ismerünk. Reversa-
lisom szerént, mely volt T. u.-nál, egy lutheránus gyermeket 
meg nem kereszteltem, az mint hallottam, azon éjjel az 
klastromba vitték keresztelni. Tudom azt is, hogy három gyer-



mekeket vittek, egyet lutheránus paphoz, kettőt pápistához 
keresztelni, de nem tudom mi végre. Itten hallottam Győri 
uramtul azt, az mit T. István uram oda feljebb válla az régi 
eleink felől. 

Michael Szikszai minister Somosiensis per omnia ita. ut 
superiores fatetur. 

Ide járulnak az régi attestatiók is, melyek ez mostani 
causát igen deci arái ják. 

6. „Medgyesi Pál uram levelének summája" (Veréczihez 1646.) 

• Egynehányunk ellen való gyűlölségből (nem egyébért, 
hanem az Isten dicsőségéhez való forrásunkért) némely uraim 
majd minden egyházi autoritást külső kézhez bocsátnak; 
ezután félő, hogy annál is több ne legyen az praescriptio. 
Melyet Kegyelmetek nem kevéssé segitett ezzel az mostan 
esett, magok között levő szakadozással. Oh édes atyámfia, 
nem javallom én, hogy Tolnai János uram azon kezdette az 
abususoknak tollálását, és hogy Kegyelmetekkel nem consul-
tálkodott azelőtt ez dolog felől, hogy egyező akarattal csele
kedett volna Kegyelmetek, az mit cselekedett volna. Mindazáltal 
ugyan nem igy kellett volna(én tetszésem szerint) Kegyelmeteknek 
vele bánni. Hatalmas Isten, hogy Kegyelmetek ő Kegyelmének 
suggillálására ex professo arról az materiáról disputált, és hogy 
alattomban való fellázasztások estének. Hiszen nagy alkalma
tosság adattatott az ördögnek az zűrzavar szerzésére és az 
adversariusoknak az csúfolásra! Hol volt az atyafiságos sze
retet? Hol az Krisztus testéhez való szorongató szerelem? 
Még ide be is azt izente Kegyelmetek urunknak, hogy ha 
mivel Tolnai J. uram vádoskodnék Chernél uram által, ne 
adna ő Nagysága hitelt. Hiszen nagy nevetségre adjuk és 
taszítjuk affélékkel magunkat! Bezzeg édes atyámfia, Kegyel
metek megbocsásson, az Kegyelmetekhez és az Krisztus tes
téhez való nagy szerelem szóitat igy. Nem ilyen irral kellett 
volna azt az sebet gyógyítani. Azt mondják az külső főembe
rek, hogy megtetszik, hogy az öreg emberek kiholtanak közü
lünk. Miért örülünk az nagy Istenért egymás gyalázatjának ? 
holott az Isten tisztessége egyszersmind forog gyalázatban 
miattunk. 

Az mely theseseket Kegyelmetek kibocsátott, némely 
részében, nostris exceptis, az mi vallásunkon való ecclesiák-
nak istenes és jobb értelemből való praxisok ellen vagyon. 
Holott mindenütt in coetu ecclesiastico keresztelnek. Bisterfeld 
uram azt mondja, hogy valahol járt, mindenütt ugy vagyon. 



Nem esmérnek egyéb casust, haud ut plurimum persecutionis. 
Azt mondja ő kegyelme, az atyja püspök volt, de nem keres-z 
telt volna extra coetum, kiváltképen éjszaka, ha az gyermek 
megholt volna is. Egyáltaljában az az privatus baptismus 
extra casus amaz rút pápistás értelemből maradott reánk, 
hogy az baptismus absolute necessarius ad salutem. Noha az 
mi engemet illet, én ezzel az reformaíióval nem siettem volna, 
és magamtul nem is cselekedtem volna ilyen nagy dologban, 
holott oly gyengék az szülék miköztünk, hogy nagy részint 
azt vélik, hogy ha akármi okból múlnék el gyermekeknek 
keresztségek, főképen ha tilalomból, elvesznének. Avagy csak 
ez gyenge atyáknak, anyáknak vigasztalásokon is, mindaddig, 
mig megtaníttattanak volna, hozzájok bocsátkoztam volna. 
Azután communi consensu igyekeztem volna introducálni az 
jó usust, annyival inkább, hogy kánoni között is expresse ott 
vagyon az Kegyelmeteknek, canone 12. Ne mondja senki, 
hogy nincsen az szentírásban, mert Keresztelő Jánoshoz egész 
Judaea kiment s ott az közönséges helyen coram coetu keresz
telkedtek. Igy amaz három ezerek Act. 2. és az samariaiak 
Act. 8. Az camerariust, hogy külön keresztelte Filep, nem 
csuda, mert nem volt ott attájon ecclesia, osztán ecclesia 
volt az, mely ott jelen volt. 

Az festumról is az mit ir Kegyelmetek, ugy tetszik, 
damnálja azzal az genevai, galliai és egészben az scotiai 
ecclesiákat, az melyekből minden emberi szerzést az isteni
tiszteletben kihánytanak, és semmi egyéb üdnepet az vasár
napon kivűl nem tartanak. Noha quod ad me, in his circum-
stantiis positis, nem kárhoztatom, csakhogy ki kellene az 
auditorinknak fejekből verni, hogy ne tartanák nagyobbnak 
az vasárnapnál, mely Krisztus és az apostolok szerzése, és 
ne vélnék, hogy esztendőt által csak abban az egy üdőben 
kellene karácson, húsvét, pünköst üdnepeit tartani, holott 
tisztünk, hogy egész életünkben mindenkor háládatosan üljük 
azokat az nagy jótéteményit az mi édes Istenünknek, melyek
ről azokban az üdnepekben szoktunk egyszer-egyszer meg
emlékezni. 

7. Zsinati végzés a presbyterium ügyében. 

Anno 1651. 23. Maji societas fratrum. in comitatu Zemple-
niensi existentium in partiali synodo Benyem convocata, juxta 
deliberatum synodi Ujheliensis anno proxime praecedenti cele-
bratae de presbyterio in ecclesiis hungaricis instituendo, vei 
saltem reformando consensit in his punctis: 



1. Essentialia quaevis presbyterii ad strictiorem eccle-
siasticae disciplinae vigorem retinendum, ad ataxias in ecclesiis 
Christi corrigendas et peccata coercenda, ex institutione divina 
et consensu omnium orthodoxorum approbare; accidentalia 
vero presbyterii in externis módis et circumstantiis, quae ad 
essentiam presbyterii per se et absolute non pertinent, sed 
pro circumstantiis diversarum ecclesiarum variare possunt et 
solent; (egy szó leszakadva) pro circumstantiis certarum eccle
siarum, quibus praejudicare in accidentalibus ejusmodi tan-
quam adiaphoris praejudicare nolumus; ex libertate christiana 
et ecclesiastica institutione eadem accidentalia quoque appro-
bamus, quin etiam si circumstantiae quarundam ecclesiarum 
nostrarum id erigerent tanquam accidentalia, pro meliori esse 
si quae applicabilia essent, accedente potissimum p aecipuo-
runi ecclesiae membrorum consensu, admittenda optaremus, 
quia tarnen ecclesiis hungaricis cum illa formalitate, qua prae-
sumitur et praeconcipitur a quibusdain fratribus, inlo et prae-
scribitur presbyterium illud, tanquam juris divini constricta illa 
formalitate applicari nequeat; neutiquam nos admittere posse 
profitemur ingenue. Eo quod eorum illud presbyterium cum 
speciali quadam formalitate praeconcipitur ac distinctum, uni
versalem quandam reformationem sapiat multorum scandalo 
et futuro ac ineffabili ecclesiarum damno, imo et impossibili-
tatem inclusam latent, quicquid tandem de possibilitate etfacilitate 
distincti íllius presbyterii praesumatur a quibusdam fratribus. 

2. Quia tarnen vigor et rigor ecclesiasticae disciplinae 
qua publice qua privatim in ecclesiis paroecianis seu particu-
laribus sive ministrorum indulgentia vel etiam alibi ignorantia 
quadam sive usurpatione libertatis nimiae quorundam audito-
rum partim in excessu partim in defectu sensim calefactari 
coepit in ecclesiis nostris, quod quidem gravi cordolio cerni-
mus, optaremus equidem vehementer in hac societate nostra 
pariter atque in aliis etiam ecclesiis, vigorem et rigorem eccle
siasticae disciplinae arctiore quodam vinculo coarctare, ad 
coercenda peccata et ataxias tollendas adeoque senatores 
oppidanos et potiora ecclesiarum membra, qui secularium seu 
politicorum presbyterorum vices sustinent cum pastoribus in 
ecclesiis nostris, in exercitio ecclesiasticae disciplinae ad offi
cium presbyteratus majore cum adnutione atque diligentia 
perficiendum, diligentius informandos et superiorum magistra-
tuum authoritate confirmandos, summis votis acciperemus. Id 
quod neminem virorum verbi divini ministrorum, qui vivam 
verbi divini praxin in suis ecclesiis exerceri applicant, non 
annihilare (?) existimamus. 



3. Protestamur igitur sancte, nos in hac societate nostra 
hactenus quidem absque consensu reliquarum ecclesiarum probe 
memores sanctae unionis ecclesiarum hungaricarum et trans-
silvanicarum nóvum aliquid presbyterium ab illo recepto et a tem-
poribus reformationis in ecclesiis hungaricis usitato formaliter 
distinctum,ut quibusdam adplacet et quidam nonnulli fratres ima-
ginantur, vei etiam suspicione quadam aliqui de nobis praeconci-
piunt, nondum recepisse, sed nostram sententiam de certa modali-
tate presbyteriorum sive jam constitutorum sive constituendorum 
ad communem reliquorum fratrum eis et ultratibiscanorum, 
quibuscum unionem exercemus in Christo, consensum remisisse. 

8. Barcsay Akos levele Lórántfy Zsuzsannához. 

(Az eleje hiányzik) isteni rendelést, hirtelenke-
dének egyen vagy ketten, dicsőségeknek előbb mozdítását 
tekintvén inkább, mint isteni dicsőséget; azért is nem bocsá
totta s nem bocsátja Isten elő ő Kegyelmeket. De immár az 
ecclesiák az régi állapotban megöregedvén, igen hirtelen kez
dek az korlátban fogni, nem különben, mint az megaggott 
fának görbeségét egyenességre akarván hozni, eltörést szerez 
inkább, mint megegyenesítést, igy járnak az hirtelenkedők is, 
kárt mint hasznot tőnek. Én, látja Isten, Kegyelmes asszonyom, 
szánom szívből Nagyságod ezen való törődését, tudván az 
Nagyságod természetit, az mit felteszen s végében nem vihet, 
minemű szívbeli fájdalmával szenvedi, de Kegyelmes asszo
nyom, csendesítse meg Nagyságod felháborodott lelkeesmeretit 
Gamaliel példájával: Ha Istentől vagyon, végben megyén, ha 
nem, esze vesz; ugyanis Isten nem akarta végben mehetősé-
gét, mert ha akarta volna, az együgyűek által kezdette volna, 
nem az magokat másoknál tudósabbaknak állítók által, az 
sziveket is minden rendnek az bevételre elkészítette volna, 
mint az apostoli cselekedetekben az Szent Péter prédikáczió-
jának hallgatására; de ez az isteni dolog az kevélyeket meg
alázassál, az alázatosakat felmagasztalással szokta megaján
dékozni. Ugy látom, az én Kegyelmes uram is nem kevés 
szívbeli fájdalmával vagyon, hogy Nagyságodnak láttatik véteni 
ez dologban, látja Isten, magam szánom az ő Nagysága ezen 
való búsulását, de jobb Istennek engedni, mint sem embernek 
kedvezni. Nagyságodnak alázatosan könyörgök, tekintse Istent 
s az jó lelkiesmeretit, az mely mindenek előtt tündöklött s 
tündöklik, hogy sem több botránkozás következzék, mint 
haszon következett, az ellenkezők között is nagyobb rágal
mazásra való ok ne adassék s holta után is Nagyságodnak 



boldog emlékezeti megmaradhasson, lehetetlen dolgát is lát
ván Nagyságod az végben vitelire, csendesítse meg felhábo-
rodottságát elméjének, Istent hiván segédségül s tovább való 
üldözést ne kövessen, az kik pedig Nagyságodat ez lehetetlen 
dologra felindították s naponként indítják, magától bocsássa 
el, hadd vehessenek pihenést az szegény felháborodott eccle-
siák, melyet ha Nagyságod cselekeszik, elhiszem bizonyosan, 
az Felséges Isten az jövendő életben megjutalmaztatója leszen. 
Tudom s elhittem Kegyelmes asszonyom, nehéz az gyarlósá
got meggyőzni s feltett czélját végben nem vihetni, de Nagy
ságod ne az maga dicsőségét, mint az község csendességét 
nézze. Az kik pedig, Kegyelmes asszonyom, ugyanazont akar
ják tanítani, s az ő vakmerőségekben elő akarnak menni, az 
Krisztus mondását tartsák meg, ha igaz tanítványoknak akar
nak hivattatni, verjék le az port sarujukról, menjenek oda, 
az hol veszik azon rendet, mi — nem erővel vitte végben 
mindenkor eddig is Isten az ő dicsőségét? azok is ne vesse
nek nem kellő s szokatlan terhet nyakokban, az kiknek nem 
kell, ne is idvezítsenek erővel; itt ugy látom, hirtelen kez
dették, soha véghez sem viszik ezen az uton. Én pedig Nagy
ságodnak nevelt szolgája alázatosan könyörgök bőv s hosszas 
írásomnak olvasásával való terhelőségemről megbocsátani mél
tóztassék, mivel az Nagyságodhoz gyermekségemtől fogva való 
kötelességem vőn ez írásra; az dolog több irást is kívánna, 
ha mindazoknak írásával Nagyságodat terhelni akarnám, de 
ezt is megsokalván, félek az Nagyságod neheztelésétől, ezeket 
pedig lelkemesmereti nem engedé elhallgatnom. Immár mi 
Kegyelmes asszonyom az több ellenkező vallásuaknak csúf
jaivá, nem jó példaadóivá lőttünk, s ennél is inkább azt 
várhatjuk, ha az nyughatatlan elméknek Nagyságod szarvokat 
nevelni, nem rontani igyekezik, félő, hogy nagyobb búsulás 
és vallásunkbeli háborgás ne következzék, az mint meg is 
vagyon az tanulatlan szegénység között, nem értvén az dol
got, nem is tudják már mihez magokat alkalmaztatni, csak 
egynehány pápista pap kellene, jobb része, az mint hallatik, 
oda ki mind arra állana, melynek is számadója ki lenne? 
Nagyságod jó lelkeesmeretire bízom, elég siránkozásra való 
nagy alkalmatosság lőn csak ez követség is. Ezek után Isten 
Nagyságodat Szentleikének általa igazgassa és vezérelje az ő 
népinek dicsőségére s az Ecclesiának előmenetelire! Tartsa 
meg Isten Nagyságodat sokáig jó egészségben! 

Datum Albae Juliae die 12 Mensis Mártii Anno Domini 
1656. Nagyságodnak gyermekségétől fogva nevelt alázatos 
szolgája Barcsay Ákos m. k. Közli: Zoványi Jenő. 
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Miskolczi Csulyak István esperesi naplója és 
leveleskönyve. 

I . 1629. 

JÉÉÉ-
Exemplar literarum cursilium a Kisfalud usque ad Szölöske 

21. Mártii emanatum. . 

Gratiam et pacem a Domino per Filium cum Spiritus 
Sancti sanctificatione precatur et officia sua commendat. 

Reverendi et Clarissimi viri, Domini et Fratres obser-
vandissimi! Ecclesiam Dei his in terris dimicantem Salvator 
noster gravi consilio assimilavit navigio in alto mari posito, 
cui jugiter praecipue autem gubernátoré per tempestatem 
excusso, procellae perniciem moliuntur. Quam calamitatem ne, 
seniore nostro sublato dioecesisque nostra in hoc interregno 
sortiatur, nobis universis et singulis, pro unicuique concessa 
divinitus prudentia velis remisque adlaborandum est. Ad pro-
movendam Reip. Ecclesiasticae tranquillitatem generalis ut 
hoc tempore cogi possit synodus, inundatio aquarum eluvies-
que prohibent. Et licet nil nos remoraretur, tarnen quando, 
ubi, et qui, quotque ad generalem futuram sint vocandi nou-
dum a nobis constitutum est. De quibus dum mecum cogito, 
et Reverendi Domini prosenioris Judicium exspecto, eadem 
hora, et ab ipso et a Clarissimo Domino Michaele Szepsi, 
meritissimi Abaujvariensis senioris literae Tarczalino super-
venerunt, quarum tenor Reverendarum dominationum vestra-
rum praesentiam et consilium desiderant. Ne vero haec silen-



tio praetereamus, illud vero illotis, quod dicitur, manibus 
aggrediamur, lubet Deo propitio Patakini ad diem 29. Mártii 
confluere, quare ut dignitates vestrae, tempore et loco notatis 
mature adsint, minimus ego fratrum, easdem reverenter hortor. 
Feliciter valete et salvete una salute omnes. 

2. 
Par epistolae ad generalem synodum vocandae 7. April, die 

Piatonis natali. 

Dominus et Pater misericordiarum panacea coelesti Eccle
siae suae contritionem sanet, nosque universos et singulos 
vasa misericordiae suae faciat. Amen. Reverendi et Ciarissinn 
viri, Domini fratres et symmystae observandissimi, dies quin-
tus et vicesimus superioris Januarii, primaevae quidem Eccle
siae divi Pauli ad Christum conversione laetabilis, fraterni-
tati vero nostrae, eximii viri D. Gregorii Vaczi, Deus bone 
qualis viri! inexspectata ad magnum ovium pastorem migra-
tionem flebilis. Tunc enim sacerdos et quidem magnus in 
dioecesi Zempleniensi cecidit, tunc proh dolor emarcuit corona 
•capitis nostri, tunc Ecclesia Gálszécsiensis doctore suo vigi-
lantissimo orbata est, collegium vero nostrum praeside suo 
fidelissimo suo viduatum est. Cujus sane obitus tanto nobis 
majori dolori esse debet, quanto intempesta tempestate anten-
nis ruptis gubernátor noster occubuit, contra quam et senilis 
aetatis confidentia, et connatae pietatis svasu, is ipse sepem 
obducere, et in irruptione hostili precibus suis pro nobis fusis 
coram Deo consistere gratiamque impetrare poterat. 

Ipse enim fuerat currus et auriga noster, quo jam e 
medio nostri sublato, verendum est omnino, ne metu Absolo-
morum discalceati extorres oberremus. Sed Deus meliora, qui 
perdius et pernox pro Sarepta sua excubat. In hujus pie 
defuncti Domini Senioris locum virum fide et Spiritu Sancto 
plenum surrogandum, bona cum Dei gratia, secundum seriem 
antea coeptam, confluendum nobis erit Erdö-Benyem ad diem 
secundum mensis Maji. Quare universos et singulos hujus 
dioeceseos Zempleniensis Ecclesiarum pastores, pro eo, quo 
per vos indigni fungimur prosenioratu, reverenter et fraterne 
hortamur, ut occupationibus omnibus etiam arduis aliquan-
tisper sepositis, velint ad diem notatum in dicto loco sese 
praesentes sistere, communicatisque invicem consiliis, de idoneo 
antistite prospicere, prospectum calculo eligere, electum et 
postmodum confirmatum, debito deinceps honore et obedientia 
prosequi. 



Cui perficiundo largiatur vires Dominus de coelis, idem-
que vos, Ecclesiam, familiamque vestram sub umbra alarum 
suarum immunes ab omnibus malis tueat in terris. Amen. 
Valete et salvete quotquot estis una salute omnes. 

Conseniores dioeceseos Zempleniensis. 

3. 
Exemplar epistolae ad Reverendum et Clarissimum virum D. 
Michaélem Szepsium Abaujvár et Thorna dioeeeseon senior em. 

ecclesiae Tarczalinae primarium pastorem. 

Gratiam et pacem a Domino per Filium precantur, sua-
que officia amicissime commendant. Re verende et Clarissime 
Domine affinis, etsi non dubitemus, quin rumor moeroris nostri 
non solum ad vos, sed etiam ipsa montium cacumina sua 
celeritate transvolarit: tarnen nos quoque non sine gravi cor-
dolio significamus, in hoc lubrico Ecclesiarum Orthodoxarum 
statu, Deo socordiam nostram vindicante dioecesim nostram, 
proh dolor! vigilantissimo seniore suo orbasse, cujus sane obi
tus tanto nobis luctuosior est, quanto intempesta tempestate 
gubernátor noster occubuit, contra quam currus ipse et auriga 
noster pro connata pietate sua, precibus ad Deum fusis gra
tiam nobis impetrare poterat; ipso vero sublato verendum est 
omnino, ne eadem nos quoque sors maneat, quae navim fractis 
antennis naucleroque suo peremto. Sed Deus meliora! Ne ita-
que dioecesis nostra in longiori interregno damnum patiatur, 
Deo propitio, necessitas imperat, alium ut in demortui locum 
surrogemus. Quod ut secundum veteres canones in praesentia 
coepiscopi legitime peragi possit: T. R. valde rogamus, cum 
tribus aut quátuor dominis Reverendis fratribus ex sua in-
spectione secum assumtis, Erdő-Benyem ad diem 2. Maji 
tempestive adesse velit, ut prius invocata Triade sacrosancta. 
communibus suffragiis electum a nobis Seniorem T. R. inau-
guret et confirmet. Quod opus Deo quidem gratum, Ecclesiae 
vero perutile foret, et Domino favente a nobis mutuis officiis 
retaliandum. Bene beateque valere T. R. desideramus. 

Conseniores dioeceseos Zempleniensis. 

4. 

4. Maji. Petitum est a me sigillum citandi gratia, et 
dedi his verbis: Reverendus dominus Basilius Szolnaki pastor 
Zempleniensis, quemcunque vestrum praesentium vigore pro 



sui purgatione ad futuram visitationem in Zemplén habendam 
citaverit, testimonium perhibere dignetur. 

5. 

7. Maji. Bosvai nemes Balai István panaszlott az kápol
nai pásztorra,1 hogy az midőn öt ember előtt felőle azt mon
dotta volna, hogy kurvát hordozna véle. Suspicio ez, hogy 
Anno 1624. 24. April., hogy az bosvai Fodor Mihály felesége 
felől mondotta volna, k i az ő feleségének atyjafia volna. Azt 
az Fodor Mihályt liberálta az Ecclesia attól az asszonytól, 
azt az asszonyt ez az Balai István tartotta, mely most is él 
és Mérán lakik; ez a Fodor Mihály törvény szerint nem 
exsequál. Ez az Balai István azt mondja, hogy Fái Benedek 
ezt az Fodor Mihálynét erővel vötte el férjétől, magának tar
totta, törvényt sem láttatott reája, az asszony is el nem 
szökött az fogságból, hanem Fái Benedek kisírtette el és 
Mérán laktában őhozzája ment, holott bizonyos ideig lakott, 
annak utána meg Fodor Mihályhoz visszament, de házasság 
szerént vele nem élt, noha egy ágyba is háltak, melyért az 
ipával perbe is indult, mivel az ipa azt költötte volt reá, hogy 
vétkezett legyen az felesége, ki volt véle, és azután űzte 
el tőle. 

: — 6. 

Újhelyi Burján Istvánnak lovát az újhelyi kántor paraszt 
bifóval kifogatta szekeréből adósságért; nem procedált vele 
juridice, szolgabiró kezében sem adta, azonban az farkassal 
megétette. 

• 7. 

. . . . 2 sua dextera coelitus Coronet, laboriosissimi mu-
neris mei ab Ecclesiarum visitatione exordiri, et 
quidem ante ferias processum primum a me ipso 14 praesentis 
Maji auspicando absolvere decrevi. Quare dignitates vestras 
Reverendás praesentium per vigorem fraterne hortor moneo-
que, parati ut vosmet cum auditoribus vestris in horas singu-
las me cum collegis nostris exspectetis, neque fervori huic 
nostro impromptitudine vestra obicem remotam ponatis, quin 
potius pernicitate vestra sanctum hoc propositum ad Dei 

1 Széljegyzet: Petrus Heiczei fuerat is. 
* Egy levél hiányzik, rajta ennek a körlevélnek az eleje is. 



honorem et Ecclesiarum salutem promoveatis. Amen. Valete 
«t salvete quotquot estis una salute omnes. 

Lisca, 12. Maji 1629. Vester in Domino fráter. 

8. 
12. Maji. Szombatnap Bosván lakozó Balai István az 

<egész kápolnai papsághoz tartozó megye nevével ir egy leve
let, melyben 1. minden mulatság nélkül kihí tisztem szerint, 
hogy az ő meglaedáltatott böcsületit az pásztortól megoltal
mazzam. Vádolja 2. az pásztornak mód nélkül való rovását, 
melyet az szegénység megunt, vasárnaptól fogva nem tudja, 
hol jár az pásztor. Prédikátor nélkül ne hagyjam. Másuva 
való hivatalát is mondja. Hogy olyan fizetést is kivan, melyet 
azelőtt régen megfizettek, azt penig ex rancore cselekedte. 
Vízbehányó hétfőn az Borsvákon sacramentomot nem admi-
nistrált etc. R. Mostan ki nem mehetek, mert igiretem tartja, 
hogy hétben kelve Szőlőskéig visitálok. Az innep hetin mind
járt azt az processust kezdeni visitálni, végére megyek akkor 
az accusatiónak; elébb nem lehet, mert előttünk az innep, és 
arra kinek-kinek közülünk készületinek kell lenni. Addig 
legyenek csendességben. Hogy másuvá volna vocatiója, abban 
tudós nem vagyok; hiszem, hiremmel kellene annak lenni. 

9. 

12. Maji. Pastori Jcapolnensi. Salutem. Domine Pétre! 
queruntur auditores tui, quod neque tu fungaris officio, neque 
rectorem officio fungi permittas. Quare autoritate Ecclesiae 
mando tibi, ut pietatis, existimationis tuae memor spartam 
tuam orna, quod ni feceris, graviss. Ecclesiae censuram non 
effugies, Diligenter praepara te ad visitationem post ferias 
lüturam, neque interea alteri Ecclesiae operám tuam im-
pendito.1 

10. 
13. Maji. Az két azariak ujabban sollicitálnak minister 

felől, az mostanit vádolják, hogy olyan fizetést kivánjon, mely 
32 esztendővel volt ezelőtt. R: Az visitatiókor intézhetni azt 

1 19. Maji fűit apud me, qui Tarczalino venerat,. cui ego graviter 
respondi. ne prius alio abeat, quam cum Balai István composuerit, qui 
etsi consenserit in loci mutatione, tamen supellectilem suam ex Kápolna 
ne apportét. 



el, mert Ők vallják azt, de az prédikátor tagadja. írtam, hogy 
contentálják Stephanus Várit, és panasz nélkül elbocsátván, 
olyan pásztor felől tudakozzanak, melynek semmi akadálya 
nincsen és illendő commendatiója kezében legyen. Én is inte-
rea tudakozom megyétől üres pásztor felől, az kit commen-
dáljak. 

11. 

(19. Maji)1 Pastorem Azariensem Steph. Vári permisi 
ire in Kajatam, ibique concionem instituere, sed cum iis me 
sine ut conveniat non consensi. Quod si illis placuerit, cum 
duobus ejus loci civibus ad me ut veniret, jussi. 

12. 

20. Maji die Solis. Bodrogkereszturban lakozó Nagyidai 
Bálint másodmagával jött vala hozzám, kérdezvén, ha ő 
kegyelmeknek prospiciáltunk volna-e főprédikátorról? Én tagad
tam, mondván, hogy gondolkodtam volna felőle, ha módjok 
volna őnekik benne, mert ebben delinquáltak, hogy Ecclesia 
hirével emelték volna Kassai Uramat primariusságra, de Eccle
sia hire nélkül degradálták volna. Ezt tanácslottam nekik, 
hogy magok is addig keresni primariust ne kezdjenek, míg
nem az Ecclesiát megkeresik és kedvet találnak magoknak. 
Ha kedvet találandnak, az mely primarius pásztor felől volt 
gondolkodásom, akkor osztán nekik megjelentem. És ezzel 
bocsátottam is el ő kegyelmeket. Ezt akkor elfelejtettem volt 
elejékben adni, hogy János Uramat mindenekben elsőben ugy 
contentálják, hogy panasza ne lehessen ő kegyelmének az 
keresztúriakra az adósságnak hátramaradásáról. 

, ' 13. 
Anno 1629. 22. Maji die Martié. Az kajatai, bistei és 

pálházi birák és polgárok levelek által instáltanak, hogy az 
én engedelmemből szegődhessenek meg Stephanus Várival, 
azelőtt nagyazari prédikátorral. R. Megengedtem ugy, hogy 
ha az praedecessort contentálták legyen, és az kivűl is valami 
akadály ne legyen közöttök, mely az alkuvást felbonthatná. 
Megfeleltem kajatai Daika János által. 

1 Nincs kiírva, de megállapítható, hogy ekkor történt. 



14. 

23. Maji die Mercurii. Az kápolnai, nyiri, nagybosvai 
és kisbosvaiak két levelet küldöttének Nyíriben lakó Kovács 
Páltól, kérvén azon, hogy mivel az ő prédikátorok más vár
megyében akarna menni, bocsássam el közűlök szép isteni 
áldással, mert ötölök bocsánat neki; és mutassak más tanítót 
nekiek; ha nem mutathatnék, az szomszédságban való pász
toroknak parancsolnék, hogy az innepekben prédikálnának és 
coenát osztogatnának. Reménlik, hogy Balai Istvánnal jó vég
gel meg kezd egyezni, böcsületi meglévén. Respondi. Mivel 
az bényei gyűlésben az Kegyelmetek követi keményebben 
viselték magokat kelletinél, és láttattanak engedetleneknek 
az Ecclesiához, mely kívánta, hogy megtartsák Péter uramat; 
és vala az Ecclesiának kimondott szava, hogy ha meg nem 
tartjátok az prédikátort, esztendeig ne legyen prédikátortok. 
Azt kérdem azért, ha ti szótok-e az, az mit azok az ti embe
ritek mondottak, hogy meg nem tartjátok az prédikátort; mert 
ha ti értelmetek az, büntetés alatt lesztek. Más az, hogy ha 
szintén az prédikátor el akarna menni is, ellenem leszen 
elmeneteli, és kár nitja fülét, mert én meghagytam, hogy 
valamíg Balai Istvánnal meg nem egyez vagy alkuvás vagy 
törvény szerint, addig szabadságot nem adok neki, hogy az 
mi vármegyénkből másuva mehessen; és ahoz kell neki magát 
tartani; az törvény penig az visitatiókor leszen. Az mi az 
szomszéd prédikátornak tanítását és urvacsorájának kiszol
gáltatását illeti, ha Péter Uram ugyan elmegyen, az melyik 
hozzátok közelebb lakik, nem tartok ellent benne, híja Kegyel
metek, és szolgáljon Isten által Kegyelmeteknek. 

15. 

25. Maji. Az bodrogkereszturiak levelek és két követek 
által azon kérnek, hogy az primarius pásztor felől prospiciál-
jak. R. Valamíg az Ecclesia előtt meg nem esmérik vétkeket 
hogy méltatlanul adtak búcsút Kassai Uramnak, és kedvet 
nem találnak, addig nem lehet pásztorok. 2. Hogy az káplán 
szolgáljon nekik. R. Engedvén vagyon, csakhogy az szögiek 
ne panaszolkodjanak. 3. Az mester hogy prédikáljon, nem 
engedhetem bizonyos okokra nézve, és az ifjúságnak az taní
tásban való fogyatkozásáért. 



16. 

27. Maji die. Solis. Johannes Kőtőr, Senator karadiensis 
Reverendi viri Basilii Ruszkai et consortis suae testimonium 
cupit contra veterem ipsius hospitem Moyses Alberti. 

Reverendus vir Basilius Ruszkai et consors ipsius prae-
senti Ecclesiae sigillo monentur coram alio Reverendo pastore 
testimonium perhibere in negocio Johannis Kőtőr karadiensis 
contra Albertum Moyses, 

17. 

Anno 1629. 28. Maji. Bogácsi Imre papné asszonyom 
ezt az Ecclesia pecsétét látván, hittel való bizonyságot tegyen 
Kegyelmed Ács Mihály és felesége ellen, az újhelyi becsüle
tes tanácsnak instantiájára. 

18. 

29. Maji. Szilvásujfalusi László és Pál levelekben sok
képen vádolják Mich. Csicserit mostani prédikátor)okat, annak 
okáért nem engedik, hogy tovább közöttök lakjék, és sem 
magok, sem jobbágyok nem fizetnek neki. R. Biró vagyok és 
egyik fülemet az vádosnak, másikat az maga mentőnek tar
tom, meg kell itilnem az vádolást, de időnap előtt nem lehet, 
mert az innepek szintén előttünk vannak. Intettem, legyenek 
magokkal és prédikátorokkal békések, az innep után való 
szeredán felmegyek visitálni, és elintézem az dolgot. 

19. 

Cursiles visitationis inehoandae 6. Junii die Mercurii post 
ferias, inchoando in Csörgő et desinendo in Bári. 

Gratiain et pacem a Domino per Filium cum omnigena 
rerum spiritualium et corporalium affluentia precatur, et se 
suaque officia commendat. Reverendi et Clarissimi viri, amici 
et fratres in Christo honorandi, post quam difficilis senioratus 
sarcina postulantibus vobis divinitus humeris meis est impo-
sita, nihil antiquius duxi, quodque magis politiae ecclesiasticae 
emolumentum foret, quam ut abusus omnes, si qui forte aut 
in Ecclesiae interregno, aut per praedecessoris mei aegritudi-
nem in Ecclesiam irrepsissent, visitationis falcé aut penitus 
tollerem, aut si id propter imbecillitatem meam vei auditorum 
duritiem nequirem, saltem meliorarem. Periculum ejusreijam 
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feci non poenitendum, dum processum Patakinensem ad usque 
Szőlőskem ante Ascensionis Domini ferias. bona cum Dei 
gratia perlustrarem. Idem conatus meus necdum deferbuit, 
sed magis magisque pensum exsolvere, ardore quam potest 
maximo maturare satagit. Ut autem methodum itineris mei 
teneatis, sciatis me cum tribus aut quatuor comitibus hoc iter 
ingressurum; et in quemcunque appulero locum, priusquam 
illius visitationem aggrediar, mox illinc ad proxime sequentem 
ecclesiam nuncium expediturum commonefacturus de die horaque 
mei adventus, qua visitata ejusdem loci pastorem ad sequen
tem paroeciam mecum angariaturum. Quare vos Reverendos 
et Clarissimos viros officii mei ratione hortor et moneo, ut 
me iter visitationis mox post ferias die Mercurii, hoc est sexta 
Junii Deo propitio auspicaturum a Csörgő, cum matribus et 
filiabus Ecclesiarum, singuli ad horam praefixam ita parati 
praestolemini, ne aliqua mora conatui meo et Ecclesiae dam-
nosa per vos imponatur, neque visitatio in longum tempus 
taediose protrahatur. Valete et salvete quotquot estis una 
salute omnes. Dabam Liscae ultimo Maji 1629. Vester in 
Domino S. P. M. fratrum hujus dioeceseos senior. 

20. 

30. Maji. Az karosi polgárok et illius filialis pastor 
szerdahelyiensis Gregorius Balog Höveinus instáltak nálam, 
hogy mivel mostanában csináltanak fából egy templomot, men
től hamarabb az szőlőskei és kövesdi prédikátor által dedicál-
tatnám pünkösd harmadnapján, mivel félnek rajta, hogy Alagi 
Uram jószága levén az a Karos, elhányattatja azt az házat, 
gáncsot találván benne. Ezen dolgot hogy végben vigyék, 
az szőlőskei, kövesdi és karcsai Uraimnak ő Kegyelmeknek 
felőle irtam. 

21. 

Ad Reverendos viros pastores in Szőlőske, Kövesd et Karcsa, 
de consecrando in honorem Dei templo karosiensi. 

Salutem plurimam vitaeque longioris imo et prosperioris 
usuram cupio. Cives karosienses cum aliorum piorum exemplo 
ducti, tum proprii pastoris seria sollicitatione permoti, quo 
antehac Semper caruerunt, nunc templum divino cultui sacrum, 
Sacra mentorumque administrationi apprime necessarium ex 
fundamento aedificari curarunt. Factum bene. Verum sicut 
rudis per se plebecula saepenumero in principio sui operis 



fervere; ita circa umbilicum etiam ad levem aurae flatum non 
raro languere sólet, jam nunc quoque subvereri coepit, ne 
vicini religionis nostrae adversarii, in omnem occasionem alias 
intentissimi, pessimo zelo ducti, aedificium illud jam absolu-
tum dirutum eant, cui malo hac via occurrere satagunt, ut 
templum illud feria tertia pentecostis solemnibus sacrorum in 
aede Domini ministrorum precibus et administratione sacra-
menti consecretur; huic peraciundo per literas et nuncium 
suum cives i l l i sollicito apud me instant, ut praesentia digni-
tatum vestrarum alias vicinorum illud in effectum perduci 
eurem. Quare quia justa petentibus non est denegandus assen-
sus, dignitates vestras Reverendás harum serié hortor et mo-
neo, Domino vires et facultatem vobis sufficiente, velitis tem
plum illud karosiense feria tertia pentecostis Deo dicare, et 
ita plebem majora aggredi molientem praesentia vestra Reve-
renda animare. Valete et salvete quotquot estis una salute 
omnes. Dabam Liscae 30. Maji 1629. 

22. 

Ult. Maji. Az miglésziek két nyelven, magyar és tót 
nyelven tudó prédikátort kivannak tőlem, és hogy az schola-
mesterek ez innepekben könyörgést tegyen, akarják. R. Ezt 
megengedtem ideig. Az prédikátor felől magok is tudakozza
nak, és ha találnak, hírré tegyék. Én is az visitatio közben 
tudakozom róla. 

23. 

Ult. Maji. Azari Pétertől az nagy- és kisazariak egy 
levelet küldöttének, melyben elsőben panaszolkodnak Stepha
nus Vári pásztorokra, hogy mind köztök laktában, mind elme
netele után igyekezett nekik gyalázatjokra, igyekezvén azon, 
hogy prédikátorok ne legyen, és Petrus Váczit is némely irás-
kájával arceálta az tanítástól, míg az adósságot meg nem 
fizetik neki. Kértek is, hogy az innepekben az szomszéd pré
dikátorokat megengedjem egy-egy nap köztök prédikállani. 
Hoc concessi, de coeteris silui. 

Ezen Azari Péter arra is kére, hogy Martinus Pelejteit 
sarai ministert intsem, adná meg az egy arany adósságot, 
melyet kölcsön kért volt, hogy egy Ursinust hozat rajta; ha 
az aranyat difficultálja megadni, megelégszik vele, ha az 
Ursinust adja is. 



24. 

1. Junii. Az bodrogkereszturiak kettőt kivannak. Avagy 
hogy mutassak valamely oly böcsületes Urunkat, ki pünköst 
napján az reggeli órára hozzájok menvén, az szent vacsorát 
bevett szokások szerént közöttök kiszolgáltassa. Avagy ha 
azt nem cselekedhetem, arra méltóztassam őket, hogy az ő 
Kegyelmek követének egy quietantiácskát adjak, melynek vigo-
rával az kit találhatnak, közikben híhassanak. Mivel Patakra 
mentem, azontól nem Írhattam, hanem csak az elsőre ezt 
izentem, hogy környülöttem nincsen olyan megyétől üres pász
tor, az kit közikben utazhatnék, avagy ha megyéje volna, 
az ki panasz nélkül azt elhagyhatná. Az másikra semmit nem 
feleltem, nem is irtam. 

25. 

Azon nap hóra 4. pomerid. kocsimon Patakra menvén, 
jelentettem, hogy Mihály Uram partialisban hi csetertekre 
Legyesbényére, holott Benedek Uram is jelen fog lenni; és 
tudakozott, ha ő kegyelme mellé adjungáljuk-e magunkat az 
váradi dominica prima Trinitatis generalis gyűlésre való mene
telben? Patakon ez tetszett, hogy Máté Uramat az kisfaludi 
ministerrel bocsássam szerdán jó reggel Mihály Uramhoz, és 
az ut felől ezt izenjük, hogy mivel az Mihály Uramnak kül
dött levélben csak egy betűvel is nem hí, az kivűl is magunk
nak sem izent, nem kell elmennünk, hagy szájokban ne adjuk 
magunkat, mivel tavaly az fejedelem hivatalára mentünk volt 
Bátorban, mégis idegenségeket völtük az Tiszán tul való 
Urainknak eszünkben. Az Kalauzot mi illeti, ha ugyan meg 
kell lenni, mi mindeneknél utolsóbbak nem leszünk. De meg 
kell az első editio után az Balduinus refutatióját, Pázmány
nak arra való feleletit és az utolsó editiót is, mert igy háromra 
kelletik megfelelnünk. 

26. 

5. Junii die Mártis. Az bodrogkereszturiak instálnak, 
hogy vocatiót akarnak instituálni Kassára az mesternek, Valen-
tinus Göncinek, ne tartsunk ellent benne. B. Meg mostan 
mindjárt ex abrupto nem lehet, 1. azért, mert az bényei 
generalis gyűlésnek az volt ítéleti, hogy míg Kegyelmetek 
elegedendőbb okát nem adja az János Uram búcsú-adásának, 
azoknál, az melyeket Kegyelmetek levelében specificált vala, 
tehát addig más prédikátort nem substituálhatna. Másik ez: 
János Uram felette igen instált mint birájánál, hogy sok 



hátramaradott adóssága lévén Kereszturban, az Ecclesia kánona 
szerint addig más prédikátornak odamenetelre szabadságot 
ne engedjek, valamig ő Kegyelmét nem contentálják. Ezekről 
Kegyelmetek még az Ecclesiának magát nem resblválta, és 
ezért nem adhatok még mostan Kegyelmeteknek bizonyos 
választ. Vagyon harmadik ok is, az ki ha ebeknél nem nagyobb, 
de nem kisebb, melyet mikor ideje leszen, szóval jelentek 
meg az Kegyelmetek ecclesiájának nagy hasznára és böcsületire.1 

27. 

Szécsben lakó Orosz Istvánnak az földesura adott volt 
feleségül egy igen gazdag asszonyt, de mivel igen ifjú ember 
volt, elégtelennek mondotta lenni az jobbágyságra, annak-
okáért mikor Kisvárdában sólyomért küldötte vala egykor, 
azt az feleségét az földesura Panklopeczki, Lengyelországban 
lakozó, elvötte és másnak adta; ez az Orosz István az mint 
három tanú megvallotta, 18 esztendeig özvegy lett, az fele
ségének penig az ő utána való urától házas fia is vagyon. 
Ezt az szécsi káplán visitatiójakor felszabadították az visi-
tatorok: Joannes Kállai, Joh. Miskolczi, Stephanus Jesztrebi, 
Franciscus Szécsi és énmagam; solvit fl. 2.2 

28. 

