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KIADJA A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG

ELŐSZÓ.
Kötetünk anyaga szétfolyó természetű. A közlemény ugyanis az A d a t t á r
irányelvének megfelelően nem egy előre m e g h a t á r o z o t t t á r g y k ö r t világít meg, ha
nem egy szervesen és egységesen fejlődött levéltárnak, az Országos Levéltár
Thurzó-levéltárának kiaknázásával egy egész korra v o n a t k o z ó
okmánygyüjteményt akar az összetevő protestáns egyháztörténetírásnak adni. B á r e körülmény
természetessé tenné, hogy közölt adataink csupán adalékszerű, hiányos képet ad
janak a bennük foglalt korról, azonban ennek épen ellenkezőjét modhatjuk a
Thurzó-iratokról. Mert keresve sem igen t a l á l h a t t u n k volna más olyan levéltárat,
vagy levéltári gyűjteményt, amelynek iratai egyházunk történetének egy egész
korát, a kor vallásos életét, törekvéseit és eszményeit olyan összefüggően jelle
mezték volna, mint a Thurzó-levéltár idevonatkozó anyaga. Ennek oka pedig
abban rejlik, hogy a két Thurzó-nádor, G y ö r g y és Szaniszló, mint legfőbb köz
jogi funkcionáriusok és egyben a protestáns egyház leghathatósabb világi táma
szai és vezérei, kezükben t a r t o t t á k az egyház szervezésének és irányításának,
külföldi képviselésének ós külföldi kapcsolatai megteremtésének összes s z á l a i t és
e téren kifejtett széleskörű tevékenységüknek írásos emlékeit őrizte meg a családi
levéltár. A hatóerők, amelyek ez adatok szerint a kor történetét irányítják és
abban döntő szerepet játszanak, egyháztörténetünknek már eddig is ismert és
részben m é l t a t o t t összetevői, mindazáltal az itt nyilvánosságra hozott, ismeret
len iratok a kor történési folyamatait többoldalú, részben új megvilágításba he
lyezik és módot nyújtanak majd az eddigi történetszemlélet teljesebbé tételére,
s ő t gyakran módosítására is. Hogy ehhez közleményünkkel mennél szilárdabb
alapot szolgáltathassunk, a Thurzó-levéltár mellett több hazai és külföldi levél
tárban g y ű j t ö t t ü k a korra vonatkozó, közölt iratainkat m a g y a r á z ó , illetve k i 
egészítő adatokat és ezeket jegyzetekben dolgoztuk fel.
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A Thurzó-levéltár itt k ö z ö l t iratanyagából egyházunk ekkori történetének
három nagy összetevője rajzolódik fel előttünk. Elsőnek a legszembetűnőbbet em
lítjük, azt a küzdelmet t. i., amelyet a protestantizmusnak a X V I I . s z á z a d leg
elején meginduló és egyre hevesebbé váló ellenreformációval kellett vívnia. A z t
írja erről 1608-ban Illésházy István, az első protestáns nádor, Thurzó G y ö r g y 
h ö z : „Ez nagy dolog, hogy ők (t. i. a katolikusok) azt akarják, hogy nekik az
ő religio jókba békét haggyunk s ők minekünk békét nem akarnak hagyni a mi
religiónkba". A lelkiismereti szabadságért és a reformált hit békés követhetéséért
és gyakorolhatásáért vívtak a magyar protestánsok századokon á t ezután mély
hitből táplálkozó valóságos és eszmei harcot. Nyomon követhetők adatainkból
a módok és eszközök, amelyekkel eleintén eredményt akartak elérni. Törvényes
végzések útjára léptek és elsőül megalkották a bécsi béke vallásügyi pontjait, hogy
ezt azután a törvények egész sora kövesse. Mivel azonban ezek rendesen csupán
egyoldalú kívánalmakat fejeztek ki, a másik oldalon a vallásos meggyőződés, de
meg a kor uralkodó felfogása is ellent mondottak e kívánalmaknak, í g y ezek
nek a gyakorlatba való átültetése Kérdésessé v á l t már a törvény megalkotásakor
és továbbra is leküzdhetetlen akadályokba ü t k ö z ö t t . Ilyenek voltak a cuius regio,
eius religio elv, a ius patronatusról, a földesúri és a fejedelmi jogokról vallott
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A levéltár történetét 1. értekezésünkben: A Thurzó-család levéltára.
(Levéltári Közlemények, 1932. évf. 12. s köv. 11. és különlenyomatban is.

ismeretes korfelfogás és ezek lettek lassan a küzdelem sarkköveivé. Különösen
ebbe az irányba terelődött az egyre hevesebbé váló küzdelem, amikor neves pro
testáns családok, akiknek védelme alatt s z á m t a l a n egyház virágzott, egyre na
gyobb számban tértek á t a katolikus egyházba és igyekeztek a l a t t v a l ó i k a t is
ilyen irányba befolyásolni. Valóságos tragédiát jelentett ez 'a folyamat akkor
valláskülömbség nélkül a török á l t a l annyira szorongatott kicsiny magyarság
nak. Egyszerre kellett küzdenie, amint P o g r á n y i Benedek írja 1604-ben Thurzó
Györgyhöz, a „lölky" és „ t e s t y " ellenség, 3.Z3.Z cl térítő hatalom és a török
ellen és ismét Pogrányi szavaival élve, akármerre néztek is a hívők, a menny
beli Istenen kívül nem találtak mást, aki megszabadítsa őket. Nagy és mély
elkeseredés vett erőt a szorongatott protestánsok szívén, mert — í g y kesereg a
győri evangélikus zsoldos sereg — „látjuk, hogy ha a kősziklához támaszkod
nánk is, az is elhajolna előttünk." Mindenről hajlandók lemondani, csak a vi
gasztaló szent hitet hagyják meg nekik. A z ország minden részéből fordulnak
Thurzó Györgyhöz kéréseikkel, akiben Isten u t á n legfőbb t á m a s z u k a t látják. L e 
hetetlen bizonyos felemelő érzés s egyben a nagy jellemnek kijáró mélységes tisz
telet nélkül szemlélni azt a fáradhatatlan és mély haza- és emberszertettől fű
t ö t t buzgalmat, amellyel magáévá teszi hitsorsosai ü g y é t és mindent elkövet,
hogy rajtuk segítsen, hogy megoldja a problémát, a vallás békés gyakorolhatásának kérdését. Kéréssel és szépszóval, intelemmel és rábeszéléssel akar hatni,
majd végső fokon a törvény szigorát alkalmazza. Míg egyfelől állandóan hivat
kozik a törvények szentségére, másfelől nem szűnik meg tiltakozni az alattvalók
lelkiismereti szabadságának gúzsbakötése ellen. Nem lehet senkit hatalmi szóval,
írja a királyhoz, ennek vagy annak a vallásnak követésére kötelezni, mert a
vallást tanítással inkább, mint paranccsal, intelmekkel és jó példával inkább,
mint fenyegetéssel lehet és kell az emberek lelkébe beoltani. Nádorsága
alatt
Thurzó György vallási kérdésekben mindig azt a meggyőződését igyekezett kife
jezésre juttatni és elfogadtatni, hogy a lélek, amely elsősorban a vallásból t á p 
lálkozik, Istené, földi hatalom azzal nem rendelkezhet.
E külső küzdelemmel egyidejűleg megindul az egyház belső felvértezése s
a hitélet elmélyítése is. E tekintetben szintén a két Thurzó-nádor jár elől, ők
látják legjobban, hogy az imént v á z o l t küzdelemmel elért eredmények csak ideigóráig tartanak és az egyház jövőjét annak belső erői fogják elhatározni. E má
sodik összetevő fejlődése is nyomon követhető adatainkból és figyelemmel kísér
hető az az eddig nem tapasztalt hatalmas lendület, amely az egyház belső meg
szervezésében, a szellemi élet kiépítésében e korban bekövetkezett. A zsolnai és
a szepesváraljai zsinatok, a biccsei és a galgóci iskolák kifejlesztése, új egyhá
zak szervezése, az egyházi élet szabályozása, dogmák t i s z t á z á s a és a szertartás
egységesítése, külföldi iskolák l á t o g a t á s a és külföldi neves t a n í t ó k és prédikáto
rok behívása azok a kiemelkedőbb események, amelyek a Thurzók korát a hitélet
erősödése és az egyház szervezése terén messze kiemelik. A Thurzók, a
Batthyányak, az Illésházyak és a többi nagy protestáns férfiú érdeme,
hogy a mély hit égisze a l á helyezték
az egyház jövőjét
ama időkre,
amikor ez világi pártfogóitól úgyszólván teljesen elhagyatott. Éppen abban lát
juk a X V I I . század első fele nagy protestáns vezéreinek jelentőségét, hogy meg
alkották az egyház megdönthetetlen szellemi pilléreit és ezáltal felvértezték a
nagyobb megpróbáltatások és szenvedések nemsokára bekövetkezett idejére.
Végül kiemeljük azokat a kapcsolatokat, amelyek a magyar és külföldi,
elsősorban az örökös tartományokbeli protestánsokat egymáshoz fűzték s ame
lyek ezután századokon á t fennállottak. E pontban nyilvánul meg legszembeszökőbben Thurzó Györgynek s kortársainak reálpolitikája, amely a kor vallás-

ügyi és politikai harcaiban szinte döntő szerepet j á t s z o t t . A magyar és az örö
kös tartományokban élő protestánsok sorsa közös volt, hiszen az ellenrefor
máció közös irányítás mellett egyszerre indult meg a Habsburgok egész biro
dalmában. Magyarország azonban közjogi helyzeténél fogva előnyt élvezett és
ezt használták ki az örökös tartományok protestáns rendéi a magyarokkal k ö t ö t t
érdekszövetség révén. í g y lett hazánk a Nyugat védőbástyája a török ellen, köz
jogi és belső viszonyai következtében pedig mintegy előharcos a Habsburg-orszá
gok által uralkodóik ellen a vallás szabad gyakorlatáért v í v o t t küzdelemben.
Ennek 1608-tól élete végéig egyik leghátósabb szellemi vezére volt
Thurzó
György. Kiváló reálpolitikai érzékével a török elleni harcot és a katolikus restau
ráció elleni védekezést úgy tudta összeegyeztetni, hogy annak üdvös következményeit
egyformán érezték ú g y az uralkodóház mint a protestantizmus, mert az udvarnál
állandóan hangoztatta, hogy a lelkiismereti kényszer az amúgy is elkeseredett
honfiakat könnyen a török felé sodorhatja, ami az uralkodóra a védelem szem
pontjából igen káros következményekkel járhat. Míg egyfelől tudta, hogy ha
az uralkodó az örökös tartományokban eléri célját, a rekatolizációt, ugyanazok
kal az eszközökkel Magyarországon fogja folytatni, másfelől azt sem t é v e s z t e t t e
szem elől, hogy egy esetleges vallási harcból csak a török, a keresztyénség leg
nagyobb ellensége húzna hasznot, sohasem s z ű n t meg t e h á t a békés megoldást
pártfogolni ú g y a magyar, mint az osztrák és morva szövetséges rendeknél. Míg
a királyhoz intézett felterjesztésében hivatkozik arra, hogy az osztrák protes
tánsok kérelmeinek rideg elutasítása rossz h a t á s t gyakorolna a magyar rendekre
is, addig egy pillanatig sem szűnik meg szívére kötni a „Horniaknak", hogy
amit békés úton elérhetnek, azt ne kíséreljék meg fegyverrel megvalósítani. I n 
kább szenvedjenek hitükért, hiszen a szentírás t a n í t á s a szerint azok a boldogok,
akik a Krisztusért háborúságot szenvednek. Hogy milyen nagy jelentőséget tu
lajdonítottak a külföldi protastáns vezérek Thurzó vallásügyi
politikájának,
arra a sok közül egy bizonyíték Vilmos bajor hercegnek 1608-ban Thurzóhoz in
t é z e t t szép levele. Mint legfőbb jellemvonást emeli ki egyéniségében hazájához
és hitéhez való nagy ragaszkodását, ezek szabadságának b i z t o s í t á s a ügyében ki
fejtett fáradhatatlan munkálkodásását és kéri, hogy e munkájában sohasem fe
ledkezzék meg a szomszédos országokban élő hittestvérek sorsáról és szenvedései
ről sem. Azzal szerezheti a legnagyobb érdemeket az egyetemes protestantizmus
szolgálatában, ha a lelkiismereti szabadságért, mint általános kívánságért harcol
és a Magyarországon e téren elért eredményeket nagy tekintélyével a szomszé
dos országokra is kiterjesztetni törekszik. Thurzó néhány vonatkozásban valóra
is v á l t o t t a e később katolikussá lett fejedelem kívánságait.
A z iratok közlésénél a Történelmi Társulat közlési s z a b á l y z a t á t tartot
tuk szem előtt. A latinnyelvű daraboknál, eltekintve néhány újabbkori helyes
írási jellegzetességtől, a klasszikus helyesírást követtük, a magyarnyelvű irato
kat ezzel szemben a nyelvészeti követelmények figyelembevételével teljesen betűhűen nyomattuk le. Eltérés csupán a pontozásban mutatkozik, ahol a könynyebb megérthetés kedvéért a túlhosszú mondatokat pontokkal osztottuk kisebb
egységekre. A szövegekben a közérthető rövidítéseket, mint Kedg, Kgmes, Nagod
stb., az ünnepek nevében levő S., a személynevek e l ő t t vagy u t á n álló M., D .
stb., felbontatlanul hagytuk. A z előforduló családneveket, amennyiben azok ma
is közismertek, mai alakjukban írtuk a regesztákban és a jegyzetekben, egyéb
esetekben viszont rendesen megtartottuk, mint legcélravezetőbbet, az eredeti
írásmódot, meg különösen olyan esetekben, amikor a sajátkezű aláírás követke
zetes. A helyneveknél a helységnévtárban hivatalosan m e g á l l a p í t o t t nevekét hasz
náltuk.

A z egyes darabok teljes szövegben vagy regesztában történt közlésénél az
a szempont vezetett bennünket, hogy azok az iratok, amelyek a szereplő szemé
lyek jellemére vetnek fényt, még ha az eseménytörténetre teljes közlésük nem is
lett volna fontos, mégis teljes szövegükben kerüljenek a kiadványba.
A szövegekhez adott m a g y a r á z ó jegyzeteket igyekeztünk lehetőleg levél
tári anyag alapján összeállítani. A z Országos Levéltár iratain kívül kitűnő anya
got s z o l g á l t a t t a k ehhez az árvái közbirtokossági levéltár Árvaváralján, a bécsi
levéltárak: Kriegsarchiv, Staatsarchiv, Hofkammerarchiv és Niederösterreichisches
Landesarchiv, végül a linzi Oberösterreichisches Landesarchiv Annales kötetei.
Azonban, sajnos, a legszorgosabb k u t a t á s mellett is maradtak hiányok főleg az
egyes prédikátorok nevének megállapításánál, amelyeket csak a helyi kutatás
tudna pótolni.
A szereplő személyek életrajzi adatait, ahol a forrás külön megnevezve
nincsen, a következő művekből v e t t ü k : Allgemeine Deutsche Biographie, I — L V I .
Leipzig, 1875—1910., C . v. Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaisertums
Oesterreich, I — L X . Wien, 1856—1891., Nagy I v á n : Magyarország családai.
1—13. Pest, 1857—1868. és F a b ó Andrásnak a jegyzetekben idézett munkáiból.
A z összeolvasásban és a jegyzetelési anyag összegyűjtésében Herzog Jó
zsef úr, az Orsz. Levéltár főigazgatója, Kossán yi Béla, Pleidell Ambrus, Varga
Endre, Fekete Nagy Antal és Szabó I s t v á n urak, az Orsz. Levéltár tisztviselői
n y ú j t o t t a k segédkezet. Fáradozásaikért fogadják ez ú t o n is igaz köszönetemet.
2

A h a s z n á l t állandó rövidítések a következők:
C. V.
C . V. IU-ma
D. V .
D. V. Ill-ma
Ill-ma ac M. D . V.
Ill-ma C . V .
Ill-ma D. V .
Ill-ma M-tia V .
M. V.
M-tia V.
S. M.
S. M. C .
S. V.
Ser. R . M. V.
Sp. ac M. D. V .
Sp. M-tia V.
V. C.
V. D.
V. Ill-ma C .
V. Ill-ma D.
V. S.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Celsitudo Vestra.
Celsitudo Vestra Illustrissima.
Dominatio Vestra.
Dominatio Vestra Illustrissima.
Illustrissima ac Magnifica Dominatio Vestra.
Illustrissima Celsitudo Vestra.
Illustrissima Dominatio Vestra.
Illustrissima Magnificentia Vestra.
Maiestas Vestra.
Magnificentia Vestra.
Sua Maiestas.
Sua Maiestas Caesarea.
Serenitas Vestra.
Serenissima Regia Maiestas Vestra.
Spectabilis ac Magnifica Dominatio Vestra.
Spectabilis Magnificentia Vestra.
Vestra Celsitudo.
Vestra Dominatio.
Vestra Illustrissima Celsitudo.
Vestra Illustrissima Dominatio.
Vestra Serenitas.

Ahol a jegyzetekben idézett levéltári adatoknál az azokat őrző levéltár
külön nincs megnevezve, azok mind az Országos Levéltárban találhatók. A
„ F a s c " , illetve a „ F a s c . " „ N o . " jelzet minden esetben az Országos Levéltár
Thurzó-levéltára irregesztrált, illetve regesztrált a n y a g á t jelöli.

I I a Bálint.
2

Történetéről és mai anyagáról rövid ismertetést írtam a Levéltári Köz
lemények 1933. évfolyamában, 223. s köv. 11.

1.
1569. október jo.
Hiliid

Szepesremete.

Gáspár szepesremetei ev. prédikátor

Thurzó

Szaniszlóhoz.

Solar János távozása u t á n őt h í v t a meg Szepesremete prédikátorának és
egyben, régi szokás szerint, a szomszédos „Remethe Vallá"-n lakó pásztoroknak
is hirdette Isten igéjét. Ezek azonban a neki járó tizedet ellopták. Kéri Thurzót, kényszerítse őket a tized megfizetésére, mert a mindenkori szepesremetei pré
dikátor csak e tizedek segítségével tudja m a g á t fenntartani.
Eredeti levél. — Irreg. 9. fasc.

Gratiam et pacem a dominó nostro Jesu Christo salvatore et
redemptore summo, in generis Vestrae illustri Magnificentiae totis
et imis suspiriis precor.
Etsi illustris ac magnifice Domine animus tecta Vestrae
illustris Magnificentiae tarn splendida subire abhorreat, cum propter
meae sortis tenuitatem et humilitatem, tum vero propter splendorem
nominis Vestri et famae amplitudinem, tarnen Vestrae illustris M a 
gnificentiae benignitas et manifesta iniuria et mearum rerum angustia ac necessitas suadet omnem exuere pudorem, siquidem iuxta
Hesiodum pudor egenti est inutilis. Precor igitur illustrem Vestram
Magnificentiam, ut meam aequissimam querelam benigne audire et
legere velit.
Accidit illustris ac magnifice Domine, ut discedente parocho
nostro propter certas causas ego a toto senatus et communitatis
ordine insuper et a nobili dominó Feigelio legitime ad ministerium
sim vocatus et deinceps explorata ingenii (quantumvis satis exigua)
per Brigensis ecclesiae superattendentes et episcopos, iuxta ritum
apostolicum ordines facile impetraverim. Cum vero domum redirem
et munus hoc ecclesiasticum mihi demandandum erat, hac ratione
factum est, ut ego non solum ecclesiae, quae est in Eremo sub illus
tris Vestrae Magnificentiae ditione et imperio praeessem, verum
etiam Walachis in Remethe Válla, ut vocant, meam operám, quoniam in vicino est, more solito antecessorum meorum communicarem
et ideo: primum quia stipendium, quod decimarum solutionem habet,
tarn tenue et exiguum est, ut sine decimis, quae ex pago Walachorum
cedunt, parocho in Eremo ad durissimam sustentationem non sufficiant. Deinde ne Walachii, qui alios beluinam vitam agunt, D i i
1
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1

Szepesváraljai Solar János. I t t említett távozásának okaira v. ö. Sze
pesremete tanácsának 1569. nov. 23.-án Thurzó Szaniszlóhoz intézett levelét.
(Irreg. 9. fasc.)
Fajgel Péter az ősi szepesmegyei Bethlenfalvi Fajgel család tagja. 1559ben Sárosvára praefectusa. ( N R A . 27—35.) A család ma élő leszármazói névvál
t o z t a t á s folytán a Bethlenfalvi nevet használják.
Brieg iskolájára v. ö. a 38. számot.
2

3

pietatis et religionis inopes essent, huic meo utriusque ecclesiae
muneri summa qua potui diligentia et doctrinae evangelicae puritate
(iudicium tarnen penes alios sit) hactenus praefui. Cum autem
tempus messis adesset et ipse a Walachis decimas ex merito et iure
signare iuberer, meo pretio equos et quosdam, qui loci situm
noverunt, conduxi, qui me in decimando iuvarent. Postea cum ego
quibusdam aurigis et plaustris ad colligendum signatas decimas
venirem, quique Walachorum cum frumento furtim abstulerunt et
decimas iam signatas, eas vero, quas reliquerunt, viliores sues corruperunt adeoque iniuste (ut solent quae etiam unica causa antecessorum meorum discedendi mutandique locum fsait) egerunt, ut
iam nigratae famis rabiem et molestiam sedare una cum meis non
possim. Quare illustrem Vestram Magnificentiam maxima cum humilitate tanquam iustitiae et aequitatis amantem, ecclesiaeque iam
senescentis defensorem oro, ut me Vestra illustris Magnificentia ab
hac iniuria vindicare et Walachos, qui durissimae cervicis sunt, ad
solutionem iustiorem hortari et cogere velit. Quod si minus fiet
nec ego nec alius, ut omnibus in Eremo notum est, verbi divini et
sacramentorum minister in Eremo manere poterimus. Et utraque
pars simul et Eremitae et Walachi magnum animarum damnum
propter non auditum verbum trahent. Sed non dubito, quin Vestra
illustris Magnificentia in memóriám revocabit, summám esse alicuius
regionis aut urbis laudem et decus veram, puram et sinceram evangelii iustificantis praedicationem. Huius etiam pietatis, quoniam
Semper Vestra illustris Magnificentia verae religionis et ministrorum
verbi amans ac defensor fuerit, praemiis coronabitur laetissimis,
hereditate scilicet aeternae vitae. Datum ex Eremo 3. Calend. N o .
Anno 1569.
4

Illustris Vestrae Magnificentiae deditissimus
Gaspar H i l l i d (?) parochus in Eremo,
artium baccalaureus.

2.
Keltezetlen.
Prunnus János
4

1

[i$8o.

prédikátor

körül.]

Thurzó

Szaniszlóhoz.

9

Szepesremete—Einsiedel. Szepesmegye.
Galgócon született, l á t o g a t t a a jenai és a heidelbergi egyetemeket, 1582ben Wittenbergbe ment, ahol május 2.-án fel is avattatott. Hazatérése után
1586-ban a trencséni iskola t a n í t ó j a volt. (V. ö. Stromp L á s z l ó : Magyar evan
gélikus egyháztörténeti emlékek a Tótprónai és Blatniczai Prónay nemzetség
levéltárából és könyvtárából. Kiadja báró P r ó n a y Dezső. Bpest, 1905. 72. 1.)
1559—1583. szepesi főispán. Megh. 1586-ban. Luther tanainak a Szepességben nagy pártfogója.
1

2

Eddig saját költségén Heidelbergben tanult, de most nagy szükségbe ju
tott. Ösztöndíjat kér Thurzótól, hogy Heidelbergen kívül más német egyeteme
ket is látogathasson. A levelet a következő versecskével fejezi be:

„Maxime Pieridum fautor, sacra glória salve,
Heroum splendor, spes, decus omne meum.
Suscipe missa Craci T i b i , quae referuntur ab urbe,
Quamlibet exiguo carmina facta stilo,
Munera sunt, fateor, crassae haec nostra Minerváé,
Pluris erit dantis mens facienda datis.
Si piacidus capies primae rudimenta Camaenae,
Plura tarnen tanto nomine digna feres.
Interea qua parte potes suscepta levato,
Et facilis studii provehe vela mei.
Sic Deus eventus regat et Tua nota secundet,
Et faciat mentis prospera cuncta Tuae."
Eredeti levél. — Irreg. 8. fasc.

3.
1580. november
Id. Kubinyi

Kristóf

15.

1

Madocsán.

Thurzó

Szaniszlóhoz.

Pártfogásába ajánlja régi barátját Stressensky Albertet, aki
most Thurzó birtokán, Odorinban hirdeti az Isten igéjét. „Quia a
multis iam annis inservit cum verbo Dei tum ad Castrum Scepusiense
quam et in Collis oppidi Odoriensis", kéri őt, hogy Stressenskyt
fogadja oltalmába.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 9. fasc.

4.
1601. január 30.
Thurzó

György

Nagyszombat.

véleménye az erdélyi rendek
előterjesztései
tárgyában.

küldöttségének

1

A küldöttségnek azt a kérelmét, hogy Miksa főherceget állítsa
a király Erdély élére, pártfogolja. Ezáltal fenn tudná a király i t t
1

Szül. 1502. körül, megh. 1586-ban. Főleg a jogtudományokkal foglal
kozott, de a harctéren is kitüntette m a g á t . Bővebben 1. Kubinyi Ferenc: A Felsőkubini Kubinyi család története. Bpest, 1901. 78—121. 11.
Szül. 1558-ban, megh. 1618-ban. Tirol kormányzója.
1

hatalmát tartani. A vallásügyi kívánságokra az a véleménye, hogy
a kath. és ev. vallások szabad gyakorlata megengedendő lenne, egyéb
eretnekséget el kellene nyomni. A m i pedig az erdélyi vajdák és feje
delmek által tett adományoknak a király által való megerősítését
illeti, ha ezeket az adományokat érdemes személyek kapták, ezeket
a királynak meg kellene erősíteni a birtoklásban, de jóvá kellene
hagyni mindenekelőtt Báthory Zsigmond adományait. A többi
adományok éryénytelenítendők.
Fogalmazvány. Felzetén Thurzó következő feljegyzése olvas
ható: Haec opinio mea conscripta ac illustrissimo, reverendissimo
dominó archiepiscopo Strigoniensi, per Hungáriám locumtenenti
Tyrnaviae assignata est die 30. Januarii anno 1 6 0 1 .
Georgius Thurzó m. p.
2
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Fasc. 11. No. 15.
2

1588—1599.
A z idevonatkozó eseményekről t á j é k o z t a t Acsády Ignác: Magyarország
három részre szakadásának története. Milleneumi történet 5. k. Bpest, 1897. 55k..
s köv. 11.
Thurzó Ferenc és Zrinyi K a t a fia. Szül. 1567. szept. 2.-án, megh. 1616.
dec. 24.-én. K o r a ifjúságában megismeri a harci életet Pálffy Miklós hadvezér
oldalán és ennek halála u t á n átveszi örökét, az újvári és a dunáninneni főkapi
t á n y s á g o t . E tisztségében azonban az udvar azt kívánta tőle, hogy még a saját
udvarában sem tartson vallásán levő prédikátort és a kath. vallás védelmére
reverzálissal kötelezze magát. E feltételek miatt Thurzó csak ideiglenesen vál
lalta a főkapitányságot és 1604-ben már Kollonics Szigfrid neveztetik ki helyébe.
E z a súrlódás azonban nem v á l t o z t a t t a meg érzelmeit az uralkodóház iránt,
megmarad ennek hűségében élete végéig. 1606-ban a bécsi béke létrehozása után,
amelyben neki nagy szerep jutott, megkapja az árvái örökös főispánságot Árva
várával és a h o z z á t a r t o z ó uradalommal. A Rudolf és Mátyás k ö z ö t t kitört vi
szályban Illésházyval ő irányítja a magyar rendek állásfoglalását, ő hozza
létre 1608-ban Mátyás vezetése alatt a magyar, osztrák és morva rendek unió
j á t , résztvesz Mátyásnak bátyja, Rudolf, ellen Prágába vezetett expedíciójában,
majd az 1608-as pozsonyi országgyűlésen Illésházyval e g y ü t t előkészíti a ren
deknél M á t y á s magyar királlyá koronázását. Ezek után választja az 1609-es
országgyűlés nagy többsége Illésházy halála u t á n Erdődy Tamással, Forgách
Zsigmonddal és Széchy Tamással szemben nádorrá. Nádorsága alatt egyenes jel
leme, feltétlen szókimondása és hitéhez való erős ragaszkodása többször össze
ütközésbe hozták az udvarral, de az i g a z s á g o t mégis mindig diadalra vitte.
K o r a harcainak, amelyeknek középpontjában a vallásügyi kérdés állott, valósá
gos vezéralakja volt és megtestesítője mindazoknak az eszményeknek, amelyek
u t á n a reformált vallások hívői áhítoztak, amelyekért imádkoztak, de küzdöt
tek és harcoltak is, ha erre volt szükség. De nem elégedett meg azzal, hogy
hazája részére b i z t o s í t o t t a a lelkiismereti szabadságot, hanem arra törekedett,
hogy ennek áldásaiban a szomszédos országokban levő hittestvéreket is részel
tesse, í g y lett ő az osztrák Tschernembl Erasmus, a cseh Budowecz Wencel és
Rosenberg Péter és a morva Zierotin Károly prot. államférfiakkal e g y ü t t a
protestánsok szövetségének szellemi vezére abban a nagy harcban, amelyet a
X V I I . század elején meginduló ú. n. ellenreformáció vont maga után. Hogy a
magyar prot. egyháznak mit jelentett Thurzó György személyisége, arra a leg
ékesebb bizonyság e kötet. A z itt közölt adatok, kiegészítve a már ismertekkel,
most már úgyszólván teljesen
megvilágítják
azt
a hatalmas tevékenységet,
amellyel Thurzó a hit megerősítését és terjesztését, az egyház szervezését és az
3
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5.
1601. november
Mátyás főherceg

20. Bécs.

mandátuma Molard
főkapitányhoz.

János

komáromi

A király értesült róla, hogy mandátuma ellenére megengedi Komáromban
a protestánsoknak a vallásgyakorlatot, s ő t egy prédikátor behívását is engedé
lyezte. Mivel azonban úgy az országban, mint a véghelyeken csak a kath. val
lás az ország törvényei szerint való és a király is csak ennek terjedését akarja,
meghagyja neki a király nevében, hogy tiltsa meg a protestánsok vallásgyakor
l a t á t és a prédikátor helyett kath. papot hívjon be.
Egykorú másolat. — Fasc. 24.

No.

3.

Mathias etc.
Edler lieber Getreuer, D u wirdest Dich zuerinnern haben und
wissen, wie die röm. khei. Maiestas unser gnedigister, freundlicher,
geliebter Herr und Brueder etc. zu Deinen Eintrettung dess obristen
Beuelchs zu Commorn erkhlertt, dass nemlichen sie, so wenig zu
Commorn, als zu Raab und Neuheysell einiches uncatolisch exercitium haben und gedulden wollen, wie sie dann das auch jezo mit
dem neuem Craissobristen Georgio T w r z o lautter ausgenommen,
also auch zu Raab seider der Eroberung erhalten und were der Kis
Farkas baldt in Ungnaden, mit Endtsetzung seines Diensts khommen. Worumben D u aber bisshero das unkhatolisch Exercitium
und ain Predicanten daselbst verstattet, khinden wir nit wissen, ist
uns aber gar frembt und Zuerhaltung der Gleichait, weill bisshero
alle regierende Künig zu Ungarn in derselben Künigreich nieman
dem khain andere Religion erlaubt und zugelassen, als allaine die
1

2

iskoláztatás, az iskolaügy előmozdítását szolgálta. — Thurzó G y ö r g y életrajza,
sajnos, nincs megírva. Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi gróf Thurzó G y ö r g y levelei
nejéhez 2 k. Bpest, 1876. c. műve bevezetéseként adja Thurzó életrajzát sok
hiánnyal. L . továbbá Angyal D á v i d : Magyarország története I I . Mátyástól I I I .
Ferdinánd haláláig. Milleneumi történet 6. k. Bpest, 1898. v o n a t k o z ó fejezeteit:
Hóman—Szekfü: Magyar történet. Bpest, é. n. 5. k. v o n a t k o z ó részeit; Károlyi
Árpád: Illésházy István hűtlenségi pöre. Bpest, 1883., A bécsi béke, Magyar or
szággyűlési emlékek 6. k. Bpest, 1917., A z ellenreformáció kezdetei és Thurzó
György nádorrá válaszása. (Néhány történelmi tanulmány, Bpest, 1930.) 280.
s köv. 11.; Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a
reformátiótól kezdve. 4 k. Bpest, 1881—1897. 2. k. v o n a t k o z ó fejezetei s egyéb
a korral foglalkozó munkákat.
Győr várát a töröktől Pálffy Miklós dunáninneni főkapitány foglalta
vissza 1598.-ban. 1601-ben a kapitánya Kiss Starsics Farkas, buzgó protestáns,
amit azzal is bebizonyított, hogy végrendeletében 2000 forintot hagyott a prot.
tanuló ifjúságnak.
Meghalt 1602. április első felében. ( H K . ung. Hoffinanz,
1602. ápr. 16. Mátyás főherceg a magyar kamarához.)
- Érsekújvár Nyitramegyében. A dunáninneni és az érsekújvári főkapi
tányságra ebben az időben folytak a tárgyalások Thurzó Györggyel, amelyek
befejezésének egyik akadálya épen a vallási kérdés volt. ( L . a 6—14. s z á m o k a t . )
1

Catolische, in die alten des Künigreich constitutiones lauten allain
auf die catolische Religion der zu alle Stend geliebt und verbinden
sein, desweniger dergleichen Religion Verenderung und Neuerung
in irer khai. Maiestas aigentumlichen Vestungen vom iren geschwornen und bestehen Kriegs- und Dienstleithen gelitten, denen
Ercz und Bischoffen in ire geistliche Jurisdiction und Kirchen Gewaltt gegriffen werden khann, so haben w i r D i r solches andenken
miessen hirmit in ihrer khai. Maiestas Namen gnediglich beuelchend,
dass D u alssbaldt die unkhatolische Predicanten und derselben
Exercitium abschaffen, verbieten und nit gestatten wollest, dergegen
den catolischen Gottesdienst, wie in den andern Vestung geschieht,
anrichten und halten lassen, oder umb solche exemplarische Predi
ger und Priester Dich bewerbest, die ohne Ergernuss leben und das
Kriegsvolckh mit gueter Lehre und Erweisung, vleissigen Gottes
dienst wiederumb zue Erkhenntnuss der wahren Religion bringen,
inen auch gueten Schutz haltest und niemandt nichcz anders ge
stattest, wie D u zuthun weist und beschicht daran der khai. Maiestas
und unser endtlicher Wille und Mainung. Geben in der Stat Wienn,
den 20. Tag Novembris anno 1 6 0 1 .
A d mandátum domini archiducis proprium Georg Sröttel.
Dem edlen unsern getreiren lieben Hannsen von Molar röm.
khai. Maiestas Obristen zu Commorn.
3
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6.
1602. március 21. Bécs.
A haditanács

1

Thurzó

Györgyhöz.

Mátyás főherceg nevében felszólítja, hogy a dunáninneni fő
kapitányságot fogadja el és ne ragaszkodjék továbbra is feltételei3

Mátyás főherceg a későbbi magyar király.
Később az alsóausztriai kamara tanácsosa lett. (V. ö. L i t t , ad Cam.
exar. Pethe László levele 1616. márc. 15.-ről. Ser. I . Fasc. 27.)
Teljes nevén: Hanns von Molard, Freiherr zu Reineck und Drosendorf,
tízül, a 16. század közepén, megh. 1619-ben. 1599-től tagja az udvari hadita
nácsnak és ettől kezdve mint komáromi főkapitány a magyar végvárak sorsát
igazgatja. A zsitvatoroki békekötésnél Mátyás főherceg megbízottja. 1611-től
kezdve az udvari haditanács elnöki t i s z t é t tölti be élete végéig. E szerepében a
hadügyekre döntő befolyással bír annyira, hogy a titkos tanács mindenható
feje, Khlesl püspök is kénytelen vele szemben engedni.
A bécsi haditanácsot, Hofkriegsratot, Ferdinánd 1556-ban á l l í t o t t a fel.
Legfontosabb szerepe volt a határok védelmezése a törökkel szemben, ami ter
mészetessé teszi, bár utasításában Magyarország neve elő sem fordul, hogy a
magyar végvári védelmi szervezet teljesen h a t á s a alá került. (Fellner—Kretschmayr: Die österr. Zentralverwaltung. 1. Abt. 1. Bd. Wien, 1907. 234. s köv. 11.—
H ó m a n — S z e k f ü : Magyar történet. I V . k. Bpest, é. n. 87. 1.)
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hez." Az általa kért két officiolátust, Csejkőt és Szőlőst nem le
het az esztergomi érsekség javaitól elszakítani. A vallás ügyében pe
dig az a király parancsa, hogy Újvárban a prot. vallást nem szabad
megtűrnie.
4

Eredeti, kívül piros viaszpecsét nyomaival. —

Fasc. 79. No.

3.

7.
1602. április i. (Hely
Mátyás főherceg

Thurzó

nélkül.)
Györgyhöz.

Tudtára adja, hogy a király őt nevezi ki felsőmagyarországi főkapitánnyá.
A consilium bellicumtól kapott instrukcióján kívül meghagyja neki a király ne
vében, hogy kapitánysága területére csak kath. papokat engedjen be, a kath.
egyházat és annak papjait mindenben pártfogolja, az esztergomi érsekség birto
kainak ügyébe m a g á t bele ne ártsa.
Eredeti levél. — Fasc. 10. No.

36.

Serenissimi principis ac domini domini Matthiae archiducis
Austriae, domini nobis clementissimi nomine, generoso ac magnifico dominó Georgio Turzo de Bettlenfalua, comiti comitatus A r vensis, pincernarum regalium in Hungária magistro, ac sacrae,
caesareae, regiaeque maiestatis consiliario, ultra instructionem ex
consilio bellico illi datam clementer significandum censuit, quod
licet sacra, caesarea, regiaque maiestas, dominus itidem noster clementissimus ipsi dominó Turzo partium regni Hungáriáé generalis
capitaneatus officium
clementer contulerit, hoc tarnen serio eidem
1
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Thurzó alkudozásait az udvarral és feltételeit a főkapitányság elfogadá
sára 1. a köv. 7—14. számoknál és a hozzájuk f ű z ö t t jegyzetekben.
Csejkő és Szőlős, ma Garamszőllős, Barsmegyében, ekkor az esztergomi
érsekeéghez t a r t o z ó officiolátusok voltak.
E levélre Thurzó már a következő napon felel. Ismét kéri a főherceget,
hogy valamint előde Pálffy Miklós alatt és korábban is mindig lehetett Újvár
ban prédikátort tartani, úgy most is egyezzék bele, hogy úgy ő, mint a zsoldo
sok ev. hitük gyakorlására prédikátort hívhassanak be. Megismétli ezen kívül
többi feltételeit is. (Fasc. 1. No. 5.)
A magyar végvárak és a magyar hadügy az udvari haditanács igazga
tása alatt állott, a magyarországi seregek élén pedig rendesen a főhercegek ál
lottak, így ebben az időben Mátyás, aki „generalis exercituum in Hungária prefectus"-nak címzi m a g á t . (Fasc. 20. No. 4.) Ezek mellé szervezték már korán
a dunántúli és a dunáninneni főkapitányságot. E z utóbbi tisztség viselője ren
desen egyúttal Újvárnak is főkapitánya volt. 1600-ban a dunáninneni és ú j 
vári főkapitány, Pálffy Miklós lemondott és ekkor Thurzónak kínálták fel elő
ször csak az újvári főkapitányságot és kérték, hogy a dunáninneni főkapitány
ságra pedig ajánljon alkalmas egyént. (Fasc. 79. No. 1.) A tényleges t á r g y a 
lások azonban Thurzó és az udvar k ö z ö t t 1601. márc. 31.-én Újvár és a dunán
inneni részek főkapitányságára indultak meg. (Árvái közbirtokossági levéltár
— a következőkben Árv. lt. rövidítve — Fasc. 196. No. 7. és bécsi Kriegs3

4

1

iniungendum decrevit, ne videlicet se in ullum religionis negotium se
immisceat, vei alienos a catholica Romana religione concionatores
sive Vyuary interteneat, sive vero in quaevis alia confinia loca capitaneatui suo subiecta introducat, aut etiam in universis archiepiscopatus bonis, in catholicorum sacerdotum curam animarum quovis
modo nec ipsémet se se immisceat ac in officio ipsorum impediat,
nec vero per alios cultum ipsorum divinum impediri aut turbari
patiatur, sed omni potius tutela et protectione catholicae Romanae
religioni eiusque sacerdotibus adsit. Qua de re, ut reversalibus suis
suae maiestati caesareae et suae etiam serenitati se obliget, sua
equidem serenitas omnino ab eodem dominó Turzo postulat.
Decretum per serenissimum archiducem prima Április 1602.
3

archív, Hofkriegsrat — következőkben H K R rövidítve — 1601. Mai. No. 170.
E x p . ) A tárgyalások több mint egy évig tartottak és egész köteget tesz ki a
levélváltás e tárgyban Thurzó, a haditanács és Mátyás főherceg között. Mivel
e levélváltásból mi kötetünkben csak a vallási részeket közöljük, ismertetjük
röviden e levelezésnek és alkudozásnak Thurzó egyéb feltételeit tartalmazó ré
szeit. A feltételek, amelyek mellett a főkapitányságot elfogadná, a következők:
Szabad kezet kér a kapitányok, vicekapitányok és egyéb officiálisok megvá
l a s z t á s á b a n ; biztosítékot kíván arra,
hogy a zsoldosok
zsoldjukat rendesen
megkapják és hivatalba lépésekor pedig ő kézhez kap a had részére 6—8 havi
zsoldot; gondoskodjék Rudolf a végvárak felülvizsgálásáról, amelyet esetleg az
ő s t a t u á l á s á r a kiküldendő b i z o t t s á g végezhetne és a megállapított hiányok
pótlásáról; élvezhesse Csejkő és Szőlős officiolatusok jövedelmét, amint azt
elődje, Pálffy is élvezte; az esztergomi érsektől katonai ügyekben teljesen füg
getlen legyen, tarthasson udvarában Újvárban szabadon vallásán levő prédi
k á t o r t ; végül kér m é g több kisebb jogot és jövedelmet, amelyek Pálffyt is meg
illették. A haditanács teljesíthetetlennek t a l á l t a Thurzó feltételeit főleg a val
lás ü g y é t és a zsoldosok fizetését illetőleg, ami érthető, mert hiszen nem volt
miből és honnan a szükséges pénzt előteremteni. A vallás ügyét illetően bele
s z ó l t az alkudozásokba az esztergomi érsek is, aki azt igyekezett elérni, hogy
a s a j á t pénzén tartott zsoldosok az ő s a j á t zászlói és saját jelképes főparancs
noksága alatt maradjanak, valamint hogy a leendő főkapitány az egyház dol
gaiba és a vallás ügyébe ne szóljon bele, Újvárban és a többi várakban a pro
testáns vallást meg ne tűrhesse. Thurzó tudatában e tisztség nagy jelentősé
gének, minden erejével és a legélesebb logikával s z á l l t síkra feltételei teljesítése
mellett, amelyek k ö z ö t t a fenti k e t t ő j á t s z o t t a a legnagyobb szerepet. Nem ért
el semmit, Ígéretet kapott csupán, de a valóságban maradt minden a régiben,
a zsold fizetésére nem volt fedezet. A z 1602. aug. 18.-án kelt instrukció pe
dig nemhogy a prédikátor tartására irányuló k í v á n s á g á t teljesítette volna, ha
nem szigorúan megtiltja neki, hogy főkapitánysága területén a kath. valláson
kívül más vallást is megtűrjön. Kinevezése ugyancsak a mondott dátum alatt
kelt ós egy évre s z ó l o t t . (Kinevezési decretum és instrukció: Fasc. 17. No. 36.,
Fasc. 20. No. 4., Fasc. 34. No. 1. — A t á r g v a l á s egész anyaga megtalálható
H K R . 1601. Mai. No. 170. E x p . ; 1601. April. No. 152.
Registratur.; 1602.
Registratur, Jaenner No. 121., Maerz No. 195., 196., April No. 2., Juni No.
131., 133., 135., Aug. No. 4., 177., 178., 180., 181. Árv. lt. Fasc. 196. No.
7. és 207.).
A király T h u r z ó t ó l reverzálist
kívánt
arra
nézve,
hogy a vallás
ügyébe m a g á t bele nem ártja, a prot. vallást meg nem tűri, ellenben a kath.
vaílást mindenkor oltalmazza és terjedését előmozdítja. Thurzó ebben annál
nagyobb sérelmet l á t o t t , mert elődeitől ilyen reverzálist nem kívántak. (V. ö.
a 12. és 14. számokat.)
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8.
1602. május 20. Bécs.
Mátyás főherceg

Thurzó

Györgyhöz.

Thurzó válaszára, melyet Mátyás főhercegnek az ez évi diéta befejezésekor
a felsőmagyarországi főkapitányság ügyében neki kézbesített levelére adott, Má
t y á s értesíti Thurzót, hogy az említett levelében a kath. egyház védelmére kí
vánt írásos reverzálist egyszerű szóbeli Ígérete ellenére nem engedheti el.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes viaszpecséttel. — Fasc. 12. No. 3.

Matthias Dei gratia archidux Austriae, dux Burgundiáé, comes
Tyrolis.
Magnifice nobis sincere Dilecte. Intelleximus ea, quae nobis
ad decretum nostrum sub finem proxime praeteritae dietae Posoniensis tibi exhibitum responderis. Quantum itaque ad non impediendos, sed tuendos potius et promovendos catholicae Romanae
ecclesiae sacerdotes attinet, in eo a resolutione sacrae, caesareae,
regiaeque maiestatis domini et fratris nostri observandissimi, iam
antea tibi intimata récédére nullatenus possumus, quod ad reversales
a te postulatas clementer hac in parte strictiores per te edendas
relaxamus, dummodo nobis promittas, divinum cultum atque exercitium catholicae Romanae religionis te nullibi in bonis archiepiscopalibus atque etiam confiniis vei vero personas ecclesiasticas turbaturum aut molestaturum, sed nec concionatorem ullum, praeter
Romanum catholicum sacerdotem, te inducturum.
Quod tibi cle
menter significandum duximus. Datum Viennae vigesima M a i i anno
Domini 1602.
Matthias m. p.
Lippay m. p.
1

Kívül rájegyezve: Exhibitae sunt nobis Byttche 1. Junii 1602.

in riegotio

religionis seu sacrificulorum.

9.
1602. június 16. Bécs.
Mátyás főherceg

Thurzó

Mivel az újvári és a dunáninneni
minden pontra nézve létrejött közöttük
lásügyi feltételt, felszólítja, hogy ebben
a király akaratának, hogy a tisztségbe
tattathassa.

Györgyhöz.
főkapitányság ügyében már
a megegyezés, kivéve a val
a dologban is tegyen eleget
most már minél előbb beik

1

No.

Eredeti
17.
1

Lippay
neveztetik ki.
196. 1. Magyar
Thurzó
1

levél,

zárlatán

papirfelzetes

viaszpecséttel.

—• Fasc.

János 1604 elejéig királyi titkár, majd királyi
(Károlyi Árpád: Néhány történelmi tanulmány.
országgyűlési emlékek X . k. 346. 1. 1. jegyzet.)
v á l a s z á t 1. a 10. számnál.

separatus.

személynökké
Bpest,
1930.

Keltezetlen.

[1602.

Thurzó György

június /<?. után.]

Mátyás

főherceghez.

Június 16.-áról h o z z á i n t é z e t t levelében a f eis ómagyar országi főkapitány
ságra v o n a t k o z ó articulusokat mindenben elfogadja, csupán azt kéri, hogy, vala
mint elődeinek, Forgách Simonnak, Dobó Ferencnek és Pálffy Miklósnak, úgy
neki is engedtessék meg, hogy, ha nyilvánosan nem, legalább saját házában tart
hasson hitén levő prédikátort. A kath. vallás ügyeibe egyébként nem fog bele
avatkozni és arra fog törekedni, hogy ellene e téren semmi panasz ne legyen.
F o g a l m a z v á n y . — Fasc. 24. No. 15. (Melléklet.)

Serenissime.
Decima sexta huius mensis Junii, Vienna a S-te V-a dominó
meo clementissimo ad me benigne scriptas literas hodie hic T y r nauiae in reditu meo Posonio, ubi cum aliis S-ae M-tis C-ae consiliariis praesens eram, ea, qua par fűit, humilitate accepi. Quantum
itaque ad articulos, quos mihi S. V . benigne exhibendum esse curavit,
attinet, iis, ut postremo sunt descripti, mecumque conclusi, omnibus
módis, pro posse, me satisfacere enitar. Sperans S-am M-tem et
S-tem V-am meorum laborum, servitiorumque fidelissimorum hactenus praestitorum et posthac praestandorum condignam rationem
et imo in futurum habituros.
Quemadmodum autem aliis partium istarum regni capitaneis
dominis Simoni Forgach, Francisco D o b ó et semper dominó
N i [ c o l a o ] Pálffy
instructio de negotio religionis data fűit, ita et
ego simili articulo ero contentus, quod si vero simili ratione, ut
reliquis praedecessoribus meis, publice conciones confessionis Augustanae non concederentur, privatum in nospitio tarnen vei concionatorem meae confessionis alendum mihi S-am M-tem ac S-tem
V-am clementer concessuros omnino confido.
1

2

3

4

1

L . a 9. számnál.
• Katonai pályafutása 1551-ben Lippánál kezdődik és 1556-ban lett du
náninneni és újvári főkapitány. 1596-ban főpohárnoki m é l t ó s á g o t kap. Megh.
1598-ban. Élete végéig megmarad protestánsnak. (Sörös Pongrác: Ghimesi For
gách Simon. Századok 1899. 595., 698. 11. — Bártfai Szabó L á s z l ó : A Hunt
Paznan nemzetségbeli Forgách család története. Esztergom, 1910. 235. s köv. 11.)
Korán az udvarba kerül, majd lévai főkapitánnyá és Barsmegye főis
pánjává neveztetik ki. Forgách Simon u t á n 1582-ben lesz dunáninneni és ú j 
vári főkapitány és e tisztet viseli 1588-ig. 1597-ben haditanácsosi kinevezését
nem fogadja el. Megh. 1602. szept. 15.-én. Kitűnő jellemzése található Takáts
Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. 2. kiad. é. n. 379. 1.
Szül. 1552. aug. 10. 1581-ben főkamarás, 1582-ben belső királyi taná
csos, 1584-ben komáromi főkapitány, 1589. jún. 1.-én (Fasc. 34. No. 43.) dunán
inneni és újvári főkapitány, 1598-ban hajtja végre bravúros t e t t é t , Győrt viszszafoglalja a töröktől. 1600. április 23.-án halt meg. Ü g y ő, bár kath. volt
mint két elődje a protestáns e g y h á z a k a t kapitányságaik területén pártfogolták.
(Jedlicska P á l : Erdődi Báró Pálffy Miklós. Századok 1882. 441. 1. és Adatok
Erdődi Báró Pálffy Miklós, a győri hősnek életrajzához és korához. Eger, 1897.)
3

3

4

I n confessionem tarnen catholicam Románam me nequaquam
ingerere volo, cum magis militaria quam theologica erunt mihi
tractanda, sic, ut omnia benevolentiae et amicitiae officia a me
habere experiantur, neque in turbanda eorum religione aliqua conquerendi de me habeant iustam occasionem, in i d omnino incumbere
volo. Confidens et eos simili benevolentia me meosque prosecuturos.
Haec ad S-tis V-ae mandátum humillime respondendum esse censui.

11.
1602. augusztus 14. Bécs.
Mátyás főherceg Thurzó

Györgyhöz.

Thurzó feleletére, amelyet ez M á t y á s főhercegnek jún. 16.-ról hozzáinté
zett levelére adott, közli vele, hogy a király Újvárban ev. prédikátor t a r t á s á t
még a saját házánál sem engedi meg.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes viaszpecséttel. — Fasc. 10 No. 40.

Matthias Dei gratia archidux Austriae, dux Burgundiáé, comes
Tyrolis etc.
Magnifice sincere nobis Dilecte. Ea, quae nobis ad benignum
nostrum mandátum die decima sexta Junii ad te dátum respondisti,
clementer intelleximus. Quantum ad nonnullos articulos, in quibus
te nostrae voluntati accomodaturum offers, i d ex debito officii t u i
et bene quidem facis. Quod vero ad concionatorem Augustanae con
fessionis in hospitio Tuo privatim alendum atque ibidem conciones
faciendas attinet, in eo nulla ratione a benigna sacrae, caesareae
regiaeque maiestatis, domini et fratris nostri observandissimi resolutione, qua nullum omnino sive publice sive privatim cuipiam concionatorum praeter catholicos Romanos in istud praesidium W y w a r i ense, imo nec in alia admittendos, multo minus alendos decrevit,
récédére possumus, cui ut tu quoque humiliter te accomodare neque
concionatoris admissionem ulterius urgere, verum officio generalis
T u i capitaneatus invigilare debeas, authoritate eiusdem maiestatis
caesareae atque regiae T i b i benigne committimus. Secus non facturus.
Datum Viennae decima quarta Augusti anno Domini 1602. etc.
1

Matthias m. p.
Kívül rájegyezve:
praesentes

Lippay m. p .
Diss

Schreiben

Byttchae 28. Aug. 1602.

inducendi aut intertendi (!) Viuary.

1

2

L . a. 10. számnál.
L . 8. sz. 1. jegyzet.

mit

Fleis

2

zubestellen. — Exhibitae

in negotio religionis,

concionatorisque

non

1602. augusztus 14. Hely
Thurzó

György

Mátyás

nélkül.

főherceghez.

Megértette leveléből a király akaratát, hogy a felsőmagyarországi főka
pitányi állás elfoglalása alkalmából reverzálissal kellene m a g á t kötelezni, hogy
az egyházi javak, főleg pedig az esztergomi érsekség javainak ügyeibe nem szól
bele és a véghelyeken, a s a j á t személyét sem véve ki, csak kath. papok t a r t á s á t
engedi. Ilyen reverzálist azonban hitbeli meggyőződése ellenére nem adhat és ha
e feltételt a király nem engedi el, bár elődjeitől ilyet nem követelt, kész a
f ő k a p i t á n y s á g o t másnak átengedni. Ami azt a pontot illeti, hogy a kath. egy
ház ügyeibe ne avatkozzék, ezt már előző leveleiben is megigérte.
F o g a l m a z v á n y . — Fasc. 1. No. 30.

Serenissime Princeps ac Domine, Domine mihi clementissime.
Post fidelium servitiorum meorum in gratiam S-tis V-ae humillimam
subiectionem.
Literas S-tis V-ae ad me die — praesentis mensis Augusti
Vienna datas debito cum honore accepi et ex illis inter alia i d
humillime intellexi, quomodo S. V . ex gratiosa S-ae M-tis C-ae,
domini nostri clementissimi dispositione iterato a me i d exigere
dignatur, ut i n officium generalis capitaneatus partium Cisdanubianarum regni huius introducendus, coram dominis commissariis
id promittam, reversalibusque etiam literis meis ad i d me obstringam, quod videlicet a bonis et iurisdictione ecclesiastica praesertim
archiepiscopatus Strigoniensis omnino abstinere, tum et Uyuary et
in aliis confiniis ac locis adeoque pro mea ipsius etiam persona non
alterius, quam Romanae catholicae confessionis sacerdotes intertenere debeam.
Doleo profecto ex animo, Domine clementissime, ad id me
tarn stricte cogi, quod a praedecessoribus olim meis eodem officio
1

1

Elődeire a főkapitányságban 1. a 10. számot. — Annak bizonyítására,
hogy Thurzó mennyire fájlalta hitbeli meggyőződésének ilyetén való semmibe
vevését, ideiktatjuk az udvari haditanács által h o z z á k ü l d ö t t instrűkciótervezetre tett megjegyzéseiből a 11. pontot, amely a vallási részre vonatkozik:
„Ad undecimum articulum quod attinet, in quo cavetur, ne me in religionis ne
gotium ingeram, concionatores nimirum receptos amovendo et alios substituendo,
ritusque et ceremonias ecclesiasticas abolendo aut innovando, equidem agnosco
et ipse hunc articulum inter caeteros vei maximum et potissimum esse debere.
U t enim homo duabus ex rebus constat, anima scilicet et corpore, quarum
secundum corpus utpote et eius in hoc mundo attributa in omnem eventum et
fortunam, praesertim pro dulci patria et eius principibus exponere fortiter
quemque decet, ita animam seu bonam conscientiam (quae religione potissimum
fovetur et continetur) soli Deo creatori conservari debere dignum et iustum est.
I n his itaque et me Deo adiuvante. quoad vixero, sic attemperare studebo,
quod vitám et facultates meas ad effusionem usque sanguinis pro sua Matte
et Sertate V r a , patriaque adeo ipsa omni discrimini exponere non dubitabo,
verum religionem, in qua natus et educatus sum, quamve a parentibus meis,

functis nunquam est flagitatum, ut videlicet contra confessionis suae
formulám atque conscientiam ipsam reversales tales, quales a me
exiguntur, dedissent.
Et quia iam antea de eodem negotio satis
prolixe per literas apud S-tem V-am egi, effecique, quod S. V . in
id clementer consensisse videbatur, ut nimirum a talibus reversalibus
literarum S-tis V-ae testimonio Über esse possem, nec enim esset mihi
integrum, salva conscientia contra religionem ab incunabulis ipsis
imbutam literas reversales dare.
Supplico itaque S-ti V-ae quam humillime, si me eodem officio
fungi vult, dignetur apud S-am M-tem clementer efficere, ut ex tot
conditionibus et petitionibus a me propositis, nec tamen obtentis,
hoc solummodo beneficii mihi largiri dignetur, ne ad tales reversales
contra religionem, confessionemque meam dandas cogerer. Quod si
necdum impetrare potuero, S-ti V-ae optime constat, quo tempore
et quibus cum conditionibus officium hoc mihi sit delatum. Malo
igitur, finito hoc uno anno, quod i n primam diem proxime venturi
mensis Octobris incidet, ut S. M . ac S. V . , domini nostri clementissimi, ex me ín alium quempiam magis idoneum et qui pro voto
S-ae M-tis mandatis per omnia subscribere et respondere, literasque
tales reversales dare possit, officium hoc honeste transferant, quam
ut contra confessionem semel amplexam similes reversales literas, ut
a me expetuntur, dem.
Interim tamen, quia summám et urgentem patriae necessitatem
videó, tum quia milites ex contributione regni per me sunt conducti,
ne me ante terminum anni officio valedixisse videar, i n officium
venire ac quo potero, optimo instructus apparatu i n castra descendere atque ea, qua teneor, S-ae M - t i C-ae et S-ti V-ae fidelitetate
2

quasi per traducem hausi et imbibi, in Augustana, ut vocant,
confessione
comprehensam, ut immutem et aliam aliquam amplectar, ad illud cogi minimé
volo. Alios similiter m.'hi subiectos, ut ad amplectendum hoc vei illud cogam,
prorsus inconveniens esse duco, cum sciam religionem ipsam docendo magis
quam iubendo, monendo non minando propagari. Quocirca optarem plurimum,
ut sicut tempore magnifici quondam domini Pallffy tria templa Vywary palám
essent: primum pro concionatore domini archiepiscopi, alterum vero, quod an
tea calvinistarum fűit, ita ut Germanorum reformatorum pro Augustanae
confessionis ac tertium pro Germanico concionatore et beeret unicuique, quem
vellet, audire concionatorem, me neque cogente, neque suadente neque turbante
quemcunque, id quod neque ipsi dominó archiepiscopo spero esse contrarium. Cum
etiam hoc tempore Germanicus Augustanae confessionis minister in eodem loco
maneat et locus ille Vjuariensis sumptibus suae mattis extructus ac non archi
episcopi, merítő in hoc suae mattis religionis dispositione, quae hac in parte
testem esse debet, tendere tenebitur. Alias talem locum ampleeti, in quod id
contra meam confessionem prohiberetur, qua conscientia possem, Sertatis Vrae
submitto benigno iudicio." F o g a l m a z v á n y . Fasc. 34. No. 45. V. ö. H K R . 1601.
Mai. No. 170. Exped. 3. drb. 11. pont. Thurzónak a haditanácshoz k ü l d ö t t le
vele eredetiben. A dőlt betűvel szedett rész Thurzó s. k. betoldása. A hadi
tanács instrukciótervezete a Fasc. 34. No. 46. jelzet alatt fekszik.
2

Thurzót a király ideiglenesen
(V. ö. Fasc. 20. No. 4.)'

egy évre bízta meg a

főkapitánysággal.

et subiectione servire ac officio meo satisfacere studebo. I d unicum
iterum atque iterum suppliciter rogans, ut sive me fungi hoc officio
ac meae huic ex parte religionis petitioni assentiri S. M . et S. V .
voluerint, sive non: Me nihilominus sua gratia clementissime prosequi ac pro tali fideli subdito ac servitore, qui res fortunas et bona
sua universa, vitamque adeo ipsam penes S-am M-tem et S-tem
V-am exponere et profundere est paratus, benignissime agnoscere
dignentur.
Cum autem domini sacerdotes in archiepiscopatu existentes
suos episcopos et superintendentes, bona vero archiepiscopalia administratorem ac suos provisores habeant, me planum quid cum illis
negotii vel certe nihil habere, certum est, meum enim est, militaria
tractare ac non in aliorum negotia, officia vel religionem ingerere.
I n bona ecclesiastica et in negotium religionis catholicae Ro
manae quod me immittere nolim, quin personis ecclesiasticis debito
cum honore et reverentia quod tutelam etiam exhibere sum paratus,
i d iam antea literis meis, quae instar reversalium esse possent, facturum me humillime obtuli.
Super quibus omnibus clementissimam a S-te V-a expecto
resolutionem. Mea humillima servitia perpetua eidem offerens. Da
tum 14. Augusti.

13.
1602. augusztus 21. Biccse.
Thurzó

György

Mátyás

főherceghez.

Mátyás főhercegnek aug. 17.-én hozzáintézett levelére azt
feleli, hogy a duná inneni főkapitányság elfogadására már több alka
lommal megjelölt feltételeiből nem engedhet. Fizetetlen zsoldosok
kal a végeket nem tudja megmenteni és az ebből keletkezhető veszé
lyekért nem vállalhatja a felelősséget. A vallási kérdésben pedig
lelkiismerete ellenére nem változtathatja meg álláspontját. Reméli,
hogy a király elfogadja feltételeit és rövidesen be fogja iktattatni
a főkapitányságba.
1

E g y k o r ú másolat. — Fasc. 1. No. 16.
1

V. ö. a 6—12. számokat. Mikor Thurzó e levelet írta, főkapitányi ki
nevezése már megtörtént és instrukciója elkészült, amelyben bizony ez utolsó
levelében is hangoztatott két legfontosabb feltételét nem teljesítették. Bár a
tisztség ráruházása ennek ellenére is megtörtént, azt egy év leteltével már viszs z a akarja adni. N y o m ó s okokkal indokolja meg e szándékát, de ezek között is
legjelentősebb a vallási indok. A király szigorú hangú mandátumban hagyta
meg neki, hogy a végvárakból a prédikátorokat mind űzze ki, amit azonban
ő részben hite ellenére, részben az ev. vallású zsoldosok lelkiismereti szabadsá
gának megsértése nélkül nem tehet meg. Hogy tehát a király haragját magára
ne vonja, „ s a t i u s . . . . est officio valedicere, quam aliqua contra conscientiarn

14.
Keltezetlen.
Thurzó

György

[1602.]

Mátyás

főherceghez.

Midőn a haditanáccsal már csaknem megegyezett a felsőmagyarországi
főkapitányság ügyében, kapta meg Mátyás levelét. Annak a kath. vallásra vo
natkozó feltételeit, hogy t. i. főkapitánysága területén a kath. papok működését
ne zavarja, s ő t nekik védelmet nyújtson s a kath. egyház ügyeibe ne avatkoz
zék, elfogadja, csupán az erre v o n a t k o z ó írásbeli reverzális elengedését kéri, mi
vel azt elődei sem adtak. Kéri továbbá, hogy valamint elődei, úgy ő is tarthas
son s a j á t udvarában vallásán levő prédikátort, amennyiben ezt a király nem
engedné meg, úgy a főkapitányságot nem fogadhatja el.
Fogalmazvány. — Fasc. 10. No. 36. (Melléklet.)

Serenissime Princeps etc. Decretum S-tis V-ae hesterna die
emanatum hodie, cum plane ex comitiis discedere Vellern ac cum
consilio bellico maiori ex parte de offico generalis capitaneatus
conclusum fuisset, humillime accepi et intellexi. Quantum itaque ad
negotium religionis attinet, iam antea aliquoties S-ti V-ae ingenue
aperui, me nullám hactenus confessionem secutum vel amplexum
fuisse, quam eam quae Augustana nuncupatur, in qua etiam ad
extremum vitae meae halitum perseverare constitui.
U b i tamen S. V . mihi clementer mandare dignatur, ne catholicos concionatores in eorum vocatione impediam, aut aliquid in
sacris immutem, equidem, Domine clementissime, ultro i d agnosco
et profiteor, mearum esse partium arma et militiam tractare et
exercere, non vero in negotium religionis catholicae Romanae i m miscere. Proinde prout ea hactenus passim i n confiniis suae maies
tatis colebatur, in tali statu polliceor me illám relicturum. Atque
quantum ad personas ecclesiasticas attinet, me easdem contra quasvis violentias et turbas pro meo officio defensurum esse, ut tamen
reversionalibus literis, pro uti S. V . requirit, me ad i d astringere
habeam, cum nullus praedecessorum meorum ad i d fuerit alligatus,
neque me ad i d cogi S-tem V-am supplex peto.
Quocirca, quod iam antea aliquoties humillime rogavi, nunc
itidem suppliciter rogo, dignetur S. V . mihi i d liberum relinquere,
quod n u l l i antea est denegatum, ut si non publice in aliquo loco
solenni, saltem in hospitio meo meaeque confessionis concionatorem
liceat mihi intertenere et audire. Alioqui, si i d extreme mihi
1

2

facere vel in gravem dictae mattis
indignationem propter non observantiam
mandati incidere." A király azonban a nehéz és háborús időkre való tekintettel
nem teljesíti kérését és felmentése csak 1604. m á j . 11.-én történt meg. ( H K R .
1604. Mai. No. 159. Exp., 1604. Mai. No. 30. Registratur; Fasc. 34. No. 4.,
Fasc. 8. No. 90., Fasc. 34. No. 14., Fasc. 41. No. 23.)
Szervezésére 1. 6. sz. 1. jegyzet.
Elődjeire a főkapitányságban 1. a 10. számot.
1
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negaretur, nequaquam officium hoc assumere ac administrare pos
sem. Super quo clementissimum a S-te V-a citissime expecto
responsum. etc.
Kívül: Replicatio domini magnifici secunda.

3

15.
I 6 O J . október 8. Prága.
Rudolf

mandátuma

Thurzó

Miklóshoz.

1

Meghagyja neki, hogy a Stiriából kiűzött Fischer prédikátort, akit baj
móci várába fogadott, űzze ki javaiból és a jövőben neki védelmet ne nyújtson.
E g y k o r ú másolat. — Fasc. 43. No. 2.

Rudolphus secundus
Magnifice Fidelis nobis Dilecte. Ex fidedigno relatu non sine
magna displicentia intelleximus, qualiter T u sectarium illum et
haereticum Fisser concionatorem, quem adhuc serenissimus quondam
princeps Ernestus archidux Austriae etc. fráter noster charissimus
fidelissimae memóriáé ex Styria expulsisset et ablegasset, in bonis
Tuis Baymochianis foveres et retineres, qui et Scholas ibidem
erigeret, suamque haeresim passim disseminaret et sacerdotibus
catholicis in vicinia Tua commorantibus varias molestias et iniurias
Tuo fretus praesidio exhiberet. Quod cum nequaquam ferre possimus, ut huiusmodi sectarii et aliunde explosi concionatores in
regno nostro Hungáriáé pedem figant, et miseram plebem suis erroribus contra publicas etiam eiusdem regni nostri constitutiones inficiant
et imbuant ac principibus insuper oblatrent et molesti sint, idcirco
Fidelitati Tuae harum serié firmissime et sub gravi indignationis
nostrae poena committimus et mandamus, aliud omnino habere
nolentes, quatenus ubi has nostras literas acceperis, dictum sectarium
concionatorem ex Styria, u t i praemissum est, eiectum, in bonis Tuis
nullibi pati et fovere, sed confestim sine ulla mora, difficultate, renitentia, excusatione et dilatione ablegare et eiicere, neque imposterum
recipére et alere aut praesidio et subsidio Tuo füleire, sed potius, uti
fidelem subditum decet, serio et expresse huic voluntati nostrae Te
obedienter et omnimode accomodare debeas et tenearis. Secus
2
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A z előzményekre v. ö. a 6—13. számokat. A nádor első replikája Má
tyásnak 1602. ápr. 1.-én a haditanács útján hozzáintézett levelére a Fasc. 78.
No. 7. jelzet alatt fekszik.
Személyére v. ö. a 22. sz. 1. jegyzetét.
Rudolf király öccse, megh. 1595-ben.
Bajmóc, Nyitramegye. I t t tartotta Thurzó Miklós udvarát.
1
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nullatenus facturus. Datum in arce nostra regia Pragensi, Octava
die mensis Octobris anno Domini 1603.
Rudolphus.
Franciscus Forgách.
Himelreich.
episcopus Nitriensis.
4
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16.
7604. január j o .
Abrahamides

Izsák zólyomi

Zólyom.

prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

Szuhay I s t v á n pozsonyi kamarai elnök meghagyta neki és Kapirius And
rás hajniki prédikátornak, hogy városaikból költözzenek ki, a városi tanácsnak
pedig és Zólyommegye tanítóinak, hogy térjenek a kath. vallásra. Kéri Thurzót,
hogy a többi prot. urakkal védje meg az országgyűlésen az e g y h á z a t és a val
lás szabad gyakorlatát.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Salutem per Salvatorem dominum nostrum Jesum Christum
cum humili officiorum commendatione.
Etsi, spectabilis et magnifice Domine, Domine, Patrone benignissime, v i x me satis honeste excusare possum, quod tot mensibus
silentio praetermissis, officium, observantiamque erga magnificam
D-nem V-am, scribendo aliquid, contestari neglexi, multo tamen
minus pro negligentia ista tunc mihi perorare convenit, cum et
occasio scribendi et idoneus mercuriolus sese ultro offerunt. Quocirca
plane mihi persuasi ne fas futurum, si magnificae D-nis V-ae famulum, nobilem hunc et optimum adolescentem populärem nostrum
sine meis qualibuscunque literis dimitterem. Quid autem hisce procellosis et (ut ea noster gentium apostolus vocat) periculosis temporibus scribam, aliud fere non habeo, quam quod ipsa horum
dierum ratio subministrat. Sp-em ac M-am D-nem V-am post diuturnum illum et periculosum cum morbis conflictum pristinas vires
resumere, mecum laetantur profecto omnes boni, quotquot pium
magistratum tanquam donum Altissimi pie amant et reverenter
venerantur. Archiater coelestis et sospitator, dominus noster Jesus
Christus deinceps etiam non auferat medicam illam suam misericordiam a magnifica D-ne V-a et salutare suum det i l l i , addat robur
corpori et vires, tum ad obeunda fortiter, tum ad toleranda animose
gravissima sane, vocationis munia, idque propter gloriam prae4

E m á s o l a t o t Thurzó Miklós
1604.
jan.
12.-én
Bajmócból Thurzó
Györgyhöz intézett levelével megküldi neki és kéri, hogy adjon neki tanácsot.
U. a. jelzet.
Magyar kancellár. V . ö. a 28. 1. 3. jegyzetét.
Himelreich Tibor magyar kancelláriai titkár, a prágai udvarnál mű
ködött.
5
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potentis nominis sui divini, ecclesiae emolumentum, patriae aerumnosae salutem, privatamque M-tiae V-ae consolationem. Quantum
ad nos: Vivimus equidem, Domino propitio, utcumque ex animi
sententia contenti fortuna dierum. N o n facimus, sed, quae humanarum virium est imbecillitás, conamur quisque suo loco facere
officium, Domino piis conatibus misericorditer cooperante. Ecclesiolae horum locorum, praeterquam, quod liberae metu, citra periculum pestilentis nationis Vallonicae, pulchre sane, Jesu Christo
laus, floruerunt, mediocriter etiam respiraverant (inde a memoria
parentum fere nostrorum) a persecutionibus Antiochi occidui, spiritu
Christi occisi, sed illustri adventu ipsius penitus occidendi. Nisi quod
paucis hisce retro diebus, non modo passim in vicinis comitatibus
moliri quaedam per suos sacrilegificulos, locustas et ranas apocalypticas coepit, sed nobis etiam quaedam, satis pro imperio denunciat.
Isaaco nempe Veterisolio statim nec mora in exilium abeundum,
iudici, senatui civibusque Veterisoliensibus amplectendam jesuicam
mathaeologiam, quam fortassis non inepte dicamus cacolycam
negligionem, quod nisi faxint, parari iam nobis et plerisque aliis
piis et orthodoxis Jesu Christi servis, in agro Veterisoliensis dioecesis
evangélium docentibus, i n Castro Posoniensi castellanatus dignitates,
sed in furcis, compedibus, brevibus gyaris et carceribus. Haec per
notarium nostrae Reipublicae nuper ad Cameram Hungaricam
publico nomine legatum reverendo Isaaco et reverendo viro domino
Andreae Kapyrio Haynicensis ecclesiae ministro nunciavit ille. Ille,
inquam, cuius nomini lubenter parco, cum praesertim non dubitem,
M - t i a m V-am odorari, quem intelligam. Quantum ad me et meos,
tacuimus et tacebimus equidem non i n v i t i , quoad eius fieri poterit,
1
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Zólyommegy ében az új hit mindjárt a reformáció kezdetén gyökeret
vert. Ebben az időben a megyében 27 egyház virágzott.
Abrahamides Izsák. S z ü l e t e t t a zólyommegyei
Hrochoton,
(ma Horh á t ) és innen a mellékneve Hrochotius. A 171. sz. 1. jegyzete szerint a je
zsuitáknál tanult Lépes B á l i n t t a l e g y ü t t . Járt Prágában, Lipcsében, majd ha
zatérve, Zólyomban hirdeti az Isten igéjét. 1607-ben a bajmóci egyház élére
kerül, a zsolnai zsinaton pedig Pozsony-, Nyitra- és Barsmegyék superintendensévé választatik. 1619-ben másodszor nősül és Reichart Apollonia passaui
hajadont veszi feleségül. (V. ö .a 206. és 208. s z á m o k a t . ) Meghalt 1621-ben.
Kiváló szónoki képesség és a teológiai tudományokban való jártasság jellem
zik. K ö n y v t á r á t halála u t á n Thurzó Szaniszló k a t a l o g i z á l t a t j a . (248. sz.)
A z ellenreformáció korában gyakori szójátékok egy példája.
Hajnik, Zólvommegye. 1605-ben prédikátora Dolinsky András. (Árv.
lt. Fasc. 198. No. 8.)
Szuhay Istvánra, a pozsonyi kamara elnökére, az ellenreformáció esz
közökben nem v á l o g a t ó s harcosára céloz. 1593—1598. váci püspök, 1607-ig
egri püspök, 1603—1607-ig egyben esztergomi érseki adminisztrátor, 1607-től
1608-ban bekövetkezett haláláig kalocsai érsek. A pozsonyi magyar udvari
kamarának 1596. aug. 19-től az elnöke. Jellemzését és a vonatkozó irodalmat
1. Iratok Kassa sz. kir. város
rekatolizálásának
történetéhez.
Közli:
Paulinyi Oszkár. Magy. Prot, e g y h á z t ö r t . A d a t t á r . 14. évf. (1930.) 20. 1. 8.
jegyzet.
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gloriaque nominis divini passa fuerit, non commissun facile aliquid,
quo l u p i supra nos bibentes o f f e n d a n t u r , Universum, q u i d q u i d

illud

est, Jesu Christo navarchae et gubernatori naviculae suae et piis pro
veritateque relantibus magistratibus et patronis relinquentes. Chris
tus viderit, ubi turturi suo nidulos, etiam in hac decrepita mundi
canitie, sit fixurus, qualiave halcyonia largiturus. Ponimus in s i lentio et fortitudine spes nostras. Pars enim nostra Dominus est,
dixit anima nostra, propterea expectabimus eum. Novimus, quam
bonus est Dominus spectantibus in eum, animae quaerenti illum.
Bonum etiam est praestolari cum silentio salutare Dei, ut cum viro
Dei Hieremia loquamur. Quid, inquam, nobiscum et cum at tumnose
calamitosa patria nostra Hungária sit porro futurum, ille Domina
tor dominus viderit, qui etiam orandus est, ut brachio illo suo
excelso increpet feram arundinis, congregationem taurorum conculcantium propter beneplacitum argenti, utque dissipet gentes, quae
bella volunt.
Haec, qualiacunque tandem ista occasione spectabili M-tiae
V-ae in pium sinum effundere volui (tanto nempe confidentius,
quanto certius scio, eandem serio dolere super contritione Joseph,
nec obiter, sed cum lacrimosis gemitibus ea audire, quae Tiunc palam
circumferuntur, de miserabili persecutione florentissimarum Jesu
Christi ecclesiarum), ut, quod hic nobiscum fiat, intelligat, ut sanctas
suas preces more solito, cum nostris coniungat, u t denique, si qua
potest ratione, et secum privativis et cum aliis vicinis orthodoxis
dominis amicis suis, proceribus et baronibus, domi forisque
praesertim hisce comitiis ineat fausta consilia et rationes, quomodo
hostium tarn manifesti sanguinariique conatus sapienter reprimi et
pax ecclesiarum moderatis consiliis redimi possit. Atque etiam huc
aeternus ille et immortalis princeps seculorum invisibilis, solus
sapiens Deus vocandus et invocandus. Huc scuta terrae, huc p i i
magistratus omnia sua consilia unice conferre debent. Hoc si
fecerint, osculabuntur filium. Nec dubium est, quin etiam i n his
tristissimis motibus et mutationibus concessurus sit gubernationem
tranquillam et salutarem, quin induet inimicos ecclesiae confusione, qua turpiter confusi convertantur retrorsum omnes, qui mala
volunt populo pascuae eius.
Haec, inquam, sive dolore privato superatus ob calamitates
ecclesiae, sive ita iubente benevolentia spectabilis M-tiae V-ae, verbosius certe, quam voluissem, scribere volui, qua i n re, si quid
praeter decorum commisi ( u t quidem saucius aegerque animus errare
potest Semper) — propter Christum mihi ignosci peto. U t enim
hac ratione delinquendo lubenter dolori privato indulgeo, ita apud
tarn pium et benignum patronum pro hac culpa supplicem me
deprecatorem profiteri nihil erubesco.
a
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A z 1604.-Í pozsonyi országgyűlést február 3.-ára hívták

össze.

Quod superest, Sp-em ac M-am D-nem V-am cum ecclesia
pulcherrima constituta, cumque universa domo inclyta visceribus
misericordiae Domini nostri Jesu Christi suspiriis et gemitibus ardentissimis commendo. Vet(usolii) 30. Januarii anno 1604.
Sp-em ac M-am D-nem V-am reverenter observans servus
J(saacus) A(brahamides) H(rochotius) m. p.

3

Post scripta: M-tiam V-am oro, ut qualescunque literas hasce
cum nemine communicet, cum quidem ob acerbius dicta quaedam
in adversarios, facile mihi periculum creari possit. Ista enim ego
in magnificae D-nis V-ae sinum non alio coniicere volui. Possunt
igitur statim perdi et exuri literae istae.
7

17.
1604. jebr. 6.
Forgách

Zsigmond

1

Tavarnok.

Thurzó

Szaniszlóhoz?

A katholikusoknak a protestáns
vallással
szemben felhozott
tájékoztatja.
Eredeti levél, zárlatán pecsét nyomával. — Irreg. 1. fasc.
7

érveiről

A zólyomi ev. prédikátor 1614-ben Bartossowicz András, akinek fia
ekkor Thurzó költségén a wittenbergi egyetemen tanul. (Árv. lt. Fasc. 198.
No. 119.)
Forgách Ferenc esztergomi érsek testvére. Szül. 1565-ben, megh. 1621ben. 1599-ben királyi tanácsos, 1606-ban országbíró, majd felsőmagyarországi
főkapitány, m í g 1618-ban Thurzó G y ö r g y után nádorrá választják. Családja
ev. vallását későn hagyja el, 1604 elején még evangélikus, de szeptemberben
már áttért. (V. ö. a 28. számot.) és az ellenreformáció nagy harcosa lett.
(V. ö. a 177. s z á m o t . ) Thurzó Györggyel közeli rokonságban áll, mert test
vére, Zsuzsanna volt Thurzó G y ö r g y első felesége. Pályafutására 1. bőveb
ben Angyal i. m. v o n a t k o z ó fejezeteit, valamint Szekfü Gyula: Bethlen Gá
bor, Bpest, 1929. c. művét.
Szül. 1576-ban, megh. 1625. m á j . 1.-én. Nagy műveltségével és poli
tikai i s k o l á z o t t s á g á v a l korán vezető szerepre tesz szert úgy a politikai, mint
az egyházi életben. Főpohárnoki címet kap, majd elnyeri az újvári és a dunán
inneni főkapitányságot, míg 1622-ben Forgách u t á n a rendek nádorrá választ
ják. Politikai pártállására nézve az udvar híve, de Bethlen felkelése idején
h o z z á csatlakozik és tevékeny
részt
vesz a besztercebányai
országgyűlésen.
Thurzó Szaniszló azonban talán nagyobb volt az egyház szervezésében, a prot.
hit védelmében, mint a politikai életben. Mint szepesi főispán Thurzó Kristóf
halála u t á n folytatta a Szepesség egyházi szervezését, nyitramegyei birtokain
pedig fáradhatatlan volt az egyházak és iskolák felvirágoztatása terén. ÁUandó
udvarát Semptén tartotta, ahol a legkiválóbb prédikátorok l á t t á k el mindig
az isteni s z o l g á l a t o t , még pedig rendesen magyar, német és t ó t nyelven. Ne
véhez fűződik az a jelentős válalkozás, amellyel Galgócon egy magasabbfokú
tanintézetet akart alapítani, ahol teológiát is adtak volna elő és így a pré
dikátorképzés ü g y é t is s z o l g á l t a volna. — Életrajza hiányzik. A rávonatkozó
irodalmat illetőleg utalunk az 1. jegyzetben felsorolt két műre.
1
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Spectabilis ac magnifice Domine et Affinis observandissime,
post salutem et servitiorum meorum paratissimam commendationem.
Istenteől kegnek io egessegeth es hoszu eletheth kyuanok
aszonyommal eö kegmeuel edgietemben. A z kegd leueleth megh
adák, kiben értekezik kegd arról, az my aduersariussink mytt propo
náltak az my religionk ellen. Azertt az m y n t t ott Semptennis keztem vala kegdnek beszélny, eeők azt mondgyak, hogj ennek előtte
ezer esztendeőuel es chak háromszáz esztendőuelis nem uoltt ez az
Lutter wallássa, sem Caluinussé, sem penigh más efféle,
hanem
tellyességgel chak az egj pápista religio uoltt. Ismegh chak ezt
hánnyak, hogj az pogányok keözzeölis walamely megh tértt, mind
az igaz hyttre keölleött megh ternyék, azok penigh, azt mond
gyak eők, hogj mind az papistha hyttre tértének megh, azertt az az
igaz hytt. Igj argumentálnak es efféle teöb obiectioyok sok vagyon.
Az frigj tractátálása, hogj megh lészen, azt kegd el hyhety.
Nagiob byzonságertt az kamora leuelének mássátt i m oda kwltem
kegnek, abból beuebben megh érty kegd. Éltesse Isten kegdet io
egessegben. Datum ex ex T o u a r n y k i 6. Februarii anno 1604.
Magnificae V-ae S-tis
servitor et affinis addictissimus
Sigismundus Forgách m. p.
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18.
1604. február
Pogrányi

Benedek

1

26.

Nemeskürt.

Thurzó

Szaniszlóhoz.

2

Az elhunyt semptei prédikátor helyébe a kassai magyar pré
dikátort ajánlja. Addig pedig, míg ezt Semptére lehet hozatni, a
3
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Sempte, Nyitramegye.
Tavarnok, Nyitramegye.
1593-ban korponai, majd nógrádi főkapitány. Thurzó Györgynek mint
újvári és dunáninneni főkapitánynak állandó helyettese. Megh. 1614. májusában
vagy júniusában. (V. ö. erre Lépes Bálintnak Linzből 1614. jún. 12.-én Thurzó
Szaniszlóhoz intézett levelét. Irreg. 3. fasc.) A Pogrányi család a nyitramegyei
Nemeskürtön volt birtokos és a nyitramegyei prot. egyházak e családnak igen
sokat köszönhetnek. Különösen P o g r á n y i Benedek magaslik ki e tekintetben,
akinek a nevét mindig ott találjuk ú g y az egyházszervező zsinatok résztve
vőinek névsorában, valamint a vallás szabad gyakorlatáért folytatott ország
gyűlési küzdelmekben.
Sempte, Nyitramegye. I t t tartotta Thurzó Szaniszló udvarát. 1628ban semptei prédikátorok Pintér G y ö r g y (Acta Publica 30/28.) és Kecskeméthy Gáspár (Acta Publica 30/29.)
Fabricius György. (V. ö. M. Prot. E g y h á z t . A d a t t á r 1930. évf. 40. 1.
2. jegyzet.)
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nagy tudású b a b i
Semptére vinni.
Eredeti,
1. fasc.

4

prédikátort,

sajátkezű levél,

aki

zárlatán

Majtényon"

is volt, kellene

címeres, piros viaszpecséttel.

Irreg.

19.
1604. április 10.
Gesner Salamon wittenbergi

Wittenberg.

lelkész

Thurzó

Györgyhöz.

Skultéti Márton Wittenbergben tanuló eperjesi ifjút ajánlja figyelmébe.
A magyar ev. egyház mostani súlyos idejében e dogmatikailag is kiválóan kép
zett ifjú nagy és hasznos s z o l g á l a t o k a t tehetne az egyháznak.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán sárga viaszpecsét nyomaival. — Irreg.
15. fasc.
1

U t illustri Vestrae Generositati Martinum Scultetum Epperiensem Pannonium commendarem, illustris ac magnifice Domine,
causae me adduxerunt plurimae et gravissimae. N a m et ipse, quod
potissimum est, sua probitate, modestia et in bonarum literarum
studiis profectu haud vulgari idipsum meretur, et ecclesiae Christi
praesertim in Ungaria necessitas hoc officii genus efflagitat, cum
enim per i d temporis, quo hic v i x i t , abunde cognoverim, illum
orthodoxam nostrarum ecclesiarum doctrinam ~ non modo ex animo
amplecti, sed etiam solida fundamenta eius sententiae iecisse et
adversariorum falsas opiniones vehementer detestari, idcirco plane
mihi persuasi, illum in Christi ecclesia ministrum et oeconomum
fore perutilem et apprime necessarium. Illustrem itaque Vestram
Generositatem et magnificam etiam atque etiam rogatam velim, ut
hunc adolescentem suo patrocinio et auxilio porro etiam sicut hac
tenus, non indignum existimet. N o n enim dubito, quin hanc meam
commendationem sua virtute sit comprobaturus et procul enim
4

Nagy- és Kisbab, Nyitramegye. 1628-ban a prédikátora Szerdahelyi
Márton. (Acta Publica 30/29.)
Ma j tény, Pozsony megye.
Mihalkó János eperjesi prédikátor rokona. Ennek 1604. jún. 18.-án
Thurzóhoz írt leveléből tudjuk meg, hogy Skultéti 3 évig tanult Wittenberg
ben Thurzó költségén és sok tudással most j ö t t onnan vissza. Mindjárt vissza
érkezése u t á n meghívja a nagysárosi gyülekezet iskolamesternek, amely állást
Skultéti el is fogadja. A z elfoglalásra azonban nem került sor, mert Thurzó
őt biccsei iskolája élére á l l í t o t t a , később, mint titkárt maga mellé vette. 1614ben pedig az elhalt Neser helyett bécsi h á z a gondnokságát b í z t a reá és innen
tudósítja őt Skultéti a külföldi politikai és vallási eseményekről. 1614. január
jában a linzi tanácskozáson ő képviseli Thurzót. Az apa halála után tovább
szolgálja a fiút, Imrét. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 6., Fasc, 296. No. 407., Fasc.
198. No. 100., Fasc. 208. No. 100., Fasc. 209. No. 4. és 140. Thurzó György
höz és fiához, Imréhez i n t é z e t t leveleit tartalmazza a regesztrált 72. fasciculus.)
5
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V. ö. a 118. 1. 6. jegyzetét.

dubio superaturus. Ceterum illustrem Vestram Generositatem
vinae protectioni ac benedictioni commendo.
Dedi i o . Április anno Christi 1604. Wittebergae.
Illustris Vestrae Generositatis studiosissimus

di-

3

Salomon Gesnerus
d. et templi arcis itidem praepositus.

20.
1604. április

14.

Galgóc.

Maczkó Ferenc galgóci udvarbíró

Thurzó

Szaniszlóhoz.

Értesíti urát Thurzó Kristófnak Galgócban a protestánsok elnyomására
irányuló tetteiről.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes. címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 1. fasc.

Nagyczagos es énekem mindenkoron kegielmes vram, az en
allazatos szolgalatomath aianlom Nagodnak. Istentül io egesegeth
megh adatnj kiuanom Nagodnak mint vramnak.
Kegielmes vram, az Nagod paranczolatiath uetem. Ast elhigie
Nagod biszioniosain, hogj az papokath Christof
uram be nem
hoza, hanem akar valiami magában uallo folifualtczagoth czellekednj. Tegnapj napon megh pranczolta uolt az bíráknak, hogj be
peczetelliek az paphazath; azok hoza mentenek es az valast tétek
Nagos uram nekj, eök ast szemj kepén nem czellekedhetik, merth
eökis azon hiten uadnak es eo Naga szemit nem koltoth uolna az
paphazara, hanem az varas czinaltata. Christof vram eönaga az
valastot atta nekik, hogj nem akaria eoketh teobe haborgatnj, ha
nem maragion minden az eo vallásokban. Az jesuitatok (!) nagos
1
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Sz. 1559, megh. 1605. 1593-tól kezdve a wittenbergi egyetemen a teo
lógia professzora és egyúttal a vártemplom udvari lelkésze. F ő l e g a vitairoda
lom terén működött és a szigorú lutheri orthodoxia harcosa volt.
Személyére 1. a 20. 1. 2. jegyzetét.
Thurzó Kristóf, Szaniszló testvére. 1603—1614. szepesi főispán. Felesége, Erdődy Zsuzsanna kívánságára 1603-ban áttér a kath. vallásra és bir
tokai területén megtiltja a prot. vallásgyakorlatot, a templomokat elveszi és
a prédikátorokat elűzi. (V. ö. a 22., 25. és 29. s z á m o k a t . ) Xilander I s t v á n
szepesváraljai prédikátoré az érdem, hogy Thurzó Kristóf 1613
februárjában
ismét visszatér ősei vallására. Mintegy jóváteendő mindazt, amit a prot. egy
ház ellen elkövetett, kezébe veszi a Szepesség egyházi szervezését és az elnök
lete alatt összeült szepesváraljai zsinaton t e t ő alá is hozza azt. P á r hónapra
rá ezután (1614. ápr. 17.-én) az egyház nagy kárára befejezte földi pályafu
tását.
Egyháztöréneti jelentőségét m é l t a t t a
Bruckner G y ő z ő : A
reformá
ció és ellenreformáció története a Szepességben. 1. k. Bpest, 1922. 212. s köv.
11. és A szepesváraljai zsinat. Nyíregyháza, 1914.
1

2

3

uram Szelierül által hozatata es i t vadnak, nekemis gondom vagion
rea Nagos vram, ha mj leszen
A z hatamas Istennek aianlom Nagdat minth kegielmes vramoth. Datum Galgocz 14. Április 1604.
Sp-is ac M-ae D-nis V-ae
servitor humilis
Franciscus Maczko m. p."

21.
1604. április 29. Zsolna.
Fabri Joachim

1

zsolnai prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

Thurzó a rajeci fürdőből hozzáírott levelében felszólította őt,
hogy május 2.-án vasárnap tartson neki és famíliájának Rajecben
istentiszteletet. Kívánsága szerint május i.-én este Rajecbe érkezik.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes,
Irreg. 2. fasc.

címeres viaszpecséttel. —

22.
1604. május 12. „Ex
Thurzó

György

Thurzó

ratibus."
Miklóshoz.

1

Leveléből értesült öccsének, Thurzó Kristófnak, az ev. vallás elleni tettei
ről. A galgóci templomra vonatkozólag az a tanácsa, hogy mivel Thurzó Szaniszlóval e g y ü t t ketten többet birtokolnak Galgócon, mint Thurzó Kristóf, azt
semmiképen ne engedjék á t neki.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Spectabilis ac magnifice Domine et Fráter mihi observandissime atque charissime, salutem et servitii mei paratissimam commendationem.
3

Vágsellye, Nyitramegye. A jezsuiták történetére 1. Velics László: Váz
a magyar jezsuiták múltjából 1560—1610. Bpest, 1912.
Galgóc, Nyitramegye. A z itteni egyház és prédikátor további sorsára
v. ö. a 22., 25. és 29. számokat.
Megh. 1612-ben. V. ö. a 116. számot.
Mellette van, mint „collega
scholae Solnensis" Fabri Balázs, akit Thurzó 1605-ben meghívott a rajeci egy
házba diaconusnak, majd pedig 1606-ban Briegbe küldi az egvetemre. (Árv.
lt. Fasc. 198. No. 13. és 34.)
Szepesmegyei főispán, Mátyás főherceg pohárnoka. A bajmóci és a
galgóci uradalmakban kapta meg osztályrészét. Thurzó Szaniszlóval és Kris
tóffal újjászervezi a galgóci iskolát 1601-ben. Résztvesz az 1608.-1 pozsonyi or
szággyűlésen és Thurzó Györggyel e g y ü t t nagy része van a vallásügyi cikkek
kivívásában. Megh. 1609. dec. 27.-én. Neje Zerau Anna-Mária.
latok
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May napon eggyeöt induluan Forgách Sigmond sógor vrammal Bichereöl Trinchenben, az varmegye gywlesseben keöllettuen
mennem zinten, az predmery ' hydnál adak be az zaira az kegd
leuelett, mellybeol i m ertem, mynemeö halhatatlansagokatt kezdett
cheiekedny Thwrzo Christoff. Az holl az galgoczy zenttegyhazatt iria kegd, hogy el akarya foglalny, kegdnek, mintt zerelmes
eöchem vramnak, egieb tanachott ennél iobbat nem adhatok, hanem
hogy ketten Thwrzo Zanislo ' eöchem vrammal teöbbet byruan
Galgochban, az zentegyhazatt semmykeppen el ne engedgie kegd
foglalny. H a peörleny akaris érette kegtekkel, am pereollieön es
keölcheön, de kegtek ne engedgie. H a ezeben vezy, hogy kegmetekys keményen tarttia magatt ottan, alab hadgia az dolgotth. stb....
Tarcha meg az V r Isten Kegteketys mind azzonyommal eö kegmeuel sokáig io zerenchessen. Ex Ratibus die 12. M a i i anno 1604.
Sp-lis ac M-ae D-nis V-ae
servitor et fráter addictissimus
Georgius Thurzó m. p.
Iudex Raieczensis Gaidlensi
et iudex Gaidlensis Baymociensi citissime transmittant.
a

5

ö

8

9

10

11

23.
1604. július 18.

Eperjes.

Mihalko János eperjesi magyar prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

Mivel s a j á t egyházáról nem tud semmi újat írni, t á j é k o z t a t j a őt a kas
saiak szomorú helyzetéről. Prédikátoraik s z á m ű z e t t e k és a híveket Belgioioso
kapitány sanyargatja és mindenféle fenyegetéssel arra akarja kényszeríteni, hogy
térjenek á t a kath. vallásra. A kassaiak erős lélekkel ellenállnak és szívesebben
meghalnak, minthogy hitüktől eltávolodjanak. Félendő, hogy ha a kapitány így
folytatja, vészes harc keletkezik.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecséttel. — Irreg. 2. fasc.

Spectabilis ac magnifice Domine, Fautor ac Mecoenas gratiosissime, salutem ac officii precumque mearum commendationem.
2

Thurzó György első felesége Forgách Zsigmondnak testvére, Zsuzsanna
volt. Forgách személyére v. ö. a VO. 1. 1. jegyzetét.
Nagybiccse Trencsénmegyében.
I t t tartotta Thurzó G y ö r g y
állandó
udvarát.
Predmér, Trencsénmegye.
1603-ban tért á t a kath. hitre. L . bővebben a 23. 1. 2. jegyzetét.
Galgóc, Nyitramegye. A templom elvételére v. ö. a 22. és 25. szá
mokat.
Személyére 1. a 20 1. 2. jegyzetét.
Személyére 1. a 4. 1. 4. jegyzetét.
Rajec, Trencsénmegye.
Gajdéi, Nyitramegye.
Bajmóc, Nyitramegye.
3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

Literas magnificae D-nis V-ae 17. die huius mensis accepi, ex
quibus agnoscere satis evidenter et dilucide potui, benevolentiam
magnificae D-nis V-ae erga me et meos de die in diem crescere.
Dominus Jesus Christus ßpaßeoxug sit pro hac benevolentia,
qua erga me flagrat, quam etiam idem Dominus in magnificam
D-nem V-am, quam diutissime, imo usque ad finem vitae, ut conservet, precor.
Cum vero hoc tempore n i l habeam, quod magnificae D - n i
V-ae scribam, ne tabellarius vacuus et sine literis discedat, de statu
vicinorum nostrorum Cassouiensium Eandem certiorem reddere
volui. Is sane est miser, tristis et merito deplorandus, quoniam p r i vati sunt veris et orthodoxis ecclesiae ministris, iique in exilium
pulsi et relegati. N u l l a habeat pietatis exercitia, neque dum gene
ralis (sine dubio a papa et eius satellitibus conductus) supersedet
ab infestatione religionis, libertatum et privilegiorum civitatis, verum
serio urget et dies noctesque instat partim pollicitationibus et promissionibus, partim bonis et mellitissimis, partim malis et durioribus
verbis, partim vero minis, caede et extrema deletione atque extirpatione gentis, iam enim tormenta bellica in aciem produxit sex,
iisque domos civitatenses petére vult, si non amplexi fuerint Romá
nam fidem et religionem. Urget, ut ex foece Jesuitica eligant sibi
pastores et concionatores Germanicos, Ungaricos et Sclavonicos,
iisque stipendia solvant. Quid igitur miseri et afflictissimi Cassovienses? Cordatissime animati et Spiritus sancti robore confirmati
renuunt petitioni generalis, non latum unguem recedentes a vera
atque orthodoxa religione, Augustana videlicet confessione, exhibita
Carolo V . anno 1530. Maluntque honestam semel ob Christi gló
riám et ipsius Evangelii oppetere mortem, quam
abnegato
Christo et Evangelio eius dedecus summum posteris incutere,
conscientias suas laedere atque illaqueare, animasque suas in barathrum inferni praecipitare. Metuo valde, ne (si non cessaverit do
minus generalis ) intestinum a l i q u o d bellum exoriatur inter regnicolas. N a m a r t i c u l u m 2 2 . a sua maiestate ante a l i q u o t septimanas
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1604. jan. 8.-án megtiltatik a kassaiaknak a prot. vallás gyakorlata,
templomukat pedig elveszik. A z elvételre v o n a t k o z ó iratanyagot feldolgozásszerű jegyzetekkel publikálta Paulinyi Oszkár: Iratok Kassa sz. kir. város
1603—16Ó4-ben
megkísérelt
rekatolizálásának
történetéhez.
Magyar Prot.
E g y h á z t ö r t . A d a t t á r . 14. évf. (1930.) I t t m e g t a l á l h a t ó a vonatkozó irodalom
és a szereplő személyek jellemzése.
Belgioioso Jakab, teljes nevén Giovani Jacomo fiarbiano, eonte di Belgioioso. Szül. 1565., megh. 1626. Rudolf 1603-ban nevezte ki Felsőmagyarország
főkapitányává.
A z ágostai h i t v a l l á s t (Confessio Augustana), Melanchton fogalmazta
és az 1530-ban Augsburgban tartott birodalmi gyűlésen terjesztették V . Ká
roly császár elé. E z lett Luther vallásának dogmatikai alapja.
Történetét feldolgozta Károlyi Árpád: Huszonkettedik artikulus. Bu
dapesti
Szemle
1889. évf. és Néhány
történeti
tanulmánv.
Bpest,
1930.
154—226. 11.
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missum status et ordines regni acceptare nulla ratione possunt.
Nostra (!) igitur interest obsecrare et obtestari Deum, ut nostras res
suae providentiae commendatas habere velit. Curis enim nostris n i l
proficimus, quibus succubituri essemus, si cervicibus nostris incumbere eas pateremur. Proinde easdem in humeros Domini per pias
preces transferamus, ipsius enim paterna Providentia valet, adeoque
valet, cum omnes humanae curae sunt enerves et inanes. Exemplo
nobis esse potest regius propheta Dauid, qui simile quiddam a Saulé
perpessus hoc modo seipsum consolatur: Jacta super Dominum
curam tuam et ipse te sustentabit. Intentet sane hic mundus, D i a bolus et omnes ipsius squamae nobis necem, cladem irruant, i n vadant nos, modo habeamus a nostris partibus Christum et ipsius
sanctum evangélium, qui nos apud prophetam Esaiam consolatur,
inquiens: Ego ego sum consolator vester, qui es tu, ut timeas ab no
mine, qui-morietur, et a filio hominis, qui tanquam herba cadit et
labitur. Tandem, tandem bona causa triumphabit. Quod superest,
magnificam D-nem V-am una cum generosissima consorte, pignoribusque dulcissimis, totaque aula inclita protectioni Christi commendo
et quam diutissime florentem valere, valentemque florere cupio.
Datum raptim Epperies anno 1604. 18. die Julii.
Sp-lis M-ae D-nis V-ae deditissimus
Johannes Mihalko
minister verbi Dei patriae suae Epperies m. p .
5

24.
1604. július 27.
Török

Galgóc.

Balázs galgóci tiszttartó Thurzó

Szaniszlóhoz.

1

A Galgócban Thurzó kezdeményezésére építeni kezdett temp
lom készen áll, csupán a belső berendezés hiányzik. Kéri Thurzót,
hagyja jóvá az asztalos által a belső berendezés elkészítésére benyúj
tott költségjegyzéket, hogy a templom minél hamarabb átadható
legyen rendeltetésének.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes,
Irreg. 1. fasc.
5

címeres viaszpecséttel.

—

Irodalmi téren is m ű k ö d ö t t főleg fordításokkal. 1604-ben f o r d í t o t t
egy vallásos könyvecskét németből, amelyet Homonnai Bálint adott ki, 1610ben revideálta a Pauli Simon által k é s z í t e t t P o s t i l l á t és ő maga „scriptum, tenue,
ex Lucae Pollionis praestantissimi theologi libello de vita aeterna in Hung.
idioma translatum" művét ajánlja Thurzónak, kérvén tőle a kiadatását. (Árv.
lt. Fasc. 198. No. 6. és 80.) Ezek korábbi munkái. Irodalmi m u n k á s s á g á t is
merteti Szinnyei (Magyar írók, 8. k. 1292.), de e fordítások itt
nincsenek
felvéve.
Személyére 1. a 20 1. 2. jegyzetét.
1
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1604. augusztus 7.
Szentmihályi

Galgóc.

Fabricius János galgóci tót prédikátor
és Malus
galgóci iskolamester Thurzó
Szaniszlóhoz.

Pál

1

Forgách Zsigmond futára jelentette ma Thurzó Kristófnak,"
hogy Forgách Ferenc nyitrai püspök, magyar kancellár, Pethe
Márton * kalocsai érsek, kir. helytartó és Szuhay István egri püs
pök hozzá érkeznek. M i v e l az a hír, hogy az evangélikusok templo
mát el akarják venni, kérik Thurzót, jöjjön Galgocra."
3
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Eredeti, Malus kezétől származó
viaszpecséttel. — Irreg. 1. fasc.

levél,

zárlatán

papirfelzetes, címeres

26.
1604. augusztus 17. Bécs.
Mátyás főherceg

mandátuma Pogrányi
alkapitányhoz.

Benedek

1

újvári

Meghagyja neki, hogy Újvárból a prédikátort távolítsa el.
Egykorú másolat. — Fasc. 71. No. 3. (Melléklet.)
1

Személyére 1. a 20 1. 1. jegyzetét.
Személyére 1. a 23. 1. 2. jegyzetét.
Forgách Simonnak, Felsőmagyarország
főkapitányának
volt a fia.
Szül. 1566-ban, megh. 1615. okt. 16. Szülői prot. vallását már korán el
hagyta és a jezsuitáknál nevelkedett. 1596-ban lesz nyitrai püspök, 1603-tól
1607. júl. 4-ig a magyar kancellária vezetője főkancellár hiányában, ekkor ne
vezik ki esztergomi érsekké s lesz főkancellár. Az ő idejében kezdődik az ellen
reformáció. Igen nagy hatással volt P á z m á n y r a s nem kis része van abban,
hogy ez az ellenreformációnak olyan diadalmas vezére lett. Életrajzát megírták
Söröss P o n g r á c :
Forgách
Ferenc a biboros. Századok
1901. és Ackermann
K á l m á n : Forgách Ferenc biboros, esztergomi érsek. Bpest, 1918. Jellemzésére
1. Ipolyi Arnold: Veresmarty Mihály élete és munkái. Bpest, 1875.
1582—1587-ig szerémi, 1589-ig nagyváradi, majd 1605. okt. 3.-án be
k ö v e t k e z e t t halá'áig győri püspök. 1599-től kalocsai érsek is, a szepesi pré
p o s t s á g élén pedig 1587-től állott. A királyi helytartói méltóságot 1602-től
viseli. A z ellenreformáció egyik legtürelmetlenebb harcosa. Jellemzését és a reá
v o n a t k o z ó irodalmat 1. Paulinyi id. közleményében: Magy. Prot. Egyháztör
téneti A d a t t á r 14. évf. (1930.) 74. 1. 14. jegyzet, ahonnan adatainkat is vettük.
Személyére 1. 18. 1. 5. jegyzetét.
A galgóci templom elleni korábbi kísérletekre v. ö. a 20. és 22. szá
mokat. A levélírók félelme különben nem volt alaptalan, mert Szuhay egy a
királyhoz i n t é z e t t levelében elkeseredetten panaszkodik Fabricius
és Malus
ellen és egyben kéri a királyt, küldjön mandátumot Thurzó Kristófnak, hogy
büntesse meg őket és akadályozza meg a kath. vallás elleni támadásaikat.
F ő érve, hogy Galgóchoz közel fekszik Nagyszombat és így félendő, hogy a
nagyszombati polgárok is átmennék az istentiszteletekre, magukba szedik az
eretnekség csíráit és terjesztik azt. ( H K R . 1604. Okt. No. 16. Exped )
Személyére 1. a 21. 1. 1. jegyzetét.
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Matthias Dei gratia archidux Austriae, Dux Burgundiáé etc.
comes Tirolis etc.
Egregie nobis Dilecte. Quid T i b i tempore nuper praeterito
ratione amovendorum Wyuario concionatorum benigne mandaverimus, i d in recenti memoria Te adhuc tenere non dubitamus. Putassemus autem id secundum Tuam propriam significationem a Te
iam praestitum, nostroque mandato satisfactum, certioramur tamen,
dictum praedicantem, etiam deposita functione, Te connivente, per
illius loci praesidiarios detineri, certisque rationibus persuasum i b i
diutius permanendi spem accepisse. Quod nos quidem nullo modo
tolerare aut amplius permittere certo constituimus. T i b i igitur sacrae
regiae caesareae maiestatis ac nostro nomine benigne et serio committimus, ut his nostris acceptis, dictum ministrum statim abire
iubeas, neque abitum differre cupientem ibi diutius permanere patiaris, alias si id facere, nostroque mandato obediens esse recusaverit,
nihil aliud nisi certissimum fortunarum, vitaeque periculum subiturus
est. Quod ipsi sub nostrae inclementiae et indignationis poenae significabis. Facturus in eo nostram benignam et omnimodam voluntatem. Cui de reliquo benigne propensi sumus.
2

Datum Viennae 17. mensis Augusti 1604.
Matthias.
Carolus Ludouicus comes.
3

J. B. Kazenstainer.*

- Az ev. magyar prédikátor Újvárban ekkor Kürti I s t v á n volt, akit
Thurzó György rendelt ide Szeredről 1603. június 4.-én. (Árv. lt. Fasc. 198,
No. 5. Kürti levele Thurzóhoz 1604-ből.) A német prédikátor Schrott (Schwtt)
Albert, aki 1603. dec. 9.-i levelében Thurzótól, 16 évi Újváron v é g z e t t lelki
pásztorkodás után, elbocsátását kéri, mivel meghívta Besztercebánya prédikáto
rának. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 3.) Az újvári magyarok iskolamestere (paedotriba) elében az időben Perinna Boldizsár, a későbbi semptei prédikátor. ( L e 
vele Thurzó Szaniszlóhoz, 1605. márc. 14. Irreg. 3. fasc.) — Mivel az újvári
őrség nagyobb része, mint általában a végvárakban, protestáns volt, Újvárban,
a tilalom ellenére is, csaknem állandóan t a r t ó z k o d o t t ú g y ref., mint ev. prédi
kátor külön a németek és külön a magyarok részére. E g y m á s t érték a szigorú
mandátumok 1601-től kezdve hol a főkapitányhoz, hol a helyetteséhez, majd
pedig magához az őrséghez címezve. 1604-ben Szuhay esztergomi érseki ad
minisztrátor erélyes kívánságára egymásután több m a n d á t u m o t is intéz Má
t y á s főherceg Pogrányi Kttyettes kapitányhoz, aki maga is az evangélikus
vallást követte, azonban célt sehogvsem érhetett. ( H K R . 1601. Nov. No. 60.
Registratur, 1604. Okt. No. 16. Exp., 1604. Sept. No. 50. Registratur; H K .
Ung. Hoffinanz 1607. jún. 16.). A későbbiekre v. ö. a 67. s z á m o t .
3

K a r l Ludwig Graf Sulz az udvari haditanács elnöke 1604—1610. kö
zött. Haditanácsot bővebben 1. a 6. 1. 1. jegyzetében.
Johann Baptista Kazenstainer az udvari haditanács titkára.
4

1604. augusztus 28.
Pogrányi

Benedek

1

újvári

kapitány

Újvár.
Thurzó

Györgyhöz.

A végházak állapotáról és a zsoldosok helyzetéről tájékoztatja
Thurzót. Elfogyott a pénz, a fizetetlen zsoldosok elégedetlenked
nek, pedig most indulnak az erdélyi hadak. „ I m wyaban mjnö paranchyolatot kwldöt ö felsseghe az predikatoi felöl, Nagyságod
nak kwltem massat. Ez ideigh az W r Isten meg tartotta köztwnk,
felek azon, ha Bastha wram el j w n es nekemis az táborban melle
kelletyk mennem, hogy walamy nyawalyaja nyawalyas atyankffianak ne törtynnyk, akaram wala, hogy mygh az W r Isten Kolon y c h wramot be hozza, hogy köztwnk maradhat wala, de
hogysem wezedelemben hagyam ötet, inkab egy kewesse innen iobnak itelem, hogy el tawozek, wagyon az W r Istennek gongya az ö
hyweyre."
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Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.
Fasc. 71. No. 3.
1

—

Személyére 1. a 21. 1. 1. jegyzetét.
Személyére 1. a 4. 1. 4. jegyzetét, dunáninneni és újvári főkapitánysá
gára a 6—14. s z á m o k a t .
L . a 26. sz. alatt. Hasonló mandátum kelt már előbb, 1604. júl. 17.-én.
Mivel a várban úgy református mint lutheránus prédikátor tartózkodik, fel
hívja őt a király, hogy ezeket haladéktalanul t á v o l í t s a el a várból. ( H K R .
1604. Juli. No. 84. Registratur.) E g y szept. 9.-i mandátumban a király ismétli
e parancsát. ( H K R . 1604. Sept. No. 72. Registratur.)
Basta G y ö r g y táborszernagy, az alsómagyarországi haderő parancs
noka. (Veress Endre: Basta G y ö r g y levelezése. Bpest, 1913.)
A z újvári prédikátor személyére 1. a. 29. 1. 2. jegyzetét.
Kollonics Szigfrid az 1598. évi 41. törvénycikkel indigenatust nyert
német eredetű Kollonics család tagja. Szül. 1572. febr. 22. Thurzó György ol
dalán ismeri meg az akkori magyar harciéletet és Thurzó lemondása után,
1604. szept. 12.-én elnyeri a dunáninneni és újvári főkapitányságot. Perényi
Zsófiával, majd Zerau Anna-Máriával, Thurzó Miklós özvegyével k ö t ö t t há
zasságok útján a legelőkelőbb magyar családokkal
kerül
rokoni
viszonyba.
B u z g ó protestáns és mint Lévának a zálogbirtokosa, valamint dunáninneni fő
kapitány hatalma területén fáradhatatlan gondozója
az
egyháznak.
Megh.
1623-ban. É l e t r a j z á t megírta T a k á t s Sándor a Vasárnapi Ú j s á g 58. (1911.)
évf. 16. sz. 310. s köv. lapjain, újabban bő adatok alapján Haiczl Kálmán: Léva
története a X V I I . században. Léva, 1933. (A „Bars" különlenyomata) 14. s köv.
11. Sok adat található reá a Thurzó-levéltár regesztrált részében.
A z újváriak elkeseredése prédikátoruk bántalmazása miatt egyre na
gyobb lett. P o g r á n y i Benedek újvári alkapitány szept. 15.-én Thurzó György
höz i n t é z e t t levelében azon kesereg, hogy bár Ú j v á r t a török fenyegeti, a
h e l y t a r t ó Szuhay a védelem előkészítése helyett továbbra is a keresztyéneket
üldözi. „ B á t o r [hajdna most locumtenens wram az prédikátor perssecucioyat,
latna az orzagh meg maradassahoz, de annalinkab persequalyak az kereztyeneket
wezedelemnek fele, azért akar m y n t es howa forgasswk zemeynket, többet nem
talalwnk az menbely Istennel, k y
minket megh zabadichyon ez l ö l k y es
t e s t y ellensegtwl." (Fasc. 41. No. 23.)
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28.
1604. szeptember 6.
Hermany

[Márton]

1

Újvár.

urához, Thurzó

Györgyhöz.

A törökök haditerveiről tájékoztatja Thurzót. „Praedjkator
vramot ky bodtsattak az y t ualook"
Forgats Sigmondt papistasaga igen hyres yt, nemis tyttkolhato, Nagd felelölis az emberek
keözeött nag hyre uolt, hog cancellarius a zandekkal ment uolt
Nagdhoz, hog Nagdat pápistaua tezy etc."
3
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Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres -.'iaszpecséttel.
Fasc. 38. No. 2.

—

29.
/6oj. március
Szentmihályi

Fabricius

26.

Galgóc.

János galgóci tót prédikátor
Szaniszlóhoz.

Thurzó

A galgóci egyházban eltöltött' 18 év u t á n most kénytelen m á s h o v a köl
tözni, mert sem patrónusa, sem a hívek nem veszik védelmükbe. Kéri Thurzót,
hogy szolgálatáról adjon neki bizonyítványt. Levelének 3. oldalán felsorolja az
okokat, amelyek az elköltözésre indítják.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes viaszpecséttel. — Irreg.
2. fasc.

Salutem et felix diuturnumque dominium Sp-li M-tiae V-ae
precatur. Ita mihi Deo propicio iam annum decimum octavum meae
hic vocationis exegi, Deo primum, deinde magistratui meo summás,
quas pectore possum concipere, ago gratias. Iam restat, ut i d singulari Dei voluntate factum credam, meo privatus officio et victu apud
auditores non amplius restare tantum gratiae, ut bono verbo vel ipse
magistratus, vel reliqui oppidani dignentur mei ministerii suscipere
curam et patrocinium, concludam fugere omnia me ipsis non esse
necessarium et mihi de alio convictu debere dispicere. Igitur anni
etiam istius superato termino, Sp-lem M - t i a m V-am, patronum
meum accedo et rogo, mihi missionem ab officio et honestum testimonium meae praestitae diligentiae diplomate literarum p i i magis
tratus ex officio ad resistendum detrectatoribus dare dignetur. Ego
ubi ubi (!) fuero, immortalem gratiam possibili genere officiorum
Sp-li M-tiae V-ae ingenue promitto. Filius Dei Sp-lem M - t i a m V-am
1

Thurzó belső szolgája volt és ekkor Újvárban s z o l g á l t a urát,
V. ö. a 26—27. számokat.
Hetesi
Pethe
Márton
kalocsai
érsek
térítette át.
L . bővebben
a 20. 1. 1. jegyzetét.
Forgách Ferenc nyitrai püspök. L . bővebben a 28. 1. 3. jegyzetét.
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firmám atque stabilem in agnita veritate ecclesiae suae diu conservet.
Datum Galgoczy die 26. Marcii anno Domini 1605.
Sp-lis M-tiae V-ae
cliens
Johannes Fabricius
Zent Mihalj exul Galgocziensis m. p.

1

Altera facies habet rationes instituti.
Rationes instituti:
I . Quia templo et parochia eiectus, vini, librorum et rerum
mearum iacturae (contra spem mihi factam) a nemine mihi repensam
videó.
I I . Quia tota hieme et adhuc iniuria atris sub parietibus latitare et obire partes officii coactus, ubi sacramentis inserviam, mihi
saepius querulanti non dispicitur hospitium.
I I I . Magnificus dominus iunior immemor meorum officiorum
et fidelitatis omnem victus rationem, vineas, agros, prata et accidentia ecclesiastica eripuit omnia.
I V . Restitutionem t e m p l i et aliarum rerum ecclesiae gentis
meae (aliis interim prospere viventibus) curari a nemine videó.
V . T o t o semestri propriis pecuniis vivo et salarium mihi debitum detinetur et unde dominó M a l o exolvam, quam debeo, ego
non reperio.
V I . Sedecima frugum in Veressuar, Veregseg
et Galgocz
integre mihi adempta est.
V I I . Vinearum quoque altaris etiam subditi spectabilis Magni
ficentiae Vestrae praesumptuosa praerogativa et Johannes Brunczw i k et alii meis laboribus debitum demensum detinent.
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Galgóci szláv prédikátor volt. Thurzó Kristóf áttérése u t á n kiűzte a
parochiából, jövedelmeit elvette. V. ö. erre Fabriciusnak Galgócból 1604. július
27.-én és augusztus 26.-án Thurzó Szaniszlóhoz intézett leveleit. (Irreg. 1. fasc.)
A 31. sz. levélből következtetve Thurzó Szaniszló közbelépésére újra beköltöz
hetett a parochiába és 1621-ig szolgálta egyháza ügyét. 1610-től a galgóci ke
rület esperese volt. (Klanicza Márton: F a t a Aug. conf. a tempore reformationis
•ad synodum Pestiensem. Kiadva Fabó András: Monumenta evangelicorum Aug.
conf. in Hungária historica. I — I I I . k. Pest, 1861—1865 3. k. 158. és 148. 11.)
A galgóci magyar prédikátor 1628-ban Balogh Ferenc. Acta Publica 30/29.
Thurzó Kristóf, aki Thurzó Szaniszlóval és Miklóssal e g y ü t t birtokolta
Galgócot, L . bővebben a 23. 1. 2. jegyzetét.
A templom elvételére v. ö. a 20., 22. és 25. számokat.
Malus P á l a galgóci iskola szláv rektora volt. Elődje 1590-ben Dritomski János, 1615-ben pedig Simplicius J á n o s t találjuk a rektori székben. A
német rektorságra Thurzó Szaniszló 1604. augusztus 10.-én Praetorius Jánost
szerződtette évi 24 magyar forint fizetésért. (Dritomski János két keltezés nél
küli levele Thurzó Szaniszlóhoz, Irreg. 8. fasc; Galgóc vára bevételi és kiadási
jegyzéke 1614. aug. 1-től 1615. jan. 31-ig, Praetorius szerződése 1604. aug. 10.
dátummal. Irreg. 13. fasc.)
Vörösvár és Beregszeg Nyitramegyében, Galgóc leány egyházai.
Galgóci t i s z t t a r t ó .
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V I I I . I n summa opilione miserior ob vetitas undique silvas
frigore et quia (Deus mihi testis) aliquid per quindenam non ex
officio pro una libra carnium beneficii accipio, necessitatis domesticae (propter non unum granum inseminatum) cura consumor, et
(quia pudet singula referre) ingenue fateor, me invitum alteri
ecclesiae a me expetendi meam operám addicere et aliam victus
rationem meditari oportere fateor adhuc iterum atque iterum.

30.
1605. május 2.

Kubin.
1

Cabaneus Bazil kubini diakónus Nozitius Jánoshoz,
György udvari prédikátorához
és a felsőtrencséni kerület

Thurzó
seniorához.

A NozitiuvS és Forgách Zsigmondné által neki felajánlott jáczi egyház
prédikátorságának elfogadását a következő okok nehezítik meg: A paplak lak
hatatlan; nincs a prédikátor járandóságában elég fa; a viharos idők és végül az,
hogy az egyház első patrónusa Forgách Zsigmond kath. vallású.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 10. fasc.

Pacem, quae nunquam auferetur a nobis, quam solus filius Dei
dominus noster Jesus Christus et acquisivit et suis discipulis distribuit, reverendae D - n i V-ae, v i r reverende et de ecclesia Christi bene
merite, liberis totique ecclesiae genuinam et perennem ex animo
precor, suaque servitia humilime commendo.(!)
Literas reverendae D-nis V-ae diverso tempore scriptas iussu
et mandato communis nostri pientissimi et christiani magistratus nec
non nomine magnificae dominae Forgac petitioné 28 Április i n
ipso fere occasu solis simul et semel accepi, quarum propositio et
argumentum idem fuit, nempe de suscipienda per me
provincia
ecclesiae Jacoviensis ad Topolcanum. Studium reverendae D-nis
V-ae in promovendo me indigno et contemptissimo diacono non
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Biccsének prédikátora és Thurzó György udvari lelkipásztora volt, 1598tól a felső trencséni kerület esperese. A nagyműveltségű férfiú Thurzónak egy
házi ügyekben tanácsadással s z o l g á l t és nem kis része volt abban, hogy a Bocskay-felkelés után az egyház és az iskolázás ismét igen gyorsan erőre kapott,
örömmel írja urának 1606-ban a bécsi béke megkötése után, hogy most a béke
ideje jön, vajha „ecclesia, misere afflicta, maiora in dies accipiat incrementa et
numerus scholae magis, magisque augeatur." Meghalt 1608. január első napjai
ban. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 9., 36., 45.) Elődje Biccsén Berger Péter, halála
után pedig Lany Illés került a Thurzó-udvarba. (V. ö. Seratoris G y ö r g y 1591.
május 7.-én Lietavából Bergerhez írt levelét. Irreg. 10. fasc.)
Forgách Zsigmondnak, a későbbi nádornak a felesége Thurzó Zsuzsanna,
Thurzó Eleknek a leánya volt. Forgáchra 1. bővebben a 20. 1. 1. jegyzetét,
A nyitramegyei Kisjácz, N a g y j á c z és Nemesjácz a nagytapolcsányi ke
rülethez tartozott.
2

3

possum, non nisi pleno spiritu commendare. Pro quo beneficio reve
rendae D-nis V-ae, quoad cum meis referre valebo, nunc eas gratias
ago, quas officium tantae necessitati impensum meretur et mea mens
concipere potest. Operetur spiritus gratiae in reverendam D-nem
V-am, ut i n dies magis, magisque pomeria ecclesiae et vineam Do
mini promovere et in omni bono adaugere posset. Confirmet etiam
Dominus Deus magnificam Fargacianam heroicam plane matronam,
ut in cognita semel veritate et dato iuramento in sacro baptismate
ad extremum halitum perseverare, viam, veritatem et vitam, Chris
tum ipsum cognoscere posset. Quantum itaque ad me et animum
meum in tarn sacra actione, incogitantis esset, non exploratis et pensitatis causis labori obiicere humeros. I . N o n spontaneus sed invitus
discessus et licentia data reverendi domini Francisci Bobaly nec
non nota ebrietatis, qua accusatus est apud dominam magnificam
per parasitos, iniuste tamen, prout ex ore auditorum ipsius audivi.
Ego enim sum quoque homo lapsibus obnoxius et vereor, ne per
Thrasones, qui insontes innocuosque viros traducunt, traducerer
et simili cum ignominia discederem; verum est, non bene tractabit
vinosus sacra sacerdos. I I . Domus parochialis ex omni parte ruinosa
et desolata apparet ita, ut per rimas ex impetuosis pluviis descendentibus res domesticas, praecipue tamen thecam librariam tarn orphanorum quam meam corrumpere et deformare facilis aditus perhibetur. Turpe enim est, dum tuguriola opilionum, casulae pastorum,
allodia magnatum recte exornantur et interim allodium domini
nostri Jesu Christi, in quo degunt speculatores eius et dispensatores
mysteriorum Dei, negligitur, deseriturque. I I I . Defectus lignorum.
Nemora ponuntur tria in reditibus ecclesiae, in omnibus tamen,
constientiose dicendo, bacellus v i x inveniri, quo commode et
tuto se homo füleire, nedum panes eibosve coquere posset. I V .
Periculosissima ista tempóra, i n quae Deus nos reservavit, quibus
v i x uni statui pio tuto egredi domo licet. N o n enim parcit germanus nobilibus ministris ecclesiis, (!) ut exempla comitatuum, per
quos itinerantur, testantur. Haido, ferusque tartarus similiter non
miseretur, sed rapit, capitque, ut exempla domestica nostri etiam
comitatus testantur. Dominorum Zmesskal, Danielis et Job, pagi
Jasenowa, Poruba, Velicna, nec non Zasskow, in quo dominus
Sigismundus non tantum in re oeconomica cum vicinis damnum
aeeepit, sed templum bis (?) violatum per Haidones et per eosdem
calix ecclesiae ablatus. V . Diversa religio domini magnifici For2
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Jáczi prédikátor.
A lengyel eredetű árvamegyei prot. család tagjai.
Jaszenova, Árvamegye.
Poruba, Árvamegye.
Nagyfalu—Veliosna, Árvamegye.
Zsaskó, Árvamegye. Prédikátora ekkor Chalupka
i. m. 91. 1.)
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Zsigmond.

(Klanicza

gac qui primarius est patrónus et nutritius ecclesiae Jacoviensis,
Hae causae quodammodo animum meum abalienant a vocatione,
quae si iusto modo correctae fuerint, tandem tuto sibi persuadere
poterint de animo meo in amplectenda provincia ecclesiae suae. I n
reliquo vias et conatus meos dominó Deo commendo, ipse me regat
et gubernet vale.
Datum in Kubin 2. M a i i anno 1605.
Reverendae D-nis V-ae
studiosissimus
Basilius Cabaneus Slecensis m. p.
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31.
1605. július 27. Galgóc.
Szentmihályi

Fabricius János galgóci tót
Thurzó
Szaniszlóhoz.

prédikátor

Anyagi helyzetének javítására megkapta Rédey Ferenctől a beregszegi
és vörösvári, Galgóchoz tartozó leányegyházak tizedeit. Mivel azonban ezt az
adományt Baráthy István csak Bocskay beleegyezése u t á n hajlandó tudomásul
venni, szabadságot kér Thurzótól, hogy a fejedelem j ó v á h a g y á s á t kikérhesse.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 1. fasc.

Salutem et felix dominium spectabili M-tiae V-ae precatur.
Magnifice et mihi clementissime Domine, Comes, inter communes
hominum iniurias et me laborare victu domestico (qui non unius
grani messem ex anni superioris exilio habeo *) etiam me tacente, do
minus patrónus meus facile colligit, cum et cives, quibus ego servio,
vix in diem vivant, et qui me sustentent, gravem suam sortem
passim depraedicent. Modum itaque inveneram levandae istius meae
calamitatis, ut decimam in filiali ecclesia mea pagis Weregsek et
Veressuar a dominó Redej impetrarem, quod etiam factum est.
Sed quia dominus B a r a t h y praefectus proventuum regni in istis
partibus donationem illám nil valere respondit, nisi fuerit authoritate serenissimi principis domini Bockaj confirmata, itaque neces2
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E levelet Nozitius János 1605. május 6.-án kelt levelével küldi meg
Thurzó Györgynek. (Irreg. 2. fasc.)
* Számkivetésére v. ö. a 29. számot.
Beregszeg és Vörösvár Nyitramegyében, a galgóci egyház leányegyházai.
Szül. a X V I . sz. közepén, 1596—1601-ig füleki kapitány, ezután állandóan
az erdélyi fejedelmek oldalán harcol. R á k ó c z y Zsigmond kinevezte Várad kapitá
nyává, valószínűleg 1608-ban, Bethlen Gábor alatt Erdély katonai parancsnoka
lesz. Megh. 1621. áprilisában. Életrajzát megírta Komáromy András: Rhédey
Ferenc váradi kapitánv. Hadtörténelmi Közieménvek 1894. évf. 8., 170., 322.,
424. 11.
Bocskay István felvidéki jövedelmeinek perceptora. (V. ö. leveleit Irreg.
1. fasc.)
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sario Cassouiam me proficisci oportet et meam cor am proponere
necessitatem. Quia vero a M-tia V-a, dominó et patrono meo totus
dependeo, rogo mihi quindenae spatio ab ecclesia abessendi facultatem (interim ego habebo meum substitutum collegam) et intercessorias ad serenissimum principem conferat. M-tiae V-ae, ut i n genuum virum decet, iterum i n officio meam diligentiam et gratae
mentis preces promitto.
Datum Galgoczy die 27. Julii anno 1605.
Sp-lis M-tiae V-ae
Studiosus
Johannes Fabricius Zentmihali
ecclesiastes Galgocziensis m. p.'
P. S. Hac hora dominus Zolczanius infantem suum absque
scitu omni vel meo vel domini M a l j in templi monasterii loco p r i mario humavit. Magnifica D . V . domino p r o v i s o r i curam istius
rei benigne demandabit, rogo.
B
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32.
1606. február

1. Zsolna.

Haller János zsolnai diakónus Thurzó

Györgyhöz.

A hricsói egyházba való meghívását csak abban az esetben hajlandó el
fogadni, ha rendezi Thurzó a parochiához t a r t o z ó szolgáltatások ügyét, ha Peklinával is megfizetteti a censust és Zárjecsbe pedig egy colonust telepít.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc,

Spectabilis ac magnifice Domine, Domine, Mecoenas instar
patris mihi perpetuo honorande, M-tiae V-ae salutem medullitus
precari, meque humiliter commendare non desisto, neque dum usura
lucis huius uti mihi licebit, deficiam.
I n fluctus et procellas tempestatum devenisse me putabam,
cum nuper in patrocinium, tutelamque suam Sp-lis ac M-ae D-nis
V-ae me multis solidis argumentis, pene dixi machinis, animum
paternum, comem et benevolum ostendendo, pertrahere conabatur.
Ea enim omnia, quasi in aenigmata visus sum mihi videre, quis
etenim ego sum et quae sors mea? qui status? quae indoles? quod
ingenium in me? vel quae merita mea, qui tantum, tamque eximium
reperi patronum? Nulla me Christo vel per exigua. Verum quicquid
est, pro eo Deo acceptum refero, M-tiae V-ae magnificas gratias.
5
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V. ö. a 20., 22., 25. és 29. számokat.
Malus P á l a galgóci iskola szláv rektora.
Galgócon a Ferenceseknek volt rendháza.
Maczkó Ferenc.

ágens, quod me neque doctrina, neque aetate hominem conspicuum
in patroeinium suum adscire non dubitavit. Pro qua affectione et
benevolo animo aeternum me memorem, gratumque futurum polliceor. Quia vero adhuc sunt remorae et obstacuia, quae cursum
huius negotii quod ad laudem nominis divini, ad utilitatem et aedificationem ecclesiae tractari coepit, impedire conantur: huic malo
obviam tempestive eundum putavi: cudendum enim ferrum, dum
calet. Quapropter Sp-lem ac M-am D-nem V-am tanquam benignissimum patronum meum oro et quaeso, ut haec, quae iam proponam,
animo generoso ferre, legere, corrigere atque roborare dignetur.
Quodsi factum fuerit, omni negotio extrema manus imponetur.
Quae autem illa sint, iam paucis aperiam.
Primum et quasi fundamentale est hoc: Inter reliqua beneficia antiquitus collata parochiae Hricowiensi, quae mihi confertur
regenda et docenda, commemoravit et serio affirmavit Sp. ac M .
D . V . esse hoc in usu legitimo, ut inquilini, qui sunt N o . 7., terras
parochiales arare suis bobus et aratris teneantur. Verum secus esse,
accepi a dominó pastore Lietawiensi, qui retulit, nihil aliud ipsos
praestare in agricultura, quam unum ex inquilinis aratrum sequi et
sustinere, quae res, quominus annuam vocationi, animum meum non
parum vellicat. Idcirco Sp. ac M . D . V . penitius haec introspiciat
ac pro sua industria et autoritate disponat.
Secundo. Inquilinorum eorum unus est faber, qui nullas operas
vel labores cum reliquis inquilinis praestare vult et i d quidem
propterea, quia M-tiae V-ae arte sua inservit.
Tertio. Pagus Peklina, ut censum Deo et caesari debitum
exolvat, admoneatur. N a m et ipsis Deum necessarium esse puto,
quod si possunt eo carere, bene.
Quarto. N o v a colonia T h u r z o w a non negligatur.
Quinto. Zaryeczie inscribitur habere colonum unum. Verum
eum lupum devorasse audivi, quem ut restituat, cogatur. Haec sunt
et alia plurima, quae incumbunt examinanda et rectificanda. Quare
Sp-lem et M-am D-nem V-am rogo humiliter, ut pro ea prudentia
et sapientia, qua pollet, hoc in pristinum vigorem restituat. Quod
si factura est, rem Deo acceptam, ecclesiae utilem, mihi auxiliarem,
1
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Alsó- és Felsőhricsó Trencsénmegyében. Prédikátora Intibus Márton,
akit Thurzó G y ö r g y Lietavába h í v o t t meg. (33. sz.)
Matthei János. Reviczky i. feljegyzései 4. 1. Meghalt 1606. febr. utolsó
napjaiban. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 21.)
Peklina Trencsénmegyében, Hricso leányegyháza.
Turzófalva Trencsénmegyében. A l a p í t o t t a Thurzó G y ö r g y Boniecz Ádám
és 40 valach colonus részére 1602. febr. 21.-én kiadott kiváltságlevelével.
Fel
menti őket 12 évre minden földesúri s z o l g á l t a t á s alól azzal a kötelezettséggel,
hogy mennél többet irtsanak. Kiköti, hogy templom és parochia jövendő építésére kö
telesek minél előbb két jobbágyteleknvi területet kihasítani. (Esterházv Ivt. Bp.
Rep. 27. Fasc. H . No. 254.)
Zarjecs, Trencsénmegye.
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suae vero Magnificentiae divinitus retribuendam cumulatissime
praestabit. Quod superest, Sp-lem ac M-am D-nem V-am cum
magnifica coniuge et prole suauissima Deo praepotenti in tutelam
commendo.
Dabam raptim Solna, Calendis Februarii anno 1606.
Debita observantia colens Sp-lem ac M-am D-nem V-am
Johannes Hallensis."

33.
1606. március 7.
Nozitius

János

biccsei prédikátor

Biccse.
Thurzó

Györgyhöz.

Intibus Mártont, a hricsói prédikátort ajánlja a lietavai egyház élére.
Helyette a hricsói gyülekezetbe a mostani teplici prédikátort Kalinka Jánost kel
lene meghívni, aki a kerület jegyzői t i s z t é t is el tudná látni. Kalinka helyére le
hetne a z u t á n állítani a zsolnai diakónust, Haller Jánost. A nem közölt részben
panaszkodik Thurzónak, hogy a koteszói jobbágyok nem fizetik járandóságát.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán zöld viaszpecsét nyomaival. — Irreg.
2. fasc.

Piam et salutarem meditationem passionis, mortis et resurrectionis Christi in concursu calamitatum nostrarum precor
Spectabilis et magnifice Domine, Domine et Nutritie benignissime.
Difficilis est ista constitutio, quam mihi Sp. M-tia V . in suis
literis proponit, quis videlicet in H r i c o w esset promovendus, si
dominus Martinus I n t y b u s ecclesiae Lyethauiensi praeficeretur,
quemadmodum prae caeteris dignum ipsum iudico illo loco partim
propter ipsius singularem modestiam, pietatem ac eruditionem, qua a
Deo ornatus est, partim vero propter Sp-lem M-tiam V-am, cuius
concionibus est assueta et illis plurimum delectatur. Hoc tamen,
magnifice Domine, affirmare non possum, uti velit vocationi parere
nec ne, plerique enim sunt, qui praesenti qualicunque conditione,
praesertim hoc turbulentissimo rerum humanarum statu cum
patientia sint contenti, neque cogitant ad aliam temere transilire,
praesertim cum sciant, omnem mutationem esse periculosam, quae
saepius multa incommoda secum trahit, teste experientia. Nisi
Vestra spectabilis Magnificentia illico ipsum posset ipse honestis
rationibus persuadere et animum etiam eo inclinare, ut voluntati
Sp-lis M-tiae V-ae et legitimae vocationi subscriberet, optime et
sibi et ecclesiae Lyethauiensi consuleret. Quantum vero ad ecclesiam
1

1
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1608-ban Rajecbe kerül ós itt is hal meg 1618. jan. 7.-én. „Vir pius et
doctus." (V. ö. Fasc. 7. No. 41.) A zsolnai iskola t a n í t ó j a 1605-ben Milicius
Apollo, aki 1606-ban Trencsénteplába került. (V. ö. 1605. m á j . 17.-én Zsolnáról
és 1606. dec. 30.-án Tepláról Thurzó Györgyh öz írott leveleit. Irreg. 2. fasc.)
A neveket 1. a 32. sz. 1. és 2. jegyzetében.
Bocskay fölkelésére céloz.
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Hrjcouiensem attinet, non diaconus Zolnensis, sed dominus Johan
nes Kalinka Teplicensis per Sp-lem M-tiam V-am esset vocandus,
idque propterea, primo, quia etiam ecclesiae Hricouiensi opus est
graviore et providiore theologo propter nobiles ad ecclesiam illám
pertinentes, deinde propter venerabile contubernium nostrum,
senior enim, qui in medutulio istius tractus manet, semper opus
habet tali vicino, cui officium notariatus posset demandare, nam
frequenter nobis sunt literae scribendae hinc et illinc et quidem stilo
elegantiori, tali inquam viro, sicut iam dixi, opus habet ecclesia
Hrjcouiensis. Sed haec omnia in manu et potestate Dei posita sunt,
quia dextera Domini facit virtutem, sicut psalmista dicit, homo
proponit, sed Deus disponit. Abraham immolaturus hostiam in loco
sancto interrogatus a filio mactatum destinato, ubi sit victima, respondit, Dominus, inquit, providebit sibi, f i l i m i , de victima, sic
quoque in ista necessitate dominus Jesus Christus cum piis orationibus requirendo ipse providebit et ostendet per certa media idoneum
ecclesiae suae ministrum.
Praeterea iam si ista omnia pro voto (quidem admodum speramus) succederet, magnifica domina Drsstfiana facile posset diaconum Zolnemsem in Teplicam collocare et ipsius opera i n audiendis
sacris concionibus u t i . His ita iam consignatis, Dei providentiae et
Sp-lis M-tiae V-ae solerti iudicio examinanda ista omnia subiicio ac
relinquo etc
De caetero Sp-lem M-tiam V-am
quam
diutissime feliciter vivere et valere exopto. Dabantur Bitchae ex
letho 7. Mártii anno 1606.
Sp-lis M-tiae V-ae christiana pietate cliens
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Johannes Nozitius m. p.

7

34.

Nozitius

1606. március io.

Biccse.

János biccsei prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

Jelenti Thurzónak, hogy a hricsói prédikátor, Intibus Márton,
amint egy vele való beszélgetés folyamán észrevette, nem idegenke
dik a lietavai prédikátorság elfogadásától. Igyekezett őt erre rábe
szélni. A teplici prédikátorral, Kalinka Jánossal nem tudott beszélni,
3
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Saller János. (32. sz.)
A trencsénmegyei Teplic prédikátora és a feisőtrenceéni

kerület

riusa.
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A z espera* ekkor maga Nozitius János. (V. ö. a 30. sz. címzését.)
Dersffv Miklós felesége Perényi Borbála.
L a. 33. 1.1. jegyzetét.

nótá

de ha őt Kalinka megkérdezi, azt
Hricsón Intibus helyét foglalja el.

fogja

neki

tanácsolni,

hogy

1

Eredeti,

Irreg. 2.

sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.

—

fasc.

35.
1606. augusztus 26.
Nozitius

Biccse.

János biccsei prédikátor és felsőtrencséni
Thurzó
Györgyhöz.

esperes

Hrabéci Miklós szándékát helyesli és az ifjút méltónak tartja arra, hogy
Thurzó külföldi egyetemre küldje. Beszélt vele a biccsei diakonátusról, de azt
épen tudásának elégtelensége miatt nem fogadta el, így tehát másik alkalmas
egyénről kell gondoskodni.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán zöld viaszpecsét nyomaival. — Irreg.
2. fasc.

Gratiam et pacem per dominum Jesum Christum a Patre m i sericordiae in unitate sancti spiritus precatus, officia christianae
pietatis humiliter defero etc. Spectabilis Heros et magnifice Domine,
Comes, Patrone benignissime. Pium stúdium ac salutare propositum
boni iuvenis Hrabety intellexi ex ipsius supplici libello Sp-li M-tiae
V-ae exhibito, similiter quoque quam Sp-lis M-tiae V-ae erga ipsum
affectionem non obscure animadverti. Probatur utrumque. Quemadmodum ut Sp. M - t i a V . pro süa innata pietate glóriám Christi
summo studio in ecclesia promovere intendit, sic praefatus iuvenis
cursum suorum studiorum per Dei gratiam continuare decrevit in
hunc potissimum finem, ut successu temporum, ubi aetas et maius
iudicium accesserit, glóriám Christi vel in ecclesia vel in schoÜs
docendo promoveat. Satis superque mukös sermones cum ipso feci
de diaconatu.
Excusat multis módis ingenii sui tenuitatem, protendit suam iuvenilem aetatem, propterea dicit se nondum nec idoneum ad portandum tam grandé onus ecclesiasticum, nec ita versatum esse in sacra scriptura, ut pios docere in ecclesia posset. Nihilominus tamen humiliter Sp-li M-tiae V-ae sua defert officia, posteaquam salutaverit Scholas Germanicas et inde cum maiori experíentia
sacrarum literarum feliciter ad nos redierit. Cum vero Sp. M.-tia
V . semper opus habet nunc pro isto, mox pro altero loco sui ditionis
1

2
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A z eseményekre és személyekre 1. a 33. számot.
Hrabéci Miklós, 1609-ben az alsókubini iskola tanítója. Külföldi kikül
detésének sem a levéltári anyagban, sem az irodalomban nem akadtam nyomára.
A biccsei diakónust, amint azt Nozitius 1605. júl. 19.-i levelében olvas
suk, a sajátjából fizette havi 24 forinttal és az accidenciákat pedig méltányosan
megosztotta vele, „iuxta possibilitatem, nam post devastationem vivimus non
ut volumus, sed ut possumus." (Árv. lt. Fasc. 198. No. 13.)
1

2

viris gravioribus ad portanda onera ecclesiastica et scholastica
idoneis, optime futurae necessitati spectabilis Magnificentia consulet,
si hunc iuvenem, cuius eruditio et pietas probatur, i n aliquam scholam celebrem Wratislauiensem vel vero Bregensem per spatium
unius vel alterius anni promoverit. Poterit profecto cum Sp-li M-tiae
V-ae, tum quoque ecclesiae et scholae res utilis, est enim ingeniosus,
studii artium liberalium avidissimus et cupidissimus etc.
Quantum vero ad diaconum ecclesiae Bitschensis attinet,
primum omnium habenda est cura de habitatione, ubi caput suum
declinare et stúdium theologicum tractare et repetere posset. Sic
tandem cogitandum, quis esset vocandus et surrogandus i l l i propugnaculo. H a u d dubie dominus Messias precibus nostris compellatus, ostendat modum et rationem per certa media, cui dignitas ista
offerri debeat. Ista tamen et reliqua omnia propter praesentis temporis mirabilem vicissitudinem censurae et volúntati Sp-lis M-tiae
V-ae subiicio, tanquam magistratui christiano, cuius muneris et
officii est, sollicitum esse pro lege et pro grege, quod etiam Sp-lem
M-tiam V-ram sedulo facturam, nihil ambigo. Cuius benignitati et
patrocinio post Deum me, meosque domesticos humiliter subiicio
ac eandem cum tota inclita aula protectioni ac defensioni divinae
commendo. Amen.
Datum Bitschae z6. Augusti anno 1606.
Sp-lem M-tiam V-am
officiose colens
Johannes Nozitius m. p.
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36.
1606. november

22. Nagy falu.

Bat Miklós nagyfalui prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

Midőn a bécsi béke megkötése u t á n Thurzó hazatért, a nagyfalui eklézsiát értesítette elsőnek az örömhírről. A hír hallatára a legnagyobb öröm fogta
el a hívek szívét s visszhangzott a templom hálaadó éneklésüktől. Másolatban
átküldte a levelet a szomszéd prédikátoroknak is, mindenütt hálaadó istentiszte
leteket tartottak. A z örömbe belevegyült itt-ott az ellenfél fenyegetése, de ez
hiábavaló.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán sárga viaszpecsét nvomaival. — Irreg.
2. fasc.

Spectabilis et magnifice Domine, Domine reverentia
3

debita

Boroszló jónevű iskoláját a magyar ifjak nagy számban keresték fel.
A l a p í t o t t a U l á s z l ó magyar és cseh király 1508. júl. 20.-án. Történetére v. ö.
Kaufmann, Georg: Geschichte der deutschen
Universitäten 2 k. Stuttgart,
1888—1896.
A briegi iskolára 1. a 38. s z á m o t ,
V. ö. a 33. 1. 1. jegyzetét.
4

5

colendissime, cum universa hic Christi ecclesia et toto fratrum contubernio Sp-li et M-ae D - n i V-ae, dominae magnificae, iiberisque
dulcissimis salutem in Domino sempiternam alma ista pace, quam,
Deo sit aeterna gratia, medio etiam Sp-lis et M-ae D-nis V-ae consecuti iam sumns, coronatam, stabilitamque publice et privatim ardenter precatus, me humiliter commendo.
A d ecclesiam Dei potissimum spectans negotium, Heros i n clite, cui pius magistratus et praebet hospitium et propterea singulariter Deo soli est gratus et acceptus, ab eoque benedictus, negotium
inquam de pace ista optatissima et desideratissima, Sp. et M . D .
V . eidem hic ante omnia patefecit. Quamprimum ut a procuratione
pacis dulcissimae aeternus Deus Sp-lem et M-am D-nem V-am
domum ad suos salvam et incolumem reduxit et nostras omnium
preces hac in parte exaudivit, e vestigio ecclesiam domini Dei hic
agentem tali perfudit nuncio suavissimo, dum in templo et congregatione sanctorum per nos ministros hanc rem publicavit, ramum
olivae tanto tempore in arca trepidantibus ac in omne momentum
anxiis attulit, praesentavit et in conspectu Dei ipsius dedicavit. O
quam gratissimae fuerunt singulis istae literae, imo evangélium de
pace sancta, ut totum templum personuit iucundissimo quodam et
multum valido clangore, homines hilaritate singulari perfusi, animis,
corporibusque mire erecti, adeoque lacrimas prae laetitia emittere
visi. Literae istae Sp-lis et M-ae D-nis V-ae sunt in crepusculo diei
Sabbathi vespertino praesentatae, mox ad aliquot proximiores parochias transmissae in paribus, de nocte superiori arcem in Dubowam
delatae et hinc ulterius sparsae. A d Lokczam alia via proximiore
datae. Mane die dominico tempestive vicini domini patroni cum
suis hac de re commonefacti, per literas et paria et ad solennitatem
gratiarum actionis in templum invitati. Sicut et factum est Domino
Deo suum opus in nobis perficiente et per spiritum sanctum suum
suspiria profundissima edente. Benedictus sit ergo Dominus Deus
pro universis hisce beneficiis. Benedictus Dominus Deus pro tali
luculento suae ecclesiae praebito praesidio per magistratum ad
ecclesiae commoda excubantem. Cognoscit multa praxi et experientia
Sp. et M . D . V . tot curis tot sudoribus de pace
ineunda
et firmanda sollicita, quod nisi hanc a Deo per media p i i ma
gistratus obtinuissemus, facillime in graviora religionis praesertim
discrimina praecipitati fuissemus.
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Manifestum est, qualiter ringantur et frendeant hic aliqui ex
militibus profanis istud audientes, minas et ministris addentes, sed
actum agent.
1

Árpád: Magyar országgyűlési

2

Oláhdubova és Parasztdubova

A bécsi béke. Történetét megírta Károlyi
emlékek. 12. k. Bpest, 1917. 105. s köv. 11.
Dubovavár Árvamegyében, ma a helyén
helységek állanak.
Lokcza, Árvamegye. 1608-ban prédikátora
Clementis Miklós. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 43. és
3

Lucae László, 1659-ben pedig
212.)