• Stephanus Liszi, Stephanus Simni mediante fide haec. 
fassi sunt adversus Joh. Tholnai pastorem ungarum Varano-
viensem: 

Regenten az varanai prédikátorok lovat tartottak és azon 
jártak, de ő kegyelme nem tart, hanem az jobbágyok lován 
jár oda alá és az maga házához és szőlőjéhez, és egyebüvé 
is, ahova akarja, az mely felette igen súlyos nekik.3 Ez súlyo
sabb, hogy mikor az szőlőben alá megyén, két hétig is odajár, 
az cseléd is vele vagyon, ganajt hordat vélek Tolcsván és 
immár Simni Istvánnak lova is veszett oda.4 Minek utána 
osztán Tolcsváról hazajőnek, az hátramaradott dologra itthon 
az jobbágyokat kétfelé is űzi, hogy elvégezzék az munkát, 
az magok dolgára penig semmiképen reá nem érkeznek. 

1 Széljegyzet: Ostyás és azt mondotta volna, hogy dióbéllel is 
adja ö az communiót, aki kívánja (t. i. Gönczi Bálint. Közlő.) 

2 Széljegyzet: Vide infra Polyánka et Szacsur, quos in regressu 
visitavimus. 

3 Széljegyzet: Replicat: Ab antiquo ita fűit. 
4 Széljegyzet: Fizetésért cselekedték, minden napra megfizetett. 



Kovácsnak és mészárosnak faggyúért nem fizet, hanem 
az jobbágyokat oda űzi, hogy szolgáljanak, munkálkodjanak 
érette azoknak itt Varanón.1 

Azzal is fenyegette az jobbágyokat, hogy valamit az 
visitatorokra költ ő kegyelme Varanón, de bizony az visnyaia-
kon veszi meg, mivel az esperestet ők szorgalmaztatták és 
csak az ő szorgalmaztatásokra jött fel az visitatióra.2 

Az sert az mi illeti, azelőtt kért fl. 5 egy négely serért 
karácsonkor, de hogy könyörögtek neki, huszonöt pénz hiján 
vett fl. 4, mostan immár, minek utána Nyáriné asszonyom 
megparancsolta, fl. 3 vészen.3 

Varanón három négely sert kezdett ki , de el nem költ, 
hanem azokat egyben töltötte, s ugy küldötte Visnyóra, hogy 
kiárulják, de ott is el nem költ, de az árát ugyan le kellett 
az visnyaiaknak tenni; és öt csötört árpát adtak érette, az 
sert penig az jobbágyok kitöltötték az földre.4 

Ez volt penig nekik törvények, hogy mikor az földesúr 
rajok vetette az bort, avagy az sert, minden gazda két-két 
itczét tartozott benne meginnia; az többi ha el nem költ, 
felhozták Varanóra, és az pásztor bevötte, de ő kegyelme be 
nem veszi, akár keljen el, akár ne.5 

Régi törvények ez volt, hogy esztendőben az három 
nevezetes innepen adtak italt rajok, de mostan karácsontói 
fogva nyolcz négely sert vetett rajok.6 

Mostan olyan sert áruitatott, hogy az visitatorok mikor 
megkóstolták volna, büdössége miatt szájokból ki kellett pöknie, 
mert immár egy hónapja, hogy rajtok sindet az ser.7 

Egykor megparancsolta volt János Uram, hogy az varanai 
szőlőjét őrizzék az jobbágyok, de ők nem őrizték meg, mivel 
nem volt törvények; szüretkor osztán János Uram azt mon
dotta, hogy az madarak megötték az szőlőt, annak okáért 
egy köblös általag bort vött rajtok, de azt is nehezen vötte 
el, mert többet akart venni, és ökrököt is elhajtotta volt érette. 8 

Regenten, mikor az jobbágyok arattak, az parochus 
ebédet és vacsorát adatott enni, de ő Kegyelme semmit nem 

1 Széljegyzet: Ezt nem tagadja. 
2 Széljegyzet: Dixit, sed non íecit. 
3 Széljegyzet: Ugy cselekedett, mint az földesura. 
4 Széljegyzet: Nyárban sokáig tartották és megbüdösödött, s azért 

vötte meg. 
5 Széljegyzet: Ez nem volt törvény. 
6 Széljegyzet: A bort 3 innepnap adták, de az sert continue. 
7 Széljegyzet: Miért nem itták meg ? 
8 Széljegyzet: Törvény nem volt. 



ad, maga némely jobbágy olyan szegény, hogy az kenyérbe 
is alig eszik eleget.1 

Jakab ispán, mikor dologra űzi az jobbágyokat, minden 
tekintet nélkül, vént, ifjat és birót az lelkével, az keresztel
tével rútítja. Kopasz lator Jakab ispán ez.'2 

Az régi parochus maga tartott házánál szolgát, de János 
Uram nem tart, hanem télben az jobbágyok közül egyet-egyet 
hétre vetnek fel, és az fűti az kemenczét, az maga tehenével 
is annak kell bánni. 3 

Mikor Visnyót kezében adták, akkor 19 jobbágy volt, 
de mostan csak 7; és ha ezután igy leszen dolgok, azt 
mondják, hogy pusztán hagyják az falut; az udvarbirák is 
szabadon hagyták, hogy tudják, holott legyenek az urak falui, 
menjenek oda, és ők örömest befogadják őket. 4 

Az maga tehenit is az visnyai biróra hajtatta nyárban, 
hogy őriztesse az falu pásztorával,5 az penig sajnálja, mert 
semmit tőlök nem fizet.6 Az ispán is mostan az magáét, ós 
az kinek akar kedveskedni, oda hajtatja, és ezután válik meg, 
ha fizet-e érette vagy nem.7 

Az ispán Varga Jakabnénak egy lánczát hozta el, mivel 
sokadalombau lévén, az asszony az úr dolgára nem mehetett; 
az lovát ugyan elhozták és befogták, az lánczot penig az 
izsépieknek fl. 1. eladta.8 Az több embereknek is vitte el 
akkor zálogát,* de azoknak kinek egy czipón, kinek d. 3 pén
zért kiadta, az szegény özvegynek lánczát pedig oda vesztette 
és sajnálja most is szegény. R. János Uram meghagyta, hogy 
el ne vesszen, hanem meghozza. 

29. 

Az szécsi káplánt, Johannes Zólyomit az miglésziek híják, 
ő kegyelme conditioval maradt volt meg sz. György napban, 
ha építnek, de eddig az építéshez nem kezdettek. Azelőtt is 
admoneáltattak az építésre, és interdictumban is voltak Ősztől 
fogva ad conversionem Pauli, de semmit nem építettek egye
bet, hanem az visnyaiak építettek egy darab sövényt. Az jöve-

1 Széljegyzet: Nem tudja, hogy törvény volt. 
2 Széljegyzet: Constat hoc ita fuisse. 
3 Széljegyzet: Ugy éltének vele azelőtt is. 
4 Széljegyzet: Tagadja, hogy 19 volt volna. 
5 Széljegyzet: Tartozik ezzel. 
6 Széljegyzet: Ez is nem volt törvények. 
7 Széljegyzet: Fizetett az pásztor az pásztornak. 
8 Széljegyzet: Megadta. 



delmet is megkisebbítették és nem ugy fizetnek Bacskón, 
Albinban, Sztankóczon, Kereplyén, az mint az Ecclesia köny
vében vagyon írván: fél köböllel tartoznának de jure, de csak 
egy szaput adnak. Az visitatióban is jelen nem voltak kerep-
lyeiek, sztankócziak; bácskai is nem volt, hanem az ur dol
gára jött volt Szécsben egy ember, ós azt examináltuk meg. 

Deliberatum. Az megyének előtte járóit hívják be ez 
héten Szécsben, és mondják meg kathegorice, hogy ha az 
jövő vasárnaptól fogván az másikig meg nem indulnak az 
építésben, istálló és sövény csinálásában, háza fedésében, és 
ha az régi usus szerént nem fizetnek, tehát egyáltaljában 
szabadságot ad az Ecclesia János Uramnak másuva való mene
telre. Ha penig megígérik és el is indítják az építést, sőt 
igérik is, hogy két hét alatt mindent megépítenek, tehát János 
Uram megmaradjon. Ha az miglésziek addig kívánják az szol
gálatot, néha-néha szolgáljon is reménység alatt, hogy azok 
is kárban ne maradjanak. 

Az szécsi bírónak injungálom, hivassa be az megyét és 
adja az tanácscsal eleiben ezt az Ecclesia deliberatum át, 
adjanak választ ő kegyelmének azok az megyében lakó birák 
és polgárok. In reditu apud Generosum Bácskai Mihály deák 
judicem szécsiensem admonui. 

30. 

Testimonium colonorum Isepiensium contra d. Tholnaeum. 

Huszár János (Czeglédi Ferencz idejétől fogván élt és 
tudja az jobbágyoknak állapotját), Azud Benedek, Petrinko 
Miklós, Hudi Pál testes fide mediante fassi sunt: 

Nem volt törvény, hogy az vérektől az megholt ember 
marháját elvötte volna az földesúr, mint János Uram csele
kedik, hanem az vérre szállott, de ő kegyelme egy árvától 
és Szabó Gergelynek feleségétől maradott javat 3 cub. árpát, 
három köböl ledneket, egy csötört lencsét, 1 csötört kölest, 
20 kereszt búzát, 4 kereszt gabonát, 1 3 köpü méhet, 1 tehe
net, 2 ökröt (de az ökröt visszaadta, letövén fl. 1. ő Kegyel
mének,2 mivel látta, hogy elégtelen az jobbágyságra), egy 
köböl szilváját elvötte. Ez megnevezett Szabó Gergelynek 
maradott Hanosfalván fl. 130., melyet az ő Szacsurban lakozó 

1 Széljegyzet: Az negyedrészt kiadta, de az többi nála maradott. 
2 Széljegyzet: Mert egy holnapig vagy többig az maga szénájával 

tartotta. R. Ecclesiae: Ennek nem kellett volna lenni. 



atyjafiai épen felvöttek, az izsépi atyjafiainak abból részt nem 
adtak, hanem az földesúrhoz: János Uramhoz igazították, ezt 
mondván: Tholnai János Uram az te részedet elvötte, és kérd 
meg őtőle. Kérte, de csak hat köböl búzával kínálta, de azt 
is nem vötte el. Istenre kérte, mondván, mert őtet nem illeti, 
de ugyan nem adta. 

Az Jobbágy-fiak (kik közül egyiknek tehenét vötte el, 
az másiknak ökrét, de azt az ökröt tiz forintért adta vissza) 
immár azok az fiak elbujdostak Izsépből és imitt-amott szol
gálnak.1 

Pálenka égetésre csötört 3. gabonát adott ki, s az mely 
nem volt szokás azelőtt, az pálenkát rajtok hagyta az jobbá
gyokon, és minden csötört gabonáért tizenkét pénz híján egy 
forintot vött rajtok, az mely teszen fl. 10. d. 56 és az 3 
esetért gabonának az ára. 2 

Karácson után két négely sert küldött Izsépben, de sem 
itezét nem küldött, sem nem izent, mint árulják az jobbágyok. 
Az jobbágyok azt itílték, hogy ugy kelljen árulni, mint az 
több földesurakét; annak okáért az magok itczéjével áruitatták 
ki az szokás szerént; az urak egy négelyen fl. 3 vöttek, Ő 
Kegyelme pedig egy négelyért tizenöt pénz híján vött fl. 4., 
az másikért negyedfelet.3 

Azután még két négely sert küldött rajok és az maga 
itezójét vele együtt, de mivel kisebb volt az az iteze az falu 
itczéjénél, nem költ el az ser,4 hanem az egyikben valami 
maradott volt és azt 36 pénzen adta el az korcsmáros, de az 
korcsmároson ugyan fl. 4. vött. Az másik négely sert egész
ben adták el fl. 2., mert ha több ideig tartották volna, meg-
büszödött volna és el nem adhatták volna, de János Uram 
negyedfél forintot vött érette rajtok és mégis ötven pénzt követ. 

Huszár Jánosra vetett volt egy hordó bort kiárulni, de 
mivel ő öreg ember volt, az maga fiával áruitatta k i ; sok 
idő tölt az kiárultatásban, végre osztán addig költ az bor, 
hogy annyira elfogyott, hogy az csapját kivonván, csak azon 
seprő jött ki az likon. Az seprős hordót szekérre tevén Vara
nóra visszahozta, de akkor Tholnai Uram Tolcsvára készült 
szüretre és a hordót meg nem mérhette mindjárt, hanem két 
hét múlván megjővén, az fiát Huszár János beküldötte ; kiütvén 

1 Széljegyzet: Erre nem emlékezik. 
2 Széljegyzet: Éltének vele. R. ecclesiae: Complarság volt, azelőtt 

nem volt. 
3 Széljegyzet: Azt várta belőle, az mi benne volt. 
* Széljegyzet: Az város itezéje volt. R. ecclesiae: Az helybeli 

itczével kellett volna. 



az hordó fenekét, 4 forint ára bor szivarkozott az seprőről, 
annak az árát kivonta, meg is vötte az 3 forintját, az bor is 
János Uramnál maradott, az egy forintját az felesége János 
Uramnak úgy engedte meg, hogy ha az ura kivánja, azt is 
megadja. Azt az 4 forintot az ispánja által megizente, hogy 
megengedte, mert az borokra töltötte azt a maradék bort 
Egykor hivatta be Tholnai Uram Huszár Jánost, de mivel ő 
öreg ember volt, helyette az fiát bocsátotta be ; bejővén, mind
járt captiválta Tholnai Uram és az atyja jött érette, zálogban 
egy lovat hagyott az fiáért, pirongatták Tholnai Uramat, hogy 
adja meg az lovat, mert fl. 4-nál többet ér, úgy adta meg az 
lovat, de azért az egyszer megengedett fl. 3. ugyan meg
volté rajta.1 

Maga Tholnai Uram láttára az jobbágyoknak ki kellett 
tölteni az sert büdössége miatt, de mégis ugyan meg kellett 
az fl. 3. adni.2 

Neheztelik az idestova való járását az jobbágyok lovain, 
holott az több pásztorok fő lovakat tartottak, ő penig nem 
tart, hanem mindenüvé csak az jobbágyokat fárasztja.3 

31. 

Varanoviae rectoris interfecti reculae hac lege relictae 
sunt, ut si quispiam amicorum aut cognatorum repetiverit, 
Reverendus d. Johannes Tholnai, in cujus parochia depositae 
fuerunt, restituat. 

32. 

Pastori Szacsuriensi Bergerus debet fl. 1. d. 60. pro 
cerevisia, quam emerat pro nuptiis filiae suae; ipse spopondit 
pro Bergero, Sponsor rustico persolvit, Bergerus pastori sol-
vere non vult. 

33. 

Hosszumezöviensium fassio de duodecim capeciis. 

Antonius Szboso Czeglédi Ferencz idejétől fogván élt 
és az prédikátorokat is ismerte, hiti után vallja, hogy azt az 
12 capeciát az magyar pásztornak adták (azaz 312 kévét = 
15 kereszt 12 kéve; egy capeciában avagy kepében vagyon 

1 Széljegyzet: Tagadja s azt mondja, hogy hamisság ez, mert 
pecsét alatt volt. 

2 Széljegyzet: Miért nem itták meg ? 
3 Széljegyzet: Az volt az szokás. 



huszonhat kéve), de soha ilyen villongás nem volt. Egynehány
szor Bergerus feddette őket, hogy az conciót ne hallgassák, 
mivel nem adják neki azt az gabonát, sőt az úrvacsora osz
togatásakor is azt mondotta, hogy ha renddel állanak is az 
auditorok az communiókor, de ha hosszumezei em'berre talál, 
azt elkerüli és másnak adja az sacramentomot. Gyermekeket 
is nem keresztelte meg, hanem Tholnai Uramhoz beűzte. 

2. testis Oláh Antal, 3. testis Csicsókai Pál idem faten-
tur, quod fassus primus testis. 4. testis Ondoly Marczi, 5 testis 
Koleszár Máté főbiró, 6. Kántor Pál, 7. Tomka György, 
8. Zajács Gergely, 9. Ondre Pál hitek után ugyanazt vallják, 
hogy azt az 12 capeciát az magyar prédikátornak adták. 

34. 

Testimonia Isepiensium de Servitute pastoris. 

Szomjú István annorum 53 hiti után azt vallja, hogy az 
ő tudására minden 3-ad vasárnap ment ki az prédikátor Cse-
lejben, hanem Andreas Sárosi idejében szintén igy villongottak 
az megye az szolgálaton, de akkor is semmit nem végeztek 
felőle, hanem az cselejieknek sok törekedésére arra ment az 
Ecclesia, hogy minden második vasárnap reggel menjen ki, 
azaz itt Izsépben egyik vasárnap reggel, másik vasárnap reg
gel Cselejben; de ebéd után soha nem tudja, hogy Cselejben 
prédikált volna, hanem Martinus Újhelyi innep napban fel
menvén, ott marasztották ebédre, osztán kérték, hogy étel 
után immár haza ne menjen, hanem itt prédikáljon. Innep 
napban reggel Izsépben prédikállott és urvacsoráját osztott, 
azután ment oda osztán prédikállani, másnap ismét Cselejben 
ment, ott sacramentomot osztogatott, nagypénteken és áldozón 
is reggel volt Cselejben volt (igy!) az concio; haza jővén, 
ebéd előtt és ebéd után itthon tanított. 

2. testis László János nemes ember idem fatetur. 
3. Patkó Mihály idem fatetur. 
4. testis Nagy János az főbiró idem fatetur, quod superior. 

35. 
Cursiles ex Szécs ad pastores sclavonicos. 

Salutem et perennem felicitatem precatur. 
Reverendi viri, fratres in Christo honorandi, functionem 

senioratus mei ab Ecclesiarum visitatione auspicatus, longo, 
periculoso, fatigiisque pleno itinere huc Szécsinum cum domi-



nis visitatoribus appuli X I Junii, cras Varanoviam transiturus 
sum. Quare Reverendás dominationes vestras praesentium per 
vigorem hortor et moneo, ut omnibus occupationibus etiam 
gravioribus sepositis, quilibet vestrum personatum cum tribus 
juratis secúm assumtis in parochia Varanoviensi parati adsitis, 
rationem redditur, functionis vestrae et auditorum erga ver
bum ministeriumque sacrum amoris et pietatis; adsitis itaque 
13. Junii hora matutina secus non facturi, alias censuram 
ecclesiasticam incurritis. Valete et salvete quotquot estis una 
salute omnes. Dabam Szécsini X I . Junii 1629. Amicus et 
fráter Reverendarum D. vestrarum Stephanus P. Miskolcinus 
dioeceseos fratrum senior. 

36. 
22. Junii. Pastor Parnoviensis, Albertus Bohemus con-

queritur in suam ecclesiam venisse guendam monoculum pota-
torem, quem vult illic amotum. Ea .de re ad Clar. Joannem 
Tholnai Varanoviam scripsi, ut si Albertus illic amplius durare 
non poterit, collocetur aliquis in illám ecclesiam, de quo opti
mum testimonium perhibeatur. 

37. 
22. -Junii. Kozmáról Ujfalusi Pál másod magával követ

ségben jött hozzám, engedném meg, hogy az kozmái prédi
kátor szolgálója, mely megfattyazott, politica büntetés nélkül 
az ecclesia-követéssel recipiáltatnék be az ecclesiában. Mivel 
penig az Ujfalusi Pál követtársa, ki földesurának mondotta 
magát lenni annak az fattya-vetett asszonynak, jelentette, 
hogy Kozmán az olyan czégéres vétkü embereket nem bün
tetik meg különben, hanem az vétkes személynek földesura 
az több ott lakos nemes emberektől gratiát nyer, hogy meg 
ne büntettessék, hanem csak az ecclesiát kövesse meg: annak 
okáért az pásztornak megírtam, hogy az politikusok törvény 
szerént büntessék meg, valami nemű büntetését találják; és 
ha csak ecclesia-követést találnak is, contentus legyen véle, 
de törvényből menjen ki, mit érdemeljen. 

38. 
26. Junii. Erdőbényei Máté Uram jelenlétében panasz

képen jelenték az nyíriek: 1 Péter és más, hogy 
mikor Petrus Hejczei Kápolnáról elment, két deszkaszéket 

1 Üresen hagyott hely a családnév számára. 



vitt el és egy ajtón való reteszt is vont ki. Respondi: ha oda 
megyén, én szómmal mondják meg neki, avagy megadja az 
elvitt két deszkát és reteszt, avagy az árát adja meg, mert 
ha egyiket is nem praestálja, az ott való hagymáját és veté
sét, törvényre én nevemmel tartsák meg és törvényből igazod
jék el az dolog.1 

39. 

29. Junii die Veneris. Pataki Miklós deák panaszszal 
jelentette, minemű elszenvedhetetlen injuriával illetett Tolnai 
Istvántól, nemcsak közönségesen az több auditorokkal, kiknek 
székeket illetlenül pásztorhoz, áz pataki templomban pünkösd 
innepe előtt fejszével felvagdalta és könyöklőit lerontotta, 
hanem specialiter is, midőn feleségét ugyanazon violentiának 
idején templombeli székiből mint valami maleficát kiküldötte, 
és mintegy kiűzte az templomból is. Melyért ugyanott az 
templomban sok emberek hallattára votum vovit, hogy semmi
képen törvény nélkül el nem szenvedi. Mert az mi az szék 
elrontást illeti, netalántán az lecsendesíttethetnék, de felesége 
lelkében is megháboríttatott, úgyannyira, hogy azt mondja, 
hogy ezelőtt lutherana levén, négy esztendeje, hogy hozzánk 
communicálni kezdett, de ez mód nélkül való cselekedetért 
tovább immár az mi atyánkfiaitól az communiót el nem akarja 
venni. Az férjét is lelkére, hitire kényszeríti, hogy viselje 
gondját lelkének sérelmének. 

Miklós deák jelenté azt is, hogy mind az nemes vár
megyének egynehány nevezetes tagjának, mind penig judex 
curiae Uramnak ezt az injuriát és háza népén tött gyalázat-
ját tudására adta, és ezt az utat találta fel, hogy Tolnai 
Istvánnak competens bíráját elsőben megtalálta, reá törvényt 
is kért, és ha via juris eleget teszen usque ad complemen-
tum satisfactionis az Ecclesia ő kegyelmének, abban hagyja 
az dolgot; ha nem: protestál religiójának hogy praejudiciu-
mára ne legyen, tudja, hon vagyon Nagyszombat, más orvos
sággal fogja sebét bekötni, ő osztán csak veszteg hallgat, s 
lássa, ki mit cselekedik. Ha egyéb benne nem lehet, pataki 
kicsiny örökségének is inkább ellene mond és végre • űzi az 
dolgot, mert fogadása tartja és annak meg is akar felelni. 

R. Felette igen intettem, emlékezzék meg igaz keresz-
tyénségére, melyet ez ideig az adversariusok ellen is oltal
mazott, mostan ez occasióval oda devalválván ez causát, 
emberek szájában ne adja magát és az mi atyánkfiát velünk 

1 Széljegyzet: Dominus Petrus sese a calumnia expedivit. 



egyetemben gyalázatos szidalomra, mert az mi Ecclesiánk via 
juris feltalálja, ha cselekedhette-e azt Tolnai vagy nem; ha 
nem cselekedhette, azt is megitéli, min maradott. Interim 
maga is legyen csendességben és feleségét is intse, ne ema-
neáljon az templomból, hanem az könyörgésben foglalja magát. 
Mert az Ecclesia gondját viseli és az ő sebét meg is orvo
solja, ugy hogy megnyugszik rajta lelke. 

40. 
Ult. Junii. Szalánczon lakozó Tóth Péter az kozmái 

mestert Ujhelyben én szómmal hítta házamhoz, elsőben eljött, 
de nem várakozott utánam, másodszor hivattam és nem jött, 
melyért pecséttel hivattam Liszkára propter contumaciam suam. 
— Venerat et semi flendo culpam deprecatus est. 

4L 
Az tolcsvai scholamesternek Paulus Szerdahelyinek az ott 

lakos polgároknak instantiájára ugy engedtem meg mester
ségének harmadik esztendejét, hogy ha patronust mutatand 
Isten neki, tehát akadémiában megyén fel; ha hol penig avagy 
patrónusa nem leend, avagy beteges leend, eltöltvén harma
dik esztendejét, az ministeriumot subeálja.1 

42. 
Paria literarum ad Serenissimum Dominum, Dominum Prin-
cipem datarum in causa reditus ecclesiae Ujlakiensis secunda 

Julii 1629 Thokaino. 

Az felséges mindenható nagy Ur Istentől ájtatos szívből 
való imádságunkkal, könyörgésünkben kívánjuk, hogy Felsé
gedet látogassa kívánatos és örvendetes jó egészséggel, hosszú 
élettel és békeséges birodalommal, az Isten anyaszentegyhá
zának és maradék nemzetünknek javára és megmaradására. 

Felségednek ugy mint az Isten anyaszentegyházának 
Istentől adattatott kegyelmes oltalmazó fejedelmünknek lött 
és adattatott értésére, miképen Forgács Zsigmondné asszo
nyunk ő Nagysága az Nemes Zemplén vármegyében levő 
újlaki ecclesiának Ordinarius reditusát megháborította és az 

1 Széljegyzet. Mostan penig anni 1630. 28 novembris azt mondja, 
hogy írás-olvasás nélkül most is akar az ecclesiának szolgálni. Mert ha 
olvas, az feje igen fáj, és az szeme is csak ki nem esik. 



templomtól maga ususára ex allodiatura Garaniensi az deci
mát detineálta. Felségednek kegyelmes respectusa levén az 
Ecclesiának intercessiójára, mandátumában kegyelmesen paran
csolta volt, hogy az reditus megadattassék, de eddig semmi 
nem effectuáltatott az ő Nagysága részéről. Az Nemes vár
megye inquirált az Felséged mandátuma szerént és comperiálta 
per inquisitionem, hogy antiquus és Ordinarius reditus volt, ami 
elvétetött, keresztyéni religiónknak és az Felséged mandátu
mának is praejudiciumára. Az nemes Zemplén vármegye arról 
Felségedet levelében és az fassiókkal informálta világosan, 
melyet in paribus Felségednek mostan elküldöttünk; és az 
originált is, ha Felséged parancsolja, azt is Felségednek prae-
sentáljuk ugyanazon Nemes Zemplén vármegyének authenticum 
sigilluma alatt levén. Annak okáért Felségednek alázatosan 
könyörgünk, méltóztassék Felséged az Isten anyaszentegyhá
zához való szeretetből az Nemes vármegyének parancsolni, 
hogy az újlaki templomhoz az elvött reditust restituálja, kiért 
az Ur Isten Felségedet hosszú élettel megáldja sokáiglan 
örvendetesen. 

Felségednek alázatos káplánja Miskolczi István, Zemp
lén vármegyében levő ecclesiáknak seniora az egész frater-
nitassal Felségednek életéért Isten előtt ájtatos imádságát 
ajánlja. 

43. 

Ad Spectabilem Comitem Stephanum Bethlen de Iktár, Regni 
Transylvaniae gubernatorem. 

Az Ur Istentől imádságunkban kívánjuk Nagyságodnak, 
mint kegyelmes patronusunknak az Nagyságod Tekintetes és 
nemzetségünknek jövendő oltalmazására nevekedett, jó remény
séggel tündöklő gróf-fiaival ő Nagyságokkal jó egészséges 
hosszú életet, jó szerencsés boldog előmenetelt és minden 
idvességes áldásokat. 

Nagy szükségtől kényszeríttetünk Nagyságos Urunk, 
keresztyéni religiónknak szabadságának oltalmazása mellett 
Nagyságodat megtalálnunk, bízván az Nagyságod kegyelmes 
patrociniumjához, melylyel Nagyságod az igaz keresztyéni 
religiónak oltalmazásában az mi kegyelmes fejedelmünk ő 
Felsége után tündöklik. Ennek előtte egyszer is másszor is 
az újlaki templomhoz való jövedelmet az garanyi allodiatusá-
ból, mely Zemplén vármegyében vagyon, esztendőnként csip-
desték, tavaly penig azt az decimát teljességgel elvötték. 
Az mi kegyelmes Urunknak és fejedelmünknek értésére adván, 



mandátumot küldött volt, hogy Forgáchné asszonyunk az redi
tust megadná. Azt is parancsolta volt ő Felsége, hogy az 
Nemes Zemplén vármegye inquiráljon s informálja ő Felségét, 
ha antiquus Ordinarius reditus volt-e az az reditus avagy nem ? 
és ha az ő Felsége mandátumának tenora szerént megadják-e 
az decimát avagy nem? Az Nemes Zemplén vármegye az ő 
Felsége parancsolatja szerént mindeniket megcselekedte: inqui-
rált is, és az ő Felségét informáló levelet is megirta, melyet 
az Nagyságod kezéhez in specie küldöttünk, az végre, hogy 
ő Felsége az Nemes vármegyétől az mandátum szerént infor-
máltassék. Az Nemes vármegyének inquisitióját is in paribus 
elküldöttük, az originalt, félvén, hogy el ne tévelyedjen, meg
marasztottuk nálunk, ily okkal, hogy ha ő Felsége paran
csolja, az Nemes vármegye pecséti alatt lévén, azt is in specie 
ő Felségének kezébe adjuk. Annak okáért alázatosan könyörgünk 
Nagyságodnak, méltóztassék Nagyságod az Nemes Zemp
lén vármegyétől ő Felségének irott levelet azon Nemes vár
megyében lakozó Ecclesiától ő Felségéhez dirigáltatott suppli-
catióval együtt praesentálni és ő Felségétől kegyelmes választ 
obtineálni, hogy az antiquus reditus az újlaki ecclesiától, reli
giónknak libertásának ő Felsége praejudiciumára el ne vétes
sék, hanem kegyelmesen parancsoljon ő Felsége az vármegyé
nek, hogy restituálja. Az Ur Isten N. kegyelmes urunk mind 
itt, mind az más világon áldásival megkoronázza. 

Nagyságodnak alázatos káplánja Miskolczi István, az 
Zemplén vármegyében levő ecclesiáknak seniora, az én in-
spectióm alatt levő atyafiakkal Nagyságodnak alázatosan 
szolgálunk. 

Titulus: Ulustrissimo Comiti et Domino, Domino Stephano 
Bethlen de Iktár, Supremo Comiti Comitatuum Huny ad ac 
Maramaros, nec non Serenissimi Sacr. Rom. Imp. et Transyl-
vaniae Principis etc. intimo Consiliario ac per inclytum Re-
gnumTransylvaniae Gubernatori etc. Domino Domino et patrono 
nobis gratiosissimo. Cito, cito, citissime. 

44. 

Cursiles literae Varanoviam usque. 

Salutem et perennem felicitatem p. Reverendi et Cla-
rissimi vir i , etsi messis vindemiarumque tempóra vei ipsis 
etiam legibus administrandis altum imponunt silentium, multi
plex tarnen Ecclesiae negotium, sicut etiam in otio minime 
sinit esse otiosum, ita nunc quoque idem dominationum vestra-



rum Reverendarum concursum, maturum consilium seriamque 
discussionem in proxime futura partiali flagitat. Ejus rei gratia 
fraternitates vestras Reverendás in Bénye, Tolcsva, Vámos-
ujfalu, Olaszi, Patak, Ujhely, Toronya, Jesztreb, Helmecz, 
Tárkány, Újlak, Terebes, Szécs, Varanó per praesentes requiro 
et amice hortor, paulis per occupationibus excusationibusque 
omnibus sepositis, velitis ad X I praesentis mensis Julii diem 
Ujhelyini mature comparere, ut Domino bene favente peractis 
peragendis, eodem adhuc die quilibet nostrum ad suos salvos 
salvus et ipse redeat. Quod faxit salutis autor communisque 
omnium altor Deus. In quo finio et vos universos et singulos 
et pacate valere percupio. Dabam Liscae 3. Julii 1629. R. D. V. 
fráter et amicus S. P. M. 

45. 

Anno 1629. 2. Julii cum Reverendo Matthaeo Szepsi 
Thokaini cum adfuissem apud Dominum provisorem Szikszai 
Mátyás, praemissa officiosissima salute, nomine universae 
Fraternitatis consilium simul et auxilium ejus in promovendo 
negotio ecclesiastico petiimus, specialiter vero in expediendis 
ad Sereniss. Principem in Transylvaniam inclyti comitatus 
Zempleniensis literis et attestationibus de antiquo salaria 
pastoris Ujlakiensis ex allodiatura Garaniensi. Utrumque luben-
ter promisit et se prima statim et quidem optima occasione 
transmissurum spopondit. Secundo egi de ablegatione seu 
promotione ad academiam scholae Ujheliensis rectoris Valen
tini Vári. Dixit nondum restixisse boni propositi apud se ani-
mum, licet videatur nonnihil subirasci Reverendo dominó 
Emerico Kovásznai, quod immerentem illum . . . -1 Padanium 
frustra sibi commendasset et promoveri voluisset, sed nolle 
jam amplius sine experimento aliquo et multorum aliorum 
commendatione aliquem promovere. Daturum se operám, ubi 
plus otii nactus fuerit, negotium hoc etiam cum rectoribus 
Patakinensibus communicaturum et per occasionem effectui 
daturum. Tertium de successore in primaria pastorali functione 
in ecclesia Bodrogkereszturiensi actum, et cum dixissem me 
velle R. et Clariss. dominum Benedictum Szegedinum illuc 
promotum, plurimum gratulari se sacravit verbis. Obtuli eundem 
etiam nobilibus et civibus Bodrogkereszturiensibus, qui causati 
mores ejus austeros, commendationi nostrae non acquieverunt, 
sed animum ad dominos Reverendos Martinum Sámsondi Mis-

1 A keresztnév számára üres hely hagyva. 
Egyháztörténeti Adattár. X . 



kolcinensis et Johannem Putnoki Nánásiensis ecclesiae pasto-
rem direxerunt, quibus alterutrum eligendi potestatem fecimus. 

His peractis ad hospitium nostrum, parochiam Michaelis 
Szencii collegae Thokaiensis reditus, supplices libellos ad 
Serenissimum principem et Illustrissimum comitem Stephanum 
Bethlen regni Transylvaniae gubernatorem exaravi; dedi etiam 
par inquisitionis testium, insimul et epistolam comitatus Zem
pleniensis chartáé involutam dominó provisori commisimus in 
Transylvaniam expediendam. 

46. 

3. Julii. Karádi Mózes Albert contra Reverendum Basi-
lium Ruszkai nunc sine certa vocatione Karadini commorantem 
két terhes pecsétes czédulát hozott Szakmarról és Halmiról, 
melyek az Ecclesia ládájában vannak letétetvén. 

Ugyanakkor ezen Mózes Albert pecsétet kért tőlem, és 
adtam azon Basilius Ruszkai feleségének gyanuságból való 
megesküttetésére, mert sok házközbeli portékájában vallott kárt, 
mikor az felesége elment, Balázs papné is ugyanakkor ment 
el házától, mely háznál azelőtt harmadfél esztendeig lakott 
volt zsellérségben. • 

47. 

Mihályi Denko Mihályné idézi az ő leányának hitetlenül 
elhagyott férjét: lasztóczi Sebestyén Istvánt az Ecclesia székin 
való törvényre. 

48. 

6. Julii die Yeneris. Samuelem Tamarisci alias Barani 
literis suis commendavit nobis Jacobus Thessowski plebanus in 
Guiasd, apud quem biennium egerat in officio vicarii, dimidio 
milliari a Lublovia, commendavit a fidelitate et sedulitate in 
suo officio. Quae literae fuerunt scriptae anno 1626. mense 
Augusto. Eundem ego commendavi Reverendo dominó Johanni 
Tholnai Varanoviensis ecclesiae pastori et petii, ut illum velit 
promotum in aliquam ecclesiam sclavonicam. 

49. 

8. Julii. Nagytoronyán lakozó Juhász János velejtei 
Dőlő Gergelynét citálja az újhelyi partialisra X I . Julii leendőre. 



50. 

Ad R. et Clariss. dominum Benedictum Szegedi, pastorem 
Szentpéteriensem de vocatione ad pastoratum Zempleniensem.1 

Ab eo, qui est a et w pietati tuae Reverendae gratiam 
et pacem cum felicissimo rerum tuarum successu precatus, 
amicitiam meam candido pectore deíero. Reverende et Cla-
rissime domine compater! ab eo sane tempore, quo animi tui 
pressuras ex vicini hostis terroré obortas mecum communica-
veris, non destiti desiderando desiderare, omnemque, quod 
dirum lapidem alter velut Sisyphus serio volvere, ut amicissi-
mam compaternitatem tuam pro voto meo magno alicui viro 
in vicinia mea substituerem teque cum tuis in tutiore locarem 
portu. In quo ne dubites, en testes omni fide fideliores, aequa-
lem illám necessitudinem nostram, dulcem compaternitatem, 
communem quondam studiorum, nunc vero parilem functionis 
nexum, adde communesque amicos, quibuscum honoris tui 
magmentum omni conatu promovere sategerim. Verum quoniam 
voluntatem meam optima quaque conantem divina antevertit 
voluntas, in ea mihi acquiescendum fűit, quam ideo meae 
reluctatam fuisse judico, ut ejus decretum inviolabile foret, 
cui vei mihi vei tibi contraire sine noxa minimé licet. Quisquis 
igitur es, parere mandato divino debes, et quocunque ire jubet, 
hoc vei illud nil moratus, alacriter perge; imitatus Abrahamum, 
qui sicut ex patria terra charissimoque cognatorum suorum 
sodalitio a Domino exire jussus, inconsulta carne, mox sese 
itineri peregrino accinxit et Deum vocantem intrepide secutus 
est. Ita tu non degener Abrahae filius eundem sequere, te 
nostro coetui, sicut volebas, felici auspicio adjunge, et functio-
nem ecclesiasticam tibi per media divinitus oblatam in oppido 
Zemplény ad Bodrogi portum sito tantisper capesse, donec 
Deus et occasio dignitati tuae opimiorem vocationem obtulerit, 
quam ego et omnes tui amantes impendio promotum ire cupi-
mus. Faxit idem ille Deus ut desiderio meo ad nos veniendo 
satisfacias, cui te tuosque salventes et diutissiine valentes 
animitus commendo. 

Respondit 15. Julii inter alia: Zempleniensibus promisi 
me vos salutatos velle ad 29. Julii, tum et cum R. V. Clari-
tate et cum iis coram fusius communicaturus. 

1 Széljegyzet: Die Margarethae. Lator hterarum Apats Bertalan. 
4* 



51. • 
In Transylvaniam Reverendis et Clarissimis dominis Jolianni 
Keserűi et Stephano Géléi, üli superintendenti, huic aulico 

Serenissimi principis concionatori.1 

Admodum Reverendi et Clarissimi viri, Domini et Fratres 
nobis longe optatissimi! Gratiam Dei, pacem et omnia fausta 
devote ac candide precando, studiorum atque officiorum nostro-
rum ingenuam commendationem paratissime offerimus ac 
deferimus. 

Quam multis quamque variis malorum Iliadibus, hoc 
praesertim exulceratissimo seculo reformata verbo Dei Ec
clesia et in ea fidelis ministrorum coetus angustetur: ne 
sapientissimus quidem Salomon digne eloqui potest, quae sane 
eo nobis quotidie acerbiora intolerabiliaque videntur, quo et 
nos ad sufferendum imbecilliores sumus et nullum malorum 
finem videmus, et vero paucos aut fere nullos opitulatores 
habemus. Ad patrocinandum Ecclesiae suae Dominus nostro 
hoc seculo fideli Mosi pium suffecit Josuam, utinam vero 
diutissime suffectum velir, Serenissimum et Celsissimum prin-
cipem, ad quem omnium nostrum oculi tanquam ad tutissimum 
asylum hactenus conversi, nondum sunt aversi. Per Illustrissimi 
regni Transylvaniae gubernatoris intercessionem, Serenitatis suae 
opem et auxilium superiori hebdomada fraternitas nostra 
supplicibus libellis petiit, propter ademptum ex allodiatura 
Garaniensi decimam in comitatu Zempleniensi a pastore Uj-
lakiensi. Verum quoniam scimus Illustrissimam suam Magni-
íicentiam multorum interpellationibus adeo detineri, ut nostrarum 
miseriarum vix detur spatium reminiscendi: dominationes 
vestras Reverendás per praesentes fraterne requirimus et 
oramus in vobis positum est ut exoremus, velitis hanc nobis 
gratiam largiri, ut calamitatis no'strae miserti, nobiscum ad 
opem ferendam exsurgentes, apud Illustrissimam suam Magni-
ficentiam jugi sollicitatione instetis, ne gravetur fraternitatis 
nostrae calamitatem Serenitati suae per occasionem intimare 
et mandátum pro restituendo bono ecclesiastico ad inclytum 
comitatum impetrare. Quod si pietates vestrae Reverendae 
fecerint, dabimus sedulo operám, ut gratiam vestram nobis 
collatam gratitudine grata compensemus. Valete et quos Domi
nus functione sacra unum fecit, salvere una salute veíit. Amen. 

Dabam ex partiali nostra congregatione Ujheliensi admo
dum Reverendae Clarissimaeque vestrae fráter ad officia et 

1 Széljegyzet: Die Margarétáé. 



vota paratissimus Steph. P: Miskoleinus senior et tota frater-
nitas dioeceseos Zempleniensis. 

52. 

Ad Illustrissimum comitem dominum, dominum Stephanum 
Bethlen regni Transylvaniae gubernatorem supplicatio Ecclesiae 

nomine scripta. 

Alázatos szolgálatunkat és Istenhez nyújtott buzgó könyör-
gésünket ajánljuk Nagyságodnak, mint az Isten eklézsiájának 
kegyes dajkájának, nekünk kegyelmes urunknak. Az minden 
jóknak adó Istenétől kivánunk Nagyságodnak az egekből 
elfogyhatatlanul lelki és testi áldásokat áradni. Nagyságos 
kegyelmes Urunk, alázatosan követjük Nagyságodat, hogy 
megmondhatatlan sok nyughatatlansági között az Nagyságod 
fáradságát mostani Írásunkkal és esedezésünkkel többítjük. 
Mert holott az Isten Nagyságodat az Ecclesiának több istenes 
patronusi fölött, mint az planéták előtt az napot, ugy állatta, 
méltó és illendő, hogy mindenkor, de főképen szükségünkben 
Nagyságodra nézzünk és az Nagyságod patrociniumjához folya
modjunk. Emlékeztetjük azért most is Nagyságodat, ezelőtt 
2. Julii Nagyságodhoz igazított alázatos supplicatiónkra, mely
ben az nemes Zemplén vármegyétől ő Felségének mellettünk 
írott levelével és az vármegye szolgabirái által colligáltatott 
fassiókkal Nagyságodnál instáltunk vala, méltóztatna Nagyságod 
ő Felségének intimálni, hogy ő Felsége kegyelmesen paran
csolna az nemes Zemplén vármegyének, Forgách Zsigmondné 
asszonyunkkal adattatná meg az garanyi allodiaturából az 
újlaki pásztortól elvött decimát, mert félünk rajta, hogy ha 
ez az Ecclesiának kára csak fektében maradand, még az 
reform áltatott religión levő patronusok is kapdosni fognak az 
Ecclesiának hasonló jövedelmén, és igy az ministerium nagy 
szükségben fog esni. Mely Nagyságodnak az Ecclesia haszná
ban való törekedését bizonynyal hiszszük, hogy az Ur Isten 
igéreti szerént mind itt, mind az más életben megfizeti, mi is 
peniglen Nagyságodnak hosszú és idvességes életéért azon 
mi kegyelmes Istenünkhöz tiszta szűből való könyörgésünket 
ajánljuk. Az mely szent Isten Nagyságodat és az Nagyságod 
tekintetes gróf magzatit, sőt ez keresztyén ég alatt jó hírrel 
névvel tündöklő famíliáját hosszú élettel és jó szerencsés 
boldog előmenetelekkel idvességesen áldja meg. Költ Liszkán 
az Bodrog vize mellett 13. Julii 1629. Miskolczi István, Zemplén 
vármegyében levő ecclesiáknak seniora, az én inspectióm alatt 



való atyámfiaival Nagyságodnak alázatosan szolgálunk és 
kegyelmes választ várunk. 