I n spem etiam optimam erigimur, spectabilis et magnifice D o 
mine, nos opera et studio solerti eiusdem cito ista pesté et sentina
exonerandös i r i , utque nonnihd tranquillius, quam ante hinc sese
expediant. I n Domino Deo speramus, non confundemur, qui domum
nobis adducens Sp-lem ac M-am D-nem V-am praesidium porro
praestabit opportunissimum. Nostrum erit, Deo nos iuvante, Sp-lis
et M-ae D-nis V-ae salutarem protectionem nostri grata mente et
agnoscere et veneratione debita prosequi. Haec i n humilitate ad
literas vere sanctissimas de pace sanctissima interim volui Sp-li et
M-ae D - n i V-ae respondere. Festinationi propter praesentes tumul
tus, rogo, ignoscet. Iamque eandem cum suis omnibus divinae gratiae commendo.
Ex Weliczna 22. Novembris anno 1606.
Sp-lem et M-am D-nem V-am
reverenter colens alumnus
Nicolaus Bat Arvensis
ecclesiastes Weliczanensis senior m. p .
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37.
I 6 O J . október 8.
Árvamegye

Thurzó

Nagyfáin.
Györgyhöz.

A fenti napon tartott közgyűlésben., a megye h a t á r o z a t o t hozott a károm
kodók ellen. Kérik Thurzót, hogy a mellékelve küldött h a t á r o z a t o t erősítse meg
s hagyja meg árvái udvarbírájának, valamint a falusi bíróknak, hogy á károm
kodókkal e s t a t ú t u m értelmében járjanak el.
Eredeti levél, zárlatán Árvavármegve papirfelzetes, címeres viaszpecsétje.
— Fasc. 83. No. 3.

Illustrissime, spectabilis ac magnifice Domine, Domine et Pa
trone nobis gratiosissime, servitiorum nostrorum deditissimorum humillimam commendationem
Postremo in hac absentia illustrissimae ac spectabilis M-tiae
V-ae cum comitatus, tum etiam domini concionatores in sacris concionibus publicandis prohibuerunt lusus et choreas, ut sic quilibet
devotius hoc tempore iniurioso dominó Deo servire et pro bona salute ac felici illustrissimae ac magnificae D-nis V-ae successuque i n
tractatione sanctae pacis Deum omnipotentem orare valeret ac
posset, simulque per eosdem dominos concionatores magistratus in
sacris concionibus monitus, ut blasphemos in dominum Deum, eius
sacrosancta sacramenta puniat severa poena aliqua, quia his malis
4

Nagyfalu, Árvamegye.
Hasonló levélben köszönti Thurzót a bécsi béke létrejötte alkalmából
Nozitius János biccsei prédikátor és felsőtrencseni esperes (V. ö. levelét 1606. júl.
10.-ről Biccséről. Irreg. 2. fasc.)' és még mások.
5

et aiiis similibus iram Dei in nos provocari certum est. Ideo in hac
absentia illustrissimae ac magnificae D-nis V-ae contra tales blasphemos et maledicos articulum in hac schaeda conscriptum statuimus, qualiter et qua poena tales debeant puniri iuxta decretum
Ferdinandi regis anni 1563. artic. 47. ( I ) variatis processione et
pulsione (
— ) " articulum et statútum hoc nostrum cum
(
)"' in gloriam nominis divini et reformatione vitae (
—)"' impiorum rogamus, dignetur illustris ac magnifica D . V .
approbare, committereque domino provisori Arvensi et iudicibus
suis villanis, ut transgressores huius statuti irremissibiliter puniantur,
ut sie nomen divinum propagetur, benedictioque divina nos omnes
subsequatur. Quod reliquum est, illustrem ac spectabilem magni
ficam D-nem V-am divinae protectioni commendamus. Datum in
Nagyffalw ex congregatione nostra generali die 8. Octobris 1607.
Illustrissimae spectabilis ac magnificae D-nis V-ae
humillimi servitores
Universitas nobilium comitatus Arvensis.
1
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38.
I 6 O J . október

31.

Brieg.

A briegi ev. egyház és iskola vezetői bizonyságlevele arról, hogy az elter
jedt rosszakaratú hírekkel szemben a briegi iskolában továbbra is a szász szi
gorú lutheri dogmatika értelmében tanítják az ifjúságot.
Eredeti, szöveg alatt az a'áírók* papirfelzetes címeres viaszpecsétjeive!. —
Irreg. 15. fasc.
1

Ministri ecclesiae et scholae Bregensis lecturis salutem.
Nullám neque in doctrina neque in caeremoniis apud nos vel
tentatam vel factam vel a magistratu illustri in minimis permissam
esse mutationem, sed idem doctrinae et ceremoniarum genus inde
a prima ecclesiae reformatione, facta anno 1527. in ecclesiis et
scholis nostris retineri et propagari, erroribusque Calvinianis et pontifieiis in templis et scholis etiamnum hodie constanter contradici,
1

Ferdinánd a káromkodók büntetését az 1563. évi 42. cikkben szabja meg.
A papir kiszakadása miatt egy-egy szó hiányzik.
A levél mellett található másolatban a vármegyei gyűlés statútuma.
Tartalmát, mivel a Kolozsváry-Óváry gyűjteményben nincs közölve, az aláb
biakban adjuk: A káromkodó az első esetben 3, a második esetben 13 forintot
fizet, harmadszorra pedig a fejét veszti. A káromkodót köteles mindenki felje
lenteni az alispánnak, vagy a szolgabíráknak. Ha a káromkodó nemes, a szolga
bíró idézi meg úgy őt, mint a tanukat a saját pecsétje alatt a legközelebbi megyegyűlósre. A nemnemes káromkodó ügyét soron kívül kell elintézni és a bírsá
got a megye javára behajtani. Thurzó jobbágyaira az il'etékes fórumok Árvavára
udvarbírája, vagy pedig az egyes helységek bírái, ezek hajtják be a bírságot,
hovafordításukról pedig Thurzó intézkedik.
Brieg, S z i é z i á b a n .
2

3

1

testamur unanimi corde, voce et manu omnes, qui hic i n Bregae
docemus et provocamus ad testimonia eorum, qui nos hic docentes
et secum ex officio disserentes audiverunt, itaque propter Deum
rogamus, ne spargentibus de nobis aliud, fides ulla habeatur. Extant
passim confessiones nostrarum ecclesiarum de sacrosancta coerta et
persona Christi tipis editae, iam ante triginta quattuor annos sub
illustrissimo et orthodoxo principe ac dominó, dominó Georgio
duce Silesiae Legnicensi et Bregensi (beatae memóriáé) informatae,
exacte respondentes confessionibus Saxonicarum ecclesiarum ad
easque se omnino referentes, in hisce confessionibus adhuc omnes
ecclesiarum et scholarum ministri in hoc Bregensi ducatu acquiescunt
ad easque in vocationibus et sinodis solennibus a magistratu et
collegio seniorum astringuntur. H a r u m copia fieri potest omnibus
desiderantibus. Calumnias vero ab exteris factas Deo iusto iudici et
magistratui nostro illustri maturo vindici, nostro quoque calamo
publico, si ita opus erit, reservamus, orantes Deum, ut in agnita luce
evangelii et veritate coelesti comprehensa anno tricesimo i n Augus
tana confessione (a qua se Helveticae ecclesiae statim seiunxerunt)
nos constantes porro conservet et ab erroribus et furoribus Mahometanis, pontificiis, Cinglianis et Epicuraeis, aliisque confusionibus et
iniuriis pressam Hberet ecclesiam ad sui divini nominis glóriám,
veritatis evangelicae profectum, ecclesiae incrementum, hostium externorum et internorum confusionem, nostram denique salutem..
Amen.
Datum Bregae pridie apostoli Andreáé anno 1607.
(L. S.) Nicolaus Antherus illustris aulae Bregensis concionator
superintendens.
(L. S.) M . Jacobus Schickfuss in illustri gimnasio Bregensi, rector eiQ p i a p T Ü p i o v T Y J C a A Y ) f r e t a < ; subscribo m. p.
(L. S.) Michael Scultetus Bregensis templi parochialis pástor
et senior in illustri ducatu Bregensi m. p.
(L. S.) Johannes Sebaldus illustris aulae diaconus.
(L. S.) Martinus Weber témpli parochialis Brigae diaconus.
(L. S.) Johannes Schwöb (?) templi parochialis in patria
diaconus.
8
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2

A harc a lutheri ortodoxia és a sacramentariusok vagy kálvinisták kö
z ö t t annyira ment, hogy a wittenbergi egyetemre a kálvinistákat be sem enged
ték. Magyarországon a vezető főnemes lutheránus családok, í g y elsősorban a
Thurzók, szintén a szigorú lutheri tanoknak voltak a hívei. A galgóci iskola
rektora pl. csak olyan t a n í t ó lehetett, aki a Formula concordiaet, azaz a tiszta
lutheri dogmatika eme kódexét aláírta.
I I . György, Georg I L , der Schwarze, Herzog von Brieg. Szül. 1523.,
megh. 1586. A z osztozkodásnál ő kapta Brieget, m í g testvére Liegnitzet. A
briegi iskola alapítása nevéhez fűződik. Gondolkodását és tetteit a tiszta lutheri,
tan jellemzi, a kálvinistákat támadta.
Confessio Augustana. L . 26. 1. 3. jegyzet,
3
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1608. június 16.
Pogrányi

1

Benedek

Újvár.

újvári alkapitány Vitéz Imréhez,'
Szaniszló
föszolgájához.

Thurzó

A vallásszabadság ügyében vele közölt híreit jó néven vette.
H a igaz az, hogy Csehországban a király megengedte a vallás gya
korlatát, ágy ez bizonyára a birodalomban is be fog következni.
Adja Isten, hogy a háborúságok elcsendesedjenek és felvirradjon a
béke napja.
Eredeti,

sajátkezű

levél,

zárlatán

piros viaszpecsét nyomaival. —

Irreg.

10. fasc.

40.
1608. augusztus 6.
Vilmos

Neuburg.

Farkas bajor herceg Thurzó

Györgyhöz.

M á t y á s főhercegnek Rudolf ellen Prágába vezetett expedíciója alkalmával
megismerte Thurzót, mint hazája és a vallás védőjét és barátai közé sorozta
őt. A r r a kéri most, hasson oda, hogy a Magyarországon visszaállított lelkiisme
reti szabadság a szomszédos országokban is megengedtessék. A pozsonyi követek
nek atyja három kijelölt prédikátor közül v á l a s z t á s t engedett.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres piros viaszpecséttel. — Irreg.
15. fasc.

Illustris et generöse Comes, Domine et Amice singulariter d i lecte. N o n , dubito, quin recenti adhuc memoria teneas eos sermones,
quos nuper in Bohemia conferabamus eo tempore, cum sibi invicem
reconciliarentur Romanorum imperátor Rudolphus et suae maiesta
tis fráter Matthias designatus Hungáriáé rex, archiduces Austriae,
domini mei et cognati tum clementissimi, tum observandissimi. Et
ea quidem colloquendi occasio eo gratior mihi fűit, quod viam mihi
stravit ad contrahendam cum iis amicitiam, quorum praecipua
eminet virtus in conservanda Reipublicae et religionis verae liber
tate. Inter quos cum Te non postremum esse noverim, habet de
1

Személyére 1. a 21. ]. 1. jegyzetét.
Azon kisnemes családok egyike, amelyek hűséggel szolgálták a Thurzó
családot és amelyeknek a prot. egyház olyan sokat köszönhet, a Nemeskürti Vi
téz család. Vitéz Imre a század kezdete ó t a Thurzó Szaniszló szolgálatában áll
és ennek semptei udvarából intézi birtokai és az azon levő egyházak ügyeit.
Thurzó semmi fontosabb dologban nem határoz nélküle, de különösen kikéri taná
csát prédikátorok meghívásánál és zsinatok tartásánál. (V. ö. a 207—208.
sz.) 1620 körül halhatott meg, mert későbbről nincsenek rá adataink.
2

quo sibi Tua patria gratuletur. M i h i vero sinceritas animi T u i ex
multis rerum argumentis n o n obscure perspecta. Eaque causa est,
cur has a d Te scribam literas, ut in eo laudabili T u o studio, quod
publicae simul et singulorum promovendae tranquillitati impendis,
Te confirment. Hoc enim credas, n o n posse Te praeclarius mereri
de communi patria nostra, quam si Tua Providentia procures, üt
non modo stabilis i n Hungária sit illa, quae nuper divinitus restituta
est pax et conscientiarum libertás, sed et eius ususfructus i n vicinos
redundet. N a m et hoc ipsum aut velle aut certe n o n prohibere serenissimum Hungáriáé regem Matthiam nemo negabit, opinor, nisi,
qui et sui et amoris i n pátriám oblitus, malit regnorum iactaram
facere, quam christianae securitati indulgere.
Ceterum cum civitas et magistratus Posoniensis per suos legatos peterent hoc tempore ab illustrissimo dominó parente meo, ut
ex suae ditionis theologis nominaret aliquem, qui i n eius, qui
Posonii nuper dimissus est, pastoris locum surrogari possit, sane tam
honestae petitioni n o n modo n o n invita gratificari voluit sua Celsi
tudo, sed et ex tribus probatae doctrinae et pietatis viris optione
data, ad ipsorum legatorum arbitrium, consensit i n vocationem
eius, qui legatis acceptissimus videretur. Eum igitur, ut T i b i commendatum habeas, rogo, facturum haud dubie officium fidelis et
diligentis ministri.
Denique etiam hoc T i b i persuadeas velim, n o n Te modo
Semper apud me futurum eo loco, quem Tua virtus postulat, sed
et operám daturum sedulo, ut studiorum meorum atque officiorum
promptitudo cum serenissimo regi tum toti Hungáriáé regno (ex
cuius regio sanguine descendit materna avia mea, sanctissimae me
móriáé Maria ducissa Juliacensis) quavis occasione innotescat. Vale.
Neoburgi ad Danubium 16. Augusti stilo veteri anno 1608.
T u i amantissimus
Wolfgangus Wilhelmus
comes palatínus Rheni, dux Bavariae m. p.
1

2

1

3

Ekkor ás így került Pozsonyba Reusz András helyére Heuchelin Simon,
Személyére 1. bővebben a 239. 1. 1. jegyzetét. Ebben az időben a pozsonyi evangé
likusok már nagy háborúságban voltak hitük és prédikátoraik miatt. A király
mandátumban követeli, hogy prédikátoraikat a városból távolítsák el, amint
ezt Kollonics írja 1607. nov." 3.-án Thurzónak. (Árv. lt. Fasc. 202. No. 241.)
Wolfgang Wilhelm Pfalzgraf, Herzog v. Neuburg und Jülich-Berg. Szül.
1578. nov. 4.-én Lajos Fülöp és Anna jülich-cleve-bergi hercegnő szülőktől. Meg
halt 1653. márc. 20.-án. 1609-ben elfoglalja anyja örökségét, a jülichi hercegsé
get, melynek birtokáért azonban nagy harcokat kell vívnia. 1614. aug. 22.-én,
atyja halála után ő lesz a választó. 1613-ban politikai okokból á t t é r a kath.
vallásra és ennek híve marad élete végéig.
Thurzó v á l a s z á t 1. az 51. sz. alatt.
2
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1608. augusztus 20. Bécs.
Az alsó- és felsőausztriai

ev. rendek a magyar ev.

rendekhez.

Az ev. vallás híveinek mind a két országban sokat kell tűrniök és sok jogtalanságot elszenvedniük. Mivel azonban egyesült
erővel és közös fellépéssel többet lehet elérni, kérik a magyar ren
deket, hogy a vallás ügyében állandó kölcsönös levelezést vegyenek
fel velük.
Eredeti

levél,

zárlatán

tizenkét

papirfelzetes,

címeres

viaszpecséttel.

—

Irreg. 1. fasc.

•

42.

1608. augusztus 30.
Raimanus

Pál trencséni

prédikátor

Trencsén.
Thurzó

Györgyhöz.

Thurzónak azt a tervét, hogy a viharos idők lecsendesedésével Lőcsén
Akadémiát és szerte az országban gimnáziumokat szeretne felállítani, mindenki
nagy örömmel fogadta. Emlékezteti azért tervére és kéri, hogy ne feledkezzék
meg róla, s ő t a mostani országgyűlésen is úgy a rendeket, mint Mátyás főher
ceget igyekezzék tervének megnyerni.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, zöld címeres viaszpecséttel.
— Irreg. 1. fasc.

Illustris et magnifice Domine, Domine mihi gratiosissime, salutem i n Domino perennem cum omnimoda felicitate coniunctam,
illustri M-tiae V-ae precor.
Mirabitur nonnihil illustris M - t i a V . , quod tenuis conditionis
homo ad tantum baronem, plurimis iisque gravissimis negotiis distentum, scribere ausim. Sed si causam cognoverit, mirari desinet.
Exposui plurimis M-tiae V-ae intentionem, quod videlicet, compositis et pacatis aliis rebus omnibus, per inclitum regnum Hungáriáé,
etiam de Academia Leutschouiae erigenda, aliisque gymnasiis passim extruendis, laborare velit, ut habeant domi regnicolae, ubi filios
suos doctrina politiori imbuendos tradant, nec peregre i d magno
cum sumptu quaerant. Quod ubi narrari a me audivissent, quí
doctrinae purioris amore flagrant, et regnum Christi, everso et de1

1

Lőcse, Szepesmegye. Iskolájában tanít 1606-ban magister Cholius Gás
pár, aki az o r v o s t u d o m á n y o k a t hallgatta Wittenbergben, de kifogyván a pénz
ből, kénytelen volt t a n í t ó s á g o t vállalni. Később azonban Thurzó anyagi támoga
tásával tovább folytatta tanulmányait és értekezést ír a morbus Hungaricusról, amelyet ezekkel a szavakkal ajánl Thurzónak: Disputatio haec de morbo
Ungarico mea, ut a V r a Mfia clementer et benigne suscipiatur, obsecro, eam
enim, si gratam esse intellexero, ansa mihi praebebitur, sub auspiciis Vrae Mfiae,
tractatum divulgandi integrum de febre Ungarica epidémia, de morbo illo Ungarorum domestico, qui plica capillorum appellari potest." (Árv. lt. Fasc. 198.
No. 38., 40. Levelei Thurzóhoz.)

leto Antichristi longe lateque propagari cupiunt, mirifice recreati
sunt. Optaruntque enim aliquando illucescere diem, quando ista i n
optatum finem deducerentur. Fuerunt itaque mihi autores, imo i m pulsores, ut illustri M-tiae V-ae scriberem et variis negotiis distracto, ne qua fieret, ut hoc propositum obliterarent, in memóriám
revocarem. Quapropter, cum eo res laboré et industria illustris
M-tiae V-ae deducta est, quod et potentissimi monarchae conditiones
pacis acceptarunt, et diadema regni recuperatum est, iamque postremus fabuláé actus restat, ubi valete et plaudite dicendum. N o n
abs re fecerit illustris M-tia V . , si reliquis i n proxima diaeta tractatibus, etiam hunc inseruerit et ingenii dexteritate ac facundia, qua
cum aliis raram habet, omnes alios eo deducat, ut quod in animum
induxit, unanimi consensu sequantur. Intenti sunt omnium oculi in
illustrem M-tiam V-am et hoc flagitat tota Christianitas nominatim
autem reverendi v i r i , ovicularum Christi pastores, quia hi prae re
liquis, quantum boni inde in Hungáriám sit emersurum, expendunt,
orant, ut loco praenominato Academia et gymnasia passim erigantur.
Nec difficile fuerit, illustri M-tiae V-ae quod proposuit in animo
ad effectum perducere. Pollet singulari gratia apud serenissimum
principem Matthiam, archiducem Austriae, paulopost i n regem
Hungáriáé creandum, nec minus authoritate conspicua est apud
omnes status regni, unde facile poterit obtinere, quod voluerit, tantummodo sanctissimo huic operi manum admoliri velit. Nec dubium
est, reliquos etiam status omnes, quibus glória et honos Christi cordi
est, quique utilitatem, quae inde in Hungáriám exundatura est
maxima, consideraverint, omnem conatum eo directuros. Quin etiam
Christus ipse, cuius hic glória agitur, conatum istum prosperum
reddet, ut quod inchoatum est, prospere et feliciter cadat. Audendum
igitur nec vel difficultate laboris vel malevolorum calumniis in
medio cursu desistendum, nam quo difficilius perfectum fuerit, hoc
maiorem laudem et sempiternam apud posteros memóriám merebitur. Oro autem aeternum Deum, patrem domini nostri Jesu
Christi, una cum sancto spiritu patri et filio coessentiali, ut illustrem
M-tiam V-am, similesque ecclesiae suae nutricios, quibus glória
Christi cordi est, conservet diutissime incolumes, hocque propositum
vestrum regat et dirigat, ut feliciter inchoatum, prosperiori eventu
finiat. Datae Trenchiny 3. Calend. Septemb. Anno restauratae salutis humanae 1608.
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Illustrem M-tiam V-am

2

reverenter colens:
Paulus Raimanus
verbi Dei, eiusque sacramentorum
ibidem minister immeritus m. p.

1608-as koronázó országgyűlés.
E szép terv további sorsáról nem tudunk, ill. kivitelére nincs adatunk.
Csak terv maradt, a szomorú idők megakadályozták megvalósítását, E g y újabb
terv merül föl 1616-ban. ( L . a 186. s z á m o t . )
3

1608. augusztus
Tschernembl

György

30.

Linz.

Erazmus Thurzó

Györgyhöz.

A z osztrák protestánsok bezárt templomaikat ugyan újra kinyithatták,
de a papi rend, amint n y í l t a n hangoztatja, nem hajlandó semmi engedményre a
vallás ügyében és ha ez elől még sem térhetne ki, azt nem fogja megtartani.
Ezekkel szembeszállni csak a birodalmi fejedelmekkel kötendő szövetséggel le
hetne. Kéri Thurzót, hogy eszközölje ki ehhez a magyar rendek hozzájárulását.
Eredeti, sajátkezű levél, leszakadt zárlatán címeres, piros viaszpecsétte!.
— Irreg. 1. fasc.

Spectabilis et magnifice Comes, amantissime Domine, Fráter,
Patrone observande.
Plane sic apud me constitui summám rerum omnium, quae hic
aguntur, ad Te omni tempore perscribere, quibusde possis ac velis
cum spectabili viro dominó Illieshasio, ceterisque nostrae religioni
addictis pro bono publico conferre. Consistit enim omnium conservatio in singularum provinciarum salute. Nos hic templa a pontificiis per v i m occlusa exercitiis evangelicae religionis publicis magno
sane piorum omnium applausu patefacimus, nihilque praetermittimus eorum, quae ad emendationem impotentis superiorum temporum regiminis et ad conservationem status publici videntur necessaria. Insidias enim ab omnibus undequaque pontificiis parari evangelicis omnibus certum est, adeoque palám profitentur adversarii,
quavis se ratione prohibituros, ne libertás religionis obtineatur, quod
si cedere tempori ipsis necesse fuerit, tamen non servatum i r i etc.
Hisce tamen occurri ab unitis provinciis sic poterit, inprimis, ut
foedus cum imperii principibus ineatur, cuius ratio facile constabit,
si me de voluntate ordinum Hungáriáé, quae fere in Tua, Illieshasiique autoritate posita est, certiorem quamprimum feceris, deinde,
ut in comitiis Vestris ostendatis, interessé Reipublicae Vestrae, ut
ea religionis libertás, quam vigore pacificationis Viennensis estis
assecuti, ceteris etiam provinciis unitis maneat, nobis etenim reli
gionis causa pátriám relinquentibus, quae, obsecro, vis fuerit obsignationis nostrae? N i h i l est praeterea, quod Te obtundam pluribus.
Vale, observandissime Domine et rescribe.
Lvnzio die 30. Augusti 1608.
T u i certe amantissimus, observantissimus fráter
Georgius Erasmus baro de Tschernembl.
1
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Georg Erasmus Freiherr v. Tschernembl auf Windeck und Schwertberg.
Református, az osztrák prot. rendek vezére. Széles látókörű, nagy koncepciójú
államférfi, 1608-tól ő irányítja az osztrák prot. rendek vallásügyi küzdelmeit.
H i g g a d t s á g á t mindvégig megőrzi, a békés elintézés híve és ennek érdekében öszs z e k ö t t e t é s t keres a magyar, cseh és morva rendekkel, ő vezeti 1608-ban a po
zsonyi országgyűlésre a „Horniak" küldöttségét és neki tulajdonítandó az 1609.

ORSZÁGc'o
* EVANGÉLIKUS

44.
1608. szeptember
Illésházy

15. Bazin.

István Thurzó

Györgyhöz.

A z osztrákok vallásukért v í v o t t harcukban keményen tartják magukat s
nagyon bíznak a magyarok segítségében. Nem is szabad őket hagyni, most itt
van az alkalmas idő, hogy a magyar törvények is helyreállíttassanak.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —- Fasc. 69.
No. 32.

Spectabilis ac magnifice Domine et Compater observandissime,
post salutem et servitii mei commendationem.
A z V r Istenteol Kegnek egesseget és minden sok iot kiuanok.
En ide Bozinba jeouek es bizoni most sincz io egessegem es fölötte
gonoszul vagiok, de fel kel mennem az relatioual, mert igen karos
volna az orzágnak, ha cziak ebbe maradnának az dolgok, hiuatotis
imar keczier eo felsége. Oztan az doktorokalis keol betegségemet
keozlenem, mert igen gonoszul érzem magamon.
Az austriaiak nagi háborúságba vadnak az religio dolgába.
Egy nemes embert meghis fogtak volt, hogi hazánál praedicaltatott, kiért igen feöl zeondultek az austriayak. Három cardinal
volt ott, égik az moruai, másik az magiar orzagi, harmadik papa
iul jött, azok veztegetnek minden dolgokat. A z austriaiak, az mint
iriak, igen kemenien tarttiak magokat, igen biznak az magiarokhoz es nemis kel hadni eokeott, cziak az keolleone hosza, hogi az
feolfeoldi vrak ugian niakossan jeonenek nepel es az magiar orzagy
zabadsagnak teoruennek heliere allatasanak ideje most vagion, hogi
heliere allattathattiuk. H a mi hireim leznek, Kegmednek tuttara
adom. Isten tarczia megh Kegdet. Datum ex arce Bozin 15. Septembris 1608.
Sp-lis ac M-ae D-nis V-ae
servitor et compater deditissimus
Stephanus Ilieshazj m. p .
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Kívül rájegyezve: Exhibitae Bitche 20. Septembris

1608.

márc. 19.-én kiadott kapituláció. D ö n t ő szerep jut neki az 1619-es eseményeknél.
Megh. 1626. nov. 18. Egyoldalú képet fest róla Jodok S t ü l z : Zur Charakteristik
des Freiherrn Georg Erasmus von Tschernembl und zur Geschichte Österreichs
in den Jahren 1608—1610. Archiv für österr. Geschichtsquellen. Bd. I X . 169. 1.
A z iratok közül v. ö. az 53—54. számokat.
Pachelbel János.
Ditrichstein, Franz von — . Szül. 1570-ben Madridban, megh. 1636-ban.
1598-tól olmützi püspök, majd kardinális.
Forgách Ferenc. L . bővebben a 28. 1. 3. jegyzetben.
* Placidus de Marra. Működését 1. Károlyi Árpád: A z ellenreformáció
kezdetei és Thurzó Gvörgy nádorrá választása. Néhány történeti tanulmány.
Bpest, 1930. 299. s köv. i L
Szül. 1540-ben, megh. 1609.
május 5.-én. Trencsénmegye
főispánja.
1584-ben királyi tanácsos és főudvarmester. A Rudolf alatt megindult fiskális
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1608. szeptember 20.
Zierotin

Károly

1

Thurzó

Rositz.
Györgyhöz.

Augusztus havában az osztrák ev. rendek összegyűltek Bécs
ben és kérték Mátyást, hogy vallásszabadságukat állítsa vissza. M i 
vel a király kérésüknek nem tett eleget, írásban tiltakoztak és szep
tember közepén eltávoztak Bécsből Hornba, Zierotin nézete szerint
a király nem a saját akaratából utasította el a rendek kívánságait,
hanem tanácsosai és a pápai k ö v e t bírták erre rá. Tervét, hogy a
pozsonyi országgyűlésen Thurzót meglátogatja, el kell ejtenie.
2
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Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán pecsét nyomával. — Irreg. 1. fasc.
Kiadva: Chlumeckv, Peter Ritter von — : Carl v. Zierotin und seine Zeit 1564—
1615. 2. k. (Brünn, 1879.) L X X I . 1.

pereknek ő volt a legfőbb áldozata, jószág és fejvesztésre ítélték, kénytelen volt
az országból menekülni. Politikai szereplése azonban tovább folytatódik, míg
1606-ban Rudolf megkegyelmez neki. A Rudolf és Mátyás k ö z ö t t kitört test
vérharcban ez utóbbi mellé áll és az 1608.-Í országgyűlésen keresztül viszi a ren
deknél, hogy nov. 19.-én M á t y á s t magyar királlyá koronázzák. Ugyanez az or
szággyűlés Erdődy Tamással, Forgách Zsigmonddal és Thurzó Györggyel szem
ben nádorrá választja. Halála u t á n M á t y á s özvegyének teljes elégtételt szolgál
tat, amennyiben 1611. márc. 21.-én bizonyságlevelet ad ki Istvánffy azon val
lomásáról, hogy ez az Illésházy elleni ítéletlevelet kényszerítve, az ország tor
vényei ellenére á l l í t o t t a ki. Illésházy politikai pályafutására 1. Károlyi Árpád:
Illésházy I s t v á n hűtlenségi pöre. Bpest, 1883. — Angyal D á v i d : Magyarország
története I I . M á t y á s t ó l I I I . Ferdinándig. Bpest, 1898. < (Milléneumi történet ü.
k.) 9. s köv. 11. — H ó m a n — S z e k f ü : Magyar történet. 4. k. 368. s köv. 11.
Szül. 1564-ben, megh. 1636. okt. 9.-én. Politikai szereplése 1594-ben kez
dődik és csúcspontját 1608-ban éri el, amikor morva tartományi főnökké nevezi
ki a király. E t t ő l kezdve a morva rendeknek úgy politikai mint vallásügyi har
cait irányítja, rábírja őket, hogy Rudolf lemondása után Mátyásnak meghódol
janak. Nagy része van abban, hogy Rudolf Magyar- és Csehországról is lemon
dott M á t y á s javára. Mélyen vallásos lélek és a vallásszabadság kivívását csak
békés utakon akarja kikényszeríteni. Mivel azonban így célját nem tudta elérni,
1615-ben lemond a tartományi főnökségről és a fehérhegyi csata után pedig
Németországba vándorol, hogy itt nyugalomban élje le élte hátralevő éveit. É l t e
alkonyán meghalni visszaköltözik hazájába. Életrajzát megírta Peter Ritter v.
Chlumeckv: Carl von Zierothin und seine Zeit 1564—1615. Brünn, 1862.
Placidus de Marra. V. ö. az 51. 1. 4. jegyzetét.
A reformáció történetére a Habsburgok országaiban idézzük Loesche,
Georg munkáját: Geschichte des Protestantismus im vormaligen und im. neuen
Österreich. 3. verm. Auflage. Wien, 1930. I t t az irodalom is megtalálható.
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46.
1608. szeptember 23.
Illésházy

István Thurzó

Hodoiin.
Györgyhöz.

Khlesi bibornok és a pápai követ h a t á s a alatt álló Mátyás főhercegnél és
Miksa hercegnél nem ért el semmit az osztrákok vallásügyében; hiába hivatko
zott a magyarok és osztrákok k ö z ö t t fennálló szövetségre és arra, hogy az
osztrák vallásügy jelenlegi állása a nemsokára megnyíló pozsonyi országgyűlésre
is rossz hatással lehet. A z osztrák evangélikusok most Hornba gyűlnek s talán
elérnek valamit vallásuk ügyében.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes címeres viaszpecséttel. — Fasc. 69.
No. 33.

Spectabilis ac magnifice Domine et Compater observandissime,
post salutem et servitii mei commendationem: Az V r Istenteol
Kegnek egesseget es minden jott kiuanok stb. stb. Beczbe en eleget
zoltam Matthias hercziegh v r u n k n a k és Maximilian vrunknakis,
hogi az religio dolgának beket hadgianak, de az papa keouete es
G l e z l i igen ezett vezteottek a dolgoknak, kiueol az varason jozagokba megh engedik nekik, de Beczbe be nem akariak bocziatani.
Eleo hoztam vala nekik az posoni vegeztis az Austriaikal, a kiben
az vagion ima simul vivere et mori, de eok azt nem az religio dol
gára értik, hanem fegiuer ellen. Aztis mongia a hercziegh, hogi
hoszak eleo bátor, ha fogadott teobbett annál, az k i t megh akar tar
tani mostis. En mind ijeztessel s mind egiebkepen raitok voltam,
megh mondotam nekik aztis, hogi az magiarokis affélét bezellnek,
hogi az mit eo vélek végeztek, aztis ugi fogiak meg tartani, mint
ezt, meli dologh az Magiar orzagi giulesnekis akadekot fog tönni.
Az feolseö Austria el hailott es fegiuert fogót, Linczbe be sem bocziatak Maximilian hercziegett. I t t Also Austriabanis mind neszét
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Mátyás főherceg, magyar királlyá k o r o n á z t a t o t t 1608. nov. 19.-én.
Mátyás öccse, Tirol kormányzója.
Placidus de Marra. (V. ö. az 51. 1. 4. jegvzetét.)
* Khlesi Melchior. Szül. 1552-ben, megh. 1630-ban. 1595-ben Rudolf csá
szári tanácsossá nevezi ki és e g y ú t t a l közvetlenül a királynak alárendelt telj
hatalmú vallásügyi direktornak Ausztria területére. 1598-ban lett bécsi püspök,
majd biboros. Mátyásnak mindenható tanácsosa és az osztrák ellenreformáció
P á z m á n y Pótere. Taktikája elsősorban a városok és a rendek ellen irányult, mint
a protestantizmus legfőbb bástyái ellen. A városokban még valahogy célt ért,
de a rendek kemény ellenállását nem tudta megtörni. 1618-ban Miksa és Ferdi
nánd főhercegek befolyása e l t á v o l í t o t t a őt az udvartól és élete hátralevő részét
számkivetésben t ö l t ö t t e . Kitűnő életrajzát bírjuk Hammer-Purgstall: KhlesFs, des
Kardinals Leben. 4 k. Wien, 1847—51.
1608. jan. 11.-én a magyar és osztrák rendek Mátyás főherceg vezetése
mellett és kezdeményezésére Pozsonyban szövetséget k ö t ö t t e k a bécsi és a zsitvatoroki békék megtartására és megtartatására. E szövetséghez ápr. 29.-én a mor
vák is csatlakoztak. A szövetséglevél ki van adva Hammer i. m. I I . k. Függe
lék. 76. 1.
A felsőausztriai protestánsok t. i. megtagadták a hűségeskü
letételét
mindaddig, míg vallásügyi követeléseik nem teljesíttetnek.
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fogatják az euangelicusok, az eleobeni fel tamadastis az papok
zeorzek, mostis erte vadnak mind kezel lábal, hogi ismegh twzett
gwiczienek, megh mondottam nekik, ha ebbe mennek el mind, is
megh vy haborusagott indítnak es az Maghiar orzagi giulesnekis
ezett veztik. Imar azért im ismegh eozue hirdettek eokeott es
giulest teznek Austriaba, remenlem, hogi megh alkuznak, cziak
Beczbe nem akariak be bocziatani, egiebwe megh engednek. Segeczie
azért Kegmedis az religio dolgatt. Ez nagi dologh, hogi eok azt
akariak, hogi nekik az eo religioiokba beket hadgiunk s eok mine
künk bekett nem akarnak hadni az mi religionkba. A z mi az ma
giar orzagi dolgott illeti, az beczi vegezesnel megh teob dolgais
vagion az magiar nemzetnek, ha az V r Isten égibe hosz bennünket
Posonba, az teob dolgokrulis hogi zolliunk magunk keözeött, az
zuksegh igen kiuannia. Isten tarczia megh Kegdet. Datum ex arce
Hodoiin 23. Septembris 1608.
Sp-lis ac M-ae D-nis V-ae
servitor et compater deditissimus
Stephanus Ilieshazj
7

Kívül rájegyezve: Exhibitae Letaua 29. Sep. a.

1608.

47.
1608. szeptember
Thurzó

György

25.

Zierotin

Biccse.
Károlyhoz.

Szept. 20.-án hozzáintézett levelére értesíti Zierotint, hogy az osztrákok
vallásügyében egyedül nem tehet semmit, ellenben az összeülő pozsonyi ország
gyűlésen ennek kedvező elintézése érdekében erejéhez képest mindent el fog kö
vetni. Kéri, hogy a most elejtett l á t o g a t á s á t később váltsa valóra.
F o g a l m a z v á n y . — Irreg. 2. fasc.

Illustrissime, spectabilis ac magnifice Domine . . . .
Accepi et intellexi Ill-mae D-nis V-ae literas ad me Rosicio
X I I . Kalendis Octobris humanissime admodum amice et fraterne
scriptas.
Nova Austriaca, quae antea quoque ex scriptis ipsorum A u striacorum nostrae confessionis amicorum mihi innotuerint, probare possum minimé. I n negotio religionis recte quidam saniorum
protulit, doctore opus esse non tortore et fidem suadendam esse, non
imperandam. Utinam male talibus consiliariis accidat, qui secus
monent et suadent. Quantum ad me, recenti tenere memoria Ill-ma
1
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Személyére 1. az 51. 1. 5. jegyzetét.
L . a 45. számnál.

D . V . me adhuc in Bohemica expeditione constitutum, ista ingenue
protulisse ac aperuisse, quod videlicet in negotiis publicis regni huius
absque scitu et consilio reliquorum indigenarum ac regnicolarum
nihil facere possim aut velim, cum praesertim eiusmodi conventicula
et privati tractatus apud nos omnino sub gravi mulcta sunt sublati,
id quod generoso et magnifico dominó Georgio Erasmo Tschernemell~ sincere perscripsi: Nunc idem repeto et si quid in emolumentum publici boni suadere aut facere potuero, i d in futura hac
generali regni huius diaeta omni studio et conatu praestare non
omittam. Neque ambigo, reliquos etiam regni huius Hungáriáé proceres, tarn pro sua, quam comprovincialium confoederatorum et
unitorum parte ea gnaviter facturos ac promoturos esse, quae i n
restituenda et stabilienda eorum ac confoederatorum libertate i m primisque sacrae religionis negotio, facere et necessario spectare
videbuntur. De quo ubertim sane cum spectabili ac magnifico do
minó Stephano Illieshazy non ita pridem contuli. I n eadem diaeta
utinam Ill-mam D-nem V-am praesentem mihi videre, eiusdemque
optato colloquio frui liceret, nil certe gratius aut optabilius mihi
accideret, quam promissae olim amicitiae in promovenda et declaranda in Hungarum Ill-ma D . V . , specimen aliquod per me edi
posse. A t quia haec est moderni temporis iniuria, u t i eadem seribit,
quod ob publica patriae munia privata nonnihil suspendere eundem
oporteat, tempori et hic parendum, commodioremque Ill-mae D-nis
V-ae occasionem, quam nunquam non apud Hungaros eidem i n tegram et amplam fore confido, expectandam esse putarem. Imo
confido et expecto magis Ill-mam D-nem V-am benevolis suis promissis aliquando mihi satisfacturam, ut me domi meae sibi integerrime ac unice servire una cum dulcissima familiola mea cupientem
invisere non renuat.
De adventu serenissimae regiae maiestatis Posonium adhuc
apud me dies erat incertus, praeparo tamen me et accingo, ut quamprimum suam serenissimam maiestatem descendere velle cognovero,
et ego iter hoc aggredi possem. Nunc finem epistolae factus, I l l mam D-nem V-am, diutissime vivere et florere cupio ac u t i nuper
sic et nunc in hoc recenti officio et provincia Ill-mae D - n i V-ae
omnia secunda et prospera precor.
K í v ü l : Literae responsoriae ad literas domini Caroli a Zerotin
Bittsche 25. Septembris scriptae.

2

Személyére 1. az 50. 1. 1. jegyzetét.

1608. szeptember
Zierotin

Károly

26. Rositz.

Thurzó

Györgyhöz.

A brünni gyűlés a morva evangélikusok kívánságai szerint végződött.
A z osztrák rendek Hornban gyűltek össze s a hírek szerint a vallás ügyében
megegyezésre kilátás van. Kéri Thurzót, hogy a pozsonyi országgyűlés lefolyá
sáról tudósítsa.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 1. fasc.

Illustrissime spectabilis et magnifice Comes
Brunensis
noster conventus, sic satis Dei beneficio, feliciter cessit, nec falso
ad Ill-mam D-nem V - a m relatum est, consilia nostra optatum
eventum sortita esse, quem eo praecipue assecuti sumus adiumento,
quod rebus contenti, noluerimus de verbis disputare. Sed ut alii gratulari sibi possunt, ita meum est, de sorté mea conqueri, quae mihi
maius imposuit onus, quam humeri mei sustinere queant et quamvis
Ill-ma D . V . pro suo erga me studio aliter existimat et loco commiserationis, qua dignior essem, epistola ipsius laetitiae exprimit
voces, tamen si omnia exanimaverit, facile animadvertet, neque mihi
neque amicis amplam esse ex hoc munere gaudendi causam, de pa
tria taceo, cui pridem me totum consecravi. Ex Austria, postquam
ad Ill-mam D-nem V - a m scripsi, literis amicorum certior factus
sum, ordines nostrae confessionis in oppido H o r n conventum habere,
spero tamen rem brevi compositam i r i , utraque parte, ut audio, ad
moderatiora consilia inclinata, faxit Deus, ut dudum optata et
tantis laboribus quaesita quies nos tandem omnes complectatur. N o n
audeo petére, ut ex comitiis Posoniensibus (quibus non minus ac
nostra habuerunt, laetum principium, fortunatos progressus et
exitum desideratum exopto) literis suis, quid isthic succedet, me edoceat, certus de occupationibus Ill-mae D-nis V-ae et culpae meae
mihi probe conscius. Quod reliquum est, ut Ill-mam D-nem V-am
optime valere desidero, ita ut de suo erga me amore nihil imminuat
rogo. Rossiczio V I . Kalendis Octobris anno 1608.
Ill-mae D-nis V-ae
studiosissimus et observantissimus
Carolus Zerotinus m. p .
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Kívül rájegyezve: Exhibitae Bytschae 1. Octobris anno 1608.

1

A brünni gyűlésen, 1608. aug. 30.-án hódoltak meg a morva rendek
Mátyásnak. Leírását 1. Chlumecky i. m. 1. k. 503. s köv. 11.
V. ö. a 45. s z á m o t .
Személyére 1. az 52. 1. 1. jegyzetét. Thurzó válaszát Zierotinhoz 1. az 50.
számnál.
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49.
1608. szeptember 28.
Thurzó György

Lietava.

felterjesztése a

királyhoz.

Az osztrák ev. rendek hozzáfordultak, mint a velük szövetséges magyar
ev. rendek fejéhez, vallásuk szabad gyakorlatának megtagadása ügyében. A z t
felelte nekik, hogy ügyüket a közelgő országgyűlésen a rendek elé terjeszti és
ezektől fogják az érdemi választ megkapni. Kéri azonban a királyt, hogy az e
miatt bekövetkezhető zavarok megelőzésére engedje meg a szabad vallásgyakor
latot hű osztrák ev. alattvalóinak
még a pozsonyi
országgyűlés
megnyitása
előtt. E z igen jó hatással lenne a magyar evangélikusokra is, mert nem kellene
félniök, hogy őket is veszedelem fenyegeti.
Fogalmazvány. — Fasc. 2. No. 13.
4.

Serenissima regia Maiestas ac Domine, Domine clementissime.
Praemissa fidelium etc. I n professo apud Ser-mam R-am
M-tem V-am esse existimarem, quibus ab initio semper felicis gubernationis ac regiminis sui Ser-mae R-ae M-tis V-ae observantiae
humillimae servitiis ac indefessis studiis me testatum quovis tempore
reddidisse non dubitaverim, ita ut hoc unum saepenumero etiamnum
mihi proponam promotionis, victricisque gloriae Ser-mae R-ae M-tis
V-ae augmenta in dies maiora semper animitus desiderare ac intueri,
non me hinc vel minimé Ser-mae R-ae M - t i V-ae suspectum posse
existere sperans, etsi diversam ac dissonam a religione eiusdem ipse
confessionem amplectar, cum in candore fidelitatis ac fidei, a quibus
Universum, quod a subditis christianis principibus debetur decus ac
fundamentale obedientiae genus promanare certum est, potissimum
omnia sita et Ser-mae R-ae M - t i V-ae semper probatissima fuisse
cognoverim. Occurrit unum, quod hoc tempore Ser-mam R-am
M-tem V-am celare minimé v o l u i , meipsum in persona etiam reliquorum hungarorum ab Austriacis, qui Augustanam confessionem
profitentur, in causa denegati eis liberi religionis exercitii tanquam
confoederatum serio requisitum extitisse, respondisseque nihil, me
uti personam privátam vel suffragari vel consulere ipsis posse aut
debere, priusquam in generali regni Hungáriáé diaeta iam imminenti
rebus suis propositis unanimi voto a regnicolis responsum accipiant.
Operae pretium itaque emergere hinc posse Ser-mae R-ae M - t i V-ae
humillime censerem, si consideratis utriusque eventus disturbiis ac
motibus exemplum gratiosissimum primum in suis proximioribus et
domesticis, qui tot fatigiis fidelibusque eorum servitiis iam ab initio
personam Ser-mae R-ae Mtis V-ae exornarunt, concessa ipsis
exemplo felicissimae ac gloriosae recordationis sacratissimi quondam
1
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A Hornban megtagadott szabad vallásgyakorlatuk miatt gyűlésező
osztrák evangélikusok levelet intéztek a Pozsonyban összegyűlt magyar rendek
hez, kérvén őket, hogy kényszerítsék ki részükre a királytól a szabad vallásgya
korlatot. E levélnek azonban a Thurzó levéltárban nem akadtam nyomára.

imperatoris Maximiliani Ser-mae R-ae M-tis V-ae genitoris charissimi libera religionis exercitatione statuere dignaretur et bene
omnes contentos pacifice ac laetanter ad futuram regni Hungáriáé
diaetam secum educeret. Secus namque si accidat, metuendum erit
vel i n proxime futura diaeta alicuius intestinae conspirationis malum,
quod universa pia ac bona proposita nostra unacum Ser-mae R-ae
M-tis V-ae autoritatis laesione haud dubie infringere conaretur, argumentari enim sie audebunt Hungari, si cum suis, qui semper serenissimae Maiestatis suae regiae fideles extiterunt et multa penes
eandem praestiterunt, ita procedatur, eo Hungaris maius periculum
imminere posse. Nec dubito, Ser-mam R-am M-tem V-am, quae
hactenus moderatricem se in omnibus benignissime exhibuit, ita
clementer facturam, ut et ipsi Austriaci bene de eadem contenti esse
et Hungaris etiam in futura diaeta exempla bona dari possint. Haec
sunt, clementissime Domine, quae humillime ex debita fidelitate mea
Ser-mae R-ae M - t i V-ae significare volui, illa ut bono meo intentui
ac affectioni verae fidelitatis tribuat, demisse supplico. I n reliquo
etc. Ex Lethava 28. Septembris 1608.
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50.
1608. október
Thurzó

György

2. Biccse.

Zierotin

Károlyhoz.

örömmel vette tudomásul szeptember 26.-ról keltezett, hozzáintézett le
veléből
a brünni
gyűlés jó
végét és
gratulál Zierotinnak az őt itt ért
újabb dicsőséghez, ö is értesült Illésházy I s t v á n leveléből, hogy a király az
osztrákoknak Bécs kivételével mindenütt szabad vallásgyakorlatot engedett. Az
osztrákok ügyében ugyan maga is írt a királynak, a most hozzá jövő osztrák
követeknek pedig nagyon a szívére fogja kötni, hogy a békét közös megegyezéssel
jobban lehet szolgálni, mint fegyverrel. Most várja a hírt a királynak Pozsonyba
az országgyűlés megnyitására való indulásáról, ha megkapja, ő is azonnal indul.
F o g a l m a z v á n y . — Fasc. 2. No. 14.

Domino Carolo baroni Zierotino.
Illustrissime ac magnificentissime Baro, Domine, Amice et
Fautor mihi perpetua observantia demerende. Post servitiorum
meorum deditissimam commendationem, salutem floridam, optatissimosque in omnibus successus Ill-mae D - n i V-ae ex animo precor.
Advolat ad me vicissim Ill-mae D-nis V-ae epistula, Rossizio
2

I I . Miksa 1568. aug. 18.-án adta ki nevezetes „Religionskonzession"ját, amit 1571. jan. 14.-én kiegészített az „Assekuratio"-val. Megengedte e prü
vilégiumokban a városokat kivéve mindenütt a szabad vallásgykorlatot az alatt
valók, jobbágyok részére is.
Thurzó további szerepére az osztrák protestánsok vallásügyi kívánsá
gainak kivívásánál 1. 59—60. és 86. számokat,
3

1

V I . Kalendas Octobris exarata. O me beatum, cui secundo fato ea
obtigit felicitas, quod in mediis etiam hisce curarum turbinibus, i n constantique valetudinis imbecillae et vacillantis statu Ill-mae D-nis
V-ae dulcissimo, quamvis epistolico, tamen tali et tarn accepto,
acsi praesens praesentem Ill-mam D-nem V-am intuerer, u t i , frui et
recreari licet colloquio
Conventum Brunensem Dei beneficio feliciter cessisse vel ex
eo gratulor et gaudeo, quod Ill-mam D-nem V-am novi honoris
incremento auctam et ornatam esse intellexerim, quo ut diutissime
sospes u t i , frui possit, faxit benignum numen. De Austria et ego ea
ex literis spectabilis ac magnifici Domini Stephani Illésházy accepi
nova, quod videlicet ubique (sola Vienna excepta) liberum religionis
exercitium per suam maiestatem regiam sit admissum. Haec nempe
semper fűit caelestis patris et f i l i i eius voluntas, ut eligat sibi populum pauperem invocantem nomen ipsius. Atque quem non capiat
splendens Hierosolyma, capiat Betphage infima. Scripseram et ego,
exorans sacratissimam eius maiestatem regiam, ut cum suis Austriacis
mitius et clementius agere dignaretur, neque tam stricta adversorum
consiliariorum observatione animos Hungarorum exasperaret et conceptam de sua dementia et benignitate in observanda praesertim
religionis libertate spem dubiam redderet.
Informor etiam certo
certius legatos ex Austria ad me venturos, quos, ubi praesentes
habuero, pro meo posse i d suadere non omitt&m, quicquid i n promovendo et retinendo sanctae tranquillitatis statu spectari (!) v i debitur, ut videlicet negotium hoc per concordiam potius, quam
seditione et armis discernatur et componatur.
Comitia Posoniensia nondum inchoantur, expecto i n hora
Vienna literas, quibus de descensu sacratissimae maiestatis regiae
certior factus et ego iter meum eo maturabo ac quicquid isthinc
etiam scitu dignum comperero, non gravatim Ill-mae D - n i V-ae, u t i
iubet, perscribam
Cuius favori me totum devovens, eandem
diutissime vivere et florere discupio. Datum in arce Bitsche i.
Octobris 1608.
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L . a 48. szám alatt.
L . az 56. 1. 1. jegyzetét,
L . a 46. szám alatt.
Thurzó kérését a királyhoz 1. a 49. számnál.
A z osztrák követségre v. ö. az 53.—54. számokat.

1608. október 2. Biccse.
Thurzó

György

Vilmos Farkas

bajor

herceghez.

1

Aug. 6.-ról h o z z á i n t é z e t t levelére biztosítja, hogy minden erejével a prot.
vallás ügyének előmozdítására fog törekedni.
F o g a l m a z v á n y . — Fasc. 2. No. 15.

Wolphgango Wilhelmo comiti palatino Rheni, duci Bavariae etc.
Illustrissime ac excellentissime Princeps, Domine et Patrone
mihi summa observantia colende, post servitiorum meorum in gra
tiam C-nis V-ae promptissimam oblationem.
Redditae sunt mihi illustrissimae C-nis V-ae literae ad me
Neoburgo Cisdanubiano 16. Augusti stylo veteri, recens praeteriti
datae, i n quibus praeter alia duo mihi maximae admirationi fuerunt,
quae ut hic mente sincera et ab omni adulationis aura, quam me
semper fugisse plurimi probi testari possunt, aliena repetám, suadet
concepta illa erga illustrissimam C-nem V-am a primo mox contractae ad eandem notitiae die illibata observantia et constans de
C-ne V-a benemerendi stúdium.
Revocare dignatur illustrissima C. V . in memóriám sermones
nuper tempore expeditionis in Bohemiam susceptae et feliciter cum
laudabili (!) duorum fratrum, de quibus vere illud propheticum:
Vos dii estis, usurpari potestis, Rudolphi nimirum secundi imperatoris Romani eminentissimi atque gloriosissimi et Matthiae principis ac regis módis omnibus celebratissimi mei reconciliationis
peractae ad me intimum suum servitorem factos. Et quod me
quoque in parte eorum habeat, qui in conservanda Reipublicae et
verae religionis libertate aliquid operae impendere non detrectarunt.
Humanitatem hic C-nis V-ae primum affabilem ac solertiam
vere heroicam considero, ubi ea, quae foris militiae agitata et pertractata fuerunt, non illico, uti plerique hodie suspensis et depositis
armis Vestra illustrissima quoque Celsitudo deposuit, verum altiori
mente ea volvens et revolvens, praeclaros etiam istius colloquii
praeteritorumque laborum fructus, curam nimirum, (quod alterum
est) sanctae orthodoxae fidei et religionis promovendae C. V . suscipere benigne dignatur. Curam tali principi dignam! O principem
tali curae dignum! Utinam Europa haec talium pectorum feracior
esset, non tot nubes et litium saepius taedia nobis subinde oborirentur. Ac quod olim poéta ille de patria sua cecinit: D i i neglecti multa
dederunt Hesperiae mala luctuosae, i d et ego de nostra opposite
2
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2

V. ö. a 47. 1. 2. jegyzetét.
L . a. 40. számnál.

dixerim Hungária, quoties Baaiitarum praevaluerunt consilia. Quod
ergo C. V . benigne mandat, i d iam pridem animo inhaesit meo,
statque et nunc solide, ut videlicet, quoad vixero, dominó Deo
primum, tum ecclesiae eius et Reipublicae christianae mea quantulacunque officia dicata, conferataque superis maneant, itaque si
quid in promovendo etiam et tuendo ecclesiae Posoniensis iam reformatae dominique concionatoris futuri statu efficere potero, i d vel
in gratiam C-nis V-ae animo prompto et alacri semper sum fac
turus, nil magis in votis habens, quam si in C-nem V-am et inclitam
eiusdem domum aliquid grati officii ex me processisse intelligere
queam.
Postremo, quod C. V . tarn propensam erga me benigne offert
voluntatem, suumque tarn serenissimae maiestati regiae, quam
afflictae Hungáriáé gratificandi promittit stúdium, pro eo, quantum ad me C-ni V-ae humiles ago gratias et obsecro, ut C. V . me
sibi benigne semper servitorem commendatum, meisque exilibus servitiis, si quae a me proficisci possunt, crebrius u t i dignetur. De
cetero servet divinum numen C-nem V-am nobis et toti Chris
tianae politiae diutissime incolumem ac florentem. Datae ex arce
mea Bytche 2. Octobris 1608.

52.
1608. október 2. Bécs.
Kollonics

Szigfrid

Thurzó

Györgyhöz.

Bizalmasan értesíti, hogy a kathoiikusok arra igyekszenek rávenni a ki
rályt, hogy az osztrák és a többi szövetséges rendeknek ne tegyen engedménye
ket a vallás ügyében, hanem kényszerítse őket hódolásra. Kéri azért Thurzót,
értesítse e dologról a többi urakat is és siessenek mindannyian Pozsonyba, hogy
követséget választván, tudtára adják a királynak, hogy az osztrákokkal és a
többi szövetséges rendekkel jogos vallási kívánságaik ügyében utolsó lehelletükig
szolidárisak maradnak.
Eredeti, sajátkezű levél,
65. No. 10.

zárlatán címeres,

piros viaszpecséttel. —

Fasc.

Illustris ac magnifice Domine, Affinis et tanquam Fráter observandissime, salutem servitiorumque meorum addictissimam commendationem.
Kgdeth mind magam newewel mind pedigh az Austriabely
vrak es az töb statusok newewel akaram nagy biztomban ez lewelem által megh találnom es értésére adnom Kgdnek, az pap vraim
es egyéb azon hüten walo vrak nem nyugoznak eyel nappal azon
vntattyak eö felsegeth, hogy az Austriabely es az töb statusoknak
megh ne engedgye az religioth, söth rea erösiche őket, hogy ho-

1

dulyanak. Annakokaerth, ha ez dologhban kesedelem essik es az
magyar vrak hamar ide nem gyülekeznek, azokath walahogy rea
wehetik az hodulasra es az religioth megh nem engedik. Altalanfoghwa raitunkis megh kewanyak es megh essik, azerth io wolna,
hogy K g d irna megh az feö feö vraknak, sietnének ide jünny, walaztanank köweteketh eö felségéhez, kérnénk azon eö felsegeth es
vntatnank, hogy az Austriabelyeknek es az töb statusoknak engedne
megh az religioth, foghnank erössen melettek, izennenk megh egy
altalyaba eö felségének, hogy Magyar Orszagh az varosokkal
egyetemben Austria es az töb statusoktul halalik egy mástul el nem
haiolnak, hanem egy mas melleth kezek wagyunk megh hallny, mondom meghis ha ez dologhnak howa hamareb nem praeuenialunk, semmy io nem köwetkezik. Illyeshazy vramnakis megh
irtam, ha pedigh megh ma Bozinba jü, az minth mondyak es waryak,
mingjarth magam k y megyek eö kgmehez. írtam megh azonképpen
Thurzó Miklós es Stanizlo vrameknak, mosth ideye, hogy feli serkenyunk es szolgalyunk, kérem azerth kgdeth, legyen azon Kgd,
iöhessunk howa hamarab i t t h edgyuwé, merth K g d szolgalhath ez
dologhban leghtöbbet. Éltesse Isten Kgdeth sokaigh nagy io egesseghben. Datum Posonii 2. Octobris 1608.
Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae
affinis uti fráter et servitor addictissimus
S. a Kolonitsch m. p.
2

53.
1608. október 4.
Tschernembl

György

Horn.

Erasmus Thurzó

Györgyhöz.

Értesíti, hogy a horni gyűlés megbízásából az ő vezetésével jön követség
a pozsonyi országgyűlésre.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Fasc.
65. No. 11. (Melléklet.)

Illustrissime Comes, Domine, Fráter observandissime, nota est
Ill-mae D - n i V-ae officiosa erga illám promptitudo animi mei,
quam etiam hac legatione testatam volui, T u i potius videndi causa
1

1

A z osztrák protestánsok t. i. csak abban az esetben voltak hajlandók
Mátyásnak meghódolni, ha előbb vallásügyi kívánságaikat teljesíti.
Személyére 1. a 30. 1. 6. jegyzetét.
A pozsonyi 1608-as ú. n. koronázó országgyűlésre a Hornban össze
g y ű l t osztrák protestánsok Tschernembl vezetése alatt követséget küldtek. A
követség tagjai br. Traun Zsigmond, Friedensheim Helmhard, Nutzel Ferdinánd
é s Puchner Kristóf. U t a s í t á s u k szerint az osztrákok vaPasügyi sérelmeit ter
jesztették Pozsonyban a rendek elé. A megbízólevél 1608. okt. 4. i dátummal
Irreg. 1. fasc.
2

1

susceptam, quam ut me huc evocatum propere tanto muneri parem
iudicem. Atque Tua bonitate et singulari in me benevolentia fretus
ad Te, illustrissime mihi Domine, Comes, proficiscor lubens, Te
magnopere rogans, ut vel duabus lineis me certiorem reddas, num
etiam ecclesiastici Vestri soleant esse in religionis negotio praesentes.
Aderunt legati Austriae Posonii ad diem Mártis proximum, ubi
laetabor laetissimo T u o adspectu. Vale, mihi Amatissime Domine
Comes et me Tuo amore prosequere. Datae Hornae die 4. Octobris
1608. Salutant Te omnes, quos haereticos haeretici vocant papicolae, inter eos omnino baro Zinzendorfius et Starembergius.
Ill-mae D-nis V-ae amantissimus, observandissimus
Georgius Erasmus baro de Tschernembl m. p.
2
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54.
1608. október 7.
Kollonics

Szigfrid

Pozsony.

Thurzó

Györgyhöz.

A z osztrák evangélikusok vallásügyének állásáról t á j é k o z t a t j a Thurzót
s kéri, hogy jöjjön minél gyorsabban Pozsonyba az országgyűlésre és legyen se
gítségére az ideérkező osztrák követeknek kívánságaik elérésében.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecsét nvomával. —
Fasc. 65. No. 11.

Illustrissime ac magnifice Domine, Affinis et tanquam fráter
observandissime, salutem, servitiorumque meorum addictissimam
commendationem
Noha Kgdnek ennekelötte azth irtam wolth, hogy az pap
vraim könnyebben es alab hadgyak az dolgoth, de Kgdnek vizzontak most azth Írhatom, hogy az austriabeli es az töb statusoknak
dolga houa touab sulyossab, merth eö felsége igen eröltety az hodulasra eöketh es az religioth semmiképpen megh nem akarya engedny
nekiek es noha az catolicusok, k y k közöttek wadnak egynehá
nyan, eörömesth rea mennének, de az my hüttünken walok, k i k sok
kal többen vadnak azoknál, semmiképen reá nem akarnak menny
az hodulasra mind addigh, migh eö felsége megh engedy az reli
gioth, mert eök azerth alottak el chazar mellől es alottak eö felsége
mellé az religioerth, hogy szabadon hadgya nekiek, kezek
egyébképpen eö felsége melleth minth igaz hywek, megh hallny es
mindenekben engedelmessek lenny eö felségének, chak az religioth
engedgye megh nekiek.
Mierth hogy pedigh Kgdis iol tudgya az országokkal walo
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Zinzendorf János Joachim ( ? ) , f 1626.
Starhemberg Ullrich János. 1563—1626.
Személyére v. ö. az 50. 1. 1. jegyzetét.

1

confederatioiath, annakokaerth hozzánk biznak Isten vthan, az
minth ismegh negy feö emberth, vgyminth Georg Erasmus Freiherr
von Tschernembl, Sigmund Adam Freiherr von Traun, Eberhardt von
Frideshaimb es Ferdinand Nyczet bochattak ide kőwetséghbe az egez
orszaghhoz könyörgeny, miwel sulyossan wagyon dolgok, sok ruth
szókkal fenegetik es eyezgetik öketh, foghnank országul melettek,
találnánk megh eö felségéth es kérnénk, hogy engedné megh az re
ligioth nekiek, eökis viszontak aianlyak magokath, hogy készek
Magyar Orszaghnak minden segitseggel lenny es wele edgyuth elny
es hallny. Kérem annakokaerth eö kgmekkel egyetemben az Istenerthis, K g d siessen howa hamarab ide iünny, halgatnank megh
eö kgmeketh, tractalnank az dologh felől, foghnank melettek es
találnánk megh eö felségéth felőlek, kéruén, hogy megh engedgye az
religioth nekiek, K g d hidgye bizonyosson, hogy eö raitok akaryak
kezdeny es my raitunk ellwégezny. Kgdnek biztomban azth Írha
tom, hogy
nagy praktikaiok wagyon az catolicusoknak es eö
felségének, Nuzdorfba mongyak, hogy edgyuué iarnak tanachkozny
es népet fogadh eö felsége titkon. Ezen dologh felöl irtam Thurzó
Miklós es Thurzó Stanizlo vrameknakis
Az eö felsége ala
iöuetele felől még semmy bizonyost nem érthetek. K g d énnekem
paranchollyon, szeretettel szolgálok Kkdnek minth bizodalmas io
akaró bathyam vramnak es sógoromnak. Éltesse Isten Kgdeth sokaigh nagy io egesseghben. Datum Posony 7. Octobris 1608.
Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae
affinis, u t i fráter et servitor addictissimus
S. á Kolonitsch m. p.
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P. S
íme Tschernembl vramis Kgdnek egj leweleth
irth, ha németül wagyon, Kgdeth kérem, olwastassa bizoth emberewel megh.
•
4

55.
1608. október 9.
Illésházy

István Thurzó

Baún.
Györgyhöz.

Értesült, hogy B á t h o r y Gábor erdélyi fejedelem megegyezett Mátyással.
Reméli, hogy az osztrákoknak most már mindenben teljesednek vallásügyi kí
vánságaik, Miksa herceg megígérte t. i. neki, hogy a sz. kir. városok kivételével
mindenütt megengedi a vallásszabadságot, Forgách Zsigmond elbeszélése szerint
pedig pénzhiány miatt e ^ u l t annak a harcnak a veszélye is, amelyet Khlesi
akart a protestánsok ellen indíttatni.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes,
címeres viaszpecséttel. — Fasc.
69. No. 34.
1
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E szövetségre 1. az 53. 1. 5. jegyzetét.
A követségre 1. Tschernembl levelét az 53. számnál.
Személyére 1. a 30. 1. 6. jegyzetét.
L . az 53. számnál.

Spectabilis ac magnifice Domine et Compater observandissime,
post salutem et servitii mei commendationem.
A z K(egyelmed) leuelet, k i t i r t K(egyelmed) L e t o u a n 28.
Septembris, ma 9. Octobris adak megh énnekem i t t Bozinba. En
megh mostis fölötte gonoszul vagiok az giomrom miat, semi egessegem nincz. Beczbe cziak harmadfel napot késtem, relatiot teottem
az alfeoldi dologrul. A z estue jeouenek ieueleim Erdelibol, hogi az
mint végeztem vélek, mind az Orzagh s mind B a t o r i vram megh
eskuttek ide az magiar orzagi coronahoz.
En Beczben Maximilian hercziegnekis eleget zoltam, hogi be
ket hadgianak az religionak, mert attól feleo, hogi Austria mas
vrat valazt magának, Magiar Orzagis. En akkor abba hagiam
eokeot, hogi megh engedik az religiott mindenut, cziak az zabád
varasokba nem, minthogi azok maga varassi. Papa keoueti uolt ott
valami cardinali, az moruai c a r d i n a l s az m i cardinalunkis ott
voltak. Ezek ismegh tüzet akarnának giuitani, de ha fel giutiak,
bizoni eokeott égeti megh az a twz. Tegnap vala nálam Forgacz
Sigmond vram, Beczbeol jeott, azt bezelle, hogi eotetis be hitak
uolt az austriay giulesbe, G l e z l i uolt feo benne, eo zollott arra i n teotte az papistakot, hogi fegiuert fogianak az kereztienek ellen,
mikor arra jutottak volna, honnon légien megh fizetése az hada
kozó népnek, ott megh akattak es megh találtak, hogi nem lehet
semi hadak, hanem job, hogi megh bekellienek. Remenlem azért,
hogi mindent megh engednek nekik, valamit kiuannak. A z eördeögh
nem zenuedheti az Christus neuet, de el kel zenuedni vagi akaria,
vagi nem.
Hercziegh vrunk ez jeoueo zerdan ala jeo Posonba, enis ez
jeoueo hetfön be megiek Posonba. Azért K(egyelmed) ne késsek, ha
nem jeoteon jeojeon es ne varion egi napotis. A z Feolfeoldreol az
vrak keozul senki nem jeo teob Homonnai Georgi vrammal, az
imar el érkezet. A z Dunántúl való vrakis imar mind megh indultak.
Eo felsegeis igen solicitallia, hogi ne késsenek, hanem el jeojenek,
azért enis kérem Kegdet, hogi K[egyelmed] indullion megh es jeojeon
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Lietava, Trencsénmegye.
B á t h o r y Gábor 1608—1613. (Szilágyi Sándor: B á t h o r y Gábor. Pest,
1867., Angyal Dávid: B á t h o r y Gábor uralkodása. (Századok 1896.)
L . az 53. 1. 2. jegyzetét.
Placidus de Marra. Bővebben 1. az 53. 1. 4. jegyzetében.
Franz von Ditrichstein. L . bővebben az 51. 1. 2. jegyzetében.
Forgách Ferenc. Bővebben 1. a 28. 1. 3. jegyzetében.
Személyére 1. a 20. 1. 1. jegyzetét.
Khlesi Melchior. L . bővebben az 53. 1. 4. jegyzetében.
Mátyás főherceg.
Zemplénmegye főispánja, országbíró. Bocskay felkelése idején ennek ol
dalán a vallásszabadság lelkes védője volt, de 1610-ben P á z m á n y befolyására
áttér a kath. vallásra. Erdélyi vállalkozása, hogy a fejedelemséget megszerezze,
nem járt sikerrel. Megh. 1620. jún. 21.-én. Politikai szerepét és jellemzését 1.
Angyal i. m. 149. laptól.
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el, ne mulliek mi rajtunk el. Isten tarczia megh Kegmedet. Datum
ex arce Bozin 9. Octobris 1608.
Sp-lis ac M-ae D-nis V-ae servitor et compater
Stephanus Ilieshazj m. p.
Cito Cito Citissime.

56.
1608. nov. 2.
Zierotin

Károly

Rositz.

Thurzó

Györgyhöz.

A felszínen levő magyar politikai és vallásügyi tárgyalásokhoz sikert kí
ván. A levél nem k ö z ö l t részében a horni gyűlésen az osztrák evangélikusok val
lásügyének állásáról szerzett tapasztalatait közli Thurzóval.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 1. fasc.

Illustrissime, spectabilis ac magnifice Comes, Domine et
Amice instar fratris mihi carissime
Cum i n itinere H o r n a m essem, reddita est mihi prior Ill-mae
D-nis V-ae epistola
, in reditu alteram accepi, quae ad literas
meas proximas rescripsit, utraque iucundissima fűit, quamvis quae
de difficultatibus publicis praesertim attingit, nonnihil moesticiae
attulerunt, mihi certe incolumitate regni Hungáriáé nec propriae
patriae salus potior est, adeo cupio, ut regno i l l i bene sit, quod tot
annis totius Christianitatis propugnaculum, v i m et iniuriam barba
rorum a nobis arcúit et sane magna i n spe sum, quamvis principia
non adeo laeta videantur, exitum fore felicissimum et exoptatissimum, modo intrinque hoc agatur, ut et regno sua dignitas et regi,
quae tantum principem decet, amplitúdó et autoritás conservetur,
utque sepultis privatis offensis et tacitis discordiis quae eo magis
noxiae, quo magis occultae, extinctis, utilitati publicae ex omni
parte incumbatur
Valeat Ill-ma D . V . et me amet. Rossiczy V I . Nonis Novembris anno 1606.
Ill-mae D-nis V-ae
semper observantissimus et studiosissimus
Carolus Zerotinus m. p.
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A Hornban történtekre v. ö. a 44—45., 52. s z á m o k a t
L . az 50. s z á m alatt.
Személyére 1. az 52. 1. 1. jegyzetét.

57.
1608. november 4.

Pozsony.

A magyar rendek j'elterjesztése

a

királyhoz.

Az osztrákok vallás ügyében a nekik minap hírül adottakat tudomásul
vették. Hogy mégis közbenjárnak osztrák hittestvéreik dolgában, azt megma
gyarázza egyrészt a k ö z ö t t ü k fennálló szomszédi és szövetségesi viszony, más
részt pedig azok a veszélyek, amelyek a vallás ügyében folytatott küzdelmekből
keletkezhetnek. Kérik azért a királyt, hogy az osztrákoknak atyja, I I . Miksa
által adott vallásügyi privilégiumokat erősítse meg, a szabad vallásgyakorlatot
a városokban is engedje meg s a közhivatalokban valláskülönbség nélkül alkal
mazza alattvalóit.
Egykorú másolat. — Fasc. 16. No. 16.

Serenissime Rex et Domine, Domine clementissime.
Intellexerunt humillime fideles Status et Ordines ea omnia,
quae Ser. R. M . V . die hesterna medio illustrissimorum intimorum
suorum consiliariorum
in negotio provincialium
Austriacorum
benigne ipsis nunciari curavit. Quibus tametsi nihil aeque gratius
accidere posset, quam benignissimae serenissimae Maiestatis Vestrae
requisitioni sese obsequenter accomodare, ex hisce tamen subnexis
rationibus intermittere non potuére, quin penes eosdem Austriacos
apud Ser-mam R-am M-tem V-am hisce demisse intercederent.
Quod quidem Ser. R. V . M . non ita, quasi cum illis i n H o r n congregatis communibus viribus et armis contra Ser-mam R-am M-tem
V-am, uti dominum et gubernátoréin ipsorum clementissimum deque
regno Hungáriáé tot annis benemeritum insurgere aut etiam contra
eos Ser-mae R-ae M - t i V-ae arma suppeditare velint, interpretetur,
sed quia et bona vicinitas et ius quoque confoederationis suae i d a
se exigerent, ut consideratis iniquorum temporum rationibus et aliis,
quae ex hac mutua de religione contentione emergere possent, periculis, apud Ser-mam R-am V-am M-tem iidem Status et Ordines
penes eosdem publico nomine demissé intercederent ac supplicarent,
quatenus privilegia et immunitates per divum quondam imperatorem
Maximilianum secundum felicissimae reminiscentiae serenissimae
Maiestatis Vestrae progenitorem ipsis in causa religionis concessa,
recenti suo privilegio resuscitare, confirmare et ratificare et civi
tatis quoque liberas oppidaque in antiquo ipsorum religionis usu
conservare dignetur. Sicut etiam eadem Ser. R. M . V . ad hanc
1
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A magyar rendek 1608. okt. végén az ausztriaik ügyében R é v a y Pétert
küldték a királyhoz, aki három tanácsosa által
küldte üzenetét.
(V. ö. Zsi
linszky i. m. 1. k. 349—350. 1.)
A z osztrák protestánsok, miután Mátyás megtagadta vallásügyi kíván
ságaik teljesítését, Hornban gyűltek össze fegyveresen s itt f o l y t a t t á k tárgya
lásaikat.
E privilégiumokat lásd az 58. 1. 2. jegyzetében.
2

3

ipsorum humillimam instantiam scripto suo peculari, quocum certos
e medio sui ablegatos, qui ipsos Austriacos a coepto suo dehortentur
et ad deponenda arma hostilia nomine ipsorum inducant sese benigne
resolvere dignabitur ac insuper etiam, quicquid iidem hac in parte
contra Ser-mam R-am M-tem V-am hoc ipsorum facto deliquissent,
ut i d Ser. R. M . V . eis gratiose (si de cetero Ser-mam R-am M-tem
V-am humillime requisiverint) non modo relaxare, condonare,
cumque ipsis pie ac paterne procedere, verum etiam ipsos deinceps
ad gerenda quaevis publica munia et functiones absque ullo reli
gionis discrimine admittere non dedignetur. Quod ipsum Ser-mam
R-am M-tem V-am iidem Status et Ordines ad humillimam ipsorum
instantiam et intercessionem ultro ac benigne facturam plane confidunt. Salva nihilominus plenipotentia, serenissimo archiduci Maximiliano in hac causa componenda, per Ser-mam R-am M-tem
V-am concessa, permanente. De reliquo iidem Status et Ordines gratiae et benignitati Sermae R-ae M-tis V-ae sese humillime commendant.
Ex consilio Statuum et Ordinum incliti regni Hungáriáé 4.
die Novembris anno 1608.