53. 
Ad Reverendum Stephanum Kaposi conseniorem, Király-

helmecziensis ecclesiae pastorem. 

Salutem in Filio Dei p. Reverende amice et Clarissimi 
domini Miskolcini desiderio et nupero sanctae fraternitatis 
nostrae decreto permotus, en binas ad te in Transylvaniam 
occasione ita affulgente per ferendas literas transmisi, unas 
quidem ad Illustrissimum regni Transylvaniae gubernátoréin, 
alteras ad Clarissimum superattendentem et aulicum Sereni-
tatis suae concionatorem. Tuum erit Reverende domine offi
cium, utrasque per magnatem vestrum jam-jam in Transylva
niam iturientem expedire, et Ecclesiae negotium Magnificen-
tiae suae ita commendare, ut jam tandem aviditati Reverendi 
domini Miskolcini satisfiat. Vale in Domino cum tuis felicis-
sime. Dabam Liscae die Margarethae 1629. 

54. 
Paria commendatoriarum pro Georgio Györkéi, alunrno quon-

dam scholae Liscensis. 
Omnibus hasce meas visuris, lecturis, pariter et auditu-

ris salutem in Filio Dei precatus amicitiam meam commendo. 
Praesentium exhibitor Oregorius Györkéi, juvenis liberali vultu, 
mediocri literarum cognitione politisque moribus biennium in 
schola Liscensi ea modestia vixit, ut etiam filiam Clarissimi 
quondam Emerici Szilvásujfalusii in uxórem ab altrice sua 
vidua Johannis Szentpéterini civis nostratis impetraverit, in 
quo matrimonii foedere propter mechanicae artis imperitiam, 
quia aliter vivere non potest, pro stiva stylum velit sibi pro
prium habere adque paganicum rectoratum adspirare. Quare ad 
quoscunque functionis rectoralis petendi causa confugeiit, eum 
sibi tuto commendatum habeant, adque functionem non i l l i -
benter admittant, certo persvasi, operám suam non arenae, 
verum telluri frugiferae commissuros. Valete. 14 Julii. 

55. 
16. Julii az bodrogkereszturiak levelekben irták, hogy 

elméjek egyező értelemmel Putnoki János U. az nánási pré
dikátoron nyugodt legyen meg, és tőlem hozzája testimonialis 



levelet kértének, hogy követeknek szavok hitelesebb lehessen, 
és hogy ő K. bátorságosabb választ adhasson. En nem adtam, 
1. mert az' Ecclesia nem szokott adni, 2. mert hites ember 
legyen az követ, mely beszédével nem játszik és az város 
pecséti alatt irott levél legyen vele. Ez kívántatik, hogy minek 
utána feljő és prédikál Kereszturban, hozzám feljőjön egy 
vagy két keresztúri emberrel, minekelőtte alkuvásba eredne 
az keresztúriakkal, hogy az én consensusomból legyen az 
alkuvás. 

56. 

16. Julii. Generosus d. Nicolaus Literátus de Sárospatak 
Reverendum virum dominum Stephanum Tholnai propter 
effractum conjugis suae sedile in templo Patakinensi ad futu-
ram generalem praesenti ecclesiarum sigillo arcessit. Steph. P. 
Miskolcinus almae fraternitatis diocesis Zempleniensis senior. 

57. 

Generoso d. Matthiae Szikszai provisori arcis et bonorum pos
sessionis ToJcajiensis de Ujheliensis rectoris academica promo-

tione, 23. Julii. 

Generose domine, domine et fautor, observandissime, 
salutem precatus a dominó, officia mea cum charitatis osculo 
commendo. 

Hogy Kegyelmednek sok foglalatossági között mostani 
Írásomnak olvasásával több munkát szerzek, Kegyelmedtől 
mint bizodalmas Uramtól bocsánatot kérek, melyet hogy meg 
is nyerjek, illendőnek Ítélem, mert mind közönséges tisztemtől, 
mind az apostolnak imez parancsolatjától ösztönöztetem: nemo, 
quod suum est, quaerat, sed quod alterius, Et: Omnia ad 
glóriám Dei facite. Kegyelmednél ez minap az Ecclesia dolga 
végett létemben, az mostani újhelyi scholamesternek akadémiá
ban való promotióját jutasztottam vala eszében, és Kegyelmedet 
kértem is vala, hogy ha az Ecclesiához való pius zelusban 
tovább akarna progrediálni, tehát Kegyelmed az Istentől keres
kedésre adatott jókból nyújtana az ifjúnak akadémiai útára 
való subsidiumot, ily reménység alatt, hogy Kegyelmed el ne 
vesztené az Istennek kölcsönben adottnak jutalmát. Akkor 
ily conditio alatt Kegyelmed reménységecskét nyújtott vala, 
ha az pataki mesterekkel communicálná az dolgot. Mivel penig 
tudom Kegyelmednek sok dolgai miatt talán feledékenységben 
ment akkori beszélgetésem, mostan ujabban intem, sőt ugyan 



kérem is Kegyelmedet, Kegyelmed tudósítson meg akaratja 
és szándéka felől, hogy az ifjú az Ábrahám patriarcha szol
gájával tudja magát mihez tartani és vagy jobb vagy bal 
kézre menjen, mert ez héten terminálja mesterségének máso
dik esztendejét és tovább ott nem lehet lakása. Kegyelmed, 
ha lehet, az válaszszal ne késsék, tudván azt: bis dat, qui 
cito dat. Osztán sz. Pál is azt mondja: Hilarem datorem dili-
git Deus. 

58. 
Ad Venerandum d. Michaelem Szepsinum, ecclesiae Tarczalinae 

primarium p. et Abaujvariensem seniorem. 

Largam bonorum omnium affluentiam, a Patre luminum, 
ex sinceri cordis penetralibus pietati tuae Reverendae precor, 
officiaque mea paratissima cum charitatis osculo defero. 

Admodum Reverende domine affinis! alma fraternitas 
nostra, quae pietatem tuam per me reverenter et frátérne salu-
tatam cupit, duo ab eadem cognoscere desiderat. Unum: 
Reverendi fratres sub inspectione vestra in Hodegi refutatione 
quam sequantur methodum; eamne, quam Juellus in Hardingo 
et Martyr in Gardinero observavit, an vero eam, quam Vita-
kerus contra Bellarminum sit secutus? nolumus enim etiam 
in hoc negotio vei hilum a vobis discrepare. Alterum est: 
de supplicibus in agro Norico exulantium libellis quid tua 
pietas facere decrevit? quando et quomodo in Ecclesia ad 
populum sint eae promulgandae ? quae persona ad valvas 
templi pro eleemosynae perceptione locanda et quamdiu nego
tium incipiendum sit continuandum ? 

De quibus ubi pietatis tuae Judicium cognovero, idem 
etiam cum venerando compatre dominó Benedicto Szegedino, 
propediem apud me futuro sum communicaturus consensumque 
expiscaturus et postmodum dominó Reverendoque Görgei Kapo-
sinum perscripturus. In reliquo pietatem tuam Reverendam 
cum tibi charissimis diutissime bellissime valere cupio. Dabam 
Liscae 25. Julii. 

59. 
Ad Generosum dominum Matthiam Szikszai Tokajensem pro-

visorem de eadem Valentini Varii promotione, 25. Julii. 

Szolgálok Kegyelmednek mint bizodalmas Uramnak, 
Kegyelmednek uram asszonyommal kegyelmed kedves társával 
egyetemben az szent Istentől lelki és testi áldásokat szivem 



szerént kívánok. Ez minapi levelemre Jakab deák Uram által 
való relatiójából értem, hogy Kegyelmed az újhelyi schola-
mesternek promotiója felől sok foglalatossági miatt ugy, az 
mint illett, nem is gondolkodhatott, egyebeknek is penig taná
csával nem élhetett, melyet valóban bánok, de róla nem tehe
tek, mert az csak szintén az Kegyelmed istenes akaratján áll. 
Kegyelmedet kérem, mostani interpellálásomat is ne difficul-
tálja, hanem írásomat csendesen vegye. Ha Kegyelmednek ez 
akaratja, hogy coram beszéljen ez felől az pataki mesterekkel, 
rendeljen egy bizonyos napot Patakra való menésre, melyen 
ha ürességem leend és Kegyelmednek tetszik, Kegyelmed 
mellé adom magamat az felmenetelben. Ha tetszendik az 
mesterek commendatiója, Kegyelmednek leszen akkor módja 
az ifjúnak aláhivatalában. Ha penig ezen nyugszik inkább meg, 
hogy levele által in communi értekezzen ugyanazon pataki 
mesterektől, méltó legyen-e az az ifjú az kegyelmed promo-
tiójára, nem-e, ez általabb ut leszen és kevesebb fáradsággal 
véghez mehet. Annak utána, ha kedve leszen Kegyelmednek 
az ifjúval való beszédre és ismeretségre, Kegyelmed izenjen 
nekem, és az mint kívánja, szintén avagy magam aláviszem, 
avagy levelemmel alákűldöm kegyelmedhez, ut faciem, videns 
videas, quanti sit pretii, és véle való conferálásból értse maga 
is Kegyelmed elméjének discursusát. Melyen ha az Kegyel
med szive megnyugszik és az mely czélra intendáltam, obti-
neálom, leszen, min örvendeznem, hogy Kegyelmednek kíván
sága szerént való fiat mutattam. Ha penig Kegyelmednek ez 
tetszése, hogy ez dolgot ebben hagyjam, tovább Kegyelmed
nek interpellálásommal molestus nem leszek. 

Hasce literas transmisi per R. dominum Stephanum 
Dobrai. 

60. 

Reverendo dominó Matthaeo Szepsi in Erdöbénye, die Annae. 

S. P. Tarczalinum heri ad Venerandum dominum Michae-
lem Szepsi affinem tabellarium expediveram, qui Tokajini in 
meroatu nundinali inventus, mihi sciscitaturo inter alia de 
Hodegi confutatione quam methodum sub inspectione sua 
Reverendi fratres sequantur, eamne, quam Juellus in Hardingo 
et Martyr in Gardinero observavit, an vero quam Vitakerus 
contra Bellarminum sit secutus; siquidem nolle nos etiam in 
hoc negotio vei hilum ab ipsis discrepare: his paucis respon-
dit: Methodus difficilis quid requirat, divinare possem, scribere 
non audeo. Res cum re, ratio cum ratione pugnet, certet, et 



adversarius quam methodum secutus est, eaudem qui refuta-
tionem aggreditur, observet. Si itaque Reverende vir meo vis 
calculo adhuc aliquid aggredi, nos ea, qua cupimus ire via, 
intrepide pergamus, Dominus optima quaeque^conantibus suo 
auxilio praesto erit. 

161. 
Ult. Julii. Bejczi István Uramnak és az hotykai főbíró

nak irtani, mivel mikor az prédikátor Hotykán az functióban 
beállott, akkor készen adták kezében az reditust, és karácson 
után terminálna; annak okáért találtattanak hárman az falu
beliek közül, kik az mostani reditust nem engedik percipiálni, 
ezt mondván, hogy kezdjen csak ujabb esztendőt, osztán 
annak az reditusát percipiálja; ezt penig az reditust hova 
akarják convertálni, in dubio vagyon; kivánja az pásztor ez 
reditust mostan felvenni és igéri magát az szolgálatra; kértem 
mind Bejczi Uramat, mind az birót, ne tartsanak ellent az 
jövedelemnek percipiálásában, ha kívánják szolgálatját, és 
interteneálásával szivét ne idegenítsék magoktól, Bejczi Uram 
uri méltóságát interponálja az nyughatatlanok ellen. 

62.* 
Tar cornmendatoriae epistolae, pro B. Stephano Varanai 

pastore Zallcodiensis ecclesiae, 8. Augusti. 

Omnibus hasce meas visuris, lecturis, pariter aut legi 
audituris, gratiam et pacem a Domino per Filium unigenitum 
precor, meaque ofüciola cum charitatis osculo defero. 

Notum facio vobis Generosi ac Egregii viri, patroni 
observandissimi, necnon reverenda pietate viri Clarissimi 
domini et fratres in Christo charissimi, praesentium exhibito-
rem, Reverendum Stephanum Varanai, sub inspectione mea 
in Mesopotamia ecclesiae Zalkodiensi triennii spatio praefuisse, 
ibique sementem in asserenda salutari doctrina et administran-
dis secundum Christi institutioném sacramentis non perituram 
fecisse. Quia vero non est ipsi animus diutius illic propter 
stipendii tenuitatem persistendi, sed vult alibi, ubi Dominus 
monstraverit, auditoresque opera ejus uti voluerint, Deo mini-
strare, Generosas ac Reverendás dominationes vestras amanter 
rogo, velitis praedictum Reverendum virum cum pietate pro-
pria munitum, tum mea commendatione suffultum in ecclesiam 
vestram intromittere, favoreque christiano ita complecti, ut 
sentiat pietati suae honorem, commendationi vero meae pon-



dus apud vos non defuisse. Easdem protectioni divinae com-
mendo. Dabam Liscae sub currenti fraternitatis nostrae sigillo 
die 8. Augusti, Anno Christi 1629. 

63. 

9. Augusti. Az zempléniek Borbély János követek és 
levelek által prédikátort kértének. Respondi: Gregorius Újhelyit 
fél esztendőre fogadják meg, és fél esztendő eltelvén Martinus 
Helmeczit, scholae nostrae rectorem odaadom. Ha nem tetszik, 
legyenek könyörgésben és várakozásban foglalatosok, mig az 
Isten megmutatja, kit rendelt legyen városokban. 

64. 

13. Augusti die Lunae. Horvatiensis Georgii Siket con-
junx, te Stephanum Nagyodi praesenti Ecclesiae sigillo citat 
ad futuram synodum, quod dixeris eam filiae suae carne vesci, 
hoc est filiae suae aquariolam esse. 

65. 

13. Augusti die Lunae. Reverende domine Martine! 
auditor tuus Georgius Joó Horvatiensis praesenti Ecclesiae 
sigillo cogit ad testimonium de sua conjuge proferendum, 
quod in parochia vestra coram matre sua tibi de suis com-
missis retulit. Praestes igitur hoc aequum petenti. 

66. 

16. Aug. Az zempléniek nem acceptálták Gregorius 
Újhelyit két okon: mert féltek azon, hogy ha ideig beveszik, 
erővel is rajtok fog osztán lakni, és mert az gonosz hírtől is 
tartottak, hogy ottan-ottan változik prédikátorok. Kívánták, 
hogy engedjem meg adventig az szomszéd prédikátorokat és 
az magok scholamesterét prédikálni; az idő elközelgetvén, 
vocatiót instituálnak az mesteremnek, és az várostól nyerjem 
meg nekik esztendeje eltelésének előtte. Consensi. 

67. 

22. Aug. Az szerdahelyi pásztor Gregorius Balog panasz-
lott Oláh Albertre, hogy sok esztendőkön boszut tett rajta, ez 
időn penig 8 kéve búzáját megtartotta, mostoha leányát meg-



verte, az biró parancsolatjára is az búzát meg nem adta. És 
sem az buza megtartásért, sem az vereségért az biró is igazat 
nem tótt az pásztor kívánságára, melyért el is búcsúzott tőlök 
az pásztor. R. Judici et senatoribus scripto. Az prédikátor az 
visitatióig prédikáljon. Az biró törvény után pöröljön Oláh 
Alberttel, és ezt az tüzet megoltsa visitatióig, ugy hogy az 
pásztor szive megcsendesedjék az visitatióig. Melyet ha nem 
cselekesznek az tanácsbeliek: avagy panaszlunk az Nemes 
vármegyén és az violentiáért ispánt is hivunk, avagy ez pász
tort tőlök elvesszük és mig mást engedünk odamenni, idő 
halad és nap múlik. 

68. 
23. Aug. Stephano Nagyodio Kápolnám scripsi, ut cum 

eo, qui meas ipsi exhibuerit, sine mora et cunctatione sese 
itineri accingat et in itinere salutans Olasziensem et Ujfalvien-
sem pastores meo nomine, una cum ipsis ad me veniat collo-
quendi gratia. Secus non facturus. 

69. 
24. Aug. Stephanus Nagyodi praesente Horvatiensi, 

IJjfalvensi pastore et scholae nostrae rectore literas fidei manu 
propria scriptas et sigillo confirmatas exhibuit, se non disces-
surum, sed cum conjuge G-eorgii Siket Horvatensi sive in 
ecclesiastico sive in politico foro jure acturum, seque ab 
infamia a testibus Horvatensibus in eum devolutis ante syno-
dum generalem purgaturum promisit. 

70. 
Georgio Bakai Patakinum ad baptizandum filiolum, 26. Aug. 

Salutem in Domino precatus, amica mea officia commendo. 
Reverende vir, fráter in Christo honorande! priscorum veri-

verbium „amicorum omnia communia" dicentium ego nunc 
comprobatum eo, dum in augmentum familiae meae, nuper 
natum infantuium ad Ecclesiam inferendum sacroque latice 
tua manu tingendum amicitiam tuam Reverendam ad me invito, 
eodemque apparatu ex veteri amico te costamque tuam in 
numerum compatrum et commatrum adopto. Quare si valetis, 
valere ; itaque enixe cupio omnibus aliis occupationibus paulisper 
sepositis, dabitis hanc mihi gratiam, ut adsitis cras die Lunae 
hora statim matutina in paroecia mea et sacra nostra in 
nomine Domini peragite et in eodem valete. 



71. 
26. Aug. Michael Lakatos Patakinensis in negotio filii 

sui ab altero graviter percussi, cupit testimonium perhiberi a 
famulo nobilis Stephani Inczédii Thoronyai vocato scholae 
vestratis alumno. Quare quia justum petenti assentiendum est, 
te Clarissime domine Simándi, moneo, in praesentia Reverendi 
domini Karoiii tuorumque collegarum, excipite fassionem ejus 
secundum conscientiam prolatam et praesentium exhibitori in 
scripto tradite. 

72. 
Cursiles ad ecclesias in Mesopotamia existentes a Luka ad 

usque Karád.1 

Gratiam et pacem in Filio Dei cum incolumitate animi 
corporisve precor, et me studiaque mea fraternitatibus vestris 
reverendis candide commendo. Gratias ago omnipotenti Domino 
meo, quod mihi vix hoc sperare auso, ex immensa misericordia 
sua, frugum foenique convectione peracta, ostium jam aperuerit 
ad continuandam ecclesiarum, quae adhuc nobis in Mesopo
tamia supersunt, visitationem. Orate eundem mecum viri Reve
rendi animitus, ut dona illa liberaliter nobis tributa paterne 
sanctificit, benedictione sua coelesti multiplicet, ut alta in pace 
charissimae patriae nostrae iis uti possimus, ad nominis sui 
glóriám, egenorum subventionem nostramve alimoniam. Ut autem 
methodus itineris mei omnibus vobis constet, quandoquidem 
praesentia mea nolo quenquam vestrum onerare magis quam 
honorare: sciatis paucis mecum comitibus iter hoc visitationis 
ingressurum, quamcunque vero ecclesiam ingredior, prius quam 
illius examen auspicer, mox ad proxime sequentes ecclesias 
illinc nuncium expediam, per quem qua temporis periodo illic 
affuturus sim. aperiam, ut fráter ille auditores suos in matre 
et filiali ecclesia ejus rei commonitos convocet, examinique 
praesentes tempestive sistat. Ingrediar autem Domino volente 
hoc iter, nisi major domestica calamitas aut praeter illám alia 
conatum meum inhibeat, decimo Septembris initio facto a 
Luka. Quare vos universos et singulos moneo, ita parati nos 

1 Széljegyzet: Luka, Bereczki, Szerdahely, Kövesd, Karosa, Zemplén, 
Rad, Zétény, Boly, Szentes, Géres, Helmecz, Bácska, Battyán, Tárkány, 
Agárd, Perbenyik, Rozvágy, Riese, Czigánd, Karád. — Qui ultra horam 
apud se detinuerit, nec ad sequentem transmiserit, animadversionem 
non subterfugiet. 



praestolemini, ne socordia vestra nobis remoram, vobis jac-
turam paretis. Valete et salvete quotquot estis una salute 
omnes. Dabam Liscae 2 Septembris. 

73. 

Reverendo dominó Stephano Kaposi conseniori Helmeczinum. 

Salutem in Filio Dei precor et amicitiam meam commendo. 
Reverende amice! antea reprehendi mecum socordiam 

tuam in non respondendo ad meas literas de negotio Ecclesiae 
ad reverentiam tuam directas, jam vero postquam nunciatum 
accepi, remoram istam per oblivionem tibi fuisse irreptam, 
eandem non possum nonculpare. Subit enim mirari, qui potuit 
fieri, quod tantam rem tarn levi brachio attigeris, et non citius 
quovis pegaso vei celete perfectum iveris, cujus ego vei noctur-
nis horis etiam volens non possum oblivisci. Demus charissime 
in posterum operám et quidem seriam, ut tanto nos diligen-
tiores reperi at in functione nostra fraternitas, quanto plures 
aemulos ambitus, fecerit, quos si mecum nosses, quemlibet 
credo moveres lapidem, ut latentem scorpium aut procul fuga-
res, aut si vires suppeterent prorsus perimeres. Sed de his 
coram plura, cum te mihi comitem visitationis adjunxeris, 
quam Domino bene juvante, nisi domestica calamitas aut alia 
inhibeat, decima Septembris a Luka auspicabor. Pietatem tuam 
Reverendam hortor et moneo, assumto secum aliquo ex dominis 
fratribus, X I . Septembris mane in Szerdahely me praestoletur, 
ut communi opera ecclesias Mesopotamicas peragremus. Vale. 
Dominus tibi mihique sufficiat vires, hoc quicquid superest 
itineris, bono Ecclesiae conficiendi. Amen. Dabam Liscae 
2. Septembris. 

74. 

20. Septembris. Újhelyi Farkas Imre jelentette, hogy 
négy esztendeig való egyházfiuságában 4 rendbeli reditus 
ment kezéhez. 1. Az fő pásztornak reditüsa tizedfél hordó bor 
és 10 cub. rozs. 2. Az fő pásztor szőlőjének termése. 3. Az város 
dézmájakor szedegettetett köblös borok. 4. Az collecta. Az két 
elsőről számot vöttenek tőle és adósa is tőlök. Az két utolsó
ról nem vöttek. Panaszolkodik, mintha Joannes Bényei volna 
néminemű rancorból az ellenttartó. Néha azt mondja, hogy 
az ur ő Nagysága vészen számot. Néha azt mondja, hogy az 
egész tanács együtt legyen, néha meg hogy egynehány idegen 
prédikátorok előtt legyen, melylyel láttatik az számvételben 



való régi ususát az városnak megháborítani. Instála nálam, 
Kegyelmeteknek irnék, ne tegyetek tovább való halogatást az 
számvételben, mivel beteges ember, hogy tudja holta után is 
jó módjával hagyni famíliáját; és mivel az pénz-változásban 
lehetett difficultas az leírásban, 1 lennétek, és 
számot vövén quietálnátok. Ha méltónak itéli Kegyelmetek 
kívánságát, Kegyelmeteket kérem, certificáljátok biró uramat 
felőle, és az antiquus usus szerént az két lajstromból is vegye
tek számot, hadd csendesedjék meg sok nyughatatlanság 
után szive. 

75. 

Ad inclytum comitatum Zempleniensem in negotio Pauli 
Szerdahelyii scholae Tolcsvensis rectoris. 

Spectabilis, Magnifici, Generosi ac Egregii viri, domini 
patroni et íautores benignissimi, salute officiorumque meorum 
parata semper commendatione praemissa. Az minden irgalmas
ságnak Urától és Istenétől kívánok Nagyságtoknak, uraság-
toknak és Kegyelmeteknek lelki és testi áldásokat, és szegény 
hazánkban sok esztendeiglen való békeséges megmaradást. 
Nagyságtok, uraságtok és Kegyelmetek tekintetes gyülekezeti 
előtt ez levelem praesentáló Paulus Szerdahelyi tolcsvai schola-
mester panaszképen jelentette, hogy tavaly esztendőben egy 
jóakaró nemes urának sok sollicitálására adott volna bizonyos 
számú hordós borokat hitelben olyan kötés alatt, hogyha 
két hónapra nem contentálná, néminemű szőlő-örökségét szolga
bíró erejével magának elfoglalhassa. Nyavalyás atyánkfia ez 
ideig so.k ízben azt az adósságot kérte, de csak hiában kérte, 
mert petendo consecutus est nihil; kinek jóllehet az tovább-
tovább halogatás miatt sok fogyatkozás! vannak, mindazáltal 
az adósnak kötése szerint nem akarna procedálni, csak elé
gítené meg. De mivel látja, hogy szép szavával semmit az 
adóson nem vehet, Nagyságtokat, uraságtokat és Kegyelmete
ket ugy, mint az Ecclesiának Istentől adatott dajkáit énáltalam 
alázatosan kéri, én is penig tisztem szerént Nagyságtoknál, 
uraságtoknál és Kegyelmeteknél sollicito intercedálok, ha 
méltónak itéli ez ifjúnak kívánságát, támadjon fel mellette az 
oltalomra és N. u. és K. kényszerítse azt az adóst, hogy avagy 
mox et statim contentálja pénzűi, avagy ha az nem leszen, 

. szolgabirája által azt az contractust effectuáltassa. Mely N. u. 

1 Olvashatatlan szó. 



és Kegyelmetek patrociniumját mind alázatos szolgálatunkkal, 
mind könyörgésünkkel, Isten erőt adván, Ígérjük meghálálni. 
Ugyanezen Istennek kegyes oltalmazása és gondjaviselése alá 
ajánlom N. u. és Kegyelmeteknek tekintetes gyülekezetit. 
Sp. Mag. Gen. ac Egregiarum dominationum vestrarum humilli-
mus cliens. 

Spectabilibus, Magnificis, Generosis ac Egregiis viris, 
dominó vicecomiti, judicibus nobilium juratisque assessoribus 
inclyti comitatus Zempleniensis, dominis, patronis et fautoribus 
meis observatíssimis. 

76. 

Anno 1629. 23. Septembris. Eeverendus Franciscus 
Halászi, pastor nunc Ujfalvensis praesenti Ecclesiae sigillo 
te Georgium Ujfalusi et te Joannem Nánási cogit ad testi
monium perhibendum de vita et moribus Stephani Jaktsi olim, 
postea vero suae conjugis factae. 

77. 

Ad Venerandum dominum Michaelem Szepsi, seniorem Abauj-
variensis dioecesis, primarium Tarczalinensem. 

Salutem et rerum agendarum felicem progressum et 
finem optatissimum precati. Venerande domine affinis, consi
lium pietatis vestrae Reverendae per d. Tirnavium collegam 
vestrum 27. Septembris mihi significatum de legatione pro 
diplomatum coníirmationem ad suam Serenitatem Varadinum 
instituenda, retuli quibusdam ex dominis fratribus Patakinen-
sibus, qui quoniam dixerunt se prorsus nescire, quid diplo
mata illa contineant, et quibus de rebus apud suam Sereni
tatem instare debeant, piacúit iisdem, ut sine mora has ad 
pietatem tuam scriberem et cum diplomatum illorum, tum 
etiam instructionis vestro legato a vobis dandae par peterem, 
ut tenoré cognito die Lunae futuro in partiali Vámosujfalvini 
matúrám deliberationem habeamus et, si fieri possit, eodem 
adhuc die, quod nostrum sit propositum, per certos nostros 
fratres pietati vestrae significemus. Quare eandem meo et 
d. d. fratrum nomine velim oratam, ne gravetur par diploma
tum et instructionis per praesentium exhibitorem ad nos mit-
tere, certo sibi persuadens, nos sine cortice inhabiles esse ad 
natandum. Vale vir Reverende et meo animo dilecte d. affinis. 
Die Michaelis. 



78. 

Tolcsvam et Bodrogkeresztiirinum 

S. Arduum Ecclesiae negotium tuum et aliorum Reve-
rendorum dominorum fratrum concursum et discursum flagitat. 
Quare praesentium per vigorem tuam Reverentiam moneo, ut 
proximo die Lunae, hoc est ad Kai. Octobris, hora matutina 
in partiali Vámosujfalvini te tempestive sistas, nosque maturo 
tuo consilio juves, secus non facturus. Vale. Liscae, die 
Michaelis sacro. 

79. 
Georgium Simonis senem alias et uxoratum rectorem in 

Nagyrozvágy ad humillimam sui ipsius intercessionem permisi, 
ut adhuc instanti hyeme maneat in schola, et si Dominus 
voluerit, futuro vere de alia provisione sibimet prospiciat. 2. 
Octobr. 

80. 
Petrus Gál, quondam scholarcha Gálszécsiensis per 

armalem nobilis factus, post multorum annorum oeconomiam 
ab Azariensibus petitus, ut gubernaculum scholae Azariensis 
susciperet, in mercatu Ujhelyiensi die visitationis Mariae 
Ecclesia in aedibus meis permisit functionem illám ut subeat. 
Ego rursus per nobilium Azariensium literas sollicitatus, annui 
2. Octobr. 1629-

81. 
Ex partiali Ujfalvensi R. Matthiam Főnyi, pastorem 

Hotykensem citavi, ut foro se ecclesiastico in generali paret 
propter invasionem nobilis curiae Egregii Stephani Bejczi et 
propter hominem verberatum, quem ex curia violenter extraxit. 

82. 
9. Octobris. Stephanum Vékei rectorem Karádiensem 

emisi Ricsem ad evangelizandum pauperibus evangélium. 

83. 
Ugyanakkor Georgius Cserepi pastor Ujvariensis az 

szaláncziak ellen, hogy egy kétszer állotta meg utát, hogy 
ex cathedra az öcscsét méh lopásáért megprédikállotta és az 
templomtól arceálta. Más ismét megátkozta, hogy megholt 
gyermekének temetésére, várván más hivatalt ís, fel nem ment 



volt. Ezeknek irtani, hogy az biró és az polgárok mind az 
kettőt megfenyítsék. 

Panaszolkodott továbbá némelyekre, kik az régi usus 
szerént nem fizetnek, hanem ki egy, ki két keresztet, némely 
csak egynehány kévét is elvonszon az reditusból. Panaszlott 
az özvegyekre is, hogy némelynek vagyon vetése, dézmát is 
ád, de mégis vászonnal akar fizetni. Vádolta az birót ; hogy 
kívánta mellette való feltámadását, és az reditusnak megadat-
tatását, de fel nem költ mellette, hanem azt mondotta, hogy 
ő senkivel nem gülösködik, vagy esküdt meg, vagy nem. 
Intettem az birót, hogy tiszti és hiti szerént igazat szolgál
tasson még az disznópásztornak is, quod si non fecerit, cives 
juridico processu revideant, num quid peccatum sit a judice, 
et animadvertant in eum, quod ni ad festum S. Martini fece-
rint, amovebo ab eis pastorem. 

84. 
Anno 1629. XI. Octobris. Tu Pétre Halászi, scholae 

Vamosujfalvensis rector, delatus es apud me de gravi injuria 
abs te facta Generoso viro Gregorio Literato, officiali Liscensi, 
quod 10. Octobris in aedibus soceri tui multis audientibus, 
nihil tale merentem, convilio per animam et alio deturpaveris. 
Quare praesenti Ecclesiae sigillo mature praemoneo, ut in 
synodo partiali aut generali primitus celebranda sistas te juri 
et causam illiciti facti prome, alias gravissimam Ecclesiae 
animadversionem haud effugies.1 

85. 
Ad Clar. dominum Michaeíem Szepsi, die Simonis et Judae. 

Gratiam et pacem pacatissimam precatus, se suaque 
amice commendat. 

Venerande domine affinis, quod olim propheta Isaias de 
Judaeorum regno graviter questus fűit, nae ego de gymnasio 
Patakinensi nunc idem jure meritoque possum conqueri: a 
plánta pedis ad usque verticem nullám in eo, aut saltem 
tenuem esse integritatem, sed tumicem et plagam saniosam, 
docentes scilicet et discentes ociositati omnes operám dare. 
Dolendum malum, quod conatui tam sancto non responderit 
eventus et Bodrogi undis eluenda propudiosa socordia. Sed ex 

1 Széljegyzet: 2. Novembris pastor et judex Ujfalvensis et Petrus 
Varga mészáros nostras negarunt se audivisse rectorem convitiatum per 
animam, quamvis fuerint apud Joannem Vámos. 



cujus myropoli petenda rnedela? Forte ab Achillis hasta, a 
patrono scilicet, cujus reformationem tani foeda deformatio 
secuta est. Statueram visitare illám ecclesiam, quae sola ex 
omnibus sub inspectione mea restat visitanda, sed cum in 
procinctu fuissem, quidam comitum persuasit, imperfectam fore 
visitationem seholam nondum suo loco constitutam Cogitate 
quaeso per Deum, qui tunc primas in choro tenuistis, quid 
facto sit opus? suaserim etiamnum eidem operi humerum pro-
pius supponendum, et una nobiscum lapsanti disciplinae schola-
stícae mature succurrendum, ne si neglecttim iverimus, dicte-
rium omnibus simus. Hujus rei gratia cum Reverendo dominó 
Matthaeo ex Bénye piacet aut pietatem tuam Liscae, aut nos 
vos domi vestrae requirere, et quid in rem faciat decernere, 
dum modo ab eadem de die et hora conventus praesentium 
per latorem edoceamur. Bene beateque vale. 

86. 
Anno 1629. 30. Octobris. Johannes Bothka nobilis Vaga-

siensis cum altero comite Paulo Koptsa dupliciter conquesti 
sunt de pastore Vitaniensi, quod a tribus dominicis diebus in 
Vágás non est concionatus propterea, quod Joannes Bothka 
ex vinea sua in Joannis arce sita decimam non persolverit; 
deinde, quod secundum promissum diebus profestis non sit 
concionatus, licet vineam adapuerint et messuerint in Ujhely. 

87. *• 
Ad dominos Transtibiscanos pastores et rectoros in causa Pauli 

K., rectoris scholae in Bénye. 

Omnibus hasce meas visuris, lecturis, pariter et auditu-
ris gratiam et pacem a Domino per Filium precatus, officiola 
mea candide commendo. Angelum tenebrarum sese lucis in 
angelum transformaturum quondam apostolus gentium dixerat. 
Factum; non vero praedixerat modo in sacerdotem (cujus 
vices gesserat anno 1626. nostris in partibus Johannes Szak-
mári, homo nequam et alter Autolycus), modo sede priore 
relicta in scholae alumnum conformatum; attamen et hoc ita 
factum esse, praesentium exhibitor Paulus Kaposfalvi, scholae 
in Erdőbénye rector testis est, quem mense superiori disci-
pulorum suorum unus: Johannes Rimai. loco Minervaiis damno 
damnoso affecit et tandem fuga salutem sibi quaesivit. Fama 
est illum trans Tibiscum profectum, quem dictus juvenis pergit 
quaesitum. Sed quomodo inveniat, nemo sibi persuadet, cum 



vertumnus ille binominem imo et trinominem pro tempore et 
loeo sese fingat. 

Quare ad quemcunque vestrum Paulus dictus Kaposfalvi 
pervenerit, eundem reverenter et fraterne velim oratum, ut 
connatae pietatis zelo, mandati divini reverentia, proximi vero 
commiseratione ductus, eum omni consilio, ope patrocinioque 
promoveat, dignus enim est, cui ab omnium ordinum et func-
tionum hominibus benefiat. Eandem benevolentiam vice versa 
a nobis idem ille redhostimenti loco accepturum certo sibi 
persuadeat. Valete feliciter Deo et nobis. Dabam Liscae 5 
Novembris. 
; 88. 

Stephanus Kis Tolcsvensis Thomam Tolcsvai citat ad 
testimonium de sua glore perhibendum. Anno 1629. 13. 
Novembris. 

89. 

Cursües Uterae de visitatione Patakinensi Kereszturinumr 

Kisfaludum, Bényem, Tolcsvam, Ujfalvinum, Olaszinum, 
27. Novembris die Mártis. 

Gratia, pax et misericordia Dei patris pietates vestras. 
Reverendás regat et protegat. 

Vulgi sermone tritum est: Dimidium facti, qui bene 
coepit, habet. Quod si verum est, nos utique plus quam 
dimidium bonorum habemus qui visitationem Ecclesiarum nostro 
in districtu non inchoavimus solum, sed etiam per Dei gratiam 
praeter duas absolvimus omnes. Ne itaque Ecclesia Pataki-
nensis, quae ob eminentiam principio fuerat visitanda, de praeter-
missione sui quod conqueratur habeat, Domino pacem viresque 
suppeditante, constitui ante generalem synodum illám 4 dio 
Decembris perlustrare. Quare per praesentes d. vestras Reve
rendás moneo, velitis mature una mecum illic adesse et rem 
in Domino feliciter valere. 

90. 

Epistola cursilis, qua ad generalem synodum in Kistoronya 
celebrandam omnes vocantur ad 9. Januarii 1630. data 3. 

Decembris 1629. 

Gratiam et pacem in Domino per Filium, nec non 
felicissimum anni veteris complementum, illucescentis vero 
decursum optatissimum precor, et me meaque studia reverendis 



fraternitatibus vestris candide defero. Communis omnium nostrum 
parens Ecclesia, quandoquidem in se satis afflicta, conso-
lationeque penitus destituta ab Isaia propheta perhibeatur, 
sícuti domesticorum ope auxilioque indiget, ita defensionem 
suorum impendio flagitat, quam ut non inviti redhostiamus, 
lex naturae, Dei mandátum, communisque justitia suadent. 
Quod enim non homines tantum, verum etiam christiani 
nuncupamur, puta cujus ab utero portati, in gremio educati, 
et ab ubere pbtati sumus, imo etiamnum quotidie potamur, 
educamur, ipsi unice acceptum merito referimus. Quamobrem 
sicut in communi civitatis incendio fieri assolet, ut qui primum 
ignem vident, mox ad campanas properant, earumque sonitu 
incendium adesse significant, caeteri ad flagrantes aedes túr
ni atim accurrunt, nonnulli a quam clamando situlas poscunt, 
alii scalas parietibus advolvunt et summa aedium culmina 
diripiunt: similiter nostrum quilibet in altricis nostrae com-
modis quidem promovendis, incommodis itaque averruncandis, 
pro munere divinitus concesso mutuam navare operám debet 
Ut itaque bona cum Dei gratia confluamus, flagitant partim 
emissi in messem Domini theologiae candidati, qui si presby-
terio digni videbuntur, post publicam doctrinae morumque 
censuram ad functionem sacram inaugurandi erunt, partim 
auditores nostri, qui plurimas ecclesiasticas matrimonialesque 
causas nobis coram ventilandas et dijudicandas proponunt. 
Quare pietates vestras Reverendás et Clarissimas per praesentes 
amice requiro et moneo, velitis et debeatis ad generalem 
synodum in Kistoronya nono die Januarii 1630. celebrandam, 
rectoribus scholarum triduanoque commeatu vobiscum assumtis 
in Domino comparere, facturae eidem opus optatissimum et 
coelitus multo cum foenore compensandum. Valete quotquot 
estis una salute omnes. Lisca, 3 Decembris 1629. R. et Clar. 
d. v. fráter et conservus. 

Reverendis et Clarissimis viris sacrosanctum Jesu Christi 
Evangelium annunciantibus in  

91. 

Martinus Helmeczinek az zempléni pásztornak az par
tialis nem engedte meg az impositio előtt, hogy az sacra-
mentomokat kiszolgáltassa, főképen hogy ez vármegyében 
ez az usus nem volt és az generalis is nem messze 
vagyon; az szomszédságban valók suppleálják, ha mi de-
fectus leend. 



92. 
Stephanus Nagyodit, az kit az ujfalusi partialis tisztitől 

arceált volt, minek utána magát az suspicióból purgálta, és 
az adversariával jól componált, admittálta az ministeriomra. 

93. 
Franciscus Halászi ujfalusi pásztor tanácsot ós reme-

diumot kivan, miképen mehessen elől dolgában az hitvány-
asszonynak, az ki felesége volt. Sokan olyan Ítéletben vannak, 
hogy el nem szakadhat tőle, 1. mert tudva lakott vele, olyan 
közel volt az partushoz, együtt feküvén vele, lehetetlen dolog
nak ítélték lenni, hogy ne tudta volna. R. Bona conscientia 
mondja, hogy régi terhes voltát soha nem ítélte, reményiette, 
hogy talán tőle esett teréhben. Suri Uram nagy stupornak 
mondja lenni azt, hogy eszében nem vötte szüléshez közel 
való állapotját. Vagyon az törvénynek uta, azt végig kell 
futni, mert conscientiose fel nem szabadithatja az Ecclesia. 
Szikszai Mátyás Uramtól kérje ki az attestatiókat, melyekkel 
mehet elől mind az politián, mind az Ecclesián; azt tartsa 
nála mint annyi erősséget; az Istennek könyörögjön. 

írnom kell Szikszai Uramnak. Hogy mivel lelke ismere
tiben meg nem csendesedhetik, mind őtet, mind az Ecclesiát 
sok ízben fárasztotta, hogy előbb mozdulhasson dolgában, az 
attestatiókat adja az Ecclesia kezében, nem azért, mintha 
hozzányúlni akarna, nem nyul az Ecclesia ahhoz az dologhoz, 
előtte viselvén azoknak az tiszteletes embereknek ítéleteket, 
hanem hogy újabb bizonyságokkal suppleálni akarja, ha mi 
defectus láttatik azokban az attestatiókban, et si singula non 
proderunt, multa juvent. 

94. 
Az hotykai pásztor, Tolnai Uram mondja meg Bejczi U. 

az generálisnak napját és kérdje meg, ha akar-e vele perelni, 
avagy nem, mivel azt mondotta,' maga akar perelni. Inquisi-
torokat küldjék az panasznak megtudására, melylyel vádolta 
az pásztort, ha megbizonyosodik, büntetés leszen rajta; ha 
nem, Bejczi Uramat az vármegye székin vádolni kell, hogy 
ok nélkül vádolta az pásztort. 

95. 
Kispataki Marki Jakab leányát eladta egy ifjú legény

nek, Ráskai Miklósnak és későn hallották kosagosnak lenni 
az legényt; az leány irtózik, csak hirét hallja is az legénynek, 



divortiumot kívánnak. R. Az generalis előttünk lévén, addig, 
ha lehet, békéljenek meg és ha az legény kedvét találja az 
leánynak, nem ellenzzük; ha nem találja, tartozzanak az 
generálisra. 

96. 