58.
1608. november 20.
Leiser Polycarpus

Thurzó

Torgau.
Györgyhöz.

Alumnusai ügyében, amint magára vállalta, eljárt a szász választónál.
Értesült Mátyás főhercegnek magyar királlyá történt koronázásáról, ezt ő a
protestantizmusra kedvezőbbnek tartja, mint mások. A z osztrák ev. rendeknek
a koronázás e l ő t t nem tett ugyan eleget a vallás ügyében, de most, ha a magyar
rendek közbenjárnának, talán Ausztriában is történnék valami e téren. Kéri te
h á t Thurzót, hogy a többi hívekkel e g y ü t t viselje szívén az osztrák testvérek
sorsát.
Eredeti sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Salutem in Domino cum perpetua precum et officiorum meorum oblatione. Perillustris, magnifice et generöse Domine, Comes,
Domine gratiose. Quod nuper in me recepi, quod in causa alumnorum
Ill-mae D-nis V-ae apud serenissimum electorem meum praestare
velim, illud occasione prima effectum dedi. I d , quod serenitatis
ipsius literae testabuntur, quibus ego non habeo, quod addam, praeterquam, quod mora aliqua intervenerit, ob praesentiam non tantum peregrinorum principum, verum etiam legatorum duorum regum
1

1

I I . Keresztély s z á s z választó. Szül. 1583., megh. 1611. 1591-től ural
kodott, A szigorú lutheri irányzat híve, u r a ^ o d á s a alatt az evangélikusok túl
súlyra jutottak és politikáját irányították.
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Angliáé et Daniae. Atque eapropter officiose rogo, ne mora illa
mihi imputetur. Quaecunque ego humanitatis et benevolentiae officia
Ill-mae D-nis V-ae alumnis praestare potero, nihil in me desiderari
patiar.
Ceterum interea temporis ex novitatum scriptoribus cognovimus, quomodo et qua ratione incliti status regni Hungáriáé serenissimum archiducem Austriae Matthiam in regem Hungáriáé
susceperint et coronarint. Quum coronationem ego feliciorem esse
et plus ad honorem ac propagationem divini sive christiani nominis
conducere opto, quam plerique ominentur. Cum enim (?) evangelicis statibus Austriae ante coronationem non satisfecerit in puncto
religionis, metuendum, nunquam in posterum maiestatem ipsius hoc
facturam, nisi ergo incliti status Hungarici sua intercessione aliquid
pro ipsis obtinuerint, fortassis de puriore religione i n Austria actum
erit. Rogo itaque Ill-mam D-nem V-am, ut pro pio suo zelo, quantum potest, una cum aliis bonis instet, quo Austriacis exolvatur et
impleatur spes illa, quae ipsis antehoc in religionis negotio satis
ampla facta est. Etenim, si illám excidant, v i x aliter fieri potest,
quin animi ipsorum et erga regem ipsum et erga omnes, qui obicem
ponunt in hac causa leniter definienda, exasperantur. Cum vicissím
dubium sit nullum, si conscientiarum libertatém obtinuerint, quod
et corpora et fortunas prompte communi hosti et pro patria et pro
patre patriae sint opposituri. Verum de Ill-mae D-nis V-ae pio
zelo non est, quod dubitem, hoc tantum opto, ut ipsa fides in hoc
negotio habeat parastatas. Quos Deus clementer largiatur, cuius
protectioni et benedictioni Ill-mam D-nem V-am cum omnibus
sincere Christum colentibus unice commendo. Dabantur T o r g a e
20. Novembris anno 1608.
Ill-mam D-nem V-am
humiliter colens
Polycarpus Lyserus m. p.
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Anglia királya I . Jakab 1603—1625.
Dánia királya I V . Keresztély 1588—1648.
V. ö. a 61. számot.
A X V I I . században a szász választók székhelye, csak a X V I I I . század
ban csatoltatott Poroszországhoz.
Szül. 1552., megh. 1610. 1593-tól élete végéig drezdai udvari lelkész,
I I . Keresztély választónak vallásügyi dolgokban befolyásos tanácsadója. Műkö
dése mindenekelőtt arra irányul, hogy a szigorú lutheri dogmatika Szászország
ban teljesen tért hódítson. Thurzóval személyes ismeretségben van és egyik rokonát
hosszabb tartózkodásra udvarába küldi. V. ö. Thurzóhoz 1607. júl. 26.-án és okt.
7.-én Torgauból, valamint 1609. dec. 30.-án Drezdából írt leveleit. (Irreg. 1. fasc.)
1606 körül egy nagy tractatusban igyekszik bebizonyítani, hogy a magyaroknak
meg kell adni a lelkiismereti szabadságot, ezt diktálja Isten törvénye, de ezt
kívánja a Habsburgház és birodalom érdeke is. A türelmességet hirdeti, amikor
azt mondja, hogy a másvallásúakat meggyőzéssel kell megtérésre bírni, ha azon
ban ez nem sikerül, nem szabad kényszert alkalmazni. A z egyénnél a szabad lel
kiismeret a legfontosabb, mert „unusquisque onus suum portabit". Történeti be3
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Keltezetlen.

[1608.]

Azoknak az okoknak a felsorolása, melyek miatt a magyarok az osztrá
koknak vallásszabadságuk kivívásában fegyveres segítséget nem adhatnak, s ő t
a békés megegyezést ajánlják.
E g y k o r ú másolat. — Fasc. 16. No. 15.

Rationes, quare exercitum vel arma Hungari Austriacis non
possint subministrare ac potius concordia et pace, quam armis
decertandum/
i . Ne addant oleum igni, hac enim ratione favillae istae non
extinguerentur, sed cum totius Christianitatis malo excitarentur
magis.
2a. Quia essent cum pernicie ac ultimo excidio provinciarum
istarum, si miies Hungarus introduceretur.
3 a. Quia confoederatio est generalis totam Austriam concernens simul etiam totam Hungáriám, subministratis auxiliis militaribus ab evangelicae confessionis hominibus, subministrarentur aliis
per Romanae confessionis milites, unde etiam in regno Hungáriáé
novi motus, seditiones et intestina dissidia subsequerentur.
4a. Quia religio et fides evangelica non est ea, quae armis et
effusione sanguinis defendi debeat, eo enim tempore beatos sacra
scriptura esse testatur, cum persecutionem patiuntur.
5 a. Turbis et dissensionibus his suscitatis sedare illas solum
potentis Dei esset, unde et ipsa confessio periclitaretur in Austria,
cum belli dubius sit exitus.
6 . Tota christianitas hinc facile turbari et ingens effusio
sanguinis subsequi posset, evangelicae enim confessionis hominibus
arma sumentibus, etiam Romanae confessionis arma sumendi occasio
praeberetur, unde ingens et inextinguibilis ignis ac effusio christiani
etiam sanguinis subsequi posset.
7 . I n dubium vocare privilégium Maximiliani imperatoris et
illud etiam amittere posse, est res periculosa et evangelicis in A u a

a

a

á l l í t o t t s á g b a n és a bibliai eszmények alapján foglalkozik a kérdéssel és bebizo
nyítja Khleslnek, hogy az ő eljárása e téren teljesen elhibázott, amellyel csak
á r t az eszmének. (Hofkammerarchiv — rövidítve H K . — Ung. Hoffinanz. 1600.
jan.) Khlesi eszméi és a vallásügyben t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s a ellen egy nagy,
n y o m t a t á s b a n is megjelent discursusban száll szembe. Ebben kifejti és példákkal
igazolja, hogy a prot. birodalmi fejedelmek sokkal türelmesebbek, mert hite miatt
egyetlen katholikust sem háborgattak. A z ellenkezője csak abban az esetben
történt meg, amikor valaki m a g á t politikailag nyugtalanul viselte. Erre a discursusra hivatkozik Tschernembl 1610. márc. 7.-én Bécsben az országgyűlésben,
a protestánsoknak megadandó lelkiismereti szabadságról mondott nagy beszédé
ben. (Oberöst, Landesarchiv, Linz. Annalen, Bd. 42. 151.) — Életét bővebben
lásd Hauck: Realenziklopädie für prot. Theologie und Kirche. Bd. 11. Leipzig,
1903. 428—29. 11. Fiára v. ö. a 117. s z á m o t .
A z 1608. nov. 6.-án a Hornban összegyűlt
osztrák prot.
rendekhez
Thurzó G y ö r g y vezetése alatt k ü l d ö t t követség propoziciói a vallásügy békés
megoldására. V. ö. a 67. 1. 2. jegyzetét.
1

Stria nimis damnosa, hoc enim assumptione armorum cassari et annihilari posset.
8a. Quod sine armis ad effectum deduci potest, i l l u d armis
acquirere non est sapientis.
9 . Sua regia serenitas et serenissimus archidux Maximilianus
cum se offerant ad omnia possibilia et supplicatione nostraque i n tercessione apud eosdem fortasse etiam altiora, quam de quibus promittunt, efficere possemus, tutiori et certiori via itaque est potius
tentandum, quam incerta arma cum pernicie aggredienda.
i o . Dissidentibus christianis, Turca tertius triumphabit,
occasione enim tali habita pacem multis laboribus acquisitam turbare et tarn Hungáriám quam Austriam facile subiugare posset.
i i a. Sua maiestas quoque caesarea summám haberet de rebus
cum ipsa iam compositis mutandi vel interturbandi occasionem.
12a. Cum sua serenitas regia ac serenissimus archidux i n
propria viscera saevire nolit et sciamus eos esse principes clementissimos, fidesque iis adhibenda est. Tamen si promissa ad effectum
non deducerentur, etiam deinceps iustiorem haberent suarum praetensionum rationem.
13a. Si in marchionatu Moraviae, qui liberam electionem
habet, in iis, ubi antea non repperit usitatum evangelicae religionis
exercitium locis, tam facile non cesserit, in suo hereditario archiducatu si aliquantulum difficilem se praebeat, non est mirandum.
14a. Cogitandum est, quae mala, quanti sumptus, quae desolatio et ultimum excidium assumptione tali armorum subsequi posset.
Ideo merito illa nunc sunt deponenda ac potius intercessione ac
supplicatione apud principes procedendum, quae cum tutior et
utilior commodiorque via sit, speramus dominos Austriacps meliorem
partém electuros et statuum et ordinum regni Hungáriáé admonitioni locum daturos, Deum enim orare, principes autem nostros
rogare et non cogere possumus.
a

a

60.
1608. november 28. Pozsony.
Thurzó György

az osztrák ev.

rendekhez.

A minap a magyar rendekhez Pozsonyba i n t é z e t t levelükben őt szövetségszegéssel vádolják. A vád elhárítására tudomásukra hozza, hogy, mikor az ő
és D ó c z y András vezetése alatt a hozzájuk k ü l d ö t t követség Pozsonyba vissza
tért, M á t y á s t már királlyá v á l a s z t o t t á k és í g y ennek egyenes meghagyására nem
tehettek jelentést követségükről a következő napon. Levelüket azonban á t a d t a
a rendeknek és jelentette nekik, hogy Mátyás megengedte az osztrák evangé
likusoknak a szabad vallásgyakorlatot a sz. kir. városok kivételével. A jövőben
a vallás ügyében forduljanak az épen m e g v á l a s z t o t t nádorhoz, Illésházy I s t v á n 
hoz. Ő a maga részérői mindig arra fog törekedni, hogy az osztrákok és magya
rok k ö z ö t t meglevő szövetség meg ne sértessék.
Fogalmazvány. — Fasc. 3. No. 21.

Ilíustrissimi, spectabiles, magnifici, generosi ac egregii, prudentes item ac circumspecti Domini, Amici et Vicini mihi observandissimi salutem cum servitiorum meorum paratissimorum commendatione.
Intellexi non sine gravi displicentia, illustrissimas, spectabiles,
magnificas, generosas ac egregias, prudentes item et circumspectas
Dominationes Vestras erga nos, tanquam eos, qui semel initum ac
hucusque servatum foedus tenere, atque pro religione cum eisdem
arma sumeré nollemus, commoveri et offendi, i d quod ex literis etiam
earundem ad Status et Ordines regni Hungáriáé nuper datis haud
obscure deprehendere potui.
Quia nihil magis i n votis habui unquam, quam ut bonam v i cinitatem, amicitiam et tranquillitatem cum universis vicinis, prae
sertim confoederatis, colerem et conservarem, pro avertenda etiam
tali sinistra de me opinione ista illustrissimis, spectabilibus, magnificis, generosis ac egregiis, prudentibus item et circumspectis Dominationibus Vestris scribenda et aperienda esse necessarium duxi.
Me videlicet et Andreám Doczy cum ceteris nobis adiunctis
ex legatione ab eisdem reversos," iam suam maiestatem regiam per
regnicolas i n regem Hungáriáé electam reperisse atque ex speciali
suae maiestatis commissione, cui tanquam dominó et regi iam tum
electo, merito obedire debuimus, sequenti mox die relationem
facere minimé potuimus, donec videlicet sua maiestas pro electo
Hungáriáé rege publice nominata et declarata fuisset: Subsequenter
tamen et literas illustrissimarum, spectabilium, magnificarum, generosarum ac egregiarum, prudentium item et circumspectarum Dominationum Vestrarum Statibus et Ordinibus regni exhibuimus et ea
quoque, quae serenissimus archidux Maximilianus oraliter coram
protulit, publice coram eisdem etiam retulimus, liberum nimirum
religionis exercitium omnibus passim dominis magnatibus et nobilibus Austriacis i n eorum propriis bonis admissum et concessum
esse, civitatibus liberis exceptis ac i n aliis etiam nonnullis articulis
suam serenitatem oraliter consensisse, u t i i d alioqui illustrissimis,
spectabilibus, magnificis, generosis ac egregiis prudentibus item et
circumspectis Dominationibus Vestris bene constat. Rege electo et
proclamato sequenti mox die palatinus etiam dominus Stephanus
Illésházy creatus et deciaratus est,* penes quem publicorum nego
tiorum cardo vertitur, et si quid ulterius tractandi de eodem negotio fuerit, ipse tanquam palatinus requirendus et admonendus erit.
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E levelet a Thurzó levéltárban nem leltem.
1608. nov. 6.-án a magyar rendek a Hornban ülésező osztrák protestáns
rendekhez küldték követségbe Thurzó G y ö r g y vezetésével D ó c z y Andrást, Barkóczy L á s z l ó t ós Rajner Melchiort. U t a s í t á s u k Fasc. 16. No. 13. jelzet alatt
fekszik. Előterjesztéseik, amelyekkel a békés megoldást ajánlják az osztrákok
nak, 59. sz. alatt közölve.
M á t y á s öccse, Tirol kormányzója.
Nov. 17.-én.
2
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Rogo proinde et obtestor unice illustrissimas, spectabiles, magnificas,
generosas ac egregias, prudentes item et circumspectas Dominationes
Vestras, quatenus incommoda ea et calamitates, quae et quas i n 
testinum dissidium secum trahere sólet, penitius expendere, atque
ne ista pestilens civilis belli fiammá ulterius erumpat et ecclesiae
Christi renascenti perniciem aliquam adferat, omnino providere,
negotiumque hoc ita attemperare velint, ne et sacrae religionis ne
gotium item et libertates eorundem de cetero magis ac magis periclitentur aut incerto belli exitu perturbentur.
Ego simili modo pro parte mea totis viribus annitar, ne qua
violendae talis confoederationis nostrae hinc exoriatur occasio, quin
servitiorum meorum et mutuae necessitudinis omnem erga illustris
simas, spectabiles, magnificas, generosas ac egregias, prudentes item
et circumspectas Dominationes Vestras, quovis tempore, declarare
studebo promptitudinem ac u t i hactenus, sic in futura etiam pro
illustrissimis, spectabilibus, magnificis, generosis ac egregiis, pru
dentibus item et circumspectis Dominationibus Vestris apud suam
maiestatem regiam omnem interponere non desistam operám. Quas
de cetero felicissime valere desidero. Datum Posonii die 28. N o vembris anno 1608.
Illustrissimarum, spectabilium, magnificarum, generosarum ac
egregiarum prudentium item et circumspectarum Dominationum
Vestrarum.

61.
1608. december 11.

Horn.

Alsó- és Felsőausztria ev. rendjei Thurzó

Györgyhöz.

Mivel Mátyás magyar királlyá koronázása e l ő t t nem t u d t á k vallásügyi
kívánságaikat megvalósítani, ezekből most, nehogy a szövetségesek fegyveres elin
tézés felidézésével vádolhassák meg őket, engedtek. Közlik ezt Thurzóval annak
hozzátevésével, hogy további engedményekre nem hajlandók.
Eredeti levél, zárlatán 12 papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg.
1. fasc.

Illustrissime Comes, praemissa officiorum nostrorum promptitudine.
Gratissimae nobis literae Ill-mae D-nis V-ae fuerunt, quae
cum universorum Hungáriáé regni ordinum, tum praecipue D o m i nationis Vestrae illustrissimae curam ac laborem trium ordinum
nostrum causa apud maiestatem regiam susceptam declarant, cui si
constanter inhaeserint, exoptatam pacem, otiumque publicum
acceptum inclitis ordinibus Vestris brevi feremus, neque eorum erga
1

1

L . a 60. számnál.

nos benevolentiae singularis memóriám sumus unquam deposituri.
Quod si ante coronationem, i d quod saepius et literis et per legatos
nostros contendimus, simili ratione causa nostra fuisset tractata, iam
rem omnem procul dubio a regia maiestate impetratam ex animi
sententia haberemus." Nunc multum sane de iure nostro decessimus,
ne non christianae ad arma civilia propensionis vel ab ipsis confoederatis nostris coargueremur. I d cuiusmodi sit, rogamus Ill-mam
D-nem V-am transmissum exemplar ut periegere non gravetur,
sicque persuasum habeat, nulla nos ratione ab ea conclusione cessuros esse. Bene, feliciterque valeat Ill-ma D . V . , causa trium or
dinum nostrorum et ipsa commendatam habeat et reliquis magnatibus atque ordinibus quoque diligentissime commendet, rogamus.
Datae Hornae in congregatione ordinum evangelicorum die n . Decembris anni 1608.
Ill-mae D-nis V-ae
amici observandissimi
N . N . N . archiducatus Austriae
inferioris et superioris
ordines evangelici.
3

Kívül rájegyezve: Bitchae exhibitae 21. Dec. 1608.

62.
1608. december 14. Bécs.
Kollonics

Szigfrid

Thurzó

Györgyhöz.

E leveléhez mellékelten küldi az osztrák protestáns rendek
levelét, amelyből megláthatja Thurzó, milyen stádiumban van
Ausztriában a vallás ügye. Miksa főherceg nagyon közbevetette ma
gát a császárnál az osztrákok vallási kívánságai ügyében és így remé
l i k a rendek, hogy még karácsony előtt kedvező választ kap
nak. „ A z austriabeliek
Isten
vtan
chak
Kgdhez biznak,
Kgdeth kérem, legyen minden iowal hozzaiok, kierth Isten megh
algya Kgdeth."
1

Eredeti levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Fasc. 65. No. 13.
- 1608. okt, 28.-án annak puszta hírére, hogy a magyarok Mátyást ki
rállyá akarják koronázni, elküldik követeiket, Tschernemblt és Volkardus J á n o s t
Thurzó György, Szaniszló, Miklós és Kristóf grófokhoz, kérvén őket, hogy ebben
az osztrák protestánsokat oly közelről érintő dologban nekik bizonyosat üzen
jenek. (Irreg. 1. fasc.)
E h a t á r o z a t egykorú másolatban Fasc. 16. No. 19. jelzet alatt fekszik.
Ugyan erről a napról Kollonics egy másik levelet is ír Thurzóhoz, amelylyel átküldi neki az osztrákoknak a vármegyékhez intézett leveleit. Mivel nem
akarják Illésházyra bízni, á l t a l a T h u r z ó t kérik, hogy juttassa a leveleket ren
deltetési helyükre. Kollonics s a j á t levelének elégetését kéri Thurzótól. (Fasc.
65. No. 13.)
3
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63.
1608. december 18.
Illésházy

István

az újvári

Bazin.

vitézlő

sereghez.

Buzdítja őket, hogy a vallás dolgában az ország végzéseihez tarteák
gukat és abból senkinek ne engedjenek. Zsoldjukat szorgalmazni fogja.
Egykorú másolat. — Fasc. 40. No. 12. (Melléklet.)

ma

Keoszeoneteometh, szolgalathomath irom Kteknek mind fe
jenkent. Megh értettem az Kegytek irasat. Jol tudgya Ktek mind
fejenkent, mit végezet eo felsége s az országh az religio dolgabul.
U y v á r az országé es eo feolsegeje, azerth Kgmetek az orszagh vegezesehez tarcza magát es abbul senkinek ne engedgyen.
Az mi az fizetés dolgát illeti, erte vagyok mindenkeppen,
hogy mind Kegyteknek s mind az teob véghbelieknek reovid nap
fizetést hozzanak. Azonban azért Kegytek varakodgyék czendesseghben es bekeseggel. Isten tarcza megh Kegyteketh.
Datum ex arce Bozin 18. Decembris 1608.
Kteknek eoreömest zolgal
Illyeshazi Istwan m. p.
Kívül rájegyezve:

Praesentatae 21.

Decembris.

64.
/609. május 7.
A nagyszombati

ev. egyház

Nagyszombat.
Thurzó

Györgyhöz.

Építendő templomuk ügyében már többször fordultak hozzá s az építést ő
helyeselte, s ő t legutóbb meghagyta, hogy jegyzéket készítsenek az építéshez szük
séges és még hiányzó anyagról s azt küldjék hozzá. Farkas P á l és P á p a y Mik
lós által küldik az elkészült jegyzéket s kérik, hogy legyen jó segítőjük szán
dékuk kivitelében.
Eredeti levél, zárlatán három papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 15. fasc.

Spectabilis generöse ac magnifice Domine, Domine ac nobis
sincere Patrone, servitiorum nostrorum serio paratissimam commendationem pollicemur.
Az minemő szwksegös dolgaink miat Nagdat mostani i t t lété
ben találtuk vala megh, seot megh ennek elötteis, az Isten haza
epwleti felöl, tuduan az kereztienseghöz való, buzgó es ahetatos szeretetit Nagdnak, azonképpen az mi kiczin giwleközetwnkhözis,
melliet Nagd mind az mostani Beczböl ala jöttében, mind penig az
elöttis vgian igeretiuel meg bizonita, melj Nagd io szándékát es igeretit az egez giwleközetnek megh ielentöttwnk es az egez

giwleközet az közönsegös heliön Nagisagodnak, nagi szép hálaadó
szókkal velőnk egietömben megh közöntek. Annak okaert, az m i 
képpen Nagd nekönk megh parancziolta vala, az mostani ielen lété
ben, hogi ennek az m i varasunkban leuö Isten haza epwletire az
minemö es menj fah nelkwl volnánk szwksegösök, tudni illik,
sindtel, deszka, szarufa es lecz gerendianekwl, azt mi Nagdnak
irua kwldenenk es az mellet olly emberönket kwldenenk, az k i az
fának gondgiat uiselne: A z m i [ n t ajnnak okaert az aczioktul megh
erteottwk, erre az epwletre legh alab keuant[atik] N o . 25 ezer
syndel, negiszaz öregh deszka, ezekhöz gerenda, lecz e[s szajrufa,
az mint Nagd io akarattia mutattia. íme azért Nagdhoz fel k w [ l d j w ] k az m i kereztien attjankfiait, tudni illik Farkas Palt es Papaj
Miklóst az Nagd parancsolattia szerint.
Nagdnak mies, mind feienkint alazatossan köniörgwnk, mint
nekönk kegielmes vrunknak es kereztien patronusonknak, Nagd
Jatuan ennek az ecclesianak epwletire valo szwksegös es elégtelen
állapotunkat, légien io kezdő Nagd, kiért mi es vtannunk az mi
maradekink Nagdnak lehessönk hala ado szolgay es ez mellet az
Vristen látogassa Nagdat boldogh állapottal es hozzu élettel mind
az Nagisagodhoz tartozokual egietömben, nagi io egissigben. Datum
Tyrnauiae 7 die M a i i anno 1609.
Nagodnak eörömest szolgai es minden iot keuan az
nagi szombati Euangelica Ecclesia.
1

65.
1609. július 23.
Rosenherg

Péter

Wittingau.

Thurzó

Györgyhöz.

A magyar, osztrák és morva rendek között létrejött szövetsé
get Csehország nagyon helyesli. Rosenbergnek a csehekkel együtt az
az óhaja, hogy Csehország is minél előbb csatlakozzék a szövetség
hez. A birodalmi ev. fejedelmek u. i . egymás között egyenetlenkednek és így ezekre a veszélyek elhárításánál nem lehet számítani, sőt
félendő, hogy a sok viszályból a török, a keresztyénség legnagyobb
ellensége, fog hasznot húzni.
1

Eredeti levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg. 1. fasc.

1

A nagyszombatiak május 24. én már meg is köszönik Thurzónak, hogy
adakozott templomuk és iskolájuk felépítésére. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 62.)
Thurzó feleletét 1. a 66. számnál.
1

66.

*

/609. augusztus 4.
Thurzó

György

Biccse.

Rosenberg

Péterhez.

1

A cseheknek a magyar, osztrák és morva szövetséghez való csatlakozásá
nak eszméjét, amint ezt Kosenberg július 23-ról h o z z á i n t é z e t t levelében vele kö
zölte, helyesli és kívánja, hogy minél előbb megvalósuljon. A nemsokára meg
nyíló pozsonyi országgyűlésen esetleg jó véghez lehetne vinni ezt a dolgot. A
magyar égbolt Illésházy nádor halála u t á n is tiszta.
Fogalmazvány. — Irreg. 11. fasc.

Illustrissime Princeps ac Domine, Domine et Fautor, Affinisque mihi perpetua animi observantia demerende, salutem cum servitii mei addictissima commendatione.
Literas illustrissimae Celsitudinis Tuae 23. Julii proxime praeterita ad me scriptas summa cum aviditate accepi et perlegi
animumque eiusdem non solum i n me propensissimum et benevolentissimum, verum i n sacram quoque et orthodoxam religionem evangelicam, cultumque divinum liberius asserendum et promovendum
inclinatissimum clare perspexi. A d me quod attinet, sancte coram
illustrissima Celsitudine Tua recipio, favore hoc eiusdem et animorum coniunctione in hac mortali vita nihil mihi accidere posse gratius, nullás proinde omissurus sum occasiones, quotiescunque eae
suppetent, de illustrissima Celsitudine Tua benemerendi ac servitia
mea in gratiam eiusdem attemperandi, zelum vero hunc pietatis
et gloriae divinae propagationem ille, cuius tam illustrissima Cel
situdo Tua cum ceteris orthodoxis tarn strenue agere et persequi non
praetermittit et a quo nomen gerimus, tarn i n hac, quam in futura
vita abunde compensaturus est Christus optimus maximus.
Confoederationem et mutuum cum regnicolis Hungaris, A u striacis et Moravis in republica consensum, quod illustrissima Cel
situdo Tua cum reliquis Bohemiae proceribus tempestive meditatur,
facit i d meo iudicio ex officio boni, pacifici et patriae amantis p r i n cipis et civis. Utinam plures in hanc curam et sententiam descen3
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Rosenberg, Peter Wok Ursinus von — . A ma is élő Rosenberg-Orsini
család cseh ágának sarjadéka. Szül. 1539. okt. 1.-én, megh. 1611. nov. 6.-án.
1560-ban császári kamarásságot kap, 1594-ben harcol Komáromnál a törökök
ellen. Családjának egyetlen prot. tagja és vele a cseh ág ki is hal. A z ellenre
formáció megindultával Budowec Vencellel e g y ü t t a cseh protestánsok vezére lett.
Udvarát Wittingauban tartotta és innen indult ki ú g y politikai működése, mint
egyházszervező munkája. Mint nagyműveltségű férfiú, sokat á l d o z o t t egyházi,
iskolai és irodalmi célokra, ő maga megírta az 1608. év cseh és morva eseményei
nek a történetét.
L . a 65. számnál.
Az 1608. febr. 1-én Pozsonyban k ö t ö t t védszövetség.
2

3

derent, conduceret i d piurimum sane ad avertenda, si quae a communi Christianitatis hoste imminerent, mala et ad conservandum
tranquillum reipublicae statum. A d effectum talia coepta et con
silia deducendi rursus occasio patebit amplissima, cum videlicet pro
primo Novembris proxime imminentis die generalia regni huius
Hungáriáé Posonii celebrabuntur comitia, ibi tum proposito tali
coram regnicolis negotio, omnia solenniter et utiliter ad bonum
finem perducere poterunt. Dignabitur igitur illustrissima Celsitudo
Tua in i d omnibus adniti viribus, ut talis confoederatio in totius
Christianitatis emolumentum et permansionem rite perfici queatur.
Res Hungaricae, beneficio Dei, post decessum etiam domini
p a l a t i n i adhuc quieto et tranquillo gaudent statu. Nec ulla hac
tenus apparuit nubecula, a qua aliqui imbres. Miserebitur iam tan
dem populi sui Jehova et dabit haereditati suae requiem.
Ego non ita pridem Vienna reversus, rursus eo iter paro, tali
nomine sua siquidem maiestas regia dominus noster clementissimus
certis eo inducta respectibus, me lateri suo adiunctum habere,
meoque et ceterorum nonnullorum in rebus ad publicum regni
imprimis Hungáriáé statum spectantibus, consilio uti clementissime
statuit, unde non prius, quam ad eadem comitia Posoniensia una
cum sua maiestate regia mihi descendere fuerit. Quare si quid
illustrissima Celsitudo Tua in futurum de rebus necessariis, uti peto
et expecto, mecum communicandum esse censuerit, i d Viennam ad
me de cetero dirigere velit. U t i saepiuscule iam perscripsi, nihil
quicquam in me desiderabitur sive quod ad observantiam et studia
mea erga illustrissimam Celsitudinem Tuam exercenda sive quod
ad commune Reipublicae christianae sanctae inprimis confoederationis bonum spectare videbitur, i d quod reapse etiam illustrissima
Celsitudo Tua experiet, dummodo liberius et crebrius meis uti non
dedignetur servitiis.
Nobilem illum de Salza (?) mihi per illustrissimam Celsitudi
nem Tuam commendatum
sic habebo aeeeptum, ut is ipse non
obscure intelligere queat, hanc illustrissimae Celsitudinis Tuae promotionem sibi magno fuisse usui, usque a me cum fruge ad suos
redire olim possit. I n me relinquetur nihil: modo, ne ipse quoque
sibi desit. Haec ad illustrissimae Celsitudinis Tuae literas respondere
volui. Quam ceteroquin felicissime valere animitus opto.
Datum Bicha 14. Augusti 1609.
4

* Illésházy István nádor meghalt 1609. május 5. én.

67.
1609. augusztus 16.

Újvár.

Az újvári prot. lovas és gyalogos zsoldosok Thurzó
Révay Péter turóci főispánhoz,
Vizkelety
Tamáshoz
királyi
tanácsosokhoz.
1

2

Györgyhöz,
s a többi

Forgách cardinalis a jezsuitákkal hozzájuk ment és templomukat el
akarta venni. A r r a a védekezésükre, hogy a templomot már régóta birtokolják
és azt országgyűlési végzés nélkül nem is adják oda senkinek, megfenyegette őket,
hogy elveszi fizetésüket. Kérik Thurzót, írja meg nekik, mit cselekedjenek temp
lomuk megtartása érdekében. H a zsoldot nem kapnak, legalább a hit maradjon
meg nekik.
Eredeti levél, zárlatán 14 papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Fasc.
40. No. 18.

Tekentetes, nagsagos nekwnk io akaró kegielmes Patrónus
vraink, az eleö Istenteöl hozzu eletett kyuanunk Nagnak.
Az my nagy insegwnkben, hogy sem fizetesswnk meg ninchen,
sem ország k a p i t a n w n k keözeöttwnk ninchen, ezenys telliesseguel
el keseredtwnk. De immár az ky leg nagiob, hogy cardinal vrunk
be yeöuen jesuitakual sok papiayuall,' hytwnkben haborgatt bennünkett, zentt egyhazunkatt ereöuell hatalommol, sok feniegetessekell el akaria teölunk uenny, kykett irassunkal reöuideden meg
nem Írhatunk Nagnak, mynemeö nagy Ínségben uagyunk, hanem
keouetinkaltalys keölletek Nagkatth meg talalnwnk. Keönieörgeöttwnk eö naganak, hogy az yeöuendeö orzagh gywlesseigh ne hábor
gasson az zenttegyhaznak el ueteleuel es ne hozzon papott, jesuitat
keözinkben, mertt my az orzag hyre nelkwl az zentt egyhazait k y
nem engedgyuk kezwnkbeöl, mertt nekwnk Homonnay vrunk adta
volt kezwnkben, az utan szegyn idueözeoltt palatinus vrunkys,
Illésházy Istuan leueleuel assecuraltt uoltt bennwnkett, hogy meg
maradgyunk az my zenttegyhazwnkban, senkynek ne engedgywk.
De cardinal vrunk ezell semmitt nem gondol, hanem azzalys fenieget, hogy az vitézek fizetessettys el uezy es ugyan nem engedy az
zentt egyhazatt. M y protestáltunk, hogy az orzagh hyre es Nagk
hyre nelkwl semmiképpen meg nem engedgyuk. Azertt kerywk az
egy Istenerttys Nagkatt, ne hadgyon bennwnkett az my hitünkben,
ha immár fizetesswnk ennyre el multt, ne foychanak meg, hanem
mondgion es adgion modott Nagk benne, m y t t keöllessek cheleked3
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Személyére 1. a 215. 1. 2. jegyzetét.
Nyitramegyének többször országgyűlési követe. 1609. m á j . 18-tól 1611.
szept. 16-ig a pozsonyi kamara adminisztrátora. Megh. az év végén.
Kollonics Szigfrid. V. ö. a 30. 1. 6. jegyzetét.
Forgách Ferenc. V. ö. a 28. 1. 3. jegyzetét.
Homonnai Drugeth Bálint 1605-ben elfoglalta Ú j v á r t és a prot, temp
lomok számára helyet jelölt ki.
L . a 63. számnál.
2
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nwnk. A z egez kereztiensegnek ne legywnk my attkaban, az
m y t t werwnk hullasaual ecczer kerestünk es helere hoztunk, ne en
gedgie Nagk teölunk illien hatalmassol el uenny. Az my keöuetink
Nagkatt szouall mindenekreöl beöuebben informalhattiak.
Tarcha meg az V r Isten Nagtokatt io egessegben. Datum
Vyuary die 16. Augusti anno 1609.
Nagnak feyenkintt io akaró szolgay
az egez vyuary louas es gialog kereztyen seregh.
7

P. S. I m az Istenben el nyugodoth palatinus vrunk leuelenek
az massattys Nagnak k w l d t u k . I t t meeg ollian newuk uagion cardinall vrunktól, hogy eoue Vyuar, nem eö feölsegeye, mys penig
nem eö feölsege zolgay vagyunk, hanem czak remensegerth zolgallyuk eö feölseget, k y t t az keöuetekteöl Nagk beöuebben meg ertheth.
8

Kívül, elintézésül: A d consilium bellicum transferatur.

68.
7609. szeptember
A nagyszombati

16.

evangélikusok

Nagyszombat.
Thurzó

Györgyhöz.

Jelentik neki, hogy auditóriumot akartak építeni, de a városi tanács nem
engedi meg. Követeiket, Szegedi Gáspárt és Bédi I s t v á n t küldik hozzá, ezek
el fogják mondani nagy fájdalmukat. Kérik, jöjjön segítségükre.
Eredeti levél, külsején négy papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg.
1. fasc.

Spectabilis magnifice Domine, Domine nobis semper gratiosissime, salutem et servitiorum humillimam commendationem.
Miuelhogy Isten utan Nagod minekünk eleitwl foguan ualo io
akaró patronussunk, az mint Nagod ajanlottais magatt, hogyha ualami haborusagwnk leszen az religio dolgában, Nagodat megh talalliuk felőle. Akaratunk uala egy auditoriomott sindel ala uennj,
kire Nagodtulis immár segetsegett vöttünk talp fabul, leczbül es
sindelbül, k i t Nagysagodtul nagy hálaadással uettük feienkint. H o 1

7

Ezzel megszakadnak adataink az újvári vallásgyakorlatra, bár a harc
tovább tartott. í g y 1612-ben a tüzérség és néhány újvári német polgár titok
ban ismét prédikátort hoztak Újvárba. Istentiszteleteire átjártak a komáromi
német protestánsok, sőt hozzájárultak fizetéséhez is. A kamara keményhangú
mandátumokban rendeli el kiűzését és megparancsolja 1613-ban Deumbler és
Hirsberg kapitányoknak, gondjuk legyen arra, hogy állandóan legyen a várban
kath. káplán. A nevezett két kapitány 1615-ban a z u t á n új kath. templomot is
építtetett, részben adományokból, az újvári német zsoldosok számára. ( H K R .
1612. Sept. No. 27. Registr., 1613. Juni. No. 26. Registr., 1615. Sept. No.
22. E x p . )
V. ö. erre v o n a t k o z ó l a g a 64. számot.
1

monnaj Balint" vrunk w nagais lött segetseggell. Melly dologrul
megh találtuk uala az mi tanaczbeli vrainkatt könyörgessünk által
ket izbenis, de w kegielmek semmiképpen nem enged semmittis épí
tenünk, az aczokatis megh tiltottak, hogy semmit ne epiczenek az
mi szamunkra, sőtt scholankatis most, az houa szalitottuk, egy
atiankfia hazahoz, aztis ellenzik es megh paranczoltak neki, hogy
onnett k i kwlgie őkett nagy bwntetes alat. Ezokaertt i m föl boczattuk Nagodhoz Szegedi Gaspar es Bedi I s t u a n vrajnkat, k i k
Nagod előtt az m i sok fajdalminkatt es bantasinkatt elő szoual iga
zan referalliak: Nagod w kegielmek szauatt el hidgie mindenekben
es legyen Nagod az Istennek tisztessége mellet es országunk uegezesse mellet oltalmunk, hogy az Isten igeié maradhasson megh kö
zöttünk. Az szegen aruak, özuegiekis, k i k az Istennek igeiét szom
júhozzak eyell nappali es kikkel eggietemben az U r Istennek jmatkozunk, w fölsegenek, Nagod eleteertt es egessegeertt, ne szakadgianak el az Isten igeié halgatassatul. Hiszükis, hogy Nagod az Is
ten tisztességének oltalmazoia es ez dologban Nagod gonduiselönk
es patronusunk leszen. Isten éltesse minden io állapottal Nagodat.
Datum Ternauiae 16. Septembris anno Domini 1609.
3

3

Nagodnak alázatos szolgaj
az szombati evangelicusoknak egész coetusa.

4

69.
/609. október 13. Biccse.
Lány Illés biccsei prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

Thurzó az újvári zsoldosok lázadásának elfojtásával nagy hálára köte
lezte maga iránt a nemzetet, örömmel olvasta Thurzó híradását, hogy őt nemes
ségre ajánlotta. A biccsei egyház és iskola állapota békés. A tescheni egyház
békéje azonban veszélyeztetve van.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes viaszpecséttel. — Irreg.
1. fasc.

Illustrissime Heros, Domine, Patrone observandissime, salutem
solidam, gratiam apud Deum et homines cum auspicatissimo rerum
gerendarum tenoré V-ae Ill-mae D - n i optans, preces meas, omnemque observantiam defero.
2

Homonnai Drugeth Bálint. 1603-ban Zemplénmegye főispánja, a Bocskay-felkelés alatt Bocskay fővezére s 1605-ben elfoglalta N y i t r á t és Érsekújvárt.
Bocskay halála u t á n a császár hűségére tért s 1608-ban országbíróvá neveztetett
ki. Megh. 1609-ben. (Hóman—Szekfü: Magyar történet. 4. k. 381. s köv. 11.)
A nagyszombati protestánsok védői, ők voltak prokuratoraik a pozsonyi
országgyűlésen is. Szegedi Gáspárnak a város mellett nagyobb birtoka volt, ahol
az üldözött prédikátoroknak menedéket adott. Bethlen felkelése idején Csalló
köz parancsnoka volt.
A nagyszombati ev. egyház további sorsára J. a 70. számot.
3

4

1

De militari Uywariensium seditione non sine stupore et hor
roré intellexi. Ita maleferiati meretricis Babylonicae f i l i i , ut patris
sui instar referant, nunquam quiescere possunt, quin litem de lite
serant et omnia turbis, caedibus et sanguine misceant, scio enim
non aliunde incendium istud profectum. Vestrae vero illustrissimae
Dominationi multum debebit vel hoc nomine communis patria, quod
tantum malum etiam cum vitae suae discrimine in herba (ut aiunt)
oppresserit. Istis autem turbonibus, qui nos iamdudum exitio devoverunt et spe quodammodo devorarunt, metuo, ne idem accidat, quod
magis in Persia post interitum Cambysis, cum egregie illorum fastum
et astum, si non superant, certe adaequent.
Quod D . V . Ill-ma seribit, se valetudine frui commoda, pergratum mihi auditu est. Faxit divina Providentia, ut ea una cum
magnifica domina et liberis diutissime fruatur bono ecclesiae et
patriae afflictae. Ego quoque Dei benignitate valeo melius.
Ceterum illud de armalibus quanta cum voluptate et laetitia legerim, neque verbis neque calamo exprimere possum. H i c ,
hic, V . Ill-ma D . totum suum erga me amorem videtur effundere,
dum votis ipsis meis maiora, potioraque pollicetur. Et quis ego
sum, aut quae domus patris mei, ut eam tantus heros nobilitare
animum induxerit? N i m i r u m hoc est, quod semper hactenus et admiratus sum et celebravi, vidisse me mukös dominos virtute praestantes, sed tantum de omnibus bene merendi Studium, quantum est
in V - a Ill-ma D-ne (absit adulatio) in nemine vidisse. Dominus Deus
V-am Ill-mam D-nem et vice versam posteritatem benedictionibus
suis impleat.
Status ecclesiae et scho^ae nostrae est per Dei gratiam et felix
et tranquillus. Verum ecclesia Teschiniensis periclitatur. Introducti
quippe sunt iam duo monachi in templum arcis et promulgato i m peratoris per Silesiam privilegio de religionis libertate, cum ubique
Te Deum laudamus in ecclesiis Augustanae confessionis caneretur,
solis Teschiniensibus canere fuit prohibitum. Exustae etiam quinque
personae, quae insanum illum ab insano turpium muliercularum
amore artibus muliebribus avertere praesumpserant. I n summa status
2

3

1

A z újvári zsoldosok 1609-ben a sok hátralékos zsold miatt fellázadtak
kapitánvuk, Kollonics Szigfrid ellen. A lázadás lecsillapítására a királv Thurzó
Györgynek teljhatalmat adott 1609. okt. 9.-én. (V. ö. Angyal i. n . 36—39. 11.,
továbbá fasc. 10. No. 14., fasc. 1. No. 54. és fasc. 2. No. 18.)
L á n y Illés testvérével, Dániellel 1609. nov. 22.-én kapott Thurzó György
ajánlására címeres nemeslevelet. Amint 1609. nov. 26.-án Thurzóhoz írt levelében
olvassuk, azt
kérte tőle,
hogy címerképül
,,pro tipo serpentis
exaltati
substitueretur antiquum meum insigne, quo etiamnum in sigillo utor, nimirum
rrux cordi et flammanti inserta." Kívánsága persze már nem volt teljesíthető.
(Árv. lt. Fasc. 198. No. 76. és 81.) Személyére 1. bővebben a 86 1. 3. jegyzetét,
A z 1609. aug. 20.-Í felséglevél megengedte Sziléziában a szabad vallás
gyakorlatot. A tescheni herceg 1579—1617 k ö z ö t t Ádám Wencel. aki a felség
levelet semmibe vette. (V. ö. Loesche, Georg: i. m. 464. 1. A müb^n megtalál
h a t ó a v o n a t k o z ó irodalom is.)
2

3

loci illius dicitur luctuosissimus. Deus fortunet comitia nostra.
Cuius directioni V-am Ill-mam D-nem cum dilectissima domina
consorte et liberis commendans, prospere valere et salvere cupio.
Bitschae, 13. Octobris anno 1609.
Ill-mae D-nis V-ae
observantissimus clientulus
Elias L [ a n y ]

70.
1609. október 13.
A nagyszombati

evangélikusok

Nagyszombat.

Thurzó

Györgyhöz

Bécsbe.

Segítséget kérnek a városi tanács ellen, amely prédikátorukat és t a n í t ó 
jukat ki akarja űzni a városból.
Eredeti levél, zárlatán három papirfelzetes,
címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 1. fasc.

Alazattos szolgalatunkatt aianliuk Nagisagodnak, mint m i
nekwnk kegelmes vrunknak es Isten utan minden dolgainkban fö
gonduiszelő vrunknak es patronusunknak, keuanunk az hatalmas
Istentwl Nagisagodnak minden keuansaga szerent ualo leikj es testi
iokat megh adatni.
Kegelmes nagos vrunk, ezt akarank Nagodnak értésére ad
nunk, miért hogj Isten utan Nagisagodban uagion minden bizodal
munk, i t t az zombathi birank, tanacz vraink es az hatuan ember
telliessegel el uegestek, hogj három naph el teluen, k i mennien innét
mind praedicatorunk es mind eskola mesterwnk deakiual egjwtt.
Egjwtt leuen penigh birank tanacziual es az hatuan szamu köszesegel (!), eleikben hiuattak mind praedicatorunkatt, mesterunkett es
kemeni parancziollat alat megh paranczioltak, mostan penigh azon
uadnak, hogj reája mennienek, sem Istennel sem penigh az Nagod
becziwlletős jo intő leueleuel sennt nem gondolnak. Hanem köniörgwnk az egj elő Istennertis Nagisagodnak, hogj Nagod az parancziollatot, melljnel hamareb lehet, kwlgie ala es Nagisagod talallion
olj módot benne, hogj maradhasson megh közöttünk az Istennek
sz. igje, kiért Nagodatt az V r Isten sok iokal megh algia.
Éltesse Isten Nagisagodatt sokaigh io egessegben. Datum T y r nauiae die 15. octobris anno 1609.
Nagisagodnak alázatos szolgay
nagisombathi euangelicusok.
P. S. Nagisagodtul boczianatot kérünk, ha valami vetek
esött ez leuel Írásunkban, mert hertelenseggel kel Írnunk.
1

2

1

A nagyszombati prédikátor R á t k a i G y ö r g y és
kálváriája közismert, mígnem Thurzó G y ö r g y nádorrá
mükre kelt és visszahelyezte őket Nagyszombatba.
Az
tárgyalva Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések
a reformatiótól kezdve. 4 k. Bpest, 1881—1897. 2." k. 21.
V. ö. a 64. és 68. számokat.
2

a t a n í t ó Makai Máté
v á l a s z t á s a u t á n védel
eseményeket 1. bőven
vallásügyi tárgyalásai
s köv. 11.

1609. október 18.
Pannitonsoris

Teplic.

János teplici prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

Pongrác Dániel N a g y s z o m b a t b ó l egy áldozárt hozott Nedecbe és kény
szeríti teplici jobbágyait, hogy ennek miséjén résztvegyenek és őt ismerjék el
papjuknak. Wesselényi I s t v á n pedig nagy adók kivetésével akarja jobbágyait a
kath. vallásra téríteni s • őt m a g á t elűzéssel fenyegeti.
Eredeti, sajátkezű levéi, zárlatán viaszpecsét nyomával. — Irreg. 1. fasc.

Spectabilis ac magnifice Domine, Domine, Comes

illustris

sime.
Praemissa humili et devota officiorum meorum commendatione, gratiam, pacem, et benedictionem divinam cum optato suc
cessu omnium rerum, earumque salutari, privato et publico exitu in
orationibus suis sincere precatur.
Teste ecclesiaste, quo quis dignius officium gerit, eo graviores
curas sustineat, necesse est. Sciens itaque idem usuvenire Dominationi Vestrae spectabili ac magnificae, brevibus significare constitui,
quid illud sit, quod me ad exarandam hanc epistolam impulit (ob
misericordiam Dei rogo atque obtestor, veniam mihi dare dignetur).
Dominus Dániel Pangrac et dominus magnificus Stephanus Wesseleny praeterlapsis septimanis curarunt adduci quendam sacrificulum Tirnavia, quem Nedezam collocavit praefatus dominus
Pangracz. H i c singulis diebus in Teplica cudit suas missas in castello, ne tamen solus sit, dum idolum suum in missa colit, coegerunt
uterque suos subditos, ut frequentent locum missae destinatum, mandaruntque severe sub mulcta, ut ipsum pro suo legitimo pastore
agnoscerent, opera ipsius in baptizandis infantulis, introductionibus,
in negotio absolutionis et aliis contangentibus uterentur. A d haec
dominus magnificus Wesseleny parochiales subditos penitus vult
abstrahere a parochia, taxas, tributa, onera plurima illis imponit,
ita quod iam v i x ferre possint. Requisitus per generosos officiales
ipsius per spirituales personas nihil profecerunt, insultant potius.
Unde coliigere poterit Sp. ac M . D . V . , me perturbatissimam vitám
agere. Summatim dicendo simpliciter mihi minatur eiectionem a
festő D . Georgii. Quare si obex non fuerit positus istis duabus maxillis, paratis ad vastandam vineam Christi, per Sp-lem ac M-am
D-nem V-am, actum est de Teplicensi ecclesia. Haec sunt spectabilis
ac magnifice Domine, quae perscribere volui atrocitate iniuriarum
et adversi status compulsus. Sp-lem ac M-am D-nem V-am in meis
1

2

3

4

1

2

3
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Szemé'yére 1. a 146. 1. 2. jegyzetét.
Személyére 1. a 145. 1. 3. és 147. 1. 5. jegyzetét.
Nedec, Trencsénmegye.
Trencsénteplic, Trencsénmegye. Wesselényi birtoka.

assiduis precibus Deo commendare non desistens. Dabantur ex Teplica dominica 19. a Trinitate anno 1609.
Sp-li ac M-ae D - n i V-ae
obnoxius omnibus suis officiis et studiis ad serviendum
Johannes Pannitonsoris Prividiensis
eiusdem ecclesiae pastor.
5

72.
1609. október

26.

Biccse.

Lány Illés Biccse és Thurzó György udvari prédikátora
Györgyhöz.

Thurzó

Wesselényi István Teplicbe katb. áldozárt vitt be és kényszeríti alattva
lóit mise hallgatására. Kéri segítségét.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes viaszpecséttel. — Irreg.
1. fasc.

Salutis et benedictionis divinae voto praemisso, preces meas
cum servitiis V-ae Ill-mae D - n i defero. Iam priores meas obsignaram, cum mihi ab Ill-ma D-ne V-a redduntur aliae. Quas equi
dem duplici nomine moleste legi, cum quod V - a m Ill-mam D-nem
catarrho laborare, tum quod ipsi quoque magnificae dominae thermarum usum parum profuisse cognovi. Deus omnis paientiae et
consolationis adhibeat utrique manum suam medicam et sanet mala
arte Machaonicae insanabilia proter seipsum et ecclesiam suam. Ego
certe ista quotidie precari non desino.
Quantum ad meam valetudinem febri per gratiam Dei levatus, in dies melius revalesco ac bonam in spem erigor, fore, ut vel
Posonium usque iter suscipere possim, quo se mihi comitem perlubens et dominus concionator Ragecensis adiungeret.
Status ecclesiarum nostrarum est alioqui tranquillus, nisi quod
dominus Vesseleny in castellum Teplicense sacrificulum introduxit
ac serio subditis mandat, ut ad missam eo conveniant. Taxat praeterea subditos parochiales immodice, quidem ex adiunctis domini
concionatoris Teplicensis literis V . Ill-ma D . uberius intelliget.
Huic malo, ut V . D . Ill-ma, tanquam communis ecclesiae verae
1

2

5

1609. márc. 13.-án írja L á n y Illés Thurzónak, hogy a teplici egyházba
sikerült megnyernie a rózsahegyi prédikátort, Dorothicius Tamást,
(Árv. lt.
Fasc. 198. No. 66.) A z egyház további sorsára 1. a 127. és 252. s z á m o k a t .
A rajeci prédikátor Haller János, ilyen minőségben találjuk őt 1611-ben
is. (V. ö. 1611. jan. 1-én Rajecről Thurzó G y ö r g y h ö z intézett levelét, Irreg. 2.
fasc.) Haller elődje Fabricius Pál. (Árv. L t , Fasc. 198. No. 19. és 35. Levelei
1606-ból Thurzóhoz.)
Lásd a 71. számnál.
1

2

advocatus, tempestive occurrat, etiam atque etiam rogo, ímo rogat
ipsa iam misere perturbata ecclesia.
Finem facturus, Deum optimum maximum toto pectore oro,
ut et ecclesiae vulnera sanet et comitia ista dirigat et V-am Ill-mam
D-nem cum dilectissima domina consorte salvam, incolumem et florentem efficiat. Cuius favori atque patrocinio meipsum commendans, eandem beate valere et redire desidero. Datae Bytschae 26.
Octobris anno 1609.
Ill-mam D-nem V-am
reverenter colens
Elias Lany.
P. S. Dominus concionator Ragecensis, qui cum has scriberem,
adfuit, officiosam V-ae Ill-mae D - n i asscribit salutem, suaque servitia demisse defert.
3
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73.
/609. november
Alsó-

és Felsőausztria

14. Bécs.

ev. rendjei Thurzó

Györgyhöz.

Leírják vallásügyük jelenlegi állását. A kath. papirend minden
baj okozójának őket kiáltotta k i , ami ellen ők a királyhoz felter
jesztéssel éltek. Felterjesztésükben elmondják, hogy az ez évi márc.
19.-én hozott végzésének a király ma sem tett eleget, amiért ők
nem a királyt, hanem tanácsosait és a papirend egy részét hibáztat
ják. Thurzó tanácsát kérik, hogy mit tegyenek nehéz helyzetükben.
1

Eredeti levél, zárlatán 12 papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg.
1. fasc. — Közli a levelet egész terjedelmében Katona: História eritica regum
Hungáriáé. 19. k. Vác, 1793. 207—210. 11.

3

Iskolái elvégzése után a gömörmegyei jolsvai iskolában t a n í t o t t , majd
1597 körül a turócmegyei Mosóénak lett prédikátora, utóbb a turóci esperesség
esperese. A biccsei prédikátor Nozitius János halála után a biccsei egyház és a
biccsei Thurzó-udvar prédikátorává h í v t a meg Thurzó György. (Meghívásának
körülményeire v. ö. 1607- és 1608-ban e tárgyban kelt, valamint Beniczky Már
tonnak szintén 1608-ban kelt leveleit. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 48., 49. és 52.))
A z 1610.-Í zsolnai zsinat Trencsén-, L i p t ó - és Árvamegyék
superintendensévé
v á l a s z t o t t a . Megh. 1618-ban. A z orthodox lutheri dogmatika nagy harcosa volt
és ennek értelmében á l l a p í t o t t a meg Melikus ás Abrahamides superintendensekkel
e g y ü t t 1612-ben a hit plántálásának szabályait. Vitázó munkái közül megemlít
jük a „Malleus peniculi"-t 1612-ből, amelyben felel a zsolnai zsinat ellen az el
lenfél részéről emelt vádakra. — Életrajzát 1. Schmal, Andreas: Brevis de vita
superintendentium evangelicorum in Hungária commentatio 10—15. 11. Kiadva
F a b ó A n d r á s : Monumenta evangelicorum Aug. conf. in Hungária historica. 3 k.
Pest, 1861—1865. 1. k.
1

A z 1609. mároius 9.-i resolutioval M á t y á s véget vetett a horniak elégületlenségének. Bár a városok vallásszabadságáról nem nyilatkozik benne határo
zottan, de a horniak vezére, TscherjBembl mégis elfogadta.
.

74.
Keltezetlen.

1609. [november

24.]

Alsó- és Felsőausztria ev. rendjei Thurzó

Györgyhöz.

Arról a tanácsáról, hogy a Pozsonyba összegyűlt magyar ren
dek elé terjesszék vallásügyi sérelmeiket, nov. 30.-Í gyűlésükben fog
nak határozni. Addig is elküldik Pozsonyba követüket Starzer Za
kariást, hogy a magyar rendeket szorongatott helyzetükről felvilá
gosítsa.
1

Eredeti levél, zárlatán 12 papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
1. fasc.

Irreg.

75.
1609. december 5. Bécs.
Az osztrák ev. rendek megbízó levele a pozsonyi
kiküldött követeik részére.

országgyűlésre

1

Követek: Windischgrätz Vilmos báró, Tschernembl György
Erasmus báró, Starhemberg Ulrich János báró, Landau Erasmus
báró, Leiser Kristóf, Artolfus János, Fridesheim Helmhard, Starzer
Zakariás dr., Hunger János, Puchner Kristóf, Bruckner Lipót és
Erasmus György, ez utóbbi négy bécsi polgár.
2
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Eredeti levél, zárlatán 18 papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
6. No. 8.

Fasc.

76.
1609. december 8. Bécs.
Alsó- és Felsőausztria ev. rendjei Thurzó

Györgyhöz.

Gratulálnak nádorrá választása alkalmából és egyúttal kérik,
hogy a vallásukért vívott harcaikban e magas méltóságból még hat
hatósabban támogassa őket.
1

Eredeti levél, zárlatán 18 papirfelzetes,
1.

címeres viaszpecséttel. —

Irreg.

fasc.
1

Közli a levelet egész terjedelmében: Katona i. m. 212—213. 11.
É l t 1559—1610 k ö z ö t t . A bécsi udvari kamarának volt elnöke.
Személyére 1. az 50. 1. 1. jegyzetét. Beszéde, amelyet mint a követség ve
zetője a pozsonyi rendek előtt mondott, ki van adva: Archiv für österr. Ge
schichtsquellen. Bd. I X . S. 208.
1563—1626.
Közli a levelet egész terjedelmében: Katona i. m. 214—225. 11.
1

2

3

1

1609. december 9. Bécs.
Alsó- és Felsőausztria evangélikus rendjei Thurzó

Györgyhöz.

A pozsonyi országgyűlésre kiküldött követeik leveléből érte
sülvén, hogy a király nem hajlandó a városoknak, mint negyedik
rendnek követeit a többiekkel együtt fogadni, kérik Thurzót, has
son oda, hogy a király megváltoztassa elhatározását. Mert ha a kö
vetek együtt nem jelenhetnek meg a király előtt, instructiojuk értel
mében el fognak távozni dolgukvégezetlen Pozsonyból, amiből nagy
bajok származhatnak.
1

Eredeti levél,

zárlatán

9 papirfelzetes,

címeres, viaszpecséttel. —

Irreg.

1. fasc.

78.
1609. december 10. Lőcse.
Zabler Péter és a 24 szepesi városi fraternitas többi esperesei és
prédikátorai Thurzó
Györgyhöz.
Kérik
közbenjárását,
hogy az előző
királyoktól nyert vallási privilé
giumaik megerősíttessenek, mert ennek hiányában a prédikátorok állandó zak
l a t á s n a k vannak kitéve.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes,
címeres viaszpecséttel. — Irreg.
2. fasc.

Illustri comiti ac dominó, dominó Georgio Thursoni a Deo
felicitatem, pacem et incolumitatem precans.
Illustris ac magnifice Domine, Domine nobis gratiosissime.
Cum nos satis cognoverimus et quidem non absque singulari admiratione, quod illustris Vestra Magnificentia paterno plane amore
et favore prosequatur
ecclesiasticum ordinem, inde commoti
Vestram illustrem Magnificentiam literis supplicibus compellare,
eandemque humiliter rogare voluimus, ut nos 24 regalium pastores
in Scepusio commendatos sibi habeat et pro sua authoritate be
nigne in i d enitatur, quo privilegia nostra a divis Ungariae regibus
olim concessa, iam ab hac regia maiestate clementissime confirmentur, ut imposterum a violentia perversorum hominum, qui hactenus
vel levissimas ob causas pastores de suis removerunt locis, vel plus
1

2

1

A követségre v. ö. a 75. számot.
A 24 szepesi fraternitas történetére 1. Bruckner G y ő z ő : A reformáció
és ellenreformáció története a Szepasségben. 1. k. (Bpest, 1922.) c. művét.
A fraternitas s t a t ú t u m a i Wagnernél Analecta Scepusii. 1. k. (Wiennae,
1774.) 266—268. 11.
1

2

iusto exegerunt, tutiores reddamur. Factura est Vestra illustris Mag
nificentia rem suo honore, amore et favore, quem erga sinceros ecc
lesiae ministros gerit, dignissimam, nobis et almae fraternitati utilissimam. Nostras etiam preces et gratitudinem Vestrae illustri M a 
gnificentiae pollicemur, eamque una cum sua illustri familia divinae
protectioni, nos autem Vestro patrocinio ea, qua par est subiectione,
commendamus. Dabantur Leutschoviae 10. Decembris anno 1609.
Vestram illustrem Magnificentiam demisse colentes
M . Petrus Zabelerus senior,
conseniores et coeteri fratres
24 regalium in Scepusio.
3

79.
Keltezetlen.

[1609.]

Azoknak az okoknak felsorolása, amelyek miatt az ország la
kói nem akarják Forgách Ferencet esztergomi érseknek elismerni.
Eredeti levél. — Fasc. 7. No. 7.
Kiadva: Theológiai Szemle. I X . évf. 5—8.

sz.

179. 1.

80.
1610. január
A magyar rendek

1.

Pozsony.

Alsó- és Felsőausztria

rendjeihez.

A pozsonyi országgyűlésre elküldött követeik hírül fogják nekik vinni,
hogy mit értek el a magyar rendek ügyükben a királynál. Legyenek meggyő
ződve, hogy a magyar rendek a velük k ö t ö t t szövetséget mindig hűen meg fog
ják tartani.
Egykorú másolat. — Irreg. 11. fasc.

Illustrissimi magnifici et generosi, nobilissimi item ac prudentissimi Domini, Domini, Amici et Vicini summa observantia
nobis demerendi. Salutem et studia nostra perpetua eisdem offerimus.
N i h i l dubitamus eam semper illustrissimarum,
magnificarum
et generosarum, nobilissimarum item ac prudentissimarum Dominationum Vestrarum certam spem de nobis fuisse, nos foedus utrinque
3

Szül. 1578 körül, megh. 1645 szept. 22.-én. Wittenbergi tanulmányai
után 1602-ben lőcsei prédikátor lett, 1607-ben a szepesi 24 fraternitas esperesévé
v á l a s z t o t t a , majd a szepesváraljai zsinaton 1614-ben az 5 sz. kir. város superintendensi tisztségét nverte el. Életrajzát megírta Hörk József: A z ev. Tiszakerü
let püspökei. Kassa, "l888. 17—19. 11.

semei sancitum sacrum habituros ac ideo eaedem Dominationes
Vestrae legatos suos ad generalem hunc nostrum conventum emittere
perutiie iudicarunt. Quibus si studiis nostris pro voto prodesse potuimus, est quod maximopere laetamur. Ceterum in nobis nihil
quidquam desiderari passi sumus, ut fidem nostram et verae amicítiae stúdium illustrissimis magnificis et generosis, nobilissimis item
ac prudentissimis Dominationibus Vestris testatum
redderemus,
adeoque mutuam hanc nostram confoederationem summae curae
nobis esse ostenderemus. Quantum autem apud sacratissimam regiam
maiestatem, dominum nostrum clementissimum effecerimus, dominis
legatis ab iisdem Dominationibus Vestris ad nos emissis exponendum
relinquimus ac porro diligentissime petimus, illustrissimae, magni
ficae et generosae, nobilissimae item ac prudentissimae Dominationes
Vestrae ea sibi de nobis polliceantur, quam ab amicis charissimis et
arctissima confoederatione iunctis expectari solent, neque quicquam
dubitent, eos nos futuros, quos summi nostri magistratus studiosos
legum divinarum et humanarom observantes, confoederationis et
mutuae amicitiae cultores esse decebit. I n reliquo studia nostra
paratissima eisdem Dominationibus Vestris iterum atque iterum
commendantes, felicissime easdem perennare cupimus. Dabantur Posonii ipsis Kalendis Januarii 1610.
Illustrissimarum, magnificarum ac generosarum, nobilissimarum item ac prudentissimarum Dominationum Vestrarum
Addictissimi confoederati
N . et N . Status et Ordines incliti regni Hungáriáé.
1

81.
1610. januar 5.

Nagyszombat.

Forgách Ferenc esztergomi érsek Thurzó

Györgyhöz.

Bepanaszolja a nádornál a nagyszombati
reformátusokat,
hogy a néhány nappal előbb hozott országgyűlési határozatra hivat
kozva a várostól prédikátoruk részére rendes lakást és fizetést kér
nek. M i v e l azonban az ország gyűlése csak úgy engedte meg a refor
mátusoknak prédikátoruk bevitelét, ha őt el is látják és a városra
semmi költséget nem hárítanak, kéri a nádort, figyelmeztesse a
kálvinistákat, hogy e határozathoz tartsák magukat. H a azonban
követelésükhöz továbbra is ragaszkodnának, úgy az esetleges követ
kezményekért elhárítja magáról a felelősseget.
1

Eredeti levél,
No. 16.
1

1

zárlatán papirfelzetes,

címeres viaszpecséttel. — Fasc. 82.

A követségre v. ö. a 75. és 77. számokat.
Felhasználja e levelet Ipolyi i. müve 380—381. 11.

82.
Keltezetlen.
Thurzó

György

[1610.
Széchy

január.]
Tamáshoz.

Nádori hatalmánál fogva felhívja Széchyt, hogy Göncz Miklóst, Kollonics
Szigfrid udvari prédikátorát, aki védelme alatt áll, mindenkivel szemben védel
mezze meg minden javaival e g y ü t t .
Fogalmazvány. — Fasc. 3. No. 39. No. 2.

Protectionales concionatori datae.
Comes Georgius Thurzo etc. spectabili ac magnifico dominó
Thomae Zechy de Rimazech etc. salutem et benevolum affectum.
Quoniam nos honorabilem Nicolaum Gheöncz concionatorem aulicum spectabilis ac magnifici domini Sigefridi liberi baronis á K o l o 
nien, equitis aurati, sacrae regiae maiestatis etc. simul cum universis
rebus bonisque et iuribus eiusdem possessionariis ubivis et i n quibuscunque comitatibus istius regni Hungáriáé et partium sibi subiectarum habitis et existentibus iustis ut puta et legitimis in nostram
recepimus protectionem, tutelamque specialem, viceque et in persona
nostra magnificae D-nis V-ae comittere duximus tuitioni et protec
tion!, ideo eandem harum serié hortamur et requirimus, sed et
autoritate nostra palatinali, qua fungimur, committimus et mandamus, quatenus a modo inposterum praefatum Nicolaum Geöncz
concionatorem in dictis universis rebus et bonis ac iuribus eiusdem
possessionariis ubivis et in quibuscunque comitatibus praedicti regni
Hungáriáé et partium sibi subiectarum, signanter vero in comitatu
Szaladiensi
bonisque eiusdem et iuribus possessionariis ibidem
existentibus iustis, ut praemittitur, et legitimis contra quoslibet
violentos et illegitomos impetitores et turbatores et damnificatores
signanter vero contra magnificum dominum Christophorum Banffj
de Alsolindua, qui eum in dictis bonis suis illegitime et indebite
turbare dicitur, tueri, protegere et defendere debeat et teneatur
authoritate nostra praesentibus hac in parte magnificae D - n i V-ae
concessa et attributa iureque et iustitia mediante. Secus non facturus.
Praesentibus perlectis, exhibendis, restitutis. Datum etc.
1

2

3

4

1

L . a 196. 1. 4. jegyzetét.
Kollonics Szigfrid Léva zálogbirtokosa. Bővebben 1. a 30. 1. 6. j e g y z e t é t .
Göncz Miklós a zalamegyei P á l h á z á n s z ü l e t e t t és itt voltak családi bir
tokai. Bővebben 1. a 142. 1. 4. jegyzetét.
A Zalamegyében birtokos Bánffy család utolsó, hitehagyott tagja. Szül.
1577-ben, megh. 1644-ben. ő s i ev. hitét 1614. körül hagyta el E s z t e r h á z y Mik
lós hatására, Bocskay és Bethlen idejében hű marad a királyhoz és ezért a tár
nokságot kapta. (V. ö. P a y r Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület
története. 1. k. Sopron, 1924. 403—409. 11.)
2

3
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1610. januar 28. Bécs.
Mátyás mandátuma

Thurzó

Györgyhöz.

Kassáról k i ű z ö t t szepesi kanonok ügyében véleményadásra szólítja fel
Thurzót.
Eredeti mandátum, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Fasc.
79. No. 16.

Nomine serenissimi ac potentissimi principis domini, domini
Matthiae secundi Hungáriáé etc
spectabili et magnifico do
minó Georgio Thurzó de Bethiehenfalwa, comiti liberó ac perpetuo
de A r w a et comitatus Arvensis supremo comiti, regni Hungáriáé
palatino benigne significandum, suam maiestatem regiam per varios
homines intelligere, Cassovienses praeteritis natalitiis festis aegre
admodum tulisse, quod intra regiam suae maiestatis domum quidam
canonicus capituli Scepusiensis divina officia celebrarit, civiumque
animos ita exacerbatos fuisse, ut is quamprimum rursum dimitti
debuerit, quod anne conclusionibus Viennensibus et statutis publicis
conveniat, ipsi diiudicandum benigne committit. Requirit autem
sua maiestas regia ipsum dominum palatinum benigne, ut suam
opinionem super hoc facto quamprimum aperire velit.
Dec. per regiam maiestatem 28. Januarii anno 1610.
U[dalricus] a. Krenberg m. p. 1

Kívül rájegyezve: Exhibitum

est hoc decretum 29. Jan.

1610.

84.
Keltezetlen.
Thurzó

György

[1610. január 29. után.]
felterjesztése

a

királyhoz.

A kassai polgárok által Kassáról e l ű z ö t t szepesi kanonok ügyében azt
javasolja a királynak, hogy a várost jelentéstételre kellene először felszólítani és
ha jelentést nem tennének, úgy a nádor volna megbízandó, hogy a legközelebbi
oktavális törvényszéken az ü g y e t megvizsgálja.
F o g a l m a z v á n y . — Fasc. 79. No. 16. (Melléklet.)

Decretum suae regiae maiestatis nomine ex consilio secreto
per dominum cancellarium, magnificum dominum Vdalricum á
Krenbergh transmissum humillime accepi, in quo opinio mea ex1

1

2

1

Krenberg Ulrich bécsi udvari főkancellár.
Thurzó véleményét 1. a 84. szám alatt,
A királyi m a n d á t u m o t 1. a 83. sz. alatt.

petitur, quidnam sit faciendum cum Cassoviensibus, qui in praeteritis natalitii festis canonico capituli Scepusiensis i n domo regia
exercitium religionis peragere minimé concesserint, imo i n tantum
exacerbatos fuisse eosdem cives Cassovienses, ut ipse canonicus r u r sum quamprimum dimitti debuerit.
Videretur itaque mihi ipsos Cassovienses quoque ut alteram
partém audiri debere. Quamobrem nomine Suae M-tis ad ipsos Cas
sovienses literas expediendas esse censerem, i n quibus ipsum factum
ipsis exprobraretur, quod videlicet contra conclusionem Viennensem
et statuta regni liberum exercitium religionis etiam privatim interturbare sint ausi, cum tamen pro exemplo Tyrnavienses habere
potuerint, contra quos regnicolae propter simile factum, nisi nego
tium aliter compositum fuisset, sat rigide processissent et fere i n nó
tám perpetuae infidelitatis propter non observationem statutorum
incidissent, tanquam i l l i , qui se aperte statutis regni opposuerunt.
Eam itaque ob causam Suam M-tem serio ipsos requirere, ut facti
istius causam sacrae maiestati statim aperiant et cur nam i l l u d
attentare ausi fuerint declarent. Quod nisi factum fuerit, Suam
M-tem palatino regni Hungáriáé serio demandaturam, ut i n octavis
Eperiessiensibus primitus celebrandis, convocatis ad i d consiliariis
Suae M-tis, iudicibus regni ordinariis, iuridice hoc negotium revideat et eos, tanquam non observatores statutorum regni, iisque
aperte sese oppositores de iure regni puniat.
Quid autem responsi ipsi Cassovienses ad tale mandátum
Suae M-tis dederint et quid ulterius sit faciendum, Sua M . superinde
deliberare et commodius determinare seiet.
2
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85.
Keltezetlen.

[1610. február 22.]

Azoknak a pontoknak a jegyzéke, amelyeket Thurzó György
1610-ben Bécsben tartott gyűlésen a király és az osztrák protestán
sok között felmerült ellentétek békés elintézésére a király és a ren
dek elé terjesztett. A z öt pont szerint a király megígéri, hogy a
mult évi márciusi vallási végzést megtartja és úgy a katholikusokat,
mint az evangélikusokat szabadságukban megvédi, hogy az igaz
ság kiszolgáltatásában mind a két felekezetet egyenlőnek tekinti, a
sz. kir. városoknak az országgyűléseken negyedik rendként v a l ó
1

- A nagyszombati prédikátor és t a n í t ó ismeretes elűzésére céloz.
Amint a 90. számból következtethető, Thurzó i g a z s á g o t s z o l g á l t a t o t t .
Kiadva Katona i. m. 29. k. 285—287. 11. A z itt k ö z ö l t s z ö v e g nem
egyezik teljesen az eredetivel, de az eltérések lényegtelenek. Katona közléséből
hiányzanak azonban teljesen a fogalmazványba Thurzó által sajátkezűleg esz
közölt beto'dások.
3

1

\

megjelenését elfogadja s oda fog hatni, hogy a két felekezet egy
mást ne háborgassa és egymás vallási meggyőződését kölcsönösen
megbecsülje.
2

F o g a l m a z v á n y . — Fasc. 18. No. 4.