N. B. Suri Uram tacite mind engem az partialis előtt, 
mind az partialist énelőttem tacite pirongatta és itíletit velli-
cálta azért, hogy holott én Nagyodit autoritative bocsátottam 
volt ki az ministeriumra, az partialisnak nem kellett volna 
tisztitől megfosztani, mert nem látja olyan excessusát; osztán 
bátor olyan excessusa lőtt volna is, generálisnak kellett volna 
priválni. Engemet azért, hogy ministert és emissust, atyafiunak 
causáját nem competens biróra, paraszt biróra bocsátottam és 
az Ecclesia autoritását politiának kezében bocsátottam. (Melye
ket azért láttatott mondani, hogy ő K. nem volt partialis 
gyűlésünkben.) De minek utána meghallotta tőlünk, hogy én 
conditionaliter cselekedtem, hogy az következendő generalis 
vagy partialistól várjon, ugy csendesedett meg ellenünk való 
torsolkodásában. 

97. 

Decima demum Decembris scholae Patakinae senior, 1 

Thállyai cum duobus adhuc sibi adjunctis me domi meae 
convenit et culpam deprecatus est propter oblocutionem, 
petiitque Ecclesiam, ut in commodum juventutis advigilaret 
et quod melius judicaret, decerneret, daretque operám, ut 
collationes scholasticae permanerent, etiamsi aliqua earum 
reformatio institueretur. 

98. 

13. Decembris cum Reverendo Matthaeo Szepsino post 
sermones ultro citroque TarCzalinum cum Venerabili d. Michaele 
Szepsi habitos Patachinum appulimus, ubi paulo ante coenam 
laboravimus in promotione Clarissimi domini Benedict! Bakai 
ad rectoratum Patakinensem cum Illustri comite d. dominó 
Georgio Rákóczi. 

1 Üres hely van hagyva a keresztnévnek. 



I I . 163O. 

1. 

Collecta pro exulibus, anno 1630. 20. Januarii die Solis. 

Graecae ecclesiae foris in pace floruerunt, at vero 
christiani in Judaea calamitate pressi et a judaeis facultatibus 
pulsi sunt. Gal. I I . 10. Apostoli: Petrus, Jacobus et Johannes 
monuerant Paulum et ejus comites, ut pauperum haberent 
rationem. I I . Cor. 8. et 9. Ecclesias Macedonicas propter 
collectam commendat, quid etiam supra vires contulerint. 
Postquam a Corinthiis accepit, etiam Romanos cap. 15. v. 
25. 26. ad similem liberalitatem in vitat. 

Modus collectae instituendae traditur 1. Cor. XVI. 2.: 
non spectatur magnitúdó eleemosynae, sed promptitudo et 
alacritas dantis. Mature incipienda et singulis diebus contri-
buenda. Hoc officium vocatur ministrare sanctis-pauperibus. 
Rom. XV. 25. 

Ecclesiae graecae veritim (így!) contulerunt eleemosynas 
pro sublevanda fratrum necessitate qui fuerunt Hierosolymis. 
Illam eleemosynam vocat collationem Rom. XV. 26. spontaneam 
liberalitatem. Ibidem vocat mendicos — extreme pauperes et 
sanctos — Christi sanguine et spiritu sanctificatos per fidem. 
Mendicitas illa orta fuit partim ex fame diuturna sub Claudio, 
partim ex persecutione, qua plerique bonis omnibus a judaeis 
fuerunt spoliati. 

2. 

Cursiles ad Újfalu, Tolcsva, Bénye, Kisfalud et Keresztúr 
in negotio Martini Újhelyi, pastoris in Vitány.1 

Gratia et pax Jesu Christi sit cum omnibus vobis. 
Reverendi et Clarissimi viri, inusitatum et christianis 

auribus antehac vix auditum cuidam fratri nostro ecclesiastico 
accidisse ex literis nobilis cujusdam patroni hesterno crepusculo 
vespertino, inexspectato mihi contigit audire. De quo quid 
nobis agendum sit, maturo opus esse consilio judico. Quam-
obrem pietates vestras Reverendás praesentium vigore monitas 
velim, velint et ipsae ultima Januarii, hoc est sequentis diei 
Jovis ad horam nonam matutinam sese in parochia nostra 

1 Széljegyzet: Adfuit et Olasziensis, et solus primarius Kereszturiensis. 



tempestive sistere; et quid in rem Ecclesiae faciat dispicere. 
ne forte taciturnitate nostra sanctae fraternitatis existimationem 
suppressum ire criminemur. Valete quotquot estis una salute 
oranes et sospites venite. 

Lisca, 29 Januarii. Vester in vinea Domini comminister. 

3-
Ferenczi Istvánnak nekem vitányi embertől küldött leve

lének ez volt sommája. Isten ő sz. felsége prédikátor urunkat 
(3. Januarii nocte) közülünk kiszólította az halál által, az mint 
lött és az mint értettük, senki bizonyosan nem tudja, mint 
lött, mivel igen hirtelen lött, és nem volt több az maga háza 
népén kivűl, hanem immár mostan sok gyanúkat hallunk 
szegénynek halála felől: némelyek azt mondják, hogy valami 
kéket láttak volna fején, némelyek mást is mondanak felőle, 
hogy talán nem az egy közönséges halál által holt volna meg. 
Azért Mosdosi Imre Uram is ezt meghallván, noha nem az 
mi vallásunkon vagyon ő kegyelme, de mivel az felesége és 
az öreg asszony mi vallásunkon vagyon és azok igen kedvel
lették szegény uram tanítását, azoknak kedvekért hivatott 
által Radványba ő Kegyelmek engemet, és ő Kegyelmével 
Mosdósi Urammal végeztük azt közakaratból, hogy irnék 
Kegyelmednek, hogy ha Kegyelmed módját találná, valami 
gondot viselnénk halála felől, mivel hogy ennyi sok kétségek 
vannak halála felől, hogy jövendőben is ne kárhoztassanak 
és gondviseletleneknek ne mondhassanak, hanem Kegyelme
det kérjük azon, mivel Kegyelmed az Ecclesiának feje, Kegyel
med viseltessen gondot felőle, ha maga nem is, más prédi
kátor Uraim által. 

Deliberatum partialis synodi.1 

Mindeneknek előtte holott immár az prédikátorné anyja 
Szkárosra hazament, intsem az megholt prédikátor atyjafiát: 
Liszkán lakozó Lakatos Jánost és őáltala az több atyafiakat, 
hogy Szkároson az magistratussal az öreg anyóst arrestáltas-
sák, tartassák le, és ott ijeszszék meg, hogy noha mostan 
gyanúval tartatják csak, de talán az gyanú valóvá válik, 
(fingant, quod non est) mintha az pap felesége immár reá 
vallott volna, kérdezzék meg ott mindjárt, mi lelte legyen az 
papné leányának az ujját. Annak utána Vitányban inquirál-
janak az öreg asszony ellen azoktól, az kik az megholt pász-

1 Széljegyzet: 9. Februarii irtam ezt Ferenczi Istvánnak Lakatos 
János liszkai órás által. 



tornak testét avagy megmosták, avagy felöltöztették, és egye
bektől is, az kikhez gyanakodnak, hogy valamit tudna abban 
az dologban, ha láttanak-e valami jelt avagy kéket az pász
toron. Az inquisitióból megtetszik, ha az pásztor felesége 
gyanús személy legyen-e? Ha gyanús leszen és vádoltatik, 
ez levelem vigorával az asszonyt is mindjárt letartsa az ma-
gistratus, mig én cum delectis az dolognak revisiójára fel 
érkezem menni törvényre, melyben annyi vagy több politikus 
legyen, mint az ministerek lesznek. 

4. 

9. Februarii szombaton reggel Hartyáni Péter tért vala 
be hozzám és jelenté, hogy Tholnai János U. Nyári Istvánné 
ő N. egyáltaljában bucsut adott, hogy Varannóról elmenjen, 
az hova akarja. János Uram kivánja általa, hogy az Ecclesia 
találjon módot benne, ne lenne ilyen téli időn gyalázatos 
dimissiója, engednék meg, hogy avagy ugyan termináljon, 
avagy ha az nem engedtetik, mivel uj esztendőt kezdett, fél 
esztendeig Varanón még lakhasson. 

5. 

Ad Clariss. d. Michaelem Szepsi Tarczalinum, 14. Febr. 

Salutem et perennem felicitatem p. Dolendum sane, 
quod in tam lethali scholasticae juventutis vulnere persanando, 
identidem non necessariis praepediti remoris cunctari cogamur. 
Ego fortassis venia dignus, qui binis quidem literis aulae 
pulsavi fores, at unica saltem relatione dimissus sum. Tertium 
hoc est, quando post sabbathinos sermones nostros, R d. 
Matthaeum ex Bénye illico a pomeridianis diei Dominici sacris 
ad Illustrem patronum amandavi, sed non prius ipse relatio-
nem ad me reportavit, quam die Mercurii mane, quando ego 
alterum jam pedem in rheda habebam Tolcsvam iturus, paren-
tandi gratia cuidam primario senatori, unde nonnisi pervesperi 
redii. Sed ad rem. Apud 111. patronum gratus fűit legátus, 
sed nec legatio ingrata, qui cognito R. d. Bakaii voluntate 
in hoc consensit, hancque sui conveniendi cautelam monstra-
vit, ut d. Bakai auriga conducto quasi Patrimonium vineale 
visurus festinanter descendat, et eadem via ad suam M. 
divertat, ubi coram bono cum Deo poterunt, quod in emolu-
.mentum pubis scholasticae faciat communicare. Vale. 

Dabam Liscae ad candelám 14. Febr. 



6. 

Ferenczi Istvánnak Vitányban, 18. Febr. 

Az Kegyelmed levelét vÖttem„mely engemet mélyebben 
való elmélkedésre indított, ugy hogy mindenek jobb módjával 
legyenek, mindeneknek előtte az két szomszéd prédikátornak 
pecsétet küldöttem, egyikért hogy az vitányi scholamestert és 
az deákok közül akik arra méltók, esküttessék meg, és az 
tanuvallások legyenek együtt, másikért, hogy az papnénak 
mondják, hogy némely dologért tartóztatásban legyen törvény
napig isperest (így!) Uram akaratjából, pecsétemmel quinde-
nára idézzék, azután birót híjának és mivel az Ecclesiának 
tömlöcze nincsen, adják az biró gondjaviselésében, hogy tör
vénynapig ugy mint Ecclesia rabját tartsák. 

7. 
Cursiles ad R. presbyteros ab Ujhely Varanoviam usque, 

18. Febr. 

Reverendi et Clarissimi viri, non dubito, quin inopinatus 
pastoris Vitaniensis ex hac vita decessus aures vestras hac
tenus pultaverit. Grave et arduum negotium seriam Presby
terii consultationem et Judicium flagitat, cui occurrere volentes 
laboribus vestris parcere non possumus. Quare pietates vestras 
Reverendás per praesentes mature commonitas volo, velitis 
Vitanyini tempestive in partiali ad sextum Mártii comparere, 
et de arduo negotio sobrie dijudicare. Valete feliciter. 

• • m '• W\ 8. • . . . . " 
Nyári Istvánná ő Nagysága Thelegdi Anna asszonyom 

17. Febr. küldött levelében intimálja, hogy Tholnai János 
Uramat Varanóról elbocsátja és Jánki János Uramat ugy mint 
alumnusát collocálja helyében. Azelőtt Tholnai Uram Helme-
czen létében csak azon instált ő Nagyságánál, liogy bátor 
csak sz. György napig patiálja az parochiában, de nem incli-
nált az Magnifica az ő K. kívánságára. Én 18- Febr. Patak
ról feleltem meg az ő Nagysága írására Tholnai István Uram 
által, és felettébb is kértem ő Nagyságát, hogy az Tholnai 
János kérésére hajoljon, mivel téli időn öreg idős embernek 
barmával együtt nehéz szállást változtatni, hanem engedje 
meg sz. György napig ott való lakását, hogy mind Tholnai 
Uramnak ne lehessen ő Nagysága ellen méltó panasza, mind 



Jánki Uramnak tisztességesebb lehessen közénk való jövetele. 
Igírtem arra is az ő Nagysága kérésére magamat, gondom 
leszen reá, hogy Tholnai Uramnak elmeneteli előtt per solen
nem visitationem az majorságból el ne vigye magával, az mi 
nem illeti, hanem az süccessornak is legyen mihez nyúlni) 
ne hagyja pusztán az varanai paroeciát. 

9. 

Johanni Görgei seniori comitaius Ungensis, 25. Mártii.1 

Salutem in Filio Dei pacemque diu desideratam precatus, 
fraternam R. T. D. . . . . . . . 2 defero benevolentiam. Admodum 
laudandus Reverendorum transtibiscanorum fratrum et symmy-
starum in eo conatus, quod non solum pro nunc bene consul-
tum cupiant suae posteritati, verum etiam venturis seclis, in 
quo praedecessores quoque nostri sanctae recordationis tem-
poribus Bocskaianis non inanem navarant operám, obtinentes 
scilicet a sua Serenitate diploma pro viduis et orphanis nostris 
ad gustum et salivam omnium nostrum, quo quam primum 
uti dátum, mox principe vita functo emortuum quoque est. 
Successit postmodum non quidem in principatu sed in pala-
tinatu comes G-eorgius Thurzó, cui cum ab antecessoribus 
nostris diploma illud honorario adjuncto ad approbandum et 
confirmandum fuisset oblatum, subscriptionem quidem recusavit 
«ertis de causis, sed aliud priori conforme palatinali autoritate 
Ecclesiae lubens donavit. Statútum illud conabamur quidem 
per nobiles comitatus approbari, at ex plurímis vix unicus 
manum adjecit hac cum cautela: salvis dominorum terrestrium 
juribus, quo obelisco statútum illud jugulavit. Tentatum id-
ipsum nuper in praesentia suae Serenitatis principis jam 
demortui, sed baronum quidam conatum hunc improbarunt. 
Jam vero, cum postridie ejus diei, quo R. T. D. literas 
acciperem, occasione mercatus kereszturiensis cum venerabili 
dominó Michaele Szepsi, affine meo honorando eadem de re 
•contulissem, displicuit nobis et fratribus una praesentibus 
negotium hoc longius urgere, hoc praesertim exulceratissimo 
adversariorum nostrorum contra nos animo contumeliosam 
formidantes repulsam. Nec injuria. Cum enim üli de exterminio 
nostri adlaborant, nos contra de immunitate ab oneribus 
publicis posteritatis nostrae satagere, quid aliud est, 'quam 

1 Utólag bejegyezve, tévesen február helyett. 
2 Olvashatatlan szó. 



legirupas crabrones adversum nos irritare? Supersedemus 
ergo nos huic labori, meliori tempori nos nostrosque reser-
vantes, et animas nostras in spe et silentio pastorum pastori 
Christo Jesu commendantes. In quo finio et R. T. D. cum 
tota fraternitate sua longum feliciter valere discupio. 

10. 

Cursiles, per quos superiores literae Helmeczinum et Ulme 
Kaposinum perferendae sunt. 

Salutem in Filio Dei precor et amicitiam meam candide 
defero. Reverendi domini pastores vosque Praestantissimi 
scholarum rectores, ad quoscunque vestrum hae meae patentes 
cum inclusis pervenerint, eosdem serio moneo, ut eas inviola-
biles et sine cunctatione ad sequentem per fidelem latorem 
transferri curent, secus non facturi. Valete. Liscae, 26. 
Febr. 1630. 

11. 

Spectabili ac Magnificae dominae d. Annae Thelegdi. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom és az szent Istennek 
kegyelmét kivánom Nagyságodra, Urammal ő Nagyságával 
nekem kegyelmes patrónus Urammal Istentől az mennyekből 
nagy bőségesen áradni. Nagyságos asszonyom! szivem szerint 
akartam volna, ha az én és az énvelem való Uraimnak 
atyámfiainak Tholnai János Uram mellett való törekedésünk-
nek Nagyságod előtt bátor csak kicsiny tekinteti lött volna,-
nem tartván attól semmit, hogy ha Tholnai Uram sz. György 
napjáig Varanón maradott volna, azután is esztendeje teleséig 
el nem ment volna, mert egy ez, hogy mind magának Tholnai 
Uramnak, mind az Nagyságod előtt érette törekedő fő Uraim
nak azon kivánságok volt; és mert mi mind az Nagyságod 
böcsületit, mind az kimenendő Tholnai Uramnak és helyében 
szállandó Jánki Uramnak állapotját szemünk előtt viseltük; 
és végezetre, mert ha szintén sz. György nap után késedel
meskedett volna is Tholnai Uram az kimenetellel, Nagyságod 
és az szent corona erősebb lött volna az egy embernél, és 
kedve ellen is elküldhettük volna, ha kívánságunknál tovább 
akarta volna ott l a k t a t . Nagyságod azért lássa, mit cseleke
dik, én mégis csak az sz. György napját kivánom Nagyságod-
tul Tholnai Uramnak helyben való maradására, azelőtt .mintegy 
hétig mig Tholnai Uram kihordozkodnék, akarnám, Jánki 



Uram hordozkodnék Varanóra, hogy az parochia prédikátor 
nélkül csak egy napig is ne maradna. Ha penig Nagyságod 
különben elmélkedik, Nagyságodnak jó akaratja legyen, én 
abban nem egyezhetek, és mind Nagyságod, mind az sz. 
corona előtt ment ember legyek, mivel attól tartok, hogy az 
két János prédikátor között valami olyan akadály követkéz 
hetik, mely némelyeknek gondot, némelyeknek botránkozást 
szerezhet. Márcziusnak hatodik napján gyűlése leszen az tisz
teletes presbyteriomnak Vitányban, Tholnai Uram is akkor 
jelen leszen, akarom akkorra ujabban érteni az Nagyságod 
akaratját, avagy ezen leszen, avagy valamennyire könnyeb-
betke; én Tholnai János Uramat megintem az Tiszteletes 
presbyteriommal, meg is hagyom, hogy magát minden pont
ban ahhoz alkalmaztassa. Nagyságodat az Istenért is kérem, 
Nagyságod nekem vétkül ne tulajdonítsa mostani Írásomat, 
mert az két ujjom közül akármelyiket harapjam, de egyaránt 
fáj: az két fő embernek miképen böcsületi örvendetes én
nekem, azonképen kit Isten eltávoztasson, gyalázat-szenvedése 
fájdalmas volna, melyet egyáltaljában, az mint tőlem legjob
ban lehet, el akarok távoztatnom, előttem tükörül viselvén az 
Nagyságtok, úgymint az Ecclesiának kegyes dajkáinak tekin-
tetit, és az Ecclesiának is törvényét, melytől az bírónak nem 
szabad sem jobb sem bal kézre térni. Az kegyelmes Ur Isten 
Nagyságodat az Ecclesiára való serény vigyázásáért sokáig 
örvendetes állapotban tartsa meg, és cselekedje, hogy az mi 
szegény magának hagyatott tenyérnyi nemzetségünknek meg
maradására több istenfélő, oltalmazó dajkák származzanak. 

Az Tekintetes és Nagyságos Thelegdi Anna asszonynak, 
az Tekintetes és Nagyságos Nyári István Uramnak istenfélő 
kedves házastársának, nekem, sőt az egész sz. Ecclesiának 
kegyelmes asszonyának, patronájának. 

12. 

In reditu ex Vitány prandendi gratia ad horam 12. 
Patakinum diverti ad R. Stephanum Caroli ecclesiae Patak, 
collegam; Zempléni Uramat ebéd után szállásomra szólítva, 
intettem tisztiben való eljárásra, mivel ez esztendőre felvötte 
volna az hét hordó bort fizetésében: Erre replicált: föl kellett 
venni azokat az borokat, mert nem tudott mivel élni, noha az 
reditus mellett Patakon költötte el magáét fl. 200. Hányta-
vetette szegény állapotját, végre ezt mondotta: En — úgy
mond — az régi szokás kivűl semmi fizetést nem kívánok, 
csak legyen ételem és ruházatom, szorgalmatosan, mint ez 



ideig, ugy ezután is eljárok tisztemben, és ha el nem járok, 
bátor meglapátoljanak, de Isten engem ugy segéljen (ezt két 
izben iterálta), hogy ha ugy kell szolgálnom, mint mostan, 
hogy ételem, ruházatom nem leszen, én nem szolgálok. Annyira 
való értéke is nincsen, azt mondja, hogy házánál bátor csak 
egy öreg asszonyt tarthatna, mivel felesége alig mer őmaga 
az házban maradni; azért nem tarthat penig, mert nem tud 
mit enni adni. Ezenben az házból kiment. Én resalutálván 
őket, mindjárt kocsimra ülvén, haza indultam. 

13. 

Vigesima octava Mártii Kapossi Uram leveléből értettem, 
hogy az varanai tót templomot az barátok számára akarják 
elfoglalni, az mely levél hátára Suri Uram is az maga con-
sensusát megírta volt, hogy könnyen ne hagyják, hanem 
mind Bergerus, mind az ő auditori az constantiára intettesse
nek, és ha valami violentia lenne, tiltsák királyunkra, pala
tínusunkra, ország gyűlésére etc., ott való avagy külföldi két 
vagy három nemes ember előtt az primarius pastor solemniter 
protestáljon; mely levelet Jánki Uramnak mindjárt felküldöt
tem, mivel az időnek rövidsége miatt mást is nem Írhattam, 
és meghagytam, hogy minden pontban cselekedetit ahhoz az 
levélben megadott tanácshoz alkalmaztassa, árnyékától meg 
ne ijedjen, hogy az emberektől jó hirt, nevet, dicséretet, az 
Istentől coronát nyerjen. 

14. 

Domino Michaeli Szepsi Tarczalinum. 

Salutem perennem cum praesentis vitae felicitate tibi 
tuisque animitus precor meaque officia paratissima polliceor. 

In nupero ex mercatu Ujhelyiensi ad meos regressu, 
diverteram ad dominum Surium visendi eum sermonisque 
commutandi gratia, qui inter complures alios significavit, se 
quaedam et utilia et bono publico maximé necessaria habere 
nobiscum communicanda, dum modo per otium sacrasque 
ferias concederetur nobis opportunitas ipsum conveniendi. 
De quibus dum meditor, ecce graviora multo audita sunt, 
quae pietatem tuam cognoscere impendio decent. Quare ean-
dem meo et domini Surii nomine oratam velim, velit et ipsa 
peractis mox feriis die Mercurii una mecum praesentem sistere 
de rebus valde necessariis serio consultari. Vale. 29. Martii. 
Relationen! exspecto. 



15. 

Eidem, vesperi diel Paschatis. 

S. D. Pietatem tuam Reverendam publicis de negotiis 
gratia consultandi Patakinum ad sequentem Mercurii diem 
nuper vocaveram, et nisi solemnitates Paschales prae foribus 
fuissent eandem celerius vocassem, saevire enim Satanas apud 
nos omnemque in occasionem mire intentus esse cepit, cui 
nisi Dominus vigilantia nostra obicem posuerit, verendum 
omnino ne paulo post frustra consultemus. Ut vero Mercurio 
aut propter respirationem post ferias aut propter sementem 
faciendam Veneris diem sufficiamus, rursus vereor, ne vei 
morula ista, si non nobis, at certe fratri nostro incommodet, 
inundationem hoc maris transitato, quem peregre ad eundem 
diem synedrio nostro per literas jam antea adesse volui. Quare 
si pietati tuae publica privatis praeponere lubet, pare, nunc 
enim est tempus dicere, quae sentiamus. 

16. 

Cursiles pro generali synodo Ujhelyini indicenda.1 

Paschali gaudio princeps ille pacis universos vos et sin-
gulos Coronet. Amen. 

Reverendi et Clarissimi viri, ita res humanae motu quo-
dam vicissitudinario sursum deorsumque volvuntur, ut nun-
quam eadem in habitudine sese diu continere possint, unde 
sit, ut nobis tranquillitatis alias patronis continuum quoque 
laborem imperent, et vix vei ad momentum respirandi locum 
tempusve concedant. Exemplo hoc comprobatum ibo. Venera-
bile presbyterium in negotio fratris nostri consacerdotis, qui 
jam cum beatis agit, gnaviter, mense Martio proxime labora-
vit, ut extra pomoeria Ecclesiae, sentinam illám sonticam sus-
picionem intelligo, quae jam per ora omnium ubique volitat, 
eruncaret, vobisque interea domi mansionem tribueret; verum 
quoniam, quod voluit, nondum propter obicem in effectum 
deducere potuit, piacúit ejusdem causae discussionem generali 
synodo propediem celebrandae committere. Ad eam nunc Re
verendás vestras dignitates per praesentes Ujhelyinum ad 24. 
April, diem invito, et moneo, ut mature dicto in loco et die 
vosinet promptas et paratas sistite, secus non facturae. Lar-

1 Áthúzva és a következő széljegyzettel ellátva: Dilatum est tem
pus synodi ad aestatem. 



giatur vobis Deus prosperum iter. In quo finio et vos longum 
salvere jubeo Feria 3. Paschae. 

17. 
Haec synodus in praesentia apud dominum Surium 

Michaelis Szepsi senioris Tarczaliensis, Stephani Kaposi Hel-
mecziensis et Urbani Kisfaludi Kereszturiensis ad Bodrog 
ecclesiae primarii pastoris dilata est ad ultimum Maji aut 
initium Junii. Interea si superattendens Trans-Tibiscanus ad 
suam generalem cupiverit praesentiam nostram, consultandum 
erit de eo mittendis aliquot ex nostris et inspectioni domini 
Michaelis subjectis, confluandum aut Kisfaludini aut Kereszturini 
ea de causa. 

18. 
Patachini de resignatione templi sclavonici Varanoviensis 

per dominos commissarios monachis facta, per delegatum 
Ecclesiae Stephanum Kaposi cognoscendum erit a Magnifico 
dominó Stephano Nyári, num sua Magnificentia scripserit Vara
noviam hisce verbis : Hodie domini commissarii templum Vara-
noviensium sclavorum autoritate mandati caesarei monachis 
restituerunt, quapropter postquam ad resignationem ventum 
fuerit, caveo vobis provisori et subditis meis, ne immisceatis 
vos negotio templi, neve ullo modo contradicatis, nolo enim 
ob eam rem, vita et bonis meis periclitari, et disgratiam 
caesaris mihi subditisque meis citationum, prout antehac experti 
sunt difficultates conciliare. Nyáriné asszonyunktól is meg kell 
tudni, ha akarja-e az templomot oltalmazni és fő nemes ember 
szolgái által akar-e az nemes vármegye előtt protestálni? Ha egyik 
is nem akarja oltalmazni az templomot, hanem megadják, fő 
embereket kell requirálni, hogy ő N. Írjanak, ne hagyják olyan 
könnyen az dolgot. Tiltani kell Judex Curiae ő Nagyságára. 

Tanácsot kell kérdenünk, miképen procedáljunk ez dolog
ban. Vármegyénket is meg kell találnunk felőle. Bergerusnak 
is írni kell, hogy magát keményen viselje, és ha mi lenne, 
ketten vagy hárman az tót atyafiak közül Is jelen legyenek. 
Az hallgatókat is meg kell inteni az állhatatosságra. Az szécs-
kereszturi és miglészi pásztorokat instructióval küldtem fel, 
melyben, mit mondjanak Bergerusnak és az tótoknak, meg
írtam. Kaposi Uramat Nyáriné a. credentionalissal bocsáttam. 

Arról is volt beszéd, hogy anno 1604- artic. 22. az 
mely irott articuluson Bocskay Istváu fejedelmünk feltámadott 
volt, noha annak utána való gyűlési articulusban anno . . . -1 

Az évszám részére üres hely. 
Egyháztörténeti Adattár. X. G 



azt az articulust cassálták, mivel az ország híre és akaratja 
nélkül koholták volt, azon articulust anno 1628. az uj Ferdi-
nandus I I I király neve alatt ujabban kinyomtatták és világ 
szeme eleiben adták, melyet az kik az fő emberek közül nem 
értettek s nem hallottak, intimálhatni, hogy ország gyűlésében 
okosan viseljék magokat. 

Synodus generalis fiat post dominicam Trinitatis. 

19. 

6. April. Ujhelyini Isépienses domini nobiles Johannes 
Fekete, Joannes Isépi, Kasza István megigírték Stephanus 
Jesztrebinek, hogy az ki mivel tartozik neki, szent István 
király napjára megfizettetnek igazán, és az ki meg nem akar 
fizetni, marháját adják István uram kezében, melyet ha ő K. 
nem praestálna, az pásztort inhibeálom az szolgálattól mind
addig, mig meg nem fizetnek. 

20. 

7. April. Jászai Péter géresi nemes ember vádolja az 
géresi prédikátort, Georgius Buzinkait: 1. hogy az pásztor 
sógorát sohonnainak mondotta volna, és az pásztor ezért 
kiprédikállotta Őtet; 2. hogy az ő szolgálójok parázna levén, 
háromszor volt az kalodában, háromszor követte legyen meg 
az Ecclesiát csuklyában, mégis azt mondotta felőle, hogy az 
parázna elment az faluból büntetetlen és másutt is fattyut 
vetett; 3. karácson napján az urvacsorájakor scandalumot tött, 
midőn az többinek az pohárt adta, Szőts Pálnak penig az 
korsót adta; 4. Szőts Balázsnak az coenát nem adta, maga 
az asztalhoz oda állott, hanem Őrösben ment és ott adta neki; 
5. Agárdi Zsófi asszonynak Csobai Jánosnénak azt mondotta, 
hogy vesse le magáról az fekete ruhát és ereszkedjék az 
tengerben. 

Ezekről pecsétet adtam kérésére; kivánja, hogy az 
Ecclesiának ha jó tetszése removeálja Géresből, és bocsássa 
másuvá, hadd csendesedjék meg lelkének reá való nehézsége. 

21. 

Commendalio Beverendi Johannis Gönczi ex Jesztreb ad 
ecclesiam Csicseriensem dominó seniori Ungensi. 

Pascha nostrum Christus Jesus tibi vir Reverende, 
Ecclesiae et familiae benedicat. 



Nisi ecclesiastica lege cautum fuisset, longoque rerum 
usu invaluisset, ut pastores pristinam mutaturi sédem senioris 
sui commendatione fulti functionem resignent aliamve capessant: 
praesentium latorem Reverendum Joannem Göncium a pietate 
et eruditione per se satis commendatum commendare superse-
derem. Etenim per annos aliquot nostra in fraternitate tam 
íidelem Christi ministrum sese declaravit, ut coetum nostrum 
tanto viro privari dolenter admodum, ut par est, feram. Com-
mendo nihilominus eum, quo magis Reverenda tua dignitas 
sibi in omnibus commendatiorem habeat, propediem expertura, 
quantum qualemve vicinitas vestra virum sortita sit. Vale vir 
Reverende animo meo dilecte feliciter, magno Ecclesiarum 
bono. Dabam Liscae 10. April. 

22. 
Anno 1630. prima die mensis Maji facta est prima 

studiosorum gymnasii Patakinensis promotio. Cui interfuit 
Illustris comes dd. Georgius Rákóczi duobus cum liberis et 
aulicis; adfuerunt etiam ex aulicis civitatis et senatoribus 
quidam. Praesente ministerio Patakiensi, Clariss. Michaele 
Szepsi seniore dioeceseos Abaujvár et Thorna, Benedicto 
Bakai, qui tunc vocatus erat ab illustre comite ad rectoratum 
Patakíensem, me, Urbano Kisfaludi et Mathia Komjáti. Actio 
inchoata est hora 8 matutina, finita hora 12. Et prandium 
coenamque eodem die in arce Patakinensi, bona cum comitis 
voluntate, sumsimus.1 

" ... ' ', 23. • ' . - V 
3. Maji Georgius Zemleni pataki conrector bánja, hogy 

nem succedálhatott Simándi Uramnak Bakai Uram miatt, 
holott Suri Uram egynehányszor lactálta őtet az successióval. 
Nagy mondással asseverálja, hogy csak ugy is nem dependeál 
Bakaitól, mint dependeált Simánditól, holott ő is az scholát 
tudta volna ugy dirigálni, ha az ur ő Nagysága előtt olyan 
contemptusban nem jutott volna némelyek miatt, mely obstált, 
hogy autoritative ekketig is nem viselhette magát az audito
rok között. Panaszolkodott böcstelen állapotja felől és salla-
riomja felől, kinek mikor mondottam volna, hogy mostani 

1 Széljegyzet: Secunda Julii peroravit Ciar. Bened. Bakai, cum 
introduceretur ad primariam scholae Patakinae functionem, de causis, 
cur veritas falsitati, seu papatus orthodoxiae praedominetur in mundo. 
Lecttones exorsus fűit 15. Augusti die Jovis 1630. 



fizetését, mely vagyon, ő N. az utolsó collegának conferálja, 
és az mostan szabott két collega fizetésének egyikét neki 
adja, azt mondotta erre, hogy inkább akar ez mostani fize
téssel contentus lenni, hogy sem annak egyikével, mert szé-
gyenli maga kérni, hogy egy-egy forintonként fizetnek azok
nak. Nem ellenkezik mindazáltal igy, ha ő N. megjobbítja 
valamennyivel és Cantorra fizet, mint az fejérvári gymnasium-
ban való professoroknak, melyről ő N., ha szemben lehetek,, 
edoceálom. Jelenti azt is, hogy Ő N. tegnap az publicus 
deákoknak bucsut adott volna, és annál inkább az constitutio 
szerént nem járhatnának el dolgokban, mert publica leczkék>  

publica disputa tiók és collatiók nem lennének. 

24. 
Heverendő Stephano Tholnaeo, illustris Oeorgii Rákóczi 

comiiis concionatori aulico. 
Gratiam et pacem a Domino per Filium -precatur et sua 

officia commendat. 
Reverende vir, nisi mecum ageres, neoga-

mus ille vester, die Dominico veniatne copulandus necne, con
silium et indultum meum neutiquam flagitares. Canones enim 
non solum nostri, verum etiam aliorum comitatuum hoc facere 
omnino vetant, imo est canon, qui gravem contraeunti mulctam 
pecuniariam irrogat, cujus ego autorítatem ut elevem, nisi 
inevitabili necessitate coactus, non mihi praesumam, nec aliis 
elevandi autor sim, ne quidem in gratiam quorundam aulicoruim 
qui antecessorum suorum naevos potius quam virtutes sequi 
maiunt. Nam quod pontificii sacerdotis praesentia a Generoso 
dominó Bejczio fuerit desiderata, vix puto ipsum ita prodigum 
esse in pontificios et in vos parcum, quum videat vos etiam 
sine pensione ipsi lubenter gratificari velle. Si vero Illustri 
dominó comiti hac in re indulgendum aliquid fuerit, quo etiam 
invitus descendo, tui erit oíficii Davidem tuum cum Nathane 
serio monere, meminerit alias diem Domini in totum sancti-
ficare, neque potestatem concedere in gratiam hujus aut illius 
familiáris aulicos suos Deo colludere, sacerdotesque Dei in 
similem reatum secum pertrahere, qui non carcerem, sed 
gehennam praeceptorum suorum temeratoribus, indiscriminatim 
minatur. Praedit etiam Generosis aulicis, te postmodum nullius 
amicitia aut reverentia allectum sanctificationem diei Dominici 
violaturum, nec occasionem daturum illius in Olympiis dicti 
de Graecis: Omnes quidem nos nosse, quid sit honestum et 
rectum, sed eo rusticos duntaxat uti. Vale feliciter. 



25. 
Clarissimo Johanni Simándi designato primario pastori ecclesiae 

Ujhelyiensis. 
S. D. Clarissime domine Simándi, dilectissime fráter, 

hoc illud erat evangélium, cujus nuper in publica suburbii 
vestri piatea tibi valedicenti praedixeram, quod habenas gym-
nasii tui propediem cum primariatu Ujhelyiensi commutares, 
tandemque vela tua ad portum ministerii sacri quietiorem 
applicares, quorsum tu mea quidem apud Illustrem comitem 
intercessione pridem appulisses, si successor ille tuus suum 
ad illustrem comitem maturavisset adventum, et plenarie, 
prout debuerat, sese resolvisset. Factum quidem tardius, sed 
factum bene. Nec est aliud, quod ego vocationi tuae obicem 
ponam concionandique provinciám tibi interdicam, canonice 
enim vocatus es, illis, quorum maximé intererat, consentien-
tibus. Perge igitur mi charissime fráter Christo duce et auspice 
Christo, quem oro, adsit ille tibi superne gratia sua tuisque 
sanctis laboribus ita benedicat, ut spartam, quam pietate tua 
nactus es, ad sui nominis glóriám, auditorum tuorum salutem, 
honorisque tui magmentum exornare queas. Amen. 

Disputabimus Dei gratia de autoritate Sacrae Scripturae. 

26. 
Exemplar cursilium ad generalem aestivalem vocandarum 

Ujhelyinum. 
Misericordia Domini vos vestrosque tueatur. 
Reverendi et Clarissimi viri, ita res humanae motu quo-

dam vicissitudinario sursum deorsumque volutantur, ut nun-
quam aut rarissime eadem in habitudine sese diu contineant, 
unde fit, ut nobis almae quietis tranquillitatisque patronis con-
tinuum quoque laborem imperent, et vix vei ad momentum 
respirandi locum concedant. Exemplo hoc domi nato compro-
batum ibo. Venerabile siquidem Presbyterium in tetrico fratris 
nostri consacerdotis negotio, qui jam cum beatis agit aetatem, 
gnaviter mense Martio desudavit, ut extra pomoeria Ecclesiae 
sentinam illám fonticam, quae jam per ora omnium ubique 
licenter volitat, eruncaret, vobisque interea domi mansionem 
concederet, verum quoniam quod voluit, nondum propter 
obicem in effectum deducere potuit, piacúit ejusdem causae 
discussionem generali synodo comraittere. Hujus ego cele-
brandae dum tempus idoneum praestolor, ecce aestas quoque 
amoenissima anni pars irrepsit, qua nonnulli fratrum ex func-



tione scholastica in Ecclesiam ad evangelizandum sunt evocati 
et a me emissi, qui cum auditoribus suis hanc a nobis pote-
statem sibi concedi flagitant, ut per impositionem nianus Pres
byterii in sacra functione confirmentur, quo alacrius fructuo-
siusque opus Domini urgere possint, certa spe freti, postquam 
a Deo ipso ad docendüm sunt vocati, eundem gratia sua ipsis 
affuturum, laboribus ipsorum in terra copiose benedicturum, in 
glória vero coelesti brabeTo remuneraturum. Quae ut eo com-
modius peragi possint, dignitates vestras Reverendás per prae-
sentes ad quintum Junii diem Ujhelinum invito, et moneo, ut 
dicto in loco et die sese cum rectoribus scholarum promptas 
et paratas mature sistant, secus non facturae. Oro Deum, 
largiatur vobis universis et singulis prosperrimum iter, in quo 
finio et vos longum salvere jubeo. 

Dabam Liscae 10. Maji 1630. 

27. 
Stephano P. Tholnaeo, concionatori illustris comitis domini, 

domini Georgii Rákóczii aulico et ecclesiae amannensi. 
Reverende vir! nuperrimae monitioni tuae, qua tempesti-

viorem cupiebas a me fieri debere intimationem, de publicae 
synodalis disputationis praesidentia, quo te paratiorem sistere 
posses, ne quid jure, quod in me desideres, postmodum habeas, 
ecce patebo. Significo enim me jam synodum generalem Ujheli
num indixisse, quinta Junii futuram, ubi de s. scriptura divina 
et canonica autoritate disputandum erit, ex his thesibus, quas 
epistolae inclusas vides. Quare dominationem tuam Clarissimam 
hortor, patere nunc quoque hanc praesidis provinciám a me 
tibi imponi, quam antea saepius jmpositam habens sustinuisti, 
et tela opponentium contra dominos candidatos directa, chalybaeo 
responsionis tuae clypeo fortiter excipe et enerva, maximo cum 
procedentium, tum totius sanctae fraternitatis applausu et 
emolumento. Vale cum tibi charissimis pancratice. 

Librum amicorum meorum jam remitti ad me cupio, cum 
epistola Canonicorum Posoniensium. 

• ; ' 28. • * 1 ' •' il - -
Martino Pápai Vitanyiensis, Stephano Vaári Cajatensis eccle

siae pastoribus, 21. Maji, feria 3. Pentecost. 
Gratiain et pacem precatur. Reverendi viri, quandoqui-

dem instat tempus generalis nostrae synodi, prout bene nostis : 
ideo per praesentes vos moneo et rogo, dabitis diligentissimam 



operám, ut contra viduarn Martini Újhelyi, quondam ministri 
in ecclesia Vitanyiensi attestationes colligite et diligentissime 
notate in Vitany et Vily; sed ita, ut viduarn primo Ecclesiae 
sigillo cognati citent ad generalem dictam. In attestationum 
collectione vero uti debebitis autoritate patronorum vitanyien-
sium, generosi domini Stephani Ferenczi (qui jam a me mo-
nitus est et de ea re, et quod adhuc denuo ipsi intimato 
Ecclesiae nomine, ut cum cognatis demortui tanquam patrónus 
adlaboret, nec patiatur hoc factum impune sepeliri) et gene-
rosae dominae patronae viduae. Certum quidem est antea 
quoque attestationes fuisse collectas, sed tantum collateraliter, 
ex quibus tantum didicimus, an debeamus in causam cum vidua 
descendere nec ne. A quibus debeatis vero testimonium acci-
pere, en nomina ordine annotata: Kocsis István et uxor,1 

Kristóf Imre, Kajatai Imréné, Dajka Orzsébet, Pandák Petemé, 
Benczéné, Csizmadia János et uxor, Kovács Györgyné, vilyi 
fóbiróné Ferencz Imréné, et praeter hos etiam alios, si quis 
habere poteritis; ex schola Joan. Fonyi rector, Michael Vágási, 
Joannes Szinai. Gregorius Szinai, Nicolaus Szinai auditores. 
Utque attestationes legitimius emanent, testium annos etiam 
debebitis annotare, circiter quot annorum fuerit testis, cujus-
que patroni fuerit colonus. 

29. 

17. Maji die Veneris. Olasziból Radomai harmad magá
val hozzám jővén, intimálák, hogy az ő prédikátorok Andreas 
Liszkai ez minap ujabban megmaradóit ez esztendőre, melyet 
nála való hat embereknek kézbe adásával megconfirmált, és 
az felesége ugyanakkor közéje bemenve, azt mondotta neki : 
Atyámfia, immár olaszi prédikátorné vagy, — de tegnap oda 
házához hivatta az falubeli senatus közül némelyeket, és elbú
csúzott tőlök, Kisvárdába akar menni, kit örömest is elbo-
csátnak, mert erkölcsét nem szeretik. 

30. 

Reverendi et Clarissimi Johannis Békési ex Tárkány Joanni 
Oörgei seniori TJnqensi ad Vinnam commendatio, 17. Maji. 

Salutem cum perenni felicitate p. 
Vix a mensa prandioli mei surgo, cum meridiari optarem, 

alterius honori studere volens, has ad te, vir Reverende paro, 

1 Utána: Kocsis Andrásné, de át van húzva. 



quibus en iterum, post priorem Johannem antea commenda-
tum, alterum Joannem quoque ex dioecesi nostra virum ab 
eruditione solidiori per sese commendatum, fraternitati vestrae 
pro more recepto, commendo; cujus ego quoque honori perlu-
bens favissem, si occasio ei apud nos favisset. Quare tuam 
ego amicitiam amice hortor, velis hunc etiam proprio suo 
meoque fultu testimonio paternis aspicere oculis et ipsi pro 
innata pietate favere, quam non diffido ipsi propitiam fore. 
Vale vir Reverende... 