86.
1610. március
Thurzó

György

6.

Szempc.

nádor bizony ságlevele az osztrák
részére.

protestánsok

Thurzó vállalva a közvetítő szerepét az osztrák protestáns
rendek és a király között főleg vallásügyi kérdések miatt felmerült
viszályok békés elintézésére, hosszas tárgyalás után öt pontot dolgo
zott k i , amelyeket úgy a rendek, mint a király szóbeli kijelentéssel
magukra kötelezőknek ismertek el. Ezekben a pontokban igéri a k i 
rály, hogy a mult évi márc. 19.-1 diploma pontjait megtartja, a katholikusok és protestánsok között semmi téren nem tesz külömbséget, a városokat elismeri negyedik rend gyanánt, hivatalokra fele
kezeti tekintet nélkül alkalmaz és a két felekezet sérelmeit még a
jelen országgyűlés alatt felülvizsgálja. A katholikusok és protestán
sok pedig kölcsönösen igérik, hogy egymás között a békét meg fog
ják őrizni.
1

E g y k o r ú latinnyelvíí másolat. — Irreg. 11. fasc. A német eredeti kiadva
Raupach, Bernhard: Erläutertes Evang. Oesterreich. Hamburg, 1738. I V . Bd.
S. 181.

87.
1610. június 16. Bécs.
Magyar

rendek

a cseh

rendekhez.

Felsőausztria határán, Passaunál egy nagy, gyanús szándékú
hadsereg gyülekezik és a magyar rendek értesülése szerint a zsoldo2

A Thurzó közvetítésére megindult tárgyalásokra vonatkoznak az osztrák
kath. rendek által 1610. febr. 20.-, 26.- és 28.-ról Thurzóhoz intézett levelek.
(Irreg. 11. fasc.) — Thurzó szerepét az országgyűlésen megírta Zsilinszky i. m.
2. k. 46. s köv. 11., ahol az irodalom is megtalálható. A megegyezésre v. ö. a
86. számot.
1610. febr. 5.-től márc. 10.-ig tartott az osztrák rendek gyűlése Bécs
ben, amelyen megjelentek a szövetséges magyar s morva rendek képviselői is.
Hosszas tanácskozás u t á n végre is Thurzó bölcs belátása és fáradhatatlan köz
benjárása hozta létre a békét. V. ö. a 85. számot. Hogy hálájuknak külső jelét
is adják, ekkor vettek az osztrák protestánsok Thurzónak Bécsben egy házat.
V. ö. erre a rendeknek 1610. szept. 10.-én Bécsben kelt levelét
Thurzóhoz.
•ílrreg. 2. fasc.)
1

1

sok nagy részét Csehországban fogadják. A z 1608-ban Magyaror
szág és Csehország között kötött szövetség értelmében kérik a cseh
rendeket, hogy ezt a dolgot tartsák szem előtt és mivel alkalmas a
béke veszélyeztetésére, akadályozzák meg, mert a magyar rendek a
belőle származható károkért elhárítják magukról a felelősséget.
Egykorú másolat. — Irreg. 11. fasc.

88.
1610. július io.
Thurzó György

Szepesmegye

Kassa.
ev.

prédikátoraihoz.

Felhívja őket, hogy a zsolnai zsinat h a t á r o z a t a i és az 1608-as törvényaikkek értelmében hívjanak össze zsinatot és azon válasszák meg a kerület
superintendensét. A z összehívandó zsinat ügyében a megye nemességének külön
levelet küldött.
Fogalmazvány. — Irreg. 15. fasc.

Reverendi ac clarissimi v i r i , domini, amici observandissimi,
salutem cum officiorum nostrorum addicta commendatione.
Innotuit haud dubie hactenus reverendis Dominationibus
Vestris, qualiter superioribus hisce diebus decem Cisdanubianí comitatus communibus votis et suffragiis, tam ecclesiasticarum quam
politicarum personarum in presentia nostra in oppido Solna congregati, ex parte superiorum seu superintendentium ecclesiarum
Augustanam Confessionem complectentium concluserint, quasve
leges ac ordines eisdem praescripserint: Idque legibus et statutis regni
huius per suam maiestatem regiam, dominum nostrum clementissimum, approbatis et confirmatis, admittentibus.
Et quia cum in alio vitae huius genere ac statu, tum in ecclesiastico potissimum bono ordine, regimine disciplinaque irreprehensibili opus esse iudicamus: Quod u t i in eisdem Cisdanubianis decem,
sic in hoc Scepusiensi etiam comitatu, adspirante divino favore, ad
effectum deduci optaremus: Quocirca reverendás Dominationes
Vestras, eas signanter, quae Augustanae Confessioni addictae sunt,
amice requirentes ex officio etiam et autoritate nostra palatinali,
qua pleno iure in regno hoc fungimur, committimus et monemus,
quatenus sine multa procrastinatione generalem congregationem
dominorum ministrorum in isto comitatu Scepusiensi indicere, acta
et conclusiones praedictas Solnenses (quarum pro meliori informatione paria aliquot, typis excussa, reverendis Dominationibus
1

1

A zsinat 1610. március 27.-én kezdődött. Irodalma: Zsilinszky Mihály:
Az 1610. évi zsolnai ev. zsinat. Selmecbánya, 1910. — Havrán Dániel: A zsol
nai zsinat előzményei és A zsolnai zsinat, Prot. Szemle 1913. évf.

Vestris mittimus) publice perlegi facere, illisque subscribere ac ad
stabiliendum, confirmandumque articulum illud diaetae Posoniensis,
anno 1608.," de et super negotio religionis solenniter sancitum, consiliis et votis dominorum nobilium in eodem comitatu residentium,
praemissamque confessionem Augustanam profitentium accedentibus>
unum e medio sui, qui nempe prae cetehs ad i d videretur magis
idoneus, invocato coelesti numine, ad officium
superintendentis
eligere, promovere et inaugurare. Qua de re et ad universitatem
eorundem dominorum nobilium Scepusiensium dedimus literas. Speramus reverendás Dominationes Vestras pro gloria nominis Domini,
quam solam promovere cupimus et pro ecclesiae eius propagatione
ac bono ordine i d haud segniter facturas. Quas de cetero felicissime valere cupimus. Datum in libera civitate regia Cassoviensi 8.
Julii 1610.
3

Kívül: 1610. publicantur articuli sinodi Zolnensis.

89.
1610. augusztus 16. Sempte.
Thurzó

Szaniszló

Thurzó

Györgyhöz.

A z esztergomi érsek kiűzvén Diószegről a prédikátort, helyére Tordai
János pozsonyi b a r á t o t á l l í t o t t a . E z közölte vele, hogy ha háborgatói ellen
megvédi, á t t é r ev. prédikátornak. Mivel a tudós barát áttérése nagy nyereség
lesz az egyházra, elhozatta Sempte várába és kéri a nádort, ha ezzel kapcsolat
ban idéznék őtet, oltalmazza meg.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 2. f.

Illustrissime Domine, Comes Domine et Fráter observandissime atque charissime. Post servitiorum meorum commendationem
kiuanok az Vristentől Ngnak minden lelki es testi iokat, ez világ
ban hoszu eletet es egesseget az Ngodhoz tartozokal egietemben
megh adatnj
Nagodnak ezthis akaram tuttara adnom, hogy az minemeö
Thordanus János neueö feö tudós baratt, k i Posonban praedikallot
az kalastromban, k i kulduen Dioszegröl az praedikatortt cardi
nal vram, eztt hosztha volt Dioszegre, meljnek Dioszegen való lé
tének most volt hett egész hete. Ez énnekem egiszeris, maszoris izengeteött, hogy ha k i iöueseben módot találhatnék es rea felelnek,
1

3

3

-' 1608. k. e. 1. t. c. megengedi a superintendensek választását.
E felszólítás ellenére is Sáros- és Szepesmegyék szervezkedése csak az,
1614.-Í szepesváraljai zsinaton következett be. A korábbi kísérletek nem vezet
tek eredményre. (V. ö. a 110. s z á m o t . )
A Ferencesek Pozsonyban a X I I I . század végén telepedtek meg.
Magyar- és Németdiószeg, Pozsonymegye.
Forgách Ferenc esztergomi érsek.
3

1

2

hogy Ngoddal egiöt minden haborgatoj ellen megh oltalmaznám,
kj jeönne es az mi vallásunk szerent való praedikator lenne. En
elege bizthattam es reais feleltem neki, hogy az Nagod hatalmaual
mindenek ellen megh oltalmazom. Hlyen iora való dologban nem
akartam semmj halladekot .tennj, hanem tegnap egy szolgámat mas
dolognak szinye alat Dioszegre küldeottem vala es az el mult eyel
12 órakorban hoza Thordanus J á n o s t ide Sempthe varában es
mostan i t nálam vagyon. H o g y ha annak okaert valamj mandá
tumát hoznának eö feölsegeteöl érette ream, auagy hogy ha maga
mat citálnának, Ngodat kérem, hogy adgyon tanosagot énnekem
Ngod ezök ellen, mint s hogy es miuel oltalmazzam magamat es
Ngodis legyen minden oltalommal melletem. Megh hidgie Ngod,
hogj olj tudós ember ez, hogy sokat efficial az kerezthyen anya
zentegyhazban. El hittem bizony, hogy az mj ellenközöinknekis
nem keues ártalmakra leszen. Semmj olj bizonyos uy hirtt egyebett
nem irhathok Ngodnak, stb., stb
Datum ex arce Sempthe
16. die Augusti anno 1610.
Ill-mae D-nis V-ae
servitor et fráter addictissimus, quoad vixero
Stanislaus Thurzó m. p.
4

90.
1610. október 2-7. Pozsony.
Thurzó György

felterjesztése

a

királyhoz.

A Bécsben Kremberg udvari kancellár által eléje terjesztett három, pontra
a következőképen felel: Ami a vallásügyi pontot illeti, sem ő, sem pedig enge
delmével más nem vitt be német prédikátort Nagyszombatba. Ő a vallás ügyében
az ország végzései alapján áll és ezek értelmében igyekszik eljárni. A másik
két pontra, hogy t. i. miért nem akarják a magyar rendek az országban a
német zsoldosokat tűrni és hogy Thurzó ne á r t s a m a g á t kamarai dolgokba, a
nem közölt rész tartalmazza a feleletet.
Fogalmazvány. Mellette a fogalmazvány két t i s z t á z a t a . — Fasc. 2. No. 21.

Sacratissima Regia Maiestas et Domine, Domine clementissime.
Fidelium servitiorum meorum in gratiam M-tis V-ae regiae
humilem oblationem. Cum iam Vienna discessum meditarer, ipsa
eadem hora, qua a M-te V-a abeundi licentiam peterem, gravissima
quaedam puncta coram M-te V-a per magnificum dominum U d a l ricum a Krembergh cancellarium consiliariumque M-tis V-ae mihi
4

H á n y a t o t t életét megírta Ipolyi Arnold: Veresmarti Mihály élete és
munkái (Bpest, 1875.) c. művében a 204. l a p t ó l passim. Ipolyi azonban épen
élete utolsó szakaszára nem rendelkezett adatokkal, pedig, amint k ö z ö l t ada
tainkból következtethetünk, életének utolsó esztendeiben kiegyensúlyozódott és az
ev. egyház hű s z o l g á j a lett. Megh. 1613-ban. V. ö. reá a 91., 120. és 121. szá
mokat.

1

proposita sunt, quae quidem omnia in scriptis habere cupiebam,
verum a praelibato dominó Krembergh non nisi ad primum punctum
nancisci potui. Ego nihilominus ad omnia hoc uno contextu, quia
tunc ex abrupto et accurate respondere nequivi, demisse respondendum duxi. .
Quod ad tertium punctum de introductione Tyrnauiam concionatoris Germanici attinet, prout coram M-te V-a respondi, ita
nunc quoque affirmo, me non introduxisse, neque meo permissu introductum esse, quod tamen etiamsi per me factum fuisset, merito fac
tum fuisse, affirmarem, cum ad publica regni statuta observanda
per V-am Mtem confirmata iureiurando adstrictus sim, unde si
aliqua civitas, oppidum vel pagus sacerdotem Romanae religionis
habere cupiverit, ex officio non solum permittere, sed introduci
quoque curare, sicut Cassouiae feci, non intermitterem. Identidem
de Jauriensi quoque concionatore introducendo, cum antea nihil
intenderim, nihilominus ad sinistram nonnullorum suggestionem.
priusquam ad has partes regni pervenissem, mandato strictissimo M .
V . introductionem eiusdem mihi prohibuit: Quod si igitur per m i lites et alios incolas requisitus fuero, an non ex officio et de con
stitutione regni i d praestare debeam? M . V . benigne perpendere
dignetur, si vero requisitus non fuero, ego supersedebo.
Hoc vero loci superaddo, humilem servitorem et indubitatum
M-tis V-ae fidelem me agnoscere, neque in aliqua parte benignae
suae voluntati et mandato refragari, verum ea, quae ad regalem
dignitatem M-tis V-ae et conservationem tot cladibus et periculis
afflictae Pannóniáé spectant, summo studio prospicere, neque intentatum aliquid relinquere velle
Servet Deus M-tem V-am
diutissime incolumem et feliciter regnantem.
Posonii die vigesima septima mensis Octobris anno Do
mini 1610.
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91.
1610. november
Tordai

4.

János semptei prédikátor

Pozsony.
Thurzó

Szaniszlóhoz.

Thurzó G y ö r g y nádor udvarában van a szállása, a nádor megbecsüli őt
és mindent megadat neki. Prédikációinak sok h a l l g a t ó j a van és ő erejétől tel1

A Krenberg által Thurzó elé terjesztett pontokkal a király mintegy
leckét akart adni neki a mult évi pozsonyi országgyűlésen való állásfoglalásáért.
E felterjesztést Angyal i. m. 121. lapján már felhasználta, de nem tartjuk ér
dektelennek a kivonatos közlését, annál is inkább, mert más leveleket magyaráz.
V. ö. a 111. s z á m o t .
B i z o n y á r a a 84. számban levő eset elintézésére céloz. Egyéb adatot, saj
nos, nem sikerült felkutatni.
A király nov. 7.-én ismét megtiltja Thurzónak, hogy Győrbe prédikátort
vigyen be. V. ö. a 92. s z á m o t .
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hetőleg mindent megtesz a hit terjesztésére. Kéri Thurzót, továbbra is tartsa meg
oltalmában.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 4. fasc.

Spectabilis atque magnifice Domine, Comes, Domine et Pat
rone gratiosissime, fausta quaeque atque felicia a Deo ter optimo
maximo C-ni V-ae ex animo precor.
Ne tulaidoniccza Nagyságod se feledekensegemnek, se kedig
halaadatlamsagomnak, hogy én eddig semmit nem irtam Nagysá
godnak, eöreömest meg czelekedtem uolna, de nem uolt emberem,
kiteöl el kwldeöttem uolna. Ez minap Balog Ferencz vram hamar
el siete, akkor sem irhaték. Mostan alkalmatosságom léuén, nem
akarám el mulatni. Allapatom feleöl kegielmes vram azt Írhatom,
hogy békességbe es io egessegbe uagion. Palatinus vram erdemem
felet nagy beöczwlletbe tart es mindeneket panasz nékwl administraltat, szállásom ezen eö Nagysága vduaraba
czendes es bátorsá
gos uagion, enis hiuen tiztembe el iarok, hal'gatoim sokan uadnak,
meg a papistakis sokan halgatnak, noha semmit hátra nem hagiok,
hanem erdemek szerént, ereössen korpazom eöket. Bizony azon le
szek, hogy az Nagyságod tekintetes hirét, neuét, ha nem eöreögbithetemis, de meg tarczam az Istent arra kéruén, hogy ereöt adgion,
hogy az eö ecclesiait neuelhessem es kwllieb terjesthessem az eö
szent neuének dicziretire es sokaknak wdueössegekre. Nagyságodat
czak arra kérem, hogy rollam szeginy alázatos szolgaiarol el ne
feletkezzek, keduébeöl se ueszszen k j , hanem tarczon meg, hogy
mind uégig a Nagyságod kegielmes oltalma alat maradhassak meg.
Semmi v y hirt Nagyságodnak nem irhatok, mert emberek
keözeöt nem forgok, egiebekteöl tudom, hogy Nagyságod mindene
ket meg értthet. Palatinus vram fia, a kis vr, minden nap nallam
uagion, ugian meg hadta az azzony eö nagysága, hogy hozzam
iarjon, enis mindenkor ualami szép dolgokat mondok nekj, igen
okos giermek, nagy dolgok feleöl tudakozik teöllem, melliekre min
denkor meg felelek. H a Nagyságod erre az én leuelemre meg felel,
nagy io neuen uészem Nagyságodtól. Tarcza meg az Isten Nagysá
godat azzoniommal eö Nagysagaual es két szép magzatiual egietembe sok esztendeig. Posony 4. Novembris anni 1610.
Nagyságodnak alázatos szolgaia
Tordaj János. m. p.
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1

Sempte vára kapitánya.
Thurzó György nádornak pozsonyi házában az ú. n. „weiter
volt és a pozsonyi híveknek prédikált.
A nádor fia, Imre. L . bővebben a 233. 1. 1. jegyzetét.
Thurzó G y ö r g y felesége, Czobor Erzsébet.
Áttérésére és halálára 1. a 89., 120. és 121. számokat.
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Hof'-ban

1610. november 7. Bécs.
Mátyás mandátuma

Thurzó

Györgyhöz.

P o z s o n y b ó l november 3.-án h o z z á i n t é z e t t leveléből
ev. lovas és gyalogos zsoldosok ev. prédikátor behívására
engedélyt. Meghagyja neki, hogy ennek a megengedésétől
mig vele ebben a dologban nem tárgyalt.
Eredeti mandátum, zárlatán viaszpecsét nyomaival.
[Melléklet.]

értesült, hogy a győri
kérnek tőle ismételten
mindaddig eltekintsen,
—

Fasc. 24.

No.

19.

Matthias secundus Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae,
Sclauoniae etc. rex, designatus in regem Bohemiae, archidux A u 
striae dux Burgundiáé, marchio Morauiae et comes Tyrolis etc.
Spectabilis ac magnifice, Fidelis nobis sincere dilecte. Ex lite
ris Fidelitatis Vestrae de 3 . Novembris Posony datis, intelleximus,
nonnullos praesidiarios milites equestris et pedestris ordinis praesidii
nostri Jauriensis (supér inductione cbncionatoris religionis ipsorum)
vobis molestiae esse non desistere. Quia vero pro expeditione
Transyluanicorum negotiorum vos quoque propediem hic adesse necessum erit: Benigne Fidelitati Vestrae committimus et mandamus,
ut eousque , donec hic vobiscum hoc de negotio contulerimus, ab
introductione huiusmodi omnino supersedeatis. Neque aliter feceritis.
Cui de reliquo gratia et dementia nostra regia benigne sumus propensi. Datum in civitate nostra Vjenna, die 7 . Novembris anno
1610.
Matthias m. p. — Laurentius Ferenczffy m. p.
a
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a
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Kívül rájegyezve: Exhibitae Posonii 12. Nov.
Jauriensium et introductione concionatoris Jaurinum.
1

1610.

De

supplicatione

V. ö. a 96. számot.
Győrben, mint a protestánsok egyik erősségében, mindjárt a század ele
jén megindult az ellenreformáció a legnagyobb hévvel. A nagy részben evangé
likus őrség minden tilalom ellenére bevitte a maga prédikátorát és mindent el
k ö v e t e t t ott t a r t á s a érdekében. Hogy milyen erős volt az ellenállásuk az ellen
reformáció exponenseivel, a győri káptalannal és a győri főkapitánnyal szemben,
mutatja Breiner János főkapitánynak 1606. nov. 9.-ről Mátyás főherceghez in
t é z e t t levele, amelyben a győri őrség megerősítését kéri, „forderist deren hiesigen
überheuften Ungern halber, welche unter anderm sub praetextu religionis, da
sie sich dan bereit, wie ich vernehme, merken lassen, eine neue Kirche und Schul
allhie aufzubauen und ihre exercitia zu halten, welchen ich mit den zweien
ordinari Fendlein alsdan ihr Fürnehmen zu waehren, viel zu schwach sein und
also die Festung in hohe Gefahr und woll mehr Verlust gesetzt würde." ( H K R .
1606. Nov. No. 37. E x p . ) 1608-ban éleződik ki ismét nagyon a helyzet, mert
„die vornehmste ungar. „Hauptleute", amint ezt Breiner a királyhoz dec. 15.-én
tett jelentésében ( H K R 1608. Dez. No. 8. Exped.) írja, titokban bevitték a kálvi
nista prédikátort és a főkapitány csak a legnagyobb erőszakkal tudta őt a vár
ból eltávolítani. Illésházy nádor és Thurzó segítségét kérték és csak ezek köz
benjárására á l l o t t be néha-néha kisebb szünet az annvi szenvedéllvel folvt harc
ban. ( H K R 1606. Aug. N ó . 35. Registratur.)
2
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Magyar udvari kancelláriai titkár.

93.
1610. november 13.
Krmann

János ösztöndíjas

Wittenberg.
Thurzó

Györgyhöz.

Beszámol Thurzónak tanulmányairól. Elsősorban teológiát hallgat, ame
lyet négy professzor ad elő, buzgón l á t o g a t j a azonban a logikai előadásokat is.
Szászországban nagy a gabonaínség.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg.
4. fasc.

Salutem, pacem, necnon prosperrimam administrationem in
palatinatu . . .
Illustrissime Domine, Domine, Palatine
Res, quod
concernit nostras, illustrissime Domine Patrone, Deo sic gubernante,
in vado sunt. Valetudine itidem concessu eiusdem prospera optata
ad nutumque fluente utimur. Ac ut silentio non involvam, studiorum nostrorum cursum, perspectum et cognitum habeat Tua Celsi
tudo, nos politioris literaturae viros quoscunque magni facere, lectionesque illas, quae sunt cumprimis necessariae ac salutares, publice
audire, auditas celeri penna notare, notatas ad usum transferre
solere. I n specie autem principem locum sibi vendicat theologiae
stúdium vel sacrosancta lectio theologica. Alterum damus logicae,
cuius incredibilem esse excellentiam et necessitatem post theologiam,
nemo, nisi forte hospes in Musarum castris fuerit, ignorat, in illa
audimus magnificum rectorem Academiae Leonhartum Hütterum
professorem primarium, Fridericum B a l d v i n u m
alterum, W o l f gangum Franzium tertium et Johannem Foersterum quartum,
omnes professores publicos, divini ingenii viros, reconditaque doctrina conspicuos. I n hac vero Jacobum M a r t i n i logicae professo
rem, variae lectionis virum. Alias facultates nunc temporis publice
1
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A wittenbergi egyetemet Bölcs Frigyes szász v á l a s z t ó a l a p í t o t t a 1502ben. S t a t ú t u m a i egy 1615. dec. 21.-ről kelt hiteles másolatban megvannak Fasc.
7. No. 29. jelzet alatt a Thurzó levéltárban.
V. ö. a 161. 1. 1. jegyzetét.
Szül. 1575-ben, megh. 1627-ben. 1604-ben kerül az egyetemre mint a
teológia professzora, később a teológiai fakultás rektora lett. Rövid ideig volt I I .
Keresztély szász választó udvari főlelkésze. Főleg a Szentírás magyarázásával
foglalkozott. Thurzó György, majd halála u t á n fia és felesége felkérésére ő í r t a
meg a cáfolatot P á z m á n y „ A z isteni igazságra vezető kalauz" c. 1613-ban meg
jelent művére Phosphorus veri Catholicismi címmel, Wittenberg, 1626. V. ö.
a 256. számot.
Szül. 1564-ben, megh. 1628-ban. 1587-ben elnyeri a magisteri,
1598ban a doktori fokozatot. 1598—1601 k ö z ö t t a történelmet, 1605-től élete vé
géig a teológiát adja elő a wittenbergi egyetemen. Termékeny író volt.
Szül. 1570-ben, megh. 1623-ban. A wittenbergi egyetemen a logika és a
metafizika, majd 1623-tól a teológia professzora.
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dictatas missas facimus siquidem pluribus internus minor est ad
singula sensus.
Et hucusque status noster et valetudinis. Alter iam superest,
Academiae scilicet et Witebergensis. Witebergae est Caritas annonae
et ingravescit eadem in dies, ita ut in septimanae unius decursum
pro cibo f l . i . numerare necessum habeamus. Alma Academia tamen
in vigore suo pristino stabilis permanet, maximé ob Leonhartum
Hütterum, qui tantam nominis sui famam ubique concitavit, ut
vicatim, compitatimque eum depraedicent omnes et iuvenes ad eum
confluant ex remotissimis regionibus. Sic brevissime quoque fűit
alter status
Witebergae celeri et tumultuario calamo I d i bus Novembris anno epochae Christianae 1610.
Illustrissimae Dominationis Tuae cliens et alumnus
Johannes Krmanus Prividiensis manu sua.
6

94.
1610. november

13.

Platani Mátyás ösztöndíjas

Wittenberg.
Thurzó

Györgyhöz.

Megköszöni neki, hogy őt t a n u l m á n y a i f o l y t a t á s á r a Wittenbergbe küldte.
Hallgatja Hutter Lénárt, Baldvin Frigyes és Martini Jakab professzorokat és
résztvesz az általuk rendezett vitákban. Szászországban még mindig háborús
világ van, amihez a mostani évben még a rossz termés is járul s í g y nehéz úgy
neki, mint a többi alumnusoknak a megélhetés.
Eredeti, s a j á t k e z ű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg.
2. fasc.

Illustrissime Domine Palatine, Mecoenas studiorum meorum
clementissime etc. salute praemissa, pacem ab angelo pacis Jesu
Christo Ill-mae V-ae C-ni precor, meorumque servitiorum paratissimam commendationem defero.
Quoniam illustrissime Heros, veritas multis verbis non egeat,
meliusque ea meminisse solemus, quae paucis comprehensa sunt,
laconica brevitate ad Ill-mam C-nem V - a m scribendum esse duxi:
Initio itaque scire dignetur V . Ill-ma C , me saepius tacita mente
revolvere beneficium illud eximium, quod in me conferre dignata
est tum, cum me Bitcha
Wittebergam
ad
consequendam
uberiorem ingenii mei culturam emitteret. Pro quo, Deus infinite
bonus, largiatur tantum, quantum animo cupit V . Ill-ma C. et
desiderat.
Deinde notum facio V-ae Ill-mae C-ni, me uti praeceotoribus
viris clarissimis, videlicet dominó Leonharto Hüttero, pro tempore
6

E g v ü t t tanul Wittenbergben a Privigyéből való Platani Mátyással. V.
ö. Thurzó Gvörgynek 1611. aug. 15.-ről hozzájuk intézett levelét. (Új Magyar
Múzeum. 1853. 3 Í 6 . 1.)

magnifico dominó rectore et sacrosanctae theologiae doctore ac professore primario: Domino Friderico Baldvino,
superintendente
ecclesiae Wittebergensis dignissimo et dominó Jacobo M a r t i n i , logico Academiae Wittebergensis summo. Quorum non tantum praelectionibus, sed etiam disputationibus interessé soleo, ut eo cum
maiori foenore studiorum meorum in pátriám redeam. De his satis.
Nova nulla apud nos sunt praeter haec, quae sequuntur: i ° . Bellum
intestinum, quod hactenus Saxoniae impendebat, nondum est sublatum. 2°. Per quosdam nefarios homines multa damna Saxonibus
sunt illata. H i etenim igne clandestine supposito, multa oppida i n
cineres et favillas redegerunt. 3 . Annonae Caritas totam fere Germaniam infestat, quod mihi, ceterisque studiosis est molestissimum.
Nam uni licet satis parce viventi, in septimanam v i x unus f l . sufficere potest. Iam abrumpo sermonem, Vestramque illustrissimam
Celsitudinem una cum illustrissima domina, liberisque omnibus Deo
commendo, eundemque veneror, ut V - a m Ill-mam C-nem sospitem
atque florentem diutissime conservet, quo pura religio in templis,
iustitia in foro et pax in regno floreat atque vigeat. Dabantur W i t tebergae in aedibus nostri hospitis Michaelis Fridrych. Idibus N o vembribus anno 1610.
V-ae Ill-mae C-nis subiectissimus alumnus
Matthias Platani Privid[iensis] m. p .
1
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95.
1610. november 14.
Hutter

Leonhard

Thurzó

Wittenberg.
Györgyhöz.

Amennyire a g g ó d v a figyelte ú g y ő, mint az összes protestánsok a ma
gyar egyház szomorú sorsát, annyira örülnek most azon, hogy a magyar pro
testáns vallásügy a legutóbbi országgyűlésen kedvező fordulatot vett.
Eredeti levél, zárlatán piros viaszpecsét nyomával. — Irreg. 15. fasc.

Illustrissime Comes ac Domine, salutem in Christo et omnia
pietatis studia ac officia Celsitudini Tuae submisse defero.
Quantus tum mihi, tum piis omnibus ex tristi religionis verae
immutatione, quae superioribus annis proximis inclito Hungáriáé
regno impendere videbatur, dolor fuerit subortus, quanta item
1

Bővebben 1. a 101. 1. 3., ill. 5. jegyzetét.
A jülich-klevei kérdés körül keletkezett ellentétek.
1611. m á j . 29.-én még Wittenbergben
van.
V. ö. e napról
Thurzó
Györgyhöz írott levelét. Irreg. 15. fasc, valamint Thurzó Györgynek a 102. 1.
6. jegyzetében említett levelét. Platani 1609-ben a predméri iskola rektori tisz
tét tölti be és innen akarja meghívni Lany a rajeci iskola élére. Jún. 3.-án kéri
ehhez Thurzó beleegyezését. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 63.)
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laetitia animis iam nostris surgat, quod ecclesiis Vestris singulari
Dei favore clementior aura affulget et pontificiorum, aliorumque
veritatis evangelicae hostium technae ac machinationes maximam
partem sunt detectae ac protritae et cumprimis illustrissima Tua
Celsitudo ad clavum regni primarium legitime est evecta, verbis
sufficienter exprimere nequeo. Neque enim Vestrarum tantum, sed
totius ecclesiae Christi, quam in his terris colligit, communis ista
est laetitia, quod clementissimus Pater coelestis pro immensa sua
bonitate ac misericordia purioris religionis decus, pacisque publicae
praesidium inter tot tantosque hostium furores,
sartum-tectum
asserit, conservat, propagat. Quo sane nomine uti toti nobilissimo,
laudatissimoque Ungariae regno, ut et Celsitudini Tuae de felicitate
ac gloria hac ex animo submisse gratulor, ita Deum supplex veneror,
ut opus, quod coepit bonum, praeclare perficere, confirmare et ad
adventum usque Filii sui incorruptum ac integrum custodire digne
tur
Quod restat, illustrissimam Tuam Celsitudinem felicissime valere opto, precorque.
Scriptum Witebergae Saxonum 14. Novembris anno 1610.
Illustrissimam Celsitudinem Tuam
officiosissime colens
Leon Hutterus
s[anctae] th[eologiae] dtoctor]
et prof. primarius m. p.
1

96.
1610. november

16.

A győri ev. lovas és gyalogos zsoldosok

Győr.
Thurzó

Györgyhöz.

Bár már többször folyamodtak hozzá, most ismét kérik, hasson oda, hogy
tarthassanak maguknak hitük gyakorlására ev. prédikátort, örömmel olvasták
hozzájuk i n t é z e t t leveléből, hogy írt ügyükben a királynak s reménykedve vár
ják a v á l a s z t , mert most még a haldoklóhoz sem engedik be a prédikátort Jól
tudják azonban, hogy a katholikusok mindent el fognak követni kérésük telje
sítése megakadályozására, e levélvivő követeik által ismételten kérik tehát, ne
engedje ü g y ü k e t elbukni.
Eredeti levél, zárlatán 8 papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Fásc.
24. No. 19.

Tekintetes es nagyságos nekünk kegyelmes vrunk, szok esztendeö es napokatt, hogy Te Nagyságod megh erheszen, az V r Istentül szwből kiuanunk.
A z my lölky fajdalmink felől es praedicatorunknak be nem
boczattassa felől hiszuk, mind köuetink smind irassinkkal Te Nagy
ságodat elegge bussitottuk legyen. De mind az által Te Nagodatt
1

L . bővebben a 161. 1. 1. jegyzetében.

az Isten es fejedelmünk utan feö otalmunknak tartuan, ismegh
vyóbban azon lölky inseginknek faidalmiert kölletett köuetink, ez
leuel mutató barátink es attiank fiay által Te Nagyságodat megh
találnunk. Azért nagisagos kegyelmes Vrunk, mégis es ismegh
megys alazatoszan köniörgünk, hogy Te Nagisagod megh tekintuen
az elő Istent es az mj lölky faydalminkatt, köniörülliön raytunk es
küldgye be köszinkbe Nagyságod az Christus euangeliomanak predikatoratt, hogy hirdetteszek ittben köszöttünk az Istennek iduözitteö igeye.
Az Nagyságod kedues es böchülletes leuelett alazatoszan vet
tük es megh értettük, hogy Te Nagyságod az my kegyelmes vrunk
nak w fölsegenek az my dolgunk felől i r t t legyen, melliet Nagy
ságodnak tellies eletünkben megh akarunk szolgalny. A z Nagisagod
nekünk hagiott tizen ötöd napott az my köniörgessunknek bizonios
ualassa felöl, nagy lölky fohazkodassal es keserves sziuel uartuk,
mely w fölsege es Nagyságod kegielmes ualassat az Istentül szivünk
szerent kertünk es vártunk, hogy az Nagod kedues ualasza légien
az my lölkünknek czöndessegere, mertt ez nem ez vilagy el ueszendeö marhankatt illety, hanem az euangeliom által ualo iduöszüleszünkett. Mertt ha ualakj közülünk halálán leuen, megh akarna
giönnys es Isteneuel bekellenj, be nem boczattak köszinkben az pré
dikátort, az kj megh giontatta uolna wkett, igy egynihanian hol
tának megh közülünk, melliett chiak sziralmas szwuel köllött szenuednunk, mertt ha most Isten vtan es Nagyságod által be nem
hozattatik köszinkben, ez vtan nincz remensegunk felőle.
Tudgiuk bizonioszan, hogy az pap urak es az pápista vrak
w nasagok akarattiabol megh nem engettetik minden tehettsegekel
azon lesnek. Azertt my telliessegeszen ez dolog felöl Nagisagodhoz
bizunk es köniörgünk Nagyságodnak alazatoszan, hogy Nagod
küldgye be köszinkben az prédikátort, bizonios commissarius által
es heljheztesze heliere, meliet my tellies eletünkben tudgiunk alaza
toszan Nagyságodnak megh szolgalny. Ezen leuel uiuö bizott vraink
es attiaink fiay által Nagisagodnak szoualis iszentünk ez dolog
felöl. Nagisagodtul kegyelmes ualast uarunk. Isten éltesse Nagysagodatt minden jauaiual. Datum Jaurini 16. die Novembris
anno 1610.
Nagyságodnak alázatos zolgay
az geöry louas es gialogh vitezleö magyar szeregh, k i k az Augustana confession vagiunk.
1
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V. ö. az előzményekre a 92. s z á m o t . A győri protestánsok történetére
I. Károlyi Árpád: A z ellenreformáció és Thurzó G y ö r g y nádorrá v á l a s z t á s a i.
m.: Zsilinszky Mihály i. m. az egyes országgyűlések tárgyalásainál. Liszkay J ó 
zsef: A nagygyőri ref. egyház múlja, Győr, 1868.; Nagy Olivér: A Győr sz. k.
városi evangélikus egyházközség története, Győr, 1905.; P a y r i. m. 356. s köv.
II. V. ö. még a 131. és 249. számokat.

Keltezetlen.
A mosonmegyei

jobbágyság

[1610.J
Thurzó

Györgyhöz.

Panaszkodnak Octavian óvári kapitány ellen, aki előbb a saját, majd a
Király nevében küldött mandátumaiban felszólította őket, hogy a megyében levő
összes prédikátorokat küldjék el három nap alatt, mert ellenesetben, mint enge
detleneket szigorúan megbünteti őket. Mivel azonban ez a felszólítás az ország
gyűlés vallásügyi végzését sérti, kérik, o l t a ^ a z z a meg őket és prédikátoraikat
az erőszak ellen.
Eredeti levél. — Fasc. 3. No. 122.

Nagyságodnak minth minekünk kegielmes vrunknak alázatos
szolgalatunknak mindenkoron kesz uoltath aianliuk etc.
Nagyságos kegielmes Vrunk. Nagisagodath keszeretetenk az
my alazotos keniergessunkuel megh találnunk my Mosony varmegieben lakozó eo felsége iobbagy mind egész tartomaniostol, miuelhogy kapitány vrunktól eö nagyságától Octauian v r u n k t o l nagy
erössen háborgattatunk hitünkben ugy annira, hogy eö nadsaga az
eönön neue alath kuldeth reiank keth parancholatoth, hogy az
predikatorokath minth eretnekekéin minden helekrel elküldennenk.
Mely kiuansaganak, miuelhogy helt nem attunk, ez elmulth napok
ban szemelie szerenth hozoth eö felsége neue alath ualo parancho
latoth reyank, melyben felette erössen paranchollia ö felsége kepe
ben, hogy az praedikatorokath minden helekreöl el külgiük es buchozzuk es harmadnapnál touáb ne találtassanak sohulth tartomaniunkban, minth afféle eretnekek, merth hogy ha ellene állok le
szünk, tahat mind tiztessegünkben, ioszagunkban es testünkben megh
büntatatunk, minth engedetlenek. Annak okaierth minth szegen]
eggiügiűüek es erötelenek tamaztottunk magunkath az Nagysagtok
uegezesere, hogy ualaminth Nagysagtok az nemes orszagh felöl vegezeth az religio dolgából, abból mys semmiképpen k i nem állunk,
merth mys az nemes országnak tagyainak mondgiuk magunkath es
el hittük, hogy, ha szinten eö Felsége iobbagy vagiunkys, ualamire
eö Felsége az nemes Magiar Országnak megh esküdeth oly kegiel
mes feiedelmünk, hosy abban minketis megh tarth. Annak okaierth
az nemes országnak botrankozasth nem akartunk chelekedni, auagy
elünk uagy halunk, merth hogy ha most mi raitunk uagion az kez
deti, chak Isten tudgya, k i n uegezik el ,de hogy az nemes ország
nak uegezese megh ne kissebülliön es az euangeliomnak igazan ualo
hirdeteseis közöttünk megh tartassek.
1
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Cavriani Octavian, főlovászmester, Mátyás főhercegnek bizalmasa. 1602ben már magyaróvári főkapitány. (V. ö. Helius Péter és Bakics Gál Pozsony
ban 1602. márc. 24.-én kelt, másolatban meglevő instrukcióját, Irreg. 15. fasc.)
Politikai szereplése m e g t a l á l h a t ó Károlyi: Ibésházy htítlenségi pere c. már id.
munkában passim, valamint Angyal id. kötetében.

Nagyságodnak az egy eleö Istenerth keniergünk az teöb istenfeleö kereztien vrakual egietemben, Nagysagtok megh gondoiuan,
mely nagy kedues dolgoth chelekozik az V r Istennek, oltalmazza
Nagysagtok az Istennek tiztessegeth es az eö szent igeiének közöt
tünk ualo megh maradasath es ne hadgion Nadgysagtok az eördögnek az tizta buza kéziben konkolth hintenni, merth mi Nagysagtok
nélkül erötelenek uagiunk. Melliekerth az U r Isten Nagysagtokath
sokaygh eltesse es megh algya ez uilagon es az mas uilagon az
eörekke ualo boldogsagual megh aiandekoza. Mys peniglen hálaadó
uoltunkath Nagysagtokerth be mutattiuk keniergesunk által az m i
Istenünknek, etc.
Nagyságodnak
alázatosan szolgainak Mosony varmegieben
lakozó polgárok mind egész
tartomaniostol etc.
2
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K í v ü l : Nagyságodhoz ualo alazotos keniergesek Mosony var
megieben lakozó szegény polgároknak az egész tartomanial egietem
ben etc.

98.
Keltezetlen.
Az óvári tartományban

[1610.]

levő ev. eklézsiák

Thurzó

Györgyhöz.

Mint a protestáns egyházak h a t h a t ó s pártfogóját ismételten keresik fel
panaszaikkal. Kapitányuk nem engedi vallásuk szabad g y a k o r l a t á t , nem tűri
meg igehirdetőiket, sem tanítóikat, s ő t életük sincs tőle biztonságban. Kérik,
hogy nagy szorongattatásukban nyújtson nekik segítséget.
Egykorú másolat. — Irreg. 15. fasc.

Hiwseges es alázatos szolgalatunknak aianlasa utan az A t t i a
Istentől az Christus által leölky, testy bekeseget, io egesseget es az
hiuatalban, melben Isten az ö jo uoltabol Nagodat méltóztatta helheztetny, nagy sok esztendeig kiuanatos jo állapotot, mind az Naghoz tartozockal eggietemben kyuanunk megh adatny sziwünk
szerent.
2

óvárnak következő tartozékaiban voltak ebben az időben protestáns
gyülekezetek: Magyaróvár, Mosón, Halászi, Lébény, Szentmiklós, Levél, Káinok,
Mecsér, Mosonszolnok, Pusztasomorja, Kimle,
Hegyeshalom,
Mosonszentjános,
Mosonszentpéter, Tarosa, Zurány, Miklósfalva, Németjárfalu, R a j k a , Oroszvár,
Bezenye, Gálos, Mosonszentandrás, Tétény, Pomogy, Umic, Apetlon vagy Bán
falva, Nyulas, Nezsider, Köpcsény. A magyar lakosság a kálvini, a német a lu
theri hit híve volt. Óvár és tartozékai földesura a király volt és ilyen jogon
szól bele alattvalói vallásába. (Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyház
kerület története. 1. k. Sopron, 1924. 539. s köv. 11.)
A fejleményekre v. ö. a 98. és 107. számokat.
3

Giakorta ualo busetasunkrol mynekwnk Nagod meg boczásson. Emlékezhetik iol rea Nagod, hogy ez el mult napokbannis ta
láltuk uala megh Nagodat Beczben es keöniörgöttwnk ezen, hogy
Nagod mellettwnk, giamoltalan es minden emberi segetsegtől megh
fosztattatot niomorultak mellet, az Isten igeiének közöttwnk ualo
megh maradásáért támadna k y . Nagod mynekwnk minden otalmat
es segetseget aianlotta, seöt capitanj urunknak is i r t Nagod ugian
ezen dologh felöl, melliet megh mostannis nálunk tartunk. Miért
hogy penig capitan urunk bennwnket igen megh feniegetet, hogy
tudnia illik, ha az my predikatorinknak el boczatasaban neki nem
engedwnk, karát fogjuk latny, mert mind magunkat megh bwntet,
.s mind praedikatorinkat megh fogattia es az Dunában haniattia, nem
tagadhattiuk, kegielmes Urunk, bizoniara igen tartunk teöle, kiualkeppen holott az fegiueresek mellettwnk uannak, czak egy leueleuel
auagi izenetiuel, ha akaria, kart tehet, mert auagy reánk szallethattia őket, auagy penig egy eiel mind magunkat feöl dulathat s
mind tanetoinknak ueszedelmet szerezhet, az mind hogy ez napok
bannis eiel feöl keszwltek uolt es ha ugian azon felek közzwl Isten
olliakat nem tamasztot uolna, k i k ez dologban ellent nem tartottak
uolna, reánk akartak jönny. Keöniörgwnk annakokaert Nagodnak,
mint kegielmes Urunknak, hogy az my sok időtől fogua ualo lelky
es testy insegwnkben szannion megh bennwnket es az my dolgun
kat, kiualkeppen az religioban ualo szabadsagunkat, capitán urunk
kal Nagod meltoztattassek componalny. Mert ha az Nagod leuelet
megh adgiuk neky (melliet megh, miért hogy nálunk nem uolt, megh
nem attunk neky) felwnk haragiatol, hogy iobban föl geried ellenwnk, hogy hire nekwl Nagodhoz az my szwkseges dolgainkban
foliamottunk. Ezzel Nagodat nem busetannank, ha mas oruossagot
találhatnánk, de miért hogy Isten utan ninczen Nagod kiuöl kihez
foliamodnunk, Nagodat necessario keöllöt molestalnunk. Elis hittwk
penig ezt, hogy Nagod miképpen az teöb heleken leuö ecclesiaknak
megh maradására igiekezik, igy myrolunkis niomorultakrol, k i k az
Mosony uarmegieben niomorgunk es lölky testy Ínségben uagiunk,
sok dolgay közöt el nem feletkezik. M e l dologért az U r Istenis megh
aldgia Nagodat mind ez ielen ualo, s mind az keöuetkezeö világon.
Mijs peniglen, migh elhetwnk, minden hala ado uoltunkat es az my
giwlekezetinkben Nagodnak megh maradásáért es maradekiual ualo
hoszu eletiert Istenbely imatsagunkat aianliuk. Uegezetre az U r Is
ten Nagodat, mind az Nagodhoz tartozockal eggietemben eltesse es
tarcza meg nagy sok esztendeig az ö szentséges neuenek diczeretire,
1
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V . ö. a 97. s z á m o t .
Cavriani Octavian. L . a 106. 1. 1. jegyzetét.
A mosonmegyei egyházakra v. ö. a 107. 1. 2. jegyzetét.

az my szegén hazánknak es ebben leuö ecclesiaknak megh maradá
sára es előmentere.
Nagodnak alázatos szolgay
magiar ecclesiak, k i k az ouary
tartomanban niomorgunk.
1
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99.
1610.
Thurzó

György

Forgách

Szentmiklós.
Ferenc

esztergomi

érsekhez.

Az érseknek a nagysallóiak panaszára adott válaszát, amely
ben fenyegetéssel meghagyja nekik, hogy református prédikátor he
lyett katholikus papot vigyenek be, megküldték hozzá. M i v e l azon
ban e válasz ellentétben áll az ország törvényeivel és a bécsi végzé
sekkel, mivel továbbá az ország mostani súlyos helyzetében nem is
szabad ilyen egyenetlenkedésekkel azt még súlyosabbá tenni, kéri őt,
a jövőben tartózkodjék a vallás ügyének ilyen módon történő elin
tézésétől és inkább folytasson vele ilyen dolgokban levelezést.
Fogalmazvány. — Fasc. 1. No. 59.
Kiadva: Theológiai Szemle. I X . évf. 5—8. sz. 181. 1.

100.
I 6 I I . január i.
1

Csejté.

Ponikenus János csejtei prédikátor Lány Illéshez, Trencsén-,
és Liptómegyék
superintendenséhez.

Árva-

Megírja, hogyan került Báthory Erzsébet sok bűne miatt fog
ságba. Börtönében azonban állandóan azt mondja, hogy fogságának
4

Cavrianinak ez ügyben Thurzó G y ö r g y levelére írt v á l a s z á t 1. a 107.

számnál.
1

Ponikenustól való a következő kis enkomiastikon, amelyet az 1613. évi
országgyűlés alkalmával a király és Thurzó személyére í r t : (Árv. lt. Fasc. 198.
No. 108.)
Bytscha palatino, Matthia rege Vienna,
Haec dominó gaudet, gaudet et illa suo.
Hungarus est alter, princeps dux Austriacus alter,
Hungáriáé bonus et fidus uterque parens.
Dii tantos servate duces, maneatque per avum
Florens Austriadum, Thurzonidumque domus,
Hungária ut laetos celebret pacata triumphos,
Aonios Marti jungat et ipsa choros.
Iam coniuratas sternat Deus ipse catervas,
Regalesque regant prospera tela manus.
Rex, Prorex, quovis referant ex hoste tropheae,
Desinat aera. gens aurea regnet. Amen.

okai Ponikenus és Gasparides Zakariás lestyéni prédikátor. Külön
ben mindent megkísérel, hogy fogságából megszabaduljon."
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes viaszpecséttel. —
No. 69.

Fasc. 7.

v

101.
ión.
Thurzó

György

január io.

Biccse.

a felsőausztriai

rendekhez.

A mult év dec. 24.-én Linzből hozzá intézett levelükből szo
morúan értesült a Passaunál összegyűlt had fenyegető magatartásá
ról. A r r a a kérésükre, hogy az 1608-ban kötött szövetség értelmé
ben magyar haddal jöjjön segítségükre, megnyugtatja őket, hogy a
felkelést már Mátyás királynak egy korábban hozzá intézett paran
csa értelmében elrendelte és a magyar sereg az indulásra állandóan
készen áll.
1

E g y k o r ú másolat. — Irreg. 11. fasc.

102.
1611. január 29.
Lány

Illés Trencsén-,

LiptóThurzó

Biccse.

és Árvamegyék
Györgyhöz.

superintendense

Thurzóval való megállapodása értelmében egyházlátogató út
járól visszatért Biccsére, hogy jan. 30.-án kiszolgáltathassa neki az
úrvacsorát és értesítette az alsótrencséni kerületet, hogy emiatt jan.
31. helyett csak febr. i.-ére jön hozzájuk. Mivel Thurzó megvál
toztatta a dátumot, kéri, adja tudtul neki, mit tegyen, hogy vele
szemben is megfelelhessen kötelességének és adott szavát is meg
tarthassa.
Eredeti,
Irreg. 2. fasc.

sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.

—

'-' Báthory Erzsébetre v. ö. Rexa D e z s ő : B á t h o r y Erzsébet. Bpest, 1908.
Ponikenu.s e regesztában k ö z ö l t levelét Rexa magyar fordításban közli i. m.
64—74. lapján.
Ilyen értelemben írt levelet Thurzó az alsóausztriai rendeknek jan. 4.ről kelt megkeresésükre jan. 14.-én és ugyancsak e napon s z ó l í t o t t a fel a morva
rendeket is, hogy a szövetség értelmében küldjék el Passauba hadaikat. A cseh
rendekhez jan. 18.-án küld ez ügyben levelet, amelyben hosszasan vázolja azokat
az áldozatokat, amelyeket főleg a magyaroknak a béke érdekében hozni kellett.
A magyarok valóságos „bellum Hungaricunr'-ban b i z t o s í t o t t á k Nyugat békéjét
a törökkel szemben. Kéri tehát őket, hogy az így megszerzett béke felborítására
szervezett passaui had megfékezésében vegyenek részt. (Mind a három levél az
Trreg. 11. fasc.-ban van.)
1

103.
1611. február
Lievius

Jakab alsókubmi

17.

Alsókubin.

prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

Mivel egészségi állapota miatt személyesen nem l á t o g a t h a t j a meg, levél
ben fordul hozzá. E l nem muló hálával gondol azokra a jótéteményekre, amelye
ket vele szemben gyakorolt. Már mint működő prédikátort költségén kiküldte
Wittenbergbe s most immáron a 28. évét t ö l t i a Thurzó-birtokon, h o z z á s z á m í t v a
a hricsói iskolában e l t ö l t ö t t 3 évet is. E z idő alatt meg nem s z ű n t őt segíteni
s több j ó t élvezett tőle, mintsem el tudná mondani. Kéri, hogy eddigi iránta
való jóindulatát ne vonja meg tőle, halála után pedig vigye azt á t árva család
jára és adjon neki — ígérete szerint — halála u t á n birtokán lakóhelyet.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Comes ac magnifice Domine, Domine, N ut r i t i e
et Mecoenas gratiosissime, salutem animae et corporis, vitám longaevam, singularem benedictionem Domini Dei in actionibus publicis
et privatis, Ill-mae ac M-ae D - n i V-ae, illustrissimae ac magnificae
dominae et liberis charissimis precor ac mea officia pietatis humi
liter defero.
Propter adversam meam valetudinem habens occasionem commodam Ill-mam ac M-am D-nem V-am, dominum nutritium e,t
mecoenatem meum gratissimum visitare, salutare et benedicere non
possum. Accedo itaque per literas ad Ill-mam ac M-am D-nem
V-am.
Primum Domino Deo toto pectore ago gratias ac vehementer
gratulor, quod Ill-ma ac M . D . V . salva et incolumis venit in comitatum Arvensem, bona sua hereditaria et perpetua. Dominus Deus
etiam in posterum valetudinem, vias, gressus et omnes actiones I l l mae ac M-ae D-nis V-ae tanquam pientissimi magistratus, prae
sertim in hac eximia dignitate, qua et Domino Deo servire, eccle
siae ipsius politiae ac universae patriae feliciter prodesse potest, pro
sua paterna dementia gubernet.
Secundo habens rationem meae infirmitatis, sciens me mortalem natum esse, considerans quoque immensa beneficia, quae mihi
indigno servo ecclesiae Dei Ill-ma ac M . D . V . pro innata sibi bonitate conferre dignata est, bona conscientia tacere non possum.
Ill-ma ac M . D . V . me promovit legitime ad sacrum ministerium,
expensas suppeditavit Vitenbergam,
in ditione Ill-mae ac M-ae
D-nis V-ae iam annum vicesimum octavum ago, computatis annis
tribus, quos in schola Hriczouiensi consumsi. Nuptias filiae meae
1

2

1

r

1587. jún. 27.-én avatta fel Wittenbergben Le\ ser Policarp.
i. m 85. 1., ahol é'etrajza is megtalálható a felavatásig.
Alsó- és Felsőhricsó, Trencsénmegye.
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amplissimo honorario Ill-ma ac M . D . V . ornare dignata est, dum
in arce Lietaua apud Ill-mam ac M-am D-nem V-am fui. Post
piagas meas, quas ab haydonibus accepi et depraedationem Ill-ma
ac M . D . V . mihi plurima beneficia contulit. Ill-ma ac M . D . V .
dedit mihi aliquot aureos, florenos decem pro veste. Illustrissima a
magnifica domina similiter aliquot aureis meam necessitatem sublevare dignata est. Agnosco, me plus accepisse beneficiorum ab I l l ma ac M - a D-ne V-a, illustrissima ac magnifica domina, quam
lingua mea effari potest. H o r u m omnium memor, Ill-mae ac M-ae
D - n i V-ae ac illustrissimae ac magnificae dominae tantas ago gratias animo humili, quantas angustia pectoris mei capere potest. Et
iudicans me minimum servum ecclesiae Dei esse, ignorans quoque
modum, quo mortem gratam declarare possim, donec Dominus Deus
dederit mihi usuram fragilis huius vitae meae et mortalis, Ill-mam
ac M-am D-nem V-am, illustrissimam ac magnificam dominam et
liberos suavissimos orationibus meis, publicis et privatis Domino Deo
commendabo.
Tertio Domino Deo me in mea infirmitate submitto, ut cursum meae vitae pro sua paterna voluntate disponat. Cupio enim
revera dissolvi et esse cum Christo. Ille est vita mea, mors autem
dulce lucrum.
Postremo submittens me voluntati Domini Dei cum mea consorte et liberis, reiicio me demisse ad pedes Ill-mae ac M-ae D-nis
V-ae summo exoptans studio, ut, qua dementia me insufficientem
servum ecclesiae Dei in diem praesentem complexa est, eadem in
posterum, durante adhuc vita mea, me fovere, recipére ac complecti
Ill-ma ac M . D . V . dignetur, siquidem hactenus in gratia Ill-mae ac
M-ae D-nis V-ae conquievi, ceu sub arbore illa Danielis prophetae.
Post mortem meam consortem et liberos in clementissimum
patrocinium Ill-mae ac M-ae D-nis V-ae, illustrissimae ac magni
ficae dominae, dulcissimorumque liberorum commendo. Viduae m i nistrorum post mortem maritorum sunt miserae et afflictae. Ill-ma
ac M . D . V . ante annos aliquot dignata est mihi spem facere de
nidulo aliquo commorationis. Hac spe fretus i n mea postrema necessitate ad Ill-mam et M-am D-nem V-am confugio, submisse supplicans, velit Ill-ma ac M . D . V . pro sua dementia invenire modumut consors mea cum liberis in ditione Ill-mae ac M-ae D-nis V . post
decessum meum ex hac vita haberet locum mansionis. Quacunque
conditione Ill-ma ac M . D . V . conferre dignabitur, voluntati ac
authoritati Ill-mae ac M-ae D-nis V-ae submitto.
Quod superest, oro Deum fontem omnis doctrinae et sapientiae
salutaris, ut puritatem verbi sui una cum literarum studiis inter nos
clementer conservare, pacem et tranquillitatem largiri, et Ill-mam
ac M-am D-nem V - a m cum illustrissima ac magnifica domina, i n 3
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Lietava, Trencsénmegyében.

cutis liberis cum tota illustrissima familia diu salvam et florentem
tueri et his ecclesiis politiis ac universae patriae diu superstitem esse
dignetur, propter nominis suae glóriám et reipublicae utilitatem.
Datum in Cubin inferiori, 17. Februarii anno instauratae
nostrae per Jesum Christum salutis 1611.
Ill-mam ac M-am D-nem V-am reverenter colens ac pro
eadem indefesse orans
Jacobus Lieuius
indignus servus Jesu Christi et minister
ecclesiae Cubiniensis.
4
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Keltezetlen.
Galgóc

városa

Í1611.
Thurzó

elején.]
Szaniszlóhoz.

Kérik Thurzót, engedje meg nekik, hogy a Wittenbergből nem régen
hazatért Hodikius Jánost, amint azt már régebben elhatározták, iskolájuk élére
állíthassák. Mivel iskolájukban már előbb is t a n í t o t t , ismerik kiválóságát.
Eredeti levél. — Irreg. 4. fasc.

Spectabilis ac magnifice Domine, Domine nobis gratiosissime.
Servitiorum nostrorum, ut perennium, ita fidelium debitam,
humillimamque subiectionem in gratiam M-tiae V-ae.
Res ipsa monet, pietas suadet, iuventutis ita domesticae, quam
exterae in dies magis, magisque accrescentis numerus urget et summopere orat, ut vel tandem iam ludo nostro literario hisce novercantis fortunae temporibus iam pene desolato, pium quempiam et
doctum, ceterisque virtutibus clarum praeficiamus moderatorem,
prout etiam hactenus de eo anxie fuimus solliciti et sumptuum
quoque in inquirendo eiuscemodi hominis iacturam fecimus nonnullam, ad pristinum illum laudabilem scholam nostram reducere
cupientes statum. T a l i vero in universo confessionis Augustanae
1
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Alsókubini diakónussá Thurzó 1608-ban Crellius Andrást promoveálta.
(Árv. lt. Fasc. 198. No. 43.)
A galgóci iskolát Thurzó Elek a l a p í t o t t a és F r a n k i első t a n í t ó j á t 1580
körül jegyzi fel. (V. ö. Franki Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a X V I .
században. Bpest, 1873. 95. 1.) 1601-ben Thurzó Szaniszló, Miklós és Kristóf az
iskolát újjászervezik és 14 pontban állapítják meg az új iskolai rendet. A z is
kola t ó t , magyar és német nyelvű, ehhez képest három rektor áll az élén, rek
tor azonban csak az lehet, aki a Liber Concordiae-t aláírta, tehát ez az iskola
tiszta lutheri szellemének biztosítéka. Pontosan szabályozzák továbbá a tanítás
rendjét, módját és a nyilvános vitatkozásokat, a tanítók és tanulók e l l á t á s á t stb.
(Acta Publica 42/2.) 1604-ben Malus P á l és Praetorius János állanak az iskola
élén mint szláv és germán rektorok. (V. ö. a 32. 1. 4. jegyzetét.) Malus Pálnak
1606. március első felében történt halála után Thurzó, „priusquam
iuventus
1

contubernio ab iniqua sorte nobis denegato viro istius viro-iuvenis
nuper ex amplissimo literarum mercatu reversi, de cuius animi dotibus iam olim nobis optime constitit, avidissime praestolabamur adventum et ipsum scholae nostrae cum clementi annuentia M-tiae
V-ae praeficiendum iam pridem decreveramus. Sed quia magni
ficae D-nis V-ae longe diversam in eo intelleximus voluntatem, licet
semel iam repulsam passi simus, imitati tamen obedientes filios, qui
apud pium patrem semel atque iterum petita denegantem identidem,
donec (si in toto minus in parte tamen) voti compotes fiant, precibus instare non erubescunt. Nos quoque confisi in M-tiae V-ae,
qua erga suos fideles subditos affecta est, dementia, etiam hac vice
ratione iuvenis eiusdem magnificam D-nem V-am requirere non
sumus veriti, eandem summis exorantes precibus, dignetur eruditione
ipsius, si per integri anni spatium fieri nequit, saltem per unum
semestre nobis perfrui, gratiose concedere, donec in bonum ordinem
dicta schola nostra redigatur et interim etiam modernus collega et
genus et formám deinceps regendi eandem et iuventutem docendi
inhibere possit. Factura Deo inprimis rem quamgratissimam, nobis
peramabilem et iuventuti longe utilissimam. I n reliquo tandem bene
et feliciter quam diutissime valere exoptamus et ad praemissa
benignam resolutionem expectamus.
Sp-is ac M-ae D-nis V-ae
subditi humillimi
iudices et iurati ci[ves] totaque communitas
c i v i t a t i s ] Gal[gocziensis].
Feljegyzések a levél hátlapján Vitéz Imre írásával: Anno 1611. E x parte
Hodiky Galgociensi. — Thurzó Szaniszló írásával: Verb'aliter respondi, cui fidem
adhibeant.

scholastica dispergatur", meghívja Fidicinis Miklóst, a biccsei iskola volt rek
t o r á t , aki a hajdúk miatt elhagyta Bicesét. E z azonban nem j ö t t ide, hanem a
békésebb idők beálltával ismét visszatért Biccsére. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 24.).
A Bocskay-féle felkelés lecsendesülése u t á n Thurzó ismét kiváló tanerőkről gon
doskodott, s ő t 1624-ben új épületet emeltetett az iskolának.
A reá fordított
költségek egy részéről fennmaradt egy kimutatás (M. Nemz. Múzeum levélt.
Törzsanyag. 1624. Ratio super perceptione et erogatione.. .)', amely adatokat
tartalmaz az iskola felszerelésére és beosztására. A z iskola történetét vázolta
Follajtár E r n ő : A galgóci háromnyelvű gimnázium. Komárom, 1933. Különlenyo
mat a Nemzeti Kultúra 1933. évi 2—3. sz.-ból. A rövid tanulmány sok hiányt
és tévedést tartalmaz.
Hodikius János. Szül. 1585, megh. 1642. A galgóci iskolában tanult
maga is, majd Wittenbergbe ment és itt 1610. szept. 9.-én magisterré avattatott.
(Magy. Prot. Egyháztört. A d a t t á r . 1930. évf. 115. 1.) Wittenbergi tanulmány
ú t j a előtt már t a n í t o t t is Galgócon, de visszatérése után
Thurzó
Szaniszló
semptei iskolájába vitte rektornak. (1612. okt. 29.-én Semptén Thurzó Szanisz
lóhoz kelt levele. Irreg. 10. fasc.) E z u t á n a biccsei iskolába került, majd a trencséni egyház élére. 1619-ben L á n y halála után pedig Trenosén-, Liptó- és Árva
megyék superintendensévé v á l a s z t a t o t t . — Életrajzát 1. Schmal i. m. 16—19. 11.
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105.
1611. március íj.

Trencsén.

Raimanus Pál trencséni prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

Nyolcvan esztendővel ezelőtt egy kegyes férfiú adott a trencséni egyház,
ül. prédikátor használatára egy darab földet. Kubinyi Kristóf özvegye, Rakovszky
Borbála ennyi idő multával most el akarja ezt venni az egyháztól. Kéri Thur
zót, hogy védje meg az egyház jogait és v a g y o n á t . Március 18.-ról keltezett
utóiratban Raimanus arról panaszkodik, hogy az özvegy az egyház jobbágyai
nak ekéit összetörette.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Domine, Domine Fautor et Patrone mihi confidentissime, salutem a Deo patre, rerum omnium conservatore, omnimodam, per Christum servatorem animitus precor, meaque humillima officia eidem commendo.
Tanti semper in inclito Hungáriáé regno ecclesiasticae personae habitae sunt, illustrissime Domine, ut non modo optimatibus
regni accenserentur, sed etiam bonis amplissimis ex liberalitate et
munificentia regum ornarentur et ne unquam quovis modo et praetextu ea bona, quae iis, qui cultui divino consecrati sunt, abalienari
possent, leges superinde tulerint, ne quis ea intervertere satageret.
Praesagierunt haud dubie, plurimos exorituros esse, qui artibus
exquisitis et fraudibus ea abalienare et propriis adiungere bonis conarentur. Hanc munificentiam regum et alii postea, quos pius in Deum
et eius ecclesiam zelus inflammavit, imitati sunt, nonnulli enim particula bonorum suorum abrasa ecclesiis, in quibus degebant, conferebant, ea lege et omine, ut nulli unquam cognatorum aut quovis
sanguinitatis gradu coniunctorum ac ne ipsi quidem soli, qui ea
dicavit ecclesiae Christi, reposcere liceret, sed tarn diu ecclesiae
cohaererent, quoad convexum coeli terrae pilae immineret.
Simile beneficiolum pius quidam v i r ecclesiae Trenchiniensi
contulit, quo ab octoginta et amplius annis i n hunc usque diem personae ecclesiasticae libere et pacifice cum suis subditis usae sunt.
Nunc vero, nescio, quo spiritu, Barbara Rakowska, defuncti Christophori K u b i n i
relicta, afflata misere hanc Christi véstem, cui
etiam imanissimi latrones pepercerunt, lacerat, nam non tantum
subditos misere divexat, sed et agros huc collatos, posthabitis
antiquis limitibus, immisso aratro abradit, silvis pellit et omne genus
immanitatis in imbelles rusticos exercet, conatum omnem huc d i r r i gens, ut bona ista ecclesiae subtracta, suis conglutinet.
Cum itaque Ill-mam D-nem V-am ea i n Deum pietate et
1
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Kubinyi Kristóf trencséni alispán volt és altárnok. Megh. 1611. körül.
Trencsénmegyében sokat munkálkodott a prot. egydiáz javáért. Felesége R a 
kovszky Borbála.

Christi ecclesias amore et zelo praeditam esse, non nesciam, ut sarta
tecta velit esse omnia, quae a maioribus olim collata sunt ecclesiis,
quaeso Ill-mam D-nem V - a m ac per Christum servatorem rogo,
dignetur literis suis praefatae Barbaráé Rakowska serio demandare,
ut ab eiusmodi violentiis abstineat et quod pio zelo a maioribus collatum est, i n suo esse relinquat aut si videtur Ill-mae D - n i V-ae,
mandátum super ea re conferat, quo domino vicecomiti iniungatur,
ut iure extraordinario iuxta attestationes exactas hanc querelam
diiudicet et a rapacitate huiusce feminae vindicet. Hoc facto et
Deum ipsum demerebitur Ill-ma D . V . et ecclesiam nostram i n flammabit, ut quidvis gratia ipsius facere non abnuat. I n eam
tamen descendo spem, hanc petitionem u t i iustam et aequam suum
pondus apud Ill-mam D-nem V - a m habituram esse. Quam tutelae
cunctipotentis Dei commendans, beatissime in annos Nestoreos
vivere opto. Trinchiny praepropere 17. Mártii anno 1611.
Ill-mae D - n i V-ae devinctissimus
Paulus Raimanus.
Post scripta. Illustrissime Domine. Parcere dignetur Ill-ma
D . V . , quod non inseruerim ista literis, sed peculiari chartae adscripserim, quippe quod eadem Barbara Rakowska, oblita et Dei mandatorum et charitatis christianae, colono ecclesiastico, immissis octo
sicariis i n agro ipsius proprio et quidem sub diaeta moderna, restes
discidit, aratrum i n minutissima frusta dissecuit et alia immanitatis
planae barbaricae facinora designavit. Quare, cum post Deum i m mortalem non habeam aliud cum subditis meis, nisi in Ill-ma D-ne
V-a refugium, quaeso Ill-mam D-nem V - a m , velit in hac parte
nutritium agere ecclesiae Christi, et pro ea, qua utitur, authoritate
grassatricem istam compescere. Ego toto pectore una cum universa
mea ecclesia Deum precaturus sum, ut Ill-mam D-nem V-am una
cum heroina praestantissima, coniuge Ill-mae D-nis V-ae, filio et
filiabus, tota denique aula, quam diutissime conservare dignetur ad
gloriae divinae dilatationem, ecclesiarum et regni conservationem
et subditorum emolumentum. Trinchiny praepropere 18. Mártii
anno 1611.
Idem, qui supra, Ill-mae D - n i V-ae deditissimus
P. Raimanus.
2
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1617-ben Trencsén prédikátora
No. 161. Levele Thurzó Imréhez.)

Badini Bertalan.

(Árv. lt. Fasc. 198.

106.
1611.
Lány

18.

március

Illés Trencsén-,

LiptóThurzó

Biccse.

és Árvamegyék

superintendense

Györgyhöz.

Tudósítja Thurzót a bajmóci egyházi bíróság ítélkezéséről. A vádolt pré
dikátort prédikátori tisztségének elvesztésére ítélték és az ítéletet mindjárt végre
is hajtották. A turóci prédikátorok elhatározták, hogy superintendensüket, Melikiust egyházaikba nem engedik be és neki a censust meg nem fizetik. E z a
rebellió csak: a Liber Concordiae ellenségeitől származhat. A Peniculus Papporum
megcáfolására egyházlátogatásai miatt alig tud vállalkozni. Thurzó tanácsát kéri.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Comes ac Domine, Domine Patrone mihi observandissime, praemissa fidelium meorum servitiorum ac precum commendatione, salutem Ill-mae D - n i V-ae et felicitatem sincere precor.
Ego heri demum Baymocio cum vicino meo Predmiriensi
reversus sum: U b i absente a consessu ecclesiastici iudicii (propter
morbum) dominó Isaaco, consiliis dirigendis ipse praefui. Captivus
ille minister, cum ipse ultro peccata sua fateretur et n i l , nisi mitigationem poenae et vitám rogaret, summo omnium consensu degradandum esse, pronunciatum est. Eius vero degradationis talis
ritus fűit. Deductus homo infelix compeditus in templum ante sum
mám aram in habito ecclesiastico, nobis usitato, statutus est. Prae
missa per Uyheliensem praepositum admonitione, sententia in eum
lata publice in frequentissimo auditorio per notarium nostrum pronunciata est, gemente interim et lachrymante captivo. Tandem detractus illi pileus et pallium ac iniecta turpissima quaedam bene
attrita lacerna, vulgo Huna dicta, cum rotundo eoque veteri et
squalido pileolo atque sic edictum, ne se ministrum nominet, neque
ullas ministerii partes obire attentet. Eductus ieitur tanquam motio
e templo, adduetus est ad iudices politicos, qui eum proscriptionis
sententia ferierunt, pro qua tamen ille ingentes gratias egit. Haec
d<» iudicio Baymociano.
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Bajmóc, Nyitramegye.
Predmér prédikátora Grelnertius Baltazár.
Abrahamides Izsák Pozsony-. Nyitra- és Barsmegyék superintendense.
Thurzó MikMs özvegvének, Zerau Anna-Máriának 1611. márc. 16.-án
Bajmócból Thurzó Szaniszlóhoz intézett leveléből (Irreg. 3. fasc.) megállapít
ható, hogy a vádlott egy cseh prédikátor volt, de az ellene emelt vád itt sincs
megnevezve.
Sozovius Sándor. 1608-ban kassai rektor és ekkor fogadta el a zsol
nai rektorságot, miután a rektor járandóságát ktfön az ő kérésére
felemelték.
( 4 n . lt. Fasc. 198. No. 56. és 58.) Mint vágujheHi prépost halt meer 1618. febr.
18. (Fasc. 7. No. 41.) A vágujhelvi nrépostságot Zsigmond alapította 1414-ben.
Ebben az időben a protestánsok kezén volt. Történetét megírta Reviczky Bert V a n : A vágujhelvi prépostság története. Trencsén, 1898. V. ö. a 204a számot,
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Thurocienses ministros, sicuti ex uno illorum cognitum nobis
est, in congregatione praeterita conclusisse intelligimus, ne dominum
superintendentem suum ad Visitationen! admittant, neque enim posse
ipsum, quae a parochiis ablata sunt, restituere, ideo nec censum
cathedraticum mereri. Quid aliud rebellió est, si hoc non est? Ego
profecto hos seditiosos conatus non aliunde scaturire arbitror, quam
ab illis, quibus sacratissimus Liber concordiae est odor mortis ad
mortem. Res tamen est pessimi exempli, paritura adversarii delicias.
Sed videbimus exitum.
De reformatione scripti illius adversus peniculum instituti,
quid faciam, ambigo. Quia enim nemini obtrudi potest, itur ad me,
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A reformáció megteremtői k ö z ö t t az úrvacsora kérdésében voltak a leg
nagyobb eltérések, amelyek csakhamar élénk dogmatikai harcokra vezettek. A
reformátusok és evangélikusok k ö z ö t t e tekintetben
már az 1530-i
Confessio
Augustana jelentette a szakadást, de magán az ev. egyházon belül is két felfo
g á s harcolt, Lutheré és Melanchtoné, ez utóbbié az ú. n. kriptokalvinizmus, mert
inkább a kálvinisták felé hajlott. A két irányzat természetesen bomlasztólag ha
tott az egyházon belül és így j ö t t létre Á g o s t o n szász választó kezdeményezé
sére 1577—1580. k ö z ö t t az ú. n. Formula Concordiae, azaz a tiszta lutheri ta
noknak, a „merev lutheri orthodoxiának" e kódexe. E z lett ettől kezdve az
alap és ennek értelmében t a n í t o t t a k a wittenbergi egyetemen, amely különben a
lutheri dogmatikának mindvégig előharcosa volt. E Formula Concordiae azután át
került más országokba, í g y hozzánk is, szellemét pedig magukba szívták a wit
tenbergi, a boroszlói, a briegi egyetemeken járó magyar
ösztöndíjasok,
akik
hazajőve is ennek az alapján t a n í t o t t a k . Nálunk szintén megvoltak a harcok az
úrvacsora kérdésében és természetszerűleg megszületett a Liber Concordiae is.
A Dunántúlon 1595-ben az ú. n. Meszleni Concordia akarta a különböző felfo
g á s o k a t egyesíteni. A Szepességben
évtizedes v i t á t
idézett
fel az egyesség
könyve. A zsolnai zsinaton m e g v á l a s z t o t t három superintendens, főpártfogójukkal, Thurzó Györggyel e g y ü t t szintén a szász szigorú dogmatikát fogadták el
hitük zsinórmértékéül és superintendenciájuk területén is csak ezt engedték ér
vényesülni. Ebből igen sok összeütközésük támadt, amit még csak fokozott, hogy
sokan a superintendenst sem akarták elismerni. A legnagyobb ellenzéke volt
Melikius Sámuelnek főleg Túródban és Hontban, ahol a prédikátorokat még a
földesurak is b í z t a t t á k . V. ö. erre a 119. és 139. számokat. (Irodalom: Goschel:
Die Concordien Formel nach ihrer geschichtlichen Lehre und Bedeutung. Leipzig,
1858.; Frank, G . : Die Theologie der Conc, Form. Erlangen, 1858. — A briegi
egyetemre v. ö. a 38. s z á m o t , —
A Meszléni
Concordia aláíróival
együtt
ki van adva: P a y r Sándor: Egvháztörténeti Emlékek. Sopron, 1910. 1. k. 48.
s köv. 11. — Szepességre 1. Bruckner i. m. 126. s köv. 11. — A Concordia legré
gibb magyar fordítása Göncz Miklóstól való. A fordítást már 1615-ben megküld ö t t e Thurzónak, hogy amennyiben alkalmasnak találja, adassa ki, de a kiadás
csak később történt meg. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 128. és 160. Göncz 'eveiéi
Thurzó G y ö r g y h ö z és Imréhez.) — A három
superintendensré és Thurzó
Györgyre v o n a t k o z ó l a g v. ö. a 115—116. számokat, továbbá Árv. lt. Fasc. 198.
No. 64., 65., 105. L a n y Illés ás Kloz bártfai k ö u y v n v o m t a t ó leve'.ei 1609- és
1612-ből.
7

Forgách Ferenc esztergomi érseknek a zsolnai zsinat ellen közrebocsá
tott óvására a zsinat egy védőirattal felelt. E r r e az apológiára írta Pázmány
Péter Jemicius János álnév alatt a Peniculus Papporum Apológiáé Solnensis
Conciliabuli et Hyperaspistes legitimae Antilogiae illustrissimi cardinalis Forgách
(Pozsony, 1610.) c. mtivét. E r r e jelent meg feleletül Malleus Peniculi c. alatt
Petschius Péter freiwaldaui prédikátor neve alatt Kassán 1612-ben egy munka.