31. 

Clarissimo viro Georgio Zempléni collegae docentium in cele-
berrimo Patakiensi gymnasio. 

Clarissime vir, domine Zempléni, etsi ut tute 
nosti veneranda fraternitas nostra publica in disputatione prae-
sidem jam pridem Clarissimum dominum Stephanum Tholnaeum 
designatum habet: tarnen quia ipse etiam invitus non raro 
cum Illustri dominó comite peregre abire, et a nostro consessu 
tunc abesse cogitur, subvereor, ne quo pacto a modo indicta 
quoque synodo emaneat, et sic, quod fieri nolim, consessus 
noster disputationis praeside careat. Quare Clarissimam tuam 
dominationem piacúit tempestivius fraterne hortari et monere, 
ut si dominum Tholnaeum abesse contingat, defectum illum 
doctissima tua praesidentis praesentia suppleas, ne aliquam 
fraternitas nostra per unius absentiam patiatur jacturam. Praeter 
hoc unicum nihil a tua claritate unquam per me oratum scias: 
fac idem exoratum habeam, nihil ambigens facturam mihi imo 
toti venerandae fraternitati laborem gratissimum et a tota 
sancta corona simili benescientia retaliandum. Etiam atque 
etiam vale et salve a tuo S. P. 

32. 

Beverendő Stephano Kaposi proseniori Helmeeinum, 22. Maji. 

Salutem perennemque felicitatem. 
Reverende amice, vobis hactenus satis superque inno-

tuisse scio, tempus generalis nostrae synodi jam-jam prae 
foribus nostris adstare, ubi inter alia post d. d. candidatorum 
inaugurationem, viduae Martini Újhelyi p. m. caussa venit 
ventilanda. Bonuni proficuumque foret, mature cum Grenero-
sissimo dominó Rákóczi consultare, ejusdem consilium immo 
et directionem flagitare, tandemque certo cognoscere, si vene-



randae fraternitatis nostrae deliberatum illuc reciderit, ut illa 
in manus magistratus politici sit tradenda, num eam recipiat 
nec ne, nisi enim hoc fiat et illa rursus impune elabatur, 
verendum erit, ne Judicium Ecclesiae postmodura naso sus-
pendatur adunco. Scripsi ad vicinosque dominos ministros, ut 
post citationem reae attestationes legitime colligant et vene-
randae synodo tandem exhibeant. Monui et patronum coram 
Stephanum Ferenczi, ut cum cognatis pastoris defuncti sese 
conjungat, neque sanguinem innocentem impune effusum aut 
cadaver vibicibus deformatum fuisse sinat, et promisit suam 
operám. Sed et sororem germanam, fratremque ejus serifabrum 
nostrum serio jussi cum citatoriis Vitanyinum proficisci, acto-
riamque partém suscipere, quod et statim facturi sunt. 

33. 

Vilyban lakozó Thót Gryörgyné citálja vejit, Mikóházán 
lakozó Rákóczi Istvánt. Zempléni Thót András idézi Zétényben 
lakozó Mogyorósi Demetert feleségével és leányával Dorkóval, 
ki Andrásnak felesége. Egyik sem compareált előttünk. 

34. 

Reverendo et Clarissimo viro Stephano Dormány Debrecino, 
pastori báthoriensi et dioecesis Szabolcs, seniori, Andreám 

Liszkai Kisvár dam profecturum commendo, 24. Maji. 

Salutiferam Spiritus Sancti gratiam precatus me meaque 
studia paratissima defero. 

Reverende et Clarissime vir, amice veteráné, si tu tuique 
exanimi valetis sententia, laetor: utque diutissime sospites 
valentesque perenni melioris vitae usura fruamini cupio. Prae
sentium latorem R. Andreám Liszkai, olim in generali vestra 
synodo ad sacram functionem inauguratum, postea sub inspec-
tione nostra in eadem palaestra aliquot annis laudabiliter 
desudatum, jam vero a Magnifica domina Nyariana Kisvardam 
vocatum, rursus sub signo fraternitatis vestrae evangélium 
annunciare conantem, virum ab eruditione non spernenda per 
se commendatum, ritu ecclesiastico amicitiae tuae Reverendae 
ego quoque commendo. Quare dominationem tuam Clarissimam 
amice peto, ut cum propria humanitate ornatum, tum meo 
testimonio fultum haud gravatim recipiat, recepto pro conata 
aequanimitate sua faveat, ut reapse intelligat hanc meam pro 
ipso commendationem, tantum üli utilitatis attulisse, quantum 



ipsémet speravit. Vale feliciter amice vetus maximo ecclesiarum 
inspectioni tuae creditarum bono. 

35. 

23. Maß. Demetrius Makiári csobaji pásztor Csobajon 
lakozó Ékes Györgytől, kinek náiam szószólója Drága János 
volt, azt izente, hogy Balog Mihók, az ő Kegyelme veji és 
az leánya is egymástól semmiképen el nem akarnak válni az 
Ecclesia előtt, hanem az sz. házasságban egymással istenesen 
akarnak együtt lakni. 

36. 

Ad Reverendos pastores isepiensem, pelejteiensem et szecsiensem, 
dominica Trinitatis. 

Salutem in Filio Dei p. Cognati rectoris scholae Isepiensis. 
qui nunc Patakini carceri mancipatus dicitur, plurimum urgent 
me, ut apud Inclytum comitatum nostrum de gravissima violentia 
fratri ipsorum illata instarem, qui licet in flagranti non sit 
inventus, nihilominus in pago violenter captus et in curia Pauli 
Petrocii abductus et in vincula conjectus est, postea vestibus 
spoliatus et crudeliter ligatus est, quem etiam ad instantiam 
meam cognatorumque suorum dictus Petroci legitimo sui 
magistratui ad decisionem causae tradere noluit, sed Patakinum 
in vincula duxit. Processus iste illegitimus judicatur propter 
multas causas, nec immerito, quia etiam ultra triduum deti-
nuit rectorem apud se, neque judici aut sacerdotum aut nobi-
lium secundum consuetudinem regni tradidit Putavit fortassis 
homo ille Ecclesiam nolle animadvertere in eos, qui anim-
adversione sunt digni, sed potius connivere. Huic violentiae 
nisi mature supremi magistratus autoritate occurratur, in aper-
tam tyrannidem propediem evadet, praesertim si juribus silentibus 
cuivis quodvis impune attentare licebit. Quare viri Reverendi, 
quia audio inclytum comitatum Szetsinum confluere ad diem 
Mártis, vos moneo, Szetsinum statim ascendite, reverenter 
primitus comitatum salutate, de injuria querimini, opem ejus-
dem postulate, et sicut cognati sermonem ori vestrae indiderint, 
negocium conficite et in Domino feliciter valete. 

Tu vero Domine Stephane pastor Pelejteiensis. foro te 
para, effusor enim innocentis sanguinis diceris a Generoso 
dominó, Michaele Batskoi. Excusabis scio temetipsum, sed 
frustra, quia non meministi interdicti Paulini, te non debuisse 



percussorem agere in fundo proprio, multominus in alieno. 
Non cohibuisti furorem, neque bilem concoquisíi, sed crudam 
evomuisti; si ita sit, dignus eris seria Ecclesiae animadversione. 

37. 

Prima Junii Butkai István ispán uramnak credentionalis 
levelet küldvén az toronyai és kazsui pásztortól, azon instál
tam, hogy ha az Ecclesiának Ítéleti arra menne, hogy az 
vitányi papné magistratus politicus kezében adassék, az törvény
tételre és annak executiójára venné kezéhez és törvény után 
exequálná, melyet Rákóczi János uram fölvállalt vala, ki ispán 
képet viselt, midőn Butkai uram Pozsonyban az diaetára járt, 
de immár az Ecclesiának synodusa előtt 29. Maji hora 12 az 
Istentől ez árnyékvilágból az másik jobb világra kiszólít-
tatott volt. 

38. 

Matthiae Komjáti Tholtsvam, 12. Junii. 

S. P. Audio Generosum nostrum Tyukodium vestratis 
Johannis Garae viduae fíliam procari eamque si mutuus acces-
serit consensus, more nobilibus consueto, sponsalibus tempore 
juramento solemni velle sibi associatam, quod ut R. tuae 
intimarem, Generosus noster Dancsházi a me contendit. Quare 
si nihil est, quod sponsioni eorum contraeat, junge eos jura
mento. Feliciter vale. 

39. 

Eodem die hora 3. pomerid. 

S. Si ita se res habet, ut praesentium exhibitor refert, 
niirari satis non possum, cur in re tam tenui te ita difficilem 
praebeas, ut nobilem personam sponsalium tempore in templum 
ascendere compellas. Quis hoc unquam audivit aut flagitavit, 
ut nobilis sponsalia volens celebrare ad juramentum praestan-
dum templum adeat? quando nihil illinc autoritati ecclesiasticae, 
neque juri divino aliquid decedat, si domi suae quispiam 
copuletur, alias Patakinensium sors, quorum pauli in templo 
copulantur, miseranda foret. Quare condescende in consue-
tudinem nobilium receptam, nam si gravitatem hanc tuam 
citius animadvertissem, pusillanimitate mea ipsémet hoc te 
onere sublevassem. Jam vero sole circa occasum agente, quod 
volo, exsequi non possum. 



40. 

Cursiles ad totam venerabilem fraternitatem pro collectis ad 
aedificationem templi orthodoxi noviter Tirnaviae aedificandi. 

Prosperioris vitae meliorisque lucis usuram vobis uni-
versis et singulis largiatur Pater misericordiarum Deus. 

Reverendi et Clarissimi viri fratres et amici honorandi, 
quandoquidem orthodoxorum Tirnaviensium nuncios ex ipsa 
Transylvania ad me reduces, non iu dies duntaxat, sed etiam 
in horas singulas praestolor: ideoque sicut in generali proxime 
praeterita dominationes vestrae Reverendae fuerant praemonitae, 
ita nunc quoque easdem per praesentes requiro et serio moneo, 
maturate usibus piorum vere sacrosanctis collectanea per vestros 
sine mora ad me huc transmittere, quo promptitudine vestra 
et diverbio i l l i : „Bis dat, qui cito dat", fidem faciatis et vero 
ab eo, qui hilarem datorem diligere dicitur ab Apostolo nostro, 
aeternum diligamini. Valete quotquot estis una salute omnes. 
Lisca, 22. Junii 1630. Vester in Domino confrater. — Intra 
octiduum cursiles ad me redeant. Quilibet mensis diem et 
horam. qua hasce accepit, adnotet. — Redierunt ad me per 
pastorem Karadiensem 15. Julii hora 6. vespertina. 

41. 

Anno 1630. 26. Junii Reverendus Emericus Liszkai 
solenniter protestált előttem, hogy az liszkai tanács ő Kegyel
mének törvényt nem tött legyen, praetendálván, hogy az 
prépost tiszttartója, Miskolczi Gergely deák inhibeálta volna, 
hogy törvényt ne tegyenek neki. 

42. 

Reverendis et Clarissimis viris dominó Johanni Janki et Petro 
Bergero collegis docentium in ecclesia Varanoviensi. 

Reverendi viri et fratres observandissimi salutem et 
meorum officiorum commendationem. 

Quod hactenus tam viriliter pontificiis sollicitatoribus 
restiteritis, quotquot huic mercatui üjheliensium interfuimus, 
unanimiter factum laudamus, atque etiam in posterum ut idem 
faciatis hortamur et ex officio monemus. Reverendae vestrae 
dignitates cum oppidanis clavem templi pontificiis resignare 
non prius audeant, quam Magnifica domina Nyariana, puta 
haeres illorum bonorum sese pontificiis resolvent, ad quam 



praesens caesareum mandátum non est directum. Dabitis vos 
interea operám et quidem seriam, ne aut ipsi monachi, aut 
alii pontificii concionis tempore clam templum ingrediantur; 
quod facile fieri poterit, si aut janitores illos ingressu abar-
ceant, aut fores templi sub concione occludantur. Nos quod 
nostri est officii, quorum auxilio vos tuti in officio vestro esse 
possitis et debeatis, incessanter urgebimus, imo et Magnificam 
dominam ad constantiam adhortabimur. Valete feliciter Deo et 
Ecclesiae ejus. Dabam raptim Ujhelini, ult. Junii 1630. R. D. 
V. fráter et amicus. 

43. 

Rursus ad eosdem. 

Reverendi et Clarissimi viri, domini et fratres honorandi, 
post salutem et promptissimam officiorum meorum commenda-
tionem. 

Ante triduum Ujhelino ex consensu Reverendorum domi-
norum symmystarum de duobus scripseram vobis. Uno de non 
tradenda pontificiis templi clave ad eandem constantiam nunc 
quoque hortor. Altero ut praecaveatis, ne concionis tempore 
pontificii clam se templo insinuent, quod aut per janitores 
fieri poterit, aut exclusione. Verum sicut posterior dies prio-
ris praeceptor esse dicitur, ita nunc melioribus rationibus 
permoti, ne pontificii de injuria a nobis sibi illata juste con-
queri possint. displicet utrumque, ut fores templi occludantur 
et per janitores ingressu abarceantur, perpiacet vero, ut libere 
officio vestro foribus patentibus et janitoribus remotis funga-
mini, audiant et pontificii, si ita placeat, vos docentes ; at 
vero si vim intulerint templo, solemni protestatione contenti 
esse debetis, patronorum enim est brachio seculari templum 
defendere, non nostrarum partium. Si enim a nobis vei mi
nima illis oblata vis fuerit, terram coelumque querimoniis 
miscebunt, et ad sédem illám derisorum provocabunt, cui nos 
ansam ut praebeamus, módis omnibus evitare debemus. Hoc 
consilió contenti ego et vos debebimus. Valete. Lisca 2. Julii. 

44. 

1. Julii. Ornatissime fráter Johannes Keresztúri, vestras 
Michael Nagy ne jacturam honoris sui patiatur, cupit innocen-
tiam suam contra suum impetitorem testimonio tuo pata fieri 
testatam. Quapropter moneo, Reverendis dominis patriae tuae 



pastoribus praesentibus veritati testimonium perhibere non 
dedignare. Sirailiter tu quoque Reverende domine Stephane 
Dobrai, testari, debebis quid 3. Julii videris Michaelem ülahum 
huic Michaeli Nagy attentasse. 

45. 

Ad Reverendos viros pastores ecclesiae Thoroniensis, Chörge-
jensis, Lasztocz., Redmeciensis, Vitanyensis, Füzériensis el 

Kapolnensis, 10. Julii. 

Gratiam et pacem in Domino p. 
Turpe est, quod auditur, pastorem et rectorem ecclesiae 

Kajatensis a verbis devenisse ad verbera, adeo ut uterque 
vibicem et sanguinem, ille in facie, hic in brachio ostentet. 
Perpiacet scandalum tale ex ecclesia prorsus eliminare. Verum 
ne alteruter de injuria sibi immerenti illata conqueri digne 
possit, totum hoc cum legitima cognitione perficiatur, oportet. 
Quare Reverendás dominationes vestras per praesentes moneo, 
ut praefixo a Reverendo d. Iratosio, quem hic praesidem 
designo, certo termino ad locum facti transite, ex paganis 
uter litigantium talis dissidii autor existat, cognoscite, et quod 
in emolumentum Ecclesiae vergat, deliberate, secus non fac-
turi. Valete in eodem pacis et gratiae autore. 

46. 
Dominica 8. Trinitatis. 21. Julii post horam nonam 

Generosus dominus Nicolaus Pataki coram me Jacobo Literati 
Kali. Georgio Dancsházi, Benedicto Ujszászi solenniter protes
tatio est, se nolle jam amplius cum Reverendo Stephano 
Tholnai in sede nostra litigare, etiamsi obtulerit sese ad recon-
ciliationem, quam hactenus neglexit, neque uxorem suam ex 
sedili controverso alio migrare jusserit, sed coram sede ponti-
ficiorum spirituali velle cum eo in jus descendere. 

47. 
Reverende domine Geors;i Bakai, praesenti hoc Ecclesiae 

sigillo moneris, ad testimonium Generoso dominó Nicolao 
Pataki dandum, tempore effractionis in templo Patakinensi 
sedilium, quid actum dictumve fuerit, quod in praejudicium 
ejusdem generositatis vergat, quive i l l i actioni interfuerint. 



48. 

29. Julii. Vágási Kopcsa Pál azt beszélgeti, hogy Mar-
tinus Pápainak Vitányban való hozására szekeret nem adtak, 
nem adósok érette az vitányiaknak, mivel mikor az Pápait 
futtatni elhozták Helmeczről, ők két lovat küldöttek volt érette, 
és azon jött volt Vitányban, és ismét azon ment ismét vissza 
Helmeczre, osztán Gtönczről is az scholamestert az magok négy 
marháján hozták volt Vitányban; és igy midőn négy marhán 
mentenek osztán az vitányiak Pápaiért, ők hat marhát adtának, 
kettejét Pápai alá, négyét az mester alá. Ahol penig az vitá
nyiak azt mondják, hogy Martinus Újhelyi Vitányban való 
hozására is az vágásiak lovat nem adtak, erre azt felelik, 
mert nem ő akaratjukból küldöttek volt el az vitányi patro-
nusok Stephanus Jesztrebit, ők penig azt mondották az patro-
nusoknak, hogy ha az ő akaratjok ellen elbocsátják az vitányi 
pásztort, ők más prédikátor hozásában nem fáradnak, mert 
ők azelőtti pásztorral is contentusok voltak volna. 

49. 
Stephano Dobrai collegae templi Keresztnriensis. 

Salutem dicit. 
Cives Szögiensis de tuae Reverentiae Scholaeque vestratis 

Rectoris negligentia graviter apud me hodie questi sunt. De 
te, quod concionem diebus Mártis habere jam pridem desieris 
propter duorum saltem hominum solutionis hactenus dilationem 
et tamdiu non habiturum dixeris, donec tibi ad minutulum 
usque assem satisfactum fuerit. De Rectore, quod diebus 
dominicis secundum receptam consuetudinem rarissime soleat 
unum et alterum ex suis scholae auditoribus ad ecclesiam 
szögiensem ad canendum transmittere, cum alias si quempiam 
funus habere contingat, magis maturet ut sibi ante omnia 
satisfiat, quam exsangue cadaver sepulturae suae tradatur. 
Quare si vera sunt, quae de vobis dicuntur, causam non 
praestiti officii a vobis sine ulteriori mora cupio cognoscere. 
Valete. 4. Aug. 

50. 

De scholae Bariensis rectore. Robi Miklós nagybári, 
csarnahai Borsodi János falu levelével Bari László neve alatt 
instáltak, hogy az harmadik esztendő után negyedik eszten
dőre is szabad legyen nős mesternek nálok megmaradni. Az 
pásztornak levele nem volt nálok, de jónál egyéb nevet az 



mesterhez nem adtának. Kivánom, hogy az pásztor irjon az 
mesternek élete és maga viselése felől, hadd tudhassam, ha 
az negyedik esztendőt is meg kelljen-e engedni, nem-e? 

5 i . : 

Georgio Cserepi pastori kozmajensi, 21. Augusti. 

S. P. Reverende vir, conqueritur apud me vicinus 
tuus R. Michael Csicseri, quod Generosus Paulus Ujfalusi 
praetensa futili causa, neque ipse solvit, neque inquilinis suis 
autor est, ut suo pastori solvant. Grave est autem gratis, 
ingrato praesertim servire. Quare, quia monente Apostolo 
aliorum onera portare debemus, justum et aequum est vicino 
tuo operám in tarn honesta functione impendere, nam tua res 
agitur paries dum proximus ardet. Transi itaque solus, aut 
si aliquem fidissimum comitem nancisci poteris nobilem per-
sonam cum ea ad dictum Paulum, quem meo nomine salu-
tatum interrogabis, cujus autoritate fretus salarium ordinarii 
et legitime conducti sui pastoris interceperit, colonosque suos 
inhibuerit ordinariam solutionem eidem pendere. Magnum, die, 
attentavit, et nisi mature obviam futuro malo iverit, pejor 
exitus longe sequetur. Mone illum etiam atque etiam meo 
nomine, ut sine ulla tergiversatione statisfaciat, si non ipse, 
at certe suos colonos satisfacere jubeat. Quod ni fecerit, 
dicito, me adhuc infames illas literas, quas de suo pastore 
ad me seripserat, apud me detinere et aliquot ex fratribus 
nostris ad inclytum comitatum amandaturum graviterque con-
questurum de duobus, primo quod pastorem suum anno superiori 
immerentem apud me graviter oneraverit, et cum processu 
visitationis jure propterea cum pastore agere vellem, nullum 
potuit habere sui facti testem; die etiam literas illas ad 
inclytum comitatum transmissurum, opemque ejusdem implora-
turum; secundo, quod nunc etiam annuum proventum vetuit 
subditis solvere pastori et quidem privata autoritate. Dicat 
ipse album aut atrum, videat et ad me tempestive Reverenda 
dominatio tua omnia perseribat. Vale. 

52. 

Georgio Salánki collegae docentium in schola Patakina, 
22. Augusti. 

Salutem in Filio Dei et pinguissimam spem precatus, 
amicitiam et officia mea commendo. 



Clarissime domine Salánki, fráter dilectissime, impendio 
vicém tuam, sicut et debeo, doleo, et si mihi tantae tui sub-
veniendi vires suppeterent, panacea in tempore egestati tuae 
succurrerem; nihilominus ne quod in me jure meritoque desi-
derare possis habeas, quantum possum serio enitar, ut si non 
totaliter, saltem ex parte hac via desiderio tuo satisfiat. En 
ex collectis Ecclesiae mitto nunc quidem florenos quatuor, 
sequenti vero die Lunae vei Mártis solus si per valetudinem 
licuerit, Magnificum dominum patronum vestrum tui causa 
conveniam; si vero solus non potero, perficiam et per literas 
et per oralem nuncium, qui prius quam Magnificum dominum 
adeat, volo clarissimam tuam dominationem convenire et ab 
eadem cognoscere, quid opis ab Illustri Magnificentia sua 
petére debeat. Vale bis feliciter Deo et ejus seminario. 

53. 

Ad Illustrem Baronem dominum Oeorgium Rákóczi inter-
cessiónales pro dominó Georgio Salánki.1 

Alázatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak, mint ke
gyelmes patrónus uramnak és az szent Istennek gazdag ke
gyelmét az Szentléleknek megszentelésével, jó szerencsés 
hosszú élettel kivánom. 

Nagyságos uram ! az Istennek hegedűse az Dávid király 
Psal. 82. 6. az földi magistratusokat isteneknek híjjá, kik 
közül vele együtt az tiszta itéletü emberek ezen ez mi darab 
földünkön Nagyságodat elsőnek valljuk lenni. Az mely Isten 
az egeket maga igazgatja, az földet penig az embereknek 
ugy mint számadó sáfároknak adta Psal. 115. 16. Hát valamit 
az Isten cselekedik az egekben, azont kell az magistratusnak 
is ez földön cselekedni. Az sok közül az Isten minden őtet 
segítségül hívókhoz közel vagyon, könyörgéseket meghallgatja, 
az őtet félőknek akaratjokat teszi, ugy hogy kezét megnyitja, 
az elesendőket felemeli és az ő jó voltával minden lelkes 
állatokat alkalmatos időben betölt. Melyeket azon Dávidnak 
145. zsoltárából nem azért számlálok elől, mintha Nagyságod 
azokat sokszor nem olvasta volna, és ne tudná, hogy azont 
kelljen cselekedni, hanem hogy az én emlékeztetésemre is 
az Urnák beszéde zengedezzen az Nagyságod füleiben. 

1 Széljegyzet: Non fuerunt redditae propter certas causas, solus 
postea reddidi ante profectionem in Transylvaniam. 



Ugy vagyon Nagyságos uram, Nagyságodra is sokaknak 
szemei néznek, mert az Isten, ugy mint földi istenre sokakat 
bízott az Nagyságod gondja viselésére, kikre mint édes apának 
ki is kell alkalmatos időben adakozó kezét nyújtani, de főképen 
azokra, kik az mint az mi apostolunk bizonyítja, Timot. 5. 17. 
az templomokban és az scholákban tanítanak. 

Azok közül egyik az Nagyságod pataki scholájában tanító 
Salánki György atyánkfia, ki az elmúlt cseterteken nekem 
írott levelében jelenti utolsó szegénységre jutott sorsát és 
kívánja tőlem, ha miben tudom, elhanyatláshoz közelgető 
szerencséjének felgyámolítását, ne kényszeríttessék az szükség 
miatt tisztiben megrestülni. 

Talán Nagyságod is ez ideiglen elejit vötte volna fogyat
kozott állapotjának, ha avagy az Nagyságodhoz dirigált suppli-
catióját Nagyságodnak beadták volna, avagy ha beadták is, 
különb-különbféle terhes gondjai feledékenységben nem jutasz-
tották volna. Ezt az utat illendőnek találtam, hogy mivel 
mindnyájunknak szemei Nagyságodra néznek, kit Isten az ő 
Ecclesiájának táplálójául adott és azt mondotta, hogy petité, 
ut accipiatis, Nagyságodat alázatosan kérem, nyavalyás 
atyánkfia mellett való törekedésemet ne vegye terhesen, hanem 
inkább olyan atyai indulattal forduljon hozzá, hogy érezze 
hasznát az én érette Nagyságod előtt való esedezésemnek és 
tombolva mondhassa ím ez 34. psalmusnak 7. versecskéjét: 
Íme én szegény mester kiáltottam, és az ur ő Nagysága meg
hallgatott és minden szükségemből megszabadított engemet. 
Melyet Nagyságod azért cselekedjék, hogy ő is örömmel és 
ne bánattal járjon el tisztiben. En is Nagyságodnak kegyes 
adakozását, Isten erőt adva, szolgálatommal és Istenhez való 
könyörgésemmel meg igyekezem hálálnom. Ennek az Istennek 
atyai oltalmazását kivánom Nagyságodon, sőt egész keresz
tyéni udvara népén éjjel és nappal lenni. 

Nagyságodnak szóval is izentem, mire legyen Salánki 
uramnak nagyobb szüksége. 

54. 

10. Septembris. Steph. Vári, az kajatai pásztor és Dajka 
István az Mosdósi Imre uram levelével jöttek vala hozzám, 
hogy az bisteieknek parancsolnék, adnák meg fizetését, mely
nek jobb részét elvötték; okul ezt adják, hogy minden héten 
kétszer nem megyén ki közéjek prédikállani, melyet ha lónak 
ereje volna nála is, el nem bírhatna. Ezelőtt tizenkét észten-



dóvel Tihemeri Máté uram seniorságában emanált egy levél 
az kajataiak neve alatt, melyben az jövedelem és az szolgá
latnak módja is fel vagyon irván; abban nincsen ugy irván, 
hogy Bistére egy héten kétszer menjen ki , hanem ugy 
vagyon, hogy egy héten Bistére egyszer, más héten Pál
házára egyszer; ez mostani pásztor penig minden vasárnap 
kijárt ez ideig közéjek, de mégis az buza kivűl tavaszit, 
fát, garaspénzt, tyúkot nem adtak tavaly is, nem is adják, 
hanem azt mondják, hogy ha az Ecclesiának szabad volt sáfár
kodni az szolgálatnak dolgában, szabad minekünk is az fize
tés dolgában. 

Legatum misi D. Matthaeum Fűzériensem pastorem, ha 
ilyen szófogadatlanságban találtatnak és nem fizetnek meg 
sz. Mihály napig, nagy büntetésben esnek, félő, ugy ne jár
janak, mint az teve, amely cornua affectans aures amisit. 

55. 

Beverendis viris Paulo Hladicio, Matthiae Polydoro, patria 
propter orthódoxiam pulsis, nunc vero Puchovii in silentio 

et spe restitutionem exspectantibus, 17. Septembris. 

Gratiam et pacem cum Sancti Spiritus consolatione pre-
catus, officiola mea qualiacunque amico animo defero. 

ßeverendi et Clarissimi viri et fratres in Christo obser-
vandissimi! annus plane volvitur, cum Patakini supplices 
vestros libellos ad ministerium Patakinense directos accepi, 
quibus Reverendorum nostrorum fratrum suppetias flagitabatis. 
Distuli hactenus ego responsionem ad vos, non oblivione 
vestri, quae tali in negocio omni vituperio digna censenda est, 
sed partim propter generalem nostrum synodum, quae post-
modum Thoroniae mense Januario celebrata fűit, ubi vene-
rabili synedrio nostro desiderium vestrum intimavi, — partim 
occasione ad vos scribendi destitutus. Habeo jam per Dei 
gratiam collectam tripartiendam, Reverendis exulibus in Norico, 
in Polonia et vobis. Partém illius Clarissimo viro dominó 
Samueli Rachozi, etiam patria sua extorri, olim decano Hunobro-
densi vobis perferendam lubens obtulissem, si credentionalibus 
vestris cinctum vidissem. Quare pietates vestras Reverendás 
per praesentes moneo et significo, si aliquem ex suis certae 
notae hominem ad me miserint, perficiam, ne vacuus ad vos 
redeat. Valete in Domino quotquot estis una salute omnes, 
misericordis Dei paterna misericordia vos universos et singulos 
cingat et protegat. 



56. 

Benedicto Bakai illustris gymnasii Patakinensis professori et 
pastori, 23. Novembris 1630. 

Post uberem vindeiniam largiatur pacis ille princeps 
pacem charitate fratrum mutua turgidam. Amen. 

Reverende vir, amice honorande, insolita est haec Bodrogii 
nostri exundatio, supramodum vereor, ne insolitam quoque 
portendat calamitatem, cujus ego dum quotidie decrementum 
exspecto, accretionem in dies majorem fieri videó et culinae 
meae matériám penitus surreptam sentio. Nam eluvio ista 
nullám in sylva nostra reliquit, ideoque ad lignandum aridam 
inhabilem reddidit, adeo ut nisi vicinorum amicitia ligna mature 
acquiram, parvuli mei frigoris asperitatem magno cum paren-
tum cordolio sentient. Quare amicitiam tuam Reverendam etiam 
atque etiam peto, velit inopiam istam, quantum potest, sub-
levare; poterit vero, si apud absentis Generosi domini prae-
fecti vices gerentem, duos aut tres ligni curros, ex termino 
Benyensi a nostris Magita vocato mihi impetravit, proque 
tutiori vectura commissione quoque ad judicem Benyensem 
exoraverit. Quod ut Reverenda tua dominatio non illibenter 
faciat, eandem secundoque amanter peto. Vale feliciter, Christus 
christianorum Lucina dilectissimae tuae costae gravissimos 
puerperii dolores mitiget, pristinam valetudinem restituat, 
filiolumque vestrum in timore Domini educatum longum vivere 
faciat. 

Reverendo et Clarissimo viro dominó Benedicto Bakai, 
illustris Patakinensis gymnasii professori vigilantissimo, eccle-
siaeque ejusdem fidelissimo pastori, dominó et in Christo 
fratri meo observandissimo. 

57. 

Reverendis viris ob evangélium Jesu Christi patria exulibus 
Paulo Hladicio et Mathiae Polydoro Puchovii degentibus. 

Salutem in Filio Dei precatus, me meaque Reverendis 
vestris dominationibus amice commendo. 

Occupationes meae, quibus hodie premor, sacerrimae 
tempus mihi praeripuerunt copiosas ad vos viros Reverendos 
scribendi literas. Scribo nihilominus, ut possum paucis, quibus 
significo, me partim supramodum laetari, quod audiam vos 
omnes esse incolumes, partim moerore confici, quod tristissimo 



adhuc exsulii squalore conficiamini. Verum soletur nos illud 
Christi et Apostolorum, ista nos debere pati, et sic per mul-
tas tribulationes ingredi aulám coelestem, omnis tribulationis 
expertem. Confidite, per gravia ad ardua, vicit Christus mun-
dum pro nobis, ideöque nihil juris mundus in nos habet. Per 
legatos vestros D. D. Paulum Carnum et Martinum Drahovium 
ex collectis nostris misi vobis quindecim thaleros imperiales. 
Dominus, qui farinam oleumque Sareptanae ad annos famis 
multiplicavit, exiguam istam pecuniolam multiplicet, ut ad 
usque reditum vestrum in pátriám vestram charissimam ege-
statem nullám sentiatis. Valete. Lisca 24. Novembris. 

58. 

Reverendis pastoribus in Ujhely, hinc duo; Thoronya, Csörgő, 
Lasztócz, Redmecz. 

Salutem in Filio Dei p. Vis illata est per quendam rec-
tori scholae in Thoronya, quem jam facti coepit poenitere, 
rectoremque amicum vult ex inimico facere, propter quam 
per loci pastorem a sacro ministerio tamdiu exclusus est, 
quamdiu negocium hoc compositum erit. Quare feriis Natali-
tiorum adventantibus ne ecclesia illa rectore suo orbata dam-
num patiatur, moneo Reverendás pietates vestras, adeste in 
superiori Thoronya, mane ad 13. Decembris, negocium hoc 
ita revisurae, ut Dei glória proximique honor permaneat, non 
periclitetur. Valete. 

Choragum constituo huic negocio R. d. Iratosium. 

59. 

Ad scholarchas Benyensem et Tholcsvensem. 

Salutem et amorem. Audio vos, sed cujus indultu, non 
audio, saepius ad populum ex cathedra concionari, quod canon 
ecclesiasticus in generali Terebesiensi anno 1626 solenniter 
inhibuit hac formula: Ne quis ex pastoribus praesumat, sub 
graviori poena partes concionandi scholae suae rectori com-
mittere, antequam stipulata manu promiserit se futurum pasto
rem. Quare rebus ita stantibus, qua quaeso vos temeritate 
ducti sine indulgentia nostra cathedram conscendistis ? Aut 
desistite ergo a coepto, aut fidem vestram dextrae porrectione 
Ecclesiae comprobate, secus non facturi. Valete. Lisca, 12 
Decembris. 



60. 

Postea sequenti die Mártis convenit me rector in Tolcsva, 
qui fassus quidem est se bis concionatum fuisse, sed sese 
excusavisse, quod sua ignorantia et erga pastorem suum obe
dientia id fécisse. Dextram tarnen non porrexid, licet divinitus 
se trahi dixerit ad concionandum, cui ut penitus supersedeat 
interdixi a concionandi provincia. 

I I I . Incipit annus 1631. 

1. 

6. Mártii. Reverendus Johannes Iratosi Thoronya super-
veniens queribundus retulit se ab auditoribus aut dimissionem 
accepisse aut conditionatam mansionem, si abstinuerit manus 
a sylva interdicta, quam hactenus libere secuit, et si funeri-
bus concione parentaverit nulla illinc mercede petita, quam si 
vei ex parte violaverit dimittendum főre etiam non completa 
functione annua. Moti üli sunt literis Szepsino sub nomine 
Stephani Thoronyai, nunc Olaszini degentis scriptis, quod 
nec inficiantur Thoronyenses. Praeterea dixit bilem illis motam 
ülinc, quod primitus non permiserit paganos ex templo fieri 
cumeram, sed parochiam fecisse ipsis liberam, quae postquam 
referta est, postmodum potestatem fecerit ipsis res suas üluc 
importari. Ad haec quod cuidam defuncto propter nimiam 
tempestatem non poterit parentare ad sepulchrum, sed in 
templo occasione diei Dominici instituerit concionem, famíliám 
illius dicit admodum quiritare, cum alias homo ille acerrimus 
fuerit scholasticorum inimicus, quive pastorem ipsum non 
cubulari vino, sed pecunia duntaxat solitus fuerit contentare 
semelque duntaxat communione sacra fuerit usus, illaque non-
nisi ad communicationem pastoris publice habitam. 

Reverendus Iratosius sponte sua mavult loco cedere, 
quam cum auditorum gravi offensa illic diutius perdurare, 
contendit nihilominus, ne pastor Olasziensis modernus ipsi 
succenturietur. Retulitque Thoronenses dixisse: egyébkor is 
nem az senior fogadott minekünk prédikátort. Falsum hoc. 
Semel indultu Illustris comitis Georgii Rákóczi Nicolaus Lengyel 
collocatus erat Thoronyam, contra Ecclesiae voluntatem, at 
ipse pessime functus est officio suo paulo postea Ujhelini. 
Nam Thoronyae annum integrum non compleverat. 



2. 
X. Mártii die Lunae. Kisfaludiensis provisor per literas 

petierat, recíori scholae annus tertius superadderetur biennio, 
cui quidem lubens obedivissem. si promisisset se expleto 
triennio scholam Patakinensem ingressurum, quod quia renuit, 
voluntati provisori annuere nolui, nec potui. 

3. 
Ad Magnificum Paulum Eszterházi. Patakino Thokainum 

misi per Urbanum Kisfaludi. 

Illustrissime ac Magnifice domine, domine patroné gratio-
sissime! Gratiam et pacem a Deo per Christum precatur et 
sua humillima officia submisse defert. 

Kegyelmes és Nagyságos Uram! egynehány felől értet
tem, hogy némely embereknek sinistra relatiójokból Nagysá
godnak reám való neheztelése esett, melyen szivem szerint 
bánkódom. Mert ha principibus placuisse viris non ultima laus 
est, iisdem displicuisse inglorium est. De Nagyságodat mint 
kegyelmes uramat alázatosan kérem, Nagyságod ne engedje 
attól az sinistra relatiótól füleit annyira elfoglaltatni, hogy az 
én apológiám Nagyságod eleiben ne mehessen és illendő 
magam mentségét be ne venné, hanem inkább az Nagy 
Sándort követvén, méltóztassa nekem egyik fiilét accommodálni; 
vagyok is oly reménységben, hogy Nagyságod csendesebb 
elmével leszen hozzám. 

Kegyelmes uram, engemet nem az nyughatatlanság, sem 
nem az keresztyénsógnek véletlen romlásán való öröm vitt 
Rakomazhoz (mert siralmas minden keresztyén embernek nem
zetünknek jelen való állapotjának csak meggondolása is), 
hanem proximorum commiseratio, mivel az Nagyságod zász
lója alatt való egynehány vitéz emberrel volt esmeretségem; 
és midőn az számtalan sok lövések után olyan hirünk jutott 
volna, hogy dubio Marté pugnatum esset, szánakoztam szivem 
szerént magyar ember lévén az magyarságnak esetin, de 
nevezet szerint azokon, az kikkel esmeretségem volt, 
annyira hogy commiseratióra indittatván, azokért olyan remény
telen és veszedelmes árvizén való járásba is elmentem, com-
meatust is vittem, hogy ha Isten életben megtartotta, gyámo-
lítsam őket, ha penig megholtak, és megengedtetik, avagy 
városunkban hozassam, avagy ugyanott több vitézek között 
tisztességesen eltemettessem. Az táborban jutván, sok tuda
kozás után életben találtam őket, örültem életeknek, és az 



mi kevés commeatust vihettem, csak azoknak adtam. Ugyan
azon fogoly vitézeknek esedezésekre gróf uraméknál ő Nagy
ságuknál intercedáltam érettek, hogy irgalmason cselekedjenek 
vélek, mint az magyar koronának igaz híveivel, melyet annyira 
is impetráltam, hogy elől hozatván őket, kezeket fogta és 
hozzájok jóakaratját mutatta. Bizonyára Kegyelmes uram, ha 
azokon az vitéz magyarokon való szánakozásom nem indított 
volna, nem hogy ő Nagyságával szemben lőttem volna, de 
még oda is nem mentem volna, nem levén annak előtte sem 
esmeretségem, sem semmi dolgom ő Nagyságukkal. Interces-
siómban minden környűl levőknek láttára és hallására quod 
res fűit azt mondottam: mert az mint congratuláltam, hogy ő 
Nagyságukat életben láttam, nemkülönben deploráltam az 
magyar nemzetnek vére hullását. Ez volt congratulatióm, hogy 
annyi számlálhatatlan sok lövés miatt is az emberek Ítéletinél 
kevesebb számú vitézek hullottanak el. Ha mit én ebben 
Nagyságod ellen impingáltam, error est ignorantiae, hogy az 
innét Tiszán által ment vitéz magyarokon is ez uton nem 
kellett volna könyörülnöm és tehetségem szerént véletlen 
nyomorúságokban vigasztalásommal subveniálnom, mivel nem 
az Tiszán túl valókért voltam sollicitus, hanem az Nagyságod vité
ziért, melylyel hogy Nagyságodat kedvetlenségre indítsam, soha 
meg sem tudtam gondolni, nem hogy reményleni tudtam volna. 

Mely mentségemnek ha Nagyságod hitelt nem ád, higyje 
el Nagyságod azoknak az Nagyságod vitézinek engem justi-
ficáló beszédeket, az kikért mostan egyebeknek relatiójából 
szenvedem Nagyságodnak ellenem való neheztelését, kiket 
reménylem, hogy az Ur Isten megszabadítván, Nagyságoddal 
szemben jutnak, és az mit mostan szivemnek nagy fájdalmá
val irok, élő szóval megbizonyítják igaznak lenni;1 mivel az 
egyik közűlök, Mihálfi uram oly ember, ki az mi Kegyelmes 
császárunk és király urunk mellett, az mint nekem mondotta, 
Mantua alatt is vitézkedett. Könyörgök azért Nagyságodnak 
mint Kegyelmes uramnak, hogy az én igaz mentségemet 
Nagyságod vegye kegyes füleiben, és az én gonosz akaróim
nak sinistra informatiójokból való neheztelését rólam fordítsa 
el és mindenek előtt s ellene is kegyelmesen nekem patro-
cináljon. Én Nagyságodnak szerencsés hosszú életéért és 
patrociniumáért az Ur Istent imádom. Az Ur Isten Nagyságo
dat éltesse és minden jó szerencsékkel virágoztassa meg. 

1 Széljegyzet: Komáromi Mihálfi István, Keresztúri János Fehér
várról az vasból elbocsáttatván, voltak Liszkán 10. et XI. Maji vasárnap 
az templomban. 



Spectabili ac Magnifico dominó, dominó Paulo Eszter
házi de Galantha, equiti aurato, sacrae caesareae regiae 
majestatis arcis et praesidii Nogradiensis supremo ac certorum 
militum campestrium generali capitaneo, dominó etc. 

4. 
Oeneroso dominó Johanni Bornemisza de Szendrő, equiti 
aurato, sacrae caesareae regiae majestatis partium regni Hun

gáriáé superioris vicegenerali capitaneo, dominó etct 

Generosissime domine ac patroné mihi observandissime, 
post servitiorum meorum humillimam commendationem. 