N

praesertim, cum iterum neque Melikius noster, neque ullus ministrorum ex ipsis diocesi Baymocy comparuerit. Equidem nisi visitatio repetenda esset, laboris molestiam non subterfugerem,
sed
metuo, ne hac ratione evulgatio eius iusto diutius protrahatur. Quare
consilium V-ae Ill-mae D-nis adhuc expectabo.
Domini iuniores a me frequenter invisuntur, adhuc gratia
Dei valent et faciunt per omnia suum officium. His Ill-mam C-nem
V-am cum magnifica domina, ceterisque sibi charissimis Deo praepotenti commendans, felicissime valere opto.
Bytschae, 18. Mártii anno 1611.
Ill-mae C-nis V-ae subiectissimus
E[lias] L t a n y ] m. p.
9

107.
1611.
Cavriani

Octavian

március

magyaróvári

28.

Bécs.

főkapitány

Thurzó

Györgyhöz.

Márc. 18.-án hozzáintézett levelében f e l s z ó l í t o t t a őt, hogy a bécsi végzé
sek értelmében engedje meg a mosonmegyei parasztságnak prot. prédikátorok tar
tását. Erre azonban a bécsi cikkekben semmi alapot nem t a l á l t , s ő t ezek szerint
a jobbágyoknak uraik állíthatnak tetszésük szerint prédikátort. í g y a királytól
kapott mandátuma értelmében a mosonmegyei prédikátorokat mind elűzi.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 2.
fasc.

Illustrissime Domine, Domine mihi observandissime.
Salutem et paratissimam servitiorum
meorum commendationem. Cum diebus elapsis D-nis V-ae Ill-mae literas acceperim,
eas absque responso praetermittere, magis expedire existimavi, quam
discutere et altercari cum D-ne V-a Ill-ma, meo antiquo dominó et
Már Piibini (Memorabilia Augustanae confessionis . . . 1878. 385—86. 11.) észre
vette, hogy ez csak álnév és a munkát inkább Lánynak tulajdonítja. E z t a fel
tevést jelen hellyel és a 115—116. számok v o n a t k o z ó helyével teljesen bebizonyítottnak vehetjük. Lány 1611. júliusában készült el a Malleussal és azt Fab
ricius György kassai német prédikátor felülvizsgálata alá b o c s á t o t t a . Részben
e miatt, részben pedig a szövegben levő és nehezen kiszedhető görög részek miatt
a munka csak 1612. áprilisában l á t o t t napvi'ágot. Mivel a kiadás ilyen soká hú
zódott, Lány ajánlotta Thurzónak, h o z z á 1611. dec. 22.-én írt levelében: Mihi
piaceret, ad calcem eius addi aliquam nomine typographi accusatiunculam, quod
nimirum propter bellorum pericula et Graeci characteris defectum opinione tardius in lucem prodeat, alias iterum adversarii obstrepent, scriptum hoc longo
puerperio enixum esse." (Árv. lt. Fasc. 198. No. 84., 86., 89., 90., 102. L á n y
3 levele és Fabricius levele.)
Turóc-, Zólyom-, Hont- és Nógrádmegyék superintendense.
Thurzó Imre és a vele e g y ü t t nevelkedő Zrínyi György. Nevelőjük ekkor
Paliidinus János prédikátor volt. (Árv. lt, Fasc. 198. No. 94., 95. Levelei 1611ből Thurzó Györgyhöz.)
s
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amico; cum vero postremo eiusdem 18. Mártii datas acceperim ea
cum vehementia et comminatione, quin dicam, non possum, in istius
regni constitutionibus me non reperire, rusticos posse pastores suo
libitu accipere, imo i n conventione Viennensi hoc statútum fuit n i 
mirum, quod omnes et singulos status et ordines iuxta ambitum
regni Hungáriáé solum existentes, tarn magnates nobiles, quam liberas civitates et oppida privilegiata immediate ad Coronam spectantia, item in confinibus dicti regni milites Hungaros in sua religione nusquam et nunquam turbabit, nec turbari aut impediri sinet;
absque tamen praeiudicio catholicae Romanae religionis. Iuxta quod
capitulum subditi et rustici ullam habent authoritatem summendi
pastores eorum libitu, imo unusquisque baro et nobilis potest suo
placito talem constituere. Quapropter v i x credo, regem minoris
authoritatis et dignitatis esse, sed quid D . V . Ill-ma in hoc? Cum
eadem pro certo non assentiret, ut alii suis bonis et subditis iubere
intenderent, prout peculiares isti sunt regiae maiestatis, a qua man
dátum est mihi, quid iam sim facturus, et ad hoc non praetermittam
praeteritum palatinum illustrissimum dominum Illiesazium, qui
semel rogatus a Rustensibus,
ut ipsis concionatorem concederet,
respondidit, tali aucthoritate non callere, bene verum propitius esset
i n intercessione, ut fecit, et cum ipsi negassem (eoquod diversa mandata a lege tenerem) illico tacuit, seque acquievit, mandans eis, ut
domino et superioribus parerent. Aeque deberet D . V . Ill-ma ad
evitandum rumores et vanas tergiversationes, nam si subditi illi
non obedient, iure meritoque illos puniam. Concionator vero, si
vigore duorum regiorum mandatorum diu iam in dominatu Ovariensi praeconitorum illinc non discesserit, ut subditos et ipsum
castigabo, quorum v i x credidissem D-nem V-am Ill-mam, religionem
Augustanam profitendo, curam, patrociniumque suscepturum, cui
ei Calvini sint tarn molesti. Reliquum est, ut D . V . Ill-ma me excusatum habeat, dummodo i n praesenti suae voluntati complacere
nequeam, ceteris enim aliis suae illustrissimae Dominationi servitiis
concernentibus inservire conabor. Valeat interim, ipsam diu, feliciterque vivere peropto.
1

Datum Viennae die 28. Mártii 1611.
D-nis V-ae Ill-mae
addictissimus servitor
Ottauio Cauriani m. p.
Kívül rájegyezve:
Exhibitae
Cauriani ratione concionatorum.

1

2

Posony 4. Április.

R u s z t Sopronmegyében, szintén Magyaróvárhoz
A z előzményekre v. ö. a 97—98. számokat.

Dominus

tartozott

2

Octauianus

108.
1611.
Jancsó

Imre

biccsei

május

3.

diakónus

Biccse.
Thurzó

Györgyhöz.

A turáni egyházba való átköltözése e l ő t t köszönetet mond Thurzónak
úgy ezért az előléptetésért, valamint sok jótéteményéért, amelyekkel a várnai is
kola elvégzése óta állandóan t á m o g a t j a . Ú j őrhelyén is hű hirdetője marad Isten
igéjének.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 2.
fasc.

Illustrissime Comes, Patrone et N u t r i t i e ecclesiarum benignissime, salutem corporis et animae a Deo patre domini nostri Jesu
Christi, qui est fons et origó omnis boni, Ill-mae C-ni V-ae ex
animo precor et me, measque preces commendo.
Illustrissime Comes ac Domine, Domine clementissime, cum
iam exacte et penitus Ill-mae C-ni V-ae de meo discessu et commigratione in oppidum T h u r a n ad regendam ecclesiam, quae ibi
colligitur tuba evangelica et sacramentis a Filio Dei institutis, constet
et Ill-ma C. V . me magnis et amplissimis hactenus ornarit beneficiis,
dum promoveret ad sacrosanctum ministerium sumptibus et literis
ad consistorium Bregense datis, turpe mihi ducerem, si non tandem
expergiscerer et Ill-mae C-ni V-ae gratias, quantas possem, agerem.
Ago igitur eas, quas angustia pectoris mei potest concipere, quod
me unum ex simplicibus (ut meo me modulo metiar) inter alios
doctos viros, v e l ú r anserem inter olores strepentem, e pulvere scholae
Varnensis evocando, hac dignitate condecorare non dedignata sit.
Aeternus Deus, in quo vivimus, movemur et sumus, et cuius nutu
tota haec rerum mundi machina sustentatur, hoc officium pietatis
et benevolentiae erga me declaratum, Ill-mae C-ni V-ae hic et i n
futura vita, largissime sua gratia divina, quam coelum et terra comprehendere non potest, compenset, vitám longaevam cum prospera
valetudine tribuat, ab omnibus insidiis hostium spiritualium et corporalium suae potentiae brachio defendat, angelos castissimos Spiri
tus in omnibus viis custodes adiungat, ut semper salva atque incolumis Ill-ma C. V . ire et redire et omnia ad laudem et glóriám nominis divini, tandem quoque emolumentum ecclesiae ipsius Filii Dei
et patriae meae afflictissimae cogitare, facere et dicere atque sic
etiam apud exteros et posteros eximiis virtutibus suis, quibus est ornata a divina maiestate, laudem immortalem reportare et relinquere possit, quod iterum atque iterum precari non desino. Ceterum,
cum dignus sit operarius mercede sua, ipso Filio Dei dictante M a t t h .
10. et qui evangélium annunciant, ut de evangelio vivant 1. Cor:
1

2

3

1

2

1

Túrán Turócmegye.
Brieg, Szilézia. Iskolájára v. ö. a 38. s z á m o t .
Várna, Trencsénmegve.

9., peto submisse Ill-mam C-nem V-am, dignetur domino provisori
arcis Bitche in mandatis committere, ut quaecunque debita apud
auditores meos in pagis restant, sine omni temporis dilatione exolvant, ne manibus vacuis, sine pane et aere ad novam oeconomiam
veniam et ut etiam eo citius ad ecclesiam praelibatam iam longo
intervallo temporis pastore animarum destitutam, me conferam.
Ego etiam in posterum polliceor fide bona, habito primum respectu
huius officii eximii, tandem quoque promotionis Ill-mae C-nis V-ae,
me ita victurum, sicut pium, fidum et honestum ministrum decet et
nec latum unguem a doctrina ea, quam in ecclesia Bitchensi sum
professus publice docendo, recessurum, sed manibus pedibusque (ut
dici solet) adhaesurum. I n quo adiuvet me sancta trinitas, Deus
pater, Deus filius, Deus spiritus sanctus Amen. I n reliquo Ill-mam
C-nem V - a m bene valere cupio. Dabam Bitchae 5. M a i i anno 1611.
Ill-mae C-nis V-ae
subiectissimus cliens
Emericus Joannicius
diaconus ecclesiae Bitcensis.

109.
1611.
Hodászi

Lukács

július 9.

debreceni

superintendens

prédikátor
Thurzó

Debrecen.
és tiszáninneni

református

Györgyhöz.

Értesült, hogy rosszakarói besúgták nála, mintha prédikációi
ban a királynak a hajdúk ellen vezetett akcióját kárhoztatta volna
és a kath. hiten levőket háborgatná. Ő, mivel Isten a reá bízott éle
teket számon kéri tőle, naponta keményen ostorozza a hajdúk elvakultságát és bűneit, ebből pedig csak az kovácsolhat ellene vádat,
aki a jótevőt jutalmul meg akarja kövezni. A második vádra be
vallja, hogy ő hitét védi és annak megtartásán a hívők között mun
kálkodik.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg. 2.
fasc.
Kiadva: Theológiai Szemle.

I X . 5—8. sz. 182. J.

11«
1611.
Rohaczius

szepesi

Melchior

eperjesi

július 12.

Kassa.

szláv prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

F . hó 7.-én kelt felhívása értelmében felszólította az öt kir. város, a 24
városi fraternitas, valamint Szepes- és Sárosvármegyék összes seniorait,

hogy zsinat megtartására helyet és időt jelöljenek meg. Egyértelmüleg július
26.-t és Szebent jelölték ki, fenntartván a nádornak a végleges döntés jogát. A
továbbiakat személyesen akarta megbeszélni, de nem t a l á l t a őt Kassán. Mind
nyájan nagyon óhajtják, hogy egyházaik ügyei a zsolnai h a t á r o z a t o k értelmében
a legjobb mederbe terelődjenek.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Domine, Comes Palatine, Domine mihi gratiosissime, salutem ac humillimam officiorum meorum commendationem.
Significandum duxi Ill-mae C-ni V-ae, qualiter septimo die
currentis mensis mandato Ill-mae C-nis V-ae accepto, praemissa
consultatione cum reverendo ministerio, ut et amplissimo magistratu,
eo ipso die, absque omni mora ad seniorem quinque liberarum civit a t u m ac viginti quatuor regalium, ceterosque seniores fraternitatum Scepusiensium, nec non seniorem comitatus Saaros, inclusis
paribus Ill-mae C-nis V-ae ad me directarum, meas emiserim literas,
per easque praefatos viros diligenter hortatus sim, ut quam citis
sime communicatis cum magistratibus et fratribus suis consiliis, diem
ac locum pro futura generali synodo iuxta votum Ill-mae C-nis
V-ae denominarent et praefigerent. Cui honesto postulato locum
dantes, praemisso consensu ac assensu politicorum, talem congregationem ad 26. Julii proximum Cibinium convocandam ibique celebrandam decreverunt, cum propter ordinem civitatem illam in
excipienda synodo tangentem, tum propter fratres in remotioribus
locis degentes, in quorum convocatione hoc etiam addunt, qua ad
conventum Zolnemsem, aliqui solummodo ex singulis fraternitatibus
confluxerant, idem hic debere fieri, etsi i d maturo Ill-mae C-nis
V-ae iudicio subiiciant, sicuti eidem subiiciunt et diei denominationem et loci designationem. Quibus ita perspectis et tarn reverendis
fratribus quam magistratui meo expositis, oratum habui tricesimatorem Epperiesiensem, generosum ac egregium dominum Stephanum
Ruttkay, haud gravatim velit in gratiam Ill-mae C-nis V-ae sua me
huc devehere rheda, quo oretenus ulteriorem processum exponere
eidem possim, quod ipsum etiam a praefato domino obtinui. Etsi
autem non contigit mihi hic reperire Ill-mam C-nem V-am, attamen
1

2

3

4

1

E levél fogalmazványa nem maradt fenn a Thurzó levéltárban, de meg
maradt Thurzónak ugyan e tárgyban Szepesmegye prédikátoraihoz intézett le
vele. L . a. 88. számnál.
E városok Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes, Kisszeben.
A 24 szepesi fraternitas tulajdonképen a 24 szepesi plébános társulatá
ból fejlődött, amely eredetileg inkább egy szociális
védszövetség volt arra a
célra, hogy az egyházat ért támadásokat elhárítsa. A fraternitas tagjai: Szepesváralja, Á g o s t h á z a (Velbach), Odorin, Igló, Pábmafalu, Illésfalu, Vitkocz, Csü
törtökhely, Káposztafalu, Svábócz, Poprád. Felka, Szepesszombat, Malompatak,
Nagylomnic, Zsákócz, Ménhárd, Hunfalu, Béla, Leibicz, Durand, Ruszkinócz és
Lőcse. Történetére 1. Bruckner i. m. 1. s. köv. 11.
Kisszeben, Sárosmegye.
2

3

4
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a me postulata consignatione apud dominum Samuelem f ideiem eius
dem secretarium, relicta, nihil dubito, quin Ill-ma C. V . praesenti negotio publico, Deo iuvante, ad optatum finem (quod omnes speramus)
feliciter deducto, ecclesias istas iuxta acta Zolnensia, quod omnes
sinceri Augustanae confessionis cives animitus desideramus ac summo i n votis habemus, optimo ordine sit dispositura. Eandem divino
protectioni commendans cum tota illustri aula in annos quam plurimos feliciter valere cupio.
Cassouiae 12. Julii anno salutis 1 6 1 1 .
Ill-mae C-nis V-ae
humillimus servus
Melchior Rohaczius T u r [ociensis]
ecclesiae Slauorum apud Epperjes minister m. p.'
6

111.
1611.
A

nagyszombati

augusztus
német

9.

communitas

Nagyszombat.
Thurzó

Györgyhöz.

Vallásukat, amely miatt a pápisták részéről annyi ellenségeskedésnek és
zaklatásnak voltak kitéve, most végre, a viharos idők elcsendesülésévé;, szabadon
gyakorolhatják. E z t Isten u t á n elsősorban Thurzónak köszönhetik. Mivel pedig
szeretnék az esetleg később bekövetkezendő vészes időket megelőzni, kérik, adjon
nekik egy olyan ,,mandatum"-ot, amelynek erejével a jövőben, ha egyházi éle
tükben valami v á l t o z á s következik be, a pápisták minden támadását ellensú
lyozni s szabad v a l l á s g y a k o r l a t u k a t megtartani tudják.
Eredeti levél, zárlatán hat papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg.
2. fasc.

illustrissime Domine, Comes Palatine regni Hungáriáé et
Patrone nobis semper gratiosissime.
Obsequiorum et servitiorum nostrorum in gratiam Ill-mae
C-nis V-ae semper addictissimam et subiectissimam commendationem.
Cum ex nutu et divina Providentia per media statuum et or
dinum incliti regni Hungáriáé Ill-ma C. V . ad haec summa rerum
gerendarum gubernacula sit evecta ac felici et prospero Ill-mae
5

Hammel Sámuel kassai tanár, Thurzó titkára. 1611-ben Thurzó biccsei
k ö n y v t á r á t rendezi. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 99.)
A z itt júl. 26.-ára m e g á l l a p í t o t t gyűlés elmaradt és Szepes és Sáros
megyék szervezése csak az 1614-es szepesváraljai zsinaton történt meg. Ú g y az
előzmények, mint a zsinat történetét behatóan tárgyalja Bruckner i. művében.
V. ö. még a 135. számot.
Eperjesről Németlipcsére került és 1613-ban a liptói kerület esperese
lett. 1620-ban v á l a s z t o t t á k Melikius helyére Turóc-, Zólyom-, Hont- és Nógrádmegvék superintendensévé. Megh. 1622-ben. Rövid életrajza Schmal i. művében,
2 7 — 9 . 11.
6

7

C-nis V-ae regimine fluente, nos pallentes i n regia libera civitate
Tyrnauiensi Teutonicae gentis oviculae hucusque liberum exercitium
religionis, quo antea ab infensissimis et rabidis papicularum morsibus persecuti, infestati, imo anathematis fulmine execrati reddebamur, sedatis omnibus iniquis iniquorum hominum procellis, habuerimus, inprimis solummodo Deo optimo ter maximo nostro, qui
in medio inimicorum suorum afflictissimae suae ecclesiae clementissimam et paternam curam gerit ac tandem vero indesinenti, indefesso, munificentissimo, imo benignissimo Ill-mae C-nis V-ae patrocinio, curae et protectioni humiles, cum debitis nostris obsequiis.
atque precibus, agimus et habemus gratias. Cum autem semper, L i 
ma C. V . , felices illas respublicas et congregationes esse reputamus,
quae tempore pacis turbidis antagonistarum procellis et morsibus
rabidis, clandestine nos ferientibus atque pungentibus, praevenire et
obviare enituntur, ne itaque nobis ipsismet defuisse videamus, ad
Ill-mam C-nem V-am confugiendum, operae pretium nobis esse poliicebamur, eandem ob amorem Dei, cuius potissimam laudem, hono
rem et glóriám, in testaceis mortalitatis nostrae scriniis praedicamus
et extolíimus, obsecrantes et humiliter rogantes Ill-mam C-nem
V-am, dignetur nos aliquo mandato vigoroso ita gratiosissime assecuratos reddere, utsi aliquando casu aliqua contigerit mutatio et
nobis, prout nunc, alius substituendus est animarum nostrarum pastor, beneficio munificentissimo huius mandati omnia romanistarum
obtrectandi studia, infensissimos conatus atque aucupia nocendi mille
evertere, invalidare atque propellere, nec non liberum exercitium
religionis in posterum quoque promovere valeamus et mereamur.
Quod, Ill-ma C. V . , facturam et nobis hoc mandátum prima occasione transmissuram esse, humiliter nobis pollicemur.
1

Quam in reliquo in multos annos cum regimine et gubernatione felicissima feliciter valere exoptamus.
Datum Tyrnauiae 9. die Augusti anno 1611.
Ill-mae C-nis V-ae subiectissimi servitores
Tota communitas Teutonicae gentis i n
regia libera civitate Tyrnauiensi.

1

A z előzményekre 1. a 68. és 70. számokat. Később 1620-ban Bethlen
Gábor Sándor János, Ocskay Gáspár, Amadé I s t v á n pozsonymegyei alispán és
Salgay László pozsonymegyei szolgabíró commissariusokat küldte ki Nagyszom
batba az ottani evangélikusok és katholikusok k ö z ö t t levő viszály elsimítására.
A megegyezés hét pontból á l l o t t és kimondta, hogy a városi tisztségekre nem
zetiség és vallás szerint arányosan kell a polgárokat alkalmazni, senkit vallásá
val ellenkező cselekedetekre nem szabad kényszeríteni. A megegyezés eredeti pé^
dánya: Acta Publica 45/45. jelzet alatt.

1611.
Mátyás

augusztus

király mandátuma

31.

Weisswasser.
Thurzó

Györgyhöz.

Aug. 22.-ről kelt felterjesztésének vallásügyi részeiben a király nem lát
semmi okot arra, hogy a B á t h o r y Gábor erdélyi fejedelem ellen megindított ak
ciót visszavonja. Báthorynak és a hajdúknak, akik e l ő t t semmi szent sincs, a
vallás miatt nem lehet kegyelmezni. Hogy pedig az ellene indított sereg feje,
Forgách Zsigmond s más vezérlői katholikusok, ezeknek a megválasztása Thurzó
beleegyezésével t ö r t é n t és ezek a haza javáért fáradoznak. A nem közölt rész
ben meghagyja a király Thurzónak, hogy az Erdélyben levő sereget vissza ne
merje hívni.
Eredeti mandátum, zárlatán papirfelzetes felségpecséttel. — Fasc. 18.
No. 15.

Matthias secundus Dei gratia Hungáriáé, Bohemiae etc. rex,
Archidux Austriae, dux Burgundiáé, marchio Moraviae, comes T y rolis etc.
Spectabilis ac magnifice Fidelis nobis sincere Dilecte. Redditae
sunt nobis in itinere, tertio nimirum die post discessum Prága, literae
Vestrae de vigesima secunda mensis Augusti unacum inclusis nonnullorum particularium scriptorum infidorum Haydonum, deficientium a fidelitate, malevoli animi persecutionem perscribentium continentibus. Tametsi autem nos iam antea ad priores Vestras de 20.
per cursorem specialem, egregium Andreám Keczer, transmissas
resolutionem, responsumque nostrum benignum iam fecerimus, ad
has quoque interim supervenientes rescribere voluimus
Ceterum obicem, quem de religione intimatis, non videmus,
quidnam illum movere debebat, cum indignum sit, ut Bathorei
pravum et perniciosum intentum et practicae (!) tyrannica mens et
animus plane hostilis Turcicus (quae omnia saepius et sat concinne
per Fidelitatem Vestram bene cognita, nobisque perscripta fuere),
pallio et praetextu religionis vallaretur et foveretur, neque ullatenus
decet, ut ullus bonae mentis et cordatus vir, cuiuscunque tandem
is religionis foret, huic Bathorei et haydonum tyrannidi ob religio
nem faveret. Suo itaque loco manente religione, probe vos recordari
haud dubitamus, quidnam per Fidelitatem Vestram, tanquam zelosum simulque providum patriae curatorem, in re praesenti tam
contra Bathoreum
quam Haydones consultum fuerit. Deciarat i d
conclusio fidelium nostrorum regnicolarum contra eosdem Haydones
et Bathoreum Eperiesy celebrata, nostrae item et etiam vestrae pa
tentes literae datae, num videlicet quippiam causae religionis subfuerit. Ostendit demum etiam sat manifeste oratio Cibiniensium,
quarenam merito Bathoreus prosequendus sit. Et certe si nihil aliud
1
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B á t h o r y Gábor erdélyi fejedelem. 1608—1613.

uspiam foret, quod inimicum animum , et persecutionem sibi con
ciliare valeret, hoc vel unicum sufficere deberet, quod ipse, antequam ullum animum et intentum partes nostrae habuerant, T r a n silvaniam ingredi velle, Turcis iam sese totaliter subdiderat, proindeque neutiquam sane ab ullo christiano ob praetextum religionis
ipsi faveri posset aut deberet.
Quod tamen comes Forgách," exercitui praepositus et alii v i r i
catholici sibi adiuncti sint, nostis pariter, non sine consilio Vestro
id accidisse, cum electioni Vestrae i d commiserimus, sibi asservandi
vel certe rationes ob certas et urgentes ei concredendi, quae etiamnum bono iudicio suum locum omnino habent, quos vero eidem pro
assistentia adiunxeritis, valor et qualitas eorum vobis apprime
cognitus habetur dubio procul neque istud negotium illám debet
ferre difficultatem, eorum siquidem opera, uti possumus, qui commodi et habiles reperiuntur, quive totum regnum et nobilitatem sine
discretione religionis indifferenter propugnare et defendere nituntur,
tanquam adversus tyrannum, qui nulli religioni parcit, sed quosvis
sibi et pravo eius intento adversantes persequi et enecare non desistit.
Nullatenus itaque religionis praetextus huc pertrahendus _ vel
quippiam negotii ecclesiastici immiscendum est, praeter omnem
siquidem rationem et nulla de causa idipsum committitur. Neque
nos religionis via inducti minus vel amplius quippiam facere inducimur, quam quod communi consilio et unanimi voluntate sancitum
et deliberatum extitit, illa nimirum, quae ad salutem communem et
conservationem regni nostri spectare videntur. Patet namque etiam
ex conditionibus per comitem Sigismundum Forgách praefato Gabrieli Betlen datis, quas nos impraesentiarum quoque confirmamus et
ratificamus, pariaque earum cum praesentibus vobis quoque transmittimus, ubi etiam nulla distinctio et diversitas religionis interseritur
Datum in civitate Weis Wasser Bohemiae, die ultima mensis
Augusti anno Domini 1611.
3

Matthias m. p.

2

Laurentius Ferencffy m. p.

Forgách Zsigmond. Személyére 1. a 20. 1. 1. jegyzetet.
E levél B á t h o r y Gábor ellen vezetett akcióra és arra az ellentétre vo
natkozik, amely e kérdésben Thurzó és Forgách k ö z ö t t volt. A z eseményekre v.
ö. bővebben Angyal i. m. 69—110. 11.
3

1611.

október
Eliae

10.

Dávid

1

Szentmária.
Thurzó

ITuróc

vm.]

Györgyhöz.

Méltatja a nádornak a közügyekben való nagy elfoglaltsága
ellenére is az egyház felvirágoztatásában kifejtett nagy buzgalmát.
Meghívását a kubini egyházba örömmel elfogadja és a közel jövő
ben oda fog költözni.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres pecséttel. —
2. fasc.

Irreg.

114.
1611.
Lány

november

19.

Biccse.

Illés Liptó-, Árvaés Trencsénmegyék
Thurzó
Györgyhöz.

superintendense

Zavodszkynak Thurzónál ellene felhozott vádjain nagyon csodálkozik és
ha Thurzó hazaérkezik, tisztázni fogja magát, A trencsénmegyei nemesség lázong
ellene és a superintendensi tisztség megszüntetését kívánja. Most Luther katechizmusának a kiadását készíti elő.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán sárga viaszpecsét nyomaival. — Irreg.
2. fasc.

Illustrissime Domine Comes, Domine et Patrone clementissime,
salutem et felicitatem Ill-mae C-ni V-ae precatus, servitia mea cum
precibus assiduis eidem defero.
Complures nuper literas a C-ne V-a accepi et denuo diligenter
relegi. Praecipue tamen admiratus sum importunitatem nostri Zawodsky, qui me non requisito, neque satis re intellecta, impotenti
iracundiae affectu incitatus, Ill-mae C-ni V-ae, plus iusto curis et
1

1

Szül. Szentilonán, Turócmegyében. Iskolái elvégzése után Szentmáriában
lett prédikátor. 1601-ben megy ki Wittenbergbe. A z alsókubini egyház élén 35
évig á l l o t t , (v. ö. levelét 1646. jan. 22.-én Abaffi András árvái kapitányhoz.
Árv. lt. Fasc. 198. No. 192.) alatta épült meg az alsókubini templom. (Stromp
i. m. 130—131. 1.) Elődje Lievius Jakab. (V. ö. a 103. számot.) U t á n a j ö t t Alsókubinba Czalupka Sámuel. (Árv. lt. Fasc. 198.1 No. 203—204. Levelei Thököly
Istvánhoz. 1657.).
Závodszky G y ö r g y Thurzó udvarában a titkári teendőket l á t t a el és
G y ö r g y halála után szolgálta fiát, Imrét, majd az özvegyet, Czobor Erzsébetet.
Megírta korának t ö r t é n e t é t 1586—1626. (Kiadva Bél: Adparatus 353 s köv. lí.)
Ifjú korában a reformátusok felé hajlott, később azonban, főleg Lány sürgetésére
szint kellett vallania. 1611-ben írta meg confessioját és n y ú j t o t t a be az árvái
esperességnek felülvizsgálás végett, majd később aláírta a Formula concordiae-t
is. A súrlódások azonban közte és Lánv k ö z ö t t később is napirenden voltak. (Árv. lt.
Fasc. 198. No. 90. és 112. L á n y levelei Thurzóhoz.)
1

laboribus magis necessariis obrutae, molestus esse non dubitavit: Si
Vestrae Celsitudini non pepercit, quid mirum, si non parcit mihi,
dum me turbarum, immodestiae, temeritatis insimulat et ad calcem
epistolae cerdonibus annumerat. Quae convitia, utut me urunt et
coquunt, reprimo me tamen et C-nis V-ae adventum, honoris mei
vindicem, patienter expectabo.
Insurrexerunt in me et alii ex nobilitate adversarii, qui ipsum
comitatum contra me commovere moliti sunt propter agrum illum
parochiae Predmirensis, hactenus per dominum Johannem H r a bowsky
detentum. Atque eo usque irarum processerunt, ut de
omnimoda superattendentium abolitione laboraturos se dixerint.
Scilicet, ut omnia eis i n ministros et bona ecclesiastica liceat, sed
videbimus, quid porro futurum. Ego nolo his querelis ante tempus
molestus esse, aut meticulosus videri, bene enim sum mihi conscius.
Dominus Isaac evocatus est Novizolium per praefectum Camerae, arbitror de negotio Melikiano. Quod, ut bono quopiam
modo componatur et ipse sincere opto. Fortassis Satan, relicto M e likio, me iam cribrare volet. Fiat voluntas Domini. Ego me totum
Deo et post eum V-ae Ill-mae C-ni commendo.
Nunc circa Catechesin edendam occupor, quam meo et do
minorum collegarum nomine illustrissimae dominae comitissae dedicare instituo. Hoc saltem a C-ne V - a demisse peto, dignetur do
minó Emerico Beniczky mandare, ne soceri sui causa mihi moles
tus esse pergat. Ego quoque ipsum hac de re amice requiram, ut
quia nullám ipse adversus me causam habet, vel propter filium
suum, quem in meo convictu habeo, ab hac actione abstineat. D o m i 
nus Deus compescat satanam furentem et omnia perturbare conantem, inprimis vero adsit C-ni V-ae, ut infelix hoc bellum sedare et
ad pacem reducere possit. Valeat eadem quamfelicissime meque
suum esse patiatur.
Bytschae die Elisabethae anno 1611.
Ill-mam ac C-nem V - a m demisse et reverenter colens
Elias Lány m . p.
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- A trencsénmegyei Predmérben részbirtokos.
Abrahamides Izsák Pozsony-, Nyitra- és Barsmegyék superintendense.
Lichtenberger Gáspár a besztercebányai kamara prefectusa Tribell Gás
párral egyetemben megtagadta Melikiustól a neki a zólyommegyei Olaszkából
járó tizedet. A tizedért Melikius superintendens hosszú küzdelmet folytatott.
V. ö. a 119. és 139. számokat.
Lány 1612-ben két társával Abrahamidessel és Melikiussal Luther catechizmusát t ó t u l kiadta Czobor Erzsébetnek ajánlva.
A turócmegyei ősi Beniczky familia tagja, ősei már a X V I . század har
madik felében felvették az új hitet és Imre is ezt vallja. Thurzó G y ö r g y szol
gálatában áll. F i a Miklós. (V. ö. Fasc. 13. No. 26. — Beniczky album. I r t a és
összeállította Dugovich Titus. Turócszentmárton, 1913. Alig használható.)
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1611.
Lány

Illés Trencsén-,

december
Liptó-

Thurzó

11.

Biccse.

és Árvamegyék

superintendense

Györgyhöz.

Kívánja, hogy Thurzó tárgyalásai Báthory Gáborral meghozzák az anynyira ó h a j t o t t békét. H a azonban a tárgyalások elhúzódnának, a kubini diaconusnak és rektornak el kellene küldeni a meghívóleveleket. Závodszky megírta
munkáját az úrvacsoráról és türelmetlenül azonnal feleletet akar reá. A „Malleus peniculi"-t Fabricius G y ö r g y ítélete alá bocsátja, habár, amint mondják,
nem írta a l á a Liber concordiae-t. A biccsei iskolán Isten áldása van.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Domine Comes, Domine et Patrone singuli ob
servantia colende, salutem et salutaribus consiliis gratiae divinae
aspirantem aurám C-ni V-ae precatus, me totum eidem devoveo.
Etsi praesentiam potius C-nis V-ae, quam epistolas desiderarem, tamen eas quoque singulari animi affectione amplector et
exosculor. Quinimo, cum nuper ex illustrissima domina patrona
cognovissem, V - a m C-nem mediocriter valere et de pace cum
Transsylvano agere coepisse, refloruisse gaudio videbar, magis
vero, cum eandem optatissimi sui reditus spem facere nobis intelligebam. Utinam, utinam illucescat dies illa pacis et gaudii nuncia,
qua laeti sacrificium laudis Deo immolare possimus, atque sic fructum precationum nostrarum reportare. Quodsi tamen reditus V-ae
Ill-mae C-nis longiuscule protraheretur, operae pretium esset, diacono et rectori Cubiniensi literas vocatorias quam citissime transm i t t i , ut tandem aliquando utriusque ecclesiae satisfiat expectationi.
Habui hodie apud me et affinem domini provisoris Arvensis, Georgium Misskovitium, iam a sex annis ministerio sacro fungentem, qui
poterit forte suo tempore in novam illám, quam meditamur in Árva,
parochiam evocari.
Noster Z a w o d s k y conscripsit suam de coena Domini con
fessionem, quam tradidit dominó pastori Letaviensi, peremptorie
urgens, ut statim respondeat, utrum pateat sibi ad mensam Domini
aditus, sin minus, sciat sibi suum beneficium in domo Zawodskiana
abscissum esse. Adeo impotentis animi homo est, ut vel reditum I l l mae C-nis V-ae praestolari non possit, quo tempore etiam ceteri
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A nádor felesége Czobor Erzsébet.
B á t h o r y Gábor erdélyi fejedelem. 1608—1613.
Alsókubin, Árvamegye.
Závodszkyra 1. a 114. sz. 1. jegyzetét.
Valószínűleg Intibus Márton, akit 1606-ban h í v o t t meg Thurzó György
Matthaei János halála u t á n ide prédikátornak.
1628-ban került ide Stranovitíi
György, aki még 1658-ban is itt hirdeti Isten igéjét. (Árv. lt. Fasc 198. No.
205.)
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duo superattendentes Bytscham venire, V-am C-nem salutare, et de
communibus ecclesiarum nostrique officii negotiis tractare proposuerunt," ut vel coram eis causa ista disceptetur ac decidatur, si
fuerit necesse. De Malleo peniculi intimavit mihi nuper quidam
amicus, non fuisse submittendum censurae reverendi Georgii Fabr i c y , eo quod ipse Libro concordiae neutiquam subscribat. Ego
tamen iudico, eum a sententia libri nulla i n parte discrepare, Inte
rim Deus videt cor. Equidem ut cum meis laboribus lucem non t i meo, ita de nemine temere pronuncio.
Schola nostra, praeeunte divina benedictione, in praesenti
bene est constituta. Tantummodo det Deus pacem i n diebus nostris
et benignissimum nutricium nostrum cum suis conservet ac reducat
in pace et cum pace. Amen. His Ill-mam C-nem V-am directioni
omnipotentis commendans, felicissime valere et florere opto, measque preces defero.
Datum Bytschae 2. Decembris anno 1611.
Ill-mae C-nis V-ae
fidelis ac subiectissimus servus in Christo Jesu
Elias Lany m. p.
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P. S. Jam has finieram, cum mihi a C-ne V-a peculiares
afferuntur. Gratias ago pro admonitione, tarn mihi, quam dominó
Beniczky data. Et polliceor me in quiete ac silentio felicem C-nis
V-ae reditum expectaturum, bonam enim causam habeo.
11

8

1612-ben Lány, Melikius és Abrahamides superintendensekkel Biccsében
kerületeik közös ügyeiben tanácskozást tartottak. Főleg dogmatikai kérdések
kerültek megtárgyalásra.
L . a. 118.1. 7. jegyzetét.
Kassai német prédikátor. (Árv. lvt. Fasc. 198. No. 102.)
L . a 118.1. 6. jegyzetét.
A biccsei iskola Thurzó György, majd fia Imre és özvegye Czobor E r 
zsébet folytonos gondoskodása következtében igen magas színvonalú volt. Állan
dóan Wittenbergben tanult ifjak t a n í t o t t a k benne és a legnagyobb s ú l y t a kor
felfogása szerint a legfontosabb tantárgyra,
a vitatkozásra, a d i s p u t á d é r a fek
tették, amellyel osztálykereteken belül és az egyes osztályok egymás k ö z ö t t gya
korolták magukat a latin nyelvben. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 84. Lány levele
Thurzóhoz, 1611.). A z iskola i g a z g a t á s á v a l 1616. áprilisában Thurzó a Witten
bergből nemrég visszatért Molitoris Miklóst bízza meg, (Árv. lt. Fasc. 198. No.
122., 150.) 1625. m á j . 11.-én pedig Czobor Erzsébet Tiffenbacher Dániel, morva
magistert szerződteti az iskola élére, „pro supremo gymnasii nostri Bitschensis
rectore". Kötelessége „ i u v e n t u t e m . . . praeter theologicas et philosophicas lectiones proponendas, in vera pietate, religione orthodoxa, tum in morum sinceritate ac dexteritate et in disciplina strictissima detinere; ad extremum etiam
omni fidelitate ac probitate bono exemplo praeesse ac prodesse." Saláriuma évi
200 magyar frt és természetben ellátás. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 188.)
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Beniczky Imre, a Thurzó-udvar familiárisa.

/6/2.
Lány

február

Illés Liptó-, TrencsénThurzó

27.

Biccse.

és Árv avar megy ék

superintendense

Györgyhöz.

E g y h á z i á t o g a t ó körútjáról visszatérném jelenti, hogy mindenütt rendet,
talált, kivéve a predméri egyházat. I t t néhány nemes elhatározta, hogy a láto
gatásnál szokásos censust többé nem fizetik. A z ellenlábaskodás feje Marsovszky
János, aki a prédikátort is megfenyegette. Ü g y a maga, mint prédikátor-testvé
rei nevében megköszöni neki az egyházak és iskoláik iránt t a n ú s í t o t t nagy gon
doskodását A káté már ki van nyomva, de a „malleus" még „in tenebris latét".
Újságként írja, hogy a zsolnai prédikátor, Joachim, febr. 19.-én kimúlt és hogy
P y t h o n i s s á t , a híres ihrisztyei boszorkányt, febr. 13.-án a lednici vár alatt
élve megégették.
Eredeti, sajátkezű levél. — Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Domine Comes, Domine et Patrone mihi observandissime, salutis et felicitatis voto praemisso, precationum mearum
suffragia cum officiis et obsequiis meis C-ni V-ae defero.
Nudius tertius a visitatione mea salvus et incolumis domum
r e d i i , nec quicquam adversi ullo in loco sensi, nisi in ecclesia Predmirensi. U b i aliquot nobiles hoc contra me sanxerunt et concluserunt,
ut census Ordinarius templi saltem hoc anno et nunquam imposterum
visitationi detur. H o r u m caput et antesignanus fűit Stephanus Marssowsky, qui etiam concionatori Predmiriensi, nescio quae, comminatus est in eo, quod cum caeteris habuit die 13. Febr. conventiculo.
Qua de re, cum multa conqueri possem, malo, Deo propitio, postea
coram exponere.
Literas C-nis V-ae tarn ad me, quam ad comitatum datas una
cum earundem paribus eo ipso, quo reversus sum, die recte accepi.
Et quod Ill-ma C. V . tam benignam parochiarum atque scholarum
gerit curam, ut etiam suas intercessorias ad comitatum dederit, ego
nomine omnium confratrum meorum ingentes ago gratias. Nec dubito, quin pro hoc beneficio, tam precationibus suis, quam ipsius beneficii laudabili celebratione, gratitudinem suam singuli sint declaraturi C-ni V-ae, cui alioquin et pacevn et libertatém suam debere
se lubenter fatentur. Dominus Jesus pro suis servulis reponat mercedem.
Catechesis nostra typis iam excusa prodiit, verum malleus
adhuc in tenebris latet. N o v i , q u i d scribam, non habeo, nisi, quod
dominus Joachimus die 19. Febr. in parochia Solnensi debitum
1

1

2

3

4

1

Marsovszky predméri birtokos nemes. Predmér prédikátora
Baltazár.
L . a 129. 1. 5. jegyzetét.
L . a 118.1. 7. jegyzetét.
* Fábri Joachim zsolnai prédikátor. V. ö. a 21. számot.
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Grelnertius
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naturae exolvit, hóra 2 pomeridiana, quo ipso die Novisoly etiam
socrus ipsius sepulta est. Atque sic et vidua et orphani utroque
parente orbati gemunt. Sed et famosa illa Pythonissa in Ihrisste
sub ditione Lednicensi viva exusta est die 13. Febr. sub arce. Quae
licet 26 testimoniis de artibus satanicis convicta fuerit, tamen, ne
in mediis quidem flammis peccata agnoscere voluit, subinde vociferans: Newínné y'a z tohoto Swéta ydém. Causam mortis suae
in primis V-ae C-ni et dominó vicecomiti, post etiam concionatoribus asscribebat. Quaesita de aliis eiusdemque artis complicibus,
quinque superesse dixit, nominatim autem nullám exprimere voluit.
Czi gich, (prawj) ezért wje. Atque sic mortua in peccatis suis.
Tantum in praesenti. Nunc i n reliquo V-am Ill-mam C-nem
cum dilectissima domina consorte et suavissimis liberis gratiae Dei
commendans, in multos annos bono publico superesse, feliciterque
valere opto.
Datum Bytschae 27. Februarii anno 1612.
Ill-mam C-nem V-am
demisse et reverenter colens
Elias Lany m. p.
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117.
1612.
Leiser

április 12.

Polycarp

Thurzó

Wittenberg.
Györgyhöz.

Wittenbergben tanuló ösztöndíjasa, Javornik Mátyás mindenütt hirdeti,
üogy Thurzó mennyire szívén viseli a magyar reformált egyház sorsát. Legéke
sebb bizonyítéka ennek az, hogy ösztöndíjasait mind Wittenbergbe küldi, jól
tudván, hogy az evangéliumi t u d o m á n y t itt tanítják a legtisztábban és itt nevel
tethet az egyháznak hü t a n í t ó k a t .
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 15. fasc.

Salutem a Christo salutis autore unico plurimam.
Illustrissime Comes, Domine gratiosissime. Mirabitur forsitan
illustrissima Tua Dominatio, qua de causa ego obstrepere et mea
seriptione Tuam illustrissimam Dominationem arduis totius regni
Ungariae negotiis districtam et pene non obrutam, molestiam creare
praesumserim. A t si penitius inspexerit et diligenter rationes huius
rei cognoverit, perpenderitque, mirari, sat, scio, desinet, mihique
hanc seriptionem ignoscet. V i v i t hic illustrissimae Tuae Domina/
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Besztercebánya, Zólyommegye.
Ihristye, Trencsénmegye.
Lednic, Trencsénmegye.
Fordítása: Ártatlanul távozom erről a vi ágról.
Fordítása: Az ördög tud róluk, mondja.
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tionis alumnus Matthias Jawornik, qui mea hactenus qualicunque
opera in urgendo
studio
theologico
usus, insignem
zelum
et nunquam satis laudatam pietatem, qua renati evangelii depositum d i v i 
num pie in ecclesiis et scholis Vestrarum ditionum custoditis, propagatis et defenditis mire depraedicans. Cuius sane rei indicium luculentissimum est, quod alumnos non alio, quam ad hanc almam W i t tebergam purioris doctrinae evangelicae restauratricem et conservatricem fidelissimam ablegastis, ubi in doctrina pietatis adversus
pontificiorum, sacramentariorum, aliorumque fanaticorum errores ita
praemunirentur et confirmarentur, ne quovis vento doctrinae per
versutiam hominum fluctuarent aut circumferrentur, sed magno cum
ecclesiae emolumento pia Lutheri vestigia premerent.
Accedit huc illustrissimae Tuae Dominationis dementia et favor, quo Polycarpum v i v u m et mortuum laudabiliter prosequitur.
N o n incognita loquor, sed quae vel ex parente piae memoriae
audivi, vel ex alumnis Tuae illustrissimae Dominationis cognovi,
quae animum addidere mihi, ut has pararem literas et quae in hono
rem defuncti parentis diversis in locis prostant, iunctim summisse
offerrem, non dubitans, quin illustrissima Tua Dominatio acceptum
futurum sit, quicquid Polycarpi memoriae consecratum. Sit ergo
devoti et subiecti animi, quin et grati hoc indicium, quo Tua i l l u 
strissima Dominatio innotescere et sub aus clementiae et favoris
delitescere liceat. Deus illustrissimam Tuam Dominationem virtute
sua et robore ex alto induat, verbo suo regat, in veritate sanctificet,
sub umbra alarum suarum tueatur, corporis et animae beneficiis accumulet et quam diutissime incolumem conservet.
Witeberga 2. Április anno 1612.
Illustrissimae Tuae Dominationi subiectissimus
Polycarpus Lyserus D .
2
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118.
Keltezetlen.
Fülek

várának

ev. nemesei

[1612.

július 9. előtt.]

és zsoldosai

Thurzó

Györgyhöz.

A Füleken lakó Jánossy Kristóf áttérvén a kath. vallásra, ezt a t e t t é t
a füleki ev. prédikátor egy az á t t é r t b á t y j á h o z intézett levelében elítélte. A
levél a kapitány, Bosnyák T a m á s kezébe került és ennek alapján bevádolta őket
Thurzónál visszavonás keltésével. Kérik Thurzót, hogy szüntesse meg ezt a
háborúságot.
Eredeti. — Fasc. 86. No. 31.
1

Hazatérte u t á n 1613-ban a trencséni iskola rektora. (Reviczky id. fel
jegyzései 7. 1. és Árv. lt. Fasc. 198. No. 113.)
A t y j a . L . bővebben a 69. 1. 6. jegyzetében.
Szül. 1586-ban, megh. 1633-ban. Wittenbergben teológiát ad elő, majd
Leipzigbe kerül és mint leipzigi superintendens hal meg. Szentírásmagyarázattal
foglalkozott, de a teológiai vitairodalom terén is maradt fenn néhány munkája.
2
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Kegielmes Urunk, alázatos zolgalatunknak ayanlasa utan k i uanunk Istentöl Nagodnak boldogh es io egesseget, hoszu eletet
megh adatny.
Nagodnal niluan vagion, ez el mult napokban mint vadolta
nak nagy méltatlan Nagod elöt az i t ualo vitezleö rend neueuel ben
nwnket, k i t nagy sziwnk faidalmaual szenuedwnk, mint hogy okot
semmire adny nem igiekezwnk, melly eö kedmek panaszokat nezue,
Nagod commissarius urameknak instructioiokban atta, hogy azokat
keözöttwnk le chendeszittenejek, melliben eö kedmek munkalkoduan, kiuantak azt az vitezleö rendtől, adnajak irua ellenwnk való
panaszokat. Eö kedmek az panaszt elö nem attak, mint hogy nemis
volt miről, seöt megh az panasztis reszerent tagattak, hogy nem
mindenestől eö hírekkel es akarattiokbol let. M y penygh
az mi melto es illendő panaszunkat, hogy Nagod elöttis niluan
légien, eo kedmek be attuk. A z mint ezeket eö kedmek Nagod elöt
bwsegessen referálhatnak, kiket my nem az végre attunk
vala
be, hogy az fwstölgeö twzet vyobban feöl gerieszwk, hanem hogy
megh tessék Nagod elöt, hogy az k i k szeregh neueuel, de hirek
nekwl minket Nagod elöt méltatlan vádolnak, semmi melto okból
nem inditatnak, hanem uiszi rea eoket az intestinum ódium es az
nemes emberekhez való gonosz indulattiok. M i n d az általi nemelliek
eö kedmek keözzeöl ezen megh busuluan, egieb vyob háborúságra
való okot nem talaluan, hanem ugian eo kedmek jelenlétében az
pápista atyafiak keözzeöl való vitezleö rend egyben geoluen capitanj
urunk hazahoz 7. Julii es ellenwnk twzet forraltának, k y akarattiabol, mi nem tudgiuk, de capitanj urunk hazahoz geoltenek es az
köuetsegetis eö naga neueuel hordoztak, chiak illien kiczin dologért
peniglen, hogy az elmúlt napokban egy iffiu Janosy Christoph, k i
velwnk egy valláson volt, atta részegségében magát az pápista atya
fiak keözze, kinek egy eöcze, az erdely vaida be jaro inassá, irta
megh annak praedicatorunk az batthia allapattiat, eo kedme tanittonk leuen, fait leölke az iffiunak essetin es teöb irasy keozöt ta
lálta irnia, hogy hitetlenne let az batthia, masut ismegh, hogy részeg
ségében let papistaua, melly leuelek capitanj urunk kezeben akattanak, kiknek az masat eö kedmektöl Nagodnak feöl kwldötte es abbolis megh erthety Nagod, hogy kwlömben ninczen az dologh, má
sik leueleben irta capitanj urunk pápisták kyrallianak lenny.
1

Ez írásokhoz képest noha Nagodnak eö kedmektöl izentenek,
mind az általi egymás ingerlesebeöl annira feöl inditattanak volt,
hogy készek voltának volna valami támadást es szakadást tennj,
mint hogy azért kegielmes urunk, tudgiak azt, hogy az nemessegh,
kiket eö kedmek geölölnek, nagiob reszebeöl egy valláson vagion,
magunkhoz semmi okot nem talaluan, imaron praedicatorunkat ve
lwnk egietemben, hogy mégis az k i k efféle haborusaghnak okay,
1

Bosnyák Tamás.

boszujokat alhassak, akarjak haborgatnj es kergetnj, Nagodatis
penigh ellenwnk feöl indittanj. De Nagodnak, mint kegielmes urunk
nak, ez egy elö Istenért keöniörgwnk, hogy Nagod sem mi elle
nwnk sem praedicatorunk ellen haragra az eö méltatlan vadolasokra feöl ne indullion mind addigis, migh az commissarius uraktul
az dolgot Nagod megh nem erty es eszeben ueszy Nagod, hogy nem
illetne keözönsegeskeppen az eö vallásokat, hanem cziak egy p r i vata personat es nem keollene egy veghazban illien kiczin dologért
keözönseges háborúságot indittannj, mert lam eök minket keözönsegessen eretnekeznek, Tordanus u r u n k a t megh terese utan minemeö gialazatos szidalmakkal mind nyeluekkell s mind irasokkall
illettek, Pazman minemeö nagy káromkodó credót bocziattot elle
nwnk k y es sok efféle dolgokat czelekesznek, fw urakat országunk
nak oszlopit, irasokkall moczkolliak, megh sem támad ket országos
had belőle, i t egy rosz erkölczeö iffiuert egy támadás auagy zurzauar indullion, ittellie megh Isten es Nagod, mind azt, az k i keözettwnk effélét czelekeszik s mind az, k y oka, kitől Isten eö zent
feolsege oltalmazon, ha ualami haboruszagh indittatnek, hogy szorul
hatnánk egy helyben véllek bizuast, ha- cziak illien kiczin dologertis
készek volnának fegiuert fogny.
Nagod azért vegére menuen az dolognak, Istenért keöniör
gwnk, talallion módot benne, hogy efféle háborúságok tauoztassanak el keöztwnk.
Nagodnak alázatos es hw zolgay
Fwleken az euangelicus ordon leueö
nemes es vitezleö rend fejenkent.
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119.
1612.
Melikius

Sámuel

szeptember

breznóbányai

és Nógrádmegye

29.

prédikátor

superintendense

Breznóbánya.
s Turóc-,
Thurzó

Zólyom-,

Hont-

Györgyhöz.

Tribel Gáspár s Gyürky Benedek zólyommegyei alispán Thurzó levélbeli
figyelmeztetése ellenére sem adták neki vissza Valaszkát a h o z z á t a r t o z ó tizedek
kel. E h a l o g a t á s t ó l felbátorodva Pepich I s t v á n kokáviai prédikátor és hívei is
hevesebben izgatnak ellene, sőt a bányavárosok már más superintendenst is vá
lasztottak maguknak. Thurzó segítségét kéri.
Eredeti, s a j á t k e z ű levél, zárlatán piros viaszpeesét nyomaival. — Irreg. 2.
fasc.
2

V. ö. a 89.. 120—121. számokat.
V. ö. Ipolyi i. m. 420. s köv. lapjait.
A füleki nemesség 1612. júl. 9.-én Sztrucc Ferencet, Nógrádmegye alis
pánját küldi Thurzóhoz, hogy ez felvilágosítsa őt a füleki ev. nemesség helyze
téről és Bosnyák Tamásnak Thurzónál ellenük emelt vádjairól. (Fasc. 86. No. 81.)
— Füleken Ferencesek éltek, de csak tengették életüket, nem volt 1613-ig sem
rendházuk, sem templomuk. Bosnyák a saját füleki házát ajánlja fel részükre,
a kath. vitézek három havi zsoldjukat. A király elrendeli, hogy e zsoldot a
kamara a rimaszombati és szécsémyi harmincadokból, tekintettel a célra, fizesse
ki. ( H K . Hoffinanz Ungarn. 1613. "nov. 14.)
3

4

Illustrissime Comes et Domine, Domine Palatine et Patrone
mihi gratiosissime, salutem et felicem gubernationem precor, cum
commendatione precum et servitiorum humillimorum. etc.
N o n dubito, Ill-mam C-nem V-am nuper 13. Aug. (quod l i 
terae C-nis V-ae testantur) diligenter scripsisse ad generosum domi
num Casparem T r i b e l l et egregium dominum Benedictum Giurky,
vicecomitem Zoliensem, ratione ecclesiae pagi Walaska, ut ea mihi
cum decimis restituatur. Eas literas ego 17. Aug. diligenter ipsis
exhibendas curavi. Executionem mandati Ill-mae C-nis V-ae
hucusque expectabam, saepius admonendo ad dandum responsum
superinde, sed frustra. Quid hac procrastinatione moliantur, scire
non possum, nisi quod suspicor, illos quippiam novi comminisci, ut
restitutionem illám contra mandátum C-nis V-ae vel impediant vel
prorsus negent. Haec autem dilatio multarum offensionum et secessionum causa est, non tantum Pepychianis, sed, ut audio, fortassis
etiam civitatibus montanis, quae iam sibi nóvum superattendentem
Schemnicy elegerunt et crearunt. Praecipue vero ex hac violentia et
occupatione per dominum Tribellium illata et ex tardiori restitutione ecclesiae Walaskensis Stephanus Pepychius pastor Cocaviensis
insolentior factus, in suo scripto, ad comitatum Hontensem exarato,
acerbissime non tantum me, sed et supremum magistratum exagitat
et hostiliter i n me innocentem debacchatur, quod scriptum transmitto admodum reverendo dominó E l i a e superintendenti etc., ut
vesania hominis illius palám cognoscatur. Quapropter Ill-mam
C-nem V-am per misericordiam Dei supplex oro, dignetur me iam
tandem de hac enormi, quam immerito patior, iniuria ex autoritate
et officio suo, sibi divinitus ad defensionem oppressorum, concesso,
clementer vindicare, modumque et rationem restitutionis praefatae
ecclesiae et decimarum eiusdem benigne adinvenire: quo ecclesiae
scandalizatae ad fidelitatem reduci, ora osorum nostrorum obstrui
et ministri iniurias a suis patientes hoc exemplo r e f i c i et recreari
possint. Aeternum Dei Filium, dominum nostrum Jesum Christum,
autorem coniugii, veris gemitibus oro, ut hoc coniugium dulcissimorum liberorum C-nis V-ae sua divina gratia b e n e d i c e r e digne
tur, utque sit felix f a u s t u m , C o n c o r s et f e c u n d u m , videatque Ill-ma
C. V . cum castissima coniuge sua filios f i l i o r u m suorum, denique,
ut consequatur, ex iis gaudium, laetitiam, consolationem, voluptatem
1
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Tribel Gáspár zólyomlipcsei birtokos.
Sok adat t a l á l h a t ó rá Ferenczi
Z o l t á n : Rimay János Bpest, 1911. (Tört. Életrajzok) c. munkájában.
Ma Olaszka, Zólyommegye. A breznóbányai egyházhoz tartozott.
Pepich I s t v á n kokáviai (ma Rimakokova, Gömörmegyében) prédikátor
nem írta alá a Liber Concordiae-t, sem a zsolnai zsinat h a t á r o z a t a i t nem is
merte el. Megtagadta a superintendens Melikius felsőbbségét, s ő t felizgatta
ellene a megye nemességét is. V. ö. Melikius leveleit 1613. febr. 26.-ról Breznóbányáról Thurzó Györgyhöz. (Irreg. 2. fasc.) és 1616. szept. 27.-éről L á n y Illés
hez. (Irreg. 10. fasc.)
Lány Illés Trencsén-, L i p t ó - és Árvamegyék superintendense.
2

3

4

et utilitatem. Amen. Ill-mam C-nem V-am, ecclesiae f i l i i Dei, rei
publicae Christianae, illustrissimae familiae et domui suae, nobisque
omnibus prosperrime valere ex animo cupio, clementemque resolutionem patienter expecto.
Datum Bresnobaniae 29. Septembris anno 1612.
Ill-mae C-nis V-ae
servitor deditissimus
Samuel Melikius
pastor ecclesiae Brisnobaniensis et
superintendens indignus m. p.
5

120.
[1612.]

Keltezetlen.
Tordai

János

semptei

prédikátor

Thurzó

Szaniszlóhoz.
1

Három évvel ezelőtt, mikor Thurzó védelme alá adta magát,
ez adott neki egy nemesi kúriát és „böczöletes" fizetést rendelt neki.
„ M o l y fizetésben ez főképpen foglaltatik, hogj Nagod énnekem
esztendőnként egy egy öltöző granat avagi seliem ruhát minden
szwksegeuel eggjetemben ad. Ez mellet igére Nagod szabad asztalon
kiueöl egj egj hordó bort, az az 10 akot." Mivel beteges, kéri, hogy
hátralékos fizetését adassa k i neki.
Egykorú másolat. —

Irreg. 11. fasc.

121.
1613.
Vitéz

Imre

Sempte

január

vára

17.

prefectusa

Sempte.
Thurzó

Szaniszlóhoz.

Tudósítja urát Tordai János semptei prédikátor temetésének lefolyásáról.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecséttel. — Irreg. 4. fasc.

Alázatos zolgalatomat yrom Nagnak mynt kegelmes wramnak. A z Nagod paranczolattja szerynt mynd Boldizar
predjkator
wramtol (az kyhez meg gyónt es comunicalt az szegjny wdueozult
1

5

Iskolái elvégzése után Wittenbergben 1579. júl. 2.-án avattatott fel.
1595-től a breznóbányai egyház prédikátora s az 1610.-Í zsolnai zsinat Turóc-,
Zólyom-, Hont- és Nógrádmegvék superintendensévé v á l a s z t o t t a . Megh. 1620.
aug. 29.-én. (V. ö. Schmal i. m. 25—27. 11.)
V. ö. a 89. számot.
Perinna Boldizsár semptei udvari prédikátor. L . bővebben a 184. 1. 3.
jegyzetét.
1

1

«
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Tordanus J á n o s wram) m y n d penyg egyéb emberektol, az k y k
betegszygjben keornyuele forgolottanak, szorgalmatossan tudakoz
tam ha walamy tyneleodjst uettek wolna ezekben ualassa feleol, de
mynden ember yonal egyebet nem tud mondany, hanem myndenyk
azt mongya feleole, hogy az Augustana confessiot erossjtette min
den beszjdjbe ygaznak lenny es hogy abban akarys meg halny, m y n 
den ember eleot azt mondotta, kynek eroszjgyre es bjzonyszagara
halála elet negyed nappal meg gjont es szjpen mégis comunicalt,
annakutannajs m y n d yletjnek ujgjjg szjpen ezjn wolt es m y n d
deákul smynd magyarul szjp ymatszagokot mondót es ygj chendes
alapottal mult kj ez ujlagbul. Ezeket ertujn azszonyom eo naga,
mynt hogy Nagottoljs meg wolt hagyua, ygen szjp temetyszel takartatta el testjt azszegjny wdueozult Tordanus uramnak, úgyhogy
ualakyk láttak az temetjsznek rendjth es alapottjat, yonal egyebet nem
tuttak feleole mondany, mert koporszoja mynden hozza yllendeo
dolgokkal meg uolt ykeszytue, annak felette magyar es toot praedjkatoroknak, azonkypen deákoknak yelen uoltaban szemmy fogyat
kozás nem uolt, azok keozot walo rend tartataszokys el uoltanak
intjzue magyar nyeluen waleo inekljszek, azonkjpen deákul ennyhany szjp mutetakot mondottanak az galgoczy es szenczj deákok
es mynek előtte az testet az hazbul k y ujttjk uolna, annakelotte az
haaz eleot az K u r t j predjkator egy szjp rouyd predjkaciot tet, az
predjkacio wtan az proceszio szjpen el uolt rendelue, mynden ren
dek rend szerynt mentenek, az deákok es predjkatorok wtan az
nemes urajm mentenek szeoujtnekekkel, azokutan az szegyny w d 
ueozult Tordanus uram eocze maszodmagaual ment fekete ruhában,
az attjaf jay wtan az chekljszj predykator egy szjp eoreg keonyuet
uyt szjntjn az test eleot, azután uyttjk az testet hat prédikátorok,
az test mellet keet feleol hat szarga szeouytneket u y t hat yfju
legyny feketjbe, kjket az deákok keozul ualogattanak, az koporszon
feljol in octavo folio egy nagy keonjw uolt helheztetue, az teest
utan myndjarast az Tordanus uram eozuegje
es annak az annya
mentenek burytot gyazban, ezek utan tjz auagy tjzen keet nemes
szemylj eozuegy azszonyok mentenek ketten ketten egy maas mel3
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V. ö. személyére a 89. számot,
A nyitramegyei galgóci iskolára v. ö. a 104. számot.
Szeniczén Nyitramegyében a Nyári család védelme alatt á l l o t t az iskola.
K ü r t h y I s t v á n szeredi prédikátor és dunáninneni magyar superintendens.
Csáktornyai Péter.
Horvát Ilona. A z Irreg. 13. fasc.-ban levő keltezetlen levélben kéri Thur
zót, hogy mivel férje, I s t v á n semptei prédikátor halála u t á n a semptei gyüle
kezetet is gondozta, adassa meg a várossal férjének életében ki nem fizetett
járandóságait és ő maga is adja meg hátralékát, egy kántorra való búzát. 1614ben férjhez megy a szeredi iskola volt rektorához, Somodi Jánoshoz. (Árv. lt.
Fasc. 198. No. 127.)
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let, azok wtan Keszy Gaaspar* wram es az szentey w d u a r b j r o
wram mentenek, ezek wtan, noha nem szjnten egjszyges wolt, azszo
nyom eo naga, de megys az temetjszen yelen akaruan lenny, eo
naga ment Balog Ferenczné azszonyommal es Zegedy Gasparne "
azszonyommal, eo naga wtan az eo naga fraucimere ment, azok
wtan az teob nemes azszonyok mentenek es leg wtolszor az polgary
es az keoznypbol ualo azszonyallat es leanzeo szemyljek mentenék
egy szeregbe az szentegyházban, mykor az magyar ynekljstol az
deákok meg szuntenek, az wtan fjguratiue yneklettenek, az utan
yszmeg magjarul az inuocatiot yneklettjk, melyet el uygezuyn, Boldjzar pridjkator
w r a m predjkallot, predjkacio wtan ismeg deákul
yneklettenek, vygezetre az mynt wtolszor szoktak ynekleny, ma
gyarul, Jer temessük el az testet, azt az yneket elmonduan uygelet az
ceremonyanak, az testet penyg abban az boldba helheztettuk, az
kyben az szegjny wdueozult Zembery P a l wram fekszjk. Byzonyoszan meg hygje Nagod, hogy ha teobnek mondanám, szem
uytenyk benne, de uolt bjwszjgeszen ezer ember az temetjszen, k y k
waraszakrul es falukrul be gywltenek uolt.
Thouaba Nagod leueljben paranczolta wala énnekem, hogha
enmagam k y nem mehetnjkys, de Leoryncz
deákot k y kulgyem
es az mynemeo disposiciot tet az szegjny wdueozult Tordanus
uram, azt el kérészem es Nagnak fel kulgyem. Kegelmes W r a m , en
az Nagod parancholattja szerynt chelekettem wolna ebboljs, de
mynthogj az szegjny Tordanus wram testj meeg élnem uolt temetue,
maas az, hogy szegynnek az attjafjays y t uoltanak, ytjltem azt ma
gamban, hogy tálam intempestive uolna yllyen hamar az eozuegy
azszont bantany azzal, auagj chak az embereknekys kulomb kulom
ytjletek mynth az k y k keozul netalantan találtatnának olyak, az
k y k azt mondanak, hogy chak yltjyg wolth Nagodnak fauora az
szegjny Tordanus wramhoz, k y hogy el tauoztaszyk, énnekem wgy
teczjk, hogy ennyhany napyg nem kellene az testamentumnak ele
kerjszjuel az eozuegy azszont bantany, myndazonaltal, ha megys
wgyan az Nagodnak akarattja, hogy az meeg az U r Isten Nagodot
meg hozza, az testamentumot kérészük az azszontol, en azt cheleke10
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A Thurzók belső szolgája. 1617-ben Thurzó Imre biccsei udvarmestere.
(V. ö. Rimay á l l a m i r a t a i . . . Szerk. Ipolyi Arnold. Bpest, 1887. 212—213. 1. és
1617. jún. 11.-én Keszy Gáspár és társai előtt lefolyt vallatás jegyzőkön) vét.
Irreg. 15. fasc.)
Horánszky János.
Listhius Anna Rozina, Thurzó Szaniszló felesége.
Balogh Ferenc a semptei udvar kapitánya. (V. ö. D á t u m nélküli fogal
m a z v á n y „ad serenissimum principem" 26. Maii. Irreg. 15. fasc. és nyugtája 1627ből Irreg. 13. fasc.)
Személyére 1. a 81. 1. 3. jegyzetét.
A Lévához t a r t o z ó zsemberi kastély ura. Halá-a után árvái gyámja
Thurzó Szaniszló volt. (V. ö. B a y Ferenc 1605. okt. 29.-én a zsemberi kastély
ból Thurzó Szaniszlóhoz i n t é z e t t levelét.)
Bors Lőrinc számvevő. (Magister rationum.)
9
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szem, az myt Nagod paranczol
A z predjkator w r a y m nak szeoleo leueleketys
mynd elkuldeoztem es nymeíjeknek keozolok yt az Tordanus wram temetjszjn attam meg. A z U r Isten
tarcza meg Nagodat yo egjszjgben szok esztendeyg. Datum ex arce
Sempte 17. Januarii anno 1613.
Nagodnak alázatos zolgaya
Vytez Imre.
Post scripta tálam Nagod az en leuelembol meg nem erthetny
napyat az szegyny Tordanus uram temetjszjnek, mely tegnap let,
az az 16. Januarii.
18
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122.
1613.
Lépes

Bálint nyitrai
hoz,

püspök,

jan. 23.
magyar

Bécs.
kancellár, Forgách

Felsőmagyarország

Zsigmond

főkapitányához.

Alvinczi Péter kassai ref. prédikátor részére adományozott és
aláírt címeres nemeslevél nála van. H a Forgách javasolja, eltünteti.
Kéri tehát tanácsát.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.
Fasc. 82. No. 23.
Kiadva: Theológiai Szemle. I X . évf. 5—8. sz. 183. 1. "

—

123.
1613.
Thurzó

február

Szaniszló

19.

Thurzó

Sempte.
Györgyhöz.

Kéri, írja meg Kollonics Szigfridnek, hogy udvari prédikátorát, a dunán
inneni részek magyar superintendensévé v á l a s z t o t t Göncz Miklóst, bocsássa el
Thurzó Szaniszló területére, Szeredre, itt t. i. közelebb van egyházmegyéihez és
az egyházmegyék úgy kívánták már a választás alkalmával, hogy Göncz Szeredre
költözzék.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Fasc. 70.
No. 34.

Illustrissime Domine, Comes, Domine, Patrone et Fráter mihi
observandissime, post servitiorum meorum commendationem.
. A z Ngod hozzám valo io akarattjatt es ayanlasat,
1 5

A z 1613. febr. 6.-ra Semptére összehívott superintendensválasztó gyű
lés meghívói. Kürthy István helyére Göncz Miklóst ekkor v á l a s z t o t t á k dunán
inneni magyar superintendensnek.
Személyére 1. bővebben a 46. 1. 2. jegyzetét.
1 6

1

hogy Ngod az en zempczi es chekleszy" városimra nem hagy semminemeö szolgáló népet szalletanni es hogy K o l o n i c h
vramnakjs
akar Ngod irny az magjar praedikatornak, G o n c h i vramnak ide
hozzam való el bochatasa feleöli, megh szolgalom Ngodnak es ké
rem azon Ngodat, hogy Ngod irassa megh az leueleketh mind K o 
lonien vramnak, smind penigh az megh neuezeöt kett varosomnak,
mellyeth Ngnak megh igjekezöm szolgalny. A z teöbbj közöth K o 
lonien vramnak azttis megh irathatia Ngod, hogy az mikor superintendens vramnak valaztasa voltis, mind az egész giuleközetth oly
conditioual valaztata eö kegmet, hogj residentiaja i t t legjen, miuel
hogy mindenik varmegiebeöl való egjhazy embereknek közeljeb ide
eökemhez giuleközny, mas az hogj annak előttejs az superintendenseknek i t volt residentiaiok mindenkoron. Ezzel ayanlom megjs
Ngnak sok szolgalathomat. Tarcha megh az V r Isten Ngtokat sok
eztendeigh io egessegben. Datum ex arce Sempte 19. die Februarii
anno Domini 1613.
Ill-mae D-nis V-ae
servitor et fráter addictissimus
Stanislaus Thurzó
comes perpetuus terrae Scepusiensis m. p.
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124.
1613. március
Göncz

Miklós

lévai prédikátor
javai

3.

Vitéz

Léva.
1

Imréhez,

Thurzó

Szaniszló

prefectusához.

Kéri, adja tudtára, mit h a t á r o z o t t Thurzóval a szeredi egyházba való
átköltözéséről. Mivel Léváról el kell mennie, már ápr. l.-re odaköltözne, ha így
kívánja Thurzó és a szeredi egj'ház.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 10. fasc.
1

Szempcz, Pozsonymegye. Prédikátora 1614-ben Udvardi Miklós. (Árv.
lt. Fasc. 198. No. 127.)
Cseklész, Pozsonymegye.
Kollonics Szigfrid Léva zálogbirtokosa. V. ö. a 30. 1. 6. jegyzetét.
P á l h á z a i Göncz Miklós szül. a zalamegyei Pálházán. 1601-ben Sárvárott t a n í t ó , 1607-ben hegyfalui prédikátor, 1610-ben Újvárt szolgálja Isten
dicsőségét, majd Lévára kerül és Kollonics udvari prédikátorává hívja meg. I n 
nen kerül 1613-ban, miután Semptén 1613. febr. 6. án az elhunyt Kürthy István
helyére a dunáninneni részek magyar superintendensévé v á l a s z t o t t á k , Szeredre.
Később a győri e g y h á z a t gondozza és itt is hal meg 1619-ben. (V. ö. levelét Czo
bor Erzsébethez 1618. ápr. 24.-ről. Árv. lt. Fasc. 198. No. 171.) Élete röviden
Schmal i. m. 86. 1., irodalmi munkássága Szinnyei Magyar írók c. gyűjtemény
ben t a l á l h a t ó . V. ö. ezen kívül életére és irodalmi működésére e kötet 106. sz.
6. j . , 152. és 154. számait.
L . személyére a 46. 1. 2. jegyzetét.
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Generose ac vera virtutum nobilitate praestantissime V i r , D o 
mine et Patrone mihi semper observandissime, salutem et subiectissimam servitiorum meorum offero commendationem.
Az el mult februariusnac kilenczedic napian, mikor immár az
Istenben kezdőtt dolgainknac boldog végezése vtan el oszlásban valánk Sempterül, az minemű clausulákat Kegd az en szeredj hiuatalra való aszensusom felől assignalt vala, akartam volna, ha Kegd
tuttomra adhatta volna, mit concludalt legiön Thurzó Stanislo
vrunckal eö nagaual, auagy chiac ezertis, hogy enis tudnám mihez
tartany i t t magamat.
En az en kegielmes K o l o n i t s vramnac minden actait az my
ackorj giölesünknec meg irtam. Söt aztis inseraltam, hogy en neköm
innen, Leuarul vgian nolle velle el kellessec lakóul költöznöm az
egész contuberniumnac veghezésebül, mellyet tudom ö naga nem
örömest lát es azért sem adott 3 hettül foghua választ leuelemre,
hanem chiac szoual izent.
H a azért Istennec, Thurzó vramnac eö naganac es az közönsegös szeredi gyöleközetnec Kegteokkel egietemben, mégis ez en fe
lölem el végezött akaratia, hogy oda való szolga legiec iöuendöre,
en Istentül váruán mostis, az en akkori ighéretömnec vra vagioc es
ad primum diem Április egy kotsit, ha küld Kegteöc, által megiöc
e» az nagy heti es husueti innepöket ott töltöm az isteni szolgalat
ban el. Az utan derek keppen concludaluan, chielédömnekis által
vitelére iob alkalmatosságom leszön. En ott noha szeghen Istuan
vram idieben elégszor voltam, de soha sem kerdöztem az ott való
prouentust, Kegd monda, hogy ö naga az mit Istuan vramnac adott,
azt ennekemis megh adgia, k i n contentus lehetöc. En az Kegd mon
dását es ö nga kegielmes igheretét nagiobra bötsüllöm, hogy sem
mint azt contentiora vonnám, főképpen chiac ezertis, holott Kegd
az leuaj parochialis prouentustis tudgia, m i legiön.
Egy veteményös kerté vala eö kegenek az schola ház mögött,
azt velőm, hogy nem a parochiahoz birta Istuan v r a m , azon kiuöl
talán kertié sem volt. En pedig az nélkül nem lehetnék, item holott a
parochiahoz szőlőis nintsen, énnekem pedis; az szőlő tartáshoz de
rék keduem volt mindenkoron, egy szőlőtskereis kellene, ha ott
lakos lehetnéc, szert tennőm, chiac házam nepe kedueertis.
Kegdnec vram ezt chiac azért akaram tuttara adnom, hogy
ha az en szolgalatom az nagv hétre es az husueti innepökre oda
Szeredbe kiuantatic, eztis hagyhassam mégis valami modgiaual, hogy
az szeghen meg terült halgatoimat azonközben meg giontathaszam.
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Febr. 6—9. k ö z ö t t tartott Semptén a superintendensválasztó gyűlés.
Szered, Pozsonymegye.
Kollonics Szigfrid, Léva ura.
Kürthy István az elhunyt szeredi prédikátor és dunáninneni superinten-

Az V r Isten tartsa es látogassa sok iauaiual megh Kegdet. Datae
Leuae 3. Mártii 1613.
Vestrae generosae Dominationis
servitor deditissimus
Nicolaus Göncz, minister ecclesiae Leuensis m. p.
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Kívül Vitéz rájegyzése: Anno 1613.
laus Göncz.

in Martio. Reverendus dominus Nico

125.
1613.
Xilander

István

március

<?. Szépesváralja,.

szepesváraljai prédikátor

fraternitas

esperese

Thurzó

és a 24

szepesi

városi

Györgyhöz.

Jelenti neki öccsének, Kristófnak az ev. vallásra térését, be
számol annak okairól és körülményeiről, valamint az ev. testvérek
nek fölötte érzett nagy öröméről.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.
Kiadva: Bruckner G y . : A szepesváraljai zsinat. Nyíregyháza, 1914.16.1.
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126.
1613.
Abrahamides

amely
tokain
tokok
kalók

március

Izsák bajmóci
Thurzó

28.

Bajmóc.

prédikátor és
Györgyhöz.

superintendens

Mikovius Jakab berencsi esperes felhívta a figyelmét
arra a veszélyre,,
Balassa Menyhért özvegyének a kath. vallásra t ö r t é n t áttérésével a bir
levő ev. e g y h á z a k a t fenyegeti és segítségét kérte, hogy legalább a bir
örökösét, a fiút Pétert, lehessen kiragadni az őt állandóan áttérésre sar
kezeiből. A kérést Thurzónak továbbítja és kéri közbelépését.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg. 2.

fasc.

Illustrissime Comes et Domine, Domine, Palatine ac Patrone
plurimum colende, salutem precor, mea debita obsequia officiose et
humiliter commendans.
Ill-mae C-ni V-ae ante menses aliquot perscripseram de peri6

Személyére 1. a 142. 1. 4. jegyzetét.
Bruckner a levelet nem az eredeti, hanem Goltz Joachim prédikátor fel
jegyzése u t á n közli, amely szövegében többször eltér ugyan az általunk hasz
nált eredetitől, de ezen eltérések a lényeget nem érintik. Bruckner közlésének a
dátuma azonban az eredeti alapján 1613. március 9.-re javítandó.
1

culo salutis animae, quod evidenter imminebat non tantum dominae
viduae Balassianae in Malaczka, sed etiam heredi atque ita
ditioni i l l i universae, idque ex importunitate domini Wesselenj,
istic nidulantis et unice in hanc perniciem socrus et affinis excubantis. Non etiam ignoro, V-am Ill-mam C-nem suo officio non
defuisse in monenda illa, caveret sibi et filio etc. sed ecce, proh
dolor, quale accipio nuncium, ex literis optimi v i r i Jacobi M i k o w i i
(iam dum illae ad me pervenirent, vita functi) Branchensis senioris,
qui inter cetera haec seribit: „Illud ex officio mihi incumbit, ut
reverendam Dominationem Vestram de statu ecclesiarum Plawcensis ditionis edoceam, qui nunc est periculosissimus. Magnifica
enim domina ad pontificios descivit. Filius vero, et ditionis heres,
magnificus dominus Petrus Balassa," a matre, avuneulo, affine et
monachis ad defectionem quoque sollicitatur et fluctuat mente.
Haesit enim imagiunculam agni de collo suspensam. Per amorem
igitur Christi, per salutem, inquam, ecclesiarum illarum tam frequentium, reverendam Dominationem Vestram obsecro et obtestor,
ut huic pio magnati et tam numeroso populo salutari auxilio et con
silio mature et priusquam in praecipitum ruant, subveniat, haesitantes confirmet, labascentes suffulciat, quod per illustrissimum domi
num comitem palatinum, qui et tutoris et patris loco est orphanis,
hisce commode effici potest. Prolabante enim hoc in errorem, quod
Deus avertat, actum erit de ecclesiis illis, quod Deus avertat etc."
Haec bonus ille senior piae memoriae.
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Quia itaque Passmanni et Veseleny artes, perdita
matre, in eo enixissime laborant, ut et adolescentulum illum
1

3

iam
cor-

Balassa Menyhért özvegye Bakics Margit.
Malacka, Pozsonymegye. Detrekő várához tartozott.
Wesselényi István. Második felesége Balassa Menyhért és Bakics Margit
leánya Ilona volt. A z esküvő e l ő t t Wesselényi az anya kívánságára 1609. aug.
25.-én Thurzó György és még 5 tanú előtt reverzálissal kötelezte m a g á t , hogy
mivel Ilona ev. vallású, őt vallásában nem háborgatja, s ő t ev. prédikátort tart
részére. (Századok, 1872. 346. 1.) Később azonban ú g y az özvegy, mint a fia
Péter áttértek, főleg Wesselényi buzgósága folytán, a kath. hitre.
Berencs, Nyitramegye. A berencsi kerülethez tartozott Malacka.
A pozsonymegyei Detrekő vára a h o z z á t a r t o z ó birtokokkal. A Balassa
család bírta.
Balassa Menyhért és Bakics Margit fia. Megh. 1621-ben. 1615-ben hagyja
el az ev. vallást, főleg Wesselényi rábeszélésére, valamint felesége Pálffy Mag
dolna kedvéért.
Anyja, Bakics Margit, testvére Bakics Péter.
Pázmány Péter. Szül. 1570. okt, 4.-én. megh. 1637. márc. 19.-én. S z ü 
lei református hitét 1583-ban feladta és 1587-ben belépett a jezsuita rendbe.
1601-ben Sellyén működött, 1607-ben pedig Forgách esztergomi érsek mellé ke
rül. 1616. ápr. 25.-én kerül a turóci prépostság
élére és még ebben az évben,
szept. 28.-án esztergomi érsekké neveztetik ki. 1629-ben biborosi m é l t ó s á g o t kap.
Életrajzát megírta Fraknói Vilmos: P á z m á n y Péter 1570—1637. Bpest, 1886.
Magy. Tört. Életrajzok. L . továbbá Angyal i. m. és H ó m a n — S z e k f ü : Magyar
történet 5. k. vonatkozó fejezeteit.
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rumpant et sic totam in periculum adducant ditionem, quo, cum
aliud non possim, post Deum me vertam, non video, quam ad
Ill-mam C-nem V-am, orans et obsecrans propter gloriam Dei et
ecclesiarum illarum salutem, dignetur haud gravatim patris curam
suscipere in eruendo illo herede ex rictu et faucibus coccineae illius
bestiáé praesentissimique interitus. Plura non scribo. Certissima spe
fretus, Illmam C-nem V - a m pro eo, quo flagrat, erga salutem
ecclesiarum evangelicarum adesse, adolescentuli illius, illustri loco
nati, non minorem, quam propriorum viscerum curam, suscepturam
esse. Dominus noster Jesus Christus, magni consilii angelus, adsit
omnibus consiliis et laboribus Ill-mae C-nis V-ae, illamque nobis et
patriae calamitosae sospitet in annos quam plurimos. Amen. Baymocio properantissime 28. Mártii anno 1613.
Ill-mae C-nis V-ae
servulus humilis
Isaac Abrahamides Hrochotius m. p.

127.
1613.
Lány

Illés biccsei

prédikátor

április 13.

Biccse.

és superintendens

Thurzó

Györgyhöz.

P o n g r á c Dániel és Permay János, Wesselényi I s t v á n familiárisa, megparan
csolták a teplici ev. prédikátornak, hogy Szt. G y ö r g y napjáig a paróchiát hagyja
el. A prédikátort és az ev. vallást védelmező Nedeczky Andrást Pongrác meg
sebezte. Varinban a templom és az iskola leégett. A szulyói prédikátornak is el
kellett hagynia S z u l y ó t , ez lőn a sorsa Liptómegyében is két prédikátornak.
Kéri Thurzót, védje meg Isten szolgáit.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Domine Comes, Domine et Patrone mihi observandissime, salutem et benedictionis divinae uberrima incrementa
Ill-mae C-ni V-ae precatus, omnia observantiae officia defero.
Etsi scio, ignem igni et afflictionem afflicto non esse addenda,
atque idcirco occupatissimae C-ni V-ae negotium exhibere minimé
vellem: evidenti tamen eoque praesentaneo periculo ecclesiae Teplicensis extimulatus, necessario hasce scribendas putavi. Sabbato
magno ante Pascha Domini Dániel Pongracz et Johannes Permay,
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Trencsénteplic, Trencsénmegyében. A z előzményekre v. ö. a 71. számot.
1608-ban báróságot kap, megh. 1616-ban. Birtokai Trencsén és Nyitramegyében voltak.
Permay alias Kloth János „palatii lateranensis comes", 1605-ben a gráci
akadémián baccalaureatust nyert. E g y k o r ú feljegyzés szerint a protestáns prédi
kátorok nagy üldözője volt és ahol maga nem boldogult, ott hatalmasabbak se
gítségét vette igénybe. í g y űzette ki Zsolnáról, Eszterházy Miklós birtokáról,
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assumpto filiolo magnifici domini Vesselény,' quem in absentia do
minae aviae ipsius ex arce Illava accepisse perhibentur, post prandium in castello Teplicensi peractum, venerunt cum rusticis suarum
partium in domum parochialem. U b i mox dominó concionatori
exposuerunt, subditos utriusque domini, nimirum domini Vesseleay
et Pongracianos, institisse hactenus frequentissime de pontificio sacerdote in ecclesiam Teplicensem introducendo: dominos igitur ad
ipsorum instantiam omnino iam decrevisse, petitioni ipsorum satisfacere, i d enim magistratus boni officium requirere. Mandare igitur
concionatori, ut de alio loco sibi prospiciat et a festő D . Georgii
parochiam evacuet: alioquin capillis inde extractum i r i . Quae, cum
dominus Pongracz elocutus esset, subiunxit Permay, eandem sui
quoque domini voluntatem esse, eo quod non possit haereticum
bona conscientia diutius tolerare. Quin etiam filiolum domini Vesseleny interrogavit: Ferko, yakoweho ty kneze chaess w Teplicy
mjti? Puer, u t i erat edoctus, respondit, papezka. Auditis, inquit
Permay ad subditos, iste est vester hereditarius dominus et idem
vult, quod páter eius, nisi obediveritis, fustibus poenas luetis. Haec
cum agerentur, Andreas Nedeczky nobilis, hactenus servitor Danielis Pongracz, solenniter suo et reliquorum patronorum evan
gelicorum nomine contradixit et protestationem instituit. Pongracz
iratus, servitio suo i l l i interdixit. I b i ille maiore sumpta fiducia,
veluti iam non amplius servus, sed Über, ulterius instabat: N u m quid tu solus patrónus es ecclesiae Teplicensis et dominus Vesselény? U b i ergo erit dominus Szuniogh, ubi domina derelicta, ubi
dominus Andreas Pongracz, ubi dominus Lehotsky et Boch4
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Lovchanus Timotheust, Teplicből, Wesselényi I s t v á n birtokáról, pedig Pannificis
Jánost. „Vidit hoc dominus Deus, noluitque inultam relinquere legatis suis illa
tain iniuriam, iustus es, 0 Deus et iustum iudicium tuum, sic pereant omnes
inimici tui, Domine." 1618. júl. 29.-én t. i. gyilkosságnak esett áldozatul és eb
ben az egykorú író Isten büntetését látja. (Fasc. 7. No. 41.)
Wesselényi István fia, Ferenc a későbbi nádor. Szül. 1605-ben. Nagy
részt nagyanyja, Perényi Borbála, Dersffy Miklós özvegye, ekkor már Ostrosith
Andrásné nevelte.
Wesselényi István középszolnoki főispán, szerémi bán. Első neje Dersffy
Miklós honti főispán leánya K a t a , így kerül h o z z á
Teplic.
Dersffy
azonban
1604-ben az esküvő előtt szerződést köt Wesselényivel, hogy a reá szálló Dersffybirtokokon az ev. vallást megtartja. (Hóman—Szekfü id. müve 5. k. 274. 1.)
Első felesége meghalt 1607-ben. Második házasságára v. ö. a 1J 5.1. 3. jegyzetét.
Illava, Trencsénmegye.
Pannitonsoris János. (V. ö. a 71. számot.) I t t találjuk még 1616 ban is.
(Árv. lt. Fasc. 198. No. 153.)
Fordítása: Milyen papot akarsz Teplicen?
Teplicben a Nedeckyeknek is volt részük. A csa'ád történetét megírta
Nedeczky Gáspár: A Nedeczky család története c. munkájában. Töredékes ada
tai miatt nem igen használható.
Szunyogh Mózes. Megh. 1621-ben.
A Pongrácok családfáját 1. Jedlicska P á l : Kiskárpáti emlékek 2 k.
Bpest, 1882—1891. 2. k. 62. 1.
Lehotzky György trencsénmegyei szolgabíró. Mint Trencsénmegye kö
vete részt vett a zsolnai zsinaton.
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kay, ubi nos de Nedeza nobilesr Quid autem dominus palati
nus,
summus orphanorum et nereüum tutor? Imo ne dominus
Ezterhazy
quidem hanc in rem consentit? His auditis, dominus
Pongracz," correptum capillis Andreám Nedeczky," in terram prostravit et pugnis, alapis, verberibus ita afflixit, ut ex utraque narium copiosus sanguis emanaret, quo bina vel terna strophiola i m buta sunt. Vulneravit quoque hominem in facie anulo suo ad
sanguinem, quas ego cicatrices ipse hodie conspexi. Sed aget nobilis
causam suam suo tempore. Ego per dominum Lehotsky
et con
cionatorem Teplicensem requisitus, de periculo ecclesiae V-am I l l mam C-nem mature certiorem reddendam putavi, etiam atque etiam
orans, dignetur pro sua pietate et sapientia adinvenire modum et
viam, qua conatibus impiis tempestive occurratur, ne inposterum illa
ecclesia et post eam Varinensis, " puro verbi sacrati pabulo destituatur. Quod ipsum rogant etiam ceteri dictae ecclesiae orthodoxi
patroni et auditores, quorum querimoniam propediem Ill-ma C. V .
leget et audiet. Varinnae, si adhuc C. V . nescit, die i . Április una
cum templo et schola funditus incendio periit, sola domo parochiali
et diaconica residua et paucis aliquot versus Krasniam
domibus
dominae relictae subditis. Szuloviensis
concionator iam eiectus in
inquilinatum domini Johannis D a v i d
delitescit. T a k na ty kneza
wssudy zahrmélo. Utinam non sit omen infaustum. Etiam do
mini de Kis Palugia suum ablicentiarunt et ibidem in Liptovia
alii duo eandem fortunae aleam experiantur, nec est patrónus aut
protector. Deus domum inclitam Thurzonianam servet et benedicat,
imprimis Ill-mam D-nem V-am publico ecclesiae et regni bono.
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Bocskay Miklós 1600 ban lett református. 1601-ben Zemplénmegye al
Valószínűleg felesége Berzeviczy Judit után patrónusa a teplici egy

Thurzó György.
Esterházy Miklós. Szül. 1582. ápr. 8., megh. 1654. szept. 11. Királyi
tanácsos, 1616-tól zólyomi főispán és főudvarmester. 1622-ben Thurzó Szaniszlóval szemben nádorjelölt s még ebben az évben elnyeri az országbírói méltósá
got. Thurzó Szaniszló u t á n 1625-ben nádor lett. Felesége Dersffy Orsolya révén
kegyura a teplici egyháznak. Politikai szereplését és jellemzését megírta Angyal
i. m. v o n a t k o z ó fejezeteiben. V . ö. Eszterházy Miklós Magyarország nádora. 3 k.
és Fraknói Vilmos: P á z m á n y Péter 1570—1637. Bpest, 1886. Magy. Tört. Élet
rajzok. 157. s köv. 11. Hajnal I s t v á n : A z 1642. évi meghiúsult országgyűlés idő
szaka. Bpest, 1930. Esterházy hg. kiad., Fekete, Ludwig: Türkische Schriften
aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy. Bpest, 1933. Esterházy hg.
kiadása.
Várna, Varin, Trencsénmegye. Wesse'ényi a földesura.
Kraszna, Trencsénmegye.
S z u l y ó , Trencsénmegye.
Trencséni alispán, 1619-ben és 1625-ben Trencsénmegye országgyűlési
követe: Tőle ered a család prot. ága. Birtokai Trencsénmegyében vannak.
Értelme: E r r e a papra mindenütt rájárt a rúd.
Földesura a Nagypalugyai Palugyai család.
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Quam cum illustrissima domina comitissa et generosissimis liberis
protectioni divinae commendans, felicissime valere discupio.
Datum Bytschae 13. Április anno 1613.
V-ae Ill-mae C-nis
semper addictissimus cliens
,
Elias Lany m. p,
Kívül rájegyezve: Posonii alsbald zubestellen.

128.
Keltezetlen.
Nanticovius

Mihály

Í1613.

körmöcbányai

április.

Körmöcbánya.]

prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

A körmöcbányai kamara alkamaragrófja,
Fleisch György, feljelentette
prédikációi miatt felségsértés címén. E z e l ő t t négy évvel t. L , mikor a fémbányá
szok k ö z ö t t nagy volt a szükség, mert bérüket heteken keresztül nem kapták
meg, egy prédikációban figyelmeztette a kamarát, hogy méltó a munkás a bé
rére és azt nekik idejében fizessék ki. E z z e l kezdődött közte és a kamara kö
z ö t t az ellentét, amely nyíltan ez év febr. 3.-án tartott prédikációja miatt rob
bant ki. S z ó v á tette u. i. azon polgárok helytelen eljárását, akik a városi magistratussal szemben t a n ú s í t o t t engedetlenségüket a kamara instrukcióival men
tik. Bár e beszédje miatt Fleisch még febr. 9.-én megtette ellene a feljelentést,
mivel semmi bizonyítéka nincs ellene, az ü g y végleges eldöntését húzza, s ő t a
fellebbezés ú t j á t is elzárja előle. A nádorhoz fordul és kéri, hogy juttassa igaz
ügyét jó véghez.
Eredeti, sajátkezű levél. — Irreg. 2. fasc.

Illustrissimo et generosissimo principi ac dominó dominó
Georgio Thurzó de Bethlem Falva, comitatus Arvensis comiti perpetuo, iudici Cumanorum, sacratissimae regiae maiestatis intimo
consiliario, nec non regni Hungáriáé palatino, dominó, dominó meo
clementissimo, gratiam et pacem in Christo Jesu Amen.
Illustrissime Princeps, serenissime et clementissime Domine,
prudenter est dictum a duobus praestantissimis et vetustissimis poetis
apud Graecos, Homero et Hesiodo: Verecundiam inutilem esse viro
egenti: nisi enim petat, qui opus habet alieno auxilio, nonnunquam
etiam instet ac urgeat petitionem, quod cupit aut petit, non consequitur: Cuius rei etiam illustre exemplum nobis proponit ipsa
Veritas Christus, Luc. 18. in vidua, saepius instante apud impium
iudicem, ut ab Evangélista ibi nominatur.
Quapropter, ut vidua ibi iniquum iudicem adoritur inquiens:
Vindica me ab adversario meo, ita ego C-nem V-am serenissimam,
ut vigilantissimum et aequissimum iudicem accedo, simili modo i n - '
stans et clamans: Vindica me clementissime Princeps, vindica me
ab adversariis meis, officiariis nimirum Camerae Cremnicensis et
imprimis Georgio Fleischio subcamerario, qui extrema quaeque in

meam et meorum perniciem propter veritatem concionum mearum
mihi intentat et machinatur.
U t autem non omnia et singula, sed suprema tantum vestigia
huius rei commemorem, Ill-mam C-nem V-am ignorare nolo, quod
ab hinc annis quatuor, cum inter fossores metallicos magna extitisset
necessitas, propterea, quod ipsis merces per aliquot septimanas
exoluta non fuisset, ibi inter alia, ex officio non tantum fossores
metallicos ad patientiam, sed et officiarios Camerae monui, ut sedulo darent operam, ut operariis stipendia tempestive solverentur,
ne fame contabescerent. Ipsi vero officiarii aliquid mensae suae
regiae subtraherent et in miseros operarios conferrent, suos praestantes caballos et equos, quales etiam magnifici et generosi vix alerent, divenderent, lasciviam et luxuriam in vestitu abiicerent,
induerentur cilicio, agerentque poenitentiam in cinere, ut Scriptura
loquitur et quia circa idem tempus etiam concio incidit de infideli
oeconomo, Luc. 16. inter alia, pro ut textus innuit, movi hanc quaestionem: Unde delatores scire potuissent, oeconomum dissipasse bona
Domini sui? Subintuli: Quia sciebant, ipsum, priusquam adipisceretur oeconomiam, miserum fuisse lurconem et comedonem (Germani dicunt armer Schlucker), qui alterius quadra vixisset ac
propterea ex propriis non potuisse tantum luxum et sumptus facere.
Proh Sancte Deus, quam debachati sunt in me officiarii Camerae
propter hanc concionem, quam me omnibus diris devoverunt.
Haec sunt primordia, clementissime Princeps, serenissime Do
mine, praesentis meae persecutionis et Vatiniani camerariorum adversum me odii, quod gliscere iterum coepit circa diem 3 Febr. currentis anni, nam ab eo tempore alta mente repostum mansit iudicium
Paridis, ut cum poeta loquar.
Cum itaque similiter ex officio dicto die, qui erat dominica
Septuagesima, concionem de magistratu instituissem, et in epilogo
concionis etiam de contumacia quorundam civium, qui hactenus,
nescio, quibus instructionibus Camerae, suam inobedientiam contra
magistratum urbanum excusare voluerunt, dixissem, subieci tandem:
Omnes novae constitutiones et instructiones veteribus nihil derogant.
sed potius eas stabiliunt et confirmant.
Propter haec verba et quaedam alia male intellecta et studiose
distorta et depravata, supra nominatus Georgius Fleisch, subcamerarius, die 9. eiusdem mensis contra me forensem instituit actionem,
in qua me criminis laesae maiestatis accusavit, ut hominem sedi1

1

A bányavárosok története m e g t a l á l h a t ó Wenczel munkáján kívül Pech
A n t a l : A l s ó m a g y a r o r s z á g bányamívelésének története. I t t e levélben említettek
ről a 2. k. (Bpest, 1887.) 82. lapjától van szó. A bányák tönkrementek, jövede
lem nem volt s így a munkásokat nem igen tudták fizetni, akik fellázadtak.
1610-ben t ö r t ki a lázadás, mire meg is kezdték a helyzet kivizsgálását. A z ál
talunk közölt négy irat jellemző ismeretlen adatokat s z o l g á l t a t a helyzet egy
házi és társadalmi oldalának a megítélésére.

tiosum proclamavit et nondum audita causa, ab amplissimo senatu
serio et instanter postulavit, ut me ab officio suspenderet. Ego vero
contra instabam et urgebam, ut conficta sua erimina adversarius
probaret, antequam poenas de me exigeret. Sed hic pisce mutior erat
et ne N» quidem, quod ad rem facérét, protulit.
Quibus autem módis et quam dolose, post septem hebdomadas
tandem praeter expectationem cum meam, tum amplissimi senatus
et meorum auditorum, mihi suggestum i m praesentem usque diem
inhibitum, et obsignata quadam sententia, amplissimoque senatui
Cremniciensi transmissa, omnis via pro appellatione vel ad C-nem
V-am Ill-mam vel ad minimum ad dominos superattendentes et
reliquos fratres theologos praeclusa fuerit, prolixum foret hic re
censere, acta idipsum ad oculum demonstrabunt, ad quae etiam et
ad magistratum et auditores meos, si opus erit, me refero.
Interea temporis vero amplissimus senatus, ut me in officio
retineret, septimanatim meum mihi numeravit stipendium, aliaque
praestitit, pro quibus non sufficientes i l l i gratias agere possum.
Cum vero res diiudicata nondum sit et propter adversarium,
quem magistratus meus ad transactionem cogere non potest, semper
differatur, adversaque pars dolose incipiat, agere et compromittere
pecuniam civibus, ut i n mei, in exilium missi locum alium, quem
adversarius probat, accersant et substituant: Ideoque ad C-nem
V-am, clementissime Princeps, serenissime Domine, confugio, eamque per omnia sacra oro, obtestorque, ut mihi indigno ministro SS.
euangelii auxiliatrices suas manus porrigat et pro sua erga miseros
et desertos verbi divini ministros dementia et a multis pluribus
módis decantata et commendata humanitate, si potis est fieri,
causam meam cognoscat et me ab adversariis meis vindicet, meque
in integrum restituat. N o n enim hactenus auditores in ipsis, sed
observatores habui, qui mea dicta, facta, gressum, incessum observarunt, ut animam meam perderent, nec dum cessant, neque cessabunt (id quod evidentissimis aliquot indieiis, si opus esset, probare
possem), nisi me C. V . sub umbra alarum suarum protexerit et sibi
commendatum habuerit.
Ego vero cum meis et ecclesia mihi commissa, ut hactenus, ita
quoque deinceps pro C-ne V-a vota facere et orare non desinemus,
ut Deus ter optimus maximus propter filium suum unigenitum, humani generis unicum redemptorem, Ill-mam C-nem V - a m una cum
tota illustrissima família in Nestoreos annos salvam atque incolumem, pro salute huius afflictae patriae nostrae conservare, ab i n sidiis malorum tueri, salubribus illius consiliis aspirare et in omnibus
piis coeptis fortunare atque fecundare dignetur, ut omnia, quae a
C-ne V-a serenissima suscipiuntur atque aguntur, ad divini
nominis glóriám imprimis et deinde ad incrementum et auream pacem huius regni incolarumque utilitatem dirigantur. V i v á t et valeat
quam rectissime in Christo Jesu C. V . , vivát vívat et aeternum va-

leat. Amen. Exoptatum et benignum a C-ne V-a expecto responsum.
Serenissimae C-nis V-ae observantissimus et subiectissimus
servitor
M . Michael Nanticovius
minister verbi divini et pastor ecclesiae
Cremnicensis."

129.
(I6IJ.)

Keltezetlen.
A

körmöcbányai

vádpontja

kamara

Nanticovius

alkamaragrófjának,
Mihály

Fleisch

körmöcbányai

Györgynek

ev. prédikátor

hat
ellen.

Azzal vádolja Nanticoviust, hogy prédikációival felségsértést
követ el. A z t hirdeti, hogy a kamara tisztviselői hivatalukon kívül
a városi tanács alá tartoznak, hogy a kamara csak kötelességteljesí
tésüket ellenőrzi, de bűnügyi szempontból a város bírája ítélkezik
felettük, akinek az idézésére tartoznak megjelenni.
1

E g y k o r ú másolat. — Irreg. 2. fasc.

130.
(I6IJ.)

Keltezetlen.
Nanticovius

Mihály
a

129.

körmöcbányai

sz. iratban

ellene

ev. prédikátor
emelt

vádak

védekezése

ellen.

A hat vádpont mindegyikére kimutatja, hogy azokat Fleisch
György alkamaragróf és a körmöci kamara többi tisztviselői prédi
kációinak rosszakaratú félremagyarázása alapján emelték ellene.
Mivel tehát sem felségsértést, sem pedig egyéb törvényekbe ütközőt
nem követett el, nincs mit visszavonnia.
1

Eredeti, Nanticovius sajátkezű írásával. —

Irreg. 2. fasc

131.
1613.
A

győri

ev. valláson

április 22.

levő magyar

Győr.
sereg

Thurzó

Györgyhöz.

Többszöri kérés u t á n a most eloszlott országgyűlés alatt ismét felkeres2

1

1

A viszály elintézésére v. ö. a 134. számot.
Nanticovius védekezését 1. a 130. számnál.
A viszály elintézésére v. ö. a 134. számot.

ték úgy őt, mint az országgyűlést kérelmükkel, hogy engedtessék meg nekik val
lásuk gyakonata és prédikátor behívása. A z országgyűlésről visszatérő követük
től azonban szomorúan hallották, hogy ezt — mint előbb — ú g y most sem
lehetett kivívni. Náprágyi győri püspök u. i. azt mondta, hogy ő jelölt ki he
lyet az ev. vaLás gyakorlására és megengedte, hogy a prédikátor bejárjon a vá
rosba, mikor azonban őt e n y ü a t k o z a t alapján megkérdezték, azt tagadta. E z 
után a káptalanhoz fordulván, kérelmüket ez is e l u t a s í t o t t a . Kérik Thurzót,
adja nekik írásban, hogyan áll tulajdonképen az ő ügyök.
Eredeti levél, zárlatán 4 papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —• Irreg. 2.
fasc.

Szolgalatunkat ayanliuk Nagodnak, mint nekünk klmes vrunk
nak, kiuanunk Istentöli Nagodnak minden lölki es testi iokath meg
adathnj. Kegielmes Vrunk, köllettek Nagodatth ez dologboll megh
találnunk, miuell hogi ennek elötteis sokszor es ez mostanj ország
giülesebenis találtuk megh Nagodath es az neömeös országot leuelönk s köuetünk általi szamlalhatatlan sok keserues köniörgesünkell,
hogi az Christusnak az euangelioma lenne szabad itben Gieörötth
predikaltatnj, meli minekünk sem az elöth, sem penigh most nem
engedteteth, seötth ugian k i rekesztettek minketh az neömeös orszaghnak i l i kegies uegezeseböll, minth ha mj mas v y tudomanth
uallanank auagi kiuannank, mellieth Isten m i tőlünk kelmesen ell
tauoztasson." Azertth klmes Vrunk, mosth mi nekünk nem kölömben uagion dolgunk, minth mikor Christus vrunkatj az tanituaniok
serkengettik uala, mikor az tengeri haborutoll felnek uala, hogi
föll kellien, merth ell uesznek. Hasonlóképpen mys, k i k ebben ez
helben uagiunk. Masth haniattatunk az tengeri haboruktoll, mellieth
my igaz köniörgesünk által io lölki esmerettel szeniuedünk az Chris
tusnak mondása szeörenth, ualakik titeketh háborgatnak, az en sze
mem fenieth uerik azok. Tudgiuk bizoniossan, hogi ualameli keseöre, de megh halgatatunk, az az Sz. Isten az eö ereiének általa
elöli ueszeön benünk, az mikor az embeöri ereö megh fogiatkozik.
Azertth kegielmes Vrunk, megh jöuen az mi köuetünk Posoniboll, megh monduan minekünk, hogi az mifelölünk ualo uegezes k i uoniattatot az neömes országnak uegezese közeöl, mellieth
mj megh heruatth siralmas sziuell hallottunk ugi annira, hogi megh
az igazak közöllis ez dologh sokakath megh tibolitot, lathuan azth,
hogi az mi igazságunkban Isten uthan ninchen senki, k i mellettünk
foghion az Isten neuenek tiztessege melletth es telliessegessen chak
mi légiünk azok egész Magiar Orszaghban, az kiknek ne légien sza
bad az Christus euangeliomainak közöttünk hirdettetnj.
Megh monduan minekünk az mi köuetünk azth, hogi Nagod
nak es az nemes orszaghnak arra felelth uolna Napragi vrunk Ö
naga, az itth ualo gieöry pispök, hogi az v y uaras uegen, innendt
1

3

1

A z 1613.-Í országgyűlés tárgyalásait 1. Zsilinszky i. m. 2. k. 60. s köv. 11.
A z előzményekre v. ö. a 92. és 96. számokat.
Náprágyi Demeter. E g r i prépost, szerémi püspök, majd 1596—1606 k ö 
z ö t t erdélyi 1607—1619 k ö z ö t t győri püspök és kalocsai érsek. V. ö. a 187.
számot.
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3
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az Bechy kapu eleöth, alkalmatos helth mutattatth mi nekünk, az
holl predikallianak. Azonképpen, hogi az prédikátornak szabad
légien az uarosban köreöstölnj, giontatni, az halotterth s egieb dolgaierth be járni közinkben az varosban. Meli dolognak megh telliessitteseierth oda küldöttük közzölünk negi jo akaró bizoth vrunkat es attiankfiaith pispök vrunkhoz ö nagahoz, fogadására emleköztettök. A z t t h tette ö naga az ualaszth, hogi ö nem fogadta N a 
godnak sem az nemes orszaghnak az feölliöbb elöli számlált dolgokath, merth ha fogadta uolnais, nem lehetne, miuell hogi az a
föld az captalane es ö azzal nem szabad.
A z captalanbeli pap vrak közöllis ketten uoltak otth ö naganall azkor es azok is azth mondottak, hogi ök nem adnak az ö
földökön helt, az hol prédikálnának es az ö akarattiokboll be sem
bochatattik az prédikátor semifele szükségünkre. Azerth Nagod
nak akartuk éz dolgoth tudására adnj es az Istenerth köniörgünk
Nagodnak, adgion mi nekünk bizonios ualaszth jrasa általi, hogi
annak utána ne busitchuk Nagodat erte, miben légien az mj dol
gunk, merth mi chak ketseg es remensegh alath uagiunk, minekünk
Nagodon kiuöll Isten utan ninchen senkihez bizodalmunk, merth
lattiuk, hogi ha az kősziklához tamaszkodnankis, azis ell hajolna
előttünk. Azerth my az Nagod attiaj klmes gonduiseleseth uariuk.
Tarcha Isten Nagodath kedues jo egessegben. Datum Jaurinj 22. die
Április anno 1613.
5

Nagodnak alazattos szolgaj
az gieöry uitezleö magiar seregh,
kik az Augustana confession uagiunk.

4

0

A mai Erzsébet-térnek a nyugati sarkán, a Rába partján á l l o t t , átve
zetett az Újvárosba. (Csányi Károly müegyet. tanár úr szíves közlése.)
A győri káptalan volt a földesura az ú. n. Káptalan-Győrnek, ma Fe
renc József városrész.
A győri protestáns zsoldosok vallási panasza az országgyűléseknek a
bécsi béke u t á n csaknem állandó t á r g y a volt. 1608-ban követeik
útján
kérik
Thurzót, vigye keresztül az országgyűlésen, hogy a prédikátor visszatérhessen
hozzájuk. A z 1608-as végzések értelmében be is vitték prédikátorukat és tanító
jukat Nagygyőrbe, de „az nemeth wraynk", amint írják 1609-ben az ország
gyűlés karaihoz és rendéihez, ezeket onnan ismét kiűzték. Orvoslást kérnek, hi
szen N a g v g v ő r az ország „saját" tagja és a törvények értelméb?n joga van
prot. lelkitanítók bevitelére. (Árv. lt. Fasc. 203. N o / 18., Fasc. 198. No. 6.)
Későbbről 1619-ből van ismét adatunk. Ekkor jún. 29.-én u t a s í t j a Thurzó Sza
niszló országgyűlési követét, Plathy Ferencet, hogy a győri szentegyház ügyé
ben az országgyűlési követeknél járjon el. V. ö. Plathynak a következő napról
Pozsonyból Thurzóhoz írt levelét. (Irreg. 6. fasc.) Az 1647-es országgyűlés az
után megengedi, hogy Győrben templom épüljön és ott protestáns prédikátor
állandóan tartózkodjék. (Acta publica 24/33.)
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132.
1613.
Grelnertius

Baltazár

május

predméri

23.

Predmér.

prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

Ellenségei nem elégedtek meg azzal, hogy igaztalanul elütötték a besz
tercei prédikátorságtól, hanem mostani állomásán, Predmérben is állandóan áskálódnak ellene. De hiába teszik, mert védelmébe vette őt Thurzó, aki a mostani
szomorú időkben az egyháznak és szolgáinak erős védője. K ö s z ö n e t e t mond érte
és kéri, hogy pártfogásában továbbra is tartsa meg s ha arra alkalom kínálko
zik, előhaladását is segítse elő.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán zöld viaszpecsét nyomaival. — Irreg.
2. fasc.

Illustrissime Comes ac Palatine, Domine et Mecoenas mihi observandissime, salutem et omnimodam felicitatem a Deo optimo
maximo precor, meaque servitia commendo.
Cum multa, illustrissime Comes, et praeclara extent in me
C-nis V-ae beneficia, quae ego semper grato animo agnovi et dum
vivam, agnoscam, tum hoc vei maximum est, quod Ill-ma C. V . suo
prudentissimo consilio praeter meam expectationem sua sponte et
non rogata remoram ingerit conatibus illaudatis adversariorum
meorum. Quorum quidem tenorem et nocendi rebus meis stúdium
tantum adhuc extitisse, mirari satis nequeo, ut non potuerint satiari
contumelia atroci, quod me suis artibus et dolis vocatione Bestercensi iniuste et impie deturbarunt, sed conatus suos iniquos pro
suo inquietissimo et versutissimo ingenio eousque promoverunt, ut
me etiam praesenti statione Predmerensi submovere iniquissimis
plane et confictis rationibus niterentur. Sed Deo sit laus, i r r i t o
plane conatu et sua maxima cum confusione et dolore. Quod beneficii genus, ut est maximum, ita mihi maximé depraedicandum:
Siquidem in tanto rerum mearum periculo et pene naufragio mihi
insperatum C. V . praestitit auxilium, manum auxiliatricem porrexit
et optatissimam attulit opem. Quid dicam! Est hoc sane illustre testimonium non solum maximé in me C-nis V-ae benevolentiae, sed
etiam evidens argumentum, quo Ill-ma C. V . deciarat, se nunquam
defuturam iis consiliis, quae ad glóriám Christi promovendam et
illustrandam pertinent. I m o hoc ipso ostendere voluit, se scuto suae
benevolae protectionis velle contegere illos omnes, qui malevolorum
iniuriis premuntur. Scio, Ill-mam C-nem V - a m pro sua excellenti
sapientia intelligere, quam gloriosum sit et dignum summis heroibus
non solum vero studio veram religionem propagare ac tutari, sed
et iniustam iracundiam et v i m ab ecclesiae ministris arcere, qui,
1
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Vágbesztercé, Trencsénmegye. E v . prédikátorát, Paulinust Sámuelt
májusában Balassa Zsigmond kiűzte. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 103.)
Predmér, Trencsénmegye.
2

1612.

proh dolor, hac infelici tempestate sunt quorumvis iniuriis opportunissimi, non quidem suo vitio, sed illorum malitia, quibus sinceritas et rectitudo ministrorum ecclesiae est sudes in oeuüs, prae
sertim, si animadvertunt illorum diligentiam, suis perversis studiis
et conatibus obstare. H o r u m pium zelum, quomodocunque possunt,
premunt, magistratus christiani aures querelis confictis fatigant,
verba et facta obelisco censorio notant, illosque etiam pie et gnaviter
officium facientes, nulla habita ratione conscientiae, elidere aut
exterminare conantur, sed accipient suo tempore a iudice Christo
dignum suis factis praemium. Quanquam autem Ill-mam C-nem
V-am, ministerii ecclesiastici fautorem et patronum integerrimum
esse sciam, videam etiam illustrissimae Celsitudinis Vestrae in reli
gione vera sinceritatem eximiam, in propaganda glória nominis d i 
v i n i zelum indefessum, veram denique pietatem cum singulari humanitate erga nostrum ordinem coniunctam, tamen non addam u l lam, ut porro hoc in studio C. V . progrediatur, commonefactionem,
tantum agam gratias Ill-mae C-ni V-ae, quod sua protectione significationem ostendit minime obscuram singularis benevolentiae erga
me. Quam tanti facio, ut libenter profitear, me vicissim Ill-mae C-ni
V-ae debere omnia studia mea, imo statas et assiduas preces. Quia
enim bono et salutari protectore nihil est Deo charius, nihil homi
nibus piis amabilius, nihil denique ecclesiae utilius, merito Ill-mae
C-nis V-ae et domesticorum omnium salutem et incolumitatem Do
mino Deo nostro piis votis quotidie commendare non desinam. Et
haec quidem non alio animo scribo, quam, ut C. V . perspiciat, me
venerari virtutem hanc eximiam C-nis V-ae, mihique nequaquam
deesse voluntatem et Studium declarandae gratitudinis, tanquam optimo heroi et cupido iuvandae ecclesiae, quae hoc tempore una cum
suis ministris est perquam afflictissima. H o r u m suscipere patrocinium, non solum in ecclesia laus est maxima, sed etiam praemia a
Deo sunt i n caelo proposita ingentia. Nec defuturi sunt p i i suo
officio, qui C-nis V-ae virtutem literis et voce celebrabunt, imo dum
vivent et vigebunt literae, extabit C. V . ad posteritatem memoria
rerum et beneficiorum tantorum. Denique Ill-mam C-nem V-am
rogo et oro, ut etiam deinceps res meas commendatas sibi habeat, et
quantum quidem per occasionem licuerit, promoveat. Christus Do
minus servet Ill-mam C-nem V-am diu incolumem ad salutem et
protectionem cum ecclesiae tum Reipublicae. Dabam 23. Maii
Predmirio anno 1613.
Ill-mam C-nem V-am
reverenter colens
Balthazar Grelnertius.

133.
161 j.
Alsólendvai

Péter volt

május

28.

Vép.

vépi prédikátor

Thurzó

Györgyhöz.

Miután Nádasdy Ferenc Sopronmegyéből elűzte, Török Ist
ván jószágára jött és innen hívta meg Zrínyi György Vépre. Most
azonban Vép az Erdődyekre szállván, ezek innen kiűzték és földön
futóvá lett. Kéri Thurzót, nyújtson neki segédkezet, hogy legalább
azt a harmadfél fertály földet hagyják meg neki az Erdődyek, ame
lyet még Zrínyi Miklós adott neki hatvan forintban.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecsétte!.
Irreg. 2. fasc.
Kiadva: Theológiai Szemle. I X . évf. 5—8. sz. 184. 1.

—

134.
1613.
Körmöcbánya

szeptember

hatósága

15.

Körmöcbánya.

és az alsómagyarországi

megbízottjai

Thurzó

hat

bányaváros

Györgyhöz.

Stubnyafürdőből f. évi aug. 31.-én hozzájuk intézett .mandátuma értelmé
ben szept. 10.-re összegyűltek Körmöcbányán, hogy a körmöcbányai prédikátor,
Nanticovius Mihály és a körmöci kamara, főleg pedig ennek prefectusa, Fleisch
György k ö z ö t t felmerült ellentétben ítélkezzenek. Mivel azonban az ü g y e t igen
bonyolultnak találták, a jog szerinti elintézés helyett és a hosszú, káros viták
elkerülése végett, a békítés ú t j á t v á l a s z t o t t á k . A prédikátor elismerte a terhére
rótt cselekményt s megígérte, hogy prédikációiban a jogos határon többet nem
megy túl. Ebben az elintézésben a prefectus is megnyugodott.
Eredeti levél, zárlatán a város papirfelzetes, címeres viaszpecsétjével. —
Irreg. 2. fasc.
*

Illustrissime Domine, Comes Palatine, Domine Patrone gratiosissime, servitiorum nostrorum addictissimorum atque devotarum
orationum nostrarum commendatione praemissa. A d literas Ill-mae
C-nis V-ae commissionales in negotio reverendi domini M . Michaelis
Nanticouy, pastoris huius civitatis, debita reverentia rescribendum
duximus, nos ad mandátum Ill-mae C-nis V-ae, nuper ex thermis
Stubnensjbus proxime praeterito 31. die Augusti emanatum, ad
nosque directum, reliquas sex confoederatas civitates montanas
1
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Stubnyafürdő, Turócmegye.
A hét bányaváros: Körmöc-, Selmec-, Beszterce-, Béla-, Libet-,
Bakabánya.
2
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more solito requisivisse et salutasse, ut in dirimendo decidendoque
notissimo negotio, quod hactenus inter praefatum M . Nanticouium
huius loci (?) et supremos officiales huius Camerae suae maiestatis, i n primis vero generosum dominum Georgium Fleisch, praefectum Ca
merae Cremniciensis, controvertebatur, ut ad decimum diem huius
mensis legatos suos e medio ordinis senatorii et simul etiam ministros
ecclesiarum earundem ad hanc civitatem expedirent, ubi eaedem
sex civitates montanae mandato Ill-mae C-nis V-ae obsequiose satisfacere volentes, ad praefixum diem 10. Septembris tam pastores,
quam etiam alias personas politicas senatorii ordinis huc ad nos
ablegarunt, cum quibus nos praefatum negotium in accuratam
deliberationem assumentes, satis multumque laboravimus, qualiter
negotium istud controversum, satisque difficile (siquidem authoritas
sacrae caesareae maiestatis intercessebatur) bonis módis sine longiori
periculosiorique processu componeretur, multo consultius advocati,
ablegati assessores una nobiscum esse compererunt, ut negotium
istud perplexum et plurimos labyrinthos i n se continens, non de
rigore iuris, sed potius per modum concordiae ad evitandas periculosas disputationes et maiora incommoda ultro citroque sopiretur.
H i n c fere per octiduum in causa praemissa inter partes utrasque
tractando, tandem eo deventum et deliberatum est, ut antefatus reverendus dominus Nanticouius propter allegatam offensionem suae
maiestatis caesareae per certam quandam conceptam et limitatam
notulam se declarare et si quid hac in parte plus iusto dixerit in
concione sua sibi in bonam partém interpretari et condonari sibi
petendo debuerit, quod etiam hodierna die pro concione in praesentia dominorum ablegatorum ecclesiastici et politici ordinis, idem do
minus reverendus Nanticouius praestitit, in qua deliberatione et
concepta notula et supremus dominus camerarius acquievit. A d haec
quoad privatos affectus et mutuas iniurias inter antefatum gene
rosum dominum Georgium Fleisch aliosque primarios officiales Ca
merae huius suae maiestatis atque inter ipsum dominum Nantico
uium spectat, illae quoque privatae dissensiones Dei beneficio utrinque sunt compositae. Quae omnia Ill-mae C-ni V-ae relationis loco
rescribere debuimus. Quam in reliquo divinae tutelae commendamus.
Cremnicy ex congregatione nostra die 15. Septembris anno Domini
1613.
3

Ill-mae C-nis V-ae deditissimi servitores
N . iudex et iurati cives regiae liberaeque
civitatis montanae Cremniciensis nec non
N . N . senior pastores et ablegati assessores
ceterarum civitatum sex montanarum.

Ez

ügyre v o n a t k o z ó l a g 1. a 128—130.

számokat.

135.
1613.
Thurzó

december

11.

Kristóf Thurzó

Szepesvára.
Györgyhöz.

Tájékoztatja Thurzó G y ö r g y ö t azokról a nehézségekről, amelyek a
Szepes- és Sárosmegyék részére összehívandó superintendensválasztó gyűlés meg
t a r t á s á t mind ez ideig megakadályozták. Reméxi azonban, hogy legkésőbb négy
hét múlva most már össze tudja a gyűlést hívni.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Fasc. 48.
No. 25.

Illustrissime Domine, Domine, Comes, Patrone et Fráter mihi
observandissime, servitiorum meorum in gratiam Ill-mae D-nis V-ae
deditissimam semper commendationem.
Minden kiuansaga szerent ualo jauajual látogassa es aldgia
meg az V r Isten Nagodot. Hogy az superintendensnek el valaztasaban enni kesedelem esett, bizonios okait es akadalit Nagodnak ma
gam akartam, ha az leöchey giwles megh lett volna, recensealnom
es continualasa felöl Nagi oretenus tractalnom, de hogy az gywles
elhalada es Nagod erre az földre nem igiekezik jwnj, az akadaliokban chyak ennihaniat megh akartam irnia, sok szoual nem akaruan
Nagodot bántanom. H o l az szabad varosokbelieknek teltouazasok es
engedetlensegek, hol az warmegieknek engedetlensegek, az utan az
sebessi joszagh végett az ket vr közöttualo controuersia, meszisnek
es hadban ualo keszwlesnek vacatioy obstaltanak, mind az által
sok munkámmal, faratsagommal es nem kichin költségemmel az
ellentartokban sokakot arra hoztam, hogy immár eökis nem dificultalliak es nem alienusok az elinditott dologtol. Ahoz képest akar
uan az Nagod io intését es parancholattjat exequalnom, az V r Isten
erőt, segítséget es jo egeszeget aduan, az áldott karachon innepi utan
három aut ad summum negy hétre szandekomot véghez igiekezem
vinnj, mind az ket warmegyet, Szepest es Saarost az szabad warosokkal egjetemben ide Szepeswaralliara gywjtuen, superintendenst
valaztanj, auual nem gondoluan, ha valakik pontificiae et caluinistae religionis erről repugnalnak is, awal sem, ha az tizenhárom v á 
rosbeliek nem comparealnakis, miuel az lengiel vroktol sub gravissima poena et animadversione vagion parancholuan es tiltuan az
mint chyak az Lubomerzkj vram nekem szolo leuelebölis megh teczik, melliet in paribus ezen leuelemben includaluan Nagk kwltem.
Abban az jo szándékban es ezen Isten tiztessegere nézendő dologban
1

1

Lubomirski 1613. júl. 12.-én Dopczicban kelt levelében, melynek egy
korú másolata Thurzó levele mellett fekszik, tudomására hozza Thurzó Kris
tófnak, hogy s z t a r o s z t a s á g a területén élő prédikátoroknak nem engedi meg egy
összehívandó superintendensválasztó-gyűlésen a megjelenést. H a pedig akarata
ellen elmennének arra, szigorúan megbünteti őket. őrüljenek, hogy oltalma alatt
békében élhetnek.

»

elhittem, hogy eö szent feölsege jora vezérli dolgunkot, azoknakis
megh az k i k ellenközöjnk volnának, megh enjhiti elmejeket. Nekem
szolgájának, attjafianak paranchollion Nagod, szolgálni minden idő
ben kesz vagiok Nagk. Éltesse Isten Nagodot io egeszegben sokkaigh. Datum ex arce Scepusiensi die 11. Decembris anno Do
mini 1613.
Ill-mae D-nis V-ae
servitor et fráter deditissimus
Christophorus Thurzó comes perpetuus Scepusiensis m. p.
2

136.
1613.
Göncz

Miklós

szeredi

superintendens

december

29.

prédikátor
Thurzó

Szered.
és dunáninneni

magyar

Szaniszlóhoz.

Mivel a szeredi zsinaton a németgurábi „atyafi", akit még Kürthy I s t v á n
b í z o t t meg a prédikátori teendők ellátásával, a felavatásra és beiktatásra nem
jelent meg, 1614. január 3.-ára partikuláris zsinatot hirdetett Szempere. A be
i k t a t á s ugyanis sürgős, mert félendő, hogy a patrónus Keglevics, pápista papot
visz be.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 4. fasc.

Illustris, spectabilis ac magnifice Domine, Domine et Patrone
mihi gratiosissime.
Nagodnac szerelmes házas társáual, az my kegielmes patronanckal es szép három tiszta ágias házánac kedues záloghiual az
fölsegös V r Istennek keduét és kegielmét (meg vgian az ö haragos
büntetésének közepetteis) kiuanom ez vy esztendőnek forgásában
áhítatos Istenhöz való esedözesöm által, ayánluán az mellett az
en holtomig való szolgalatomat Nagodnak mint kegielmes vramnac
es kegies patronusunknac.
Esött Kegielmes V r a m , az mi ecclesiánkban az mi mostan Is
tenben véghöz ment synodusunkban illy casus, hogy az nemet gurabi
atiankfia, (kit immár ket esztendeié, hogy az Istenben boldogult
Kürti Istuan vram ex consensu totius contubernii Sempte városánac templomában licentialt vala az predicállásra, giermek ágias aszszony állatoknac introductióiára es az házasuló személyöknec copulálására. A z sacramentomoknac administratioyt ackor nekj meg
nem engette. Es az üdőtül fogua aztis administrálta ö kege vyobban
adott licentiáia által, melliet en nem tudok, mint hogy hirömmel
1
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A z előzményekre v. ö. a 110. számot, a gyűlés végzéseire pedig a 141.
számot, ahol az irodalom is megtalálható.
Szeredy Gáspár. (Reviczky fe^egyzései, 77. 1.)
Göncz elődje.
1

2

sem volt) az ordináltatásra nem comparealt, mellyet ö az kőszegre,
az kőszeg viszont ö rea hárántnac. Es igy vgian azon synodusunkban chiac simpliciter propter emansionem ab officio az bötsületes
contubernium remonealt volt. Mely dolog miatt az gurabi megye engöm requiralt es mint hogy Kegéluits
vram patronussok,
félők
raita, hogy papesta ne intrudallia magát, az mint fárradnakis erötte.
Azért egy particularis synodust kelletött Szempczre annak ordináltatásáért k i i hirdetnöm az iöuö péntekre, holott pedig amaz két se
nior nem lehet köztünc, az Boldisar ° vramnak el kell velem
iönny. Es ítéltem illendőnek es vgian szüksegösnekis lenny, hogy ö
kege vgian ott legh elsőben az venerabile contuberniumot placallia
es az vtan az töb dolgainkhoz lászunc. Hogy igy mind Nagod, mind
en az ö állapotia felöl assecuráltassunc az atiafiak előtt. Es ha N a 
godat meg nem bántanám vele, az minemö supplicatiot Nagodnak
vtolszor beadott, melyben vétkeit meg vallia es deprecallia, azon
könyörgenek Nagodnak, hogy azt más intercessionalis Nagod leueleben küldene az atiafiaknak en általam propter futuram cautelam.
Könyörgök azonis Nagodnak mint keges vramnak, Nagod ackori
el menetelömre adasson egy szánat. A z V r Isten vigasztallia es aldgia meg sok iauaiual Nagodat. Datae Szeredini 29. Decembris
anno 1613.
Vestrae illustris spectabilis ac magnificae Dominationis
servitor deditissimus a praeconio verbi Dei
Nicolaus Göncz m. p.
3
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137.
1614.
Hutter

Leonhard

1

január

wittenbergi

2.

egyetemi

Wittenberg.
tanár

Thurzó

Györgyhöz.

Két év óta Thurzó sem levelet nem ír neki, sem pedig ösztön
díjasait nem küldi többé hozzá. H a Thurzó iránta való elhidegülése rosszakarói rágalmazása folytán történt, úgy biztosítja őt, hogy
3

Keglevics János.
Pozsonymegye a pozsonyi magyar és német esperességre oszlott. Magyar
esperes Csáktornyai P é t e r cseklészi, német esperes Heuehelin Simon pozsonyi
prédikátor.
Zólyomi Perinna Boldizsár semptei prédikátor a semptei kerület es
perese.
Szül. 1563-ban, megh. 1616-ban. 1596-tól a wittenbergi egyetemen a
teológia professzora. A teológia, de inkább a vita- és a dogmatikai irodalom
terén működött és sok e tárgyra v o n a t k o z ó munkája maradt ránk. Amint 1614.
okt. 27.-ről Thurzóhoz írt levele bizonyítja, már ismét vannak magyar ösztöndíja
sai, akikre különösképen gondot visel és az egyház hű szolgáivá igyekszik őket
nevelni. (Irreg. 2. fasc.)
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Magyarországnak és a magyar prot. egyháznak mindig a legna
gyobb készséggel tett és tesz szolgálatokat és ha ösztöndíjasait ismét
hozzáküldi, azokat szeretettel fogadja és neveli.
Eredeti, sajátkezű levél,
Irreg. 2. fasc.

zárlatán papirfelzetes,

címeres viaszpecséttel.

—

138.
1614.
Göncz

január

Miklós

5.

Szered.

Thurzó

Szaniszlóhoz.
1

Kéri Thurzót, hogy Sághy István majtényi prédikátoron és
feleségén Sellyén esett sérelmet torolja meg. István prédikátor u. i . ,
amint ezt maga Göncz levelében leírja, látogatóban Sellyén volt és
ott megtámadták. A sellyei tiszttartó elfogatta ugyan a támadó
kat, de megbüntetni nem akarta, sőt pénzért hajlandó lett volna
őket szabadon bocsátani. — Göncz levele után folytatólagosan sajátkezűleg írja le István prédikátor a rajta esett sérelmet.
2
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Eredeti,
Irreg. 4. fasc.

sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes,

címeres viaszpecséttel.

—

139.
1614.
Melikius
Zólyom-

Sámuel

január

breznóbányai

és Hontmegyék

6.

Breznóbánya.

prédikátor

superintendense

és Turóc-,
Thurzó

Nógrád-,
Györgyhöz.

Tribel Gáspár elleni ü g y é t újra figyelmébe ajánlja. Jelenti, hogy Széchy
G y ö r g y gömörmegyei birtokain élő és az ev. hithez csatlakozni akaró prédiká
toroktól jan. 10.-én az esküt kivette és elkötelezte őket az ev. egyház prédiká
toraivá. Kéri Thurzót, hogy az esetleges háborgatások ellen adjon nekik men
levelet s hagyja meg Széchynek is, hogy őket védje. Foglalja bele azonban a men
levélbe a kishonti prédikátorokat is, akiket Pepichius István kokávai prédikátor
nagyon sanyargat.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecsét nyomaival. — Irreg.
2. fasc.

Illustrissime Comes et Palatine, Domine et Patrone clementissime, omni honoris cultu suspiciente: Salutem veram animae et cor
poris cum voto felicis anni precatus, omnia officia pietatis et observantiae humillime commendo.
1

2

3

Majtény, Pozsonymegye.
Vágsellye, Nyitramegye.
Ekker Lukács. V. ö. a 179. számot.

Etsi molestum et taediosum fore scio Ill-mae C-ni V-ae, quod
toties iam hoc toto pene triennio eandem i n causa mea contra generosum dominum Casparem T r i b e l l compello: Tamen quia Ill-ma
C. V . officium supremi magistratus et iusti iudicis gerit, iniurias et
oppressiones meas nemini alteri, quam C-ni V-ae deferendas esse
censeo. Quia vero haec causa mea paulo prolixior est et eam generosus dominus Martinus Beniczky, vicepalatinus regni Hungáriáé,
nec non admodum reverendus dominus superintendens E l i a s ex
officiis suis coram Ill-ma C-ne V-a, brevi scripto per me comprehensam, proposituri sunt, eam huc intexere, non necessarium
esse duco.
Alterum autem, quod penes hoc negotium Ill-mae C-ni V-ae
intimandum duxi, est negotium Hungaricorum ministrorum, qui i n
ditione spectabilis et magnifici domini Georgii Zechi de Rymazech
viventes, Calvini et sacramentariorum dogma ex lectione librorum
orthodoxorum et illuminatione spiritus sancti penitus explodentes et
repudiantes, nostram Augustanam confessionem, i n libro concordiae
explicatam, magno et intrepito animo sunt amplexi. Utque suam
hanc confessionem coram Deo et toto mundo probarent, venerunt
ad me quatuor ministri i o . Januarii cum literis domini
Georgii
Zechj, quibus sese nostris ecclesiis implantari et i n grémium ac
tutelam Ill-mae C-nis V-ae articulis Zolnensibus et inspectioni meae
recipi rogarunt. Ego officium meum feci, iuramentum ipsorum no
mine etiam reliquorum et futurorum ministrorum Hungaricorurn, i n
comitatu Gömeriensi constitutorum, acceptavi, ad usum coenae D o 
mini, secundum ritum ecclesiae nostrae admisi, unum sacris ordinibus initiavi et instructos i n articulis confessionis Augustanae, constitutoque reverendo Stephano a Lasko seniore et duobus decanis cum
pollicitatione defensionis Ill-mae C-nis V-ae et officiorum meorum
dimisi. Restat, ut iuxta petitionem ipsorum ab Ill-ma C-ne V - a
literas protectionales ad spectabilem et magnificum dominum Geor
gium Zechi de Rymasécz sonantes, consequantur, quo a calumniis,
impetitionibus et insidiis Calvinistarum Hungáriáé securi et tuti esse
possint.
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V. ö. a 119. s z á m o t .
Beniczky Márton alnádor. S z o l g á l t a Thurzó G y ö r g y ö t és u t á n a For
gách Zsigmondot, évi fizetése 300 forint volt. Megh. 1622-ben. (V. ö. özvegyének,
Farkas Magdolnának 1622. aug. 28.-ról Pribócról Thurzó Szaniszló nádorhoz
intézett levelét. Irreg. 8. fasc.)
Lány Illés Trencsén-, L i p t ó - és Árvamegyék superintendense.
Szül. 1577-ben, megh. 1625-ben. Bethlen felkelésénél ennek oldalán har
col, de csakhamar ismét Ferdinánd hűségén találjuk. 1623-ban elnyeri a felső
magyarországi főkapitányságot. 1622-ben és 1625-ben nádor jel ölt. U d v a r á t a
Felvidéken Murány várában tartja, ahol a legkiválóbb prédikátorok látják el a
család és környezete lelki gondozását. Gömör- és Kishontmegyében az egyházak
védelme alatt békésen fejlődhettek.
Főleg Zwingli követői. Tagadták Krisztus testének és vérének az úrvacsorában való jelenlétét.
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4

Cum autem praefatus dominus Georgius Z e c h i possessiones
suas habeat, non tantum in comitatu Gömeriensi, ubi hi- ministri
numero quindecim degunt, sed etiam i n comitatu Kishontensi habet
oppidum Rimasambathium, i n quo comitatu petulans ille turbator
ecclesiarum Kishontensium Stephanus Pepychius habitat, utile et
consultum esset, ut in literis illis protectionalibus non tantum hi
pastores Hungarici, a Calvinismo conversi, et in futurum convertendi, verum etiam domini pastores parochiarum Kishontensium, qui
per Pepychium tribulantur, comprehenderentur et praefato spectabili et magnifico domino Georgio Zechi cura, tutela et defensio seu
protectio illorum contra furores Pepychy serio committeretur et
mandaretur, ut ecclesiae illae Kishontenses, hactenus misere distractae et divulsae, autoritate et mandato Ill-mae C-nis V-ae, talibus
protectionalibus literis iterum coalescant et in unitatem et concordiam redigantur: Factiosus autem Pepychius compescatur. Speramus
itaque Ill-mam C-nem V-am, ob recens pullulates illas Hungaricas
ecclesias, ad puritatem evangelii conversas, et ob Kishontenses etiam
ecclesias pacandas, praefatas protectionales literas clementer et
benigne largituram. Ill-mam C-nem V-am Deo ter optimo, maximo
commendans.
Datum Bresnobaniae 6. Januarii anno Domini 1614.
Ill-mae C-nis V-ae
servitor et cliens humillimus
Samuel Melikius
pastor ecclesiae Brisnensis et superintendens indignus m. p.
6

140.
1614.
Paulinus

február
1

Dániel

9.
Thurzó

Wittenberg.
Györgyhöz.

Paulinus a biccsei iskolában kezdte Thurzó oltalma alatt a
tanulmányait, később „collaborator scholae" lett ugyanennél az is
kolánál. Majd résztvett az úrvacsorával kapcsolatban vívott har
cokban s most, mint a nádor alumnusa, Wittenbergben tanul. M i n 
den erejével azon igyekszik, hogy a nádornak úgy iránta, valamint
öreg szülei iránt való sok segítségét meghálálja szorgalma által.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecséttel. — Irreg. 15. fasc.
8

V. ö. a 137. 1. 3. jegyzetét.
A z év közepén jön haza Wittenbergből és hazatérése után a trencsénmegyei báni iskolában tanít, (Árv. lt. Fasc. 198. No. 126. és 147. 1616.), majd
innen kerül 1618-ban az árvái egyház élére. (Klanicza i. m. 106., 84. 1.) W i t 
tenbergi tartózkodására v. ö. 1614. márc. 19.-ről Wittenbergből Thurzó György
höz k ü l d ö t t levelét, melyben megköszöni az ösztöndíjat. (Irreg. 1. fasc.)
1

141.
1614.
Thurzó

március

Kristóf szepesi

3.

Szepesvár.

főispán Thurzó

Györgyhöz.

A szepesváraljai zsinat h a t á r o z a t a i t Kassa kivételével az érdekeltek által
aláíratta és megpecsételtette. Kéri u t a s í t á s á t arra, hogy Thurzó G y ö r g y neve
alatt jelentesse-e meg e h a t á r o z a t o k a t , vagy pedig a mostani h o z z á k ü l d ö t t for
mában.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Fasc. 39.
No. 20.

Illustrissime Domine, Domine, Comes, Patrone et Fráter mihi
semper observandissime.
Servitiorum meorum in gratiam Ill-mae D-nis V-ae deditissimam semper commendationem
Thouabba megh irtam
vala Nagodnak ez el mult idők alatt, hogyha az articulusoknak
megh pechetelteteset véghez vihetem, Nagodnak minden kesedelem
nelkwl megh kwldöm. Istennek kegielmessegeböl annira munkálkod
tam az dologban, hogy ez may napon, az menire lehetett, veghezis
vittem, noha mind magamnak s mind jámbor szolgajmnak nem keues faratsagunk lett, holott chiak az szabad varosokotis egy het
alatt teöbször kellett megh találtatnom, hat rendbelj utual persuadealuan nekiek szép intésekkel az supscriptiora, hogy rea mennjenek. A z teöb szabad varosok mind supscribaltanak, az nemes ren
dekkel es egyhazj rendekkel egyetemben, Kassa varosán k i u w l , eök
miért vontak ezen supscriptio dolgából k i magokot, Nagodnak okat
megh nem írhatom. I m annakokaert fogadásom szerent Nagodnak
az articulusokot pechetek es supscriptio alatt megh kwltem. írtam
vala Isach vramnakis az bajmoczj superintendensnek ket izbennis,
hogy Nagodhoz menne es conferalna arról Nagi eö kme, hogyha
az Nagod neue alatt kellesseke az articulusokot excudaltatnj, auagy
penigh chyak az szerent, az mint mostan az articulusok vadnak,
bizontalan vagiok benne, erkezhetike eleb Nagodhoz ezen leuelemnel auagy nem eö kme, Nagodot mint vramot, jo akaró patronusomot es szerelmes batiamot kérem, Nagod adgya értésemre, mint
kellessek procedalnom azoknak az articulusoknak kiniomtatasaban,
hogy ahoz képest inkab tudgiam magamot az dologhoz alkolmaztatnom.
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1

A z 161.4 januárjában Thurzó G y ö r g y nádor felhatalmazásából Thurzó
Kristóf által Szepesváraljára összehívott zsinat végzéseiről van s z ó . A zsinat
történetét 1.: Bruckner G y ő z ő : A Szepesváraljai zsinat. Nyíregyháza, 1914.
Abrahamides Izsák, ő avatta fel a zsinaton m e g v á l a s z t o t t superintendenst, Xilander Istvánt.
Acta et mutuus consensus synodi Augustanam confessionem amplectentis
in oppido Szepesváralja anno D . 1614. mense Januario celebratae címmel jelen
tek meg a zsinat határozatai. A bevezetésben el van mondva, hogy a zsinatot
Thurzó György felhatalmazására hívta össze Thurzó Kristóf.
2

3

H a mas diplomot ád Nagod ezen k i u w l auagy chyak ezen
articulusokhoz tarchya superintendens vram magat, Nagodot kerem,
aztis adgya értésemre, vadnak mostannis ennihanjan az k i k ordinandusok volnának s addegh semmi uton az dologhoz nem akarnak
kezdeni, valamigh Nagodtol ualo tanulságot nem vezwnk.
Végezetre szoualis izentem Nagnk jámbor feö szolgám H o r wath Mattias vram által, Nagodot kerem, az mit az megh neuezett
jámbor feö es meg hitt szolgám szoual mondandó leszen Nagod
előtt, szauat hidgie megh Nagod, megh szolgalom Nagodnak
Eltesse es tarchia megh Isten Nagodot jo egessegben sokaigh. Datum
ex arce Scepusiensi die 3. Mártii anno 1614.
Ill-mae D-nis V-ae
servitor et fráter deditissimus
Christopherus T h u r z ó
comes perpetuus Scepusiensis m. p.
4

142.
1614.
Xilander

április 7.

István, SzepesThurzó

Váralja.

és Sárosmegyék

superintendense,

Györgyhöz.

A m i ó t a a szepesváraljai zsinaton szuperintendenssé megválasztották, az
esztergomi érsek és a szepesi káptalan á l t a l rosszul informált lublói sztarosztia
állandóan zaklatja, elűzéssel, javai elvételével fenyegeti. Mint végső menedékhez
fordul hozzá, hogy jöjjön segítségére s védje meg Lubomirski és officiálisai zsa
rolásai ellen, mert ha ez nem történnék meg, kénytelen lenne tisztségéről lemon
dani.
Eredeti, s a j á t k e z ű levél, zárlatán viaszpecsét nyomaival. — Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Comes ac Domine, Domine Patrone clementissime, omnique honoris cultu suspiciende, salutem veram animae et
corporis, gubernationem tranquillam, florentem et felicem precatur,
officiaque omnia pietatis et observantiae humillime commendat.
illustrissime Comes ac Domine, non est de nihilo, quod Spiri
tus Sanctus in beati Joannis apostoli Apocalypsi habitatoribus terrae
praedixit, diabolum extremis temporibus ad eosdem venturum cum
ira magna, quod sensurus sit, sibi modicum spatii ad grassandum in
Christi membra restare. Hos enim insultus Diaboli passim experimur. Inprimis quando regno Antichristi, in quo longe lateque pro
libitu dominatur, aliquid detrahitur.
Nec opus sane, ut longius abeam. A b eo namque tempore,
quo mihi communi duorum comitatuum Scepusiensis ac Sarossiensis
suffragio onus superintendentis impositum, virus et iram suam
8

4

Személyére 1. a 23.1. 2. jegyzetét.

implacabilem in me effudit, ut vix spatium aliquod respirandi concesserit. Magistratum quippe Polonicum per cardinalem et capitulares male informatum, adversum me concitavit, qui mihi iam carceres minatus, iam eiectionem et exilium deputavit. Usus sum variis
intercessionibus, cum ipsis domini supremi comitis tum comitatuum
imo et auditorum meorum, si qua ratione eundem placare possem.
Sed is semper erga me factus durior et inclementior, iamque executionem sententiae latae de mei eiectione vehementer urget. I n hisce
itaque angustiis constitutus, quonam post Deum me vertam, ignoro,
nisi ad V-am Ill-mam C-nem, eandem humillime rogans, ut tempestivo consilio et auxilio mihi succurrat et si fieri poterit, dominum
Lubomirskium,
capitulum et officiales Lublovienses, praesertim
Joannem Gembczinskium, nóvum vicecapitaneum, hominem famelicum, ab isto praepostero zelo et in ecclesias nostras evangelicas
dominandi libidine abducat. Quod nisi factum fuerit, ex duobus ma
lis, quod minimum, erit eligendum: Officium resignandum, ut maneam in loco, si non damnum simul et dedecus, privationem parochiae, amissionem proventuum meorum et eiectionem experiri velim.
N a m nulla mihi prorsus a dominó supremo comite i n testamento
facta provisio, nulla a comitatibus defensionis et intertentionis monstrata via, quod iuxta promissum ab utriusque factum, necessario
fieri debebat. Clementissimus Deus exurgat in occursum meum et
tristem ecclesiae suae sortem paterne aspiciat. Cui V-am Ill-mam
C-nem commendo. Datae Waraly, 7. Április anno 1614.
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V-ae Ill-mae C-ni subiectissimus
M . Stephanus Xylander,
ecclesiae Waralensis pastor.
1

9

Forgách Ferenc esztergomi érsek.
A szepesi prépostság 1209-ben keletkezett. 1588—1605. Hetesi Pethe
Márton, 1606—1647. H o s s z u t ó t h i I s t v á n a prépost.
Thurzó Kristóf.
* Lubomirski Szaniszló 1607-től á l l o t t a szepesi s z t a r o s z t a s á g élén. Szék
helye Lubló. ő maga ritkán t a r t ó z k o d o t t a s z t a r o s z t a s á g területén és így az
ügyeket alkapitányai, Gembczinski János, majd Mienkitzki Dániel intézték.
A további fejleményekre v. ö. a 146—147. s z á m o k a t . A protestantizmus
történetét a Szepességben megírta Bruckner G y ő z ő A reformáció és ellenrefor
máció c. művében, Bpest, 1922. A szereplő személyekre és az eseményekre vonat
kozólag bővebb magyarázatok helyett e műre utalunk.
Szül. 1572-ben, megh. 1619-ben. Eperjesen és Lőcsén tanult, majd 1591ben az Odera melletti Frankfurtba ment s innen Wittenbergbe, ahol 1599-ben
avattatott magisterré. 1611-ben mint szepesváraljai prédikátort a 24 fraternitas
esperesévé választották, az 1614-ben tartott szepesváraljai zsinat pedig Szepes
és Sárosmegyék superintendensévé v á l a s z t o t t a . A lengyel sztaroszta és alkapi
tányai sok háborgatása miatt azonban e tisztségről már 1614. áprilisában lekö
szönt. A z ő érdeme Thurzó Kristóf visszatérése (v. ö. a 125. s z á m o t . ) . É l e t r a j 
zát 1. Hörk József: A z ev. Tiszakerület püspökei. Kassa, 1888. 11—15. 11.
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1614.
Batthyányi

június i.