Ha uram ez életben mindennek közülünk annyi oltalma-
zója volna, az mennyi vádolója, akármely rendbeli emberek 
is kevesebb emberek nyelvén viseltetnének, kevesebb gyalá
zatot szenvednének, dicséretet peniglen annál többet hagynának 
utánok, valamennél kevesebb volna az helyetlen hirhordó. 
Tudom uram, hogy bátor csak két pár lett volna jóakaróm 
azok közül, az kik Eszterházi Pál uramnak ő Nagyságának 
Rakomazhoz való menetelem végett bevádoltak, jobban volna 
dolgom, ha megjelentették volna ő Nagyságának, miben jár
tam és mi végre mentem. Látja Isten, uram, soha egyébre 
nem néztem, hanem az szomorú viadalnak kimenetele hol egy-
képen, hol másképen forogván az emberek szájában, azoknak 
akartam könnyebbségére lennem, az kikkel megesmerkedtem 
volt addig, az mig Liszkán és Bényén voltak az ő Nagysága 
hadai. Mert köztünk lévén, némelyikével ő Kegyelmek közül 
ugyanannyi esmeretséget vetettem volt, hogy akármely ország 
szegeletiben találtam volna reájok, barátimnak mertem volna 
őket mondani, és ha kívántatott volna, segítséget is bízvást 
mertem volna tőlök kérni. Reménylettem, hogy talán valamely 
fogságban esett közűlök, és noha gróf és Zólyomi urammal 
semmi esmeretségem nem volt, de mindazonáltal lehetek mel
lettek való törekedésemmel valami könnyebbséggel. Vittem 
volt magammal házamtul valami czipó kenyereket és bort is, 
azokat is az raboknak adtam, minek utána az táborban élet
ben találtam őket. Ha az Ur Isten őket megszabadítja, remény
lem is penig, mert nem volt elviselhetetlen fogságok, magok 
tesznek bizonyságot az odavaló menetelem felől azok, kiket 
ugyanott az táborban gróf uram az én kérésemre magához 
vitetett, azon fogoly állapotjokban kezeket fogdosta és minden 
jóakaratját igérte. Sőt in communi arra kértem ő Nagyságo
kat, hogy noha igy esett az dolog, de az kik fogságban esté
nek, megemlékezzenek ő Nagyságok arról, hogy magyarok és 



sokan olyak vannak közülök, az kik életeket az pogány fegy
vere eleiben vetették sokszor hazájokért, és noha az változó 
szerencse igy hozta, de az ő Nagyságok nemzetsége, vére, 
rajtok ne kegyetlenkedjenek; meg sem gondolhattam soha, 
hogy akármely magyarnak is, az kinek abban az táborban 
szabados menetele lehetett volna, hogy ezt nem kellene csele
kedni. Könyörgöttem továbbá az mi varasunknak hidasának 
megadattatásáért, és az hidasvonó emberinknek is megszaba
dulásokért, az kiket meg is nyertem és házokhoz bocsáttattam. 
Ilyen dologban uram, noha elég mentségem énnekem az én 
lelkem esmeretinek bizonysága, de egyebek előtt, főképen 
penig az kiktől életem és vékony szerencsém függ, szükséges 
egyebeknek mentsége, kiváltképen penig az uraságodé, az kit 
én jól tudok, hogy sokaknak derekas és nehéz dolgokban 
hasznosan szolgált, és tud is szolgálni minden illendő és igaz 
ügyekben. Annakokáért kérem alázatosan uraságodat, hogy 
ilyen méltó dologban való könyörgésemre legyen uraságodnak 
tekinteti, és Eszterház Pál uramnál ő Nagyságánál legyen 
mellettem jó törekedő, hogy az mit én jó szándékkal csele
kedtem, ne változzék ő Nagysága előtt boszankodásnak okává. 
Ha uraságod ez dologban való segitségótől meg nem fosz
tatom, akármennyi gonosz akaróimnak vádolása is, elhittem, 
hogy foganatlan leszen. En az uraságod életéért és jó szeren
cséjéért az én Istenemnek imádkozom. Tartsa meg uraságo
dat az Ecclesiának kegyes dajkáját soká kedves egészségben 
az kegyelmes Ur Isten. 

5. 

24. April. Az kajatai pásztor harmadmagával nálam 
lévén panaszt tett az bistei auditori felől, ezt mondván, hogy 
azok az egyszer elrendelt fizetést nem akarják beszolgáltatni, 
maga az praedecessoroknak mindent beszolgáltattak, sőt esz
tendőn mind garaspénz, mind tavasz és egyéb fizetése még 
most is nálok lévén, meg nem igyekezik adni, hanem azt 
mondják: ha az Ecclesia rendet szabott az prédikátornak, 
köztünk való szolgalatjában, mi is rendet szabunk az fizetés
ben. Ez esztendőn is az mater és Pálháza marasztották, de 
az bisteiek nem. R Az bisteieknek ne szolgáljon az gyűlés
nek napjáiglan. 

Az bisteiek azt mondják, hogy az tavalyi fizetését meg 
nem adják, ugy mint az első esztendeit, ós az több prédiká
toroknak is mint megadták. R. Ha az tavalyi fizetését az sze
rént meg nem adják, mint az első esztendeit, tehát az zsinat
nak napjáig ne szolgáljon nekik. 



6. 

Commendátio Michaelis Miskolczi pastoris Bariensis ad Joan-
nem Görgei Deregnyöm, Kai. Maji 1631. 

Pax illa Jesu Christi, quam resurrectione sua omnibus 
piis moerere antea extabescentibus adtulit, Reverendam tuam 
dominationem Coronet. Amen. Quam vere communis omnium 
Christianorum doctor Jesus Christus discipulis suis, quos pri-
mitus in schola sua docuit, postmodum vero per Spiritum 
Sanctum plenissime informavit, dixerit: Ite nae ministerium 
nostrum ejusque asseclae quotidie comprobatum eunt. Etenim 
imus nos, sed rarenter ad punctum, unde pedem extulimus, 
pedes figendi ergo rursus recurrimus. Luculentissimus hujus 
rei testis est Reverendus dominus Michael Miskolczi, qui pri-
mum sub venerandi viri domini Gregorii Vacii pastoratu et 
senioratu in schola Szecsiensi ita sese gessit, ut ejusdem 
commendatione ad munus pastorale inauguratus in ecclesia 
Bariensi per annos 6 fidelis in vinea Domini operarius inven-
tus est. Verum ut nunc ingratis omnia plena, is idem me et 
Ecclesia insciis alio migrare jussus, sub signo dignitatis tuae 
Reverendae sibi suisque stationem quaerere adlaborat. Quare 
si commendationi meae" fides habenda sit, eum de meliore nota 
commendo tibi, vir Reverende, et toti fraternitati tuae, est 
vir probus, Candidus et cum dico innocens, omnia dico nec 
plura dicere volo. 

• 7. 
6. Maji. Fűit apud me pastor Lukaensis, Petrus Csen-

geri, cui hac lege concessi ecclesiam Bariensem ingredi, ut 
ante generalem, si scripsero praedecessori suo Michaeli Mis
kolczi, nunc apud Deregnyő agenti, compareat et accusatus a 
Miskolczi de supplantatione sui, purget. Si vero non comparue-
rit actor Miskolczi, Judicium Ecclesiae requiratur, quid de eo 
fieri debeat. 

8. 

9. Maji. Ujfalusi Pál irja Szilvásujfaluból, hogy mikor 
az pásztor búcsúzott, császár urunk zászlója alatt palatínus 
urunk parancsolatjából Tokajban és Tarczalon volt, és honn 
nem létében az ángya asszony, Anderko János és Varga Imre 
akaratjából őellenek az pásztor megmaradóit, nem tudván 
mi okra nézve. Azt kívánja, hogy minden villongás nélkül 
kivigyem közűlök. 



R. Három személyt emlit, az kik akaratjából az pásztor 
megmaradóit, őmaga penig egyedül az ellenkező. Az több 
embernek voxán szokott az dolog folyni. Ha az több nemes 
és köz rendeknek is ortendem akaratjukat, ugy tudok dere
kason az dologhoz szólanom, de mig csak egy ellenkezőt 
látok, az többit penig egyezni látom, egynek kedvéért az soknak 
nem illendő kárt tennem, egy kedvéért az sokat boszusággal illet
nem és az pásztornak kárt tennem, holott nem vádoltatik előttem. 

9. 
Currentes pro indicenda generali synodo in Királyhelmecz. 

Ab Immanuele nostro Jesu Christo, cujus in coelum ascen-
sionis festivitatem solemniter exspectamus, fraternitatibus vestris 
Reverendis et Clarissimis gratiam et pacem cum incolumitate 
animi corporisve precatus, me meaque officia commendo. De 
Lacedoemoniis Attica apis Xenophon memorat liberos suos 
ad vitam inculpate degendam, nonnisi majorum suorum exemplo 
informasse. Nam temperantiam suadere volentes plurimum con-
ducere arbitrati sunt, ut viderent senes ipsos quotidie tempe-
ranter vivere, servos quoque in convivia introduxerunt ebrios, 
ut liberi servorum turpitudine conspecta sobrietatem discerent. 
Quod i l l i in vita communi optime factum censuerunt, nihil 
impedit quominus nos quoque in salutaribus Ecclesiae nego-
ciis superiorum exemplo erudiamur. Quod enim exemplo fit, 
illud etiam jure fieri, parens elegantiarum Tullius statuit. 
Quamobrem sicut communis hujus orbis oculus sol, nunquam 
ociosus uno in loco consistit, sed a verno aequinoctialis puncto 
egressus, zodiaco peragrato, in idem punctum redit: similiter 
nos, qui lux mnndi nuncupamur, postquam omnia vocationis 
nostrae munia domi impigre obivimus, tempus est more majo
rum consueto in publicum quoque alacriter progredi et salutari 
Ecclesiae Christi commodo Domino annuente consuetum aesti-
valis synodi punctum occupare. Quod ut non illibenter facia-
mus, hoc a nobis postulat, partim confrater noster ad mini-
sterium ecclesiasticum jam-jam inaugurandüs, partim nonnullo-
riim graves querelae emplastro nostro sanandae. Quare singulos 
vestrum scholarumque rectores per praesentes fraterne hortor 
et moneo, ut ad diem XXV. Junii in Mesopotamia apud Regiam 
Helmecz mature compareatis et Domino vires animamque 
suppeditante, quod in communem Ecclesiae utilitatem vergat, 
statuatis, quo ad ecclesias rursus nostras tempestive redire 
possimus. Valete feliciter quotquot estis una salute omnes. 
Dabam Liscae 22. Maji Anno redemtionis 1631. 



10. 
Reverendis viris dominis Urbano Kisfaludi et Matthaeo Szepsino. 

S. P. Quam vere vulgi diverbio jactatur, sponsum noviter 
factum ad quadraginta dies prudentia destitutum iri , Generosus 
Georgius Bonis junior Toltsvensis comprobatum it. Is enim bona 
cum Ecclesiae gratia sequenti die Mártis sponsam suam ex Lök 
domiductioni párat, interim vero aut penitus nescius, aut saltem 
oblitus est Canonis Ecclesiastici sequentibus 4 hebdomadibus 
nuptiarum solemnitates inhibentis. Errorem m e praevio agnovit, sed 
calendarium culpat, quod festum ascensionis Christi non con-
notavit. Prius sese ad nuptias praeparare non potuit partim 
militum grassantium armis, partim aquarum eluvione prohibitus ; 
ulterius vero ut differat propter affluentem rerum victualium 
jacturam hospitesque eminus vocatos religione sua prohibetur. 
Urget me et dominum Komjáti per suos, ut aut ipse aut ego 
copulationi intersim. Negavi simpliciter per canones meam 
praesentiam. Interim tarnen ex ignorantia delinquenti aliquid 
indulgendum judico, ne asperitate nostra ex malsea matéria 
metallum conflemus. Reverendarum vestrarum dominationum 
mentem et consilium expeto, judicate, quid facto sit opus, quo 
fretus, quod uni vitio verti possit, vestro consentienti voto 
imminutum eam. Malo enim vobiscum una aut stare aut cadere, 
quam proprio arbitrio pendere. Valete feliciter. 

Dabam Liscae 23. Mártii 1631. 

11. 
Commendatio Georgii Zemleni cotlegae secundi in schola 

Patachinensi docentium ad Vinnam.1 

Salutem animi corporisve precatus, me meaque studia 
ad aram dominationis vestrae Reverendae suspendo. Reverende 
vir et in Christo fráter honorande, et invitatione vestra honori-
fica motus, et commendatione nostra cinctus, en pergit ad 
fraternitatem vestram Clarissimus vir dominus Georgius Zem
leni, secundus docentium in schola Patachinensi olim collega, 
quam ipse occasionem, ut priorem mutaret conditionem inter 
domesticas suas curas sicut praestolatus est avidissime, ita 
non illibenter amplexurum credo. Est vir apprime doctus, in 
disputatione promptus, et si per familiärem sibi morbum lice-
ret, ad maxima natus, spartaque non indignus. Doleo, quod 

1 Széljegyzet: Hanc quidem commendationem tunc a me petiit, sed 
nunquam postea repetiit, nec abstulit. — 21. Julii clandissime dicitur 
abiisse non salutato dominó praefecto, nec ministerio Patakinensi. 



mihi non fuerit facultas ipsum in tanta Ministrorum frequentia 
juvandi, a cujus promotione non fuissem alienus et praereptam 
a vobis ipsum juvandi occasionem doleo, nihilominus vocationi 
ejus per Dominum factae non contraeo: Reverentia tua quan-
tum curae in ipso ornando sibi sumserit, non perditurum ope
rám confido. Valebis vir Reverende cum tuis felicissime, et 
nobis, ut soles, fave. Dabam celeriter Liscae 23. Maji. 1631. 

12. 
Clarissimo dominó Johanni Simándi primario ecclesiae 

Ujheliensis pastori. 
Gratiam et pacem a Domino per Filium precatus, me 

meaque Clarissimae dominationi vestrae offero. 
Per currentes Reverendam dominationem vestram de 

futurae synodi die et loco per nos edoctam scio, cui perficiundo 
suppeditet nobis vires sancta Trias. Verum quia rumor est 
apud nos dominó Tholnaeo vocationem alio migrandi oblatam 
esse, incertus sum, num congregationi nostrae intersit futurus, 
aut propter occupationes, quae abiturienti incumbunt, praesi-
dentis munere pro more solito fungi possit. Ne itaque unius 
ob absentiam praeside destituamur, provinciám illám etiam 
ex successione Clarissimam d. vestram concernentem offero, 
et peto, in absentia domini Tholnaei, patiatur hoc a me 
muneris sibi imponi, ut opponentium tela contra procedentes 
directa clypeo Achillis excipiat et enervet. Faciet Reverenda 
tua pietas toti fraternitati negocium salutare, et ab eadem 
grata gratitudine recompensandum, secus non factura. Rapie-
bam Liscae crepusculi festi Ascensionis Christi in coelum. 

13. 
Reverendo et Clarissimo dominó Michaeli Suri pro pastore 

HotyJcaiensi. 
Salutem in Domino et perpetuam felicitatem. Grave 

crimen fratri huic nostro immerenti publice in templo a quadam 
muliere objectum audio, quod politicus quispiam non ferret, 
neque ad jus dicendum prius sese accingeret, quam elueret. 
Hic vero quomodo ferat? Piacet mihi, antequam ulterius pro-
grediamur, moneatur per aliquem Reverentiae tuae collegarum 
Generosus Bejczius, ut mulierem illám, quod hactenus etiam 
saepe monitus neglexit, mox sistat juri, hancque pastori suo 
injuriam inustam non sinat inultum. Quod ni fecerit, abstineat 
d. Matthias praeter baptismum ab administratione officii sui. 



Si quid pietas tua melius consilio meo superaddiderit, patienter 
feram. Feliciter eandem valere percupio. 16. Junii. 

In synodo, si ita Domino placuerit, venerandum pres
byterium, quid facto sit opus, dijudicabit. 

14. 

1. Julii. Csörgőről és Legényéről falu képében jöttének 
volt hozzám Egri István nemes és más István nevü sánta 
ember prédikátor kérni, commendáltam nekik mostan Toronyán 
vacáló Gregorius Görgeit, ki ennek előtte abarai pásztor 
4 esztendeig volt. 

15. 
14. Julii. Jolianni Simándi Ujhelyinum. 

S. P. Reverendus dominus Basilius Töltszéki a suis 
Lasztocziensibus dimissionem habet, cui ne ipse quidem, sicut 
mihi retulit, nisi sententiam mutarit, prorsus contradicit. 

Verum, ut decorum in Ecclesia servetur, cognoscenda 
erit causa et unanimis dimissionis et spontaneae cessionis. 
Dolenter enim audio ipsum fere capularem scandalosissime in 
sua functione ut domesticis suas convixisse, ebrietatem ipsi 
alias familiárissimum convictorem lascivia et perjurio cumu-
lasse, ob quae aliquando de vita periclitatum fuisse, nunc 
vero etiam de honore periclitari. Si vera sunt, in rustico vix 
nedűm in theologo ferenda vitia. Quare Clarissima tua domi-
natio cum altero collegarum et vicinioribus Borsiensi, Jesztre-
biensi, Ujlakiensi, Thoronensi, quem propter aetatem huic 
actioni constituo praesidem, et Redmeciensi, ad proxime 
sequentem Jovis aut Veneris diem Lasztocinum transeat, 
perque modum visitationis de pastore et scholae ejusdem 
rectore omnia diligentissime cognoscat, et ad me acta in 
scripto transmittat. Ipse vero dominus Basilius foro se paret, 
in synedrio presbyterorum venerabili ita sese sistat, ne causa 
cadat. Vale feliciter. Dabam properanter 14. Julii 1631. 

16. 

Reverendi Basilii Szolnaki ex nostro Boly Clariss. Michaeli 
Szepsi ad Ladány commendatio 16. Julii. 

Salutem in Filio Dei prosperamque valetudinem precor. 
Patriarcha Jacobus vitám hominum peregrinus ipse dixit 
peregrinationem esse. Quod sicuti deomnium ordinum homi-



nibus bene dictum quotidiana experientia clamat, ita de mini-
stris ecclesiarum optime, quos communis christianorum ante-
signanus non stare, sed in mundum Universum ire imperavit. 
Hujus imperio morém gerens Reverendus Basilius Szolnaki, 
qui antea sub inspectione nostra apud Zemplenienses, nunc 
vero apud Bolyienses ministerio sacro functus est, jam vero 
ad inspectionem Clarissimae dominationis pergit, ut sub signo 
Fraternitatis quoque vestrae christianum ducem ágens stipem 
mereatur. Est vir, ut vides, parum oculatus, verum suarum 
rerum satagens ita cordatus, ut causam suam etiam in foro 
nobilium contra magnatem quendam cum triumpho defenderit. 
Libenter a nobis abiturientem non illibenter pietati tuae 
commendo, quam communi piorum et salutari emolumento, 
felicem et incolumem tueatur páter misericordiarum Deus. 
Amen. Dabam Liscae 16. Julii. 

17. 

17. Julii. Thoronyán lakozó Varga Pál nevü panaszlott 
Johannes Sztropkaira, szerdahelyi scholamesterre, és íratott 
is neki velem, hogy egy dolmánynak vételére d. 123 pénzt 
kért volna tőle kölcsön, mostan penig nemhogy megadná, de 
még azt mondja, hogy vagyon neki isperestje, pereljen vele. 
Meghagytam, hogy statim contentálja, mert ha tergiversálni 
fog, büntetésben fog esni. 

18. 

18. Julii. Az pelejtei pásztor panaszolkodott, hogy némely 
pelejtei paraszt ember nem engedte volna megszántani amaz 
száz földek közül neki maga számára, és hogy ugyan tanács
ból ment volna ki, hogy nem engedik az pásztort azokból az 
földekből dispensálni, és hogy sem az kenyeret, sem az kakast 
mindeddig is meg nem adták. Erről irtam nekik. 

19. 

20. Julii die Solis. Bistéről két ember hozzám jővén, 
falu képében azt mondották, hogy mivel az Ecclesia őket az 
prédikálás dolgában olyan harmadossá tötte, mint Pálházát, 
ők is csak szintén ugy fognak fizetni, mint az pálháziak. R. 
Miképen hogy mind az fizetésről, mind az szolgálatról irás 
vagyon, azonképen ők is az szerént fizessenek, ne nyughatat-



lankodjanak, mert ha az fizetést megváltoztatják, az prédiká
tort interdicálom az kijárástól, de elébb az tiszttartót kell 
követem avagy levelem által megtalálnom. 

20. 

22. Julii. Az pelejtei nemesek és polgárok az egyház 
földei felől kemény levelet küldöttének hozzám, hogy könnyen 
nem engedik az prédikátornak csak egyet is benne megszán
tani. Melyre azon nap megfeleltem. Másnap érkezett hozzám 
az pelejtei minister, Steph. Jesztrebi, panaszképen jelentette, 
hogy ujabban az falusiak egymás között elosztották az egyház 
földeit; az melyet ő megganajozott volt, azt is nem hagyták 
megszántani, sőt egy rusticus Izkra András bestye kurva fiá
nak szidta, és által akarta verni, ha reá ment volna, mivel 
az Ecclesia nevével tiltotta, hogy az földet meg ne szántsa. 

Incommoda. Magának az pásztornak szántófölde nincsen, 
hanem mástól kell supplicálni. Az parasztok az egyház föl
deit tulajdonoknak tartják. Az egyházhoz való jövedelemnek 
kiszedője nem hites, nem viselik jól gondját, ha szintén elad
ják is, avagy annál marad az ára, az kinek az búzát adták, 
avagy bikát vesznek az árán. Avagy faluul megiszszák, és igy 
az egyházra nem költik. Ennek előtte az tavaszból nem adták 
meg az egyház dézmáját, sőt az prédikátorét is, hanem Steph. 
Jesztrebi vötte meg. Ez is incommodum, hogy az prédikátor 
dézmáját az egyház földéről nem minden viszi az minister 
házához, hanem az mezőn hagyják és tavaly is az mezőn 
veszett az pásztor quintájában. 

ígértem magamat reá, hogy ha az búzát és az szénát 
berakjuk, Pelejtére, egynehány magammal megyek és per 
visitationis formám az controversiát eligazítom. 

Azután Kassai János uramra bíztam, egynehány magával 
15. Augusti jelen volt, de semmi haszonra. 

21. 

Cursiles ad Bodroglceresztur, Bénye, Tolcsva et Patak, 28. Julii 
die Lunae.1 

Salutem in Filio Dei et perennem felicitatem precor. 
Doleo, quod etiam cum maximé deberem, dominationibus 

vestris Reverendis et Clarissimis parcere, communémque labo-

1 Széljegyzet: Ujhelino autem ad usque Szécs et Helmecz. 
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rem in frugum foenique vectura non impedire, sed juvare, 
non possum. Nonnullorum enim inquietudo nos quoque quietos 
esse minimé sinit, sed domo etiam invitos extrudit. Dicam 
verbo. Per jnvénem quendam vim esse illatam cuidam ex 
scholae Ujheliensis alumnis in templi coemiterio, cui cum ille 
amplius nocere non potuisset, cursu enim velociore illius co-
natum praeverterat, postea manu armata ibidem in loco sacro 
ulcisci voluit, nisi scholasticus, ne schola exiret, fuisset prae-
monitus. Oppidani moleste ferunt et vim studioso et profana-
tionem templo illatam, et utrumque a nobis mederi impendio 
flagitant. Quare Clarissimas dominationes vestras per praesentes 
Ujhelinum invito ad primum Augusti diem, et moneo maturis-
sime, ut compareant ad vesperam pridie ejus diei, easdemque 
felicissime valere et venire cupio. Dabam Liscae 28. Julii. 
Steph. P. Miscolcinus vester in Domino fráter. 

Negocium Basilii Töltszéki, Stephani Jesztrebi pastoris 
Pelejteiensis, Michaelis Farkas. 

22. 

1. Septemb. Petrum Halászi, primo apud Vámosujfaluen-
ses, ultimo in sua patria Nagyhalász scholae rectoris officio 
perfunctum et mihi cum a pastore illius ecclesiae Stephano 
Laskai, tum a civibus paganis honorifice commendatum, habita 
prius per ipsum in templo Liscano ultima Augusti die Solis a 
meridie concione, ex illis Johan. 8- 12. Christi verbis: Ego 
sum lux mundi, commendavi proseniori nostro Kaposi in eccle
siam Boliensem commendandum. 

23. 

5. Septemb. Matthias Foni hotykai bíróval nálam levén, 
panaszképen jelenté, s informatiót is kére, mit kelljen csele
kedni amaz czégéres asszonyállattal, kit Bejczi István az 
Ecclesiának sok instantiájára is nem akarja, hogy törvény 
legyen reá, noha igírten igéri. Immár az egész ecclesia is 
inhibitióban vettetett egy hétig, kívánják, ne legyenek az 
ligában, mivel semmi oka nem az falu annak az asszonynak 
poeniten.tia-tartatlanságának. Az inhibitiót tolláltam és meg 
hagytam inteni Bejczi Istvánt, hogy ha sz. Mihály napig tör
vénynyel el nem igazítja, mással is nem igazíttatja el az dolgot, 
tehát partialis consensusából excommunicáljuk az Ecclesia 
társaságától az rossz asszonyállatot mindaddig, mig nem resi-
piscál. 



24. 

Ambrosio Liszkai in ecclesiae choro Ujheliensis praecentori, 
6. Septembris. 

Salutem in Filio Dei tibi tuisque pr. Praestantissime 
domine Ambrosi, si internus ille spiritus tuus divino plenus 
flamine te ex humiliore functione ecclesiastica ad longe subli-
miorem trahit, tu ipse, et non alius, testis infallibilis esse 
poteris. Ego enim ita judico, ut qui ad pedes doetoris cujus-
piam avidissime didicerit sessitare, eum ipsum postmodum 
ardenti cum desiderio desiderare, ut aliquando una cum doctore 
suo sedeat et non Semper a nutu alterius pendeat, verum se 
quoque doctorem salutari audiat, eadem mihi de te mens. 
Quare mi fráter, si praecentoriam tuam functionem pastorali 
nmnere velis permutatam, habebis me tui honoris et remolu-
menti promotorem et commendatorem. Quod ut commodius 
perficere queam, volo prius, quam alio commendem, praestan-
tiae tuae concionem hic in ecclesiae nostrae templo habitam 
audire. Venies itaque ad me praemeditata concione et a vene-
rabili ecclesiae Ujheliensis ministerio per literas commendatus, 
ad sequentem 12. qui est Veneri dicatus, aut ad 14. Septem
bris, qui erit dies domini. Interea ne animis pendeam, rela-
tionem tuam videre cupio. Vale. 

25. 

Gregorii Ujheli commendatio in incertum cum patenti directa 
17. Septembris. 

Gratiam et paeem cum Spiritus Sancti sanctificatione 
precatur et sua officia candide pollicetur. 

Viri Clarissimi, Ecclesiarum sanguine Christi collectarum 
pastores meritissimi, praesentium exhibitor Reverendus Gre
gorius Ujheli, aliquot Ecclesiarum in hac dioecesi Zempleniensi 
antehac pastor strenuus, nunc vero extra omnem functionem 
sui juris fráter, satagit veteres invisere amicos et fumum de 
patriis jam tandem cernere tectis, et si qua in hac peregri-
natione sua functio divinitus sese offerret, amplecti. Quare 
ad quorum notitiam hae meae literae pervenerint, universos 
et singulos, praecipue vero Venerandos dioeceseon antesigna-
nos reverenter et fraterne peto, velint optimum hunc senem 
compresbyterumque nostrum omni humanitate et favore com-
plecti, imo ad functionem quoque sacram inter suos promo-
vere, ne quod residuum superest vitae, contra sponsionem 



piae matri Ecclesiae datam turpi in otio inglorius transigat. 
Valeant et vivant feliciter Clarissimae dominationes vestrae 
una salute omnes. Dabam Liscae. 

26. 

Convocatoria a Bodrogkeresztur ad Ujhely ad 25. Septemb. 
Liscam. 

Gratiam et pacem animi corporisque sanitatem precatus, 
me meaque studia Clarissimis et Éeverendis vestris dominatio-
nibus candide commendo. 

In particulari synodo Ujhelini nuper habita causarum 
una propter absentiam legati Gombanianae nostratis tractari 
non pontúit, jam vero non cessat me etiam valetudinarium per 
suos nobiles officialesque nostros identidem fatigare et obnixe 
orare, ut neptis suae negocium postquam Generosissimus 
dominus vicecomes cum suis politice composuit, tandem ali-
quando ecclesiastice quoque finem suum speratum videat. 
Quia vero res est tanti momenti, quae Judicium disquisitio-
nemque saniorum requirit, piacúit Clar. d. vestras per prae-
sentes requirere et monere, negociis aliis paulisper sepositis, 
velint ad horam octavam matutinam diei XXV Septembris 
hic Liscae comparere, et quod in emolumentum Ecclesiae, et 
personae lapsae, sed poenitere cupientis medicinám vergat, 
decernere, — secus non facturae. Valete et salvete quotquot 
estis una salute omnes. Dabam Liscae domiüica 14 post 
Trinitatis 1631. 

Quicunque vestrum perlegerit, statim exhibitori longius 
transferendus restituat. 

27. 

Rectori scholae Tholtsvensis, Horvatiensis. 

Salutem in Domino. Quandoquidem quosdam ex Vene-
rabili fratrum Presbyterio, certorum negociorum gratia die 
Jovis sequenti in parochia Liscensi habiturus, eosdemque 
peractis peragendis prandio excepturus sum: vos Ornatissimi 
rectores tholtsvensis et horvatiensis per praesentes requiro, 
moneo et hortor, ad dicti diei prandium mittatis mihi pisces 
saxatiles, quo vestra liberalitate venerabilem fraternitatem 
nostram digne excipiam. Opera vestra erit mihi grata, et 
tandem recompensanda. Secus non faciatis et feliciter valeatis. 
Liscae 23. Septembris. 



28. 

Johanni Simándi Ujhelinum pro dedicatione templi noviter 
apud lukaienses aedificati, Kai. Octobris. 

S. P. Lukaienses christiani et divino instinctu tracti, et admo-
nitione mea moti, templum noviter, quo antea complures per annos 
magno suo incommodo caruerunt, sibi aedificarunt. Audio eosdem 
perfecto jam opere summa devotione trahi, ut opus consummatum 
Deo quam prím um consecraretur. Ne itaque spontaneo motu ad 
cultum divinum impigre currentibus obicem ponamus, piacúit 
Clarissimam dominationem tuam per praesentes hortari; ut 
si vires sinunt, assumto ex ecclesia Bariensi Keverendő dominó 
Csengeri, ad proxime sequentem diem Dominicum transire, et 
concione habita templum illud Deo consecrare non gravetur; 
factura est Clarissima Dominatio tua dulce Deo sacrificium, 
Lukaiensibus vero rem gratissimam et precibus pro pietate 
tua Deo conceptis, recompensandam. Quam de coetero cum 
Ecclesia familiaque dilectissima feliciter valere cupio.1 

29. 

Clariss. Michaeli Szepsi Tarczálinum 4. Octobris. 

S. Nuncius quidem rediit, sed vacuus, medela post 
Deplorat communem calamitatem, sed deplorat 

duntaxat, quod vero i l l i sanando adhibeat myron a duobus 
illis praestolabitur. Inhibitio displicet, ut hinc surgat qui lon-
gius ab alia quae sine suspicione aut certo scandalo fieri 
impossibile judicat, duobus exemplis tuo et meo nixus, ubi 
ab illo responsum, faciam te scitionem. 

30. 

Matthaeo Rozvádi ad Zsadány, 13. Octobr. 

Salutem et prosperrimam valetudinem precor. 
Rectorem illum tuum a multis, sed frustra, commendaíum, 

doleo, quod statim in initio functionis suae, erga commenda-
tores suos ingratissimum, erga sanctam matrem Ecclesiam in-
obedientem sese declaraverit. Qui si non condigna afficeretur 
poena, quid non de caetero facturus esset ? Non semel verum 
iterum atque iterum monueram, ne prius functionem aggrede-

1 Széljegyzet: Dedicatio templi peracta 5. Octobris. 



retur, imo neque plenarie eo migraret, quam reversales adferret. 
Quas ille toties quidem promisit, sed usque ad hunc diem 
penitus neglexit. Tarn dedecorosa inobedientia in Ecclesia sui 
cum detrimento non est ferenda, sed ultra Indos ejicienda, 
ne postmodum talis contumalis juvenis mendacio sese deceptam 
frustra pudeat. Non jam amplius illum de reversalibus urgeo, 
quas etiamsi adferret abjicio, sed autoritate ecclesiastica a 
rectoratu suo abdico; alio quocunque velit mox abeat, ad me 
non amplius reversurus, et licet in percipiendo reditu fuerit 
occupatus, si quem hactenus accepit, eo contentus sit, ut 
amplius aliquid accipiat, penitus interdico; et ut tua etiam 
Reverentia cum civibus auditoribus suis, quos ex me amice 
salutabis, idem faciat illique faciant, serio mando. Ego ne 
quid damni interea patiamini, vobis de honestiore et obedien-
tiore adolescente, si volueritis, statim prospiciam, qui Eccle
siam promte sit auditurus, neque ad indignationem tarn cito 
sit provocaturus. 

31. 

Sententiam mutare coactus sum propterea, quia Zsada-
nyienses nunc temporis instanter hoc urgent apud dominum 
praefectum, ut extranei singuli rectori Zsadanyiensi vini cubu-
lum unum solvant; quod si rector ejectus fuisset, tanto magis 
habuissent occasionem non solvendi, quia rectore carerent. 
Ne itaque bonum hunc propositum rectoris ejectione perditum 
irem, malui communi utilitati, quam unius favere. Ideo etiam 
a rectore reversales nolo , sed anno expleto potesta-
tem ipsi facio, ad dextram aut sinistram ire aut redire, Huc 
vero condescendi ad instantiam Andreáé Thót et alterius civis 
jam veterani Zsadanyiensis. 

32. 

Stephano Barsi Bedmecinensis et Stephanó Vari Kajatensis 
ecclesiae pastoribus. 

Salutem et perennem felicitatem precor. Reverendi viri, 
etiam in tanta fidissimorum Christi ministrorum penuria, quanto 
diligentius sudaverim in collocando ad vitanyiensem ecclesiam 
pastore, tanto impensius spiritus ille malus per sua organa 
sanctum hunc (így!) propositum meum impedire contendit. 
Vitanyienses commendatione mea moti acquieverunt, et hone-
stam instituerunt per suos primario praecentori Újhelinensi 



vocationem; e contra Vagasienses cum Radvanyiensibus voca-
tioni contradixerunt, dicentes, illum non esse vocalem. At vero 
hoc falsissimum est, cum cantores vocales esse ex officio 
debeant. Propter hanc promptitudinem Vitanyiensium quoties 
vestra opera uti voluerint, lubenter impendite. Quia vero 
Vagasienses et Radvanyienses parum aut nil ab Ecclesia 
pendere velint, puta quos multoties, sed adhuc frustra, monui, 
ut fruges parochi apud sese illegitime depositas tentas, ad 
horreum Vitanyiense transportarent; üli vero, audita scribo, 
manum cum Ecclesia conseruerunt, Ecclesiam non audiverunt, 
quia si non totam, magnam partém frugum abliguriverunt; 
jam vero de pastore non admodum sunt solliciti, putantes 
offam illám semel abreptam impune deglutiri posse. Rebus 
itaque sic stantibus tales inobedientes ad saniorem sunt revo-
candi mentem, ut sciant se ab alio dependentiam habere, 
quod quandiu obedientia sua non demonstraverint, Reverende 
domine Barsi tibi interdico apud Vagasienses interea docere, 
sicut et tibi Reverende domine Vári apud Radvanyienses, 
etiamsi multoties fueritis ab ipsis requisiti. 

Idem dictum putent alii viciniores ministri. Refundant 
prima quaque occasione panem sacrum parocho suo, nec illotis 
ausint contaminare manibus, consentiantque in conducendo 
pastore. Audio quendam ministrum, cujus nomini parco, non 
raro illac equitare, ebrietatem exercere, clandestinos commutare 
sermones, imo etiam publice docere, quem si animadverteritis, 
ipsum monete, ab hoc interdicto supersedeat ne facti magis 
adhuc, quam (így!) coepit, poeniteat. Hoc vos mature monere 
volui, secus non facite. Dabam 24. Octob. 1631.1 

33. • 

Tu Thoma Kemecsei, rector scholae Vitanyiensis, quan-
doquidem tres arabiles terras a pastore olim Vitanyiensi ad 
serendum Stephano Kovats concessas, nulla habita intribitionis 
nomine meo factae ab eodem Stephano Kovats violenter ad-
emeris, inque tuam rationem ademeris, praetendens mortuo pa
store te legitimum esse successorem, quia publice nonnunquam 
instituas preces, quam etiam potestatem a me tibi non con-
cessam temerario ausu usurpasti. Quare prima statim occasione 
factorum tuorum rationem apud me reddere non praetermittas. 
Secus non facturus. 24. Octob. 1631. 

1 Széljegyzet: 20. Novembris die Jovis Gönczi István, Hutka István 
bistei biró dixerunt 16. Novembris in Radvány docuisse. 



34. 
Comparuit rector 30. Octobris, qui antequam ademisset 

dictas terras arabiles, cum ipse, tum pagi judex inhibitione 
sub nomine meo usi sunt, ne araret, at ille spreta inhibitione 
dixit sibi neminem in ea re imperare. Stephanus Kovats dixit 
terras illas a Papaio ipso impetrasse, sed testimonium producere 
non potuisse. Quia vero contemsit inhibitionem, dignum judico, 
qui censurae judicis politici subjaceat, judicet num rectori 
incumbat aliquid pro aratione solvere. 

35. 
Georgio Lövei pastori Mádiensi. 

Gratiam et pacem in Domino. 
Vestras Michael Bada conquestus est apud me de injuria 

sibi a quodam affine illata, quasi apud nos matrimonio sese 
devinxisset, quapropter Reverentiam tuam publicitus noluisse 
novi sui matrimonii memóriám denunciare. Apud nos matri-
monia non solent iniri, nisi mediantibus proxenetis juramento 
ad procandum solenniter inauguratis ; ego quia hominem istum 
vestrum de facie et nomine non noveram, neque de crimine 
ipsi objecto aliquid antea inaudiveram, procum ad me accer-
situm ablegavi ad Gregorium Osvald nostratem, apud quem 
circa ferias Michaelis triturationi dedit operám vester iste 
Bada, cum ille, tum procus juratus constanter asserunt, nihil 
sibi constare de matrimonio apud nos aut inito aut etiam 
consummato, praeterquam quod foemina quandam viduarn 
laudasse quendam il l i , sed alterum rursus dissuasisse; illum 
vero in sua viduitate suspicione procul, ut virum decuit per-
mansisse..Hoc tuam Reverentiam scire volui, petitioné vestratis 
Badae ad scribendum provocatus. Vale feliciter. Dabam Liscae 
a prandio 24 Novemb. 1631. Stephanus P. Miscolcinus, quem 
tu aliquando scoptice satis exulem salutasti. 

36. 
Testimoniales liierae Francisco Halászi in negocio uxoris idtra 

Tibiscum profecturo datae 25 Novembris. 
• Minden névvel nevezendő méltóságos rendbeli és tisztbeli 

böcsületes uraimnak és asszonyimnak, valakik ez levelemet 
látják és olvassák, és Isten kegyelmének szivemből való 
kivánása után, tisztem szerént való alázatos szolgálatomat és 
Istenhez nyujtaudó imádságomat ajánlom. Mivel ez levelem 
mutató Nagyhalászi Ferencz, Zemplén-vármegyében való vámos-



ujfalusi prédikátor atyánkfia élőmben jővén, kiváná tőlem, 
hogy az minemű terhes ügyben egy Barla Dorkó nevű tokaji 
asszonyállat miatt ez ideig forgott volna, arról bizonyságlevelet 
adnék neki, hogy ennek utána is abban az dologban törvény 
szerént akarván procedálni, valaholott járna, lenne járása 
hiteles. Kinek méltó kivánságát megértvén, ilyen bizonyságot 
teszek felőle az egész fraternitasnak egyező akaratjából. Hogy 
ez az mi atyánkfia, azt az fölül immár specificált Barla Dorkót 
vötte volt el feleségül, kinek nehézkes voltát ő meg nem 
ismervén, minek utána tiz hétig együtt laktanak, az prédikátor 
házánál üdős gyermeket szült, mely házán és magán esett 
gyalázatot prédikátori tiszti nem engedte elszenvedni, hanem 
biró kezében adván, törvénykezett vele, de mivel az asszony 
imilyen álnoksággal szépítette dolgát, hogy az a gyermek 
az első urától való volna, ennek okáért az ur székin való 
törvény harmadmagával való mentséget talált neki, ki meg-
esküvén, absolváltatott. Ennek penig az mi atyánkfiának causája 
mind ez ideig függőben volt, és különben dolgát elől nem 
mozdíthatta, hanem mostan nóvum cum gratiát kellett venni, 
az mely mellé akarja azt az Barla Dorkót citálni. Annak-
okáért minden várasokban és falukban levő nemes uraimat, 
asszonyimat, prédikátor barátimat, bírákat és akármi tisztben 
levő atyánkfiait szeretettel kérek, megértvén nyavalyás prédi
kátor atyánkfiának ilyen súlyos dologban való mostani fárado
zását (előtte viselvén az atyafiúi szeretetet, melyért az emberek 
Krisztus tanítványainak neveztetnek, és az természetnek imez 
törvényét, hogy az ki mit magának nem akar, mással se csele
kedjék azt), legyen keresztyéni oltalommal neki, és ha az 
utolsó szükség kívánja, mellette való törekedésével és tanács
adásával segítse is, hogy avagy innét is rendünkhöz való 
jóakaratja nyilván legyen, és az Kegyelmetek emberséges 
cselekedete és jó hírneve nem csak az Tiszán túl, hanem 
innét is tündököljék az mi társaságunkban. 

37. 
Paulo Ibrányi pastori Horvatiensi 26. Novembr. 

Gratiam et pacem a Domino per Filium pr. Reverende 
vir, post amissos per incuriam servi equos meos, ego cum propter 
adversam valetudinem, tum propter occupationes publicas 
templi, ad comparandum alios domo exire non potui. Nunc 
vero domo paulisper exeundum mihi esset, quandoquidem op-
timus et jam penitus lecto suo affixus senex, Reverendus 
dominus Csepregi industrius quondam pueritiae meae praece-



ptor ad sequentem diem vocat Szőlőskem, ut filii sui taedis 
interessem, cujus ego vocationem etiam in hac aetate mea 
senili tanti facio, quanti foci cum ab ejus ferula pependi. 
Ne itaque pii senis votum, volentis colloquio meo, velut alter 
ille Simeon Hierosolymitanus conspectu Christi, frui ante de-
cessum suum frustrem, te majorem in modum peto, accommo-
des tuos equos rhedae meae ad iter illud emetiendum, quibus 
tertium adhuc ego adjungam. Dabo operám, ut et equi tui 
redeant integri, et amicitiam tuam pro navata opera digne 
aestimem. Vale feliciter et quid animi habeas fac sciäm. 

38. 
Literae currentes pro generali synodo Ujlakinum convocanda, 

Kalend. Decembribus. 

Ab Immanuele nostro, cujus in carne Adventus memó
riám nunc iterum celebramus, gratiam et pacem cum felicis-
simo anni venturi decursu, Reverendis et Clarissimis fraterni-
tatibus vestris, animitus precor. Quod Dominus bene vertat, 
en rursus novo cum anno novam nobis synodi celebrandae 
opportunitatem Clementissimus Deus adtulit, quam nonnulli tanto 
cum animi ardore desiderarunt, ut totius occidentis clarissimum 
lumen, páter Augustinus tria illa a se optata, vix majori 
cordis desiderio videre cupivit, nonnulli importuna identidem 
diligentia eandem tuties urserunt, ut quali illos effugio a me di-
mittere, non invenirem. Quorum desiderio ut tandem satis 
fiat, neque mihi amplius negocium Ecclesiae vero molestiam 
facessant, dominationibus vestris Reverendis generalem indico 
synodum ad septimum novi Januarii diem Ujlakinum, cui 
ut omnes et singuli Ecclesiarum pastores, Scholarumque rectores 
mature adsint et intersint jure obligationis mihi debitae hortor 
et moneo: contraeuntibus animadversionem in Canonibus ex-
pressam denuncio. Valete quotquot estis. Dabam Liscae Kai. 
Decembribus Anno 1631. 

Disputabimus de traditionibus. 
Scriptura sacra omnia ad salutem scitu, creditu, factu 

necessaria plene continet. Traditionibus igitur aliis, nisi 
speciale, ecclesia non indiget. 

39. 
1. Decembris die Lunae. 

Nyiriben lakozó Kovács Mihály panaszlott az kápolnai 
pásztorra és jelentette, hogy elfogta volna őtet és Ondi Istvánt 



az Isten igéjétől, ennekokáért, hogy az tilalmasban mivel 
abroncsot vágott; némelyek ez két embert vádolták, hogy 
azoknak állana legfeljebb az dolog; és az templomban azt 
mondotta volna, egyiket kórságosnak, másikat vaknak mond
ván, hogy mernek ide fel az Isten házában feljőni, nemcsak 
azok — úgymond —, de még házok népe is. És valahol jár
nak, ahol jobb szerencséjeket kívánják, az Isten verje meg! 

40. 

Epistola in patenti Ecclesiaeque sigillo munita et bolyiensibus 
tradita, pro reaedificatione ruinosi templi bolyiensis, 4. De

cembris 1631.} 

Minden keresztyéneknek, valakik ezen levelemet avagy 
magok olvassák, avagy mástól olvasni hallják, az Atya Isten
nek kegyelmét, békességét minden egyéb lelki és testi áldási
val szivem szerént kívánom és alázatos szolgálatomat ajánlom. 

Az régi szent doctorok, kik akárminek is természetit 
megvizsgálván, ugy adtak annak tulajdonságához illendő neve
zetet, azok az Istennek ecclesiáját is helyesen hasonlították 
az télben és nyárban zöldelő pálmafához. Mert miképen az 
pálmafára mennél több terhet raknak, az földről annál maga
sabban emelkedik az ég felé: azonképen az Ecclesia is men
nél inkább terheltetik külső nyomorúságokkal, annál inkább 
nevekedik belsőképen az mennyeiekben. Erre elegendő példát 
szolgáltat az mi pusztaságra jutott országunkban levő Istennek 
Ecclesiája, mely ellen az pokolbéli sátán az maga akaratját 
kiszolgáltató tagjai által hova inkább dühösködik és kegyet
lenkedik, az Ecclesia is még az ő nyomoruságinak terhes 
igája alatt is annál inkább emelkedik az ő megváltó Istené
hez az egekben. Ezt az Ecclesiának istenes voltát annak 
nemesebbik tagja dicséretre méltó cselekedetivei is naponként 
bizonyítja, mert az mint megszámláltam, csak az elmúlt két 
esztendő forgásában is, sok fáradtságával és nem kevesebb 
költségével 26 templomokat csinált, némelyiket közűlök régi 
romlott állapotjából foltozással erősítette meg, némelyiket 
ugyan fundamentumából egészlen épített fel; mely kegyessé
get mind ezen ez világon, mind az máson méltó jutalommal 
fizeti meg Isten, az mint szent Pál apostol által bizonynyal 
meg is igírte. Hasonló kegyességtől felindíttatva az Nemes 

1 Széljegyzet: Andreas Izkra, Thomas Király dominica 3. Adventus 
abstulerunt. 



Zemplén-vármegyében levő Boly nevü faluban lakozó keresz
tyének is, megromladozott és hasadozott régi kőtemplomokat 
akarják megfoltoztatni és zsindelyeztetni, de mivel kevesen 
is vadnak, szűk értékkel is bírnak, őmagoktól ebben ez szent 
igyekezetben semmiképen elől nem mehetnek, hanem hogy 
hitelesebb és hasznosabb lehessen igyekezetek és járások, az 
fraternitasnak kisebb pecséti alatt költ supplicatiós levelekkel 
kényszeríttettenek az keresztyéneknek ajtójokon zörgetni, és 
amaz Lázár nevü koldussal az élő keresztyéneknek alamizs
nájának morzsalékját kérni, hogy ők is mentől hamarabb az 
Istentől megígirt kegyességnek hasznával részeltessenek. Minek 
okáért én az Jézus Krisztusnak az evangéliumnak prédikálá-
sában legkisebb szolgája az bolyiakkal minden idvezülendő 
keresztyéneket alázatosan kérek, hogy ennek az Isten tisztes
ségére néző szent szándéknak végben vitelire, Istentől az 
adakozásra ajándékoztatott jókból nyújtsák ki alamizsnálkodó 
kezeket, melyet az gazdag Isten, mint szintén amaz evange-
liumbeli özvegyasszonynak az templom pesselyében vetett két 
filyérkéjét, mostan az keresztyénektől mind jó nevén vészen, 
mind emlékezetessé teszem jövendőben penig örök élettel 
bőségesen megfizeti. 

41. 

Testimoniales literae Matthiae Szálacsi olim conjugis Annae, 
sed infideliter paulo ante Puerperium desertae, nobis per biennii 
spatium Servitute mancipatae, datae 9. decembris die Mártis 1631. 

Misericordiam Dei Patris per Filium, cujus nunc adven-
tus memóriám celebramus, precatur, et dignam christiano 
homine dilectionem commendat et pollicetur. Reverende et 
Prudentissime domine pastor et praetor sive judex pagi 
chiabiniensis, praesentium per vigorem vobis totique commu-
nitati pagi vestri significandum duxi, harum literarum exhibi-
tricem foeminam Annám, quondam in pago Lubko parentibus 
honoratis Johanne Maxin patre et matre Anna Fekete pro-
gnatam, circiter annum 1619, a quodam vestrate chiabiniense 
juvene Matthia Szalacsi, cum adhuc illa puella fuisset minor-
ennis in uxorem ductam fuisse et cum ea tantisper in matri
monio convixisse, ut conjugem suam uterum quoque gerentem 
viderit. Accídit interim, per quem tarnen et unde, non constat, 
ut dictus Matthias Szalacsi dictam suam conjugem Annám 
deseruerit, et ad has Ungariae nostrae partes descenderit, 
cum interea conjunx sua duabus elapsis hebdomadibus filio-
lam sit enixa, quae postquam e puerperii lecto surrexit, nolens 



sine marito suo vivere, assumpto secum parente proprio, quae-
situra descendit quoque ad partes nostras maritum, quo invento 
tantum abfuit, ut pro conjuge propria ad se reciperet, ut etiam 
facie tenus sese cognoseendum inhibuerit, ideoque, ut fama 
est, illo dicente, se nolle amplius cum uxore jam dicta coha-
bitare, rursus a nobis in Poloniam transfugit. Ista vero prae
ter omnem exspectationem marito suo orbata, cum non aliter 
vitám suam honeste transigere posset, in oppido nostro Liszka, 
apud aliquot melioris famae viros honeste serviendo bonum 
sibi nomen conciliavit. Quia vero ista Anna prioré Servitute 
valere jussa stationem pristinam suam mutare vult, apud nos 
vero non est moris, ut peregrinae nationis virum aut foemi-
nam, nisi constet apud suos de honesta origine et conversa-
tione, ad aliquam sive functionem sive matrimonium promo-
veamus: piacúit Reverendam et Prudentissimam dominationem 
tuam per praesentes monere et rogare, ut nos simili in epi-
stolari forma et sub authentico pagi sigillo de hujus Annae 
et Matthiae olim mariti sui matrimonio edoceant, qualiter, 
scilicet apud vos in matrimonio vixerint, utrum vir aut foe-
mina fuerit matrimonii dirempti autor, et num maritus hujus 
sit adhuc superstes, et ad alteras nuptias transierit, numque 
ex eodem matrimonio liberos susceperit. Justum et aequum 
est, quod petimus, justum itaque est, ut praestetis. Quod si 
dominationes vestrae Reverendae et Prudentissimae fecerint, 
piam huic foeminae ad majora aspiranti, nobis vobisque, imo 
Ecclesiae Christi operám praestabunt. Valete feliciter in Domino 
quotquot estis una salute omnes. Dabam Liscae. 

I V . 1 6 3 2 . 

1. 

Illustrissimo ac Magnifico Domino Domino Georgio Rákóczi 
de Felsővadász, misericordis Dei gratia regni Transsylvaniáé 
principi, partium regni Hungáriáé dominó et siculorum comiti 

et patri patriae, dominó dominó nobis gratiosissimo.1 

Alázatos szolgálatunkat és az Nagyságodnak boldogságos 
hosszú életéért Istenhez való buzgó könyórgésünket Ígérjük, 
mint kegyelmes urunknak és édes gondviselő atyánknak. Az 

1 Széljegyzet: Generosus dominus praefectus non transmisit in 
Transsylvaniám. 



békességnek fejedelmétől ezt az újonnan felvirradott esztendőt 
kívánjuk Nagyságodnak az elmúlt esztendőnél csendesebbnek, 
békeségesbnek és örvendetesebbnek lenni, asszonyunkkal, 
Nagyságod uri fiaival ő Nagyságokkal, sőt egész keresztyén 
udvara népével egyetemben. 

Kegyelmes urunk mindeneknek előtte Nagyságodtól bo
csánatot és az írásra bátorságot kérünk. Bocsánatot azért, 
ne ítélje Nagyságod tisztünkhöz illetlennek lenni az Ecclesiá
nak fájdalmas sebeinek mostani tapogatását. 

Bátorságot azért kívánunk, Nagyságod ne zárolja be 
alázatos esedezésünk előtt régi kegyelmességének ajtaját, 
hanem legyen szabados könyörgésünk. Mert jóllehet az gazdag 
kegyelmű Isten régi honjából, mint szintén Ábrahám patri-
archát, kimozdította Nagyságodat és más országnak fejedel
mévé szentelte, mindazonáltal az szent Isten után mostan is 
csak Nagyságodra néznek kiváltképen szemeink. Annakokáért 
az Nagyságod kegyelmességében bízván, az pataki scholának 
mostani rongyosságában Nagyságodtól méltán kívánunk méltó 
gyógyítást, k i az régiség miatt és az zsindelyezésnek egyszer 
is másszor is lehullása miatt, csak közel vagyon utolsó rom
lásához, mivel immár az deákoknak is nagy része az csorgás 
miatt szárazban is benne nem lakhatik. Az scholára való 
gondviselésre ugy vagyon majd inkább minden gyűlésünkben 
szorgalmaztat az deákság, de mindennél inkább az én in-
spectorságom és prédikátori tisztünk ugyan kényszerít, hogy 
az mely anyánknak kebelében az tisztességes tudományokban 
nevekedtünk, annak ruházatjára vigyázzunk, és elromlásának, 
az mint tőlünk lehet, ellene álljunk. Minek okáért Nagyságod
nak alázatosan könyörgünk, méltóztassék Nagyságod kegyes 
indulatjából az scholát megzsindelyeztui, minekelőtte minde
nestül az szarufáival együtt leszakadjon, mely Nagyságodnak 
csak legkisebbik parancsolatja által is végben megyén. Ha 
penig Nagyságod scholájához való kegyes akaratját mostaná
ban tovább halasztja, Nagyságod ne ellenzze, ha országunk
nak keresztyén tagjait ezen dolog felől supplicatiónkkal 
requiráljuk, hogy vigyázatlanságunk miatt az deákság az scho
lának alkalmatlanságát látván meg ne oszoljon, és mi is 
gonoszul ne haljunk miatta. Mert Kegyelmes urunk, ugy be
szélgettünk magunk között, hogy ha az Ecclesiának dajkái, 
kikre Isten annak gondjaviselését bízta, késedelmeskednek 
ilyen közönséges haszonra tartozó dologban, az utolsó szük
ség arra kénytelenit bennünket, hogy erőnk felett is meg
erőltessük magunkat és avagy csak gikénynyel is megköttes
sük, avagy ha annyi collectánk lehet, ugyan meg is zsinde-



lyeztessük. Csak erről kelleték Nagyságodat alázatos írásunk 
által megtalálnunk. Nagyságodtul mint Kegyelmes urunktól men
nél hamarabb kegyelmes választ várunk. Az kegyelmes Ur Isten, 
ki Nagyságodat az tengerhez hasonló sok háborúk után mél
tóságos fejedelmének székiben beültette, fejedelemségét állan
dóvá tegye; adja Nagyságodnak az ország gubernálására 
való bölcseségét Salamonnak, életét jó szerencsékkel koro
názza, egy esztendejét ezerre terjeszsze, és minden ellenségi 
ellen nevezetes győzedelmekkel megáldja s megconfirmálja. 
Költ az Ecclesiának Újlakon való közönséges gyűlésében, 
7. Januarii 1632. Stephanus P. Miskolcinus senior et tota 
fraternitas dioeceseos Zempleniensis. 

2. 

Reverendo ac Clarissimo viro dominó Michaeli Kárásztéleki 
fidelissimo apud honoratos ecsedienses pastori. 

Gratiam et pacem in Domino cum felicissimo anni novi 
decursu tibi tuisque charissimis animatus precatur et officia 
amico homine condigna commendat. Bizodalmas uram 
s barátom, scholánkbeli mesterünket, Michael Komáromi ura-
mot kelletett Kegyelmedhez ez okon küldenem. Vagyon egy 
privignusom, az édes atyjáról Thuri Ferencznek hívják, kit 
fő uraim által az ifjabbik gróf Bethlen István uram ő Nagy
sága udvarában commendáltattam, ki házunknál olyan hiven 
viselte magát, hogy akárkinek is szeme akadt rajta, és az ő 
Nagysága háta megett is olyan kedvesen forgolódott, hogy 
csak kevés idő alatt is komornyikságra sublimáltatott volt. 
Végére nem mehettem, ha az gonosz társaság-e, avagy az 
occasio fecit furem, lopásban találtatott, elszökött, és elérvén mos
tan az ecsedi tömlöczben nyomorog. Ha Kegyelmed személyét az 
ifjúnak meglátja is, bölcsen megítélheti, hogy gyermekre nem 
kellett volna kincset bízni, főképen őreája, ki azelőtt udvarban 
soha nem lakott, meg sem próbáltatott, és az kit elméjének éret-
lensége miatt könnyen és hamar elcsábíthattak. Valamint vagyon 
dolga, csak az mostani bátori sokadalomból hallottunk hírt 
felőle; szégyenlem, hogy vén szakálomat meggyalázta és az 
édes anyjának primogenitusa levén koporsójáig való keserű
séget szerzett. Féltünk, hogy ő Nagysága haragját meg nem 
mérsékelvén, életét elfogyatja, minekokáért Kegyelmedet mint 
uramot s atyámfiát ilyen szomorú állapotban szeretettel kérem, 
méltóztassa Kegyelmed érettem magát arra, hogy Ibrányi 
Mihály urammal ő Kegyelmével, mesteremmel egyetemben, 



és az kit Kegyelmed az Kegyelmed nemes auditori közül 
arra illendőbbnek Ítélne lenni, grófné asszonyomnál ő Nagy
ságánál intercedáljon az bolond ifjúnak életéért, hogy 6 
Nagysága ne tekintse se az ifjúnak méltó büntetését, hanem 
maga is hajoljon az irgalmasságra, és gróf uramot is ő Nagy
ságát engesztelje az ifjúhoz jóakaratra. Tudom, az ifjú az 
szokatlan disciplina által elébbeni gonoszságát megszánja-
bánja, és ő Nagyságát ugy mint életének megajándékozóját 
hívebben szolgálja és egyebeknek is jó példa leszen az jám
borul való szolgálatra. Ha miben Kegyelmed is az én szolgá
latommal akar élni, Kegyelmed énbennem meg nem fogyat
kozik. De caetero dominationem tuam Clarissimam diutissime 
feliciter valere cupio. Dabam Liscae 17. Januarii. 

3. 

Spectabiii ac Magnifico Domino Domino comiti Stephano 
Bethlen de Iktár supremo arcis Varadinensis capitaneo etc. 

dominó et patrono meo gratiosissimo.1 

Alázatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak, mint 
kegyelmes patrónus uramnak, és az felséges Istennek lelki 
és testi áldását Nagyságodon tündökleni szivemnek buzgósá-
gából kivánom. Nagyságos uram az mely igen örvendettem 
rajta, mikor az én mostoha fiamnak Túri Ferencznek Nagysá
god háta megett való lakását és Nagyságodnak is hozzája 
kiváltképen való gratiáját hallottam : ismét olyan igen bánkód
tam rajta, midőn Nagyságod méltósága ellen való vétkéért 
Ecsed várában való fogságát hallottam. Nem tudom, Nagyságos 
uram, miben vétett legyen Nagyságod ellen, mert én akaratom 
ellen és hírem nélkül esett az a vétke, de bátor szintén 
tudnám is, ugyan nem orvosolhatnám meg kedvetlen állapotját. 
Szégyenlem, uram, dolgát, az édes anyja penig éjjel-nappal 
kesergi, mert az mint az közönséges mondás is tartja, csak 
egy atyának és anyának is nincsen lator gyermeke, de mégis 
nem szégyenlem Nagyságod előtt érette esedeznem: kérvén 
azon Nagyságodat alázatosan, az mint az tékozló fiu is kérte 
az ő édes atyját, hogy Nagyságod egyszer hozzája megmuta
tott atyai indulatját mindenestől ne vonja meg tőle, hanem 
ha méltatlanná tötte magát az Nagyságod czípójára és ékes 
udvari köntösére, avagy csak morzsalékkai táplálja és foltos 

1 Széljegyzet: Anno 1632. 30. Januarii Pataki János uram által 
küldöttem el, Ferencznek is ugyanő általa. 



ruhában jártassa, csakhogy szeme elől el ne vesse. Gyors és 
hű inas bizonyára, mert soha semmiben meg nem értem, de 
minthogy ifjú, elméje viaszmódra hajlandó, ha meleg érL 
Nagyságodat kérem, kemény fenyiték alatt neveltessék, hogy 
osztán öreg korában is tudjon félni; és ha valami illetlen 
dologra sollicitálná is az affectus, az Egyptomban lakó Józsefet 
követvén, ezt mondja: félem az Istent és ne vetemedjék álla-
potjához illetlen dologra. Ha Nagyságod előtt fiamért való 
mostani esedezésemnek valami tekinteti leszen, Nagyságodnak 
hosszú, jó, szerencsés életéért ajakimnak könyörgésével áldo
zom Istenemnek, és mostani szomorú orczám megvidul, hogy 
Nagyságod azt az árva ifjút, nem tekintvén Nagyságod kegyel
messége ellen való delictumát, gratiájával méltóztatta. Ezzel 
Nagyságodat az Istennek kegyelmes oltalmazása alá ajánlom. 

4-3 
Venerabili viro dominó Stephano Keresszegi superintendenti 
ecclesiarum transtibiscanarum, necnon in ecclesia apud fideles 
Debrecinenses antistiti, dominó et in Christo fratri observan-

ter colendo. 

Gratiam et pacem a Domino per Filium precatus, me 
meaque studia pietati tuae Venerandae paratissima polliceor. 
Quam Veneranda pietas tua querimoniam ex visitatione Szent-
mihályiensi, ultimo die Januarii de pastore Zalkodiensi insti-
tuit, docendo apud Timarienses, ego quidem antea inauditam 
sexto demum Februarii audivi. Mirari primum coepi, hominem 
alius ob senium morbumque ipsi familiärem adeo debilitatum, 
vix ut etiam apud suos Zalkodienses officio fungi possit, unde 
vires Tibiscum transeundi sumserit, hominem vix ad ambu-
landum habilem. Doleo factum contra canones admissum, ideo-
que hominem statim accersendum curassem, factique rationem 
reddere coegissem, nisi aquarum eluvio morbusque miserrimi 
senis, quo nunc lecto affixus detinetur, conatum meum inhi-
buissent. Dabo nihilominus operam, ut quam primum per literas 
officii ipsum admoneam et secum habitare jubeam. Vale vir 
venerande Deo, Ecclesiae et nobis ex voto cum tibi claris-
simis. Lisca 6. Febr. 1632. 

5. 

Die Matthiae die Mercurii jöttének volt hozzám Kaja
tárói Bánóczi Márton, Bistéről Tuba János, Tüdős János, ez. 
okon, hogy az kajataiak megszánták az bisteieknek sok 



idéiglen tilalomban való léteket, és ha az Ecclesia javalja, 
arra mentenek, hogy ő engedelmekből az kajatai pásztor 
szent György napjától szent Mihály napig minden vasárnap 
ebéd után és az kivűl szerdán kimenjen Bistére, télben, mivel 
rövidek az napok, ne tartozzék kimenni, de ily okkal, hogy az 
minemű pusztaság vagyon az parochia és az schola körűi, 
mindjárt megépítsék, és az mivel az pásztornak és az mes
ternek tartoznak, halasztás nélkül megfizessék. R. Én az Eccle
siának következendő gyűléséig engedtem meg, akkoron való 
deliberatumához az ecclesiák tartsák magokat. 

' . ; ; • . : 6. • • • • •;; 
Protestált 25. Febr. die Mercurii Pataki Szabó Mihály 

az ő felesége felől, k i Stephanus Ináncsi leánya volt, hogy 
híre nélkül és akaratja ellen szabadult volna ki az pataki 
fogházból, és okot is nem adott volna nem jámbor életére. 

7. 

Reverendo dominó Basilio Töltszeki Vitanyinum 25. Febr. 
die Mercurii. 

Salutem in Dei Filio. Reverende vir! literas patronae 
tuae Vitanyianae, fortassis manu tua exaratas, querimoniis 
plenas hodie accepi, in quibus scholae vestrae rector bene-
volus accusatur, quod officii sui immemor, vicini sui benefac-
toris aedes de nocte invaserit, possessorem in pugnam con-
viciis.per animam detonando provocavit, cujus aedibus vim. 
illatam, patrona vim sibi suisque aedibus illatam cognoscit et 
vindicare vult, juris tarnen processu. Quare ne cujuspiam 
facinoris nos patroni merítő habeamur, moneo tuam reveren
tiam ex Ujhely, Bári, Toronya, Csörgő, Redmecz, Kozma, 
Füzér, Kajata, Kápolna, dominos Ecclesiae Christi ministros, 
autoritate a me tibi concessa ad praefixum diem convoca, 
'causam cognoscentes, quod in honore Dei, Ecclesiae laesaeque 
parti utilitatem vergat, deliberate. Quod si gravius quid occur-
rerit, cui componendo vos impotentes esse agnoveritis, ne forte 
rector impune elabatur, constringite eum aut fido sponsori 
dato, aut chirographo sese in futura synodo praesentem stitu-
rum. Huic synedrio choragum Clariss. dominum Simandium 
constituo. 



8. 

50. Mártii die Mártis. Az pelejtei pásztor jelentette, 
hogy neki búcsút adtának, mivel ez ideig az Ecclesia épít
tetett földeknek hasznát urgeálta, hogy igazán kiszolgáltassék, 
mind neki az kilenczed, mind az templom építésére az tized. 
Osztán hogy Mihály deáknak egy jobbágya az prédikátornak 
kemény fenyítékét nem szenvedhette, elszökött, melyért Mihály 
deák arra vötte az falut, hogy ő kárt vallott az jobbágyban, 
hogy elszökött, annakokáért az szécsi mestert az maga költ
ségén felszentelteti, csak hogy az prédikátort elbocsássak. 

Ad dominos pastores Bereczki, Szerdahely, Karcsa, Kövesd, 
Oéres, Szentes.1 

Salutem in Christo pro nobis a mortuis resuscitato pre-
cor. Reverendi viri! Filius Reverendi viri Francisci Szent-
iványi pastoris in Luka Michaelis Harapás hotykaiensis et 
alterius Stephani Nyúzó lukaiensis utensilia quaedam excitato 
igne perdidit, qui jacturam rerum suarum juris processu a-
dominó Francisco repetere volunt. Quare vos communiter et 
singillatim moneo, adsitis in facie loci apud lukaienses nego
cium istud ita composituri ad diem 21. April., ne partes 
laesae habeant, quod in ecclesiastico homine merito reprehen-
dant. Secus non facturi. Praesidem hujus conventus te do
mine Balog szerdahelyiensem evangélistám constituo. Valete 
feliciter Deo et Ecclesiae. 

10. 

Tolcsvam Matthiae Komjáti. 17. April, die Saturni. 

Salutem ab eo, qui resurrexit ad nostri justificationem. 
Reverende vir, constitui Deo volente colloquendi gratia de 
negocio utilitatem Ecclesiae concernente, sequentis diei Lunae 
ad horam octavam matutinam cum dominó Ürbano Patakinum 
ascendere. Quia vero tempus breve est, nec plures ex domi
nis fratribus convocare concedátur, moneo dominationem tuam 
Reverendam, tertium te nobis adjungito et Clarissimum d. 
Surium mature commonefacito, ne patiatur Reverendos dominos 
collegas suos Emaunta aut aliorsum pedem domo afferre, sed 

1 Széljegyzet: Feria secunda paschae 12. April. 



adventum nostrum patienter exspectare. Catarrhus me vexat 
et duo juniores mei liberi ita lecto sunt affixi, ut agonizare 
videantur. Orationibus tuis nos apud Deum juva, idem egoque 
pro vobis facturus. 

11. 

Commendatio Stephani Vékei pastoris in Ricse ad dombra-
dienses, Stephano Debrecino.1 

Salutem a Domino animi corporisve precatus, Clarissimae 
tuae Pietati me meaque studia oföciosissime commendo. 

Salvator generis humani discipulos suos in mundum 
docendi evangélium gratia ablegaturus, non sedere, neque 
torpere, sed ire jussit et discipulos facere. Hoc praeceptoris 
communis mandátum Reverendus Stephanus Vékeique in 
ecclesia ricseiensi secutus, per biennium evangélistáé officio 
fideliter functus est, a nobis bona cum venia satagit ire sub 
inspectionem Reverendae dominationis tuae ad dombradienses. 
Quare Pietatem tuam Reverendam amice hortor, velis illum 
paterno favore, quo et alios soles, complecti, ut animadvertat 
commendationem nostram non fuisse inutilem. Vale feliciter 
amice vetus Deo et Ecclesiae. Dabam Liscae, 24. April. 1632. 

12. 

Ult. Április die Mártis. Terebes várában lakozó Szokoli 
Péter leánya Sára, régenten Lónyai Gergely felesége, mostan 
Kozmái Istvánné, akarván az mostani urától elválni, ez oko
kat praetendálta, hogy ő akkor is nem szerette, mikor hoz
zája ment, mostan is nem szereti, hogy részeges és garázdás 
legyen, meg akarja ölni, nem ugy tartja, mint főember szokta 
feleségét tartani, nincsen az gyalázat, melylyel nem illeti, 
hazudtolja, csak keserűséggel ne illetné, mindent könnyebben 
elszenvedne. Causálja azt is, hogy ő senki nemzetségét nem 
szaporíthatja, mert az első ura idejében, megmondhatatlan 
betegségéből származott olyan defectusa, mely inhabilissé tötte 
ad prolificandum. E contra Kozmái István erős esküvéssel 
állatja, hogy ő akkor is, és mostan is szereti, és ha mi 
erkölcstelensége vagyon is, az felesége az oka, mert Eteki 
Pál vesztegeti, kinek immár az megholt férjének egy nyestes 
mentéjét is adta, adta továbbá gyűrűjét és övét is. Melyet 

1 Széljegyzet: Anno 1634. 14. Julii hac eadem forma eidem d. 
Dormány commendo eundem. 



az felesége is nem tagad, de azt mondja, hogy sok főember 
előtt adta Eteki is neki az maga övét, és bátor csak egy 
szóval mondotta volna is az ura, hogy ne viselje, meg nem 
viselte volna. Veti okul azt is, hogy az felesége katholika 
hitü. R. Én mind az kettőt tisztire emlékeztettem, hogy az 
ifjú olyan urember leányát vötte, azért magát is megböcsülje, 
főember módon viselje magát, az erkölcstelenséget elhagyja, 
feleségének böcsületit megadja, és engedelmesen éljen vele. 

13. 

Commendatio Michaelis Flórián Komáromi ad Madám, 
dominó Stephano Dormany Debrecino, 3. Maji. 

Gratiam et pacem animi corporisve precatus, amicitiam 
meam non fucatam candide polliceor. Clarissime amice domine 
Stephane, en rursus novam de terra nostra plantam, mihi per 
biennii spatium intus et extra notam, tibi curandam de meliori, 
quod dicitur, nota commendo. Est enim vir fide orthodoxa, 
tersis moribus, apprime politus, quem doleo, in tanta mini
strorum Christi ubertate, quod mihi non fuerit concessa facul
tas promovendi in nostram fraternitatem, a cujus sane pro-
motione, tanquam filii charissimi alienus fuissem minimé, et 
dolenter fero praereptam a Generosissimo dominó Johanne 
Keresi ipsum juvandi occasionem. Sed bene habet, quoniam 
ubicunque locorum Clariss. Michael Flórián Komáromi futurus 
sit, cum cepit esse vester corpore, neutiquam desinet fieri 
noster animo. Hunc ut Clarissima tua dignitas commendatum 
sibi habeat, animoque benevolo complectatur, etiam atque 
etiam oro, certo sibi persuadens, quantum curae amicitia tua 
in ipso ornando sibi sumserit, operám non perditurum Vale 
amice vetus feliciter cum tibi charissimis. Lisca, 3. Maji 1632. 

14. 

Commendatio Martini Szinai ad Berezel, 4. Maji, 

Salutem in Filio Dei. Si remunerandus jure meritoque 
ille censendus est, qui opitulatores in re nostra domestica 
opportune nobis suppeditare sólet: quanto magis, qui Eccle
siae Christi ministro vacanti commendatione sua subvenit. 
Talis ego, qui nova quotidie accessione fraternitatem tuam 
adeo multiplico, ut remuneratione non vulgari dignus habear. 
Heri namque Michaelem Florian Madam, hodie vero Martinum 
Szinai ad Berezel commendo, hic licet plurimas hic habuerit 



famae honorisve templum capessendi remoras, nihilominus 
tempus omnes illas exinanivit, fumusque duntaxat fuisse hac
tenus comprobavit. Quare si diligentior juvenem provisis non 
intermiserit, sed intra cancellos septaque ecclesiastica conti-
nuerit non contemnendum Ecclesiae columen contido futurum. 
Vale et plurimum salve a tuo ÍS. Miskolcino. 

15. 
Epistola ad conventum comitatus Zempleniensis missa, 

Spectabilibus, Magnificis, Generosis ac Egregiis viris, 
D. Domino Stephano Butkai vicecomiti, judicibus nobilium 
et caeteris nunc in Domino Zemplenini solemniter congregatis 
dominis, patronis et fautoribus meis benignissimis. 

Spectabiles, Magnifici,-Generosi ac Egregii viri. domini 
et patroni benignissimi! 

Az Nagyságtok és ti Kegyelmetek mostan az Urnák 
nevében összegyülekezett tekintetes coronájának, minden idő
beli alázatos szolgálatomat ajánlom és az Nagyságtok és ti 
Kegyelmetek hosszú és békességes életéért Istenhez buzgó 
könyörgésemet Ígérem. 

Ez mostani Írásomra Nagyságtoknak és ti Kegyelmetek
nek minapi gyűléséből böcsületes szolgabírája által való izeneti 
adott alkalmatosságot, melyben Nagyságtok és t i Kegyelme
tek az azari némely uraim vádolásától indíttatva kívánta, hogy 
az ő Kegyelmek praerogativájok ellen ne tartsam rajtok az 
prédikátort, mely vádolást noha helytelennek esmérek, mind
azáltal az Nagyságtok és Kegyelmetek praemonitióját kedvesen 
veszem hogy impigre currenti calcas addiderint. tisztemben 
nagyobb hűségre int. 

De vájjon micsodán kezdjem el mentségemet, mert Isi-
dorus azt mondotta: mendacium initio dictum magis persuadet, 
quam posteriori sermone indicata veritas mely noha gyakor 
helyen ugy vagyon, mindazáltal én el nem hittem, hogy az 
Nagyságtok és Kegyelmetek füleit az a vádlás annyira elfog
lalta, hogy az én apológiámat onnat kirekeszthesse. Mert az 
az énellenem való vádolás, salvum sit az accusatoroknak, 
nem annyira fundáltatott az valóságon, mint az persuasión és 
az usurpata sed non data praerogativán, melyet, hihető ez 
végre gondoltak hogy rendünket, nevezet szerént emgemet, 
gyalázhassanak, ennek okáért minapiban Nagyságtok és Ke
gyelmetek előtt producálták volt is egy kicsin iráskámat. 

De hogy Nagyságtok és t i Kegyelmetek valóságosan 
értse azt az dolgot, az elmúlt 8 Januarii újlaki gyűlésünkben 



a Kegyelmek olyan antiquus usust praetendáltak, melyre az 
mostani prédikátorokat is velünk cogálni akarták, hogy min
den vasárnap az két Azarban kétszer-kétszer prédikáljon. 
Mely postulatumra midőn közülünk tanút keresnének, két 
prédikátor találtatott, kik ennek előtte régen Azarban lakta-
nak, ós egyiket ugyan Azarba is ordinálta az Ecclesia; ezek 
azt fateálták, hogy ők vasárnap háromszor prédikáltanak, 
nem négyszer, az mint az Ecclesia matriculájában is vagyon 
irva, mely bizonyságokkal az az praetendáltatott usus labefac-
táltatott és az régi usus hagyatott helyben, nem az, melyet 
egy vagy két prédikátor valaha innovált, mivel una hirundo 
non facit ver. Innét osztán az következett, hogy ottan hamar 
az zsinat után Nagyságtok és Kegyelmetek előtt ujabb vádo
lást töttenek, hogy én mind az köznapi könyörgést, mind az 
catechisálást inhibeáltam legyen Azarban, mely vádolás hasonló 
levén az elsőhöz, én csak fülem mellől bocsátván, az' méltat
lanságon boszankodtam, de senkinek semmit nem szólottam. 
Mely veszteglésemmel ihon harmadik criminatio is érkezett, 
hogy az mostani prédikátort akaratjok ellen tartom rajtok. 
De Nagyságtok és Kegyelmetek higyjék, hogy egy helyre is 
az prédikátort az auditorok akaratjok ellen ur borajul (így.!) 
nem vetjük, hanem egy elsőben prédikállani bocsátjuk be, kit 
ha megkedveltének, helyben hagyjuk; ha nem, másuvá ereszt
jük, Krisztus urunknak imez mondása szerént: ubi vos non 
recesserint, discedite illinc. Hol penig az tanító lakos volt, 
elmenetele előtt ez helyből contentáltatni kell jámbor szolga
latjáért, az mint az canon ecclesiasticus tartja. Mindeddig is 
az azari uraim nem edoceáltak, contentálták-e az tanítót, nem-e, 
mert az mint maga is régentői fogva sollicitált, promoveáltam 
volna. Akarnám tudni, az azari uraimnak ki adta az praero-
gativát, hogy az senior hírével híjának pásztort, ki ha una-
kozásban jutand, senior híre nélkül kiküldjék ? Senki nem 
adta, hanem csak magok usurpálják. Mert szent Pál adta az 
seniornak azt az praerogativát, hogy minden városokban és 
falukban tanítókat rendeljen, Tit. I . 5 Ideo reliqui te in Creta, 
ut constituas oppidatim presbyteros etc. Mostan is penig, mert 
az senior tudja, melyik pásztor hova legyen alkalmatos, ő 
tiszti, hogy az tudósok közé tudóst, az gengék közé gengét, 
és ahol az gonoszság erőt vett az disciplinán, keménybet adjon. 
Én mindeddig igy procerláltam, melyért ő Kegyelmektől azt 
az vádolást nem érdemlettem. Vert viszen bátor veretlent, én 
ő Kegyelmek közül némelyekre méltóbban panaszolkodhatnám 
Nagyságtok és Kegyelmetek előtt, mivel az én czédulámat 
olyanok előtt is mutogatták, kik rendünknek nem szeretői; és 



még vén fejemet az Dorgóra is igazítottanak ki Liszkáról, mely 
nem kisebb szidalom, mint mikor Elizeust kopasznak mondották 
volt. Gyalázatos szóval nem fizetek érette, mert azt nem 
tanultam, hanem Dáviddal ezt mondom: videat Jehova et judicet. 

Nagyságtokat és Kegyelmeteket alázatosan kérem és 
intem, ennek utána ugy cselekedjen, az mint szent Pál tanít 
I . Tim. V. 19., hogy az egyházi szolga ellen vádolást be ne 
vegyen, nisi sub duobus aut tribus testibus; és az kik való
ságosan nem értik állapotunkat, arra intse, hogy az mely 
pásztor az tanításban híven eljár, nem gyalázatos beszéddel, 
hanem kettős tisztességgel fizessenek neki I . Tim. V. 17.; ha 
penig az pásztor exorbitál, mivel ő is nem mennyei angyal, 
magok nemes uraim ne büntessék jövedelmének meg nem 
adásával (itt lekopott néhány szó), avagy gyalázatos dimissió-
val, mert aliud est sceptrum, aliud vero plectrum, hanem az 
Ecclesia magistratusára provocálják, ott jure ágáljanak az 
pásztorral; és meglátják, hogy az Ecclesia is az igazságot el 
nem aluszsza, hanem az kánonok szerént érdemesen megbün
teti. Mert ha némelyeknek ellenem való rancora és vádolása 
statim fidem faciet veritati, ugy mi szegény prédikátorok 
mindnyájan az sententia alatt leszünk, és bátor csak az nya
kunkat tartsuk. Mely apostoli intésemet ha Nagyságtok és t i 
Kegyelmetek füleiben veszi, én is viszontag az én prédikátor 
atyám fiaival Nagyságtoknak és Kegyelmeteknek tisztem szerént 
való alázatos szolgálatomat ajánlom. Nagyságtokat és Kegyel
meteket az kegyelmes Ur Isten egyen kedves egészségben 
és virágzó békességben országunknak csendességben való meg
maradására sok esztendőkiglen tartsa meg. Lisca, 16. Maji 1632. 

16. 
Epistola convocatoria Tholtsvam, 18. Maji. 

Gratiam et pacem cum Spiritus Sancti sanctificatione 
precatur, et se suaque commendat. ßeverendi et 
Clarissimi symmystae, en rursus novam nobis invicem cum 
consalutandi, tum de negocio Ecclesiam concernente conferendi 
occasionem quorundam praepes peperit inquietudo, nobis 
neutiquam indormiendam, qui postquam sese supra plebem 
divinitus sublatos esse vident, etiam supra regem elevari 
contendunt: ideoque rerum suarum augmentum, qua possunt 
via, etiam cum jactura proximorum promovere satagunt; nostri 
est officii, tales, ne supra id quod concessum est, sese effe-
rant, monere: ne dum proprio inhiant commodo, se et sua 
citius amittant, qua amisisse animadvertant. Quare domina-



tiones vestras Reverendás, ecclesiae kereszturiensis, bényiensis, 
tolcsvensis, patakinensis, ujheljiensis, toronyiensis, bariensis, 
helineciensis, tárkányiensis mystas, per praesentes amice 
hortor et moneo, velitis ad horam 7 matutinam diei XXV 
Maji in parochia tolcsvensi mecum comparere, et nodum, 
quem sors nobis obtulit, bona cum Dei gratia enodandum 
solvere. Valete quotquot estis una saluta omnes. 

17. 
Quandoquidem negocium istud tarkanyiense, cujus com-

ponendi gratia Reverendos viros Tolcsva praesentes esse 
volueram, provida cura Reverendi domini prosenioris in con-
gregatione publica nobilium Zemplenini confectum esse cognovi, 
laboré isto Tolcsvam concurrendi eosdem immunes et quietos 
esse per legatos jussi. 

18. 
Commendatoria Stephani Jesztrebi ad Clar d. Petrum 

Alvincium Kassaujfalvensibus 23. Maji. • 
Salutem a Filio Dei animi corporisve precatus, Clarissi-

mae ac Venerandae pietati tuae me meaque officiola non futate 
polliceor. Nunc saltem a concione pomeridiana anhelabundus, 
et veredi succussu fere madidus venit ad me Reverendus 
Stephanus Jesztrebi literarum commendatoriarum gratia, signi-
ficans provida Venerandae pietatis tuae cura honestam sibi 
in vicinio vestro oblatam esse spartam, quem ego virum licet 
ante biduum commendaveram in ecclesiam mesopotamicani 
ad ricseienses, tarnen nolo ipsi ponere obicem ad altiora 
conscendendi, et solem vestrum lucidiorem nostro propius 
aspiciendi, sed venerandae tuae pietati virum a candore et 
christiana inter nostros conversatione commendo. Deus ille, 
qui extrudit operarios suos in messem suam, faxit, ut viri 
hujus orthodoxa doctrina piaque conversatione populus fidei 
suae concredendus coronam verae salutis jam-jam apprehen-
dat, cujus tutelae pietatem tuam Venerandam pia cum família 
diutissime florentem et vigentem animitus commendo. 

19. 
Commendatio Stephani Vari ad dioecesin Ungensem Raskam 

Reverendo dominó Oörgei, 3. Junii. 
Inexhaustam Sancti Spiritus gratiam, vivificamque ex 

myropolio ejusdem consolationem tibi tuisque, amice Reverende, 



cum praemissa amicissima salute divinitus adprecor. Si Filius; 
ille Dei, qui omnibus nobis cum in terris fluxam, tum in 
coelis fixám praeptraverit mansionem, apud suppedaneos 
homines locum aliquem ubi caput reclinare vix habuit, quid 
nos adoptivi ejusdem filii, mysteriorum tarnen dispensatores 
sperare audemus? Stat magistri effatum aeternumque stabit, 
discipulum supra magistrum non esse. Ex hoc numero praesen
tium exhibitorem Reverendum Stephanum Varium sisto, quem 
simileni fere ingratitudinem Kajatensium expertum esse judico, 
qualem Christum apud JSlazarethanos, adeo ut priori statione 
mutata coactus fuerit alio migrare, sed Daedali subvectus 
alius, hoc est commendatione mea. Doleo vicém hominis, 
praecipue toties a suis apud me delati, quasi subinde iracundia 
abreptus, sese intra pelliculam suam continere impotens, in 
auditores suos acerbius fuisset iuvectus. Divinare non possum, 
an verum dixerint, quia per visitationem cognoscere temporum 
novercalitas non permisit. Scio ego hominem aliquando apud 
me vino madidum, sed a me ita graviter increpatum, ut si 
sapiat, meminerit fortassis temporis et loci, quamobrem rever
sales non coactus apud me deposuit facti non amplius iterati. 
Tuum erit vir Reverende animadvertere et si quid aliquando 
deliquerit, quod tamen nolim. occasionaliter factum hoc ipsi 
exprobrare, ne quid amplius contra jus et fas attentare ausit 

(a többi hiányzik). 

20. 
Contra Martinum Csepregi. 

Paszadi Tamás jelenti, hogy szabad biróvá tötte magát 
Márton uram és behajtotta az asszonyom lovát, szekerét, et 
per hoc violentiát cselekedett. Márton uram tagadja, és hogy 
megbizonyítsa, kívánja. R. En az violentiáért in generali 
törvénynyel procedálok Márton uram ellen, mostan csak aa 
mostoha anyjával való actióját lássuk. 

Deliberatum. Olyan lelkiismeretű ember volt Csepregi 
uram, hogy helyes testamentumot tött, és Márton uramnak az 
testamentum dolgából nem lehet nehézsége az asszonyomra. 
Elég fájdalmas szívvel hallja az minister um, hogy az fiu az 
anyjával pöröl, de az ministeriumnak tetszik, hogy az elébbeni 
végezéshez tartsák magokat, az melyet kéz adásával is meg
bizonyítottak; ugyanazon concordálásokat ez mostani partialis 
helyben hagyott és confirmált. Az kendernek felét elviheti 
Csepreginé asszonyom, az lent épen; hordóhoz, általaghoz, 
székhez, valami Szőlőskén vagyon, semmi közi ne legyen 



Csepreginé asszonyomnak. Márton uram is semmit nem kivan 
azok közül valamit Szőlőskéről elvitt Ujhelyben. Az violenter 
elvitt búzát Márton uram megadja. Az szőlőnek termésével 
ugy osztozzanak, hogy keresztyén embereknek találtassanak, 
és semmi ujabban való háborúságra okot ne adjanak. Az 
szekeres kádat Csepreginé asszonyom elviheti, de Simándi és 
Bényei uramék kettőt válaszszanak az Ujhelyben levő kádak 
közül Márton uramnak- Egymást boszusággal ne illessék, se 
beszéddel, se cselekedettel. Ha penig valamelyik fél felbontja, 
akár Csepreginé asszonyom, akár Márton uram, hat forint 
legyen az kötele, melyet senior urunk annak az helynek 
birája által megvehessen, ahol dézma örökségek vagyon, 
melynek az fele az megálló félé leszen, fele pedig az mini-
steriumé. 

21. 
Pataki Tatár Pál Váradi Farkas Annát még rab álla-

pótjában esmérte Tatárországban, Isten mind az kettőt ki
szabadítván az rabságból, szerencsére egymásra találkozván, 
Tatár Pál megkérette az asszonyt, mivel mindeniknek olyan 
állapotját találta, hogy egymáshoz adhatják magokat az há
zasságra. 

Admittálta az Ecclesia az házasságra. 

22. 
Az kövesdi és az szerdahelyi pásztorok ellenkeznek az 

octavának percipiálásában. Az dolog ebben vagyon, az köves-
diek vetnek az szerdahelyi földön, és magának akarja vendi-
cálni az octávát, az szerdahelyit penig arceálja az octavától. 
B. Az miképen hogy az borbeli octavával egyaránt osztoznak, 
mind az kövesdi, mind az szerdahelyi pásztor: azonképen az 
buza octával (így!) is közönségesen osztozzanak, mivel az két 
helynek nincsen kimutatott határa. 

23. 
Franciscus Halászi az adjudicatát otthon felejtette, mégis 

fölállott és absolutiót kívánt az Ecclesiától. R. Az generalist 
várja el. 

24. 
Cursiles pro visitatione a Varanó inchoanda 4. aut 

5. Octobris 1632. 
Gratiam et pacem cum Spiritus sanctificatione precatus,. 

amicitiam parataque vobis officia defero. 



Reverendi et Clarissimi viri, fratres in Christo dilectissimi, 
mense Junio praeterito, visitationem ecclesiarum exorsus quidem 
fueram, verum tenuioris valetudinis ratione habita ad umbili-
cum usque perducere nequivi. Jam vero residuamque partém 
eis Bodrogum Domino vires suppeditante omnino et continuare 
et finire decrevi mense ineunte. Quare dominationes vestras 
Reverendás per praesentes serio moneo, velitis vosmet cum 
matribus filialibusque ecclesiis adventum nostrum exspectare 
et ita paratos exhibere, ne sanetum hunc conatum menni 
impromptiiudine vestra retardetis. Secus non facturi. Auspicabor 
autem visitationem a Varauó, quo appollere Domino volente 
conor ad vesperam 4 aut 5 Octobris. Dabam Liscae 16 domi-
nica Trinitatis.1 

25. 

Generöse- ac Egregio viro dominó Georgio Thatai supremo 
•Spectabiiis ac Magnificae dominae dominae Ala;jianae aulae 

directori intimoque consiliario, 28. Septembris die Marlis. 

Generose domine ac patroné observandissime! Gratiam 
et pacem a Domino precatus, minden időbeli tisztem szerént 
való szolgálatom ajánlásának utána, akarám Kegyelmednek 
tudására adni, hogy minden időben találtattanak olyan embe
rek, kik az dilige proximum tuum sicut teipsum nem akarván 
szántszándékkal érteni, más felebarátjuknak kárával is szokták 
az magok, hasznát hizlalni, kik hogy az felső rendeknél valami 
nevet és kedvességet találjanak, valami kicsiny haszonra való 
tekintetből, még az Ecclesiának eleitől reámaradott jövedel
mében is félelem nélkül belékapnak. Hogy most is sok 
helyeken nemkülönben legyen az dolog, az nem régen elmúlt 
egynehány esztendő elég példa, melyben sokan elébbi con-
fessiójokat elcserélvén, felesen találtattanak, kik rendünket is 
meg akarván untatni, prédikátor atyánkfiainak jövedelmeket az 
felső magistratussal elvétették és más idegen ususra deputál-
tatták. Melyet mi olyan tilalmasnak Ítélünk lenni, mint az k i 
az régiektől csinált határt az tilalom ellen elbontja (Proverb. 
X X I I . 28.). Ugy járt az többi között az horváti prédikátor 
atyánkfia, kinek malombeli sabbathalisát sinistre informáltatva 
az boldog emlékezetű gróf Alaghy uram ő Nagysága elvötte 
volt. Mostan immár remélvén azt, hogy azféle, urak után való 
hízelkedőknek kitölt esztendejek és Isten Kegyelmedet ren
delte asszonyunknak ő Nagyságának gondjaviselőjének, olyan 

1 Széljegyzet: Non abivi metu bellorum, quae verebantur. 



reménységben vagyok Kegyelmed felől, hogy istenes kegyes
ségét maga előtt viselvén, az Istenét inkább keresi az embe
rekénél. Annakokáért ilyen bizodalomtól viseltetvén, Kegyel
medet mint jóakaró patrónus uramat szeretettel kérem, Istenre 
való tekintetiből tekintsen ez én prédikátor atyámfiának méltó 
kivánságára is, legyen Kegyelmed jó törekedő, hogy az ő kis 
morzsalékja, az malombeli sabbathale Kegyelmed által adat 
tassék meg. Mely Kegyelmed kegyességéért, egész Ecclesiául 
Ígérjük magunkat Kegyelmednek minden keresztyéni szolgálatra. 

26. 

Clarissimo ac Praestantissimo viro, dominó Matthaeo Saxo-
Iglaviensi moravo, celeherrimae apud Leutschovienses scholae 
rectori fidelissimo, dominó et fratri in Christo observando. 

Gratiam et pacem a Domino per Filium precatus, amicitiam 
meam commendo. Clarissime ac Praestantissime vir, non fuerat 
opus tam operose conquisitis argumentis comprobasse, Reve
rendum Stephanum Thoronyai vestrati Thomae Lang per 
Joannem Leisterum domini Greffii jam denati vinitorem hacte
nus debitorem fuisse, quippe qui coram me constitutus nunquam 
ivit inficias, quin potius aperte fassus est, et etiamnum fatetur, 
se olim quidem fuisse in aere ejus, nunc vero minimé, partém 
enim illius debiti adhuc Leistero in suo erdőbényensi rectoratu 
exolvisse, partém vero dominó Greffio in vasculo vini refun-
disse, quod ipsum vivis etiamnum testibus se comprobare 
posse asserit, dolere vero quod adhuc ad iterandam solutionem 
tam acriter urgeretur. Quidquid sit, ego hominem et anno 
superiori monueram, et nunc acceptis Praestantissimae domi-
nationis tuae literis, denuo ad me accersivi et admonui de 
satisfactione, immo et conscientiam ejus in Judicium vocavi. 
ut si adhuc aliquid superesset ipsi solvendum, sine ulteriori 
procrastinatione non verbis, sed parata pecunia, aut si ea 
careat, vini persolutione fi dem suam liberaret; ni fecerit. 
mecum ipso jure acturum. His auditis, in se descendit, et de 
iterando solutione coepit cogitare. 

27. 

Theses de Deo. 

I . Sicut theologia nomen habet a Deo, ita proximus 
post sacram scripturam locus esse debet de Deo. 



I I . Deum esse Diagoras melius negavit, propterea áö-eoc 
est cognominatus, Protagoras vero dubitavit: at vero nos 
orthodoxi, quos ordo naturae pulcherrimus, praestantiaque 
mentis humanae, nec non testimonia patefactionum divinarum 
etc. edocuerunt, certo credimus esse Deum. 

I I I . Qui etiamsi definiri néquit, cum sit immensus, et 
cujus essentia nobis est incognita, tarnen aliquo modo sic 
describi potest, quod Deus sit essentia spirituális, intelligens, 
aeterna, alia a creaturis omnibus, incomprehensibilis, immuta-
bilis, verax. bona; justa, casta, misericors, benefica, liberrima, 
immen^ae potentiae, irascens peccatis, — quae est Pater 
aeternus, qui Filium suum ad imaginem suam ab aeterno 
genuit, et Filius imago Patris coaeterna, et Spiritus Sanctus 
procedens a Patre et "Filio, sicut patefacta est divinitas certo 
verbo, tradito per prophetas et apostolos, et testimoniis divinis. 

De quibus responsuri sunt theol. candidati. 

Közli: Zoványi Jenő. 



I I I . 

Dr. Liffort Károly genfi polgár segélygyűjtő útja 
Erdélyben és Magyarországon 1593. 

;. 1. 
A genfi segélygyűjtés története s Genf adakozásra felhívó 

szózata. 

Extráit de l'histoire de Genéve, manuscrite, par J. A. 
Gautier, professeur en philosophie; année 1593. 

Les Genevois, réduits a une grandé nécessité, s'étoyent 
mis sur le pied de quéter de tous cőtés. La réputation que 
la ville s'étoit aquise du cőté de la Religion la mettoit en 
droit de le faire, sans que personne le trouvát mauvais. 
Charles Lifforf, citoyen de Genéve, qui étoit parti au mois de 
juin de l'année précédente pour ce sujet, avoit parcouru, non 
seulement la plupart des villes protestantes d'Allemagne, mais 
aussi les églises de Pologne et de Hongrie; i l étoit mérne 
allé jusqu'en Transilvanie. I I avoit bonrsillé dans tous ces 
lieux-lá et i l y avoit ramassé une somme de prés de hűit 
mille florins, dont i l rendit comte á la Seigneurie á son retour 
qui fut au mois de décembre de l'année 1593. I I est bon, 
afin que le lecteur voye de quelle maniére 011 s'y prenoit 
pour faire ces sortes de collectes, de transcrire icy la patente 
qui fut remise ä Liffort, lors de son départ, pour instruire les 
Princes et les Etats auxquels i l s'adresseroit de la Situation 
étroite ou Genéve se rencontroit. Elle étoit écrite en latin et 
coneué en ces termes: 

Nos Syndici et Senatus Genevae. Notum omnibus est 
qualiter verae Religionis cultus adversarios eosque non infimae 



tantum sortis sed et primarios viros, qui ipsius sectatores, 
jure fautores et patroni esse deberent, semper habuerit. Id 
quidem, ne exemplis a veteri Ecclesia repetitis confirmare 
tentemus, facit eorumdem malorum ferax hoc nostrum seculum. 
Quantis et quam periculosis bellis Germania et Gallia jam a 
multis annis hac de causa vexatae fuerint, nullus ignorat. 
Hoc vero tempore id tanquam corollarium Satanas suggessit, 
nempe ut plerique potentes et magni nominis viri foedus quod 
vocant sacrum, ad evertendam et eradicandam veritatis et 
Religionis memóriám, inierint. Quod quidem foedus a Triden-
tini concilii sanctionibus originem traxit et in Gallia magnum 
incrementum per factiones potentum accepit, inde ad finitimos 
ejus incendii flamma pervasit. Hujus rei, inter caeteras urbes, 
miserrimum exemplum Geneva, Imperii urbs, esse potest, quae 
quidem, antea multis insidiis a Pontificiis frustra tentata, 
hodierno die bello horrendo a Sabaudiae Principe, potentissimo 
hujus foederis membro, vexatur. Ad hoc bellum convocata 
sunt Pontificis aliorumque Principum et finitimorum Gallorum, 
ejus foederis asseclarum, auxilia. Quibus quidem subsidiis hanc 
nostram urbem, non aliam ob causam quam quod veram reli-
gionem professa ob eandem profugos benigne excepit, fovit 
et hostium crudelitati eripuit, prorsus evertere conatur. Nam 
quod jura et actiones supra urbem nostram praetexit, id ad 
speciem et dicis causa fit, cum ipsius jura per Judices et 
Arbitratores saepius visa et explosa fuerint. Et quidem hacte
nus singulari quadam Dei benignitate et dementia hostis 
conatus irriti fuerunt, sed quia ejusmodi bellum et longum et 
difficile proculdubio futurum est, cum adversariis nostris non 
desint qui militem, pecuniam et caetera ad bellum necessaria 
contra nos Religionis odio subministrent, fieri non potest ut 
urbs nostra, diuturno et jam triennali bello vexata, quin etiam 
exhausta omnibus rebus ad bellum necessariis, nummis prae-
sertim et frumento, diutius subsistat, vastato praesertim et 
depopulato vicino agro; imminente etiam nobis gravissimo 
bello ab eodem hoste qui militem in Itália cogit quod nos 
magis urgeat. Quo fit ut auxilium et opem ab Illustrissimis 
Principibus, Generosis Dominis, Nobilibus Amplissimis Statibus 
et clarissimis viris qui commiseratione nostri tenebuntur flagi-
tare cogamur, ea spe fore ut, pro insita eorum pietate et 
humanitate, praesertim vero propter ejusdem Religionis asser-
tionem, nos ope, consilio et pecunia adjuvent. Hujus causa 
nobilem Carolum Liffortium, jurisconsultum, Majoris nostri 
Consilii charissimum Consiliarium, ad praenominatos Illustris-
simos Principes, Generosos Dominos, Nobiles et Amplissimos 



Status delegavimus, ut, nomine Reipublicae nostrae, ab ipso-
rum Celsitudine et dementia aliquid pecuniae et quatenus 
ipsorum benevolentia et Charitas erga nos et Religionem se 
extendet ad nostram defensionem gratuito conferre velint. Et, 
ne eorum qui nos commiseratione dignos judicabunt munifi-
centia sit in obscuro, dedimus huic nostro Delegato in man-
datis ut eorum qui aliquid suppeditabunt nomina et pecuniae 
summas in libellum inscribat qui nobis et posteris nostris 
testificetur ipsorum Generosorum et Amplissimorum virorum 
bene affectum erga nos et Religionem animum; utque, si 
quando Deus nos ex his salebris eripuerit, nos et posteri 
nostri erga ipsos omnem gratitudinem et memorem animum 
testari possimus. Quapropter rogamus praenominatos Illustris -
simos Principes, Generosos et Clarissimos Dominos, Amplis-
simos etiam Status, ut noslro Delegato fidem, iis quae nostro 
nomine apud ipsos aget, adhibere nosque sua beneficentia 
adjuvare velint, memores illius Christi sententiae se centuplum 
iis qui misericordiam erga afflictos exercebunt esse retributu-
rum. Nos vero ejusmodi beneficium omnibus officiis et servitiis 
erga ipsorum Celsitudines et Clementias et Nobilitatem pro-
mereri conabimur. In quorum fidem hasce sigillo nostro et 
archigrammatei nostri signo munitas dedimus, duodecima 
mensis maii anni sesquimillesimi nonagesimi secundi.1 

2. 
Kivonat a genfi tanács 1592. és 1593. évi jegyzőkönyveiből. 

Extraits des Registres du Conseil, années 1592 et 1593. 
Du mardy IUP apvril 1592, aprés disner. 
Suyvant ce qu'a esté cydevant parier d'envoyer en Tran-

sylvanie et Boéme et aultres lieux, d'aultant que le sieur 
Barrillet est empéché en sa charge tant de conseillier que 
de trésorier de guere, arresté qu'on parle á Noble Charles 
Lifort qui s'offre d'y aller pour l'y induire. 

(Du 26 juin 1592. Longue Lettre de Charles Liffort, 
datée d'Ulm, le 3 juin, sur ce qu'il fait en cetté ville.) 

Du mescredy 24 aoust 1592. No. Charles Lifort. Mon
sieur de Béze a communiqué lettres qu'il a receu de Prague 
en Bohémé á luy escrites du 10 de ce mois, stile nouveau, 

1 Collationné cetté patente sur une copie de l'époque qui se trouve 
dans notre collection des Portefeuilles des piéces historiques (P. H.) 
No. 2177. (Dufour-Vernes jegyzete.) 



par Mr. le docteur Lavinius contenant en somme que ledit 
Sr Lifort a esté mandé par de lá en temps trés-calamiteux 
tant k cause de la proscription de l'Empereur contre ceux 
de la religion. Item la guerre du Türe et la pesté de Pologne, 
tellement qu'il craint du dangier pour ledit Sr Lifort en 
passant lá par les provinces des Evesques, comme desjá i l a 
failly d'estre descouvert á Prague par des faulx fréres. I I 
eserit aussy que, s'il plaist á üieu receuillir cy aprés l'argent, 
qu'il envoyera fidellement tout ce qu'on pourra recevoir pour 
ceste ville et église, disant que pour le dangier susdit, on 
n'a baillé aultre á Mr Lifort que 26 ou 28 ducatz pour acheter 
deux chevaux et ung petit coche pour faire son chemin. 

Mecredy 6 e septembre 1592. Lettres de No e Charles 
Lifort. Ont esté veues lettres dudit Sr Lifort du 24 julliet 
de Vratislavie contenant qu'il espére que tant de la Moravie 
que Silésie on envoyera á Messieurs1 par le Sr Calandrin 
environ mille tallers. Cependant Mr Lavinius ne se repose 
point, moings ceux-lá auxquelz i l a recommandé nostre affaire 
ä Nuremberg. En sortant de Bohémé, i l a circuy presques 
tote la Moravie, tellement qu'il estoit tout auprés de l'Hon-
grie, et totesfois par advis i l luy a fallu rebrosser chemin, 
selon le projet qu'il en avoit faict avant son despart. I I n'a 
point esté présenté, sinon ä personages de grandé noblesse 
ou docteurs auxquelz Dieu a faict la gráce de cognoistre la 
vérité, pour laquelle ilz ont en singuliére recommandation 
cest estat et église. Au resté, i l espére qu'il donnera teile 
diligence á sa commission, se comportant en teile modestie 
que tout reviendra au contentement de Messieurs. I I a adjonxté 
qu'il laissera lá entre les mains de Mr Monavius la pluspart 
de deux cens talers qu'il avoit receu en Moravie. Le tout on 
fera tenir par le Sr Calendrin ä Nuremberg. I I eserira dés la 
Pologne, etc. (sic!) 

Mardy dernier octobre 1592. Lettres de N. Charles 
Lifort. Ont esté veues lettres du dit Sr Lifort de Cracovie 
du 9 e aoust dernier, par lesquelles i l mande entre aultres 
choses qu'il a obtenu en la présence des anciens de ladite 
église qu'á la foyre prochaine de Francfort de Pasques on 
fera tenir de lá á Messieurs mille florins d'Allemagne qui 
seront prestés á Messieurs pour trois ans sans intérestz par 
les Sr Etienne Le Riehe, Grégoire Le Blanc et Jean Brignet 
et ce des deniers á eulx laissés en garde par feu Nicolas 
Demény. Ledit Sr Le Riehe en eserit de mesmes á Mr le 

1 les syndics de Genéve. 



syndique Chevalier, comment a esté veu par ses lettres qui 
ont esté ouvertes. 

Lundy X X I I I 6 apvril 1593. N. Charles Liffort. Ont esté 
veues lettres dudit Sr Lifort du 11 mars ä Cracovie, escrites 
á Messieurs Liffortz ses fre-és, contenans qu'il estoit lors 
arrivé audit Cracovie, revenant de Tran ssy Iva nie, d'ou i l n'est 
peu plustost sortir a'cause des iroubles y survenus et que 
les passages estoient surpris et gardés. II dict y avoir trouvé 
quelques adversaires ä sa commission, mays Dieu les a 
abbatus, nonobstant leur grandeur et puissance, tellement 
qu'ilz ont faict ä veue d'oeil une fin malheureuse et tragique. 
Cependant par l'advis du chancelier Wolffgang de Coua-
cziolzki et du docteur Muralt i l a visité les Saxo Transylvanie 
et a trouvé gräce vers leur évesque ou superintendant quoy 
qu'il fűt Ubiquitaire et Lutherien, lequel l'a tellement recom-
mandé ä ceux de sa nation qu'il a esté gracieusement receu 
de toús. A la fin iL a obtenu passe port fort ample et avanta-
geux de l'illustrissime Prince de Transylvanie, lequel, enten-
dant ses causes, avoit délibéré de leur subvenir (quoy qu'il 
soit catholique), n'eust esté qu'il a esté empéché par cinc-
quante Italiens ligueurs qui sont en sa court au grand regret 
de tout son pays. Iis n'ont pas beaucoup touché,1 pour n'avoir 
aucune lettre particuliére, en ce payslä. Totesfois aprés s'estre 
entretenu cincq on six mois, i l est retourné accompagné de 
cent ducatz et quelques talers pour Messieurs et en son 
particulier de quelques antiquités et médailles. I I dict aussy 
avoir trouvé audit Cracovie que la partie des mille florins 
d'Allemagne estoit desjä portée ä la journée de Francfort et 
ce en beaux ducatz d'Hongrie et tallers ne portant aucun 
interest pour trois ans, lesquelz expirés, i l espére obtenir 
aultre terme sans usure. Aussy comme i l vouloit aller á 
Francfort pour s'en retourner, les amys de par delä l'ont 
enjoingt de se transporter ä Dantzik á la mer Baltique pré-
sumant qu'il y pourra obtenir quelque Subvention pour estre 
ladite ville florissante et riche. I I adjouste que possible fauldra 
i l qu'il se trouve ä l'assemblée et diéte des Palatins et noblesse 
de Pologne ä Varsovie sus la fin d'apvril. Plusieurs pasteurs 
d'Hongrie luy ont promis qu'ilz auront souvenance de nostre 
cause en leurs premiers synodes. I I la aussy2 ä l'évesque 
George Goncy en Debrecin et aux aultres églises qui sont 
de lá le rivage du Danube soubz l'obéissance civile des Turcs, 

1 d'argent. 
' il manque évidemment ici un verbe. 



vivans totesfois en liberté de conscience. Ce qui pourra estre 
ceuilly en Hongrie sera selon l'ordre qu'il a donné mis entre 
les mains de Monsieur Gr. Triboll ä L'hutsith et de la par 
le Sr Calandrin á la constume. I I n'y a point de coing par 
le septentrion qui ne sóit esbranté. I I a parié avec ung sien 
familier venant de Constantinoble qui luy a affirmé que le 
grand Turc Amurates s'apprestoit avec trois cent mille hom-
mes pour se ruer sur le resté de la Hongrie. Les Moschovites 
sont sus leur garde. Les Tartares sont fortz de cent mille 
chevaucheurs pour dépopuler leurs voysins. Les Transylvains 
sont sommés (comment tributaires) de se joindre avec les 
Turcs, ce que leur est refusé pour ne vouloir espandre le 
sang chrestien. Les Polonois ne veulent permettre ä Sigis
mund leur roy de se partir du pays pour appréhender son 
royaume héréditaire de Suéde par la mort récente de son 
pere, dont s'ensuyvent grands discords entre les ambassadeurs 
a la court de Constantinoble; celuy d'Angleterre obtient ce 
qu'il demande. L'Empereur donne advis aux Hongrois qu'ilz 
payent triple tribu au Turc, disant qu'il ne les peult secourir, 
ce qu'ilz refusent et de faict les ligueurs disent avoir paix 
avec le Turc, pour plus facilement se joindre contre ceux de 
nostre religion. I I 1 se diligentera de s'en retourner au plus 
tost que possible. 

Lundy X X e aoust 1593. N. Charles Lifort. D'autant 
qu'on espére que ceste prochaine journée de Francfort qu'on 
addressera de l'ardent provenant du voiage dudit Sr Charles 
Lyffort de Transylvanie, Moravie et ailleurs et qu'il a promis 
ä Mr Monavius, l'un des principaux entremetteurs des collectes 
de se trouver audit Francfort, estant nécessaire qu'il y aille 
pour recevoir ce qui arrivera et pour remercier ceux qui auront 
fait des libéralités comme aussi Messieurs escriront á la 
république de Dantzick, ä Mrs Gerolin et aux principaux qui 
se sont employez par de la. Arreste qu'on l'y envoye, mesmes 
qu'on luy baille un petit cachet pour sceller les lettres de 
remerciement de la part de Messieurs. Et au resté qu'en 
passant i l visite Mr l'Electeur palatin, le congratule de son 
nouveau mariage et le prie de surcoir le payement de ce que 
luy est dheu, aussi qu'on escrive au secrétaire durand. Au 
resté que de l'argent qu'on recevra á Francfort on en paye 
les centes d'un an ä Basle. 

Lundy 3 e de décembre 1593. N. Charles Liffort. Les 
seigneurs com mis á la Chambre des Comptes ont rapporté 

1 Liffort. 



avoir faict le compte de la collecte faite en Allemagne et 
Transsylvanie par ledit No e Liffort suyvant la Charge k luy 
donnée par noz trés-honorés Seigneurs, y compris le dernier 
voyage qu'il a faict pour ce regard á Francfort á la derniere 
foyre de Francfort. Estans au préalable les talers de l'Empire, 
philippetalers, florins de Hongrie, florins d'Allemagne et ducatz 
de Hongrie réduictz ä monnoye courante d'icy, totes lesquel-
les receues reviennent ä la somme de sept mille neuf céns 
soixante et neuf florins, six sols. Sont compris les 400 florins 
qu'il receut du Sr Barrillet pour faire son voyage; item les 
douze talers par ledit No. Liffort empromptés du sire Antoine 
Gerbel et les 35 escus qu'il a receu des Srs Maliiét et du 
Pan pour aller á la derniere foyre de Francfort oű i l préten-
doit recouvrer quelques deniers pour la Seigneurie. De laquelle 
susdite somme, ledit Noe Liffort en tient compte comme 
s'ensuit. Et premiérement de 300 ducatz de Hongrie receus 
par Mr le syndique Maliiét, valans 3000 florins. Item de dix 
talers de Transylvanie, valans 72 florins 6 sols. Plus de 
180 écus soleil pour les 300 talers mandés par lettre de 
change par la voye de Breslau, valans 1665 florins. Item de 
25 escus pistoletz pour la vente d'ung cheval gris pomellé 
qu'il a ámené de ceste ville, vallans 218 florins 9 sols. Le 
tout receu par ledit Sr Syndique Maliiét revenant á la somme 
de 4956 florins, 3 sols. Et pour complément des sommes par 
luy receues couché pour sa despense de bouche et de cellé 
de Noe Jean Liffort qui luy a faict compagnie 250 escus en 
426 jours qu'ils ont esté dehors, y compris quinze talers pour 
les habitz dudit Sr Charles Liffort et 9 talers dheus par 
cédule par No e Jean Liffort son neveu. Item pour son dernier 
voyage fait k Francfort 35 escus soleil pour ses despends, 
plus 20 escus soleil de perte sus le change des 300 talers 
de Breslau, revenant les trois susdites parties ä la somme 
de 2821 florins 3 sols. Item ledis No e Liffort se rend débiteur 
de 30 talers d'empire valans 200 florins pour le prix d'ung 
poullain qu'il a ámené et retenu pour son service. Revenant 
le tout, tant ce qu'il a faict livrer ä la seigneurie que les 
despends par luy faictz et tare des monnoyes ä la somme 
de 7977 florins 6 sols, et pour les peines et vacations dudit. 
Noe Charles Liffort de 426 jours du premier voyage et de 
43 jours du second les Seigneurs de la Chambre luy ont 
alloué 750 florins, sauf le bon vouloir de noz trés-honorés 
Seigneurs; sus quoy fault déduire les 200 florins qu'il doibt 
pour le poullain qu'il retient, reste qu'il luy sera dheu 550 florins, 
de laquelle somme luy soit fait mandement. 
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S'ensuit le rolle de ce que ledit No e Charles Liffort a 
receu dés le 22e may 1592 jusques au 22e julliet 1593 en 
son voyage de Transylvanie. 

Premiere ment a receu du Sr Barrilliet en diverses espéces 
revenant en monnoye de Savoye á 400 florins. 

A Nuremberg pour le cheval du Sr Roset . . ff. 30.— 
Emprompté du Sr Jaques Vanturin . . . . ff. 30.-
A Prague receu vingt-six ducatz d'or . . . Du. 26.— 
En Moravie des deux barons Zerotine deux 

ta. 200.— 
A Naybargue de la mayson d'Herbestein . . ta. 10.— 
De la ville de Naybergue 26 florins 56 gros ff. 26.— ff. 12.-

ff. 25.— 
ff. 25 — 
ff. 25.— 
ta. 20.— 

A Schesbourg du Chapitre de Kisden . . . ff. 16.-
Du Chapitre des seigneurs Antisylvains . . . ff. 20.— 

ff. 25.— 
ff. 29.— 
ta. 6.— 

Du Conseil de Clausembourg ff. 10.— 
ff. 9.— 
ff. 15.— 
ff. 6.— 

De Monsieur Monavius qu'il envoya ä Franc
fort en 1592 de l'argent des bienfaiteurs . Ta. 150.— 

De Lucas Cratzerus, demourant ä Quied. (Du-
Du. 2.— 

D'Andrias Carolinus á Patachin D. 1.— 
D. 1. -
D. 3.— 

De Mr Francois Szegedi en Patachin . D. 10.— 
Dn docteur médecin de St Gal en Cassovia . D. 4.— 

D. 2. 
Du Sr Jacob Andre, de Dantzig, pour despens D. 12Í-
Du Sr Henry Strobang (?) ad Tornbourgue . 

Du Conseil et république de Dantzig . . . 

D. 10.— Du Sr Henry Strobang (?) ad Tornbourgue . 

Du Conseil et république de Dantzig . . . 
D. 53.-

Du Sr Henry Strobang (?) ad Tornbourgue . 

Du Conseil et république de Dantzig . . . D. 160.— 
Ledit Liffort á son retour a emprompté du Sr 

Antoine, filz de Michel Gerbel, passant par 
T. 12.— 



Ledit Sr Liffort est aussy comtable á la Sei-
gneurie de la somme de trente talers pour 
la condition apposée sus le poullain gris, 
suyvant la Convention avec Mr Symon Massa, 
doyen de Courone T. 30.— 

Messieurs par l'ordre dudit Sr Liffort ont receu 
ceste année du prést de Cracovie en 1000 
florins ä 15 batz ff. 1000.— 

Monsieur le syndique Maliiét a receu dés le 
retour dudit Sr Liffort de sa commission 
qu'on a donné purement ä la ville en ducatz 
de Hongrie D. 300 — 

En dix talers de Transsylvanie T. 10.— 
Plus par la voye de Breslau . . . . . . . T. 300.— 
En ung cheval gris pommellé Escus 25.— 
Le resté est couché sur la despense dudit Sr 

Liffort de qüatorze mois qui se monte sauf 
erreur de calcul á Escus 250.— 

En ceste despense sont compris 15 talers que ledit 
Liffort a tirés pour faire ung saye et des chausses et 9 talers 
tirés a Dantzig par Noe Jean Liffort son neveur pour se 
vestir dont i l en a faict cédule de ladite somme á mesdits 
trés-honorés Seigneurs. 

Lundi X V I I 6 de décembre 1593. 
Estant proposé que Mr Charles Liffort a receu lettres 

de Mr Monavius et de Dantzick par lesquelles on luy donne 
advis qu'il y a entre leurs mains trois cens quinze talers. 
désirant scavoir á qui ils les addresseront. A esté arrestó 
qu'il leur escrive qu'ils les addressent ä Mr Caleudrin ä 
Nüremberg.' 

Közli: Pokoly József. 

1 A másolatot Dufour- Vernes genfi állami levéltárnok úr szíves
ségének köszönhetjük, kitol Tankó Béla szászvárosi vallástanár úr segít
ségével jutottam hozzá. Ezen ügyre a Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardi-
num I. kötet 91. lapján Oltardtól származó következő feljegyzés hívta 
fel figyelmemet: „Genevenses et Theodorus Beza a pontificiorum exercitu 
male habiti, Doctorem quendam pro subsidio et elemosyna petenda 
expediunt in Transylvaniam, quem et benigne multi pastores et cives-
contulerant. Interfuit legátus Genevensium nuptiis etiam filii domini 
Johannis Bodneri Musnae die 18. Decembr. celebratis. Gratias deinde 
literis suis dominus Theodorus Beza speoialibus egit, quam maximas. 
dominó superintendenti et pastori Cibiniensium." Közlő.* 



IV. 

Vegyes közlemények. 

1. 
Gyulafehérvár, 1569 július 13. — János Zsigmond fejedelem 
Károlyi Péter váradi lelkésznek a váradi Szent István hegyen 

egy szőlőt adományoz. 

Nos Joannes secundus, dei gratia electus rex Hungáriáé, 
Dalmatiae, Croatiae etc. . . . Memóriáé commendamus tenoré 
praesentium, significantes quibus expedit universis, quod nos, 
cum ad nonnulorum fidelium nostrorum supplicationem nostrae 
praeterea factam majestati, tum vero videntes vita, virtute 
necnon honestate et eruditione haud vilgari fidelis nostri hono-
rabilis Petri Karoly, praedicantis verbi divini in civitate nostra 
Waradiensi, quibus ipsum ab altissimo deo insignitum cogno-
vimus, totalem igitur et integram vineam, alias Matthiae presby-
teri, "Weres cognominati, in promontorio Waradiensi, Zentist-
van hegye vocato, in vicinitate vineae circuspecti Urbani Pokol 
sitam, quam nos superioribus annis nobili quondam Nicolao 
literato, Bona cognominato, infra quatuor duntaxat annorum 
spatium contuleramus, jam eo mortuo, rursus ad nos, nostram-
ique collationem devolutam et per fidelem nostrum, nobilem 
Joannem Sárossy, directorem causarum nostrarum Waradien-
sium mandato nostro manibus dicti Petri Karoly assignatam, 
eidem Petro Karoly, suisque haeredibus et posteritatibus uni
versis clementer dedimus, donavimus et contulimus, imo damus, 
donamus et conferimus jure perpetuo et irrevocabiliter tenen-
dam, possidendam, pariter et habendam, salvo jure alieno, 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum, quas in for-



mam nostri privilegii redigi facimus, dum nobis in specie 
fuerint reportatae. Datum in civitate nostra Alba Iulia, deci ma 
tertia die mensis Iulii, anno domini millesimo quingentesimo 
sexagesimo nono. 

Orsz. levéltár, kincstári osztály. A gyulafehérvári káptalan levél
tárában János Zsigmond Liber Regiusából. Fol. 104. 

Li* 

Gyulafehérvár, 1583 július 16. Báthory Zsigmond fejedelem 
Gönczi György debreczeni lelkészre, ki Melius Péter özvegyé
nek, Erzsébet asszonynak, csatári két szőlőjét megvette, kiter
jeszti azon kedvezményt, melyet atyja, Báthory Kristóf, 1576 
augusztus 20-án, Újváron kelt oklevelében Melius özvegyének 
adott, t. i. hogy az utóbbi oklevélben körülírt két szőlő minden
féle kilenczed és tized fizetése alól mentes legyen. (Consensus 
honorabilis Georgy Gheonczy, pastoris ecclesiae Debrecenien-

sis, super duabus vineis honorabilis quondam Petri Melij. 

Nos Sigismundus Báthory de Somlio, Waivoda Trans
sylvaniáé et Siculorum Comes etc. . . . Memóriáé commenda-
mus tenoré praesentium, significantes quibus expedit universis, 
quod pro parte et in persona honorabilis Georgy Gheonczy, 
pastoris ecclesiae Debreceniensis, exhibitae sunt nobis et prae-
sentatae quaedam literae illustrissimi quondam Principis, domini 
Christophori Báthory de Somlio, Waivodae Transsyilvaniae et 
Siculorum Comitis etc, domini genitoris nostri desideratissimi, 
piae memóriáé, exemptionales, sigillo eiusdem, in inferiori 
earum margine impressive communita, quibus mediante idem 
dominus, genitor noster, duas vineas honestae mulieris Eliza-
bethae, relictae honorabilis quodam Petri Melij, alias concio-
natoris ecclesiae Debreciniensis, in promontorio et vicinitatibus, 
Comitatuque in ipsis literis exemptionalibus clarius denotatis, 
paslinatas, quas dicta videlicet Elizabetha, arduis impulsa 
necessitatibus ipsam protunc assidue urgentibus, certa pecu
niae summa annotate Georgio Gheonczy jure perennali dedis-
set et vendidisset, a quarumlibet nonarum, decimarumque 
pensione, vita eiusdem Elizabethae comite, exemisse et sup-
portasse dinoscebalur tenoré infrasctipti; supplicavitque idem 
Georgius Gheonczy nobis humillime, ut nos easdem literas 
ac omnia et singula in eisdem contenta, ratas, gratas et 
accepta habentes, literis nostris praesentibus verbotenus inseri 
ac in suo vigore conservare dignaremur. Quarum quidem lite-
rarum verbális continentia sequitur in hunc modum: Nos 
Christophorus Báthory de Somlio, Waivoda Transsylvaniáé et 



Siculorum Comes etc. Memóriáé commendamus tenoré prae
sentium, significantes quibus expedit universis, quod nos cum 
ad nonnullorum dominorum consiliariorum nostrorum humillimam 
intercessionem nobis propterea factam, tum vero compatien& 
viduitati et orbitati honastae mulieris Elizabethae, relictae-
quondam Petri Melij, alias pastoris ecclesiae Debreciniensis, 
harum igitur intuitu duas vineas suas, quarum una in pro-
montorio Chatariensi, elseo hegy nuncupato, cui a septem-
trione vinea Casparis Bereczky, a meridie vero Francisci Was. 
de Bihar ab occasu vero et Oriente vinea Petri Dienes vici-
narentur, — secunda vero similiter in eodem promontorio 
Chatariensi, oldal szeőleő nuncupato, hinc ab occasu vineae 
Georgii literati et Georgii Ben che, a septemtrione vero via 
publica et a meridie similiter via Biharwt nuncupata continue 
vicinarentur, omnino in comitatu Bihariensi existentes, pasti-
natas, quarumlibet nonarum et decimarum pensione, ex eisdem 
vineis provenire debentibus, vita sua durante gratiose duxi-
mus supportandas et eximendas, prout eximimus et supporta-
mus praesentium per vigorem. Quocirca vobis universis egregiis 
et nobilibus capitaneis et provisoribus, decimatoribus arcis. 
nostrae Waradiensis, modernis scilicet, futurisque harum serié 
mandamus firmiter, quatenus vos praefatam honestam mulie-
rem Elizabetham (ut paemissum est), vita sua durante a nona
rum et decimarum pensione ex dictis duabus vineis provenire 
debentibus exemptam et supportatam habere, neque ipsam ad 
Solution em earundem cogere et compellere praesumatis, nec 
sitis ausi modo aliquali. Secus non facturi. Praeientibus per-
lectis, exhibenti restitutis. Datum in arce Wywar, vigesima 
die Augisti anno domini millesimo quingentesimo octogesimo (?) 
sexto — (helyesebben 1576). Nos igitur praemissa supplica-
tione praefati Georgii Geönczy modo quo supra porrecta faven-
ter exaudita et admissa, praescriptas literas exemptionales 
non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, 
praesentibus literis nostris verbotenus insertas, quoad omnes 
earum continentes clausulas, articulos et puncta eatenus, qua
tenus ex dein rite et legitime sunt emauatae, viribusque earum 
veritas suffragatur, acceptamus, approbamus, ratificamus et 
pro memorato Georgio Gheonczy, vita praefatae Elizabethae 
durante, valituras clementer confirmamus harum nostrarum 
vigore et testimonio literarum mediante. Datum Albae Iuliae 
decima sexta die mensis Iulii, anno domini millesimo quingen
tesimo octogesimo tertio. 

Orsz. levéltár, kincstári osztály. A gyulafehérvári káptalan levél
tárából. Liber Regius Tom. I. fol. 89. 



3. 
Gyulafehérvár, 1584 szept. 3. — Báthory Zsigmond a gyulafehér
vári plébániát liosvai Benedek mesternek adományozza. (Col-
latio plébániáé Albensis Reverendo Magistro Benedicto Ilos-
vano, pastori eiusdem ecclesiae Albensis, vita sua durante.) 

Nos Sigismundus Báthory de Somlio Woivoda Transsil-
vaniae et Siculorum Comes etc. . . . Memóriáé commendamus 
tenoré praesentum, significantes quibus expedit universis, quod 
nos inducti meritis, virtutibus, morum integritate ac literarum 
scientia, ceterisque animi dotibus reverendi magistri Benedicti 
Ilosvani, pastoris ecclesiae huius Albensis, quibus ipsum a 
deo altissimo praeditum atque insignitum intelligimus; consi-
derantes etiam quo studio, diligentia et affectu atque adeo 
cum fructu maximo complures annos suo functus sit officio, 
ecclesiam dei instruendo, gubernando atque synceram et puris-
simam de deo doctrinam praedicans: eidem igitur Benedicto 
Ilosvano, tanquam personae idoneo et de hac ecclesia bene-
merito. eandem plébániám Albensem, simul cum cunctis pro-
ventibus, utilitatibus, obventibus et reditibus ad eandem 
plébániám de jure pertinentibus ac pariter cum plena juris 
dictione et authoritate ministros, rectoresque in ipsam scholam 
et ecclesiam Albensem instituendi, nominandi et ordinandi vita 
sua comite gratiose dandam duximus et conferendam, imo 
damus et conferimus praesentium per vigorem. Quo circa 
vobis egregio Nicoiao Tliamásfalwy, provisori arcis nostrae 
Albensis, item prudenti, circumspectis judici et juratis civibus 
civitatis huius Albensis, necnon concionatori, rectori scholae, 
ministris, ceterisque universis ad hanc ecclesiam Albensem 
pertinentibus, modernis et futuris, praesentes visuris, harum 
serie comittimus et mandamus firmiter, quatenus a modo 
deinceps eundem Benedictum Ilosvanum pro vero et legitimo 
plebano, gubernatoreque eiusdem ecclesiae Albensis recogno-
scere ac eidem in omnibus justis et legitimis obedire, reditus-
que ad eandem plébániám de jure pertinentes administrare 
et administrari facere debeatis et teneamini. Secus non facturi. 
Praesentibus perlectis, exhibenti restitutis Datum Albae Iuliae 
tertia die mensis Septembris, anno domini millesimo quingen
tesimo octogesimo quarto. 

Orsz. levéltár, kincstári osztály. A gyulafehérvári káptalan levél
tárából. Liber regius Tom. I. fol. 244. 

Közli: Pokoly József. 
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