Ferenc

1

Rohonc.

Thurzó

Györgyhöz.

2

3

£rdődy T a m á s
elűzte Vépről Alsólendvai Pétert, azon
ban az egyház földjében termett gabonáját visszatartotta. Kéri köz
benjárását, hogy Alsólendvai a jogtalanul visszatartott gabonát
megkapja.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelaetes,
Irreg. 2. fasc. — Kiadva: Tört. Tár. 1879. évf. 109. 1.

címeres

viaszpecséttel.

144.
Keltezetlen.
Maziani

L1614.
református

augusztus
prédikátor

21. előtt.
Chuthy

HetményJ
Gáspárhoz.

Tiltakozik Chuthynak azon vádja ellen, mintha a reformátu
sok többre becsülnék Kálvin tanait, mint Krisztus tanítását. Állítá
sának bizonyítására és főleg az evangélikusok úrvacsora tanával
szemben sok érvet sorakoztat egymás mellé és kijelenti, hogy hitét
nem hagyja el, sőt azért továbbra is szívesen szenved. Kéri, ne gör
dítsen akadályokat az elé, hogy a séllyeiek hozzá jöjjenek Isten igé
jét hallgatni.
Eredeti, sajátkezű levél. — Fasc. 48. No. 28.
Kiadva: Theológiai Szemle., I X . évf. 5—8. sz. 185. 1.

1

Szül. 1573. júl. 26.-án, megh. 1625. szept. 25.-én. K i r . főlovászmester,
dunántúli főkapitány. Vas- és Sopronmegyék leggazdagabb ura. A református
hitet vallotta és udvarában mindig a legnevesebb prédikátorokat találjuk, így
1612-ben rohonci udvari prédikátora Szenei Molnár Albert. Ott szerepel az or
szággyűlési harcokban, 1620-ban pedig Bethlenhez
pártol.
Levelezése
Thurzó
Györggyel ki van adva a Tört. Tár 1879. évfolyamában. A B a t t h y á n y i családot,
mint a reformáció pártfogóját illetőleg 1. Payr i. m. 1. k. 188. s köv. 11.
B a t t h y á n y i Ferenc életére, politikai pályafutására és egyháztörténeti szerepére
nagyon jó munka T a k á t s Sándor: Zrinyi Miklós nevelőanyja. Bpest, 1917.
Szül. 1558-ban, megh. 1624. jan. 17.-én. 1584-től Horvát-, Tót- és
D a l m á t o r s z á g bánja. 1607-ben a király sok érdemeiért varasdi örökös főispánná
nevezi ki. 1613-ban Monyorókereket a Zrinyiektől visszaszerzi. A katholikusoknak már az 1608. -i országgyűlésen nádor jelölt je.
V. ö. a 133. s z á m o t .
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145.
1614.
Chuthy

augusztus
Gáspár

21.

Thurzó

Hetmény.
Györgyhöz.

Tájékoztatja Thurzót a Hetménybe bevitt református prédi
kátornak, Maziáninak, az evangélikus vallás elleni tanításairól.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecsét nyomával.
48. No. 28.
Kiadva: Theológiai Szemle. I X . évf. 5—8. sz. 188. 1.

—

Fasc.

146.
1614.
Thurzó

augusztus

24.

Szaniszló

Thurzó

Pöstyénfürdő.
Györgyhöz.

A superintendensválasztó-gyűlést felhívása értelmében szívesen összehívná,
de nem tudja hova, mert Szepesvára Thurzó Kristóf özvegyéé, Lőcsére pedig a
király nem engedné meg. Különben az ő írására el sem jönnének, csak a nádor
hívhatná össze őket.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.
—
Irreg.
2. fasc.

Illustrissime Comes ac Domine, Patrone et Fráter observandissime, servitiorum meorum paratissimam semper commendationem.
Megh adak énnekem az Nagisagod leuelit, melibeöl megh értet
tem az Nagod parancholatiat, tudni i l l i k , hogi az superintendensek
ualaztasa feleöl ualo dolgot, melliet boldogh emlekezeteö szerelmes
eochem Turzo K r y s t o f f vram indított uala, uighez uigiem. Meli
dologh bizoniara, hogi Isten eleöt kedues es emberek eleöt dichiretes uolna. Es enis Nagod parancholatia szerint eöremest el iarnik az
dologban, de énnekem ottan sohol semi ioszagom ninchen, k i chak
ualami ellisbeölis lenne ualamis segitsiggel. Azok penigh az prédi
kátorok, kiket conuocalni kellenek, uadnak tálam keözel masfel sza
zán es nem keuis keolchigh menne reaiok, az szepesi ioszagot pe
nigh, Nagod iol tudgia, hogi mind az aszoni biria es igi nem t u 
dom, mi móddal kelene azt uighez uinnem. Miuel hogi penigh az
Szepess varatis az aszoni biria, igi chak helem sem lenne, az houa
conuocalliam eoket, hanem h [ a ] Leuchire. De Otis tálam eö felsige
chaszar vrunk megh ertuin az dolgot, nem engedne, hogi oda giuchem eöket. A r r a penigh Nagodnak keűletnlik egi pátens leuelet
1

2

2
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V. ö. a 23.1. 2. jegyzetét.
Szepesvárát özvegyi jogon egészen 1633-ban
Thurzó Kristóf özvegye, Erdődy Zsuzsanna bírta.
2

bekövetkezett

haláláig

3

adni, k i melet conuocalnam eöket. Mert az en itrasojmra el sem
ieonninek tálam. M i n d az által ualami módot ad ez do[log]hban
Nagod, en azt chelekedendeö leszek
Isten éltesse Nagodot
sok eztendeigh io egesseghben.
Ex termis Peostiniensibus 24. Augusti anno Domini 1614.
Ill-mae D-nis V-ae
servitor et fráter addictissimus
Stanislaus Thurzó
comes perpetuus terrae
Scepusiensis m. p.
4

147.
1614.
Thurzó

szeptember

György

Thurzó

1.

Biccse.
Szaniszlóhoz.

Kifogásait a zsinat összehívása ügyében nem tartja
akadályoknak.
A
nehézségét abban látja, hogy a lengyel nem jó szemmel nézi a válasz
tást. Egyébként egyszerű a dolog. Főispáni beiktatása alkalmával egyúttal ezt
az ü g y e t is előadhatja a nemességnek és ugyancsak ekkor a prédikátorok is ki
n y i l a t k o z t a t h a t j á k , hogy kit akarnak a leköszönt váraljai prédikátor, Xilander
I s t v á n helyére superintendensnek.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Spectabilis ac magnifice Domine et Fráter nobis observandissime atque charissime, salutem et servitiorum nostrorum commendationem.
A z Kegd leueleth mynekwnk megh adak. A superintendens
dolgából, a mint uesszuk eszünkben, azt difficultallia Kegd, hogi
Szepesben jószága ninczen Kegnek, ha pediglen Leoczere conuocalratna Kegd az praedikatorokat, ö fölsegenek netalantan ellene le
hetne, de ezek az my Íteletünk szerent Kegdnek semmi akadalit sem
tartoztatast nem szőrözhetnek, hogi az Istenben el niugot eoczenknek kegies indulatiat Kegd ueghez nem uihetne, holot szegeni azt ö
immár ueghben uitte, kyniomtatta s beis peczeteltette, hanem czak
ebben uagion az fogiatkozas, hogi a lengiel, az melj az tizenhárom
varasokat biria, nem engedi, hogi azok közöl ualamellikböl légien
az superintendens, de ebben az istenes dologban czak akaria Kegd,
1

3

E megbízólevél 1614. szept. 14.-ről Biccséről
keltezve
Acta Publica
19/17. jelzet alatt az Orsz. Levéltárban van. Meghatalmazza benne Thurzó
G y ö r g y Thurzó Szaniszlót, hogy Xilander helyére másik superintendenst válasz
tasson, nehogy ú g y lássék a lengyel s z t a r o s z t a s á g előtt, mintha a küzdelembe
belefáradtak volna.
A feleletet 1. a 147. számnál.
Lásd a 146. sz. alatt.
4

1

köniö modgia uagion Kegdnek, holot a mikor az feö ispansagra
Kegd hittel kötelesztetik, ugian ackor proponalhattia Kegd az nömössegnekis, czak azoknak consensussa accedallion. A z praedikatorokis ugian ackor megh ielenthetik, k i t akarnak arra neuezni, holot
mar czak Szepes es Saaros warmegieknek köljel (?) ualasztaniok,
mert az ött szabad varasoknakis uagion arra az méltóságra rendelteteth tanetoiok, ezen mar igen könnien megh alkuthatnak, hogi
ky légien az var alliai helet superintendens. Es Kegdnek keues k ö k szegeben telik, az Isten pedig tízképpen megh tereti, ha szegeni
eoczenknek i l y örök emlekezetire ualo kegies indulatiat Kegd fel
ben nem hadgia, söt maganakis uele Kegd yo hirt, neuet talál
Éltesse Isten Kegket yo egessegben. Datum in arce nostra Bytche i .
Septembris anno 1614.
Sp-lis ac M-ae D-nis V-ae
servitor et fráter benevolentissimus
comes Georgius Thurzó m. p.
2

3

4

148.

Amadé

István

1614.

szeptember

pozsonyi

főispán

1.
Thurzó

Somorja.
Györgyhöz.

[Bécsbe.]

Thurzó parancsára a vezetése alatt Nagymagyarba kiszállt b i z o t t s á g mun
kájáról jelenti, hogy az itteni templom birtokából a reformátusokat m a g a t a r t á 
suk miatt kizárta, a kath. ós ev. felekezeteknek pedig új terminust t ű z ö t t ki a
templom birtokjogának odaítélése ügyében.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 2.
fasc.

Illustrissime Domine, Domine gratiosissime, servitiorum me
orum perpetuam oblationem.
Ez elmulth napokban megh irtam uala Nagodnak, hogj az
nagjmagiarj szentegihazon mind az három religion leueö emberek
disputálnak, kireöl énnekem Nagod paranczolth uolth, hogj megh
lássam keözteök es országunk teöruenie szerenth, az kinek iob igazsaga uagion hozza, az uelem ualo commissarius vraimmal eggietemben annak szabadeczuk es adgiuk az szenthegihazath. Miuel hogj
pedigh mind az három religion ualok kiuantak, az caluinista pars
1

2

Zabler Péter. V. ö. a 89. 1. 3. jegyzetét.
Xilander István. (V. ö. a IßT. 1. 6. jegyzetét.
E z volt az utolsó kísérlet, hogy a Thurzó Kristóf által összehívott sze
pesváraljai zsinaton megszervezett,
rövid életű szepessárosi
superintendenciát
megtartsák. Meghiúsult s beleolvadt az 5. sz. kir. városi kerületbe, Zabler Péter
fennhatósága alá.
Nagymagyar, Pozsonymegyében. Temploma kegyuraságáért a pozsonyi
Clarissa apácák, az evangélikusok és a reformátusok viaskodtak. A pör 1614—
15-ben Pozsonymegye előtt folyt. A rá v o n a t k o z ó iratok ki vannak adva a Magy.
Prot. E g y h á z t ö r t .
A d a t t á r 9. évf. 1—35. lapjain.
Kiegészítésül
közöljük a
Thurzó levéltárban t a l á l t két levelet.
3

4

1

maga dilatioth kerth uala, illj okual, hogj nemís készek az examenhez es Nagodatis megh akariak talalnj, interim megh tiltottam uolth,
meddigh reuidealhattam uolna bizonios napigh, haborosagnak el tauoztatassaerth, hogj eggik fel se mennien az szenthegihazban, hanem
hazoknal prédikáltassanak. A z kire kezeketh be aduan, keöteleztek
magokat, hogj megh alliak. Azon caluinista pars fogadassath megh
nem aluan, Nagodhoz nem boczatanak es az szenthegihazatis ma
goknak foglaltak az terminus alath, meöllieth hattam uolth nekik,
az predikatorth fegiueres kézzel be uittek az szentegihazban, feniegeteöduen, hogj sok ember halai leszen miatta. En azerth az commissarius vraimmal eggieöth ez mai napon ismegh oda mentem uala
es mikor mind az három pars eleö aloth uolna, az caluinista pars
protestala, hogj examenben nem boczattia magath, merth eö in dominio ecclesiae uagion. En az commissarius vraimmal kertem az
szenthegihaz kulczath, hogj eleö hozzak es my az orszagh teöruenie szerenth, az minth Nagod paranczolta, az dolgoth dirimalliuk
keözteök. De eök contumacia ducti sem az kulczoth nem attak sem
az examenth nem akartak, Nagodath sem találtak megh eleöbj fo
gadások szerenth. A z szenthegihazatis propria authoritate, fegiueres
kézzel magoknak foglaltak. Ex istis rationibus commissarius
vramekal eggieöth azth deliberaltuk, hogj el essek az szenthegihaztol, az mas keth pars keözeöth pedigh az dolgoth nem dirimalhattuk, miuel hogj az ideö keseö uolth hozza es holnap giwlesseönk es
székeönkis leszen, hanem az szenthegihazath be peczethletteök es
az keth parsnak mas terminust hattam, mellieön derimaltassek az
dologh keöztök. Nagodnak akarom tudassara adnom, hogj ha mellik
fel Nagodhoz menne, N g o d resolualhassa magath. Tarcza megh az
Vristen Ngodath jo egessegben.
Datum i n oppido Samaria die i . Septembris anno 1614.
Ill-mae D-nis V-ae
servitor addictissimus
Stephanus Amadé m. p.

2

149.
1614.
Eteki

szeptember

István, Mártonjaival
ev.

nemesek

Ferenc

2.

Nagymagyar.

és Esterhas

Thurzó

Tamás

nagymagyari

Györgyhöz.

Jelentik, hogy a Nagymagyarba, az ottani templom birtokjogának oda
ítélése ügyében, kiküldött b i z o t t s á g a reformátusokat a templomtól teljesen el
tiltotta. Kérik, hogy őket tartsa meg ú g y a reformátusok mint a katholikusok
ellenében a templom birtokolásában.
Eredeti levél, zárlatán viaszpecsét nyomaival. — Irreg. 2. fasc.
Pozsonymegye

alispánja.

Az mi eöröke ualo alázatos szolgalatunkat ayanliok Nagdnak,
mint mi nekönk mindenkoron io akaró kegelmes vrunknak. Kiuanunk az V r Istentöli Nagdnak mind aszonionk eö Nagaual es az
Nagd szerelmes germekiuel egetemben lelki es testi iokat megh
adatni. Touaba kegelmes vrunk, i m az Nagdtul rendelt comissarius
vraink az Nagd paranczolattia szerent k i iöttenek uala ide Nagimagiarra az kaluenesták ellen, ket iszben. Elsőben mentettek aszall
magokat, hogi eök nem kesölhettenek hosza arra az napra, mas az,
hogi Nagdatis megh akariak találni mingiarast, kiről gondolkodván
ez comissarius vraim, hattanak nekiek egi holnapott, az az 30.
aug. illien okkall, hogi eök hitek, tistessegek, iosagok uestese alat
mingiarast el mennienek Nagdhoz az eö fogadások szerent, másod
sor hogi eök az minemö káromló kaluinista oskola mestert hostanak
reánk, adigh az zentegihaszban ne prédikálhassanak, migh ennek az
dologhnak uege nem sakad, minthogi ökes nekünk nem akartak
megh engedni, hogi az mi lutteranus prédikátorunk prédikálhasson
az zentegihazban, k i t m i mind ez mainapigis megh állottunk, de ök
az eö fogadások ellen prédikáltattak az szentegihaszban. Harmadsor
hogi az kaluinista predikatiora ne legen szabad harangozniuk, ha
nem ha halót lenne, de eök kegelmes vrunk az halotnak nem harangostanak, hanem az kaluinista predikatiora untigh
harangostak.
Negedszer hogi ök mingiarast el mennek Nagdhoz, de tudgia azt
Nagd, hogi nem mentek oda Nagdhoz, s nemis akartak menni, ha
nem czak az nagi uakmerösegben es az Nagd paranczolattia ellen
ualo szofogadatlansagban uannak mastis. Vtolsor el iöuen az 30. aug.,
ismétlen k i iöttenek uala az comissarius vraim az N a g d paranczo
lattia melleth es eö kegelmek azt deliberaltak, hogi mindeneknek
előtte az zentegihaz kulczat adgiak kezekhez az comissarius v r a i meknak es valamellikönknek nagiob igassaga lesen, tehát adnak ad
giak kézéhez, kire fogadást tettének az kaluinistak, hogi megh czelekesnek, de ismétlen az elöbeni uakmerösegek szerent megh reuocaltak fogadásokat, nem adak az comissarius vraimeknak kezeben
az zentegihaz kulczat, seöt megh magokatis nagi sok hiuatassal tud
tak elő hiuatni. Latuan az comissarius vraim, hogi mind az N a g d
paranczolattianak nem akarnának engedni s mind kedigh az eö h i 
tek, tistessegek, iosagok uestese alat ualo fogadásokat tanquam contumaces megh uiolaltak uolna, ast deliberaltak az comissarius vraim
Nagos vram, hogi ennekutanna az szentegihaztull ell legének es
semmit ne paranczollianak benne, hanem nekönk lutteranusoknak
es pápistáknak attak eö kegelmek kezönkben. Keriök annakokaert
Nagdat, mint kegelmes vrunkat, hogi ha ualamikepen oda mennének
Nagdhosz az pápista es kaluinista vraim, tehát eszerent az mint
Nagdnak megh irtok, oltalmaszon Nagd bennönket ellenek es irion
Nagd ispán vramnakis az comissarius vraimekall egetemben, hogi
megh oltalmaszonak mind égik smind kedigh az másik ellen. T u d gok, hogi ispán vramis az deliberatiot megh köldi Nagdnak. Kegel-

mes ualast uarunk Nagdtull mint kegelmes vrunktull. Isten elitessé
Nagdat io egessegben.
Datum ex Nagimagiar 2. Septembris anno 1614.
A z N a g d alázatos szolgay
Eteki Istuan,
Martonffaluai Ferencz,
Esterhas Tamas.
1

150.
1614.
A

komjáti

23.

szeptember

zsinaton

megjelent

Thurzó

Romját.

református

prédikátorok

Györgyhöz.

A hetményi prédikátor, Maziáni, a gyűlésben felmutatta a ná
dor mandátumát, amelyben Chuthy Gáspár kérelmére meghagyja
neki, hogy a helységből menjen el. Chuthy információja azonban,
amint azt a mandátumból megállapították, nem helytálló és a tény
az, hogy a prédikátor a nép egyenes kívánságára ment Hetménybe
és így az 1608.-Í végzést nem sértette meg. Kérik tehát a nádort,
hogy mandátumát vonja vissza. Különben a prédikátor behívását
és tanait a helység földesurai közül is többen helyeslik, a nép pedig
egyhangúlag ott tartását kívánja.
Eredeti

levél,

zárlatán

három

papirfelzetes

viaszpecséttel.

—

Irreg.

15.

fasc.
Kiadva: Theológiai Szemle I X . évf. 5—8. sz. 189. 1.

151.
1614.
Eliae

Dávid

szeptember

kubini

26.

prédikátor

Alsókubin.
Thurzó

Györgyhöz.

Thurzó levelére jelenti, hogy a kubini templom építését nem lehetett meg
kezdeni, részben mert a pénztárnok leköszönt, részben mert az egyes falvak nem
akarják sem a rájuk kirótt m u n k á t leszolgálni, sem a rájuk kivetett t a k s á t megfi
zetni. Kéri Thurzót, csináljon rendet.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Comes, Domine Domine, Patrone et Fautor mihi
clementissime, salutem et benedictionis, divinae cornu copiae Ill-mae
C-ni V-ae ex animo precor, meque in omnia officia pietatis paratissimum offero.
Nuperam acriorem reprehensionem Ill-mae C-nis V-ae animo
1

V. ö. a 148. s z á m o t és a h o z z á t a r t o z ó

jegyzeteket.

accepi aequissimo. Intelligebam enim, non tam irato animo, quam
amore pietatis et zelo domus Domini profectam. U t autem Ili-ma
C. V . intelligat, non mea negligentia factum, quod opus restaurationis templi non sit coeptum, his literis veritatem exponere decrevi.
Qui fűit exactor pecuniae constitutus, dominus Job Zmesskal, regesta templi re infecta restituit et iam nullus est, qui curam eam i n
se suscipere velit. Ill-mae C-nis V-ae subditi, qui sua habent sacella,
ut pote Knéza, Bzini, Mezibrodj, Puczow, Pokriwacz et P r i biss, plane se et a laboribus et a taxa i n templum Cubiniense emancipatos volunt, praetendentes laborem et sumptus i n sua templa noviter extructa. Dominus superattendens nuper, cum visitasset eccle
sias, statuit, ut maximé Knezenses cum adiunctis duobus pagis, quia
circa continuationem sacelli sui laborabant, dimidiam partém laboris
et sumptuum i n percoctionem cementi conferrent. Post ubi coepta
fuerit instauratio templi Cubinensis, aequaliter ferant onera, sed
quidam horum plane immunes esse volunt. Pribiss, quia adiunctus
est ecclesiae Subarcensi, non i n parochiam Cubinensem, non i n
templum hoc aliquid conferunt.(l) Si quid ab ipsis postulatur, vel
in restaurationem parochiae Cubinensis, i n cassum laboratur. I a m
Ill-ma C. V . videat et consideret, si his connivebitur, ne exemplo
moti superior Cubin, Jassenova, Lesstina
simile quid attentent,
quandoquidem et i l l i suum sacellum habent. H i n c videre potest
Ill-ma C. V . , hic nullum ordinem, nullám unamitatem esse. Quare
per amorem gloriae Dei Ill-mam C-nem V - a m oratam habeo, d i 
gnetur iam disponere, ordinäre, iubere, mandare, ut pecunia primo
quoque tempore exigatur, artifex conducatur et i n nomine Domini,
Deo volente, verno tempore manus operi admoveantur. Deus, cuius
glória i n extructione domus Domini quaeritur, pium laborem I l l mae C-nis V-ae i n hac et i n futura vita compensabit. Quod restat,
Ill-mam C-nem V - a m cum illustri comitissa, pignoribusque dulcissimis ad ecclesiae et Reipublicae Christianae commodum, quam
diutissime conservatam opto. Datum i n Cubin 26. Septembris
anno 1614.
1

2

3

4

6

Ill-mae C-nis V-ae
subiectissimus
D a v i d Eliae.
1

6

A Sziléziából Árvamegvébe szakadt prot. Zmeskál család tagja. Meg
halt 1632-ben.
Knyazsa, Bezine (Bziny), Medzibrogy (Medzibrodie), Pucó, Pokrivács,
Pribis, (Árvamegye).
Lány Illés.
Árvaváralja, Árvamegye. Prédikátora 1613-ban Cuspin Mihály, 1653ban Petrovicius István, m í g 1654-ben Clementis Miklós szeretne ide meghívást
kapni. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 111., 196., 197. A nevezettek levelei.)
Felsőkubin, Alsókubin leányegyháza. Jaszenova, Lestin, (Árvamegye).
A knbini egyházba való meghívására 1. a 113. számot.
2

3

4

5

6

1614.
Göncz

Miklós

szeredi

október

prédikátor
Thurzó

19.

Szered.

és dunáninneni

ev.

superintendens

Györgyhöz.

Mivel az úrvacsoráról 1612-ben megjelent munkája már elfogyott és még
ma is igen sokan kérnek tőle belőle, kéri Thurzót, tegye neki lehetővé anyagilag,
hogy a munkából újabb kiadást csináltathasson.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime, spectabilis ac magnifice Domine, Domine et
Patrone mihi benignissime. Gratiam Dei patris, merito f i l i i partam,
ab utroque procedentis ductu, Vestrae perillustri Celsiiudini precor
et servitia mea humillime offero.
Quantam v i m , illustrissime Domine, regnum coelorum, antea
per virum Dei doctorem Martinum Lutherum illustratum, nunc
vero Heluetianorum technis obductum patiatur adeo, ut violenti i l 
lud rapere, quasi ad se debeant, res ipsa plus satis ostendit.
M i h i vero, i n numero fratrum venerabilium, puram atque i l l i batam Augustanae confessionis doctrinam, profitentium, quid molestiarum devorandum, ab annis iam sex hisce i n partibus degenti
devoratis, fuerit, silentio magis involvere, quam propalare malo.
Prelo superiori secundo anno, opusculum Ungaricum in octavo de
S. coena Domini submiseram, cuius exemplaria v i quasi abrepta
et distracta propter paucitatem exemplarium sunt. Ürgeor porro
tam a primatibus incliti regni, quam ab ecclesiasticis personis et
populo terrae etc. de exemplaribus ipsis tribuendis. Succurendum
autem et consulendum ipsorum saluti omnino censerem, sed aliam
inire hac i n parte nullám possum rationem, quam si denuo prelo
subiiceretur. O b i d unum iam exemplar a mendis typographi corrigendum in manus suscepi, aere destituor, quo prélum inungi debebat. Obnixe idcirco V - a m Ill-mam C-nem oratam atque exoratam
desidero, velit pro sua largitate, clementi eleemosyna, piae laboranti
Christi ecclesiae una cum aliis illustribus magnificis ac generosis dominis succurrere, quo denuo typis demandari libellus ille queat, dummodo prelo dignus censeatur. U t hac occasione, Ill-ma C. V . , cum
ceteris bene sanis dominis, baronibus et ordinibus calcaris quasi et
Stimuli loco mihi, ad maiora aggredienda esse queat et sic ecclesiae
Christi et plurimarum animarum saluti inserviatur. De cetero
tutelae sacro sanctae triados Ill-mam C-nem V-am una cum charis1

1

túr,

A z V r Vachoraiarol, az igaz
1612.

Augustana confessio s z e r i n t . . . . Keresz

sima sua vitae socia, liberis item dulcissimis commendo. Dabam
Szeredino 19. Octobris anni 1614.
V-ae Ill-mae C-nis
servitor et clientulus subditissimus
2

Nicolaus Göncz de Palhaza
ecclesiastes ibidem et venerabilis Ungarici
contubernii, puram Augustanae confessionis
doctrinam amplectentis, superattendens
indignissimus m. p.
•

153.
1614.
Corodinus

Ádám

13.

november
1

prédikátor

Zsolna.

Thurzó

Györgyhöz.

Thurzó pártfogása és jótéteményei segítették pályáján és se
gítik ma is. Hálája kifejezéséül szívesen engedelmeskedik akaratá
nak és hívásának.
1

Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, viaszpecséttel. — Irreg. 2.
fasc.

154.
1614.
Farkas

Imre

1

december

könyvnyomtató

3.

Keresztúr.
Thurzó

Szaniszlóhoz.

Thurzó prédikátorától, Göncz Miklóstól a kinyomtatandó mű
vet, úgyszintén a kinyomtatása költségeire Thurzó által küldött
összeget átvette. Minden munkáját félretéve, ehhez fog és igyekszik
minél előbb elkészíteni.
2

Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes viaszpecséttel. — Irreg. 15.
fasc.
Kiadva: Payr Sándor: E g y h á z t ö r t é n e t i emlékek. I . k. 168.
2

1.

Személyére 1. a 142 1. 4. jegyzetét.
Corodinust Thurzó György 1614.-ben Árva városának és várának közös
gyülekezetébe meghívta prédikátornak. Bár a levélben világosan nincs kifejezve,
mégis bizonyossággal állítható, hogy e levél Corodinus felelete a meghívásra.
1622-ben és 1623-ban már Rajecben találjuk. (V. ö. 1622. nov. 25.-én Rajecből
írt tótnyelvű levelét. Az elmosódott címzésből a címzett már nem állapítható
meg. Irreg. 8. fasc. Továbbá Árv. lt. Fasc. 198. No. 186. T ó t n y e l v ű levele Czo
bor Erzsébethez.)
Életét 1. Payr Sándor: Farkas Imre keresztúri és csepregi könyvnyom
t a t ó . Soproni „Nemzetőr" 1908. évf.
A gyermekecskék
credója. Rhaw György
után
németből
fordította.
Keresztúr. 1615.
.
1

1
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1614.
Thurzó

Szaniszló

december

Mikovith

18.

Sempte.

Györgyhöz,

Galgóc

p? ovizorához.

1

A galgóci iskolamester jelentette neki, hogy nem akarja já
randóságát kiadni. Utasítja, hogy az iskolamester konvencióját
küldje hozzá Semptére. A galgóci tót prédikátornak is adja k i a k i 
járó huszonöt mérő búzát.
2

Eredeti

levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.

—

Irreg.

10.

fasc.

156.
1614.
Xilander

István

december

18.

váraljai prédikátor

Váralja.
Thurzó

Györgyhöz.

Lubomirski sztaroszta távollétében
lublói
alkapitányai
Gembczinski,
majd utódja, Mienkitzki meg nem szűnnek zsarolni ós fenyegetni. E z utóbbi né
hány nappal ezelőtt a 13 e l z á l o g o s í t o t t város m e g l á t o g a t á s a alkalmával bün
tetéssel és összes javainak elvételével fenyegette meg, ha a követelt hat hordó
bort két hét alatt be nem s z o l g á l t a t j a . Mivel hiába volt a megye és a káptalan
közbenjárása is, most a nádort kéri, hogy a szepesi főispánnal, Thurzó Szaniszlóval, k ö z v e t í t s e a békét és ha Lubomirski Bécsből székhelyére visszatér, járjon
közbe nála.
Eredeti, s a j á t k e z ű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Comes et Domine, Domine Patrone clementissime, salutem veram animae et corporis, gubernationem tranquillam,
florentem et felicem precatur, officiaque omnia pietatis et observantiae humillime commendat.
Illustrissime Comes ac Domine, iniuria maxima afficior ab
officialibus Lubloviensibus in absentia domini Stanislai Lubomirsky, qui ad visitanda loca sanctorum superiore autumno in Italiam peregrinatum abiit. Etsi enim officium superintendentis iis, a
quibus acceperam, minis et infestationibus Polonorum adactus, resignavi et dominum capitaneum Lubomirskium placavi, per Joannem Gemczinskium vicecapitaneum, quae magno sumptu reconciliatio erat redimenda, tamen sicut plerumque accidit, ut cum rege
1

1

1

1

2

1

Simplicius János. (Klanicza i. m. 150. 1.)
Szentmihályi Fabricius János. V. ö. a 29. és 31. számokat.
L . a 167. 1. 4. jegyzetét.

novo novae quoque leges introducantur, ita quoque modernus vicecapitaneus Dániel M i e k i t z k i , de novo rem aggreditur, Ütem refricat
et controversiam sopitam ab Orco revocat, postulans a me sex vasa
vini, quae 200 v i x possunt comparari florenis. Cumque nuper 13
oppida cum magna pompa visitaret, mandátum sua manu exaratum
et sigillo munitum ad me misit, serio mihi iniungens, ut intra duas
septimanas vasa illa vini exolvam; nisi i d fecero, poenam dupli,
postea t r i p l i , imo omnium bonorum mihi minatur amissionem. D i l a 
tionen! ad reditum domini Lubomirsky, sicut et appellationem nulla
ratione impetrare possumus. Inclitus comitatus Scepusiensis per
legatos eidem supplicavit, interposuit sese capitulum, intercessit do
minus praepositus, sed laterem omnes laverunt. Perstat enim homo
rigidus in sua sententia et i n audito hucusque exemplo, fores iustitiae praecludit. N o n mea, sed aliena culpa mihi ista contingunt,
qui ista et multa alia adversa, ob veritatem et aequitatem forti ani
mo pertuli, iam vero succumbere incipio, nemine mihi manus
auxiliatrices porrigente. Proinde adhuc auxilium et consilium expeto,
qua possum submissione rogans, ut Ill-ma V . C. una cum dominó
supremo comite Stanislao Thurzone, mediatoris partes suscipiat et
ab isto intolerabili iugo me eliberet. Quod commodissime fieri poterit per intercessionem, ubi dominus Lubomirskius, qui iam Wiennae esse reditur, per Vestrum disctrictum ad sua revertetur. Quod
ipsum, si ab Ill-ma C-ne V - a obtinuero, apud Deum et homines
glóriám magnam consequetur, religio nostra a dedecore, ministerium
a misera servitudine vindicabitur, facultates meae, multo sudore
acquisitae, non depraedabuntur, et multae nobilissimae atque clarissimae familiae in meo isto extremo discrimine, a cessationis et desertionis nota liberabuntur. Quod superest, Ill-mam C-nem V - a m ,
quam diutissime valere et florere exopto. Datae Waraly, die 18.
Decembris anno 1614.
1

2

Ill-mae C-nis V-ae humillimus servitor
M . Stephanus Xylander
ecclesiae Waralensis pastor.

'-' Hosszutóthi I s t v á n 1606—1647.
V. ö. a 142. s z á m o t és a h o z z á t a r t o z ó
3

jegyzeteket.

3

1614. december 27. Biccse.
Gerberides Jónás elűzött derecskéi prédikátor Thurzó Györgyhöz.
ö t évvel ezelőtt szabályszerűen m e g h í v a t o t t Derecskére prédikátornak.
E z évben Advent első vasárnapján Esterházy Miklós távollétében az istentisz
telet alatt benyomult a templomba Szepsy Jeremiás provisor a derecskéi bíróval,
követte őket öt kath. pap horvát fegyveresekkel és Dominikowics Miklós dispensator. A fegyveresek erőszakkal húzták le a szószékről s meghagyták neki, hogy
három nap alatt a parochiát hagyja el. Listhius Istvánhoz menekült, aki aján
lólevéllel Thurzóhoz küldte. Kéri, szolgáltasson neki igazságot.
Eredeti levél. — Irreg. 2. fasc.

Salutem a rege recens nato et nobis dato cum felici novi anni
auspicio Ill-mae C-ni V-ae debita animi submissione precor.
Illustrissime Domine, Comes Palatine, Domine et Patrone observandissime. Ego vel minimus verbi Dei minister a servitoribu3 et
sacerdotibus pontificiis in absentia magnifici et generosi domini
domini Nicolaj Esterhasj de Galantha in exilium proscriptus, ad
Ill-mam C-nem V-am, tanquam ad sacram ancoram, auxilium et
cosilium petiturus, confugio. Cum enim ante quinquennium in oppidum Drassendorff ad praedicandum verbum Dei legitime sim
vocatus, dominica prima adventus in die Andreáé, quo apud nos
encaenia celebrantur, sub ipsa concione, post evangelii lectionem,
provisor Jeremias Zepsj per iudicem nostrum me de suggesto descendere iussit, quod cum ego renuerem, meique esse officii concionem
pertexere responderem, nihilominus provisor cum quinque sacerdo
tibus pontificiis et armata manu Croatarum magno cum impetu
templum ingreditur, adiunctis satellitibus ex arce Lansee et Lacombach, sacerdotes altare occupant, Croatae vero in ipso choro
satellites, bombardis et gladiis instructi, ad cathedram consistunt,
hos deinde sequitur dispensator Mikola Dominikowitz Croata, e
regioné cathedrae securim acerrimam mihi ostendens, de suggesto me
aliquoties descendere iussit, cum autem in concione absolvenda pergerem, neque ad instantiam dispensatoris a proposito tam sacro
desistere vellem, eius iussu de cathedra a satellitibus sum detractus
et ab eodem verberibus in ipso templo exceptus et intercluso aditu,
ad altare per fores templi a satellitibus male in deductione me tractantibus sum expulsus. Deinde accurrens dispensator ira commotus
dixit: Nonne te aliquoties parochia discedere iussi? Cum autem do
minum dominum magnificum Nicolaum Esterhasi hoc mihi non
iniunxisse affirmarem, crudelissime securi verberibus in tergum i n 1
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1

Feleségével, Dersffy Orsolyával reá száll Lánzsér 1612-ben,
zott Derecske (Drassendorf) Sopronmegyében.
Lakompak, Sopronmegye, szintén Eszterházy birtoka.
2

hozzátarto

fixis in praesentia tarn peregrinorum quam incolarum pro libitu me
excepit. Sacerdotes missam celebrabant, auditores vero, ne hiscere
quidem ausi sunt et cum nonnulli mihi factam esse iniuriam dicerent,
catenis sunt indusi. Ego vero aedes parochiales ingressus et reculis
meis collectis in aliam domum concessi. Sacerdotes cum dispensatore
per fenestram aedium parochialium sibi aditum quaerentes, me continuo accersunt, ex quorum numero arehidiaconus Warersdorffensis
ex mandato episcopi Jaurinensis
mihi tertia die parochia discedendum esse iniunxit et nisi discedam, ligatis manibus et pedibus
episcopo me transmissurum. Accedit quoque praefectus magnifici B i k
Mikulosch, qui iudicem cum iuratis vocans, i n nomine magnifici iisdem serio iniunxit, ut sese religioni pontificiae addicant, mihique
ut Solarium ad dominicam primam adventus solvant et successorem
pontificium honore prosequantur, eique solarium reliquum ad festum
Georgii contribuant, quod cum diu multumque recusarent, astantibus satellitibus et metu carceris obedientiam sunt polliciti. Quod
cum mihi vitae et necis periculum instare viderem, quarta die summo
mane in pagum magnifici domini domini Stephani Listhy me contuli,
sed provisore et dispensatore animadvertente, me fugám capessere,
Croatis iniunxerat, ut ubi locorum me conspicerent, vel bombarum
ictu me interficerent, vel captum et vinctum i n arcem Lanse aut
Lakombach deducerent, quod cum non succederet, Dei beneficio
Über evasi et dominum dominum magnificum Stephanum Listhium
accessi, qui literis scriptis ad Ill-mam C-nem V-am me ablegavit.
Ego vero ad Ill-mam C-nem V-am, tanquam communem totius regni Hungáriáé iustitiarium, confugiens oro atque obsecro, ut
iniuriam tam insignem, odio religionis evangelicae mihi illatam, v i n dicet, habita ratione nominis divini et sacrosancti ministerii, imo
propter malum exemplum, meaeque innocentiae suffragetur et auditoribus, ut integrum mihi solarium persolvant, iniungere et literis
protectionalibus ac aliquo viatico instructum me dimittere non
dedignetur.
Deus omnipotens propter recens natum regem regum et do
minum dominantium Ill-mam C-nem V - a m ad multos annos salvam et incolumem conservet.
Dabantur Bitschae in die Johannis Evangélistáé anno 1614.
Ill-mae C-ni V-ae
subiectissimus
Jonas Gerberides exul.
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Helyesen Warischdorf, K i s - és Nagybarom Sopronmegyében.
Náprágyi Demeter. Bővebben 1. a 154. 1. 3. jegyzetében.
Listhius István, János győri püspök fia, a sopronmegyei Kabold ura.
Bár kath. volt, a protestánsok iránt nagyon türelmes, amit evangélikus nevelője
hatásának tulajdonítanak. (Payr i. m. 42. 1.)
4

5

Keltezetlen.

[1614.J

A varasdi ev. polgárok Thurzó Györgyhöz.
A mult évi tótországi gyűléseken az evangélikusok ellen hozott végzések
alapján a zágrábi püspök akaratából Radovitius János varasdi plébános a va
rasdi ev. polgárokat k i á t k o z t a s f e l s z ó l í t o t t a
őket, hogy vagy térjenek meg
vagy pedig költözzenek ki a városból. Thurzó segítségét kérik.
Eredeti levél. — Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Domine Comes, Domine nobis semper gratiosissime. Perpetuorum servitiorum nostrorum in gratiam Ill-mae C-nis
V-ae humillimam commendationem.
Ez elmúlt esztendőkben az nagos zabragy p w s p ö k vrunk
Toot Országnak egniehani giwlessiben nagi panaszokat teth az
euangelium tudomanian ualok ellen, főképpen pedig my reánk V á 
rasd varasában lakozókra, a meliröl Toot Országnak peczet alat irot
articulusatis kegielmessen i m meg erti Nagod. Ehez képest a varasdy plebanus, Joannes Radouitius, pwspök vrunk akarattiabol ez
elöt egi holnappal a templumban publice excommunicalt bennwn
ket es erössen megh hadta, hogi ha uallasunkbol k y nem terünk, te
hát az varasból k y költözzünk es minden marhankot hazainkai
edgiut confiscaltassek: Melj dologh meégh eddig az Magiar Korona
es birodalom alat nem hallatot uolt ennél kwlömben, mert noha
uoltak sok articulusok irua az euangelicusok ellen, de azok soha in
usu nem uoltanak Toot Országban, főképpen az utan, hogi Beczben abolealtattanak. Köllietek azért Nagodhoz foliamnunk, mint
Isten utan kegielmes oltalmazó vrunkhoz, köniöröguen alazatossan
Nagodnak ugian az Istenertis, hogy Nagod tiszti szerent fogion mel
lettünk es nehadgion uallasunkban, kinek usussaban uoltunk, megh
haboretani es bántani, se illjen szörnien megh kaarosoduan, buidosua lennünk felesseginkel, giermekinkel, söt talallion módot Nagod
benne, hogi az excommunicatio leszaluan, maradhassunk meg tisz
tesszegünkben az my hazainkban, mert ez my raitunk kezdetet el
mostan, de az fö rendekreis el haath, k i k az igaz uallast köuetik,
1
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Domitrovich Péter 1611—1628.

Hiteles másolatban a levél mellett. Tartalma: T ó t o r s z á g rendéi 1613ban elhatározták, hogy az eretnekséget az országba, főleg azonban Varasdba
nem engedik be. Átírnak ezenkívül a városnak, hogy a mostani héretikus ma
g i s z t r á t u s t tegye le ós eretneket többé közhivatalban ne alkalmazzon.

ha ideien Nagod eleit nem ueszi. Varunk azért Isten utan minden
oltalmat Nagodtul es ez köniörgesünkre kegielmes ualaszt.
Ill-mae C-nis V-ae
humillimi servitores
evangelicae professionis cives Varasdienses.
3
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Kívül a nádor sajátkezű rájegyzése: De excommunicatione civium aliquorum
et inhabitatorum civitatis Varasdiensis.

159.
I6IJ.

január 22. „In Leucovra ad Albim Academia."
Lány Izsák

1

Thurzó

Györgyhöz.

Beszámol Thurzónak a teológiai tudományokban való előhaladásáról. Szabad idejében M a r t i n i J a k a b professzornál tartott ma
gánvitatkozásokon vesz részt, ahol a teológia és a filozófia kérdései
kerülnek felszínre.
2

Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecséttel. — Irreg. 2. fasc.

160.
1615. január 27. Sempte.
Zólyomi Perinna Boldizsár Thurzó Szaniszlóhoz.
A mult évben a király Thurzó nádor és B a t t h y á n y i Ferenc ajánlására
címeres nemeslevelet a d o m á n y o z o t t neki, P á l , Sándor, Izsák nevű fiainak és
Zsuzsanna és Sára nevű leányainak, valamint testvérének Andrásnak és ennek
fiainak János, Tamás és Pálnak, valamint leányainak Babellának és Katalinnak.
Mivel az armálist még mindig nem kapta meg, kéri Thurzót, hogy hozza el ezt
neki a kancelláriából.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes viaszpecséttel. — Irreg. 4.
fasc.

Illustris ac magnifice Domine, Domine mihi gratiosissime, salute praevia, devotam mei subiectionem cum officii mei promptissima oblatione commendo.
3

Horvátország

és Szlavónia reformációjára

1. P a y r

i. m. I . k. 567.

s

köv. 11.
4

V. ö. a 172—176. számokat.
. Thurzó 1614. októberében küldte ki Wittenbergbe s amint hozzá írt
beszámoló levelei mutatják, kint t ö l t ö t t e az egész 1615. évet is. (Árv. lt. Fasc.
198. No. 177., 129., 131., 133.) V. ö. továbbá a 164. s z á m o t .
Martinira 1. a 101. 1. 5. jegyzetét.
1

2

Kegyelmes es nagos V r a m , ez elmúlt napokban Sempthen az
Nagod varában emlékeztem wala Nagdnac az en armalis lewelem
felöl, az mellyet esztendőnek előtte Nagod sok költséggel canceliahan megh irattuan, czasar ö felsége subscriptioia ala be atta wala.
Kérem ezokaért mostis Nagodat minth kegyelmes vramot, Nagod
meltoztasséc azt a lewelet k i szerzenny es hazays hozny. H a pedigh walamikeppen el téweledett wolna az a lewel, az minth nemelliektwl hallom, hogy czaszar eö felsége schreibstub hazabwl sok
lewél weszett wolna: Nagod meltoztasséc az en towabba walo szolgalathomért ismegh mast denuo megh iratny, k y t h en hywatalom
szerent walo tisztemben tellyes eletemnek rendében Nagdnac es N a 
god szerelmes fiajnac, énnekem kegyelmes vraimnac, igyekezzem
megh halalny.
Az eleöbbenny armalis lewelnek ez wolt continentiaya, hogy
czaszar ö felsége megh engette wolt énnekem et carnali meo fratri,
Andreáé Perynna az palatinus vram ö naga, ismegh az Nagod es
Bottyani v r a m eö naga commendalasara nemességet in utrumque
sexum. A z en newem cum filiis, filiabusque meis ez wolt, Zólyomi
(alias Syelniczj) Perynna Boldisar, fiaimnac Paulus, Alexander,
Isaac, leanimnac Susanna es Sara. Fratri vero meo carnali Andreas
Perynna de Syelnicz, filii eiusdem Johannes, Thomas, Paulus, filiae
Babella et Catharina.
A z arma e wolt, három kuszikla, az középső kusziklan egy
szaruas, kynec szayaban egy kygyo wagyon, ez első kett labawal
tartia egy keresztet, három kuszikla allatt egyfollyo wisz, az allatt
z w l d pasit es annak az pasitnac közepén egy rosa wagyon, az
szarwasnac hattá meget egy hold, ez előtte egy czillagh, gallea
aperta etc. I n reliquo az áldott V r Isten engedgye megh, hogy ezt
az en kywansagomott az Nagod teöb dolgaiwal egyetemben nagy
boldogul vighez vihesse Nagod es nagy io kywanatos egesseghben
mi hozzánk hazais jöhessen. Amen.
Dabam Synthauiae raptim 27. Januarii anni 1615.
Nagod alázatos szolgaya
Zoliomy Perynna Boldisar m. p.'
1
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Thurzó G y ö r g y .
B a t t h y á n y i Ferenc. Bővebben 1. a 168. 1. 1. jegyzetét.
A zólyommegyei
Szielnicen
s z ü l e t e t t s innen
mellékneve.
1607-től
Thurzó Szaniszlónak semptei
udvari prédikátora, később a kerület esperese.
Thurzó megbízásából résztvesz a zsolnai zsinaton, ott van Thurzóval a beszter
cebányai országgyűlésen. Megh. 1620 decemberében. Életrajza 1607-ig megtalál
h a t ó Stromp i. m. 140. 1. V. ö. továbbá életére Thurzó Györgynek Thurzó Sza
niszlóhoz 1610. márc. 20.-án Zsolnáról intézett levelét (Irreg. 4. fasc.)j Listhius
Anna Rozina 1620 júl. 20.-i Semptéből keltezett levelét Bors Lőrinchtz (Irreg.
11. fasc.) és Godaly Miklós levelét 1620. dec. 29.-ről Listhius Anna Rozinához.
(Irreg. 9. fasc.) — Semptei prédikátorok Perinna után 1624-ben Velichemus Mi
hály, 1624. aug. 16.-án Bors Lőrinc számadásában már ,,üdvözült"-nek említi.
1628-ban Kecskeméthy Gáspár és Pintér György, aki előbb 1620-ban Sopornyán
hirdeti az igét. (V. ö. a mondottakra Bors Lőrinc 1624. aug. 26.-ról kelt szám2
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161.
161 Í. február n. Biccse.
Lány Illés Trencsén-, Liptó- és Árvamegyék superintendense
Thurzó Györgyhöz.
Kéthetes egyházlátogató körútjáról most tért vissza. M i n 
denütt rendet talált, a superintendencia állapota békés. A tescheni
herceg nem engedi meg az evangélikusoknak vallásuk gyakorlását,
hanem ehelyett kath. istentiszteletre kényszeríti őket.
1

Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.
Irreg. 2. fase.

—

162.
1615. április 20. Besztercebánya.
Besztercebánya tanácsa Thurzó

Györgyhöz.

Mivel úgy hallják, hogy Nóvák Miklós zólyomi főesperes elnyerte a
királytól a besztercebányai kórház igazgatói tisztségét, kérik Thurzó tanácsát,
mit tegyenek veszélyeztetett evangélikus hitük megvédésére.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Fasc. 85.
No. 33.

Illustrissime Domine, Comes, Palatine, Domine gratiosissime,
servitiorum nostrorum paratissimam, humillimamque commendationem.
Inevitabili necessitate compulsi, iuratum civem et alterum
notarium nostros ad V-am Ill-mam C-nem ablegavimus. Quae enim
dudum minabatur dominus Nicolaus Nowak canonicus metropolitanae ecclesiae Strigoniensis et archidiaconus comitatus Zoliensis in
effectum apud suam maiestatem regiam deduxisse et statutionem
in hospitale Novisoliense impetrasse fertur, de quibus V-am Ill-mam
C-nem nostri ablegati uberius, si iisdem V . Ill-ma C. gratiosas aures
(de quo non dubitamus) praebere dignabitur, informare poterunt.
Quia vero non solum civitas nostra, verum etiam aliae montanae
civitates, immo vicini comitatus ac totum regnum dato uno inconvenienti ratione turbationis in usu et exercitio Augustanae confesadását, Irreg. 12. fasc, Acta Publica 30/29 és 30/28. és Pintér Györgynek Sopornyáról 1620. szept. 19.-én Vitéz Imréhez intézett levelét Irreg. 11. fasc.) —
A semptei iskolamester 1620-ban Czayka Mihály. V. ö. 1620. Jakab napján
Semptén kelt levelét Thurzó Szaniszlóhoz, melyben meghívja leánya esküvőjére.
(Irreg. 15. fasc.)
Ádám Wencel 1579—1617.
1

sionis liberó (quam acquisitione ruderis hospitalis apud nos pontificii per indirectum moliuntur) periclitari videtur. V-am Ill-mam
C-nem humillime rogamus, ut nobis pro sua erga verbum Dei et
super eo fundatam confessionem Augustanam piissima affectione
intimum consilium, qualiter nos in praesenti negotio, ubi advenerint
domini statutores commissarii, erga ipsos gerere debeamus, dare et
largiri nostrisque ablegatis harum latoribus plenariam fidem de
reliquis omnibus adhibere dignetur. Quod de V-a Ill-ma C-ne humillimis servitiis demereri conabimur, ardenterque Deum, ut V-am
Ill-mam C-nem, patronum ecclesiae Christi afflictissimae, diutissime
cum sua domo florentem, vigentem et valentem conservet, precabimur. Datae Novisolii die 20. Április anno 1615.
V-ae Ill-mae C-ni
humillime addictissimi
N . iudex, iuratique cives civitatis Novisoliensis.
1

163.
161 j . május 2. Csicsmán.
Orlandi Carbonarius Mihály prédikátor Thurzó
Meghívását a turzófalvi

1

Györgyhöz.

egyházba elfogadja és ígéri, hogy

1

A Szent Erzsébetről nevezett kórházat a templommal e g y ü t t 1363 ban
egy Károly Péter nevű besztercebányai polgár alapította. A kegyúri jog birto
káért a Habsburgok trónralépte ó t a csaknem állandó versengés folyik a király
és a város k ö z ö t t , ami onnan eredt, hogy a város ev. tanácsa az igazgatói ál
lást is ev. emberrel akarta betölteni. A z itt szóban levő viszály 1613-ban indult,
amikor is a város az elhalt ev. Steger Gáspár igazgató helyét ismét ev. ember
nek akarta juttatni, azzal érvelvén, hogy I . Ferdinánd és Miksa a városnak
engedték á t a kegyúri jogot és előzőleg is mindig protestánsok voltak az igaz
gatók. Beleszól azonban a dologba Forgách érsek, aki 1613. jan. 13.-án azt
kéri a királytól, hogy az i g a z g a t ó s á g o t bízza Nóvák Miklós kanonokra, akinek
t ó t az anyanyelve, t e h á t a besztercebányai polgárok bizonyára ezért is szívesen fog
ják fogadni, de meg az eddigi i g a z g a t ó k is katholikusok voltak, tehát most is
csak kath. emberrel lehet ezt a tisztet betölteni. U g y a n í g y nyilatkozik a kamara
is. A király e tanácsokra ki is nevezi N o v á k o t 1614. nov. 1.-én és 1615. márc.
22.-én megbízza Telegdy János váradi püspököt, Dóozy Lőrincz kir. tanácsost,
Lippai János personálist és Bloenstein kamaragrófot a nevezett beiktatásával. A
beiktatást május 11.-én akarták foganatosítani, azonban olyan nagymérvű ellen
állásra t a ^ l t a k a polgárságnál, hogy kénytelenek voltak a tényleges s t a t u á l á s tól eltekinteni, és a polgárok t i l t a k o z á s á t , akik ebben az eddigi gyakorlatra és a
nekik a d o m á n y o z o t t juspatronátusra hivatkoztak, a királyhoz továbbítani. (Az
e^ondott előzményeket a következő iratokból v e t t ü k : H K , Hoffinanz Ungarn,
1613. május. 3. csomó, 1613. jan. 13. Forgách, május 3. kamara, dátum nélkül
Besztercebánya; Acta eccl. 71/126., 71/125.) — A kórházra v. ö. Kupp Jakab:
Magyarország helyrajzi története. 1—2. k. Pest, 1870—72. 1. k. 2., 654. 1. A
kórház és a templom, műleírását adja Ipolyi Arnold: A besztercebányai egyházi
műemlékek története és helyreállítása. Bpest, 1878. 16—18. fej. — A z ügy to
vábbi fej^ményeire v. ö. a 165—168. számokat.
1

Turzófalva, Trencsénmegye. Alapítására v. ö. a 32. sz. 4. pontját.

minden erejét Isten szolgálatába fogja állítani és a hit terjesztésén
és erősítésén fog munkálkodni. Kéri Thurzót, hogy rosszakaróival
szemben védje meg őt.
2

Eredeti,
15. fasc.

sajátkezű

levél,

zárlatán

papirfelzetes,

viaszpecséttel.

—

Irreg.

184.
1615. május 21. Wittenberg.
Lány Izsák alumnus Thurzó

Györgyhöz.

Thurzónak, mint az egyházak és iskolák nagy pártfogójának
az érdemeit méltatja. „Extraneis rem, ut declarem exemplis, supervacaneum esse puto, cum i d manifestissime omnium pateat in Ill-ma
C-ne V-a musagaeta et communis ecclesiarum ac scholarum patrono,
in academia nostra decantatissima non solum politiam celeberrimi
regni Hungáriáé felicissime dirigente, statum ecclesiarum Lutheranarum erigente et confirmante, sed et ipsos tenuioris sortis musarum cultores, cum alios plurimos tum etiam nos ad altiora visenda
Lycaei domicilia promovente, spe ulterioris promotionis facta." Be
számol tanulmányairól, a teológiát M a r t i n i Jakab professzornál
hallgatja.
1

Eredeti,

sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecséttel. — Irreg.

15. fasc.

165.
1613. június 2. Bécs.
Forgách Ferenc esztergomi érsek Thurzó

Györgyhöz.

Nóvák Miklós ügyét, akit Thurzó nála bevádolt a vallásszabadság meg
sértésével, a király ítélete alá bocsátja. Kéri azonban Thurzót, hogy a beszter
cebányai kórház igazgatóságának adományozásánál a király akaratának szerez
zen érvényt.
Eredeti levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Fasc. 85. No. 35.

Illustrissime Domine et Affinis observandissime.
Salutem cum servitii mei parata commendatione. Accepi lite2

1619-ben még Turzófalván találjuk. V. ö. 1619. május 4.-ről innen írt
levelét Czobor Erzsébethez, amelyben a falubeli nehéz viszonyokról panaszkodik.
A nép nem jár templomba és a prédikátornak járó konvenciót nem akarja meg
adni. (Irreg. 9. fasc, t ó t nyelven.)
V. ö. a 159. számot. Első teológiai munkáját: „ D e localitate et ubiquitate" Thurzó Imrének ajánlja 1615-ben. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 129.)
1

1

ras Ill-mae D-nis V-ae in negotio beneficii hospitalis Novizoliensis,
ubi reverendum Nicolaum Nouak
turbatae religionis libertatis et
regni tranquillitatis ac motuum exercitationis atque causae exacerbationis et alienationis regnicolarum contra et a sua maiestate accusat. Gravis sane imputatio, quam si meretur ob collatum sibi a sua
maiestate beneficium ecclesiasticum, D . V . Ill-ma videat, ego totum
relinquo suae maiestatis iudicio, quid de iure collationis suae sentiat,
quomodoque illud defendat. Qui penes eam adire vult possessionem,
nemo criminis recte arguat. U t possim domino Nouak autor esse,
quo donationem suae maiestatis posthabeat, et mea conditio tan
quam ordinarii et reverentia erga caesarem et regem patronum
ecclesiarum prohibet. U b i defendendi iuris archiepiscopalis, non locumtenentiae, occasio sese obtulerit, causae meae non deero. Quin
imo rogo Ill-mam D-nem V-am, ut iubeat donationi suae maiestatis
deferri et manuteneat ea, quae regiae sunt autoritatis. Hoc et sua
maiestas gratia sua recognoscet et nos in beneficiis reponemus et
reserviemus. Quod reliquum est, Ill-mam D-nem V-am felicissime
valere cupio. Datum Viennae 2. Junii anno 1615.
Ill-mae D-nis V-ae
addictissimus servitor et affinis
Cardinalis Strigoniensis.
2

3

166.
1617.

június y Bécs.

Khlesi Melchior bécsi püspök Thurzó Györgyhöz.
Thurzónak a besztercebányaiak ügyében hozzáküldótt levelét a királynak
fogja továbbítani. J ó a k a r a t á t igéri.
Eredeti levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Fasc. 85. No. 35.

Illustrissime Domine.
Literas Ill-mae D-nis V-ae, 18. M a i i ad me datas, accepi et
petitionem in negotio civitatis Novisoliensis quam optime intellexi.
Et quidem quod tam singularem erga me praeseferens affectionem
sincere ac fideliter in rebus omnibus mecum progrediatur, gratias
Ill-mae D - n i V-ae ago et refero maximas. Cui vicissim, ut gratificor et me candide cum eadem agere significem, literas Ill-mae
D-nis V-ae Pragam maiestati suae transmitto. U b i quantum possi1

V. ö. a 186. 1. 1. jegyzetét.
Zólyomi főesperes. A király őt nevezte ki a besztercebányai kórház
igazgatójává.
Személyére 1. a 28 1. 3. jegyzetét. A további fejleményekre v. ö. a 166—
168. s z á m o k a t .
2

3

bilitas tulerit, libentissime Ill-mae D - n i V-ae operám meam praestabo, pacemque publicam in regno Vestro pro v i r i l i promovere
studebo. Quod sibi Ill-ma D . V . de me polliceri poterit. His valeat
longum. Viennae i . Junii anno 1615.
Ill-mae C-nis V-ae
addictissimus
Melchior Khlesi m. p.
1

2

167.
1613. június 11. Prága.
Mátyás király mandátuma Thurzó

Györgyhöz.

Megparancsolja, hogy a besztercebányai kórház i g a z g a t ó j á n a k az ü g y é t
további elhatározásáig a mostani állapotában hagyja.
Eredeti mandátum, zárlatán piros viaszpecsét nyomával. — Fasc. 10.
No. 61.

Matthias Dei gratia electus Romanorum imperátor semper
augustus ac Germaniae et Hungáriáé Bohemiae etc. rex. etc.
Spectabilis ac magnifice Fidelis nobis sincere Dilecte. Quae
nobis super negotio rectoratus hospitalis S. Elisabethae viduae, in
civitate nostra libera Novisoliensi fundati, penes supplicantes cives
praedictae civitatis perscripsistis, sufficienter intelleximus. Eius ne
gotii constitutionem siquidem plenius cognoscere volumus, ad ulteriorem benignam nostram resolutionem differimus, a qua etiam expectandum erit. Interim, ut res ista sine aliqua mutatione sic permaneat, per partes effici debebit. Vobis vero gratia nostra benigne
propensi manemus. Datum in arce nostra regia Pragensi die 11.
mensis Junii anno Domini 1615.
Matthias m. p.
L . Ferencffy m. p.
1

2

3

168.
1615. június 11. Besztercebánya.
Besztercebánya városa Thurzó

Györgyhöz.

Jelentik Thurzónak, hogy a besztercebányai kórház kegyuraságának ügyé
ben Khlesi bécsi püspökhöz és Forgách esztergomi érsekhez írt leveleit a címzet
tekhez j u t t a t t á k . Khlesi azt felelte, hogy ez az ü g y a magyar tanács elé tar
tozik, Forgách pedig azt tanácsolta, hogy a város engedelmeskedjék a király
1

2

1

2

3

V. ö. a 162. és 165. számokat.
Bécsi püspök. V. ö. az 53. 1. 4. jegyzetét.
Az előzményekre v. ö. a 162., 165—166. számokat.
Az ügy további fejleményeire v. ö. a 168. és 193. s z á m o k a t .
Magyar udvari kancelláriai titkár.

akaratának, ő minden eshetőséggel szemben csak az
Miklós főesperest pártfogolja. A királyhoz intézett
á t . Kérik Thurzót, hogy ügyükben, valamint eddig,
gítségükre.
Eredeti levél, zárlatán a város papirfelzetes,
85. No. 35.

igazgatóul kinevezett Nóvák
levelét külön követük adja
úgy továbbra is legyen se
címeres pecsétjével. — Fasc.

Illustrissime Domine, Comes Palatine, Domine gratiosissime,
humillimorum servitiorum nostrorum paratissima commendatione
praemissa, longaevitatem prosperrimam animitus precantes, ad V-ae
C-nis notitiam deferendum duximus, qualiter legatis nostris tribus e
medio nostri, viginti quattuor viris et nomine reliquae civium communitatis exmissis, ut V-ae C-nis literas ad suam sacratissimam caesaream et regiam maiestatem, dominum episcopum Viennensem et
dominum cardinalem Strigoniensem sonantes coram exhiberent, superioribus diebus successisset. Retulerunt itaque nobis, quod 31.
M a i i die literas dominó episcopo Viennensi praesentassent, quas ille
quidem aperuisset,. sed illico non perlegisset, ad eorundem tamen
delineationem per brevem negotii, cuius gratia V . Ill-ma C. ad ip
sum literas dare dignata est, respondisset: se non esse caesarem, nec
negotium illud ad se, sed quia Hungaricum esset, ad consilium
Hungaricum pertinere, nec se a maiestate sua Viennam remissum
propterea, sed ut cum Turca tractaret, si quid haberent literarum
aa suam maiestatem caesaream, i d vel per tabellarium perferri curarent, vel ipsi eandem sequerentur. Cum vero ad V-ae Ill-mae
C-nis literas responsum debita reverentia expetivissent, antefatus
dominus episcopus respondisset: se aliud responsum in scriptis dare
non posse, quam quod ex ore ipsius audivissent, quia variis distineretur occupationibus. Instantibus tandem dictis legatis nostris, ut se
tamen recepisse dignaretur, assensisset et praesentes manibus eorum
assignasset. Prima quoque Junii alteras V-ae Ill-mae C-nis dominó
cardinali Strigoniensi inscriptas literas se exhibuisse, praetacti legati
nostri indicarunt, qui iis visis et superscriptione perlecta, responsum
se daturum ultro recepisset. Ac cum i d sollicitarent, dixisset, suum
consilium esse, ut ista non tentaremus, nec nos dominó nostro regi
opponeremus, sed potius mandatis suae maiestatis satisfaceremus,
u t i Sopronienses fecerunt. Videretur enim, nos aliquid contra
suam maiestatem attentare velle. Ac cum legati respondissent, se
nihil praeter exhibitionem literarum habere in commissis, reliqua nos
et totam communitatem vigore privilegiorum iurisque patronatus et
constitutionum regni dubio procul apud suam maiestatem caesaream,
regiamque curaturam. A d quae antefatus dominus cardinalis respon1

2

1

L . a 166. s z á m o t és jegyzeteit.
Ugyanebben az időben a soproni városi tanács szintén nagy küzdelmet
folytatott a városi Szt. Erzsébet kórház és templom kegyuraságáért. A harcot a
város 1615-ben feladta és Náprágyi Demeter püspök jutott a beneficium birto
kába. L . bővebben P a y r Sándor: A soproni ev. egvházközség története. 1. k.
Sopron, 1917. 215. s köv. 11.
2

disset, se pro exigentia officii sui Nicolai Nowack negotium causa
consequendi hospitalis promovisse i n omnem eventum, sive i d consecuturus, sive repulsam passurus esset. Videremus nos, ne graviora
subsequantur. Sicque assignato responso, quod priori coniunctum
est, eos dimisisset. Quod attinet literas V-ae Ill-mae C-nis ad suam
caesaream et regiam maiestatem scriptas, eas consilio domini Lazari
Henkelii * unus ex legatis, qui personaliter secutus est suam maies
tatem, eidem insinuabit. Quicquid responsi attulerit, i d fidelissime
ad V-am Ill-mam C-nem perferri curabimus. Atque haec sunt, quae
a legatis nostris coram nobis relata fuere. Nunc hoc superesse sentimus, ut maturo consilio futuris praeveniamus malis, ne, (quod
Deus avertat) subito adorti et consilii inopes, aliquid nobis et aliis
damnosi, praeiudiciosi et poenitendi committamus.
Quapropter
V-am Ill-mam C-nem, dominum et patronum nostrum gratiosissimum obsecramus, ut nobis consilio et auxilio, sicuti hactenus experti
sumus, etiam imposterum praesto esse dignetur. Videt enim Ill-ma
C. V . per istas molitiones Romano-catholicorum non nos solum
modo et posteros nostros, verum Dei glóriám et animarum salutem
impeti, vicinosque nostros et totum regnum per nos tentari. Nec
enim tantopere laborant de proventibus hospitalis, sed de principio
grassandi in animas fidelium. Ipse namque Nicolaus Nowack, palám
est apud nos ausus dicere, se amplum habere Patrimonium et redi
tus sufficientes, ut non opus haberet istis pro hospitali consequendo
curis, teneri tamen ex officio archidiaconatus ecclesiae bona v i n d i care. Denique Ill-mam C-nem V - a m humillime rogamus, dignetur
nobis (si ita videbitur) pária literarum domini episcopi Viennensis
et cardinalis Strigoniensis pro ulteriori nostra informatione largiri.
Quam gratiam humillimis servitiis et precibus demereri contendemus.
Eandem felicissime cum illustrissima domo valere cupientes in solatium et patrocinium afflictae ecclesiae Christi. Datae Novisolii n .
die mensis Junii anno I 6 I > .
3

Ill-mae C-nis V-ae
humillimi servitores
N . , judex et iurati, cives ibidem.'

3

4

5

L . a 165. számot és jegyzeteit.
Henkel Lázár bécsi udvari ágens.
A z ügy f o l y t a t á s á t 1. a 193. számnál.

1615. június 14. Szered.
Göncz Miklós szeredi prédikátor és dunáninneni magyar
superintendens Thurzó Györgyhöz.
Jelenti, hogy Újlakra f. hó iy.-krt
zsinatot hirdetett. Meg
hívta erre a reformátusokat is, hogy i t t az úrvacsora kérdésében
köztük levő ellentéteket megvitassák és kiküszöböljék. Kéri Thur
zót, adjon utasítást a hozzája küldött követeknek a gyűlés tárgy
sorozatára vonatkozólag.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.
Irreg. 2. fasc.
Kiadva: Theológiai Szemle. I X . évf. 5—8. sz. 189. 1.

—

170.
161

június 29. Rózsahegy. (Rosenberg).

Duchon Flórián rózsahegyi prédikátor Thurzó

Györgyhöz.

1609. január 3.-án Thurzó közbenjárására címeres nemesleve
let nyert több t á r s á v a l együtt és ezt még abban az évben k i is hir
dettette Liptómegyében. Most kérte Liptómegye nemesi gyűlését,
hogy neki, gyermekeinek és a vele együtt megnemesítetteknek állít
son k i nemességükről bizonyságlevelet. Kéri Thurzót, pártfogolja e
kérését a megyénél.
1

Eredeti,
2. fasc.

sajátkezű levél, zárlatán sárga viaszpecsét nyomaival. —

Irreg.

1613. július 13. Radosna.
Lépes Bálint nyitrai püspök Thurzó

Györgyhöz.

Abrahamides Izsák superintendens feljelentette őt Thurzónál, hogy a
püspöksége területén levő prot. jobbágyokat üldözi. A vád ellen tiltakozik.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Fasc. 81. No. 40.
1

A nemességszerző társak nincsenek megnevezve. — Duchon korábban,
1603-ban a trencséni egyházban hirdette Isten igéjét. (Árv. lt. Fasc. 198. No.
11.) — Rokona, Duchon Mátyás magister, volt Thurzó Szaniszló fiainak a neve
lője. 1623-ban, miután egy évet t ö l t ö t t Thurzónál, kéri, hogy vagy emelje fel
járandóságát, vagy pedig mentse fel őt tiszte alól, most t, i. prédikátori meg
hívást is kapott. (V. ö. 1623. dec. 11.-én Temetvényben Thurzó Szaniszlóhoz írt
levelét. Irreg. 7. faso.)

Ill-mae C-ni V-ae humillima studia devoveo et omnia prospera devote precor.
Diuturni mei silentii, quod V-ae Ill-mae C-ni taedium peperit, certe adversa valetudo fűit causa, non oblivio nec ingratitudo.
Nollem itaque V . Ill-ma C. mihi succenseret pro hactenus admissa
taciturnitate. Doleo me per dominum Isaach, quo olim familiarissime usus sum, apud V-am Ill-mam C-nem delatum esse. N o n debebat bonus v i r , nunquam a me lacessitus, immemor veterani necessitudinis nostrae, suam apud V-am Ill-mam C-nem deponere querelam. Respondebo N i t r i a brevi literis V-ae Ill-mae C-nis, nunc
secretario absente ob manus debilitatem rescribere non possum. O r o
V-am Ill-mam C-nem, exiguam morulam aequo ferret animo. I n
subditos meos mihi a Deo et rege aequale cum aliis dominis magnatibus ius dátum est, nihil in Deum, regem er regnum pecco, si morém
et consuetudinem aliorum procerum et magnatum sequor i n regendis
subditis meis. Eorum salus mihi concredita est et respondendum de
illis olim erit magno i l l i Patri familias. Supplico V-am Ill-mam
C-nem, ne mihi succenseat, si muneri meo invigilo. Domino Isaach
nihil est mecum commune, nec habet, cur mecum expostulet. Servet
Deus V-am Ill-mam C-nem diu incolumem. Cursim 15. Julii Radosniae 1615.
Ill-mae C-nis V-ae
servus humilis
Episcopus Nitriensis m. p .
1

2

172.
1613. július 31. Gorica.
Zrínyi Miklós Thurzó

Györgyhöz.

A varasdi kath. pap á l t a l ev. hitük miatt k i á t k o z o t t Nagy Miklósnak
és társainak ü g y é t ajánlja pártfogásába. Mivel Nagy azt mondja, hogy az ev.
hiten levők ilyen üldözése tovább folytatódik, kéri Thurzót, siessen segítségére a
tótországi evangélikusoknak.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 2.
fasc.
1

Abrahamides e levelet 1615. júl. 17.-én Bajmócon kelt levelével küldi á t
Thurzónak azzal a megjegyzéssel, hogy „me iudice, non respondet directe, sed
tergiversatur meus hic olim apud jesuitas condiscipulus." Kéri egyben T h u r z ó t ,
hogy Lépes itt megígért bővebb levelének tartalmáról is t á j é k o z t a s s a őt. (Irreg.
2. fasc.)
Szül. 1570. táján. 1608-ban veszprémi püspök, de m é g ebben az évben
a nyitrai püspökségbe kerül. 1619-ben kalocsai érsekké és a győri püspökség
kormányzójává nevezi ki a király. 1608-tól kezdve mint kancellár a tulajdonképem' vezetője a magyar udvari kancelláriának. F á r a d h a t a t l a n a protestánsok
vallásgyakorlatának megakadályozásában. Igy ebben az időben vette el a drietomai templomot is, bár azt a protestánsok építették, amint ezt a nemesség és a
prédikátor Thurzónak elpanaszolják. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 59.)
2

Illustrissime spectabilis ac magnifice Domine, Frater mihi Sem
per observandissime, salutem et servitiorum meorum paratissimam
commendationem.
A z hatalmas Isten aldgia megh Nagodath kiwansaghy szerintt
walo sok jockal, mind az Nagodhoz tartozockall egyethemben boldogságossan. Chak erreöl akaram Nagodath nagy biztomban megh
találnom ez leuelem által, miuel hozzam foliamoth Warasdon la
kozó egy nemes ember, Naghy Miklós neweö, seött zolgalatrais adta
magatt az en oltalmom ala, kenyeöreögwen azon énnekem, commendalnam Nagodnak, irnam mellethe, ne hadna Nagod igassagaba, igaz
keöreöztienj wallasaba, miuel neminemeö modnelkwl tott orszagyak
walo articulusth magok keöztt csinaltanak, kergessek euangelista
wallason walo keöreöztieneketh, ez elmúlt napokban eztt az Nagy
Miklosth es teöbbeketh ott térjenek pápista wallasra, lattwan, hogy
nem akarnak igaz hittnek wallassabol k y allanj, warasdy pap teörweni nelkwll excommunicalta eöketh publice egy wasarnap az eö
modgiok szerenth sok nep eleöth, eztt az Nagy Miklóst a teöbbiwel
edgiwth, a minth beöwssegessen megh ertthi Nagod supplicatioiabol es magatolis, miuel enis teöb wrackall egynihaniawall, sok feö
jámbor zolgainkalis, igaz keöreöztieni euangelista wallason wagiok,
minth erttieök, tawul ezeken ez szegenieken keztek legelseöben, az
uthan towabis akarnának procedalnj. Annakokaerth feöleötte nagy
szeretettel kérem Nagodath, minth uramath attyamffiath az en eltemigh walo szolgalatomerth, lenne jó kegmes patronusok az Tott
országban biro jossagok es ott lakozó az my wallasunkon walo keöreöztieneknek es most elseöben találna modott Nagod ez Nagy M i k 
lósnak es a teöbbinek ott walo bekewel Tóth országban megh ma
radásokban. K y e r t t Nagodnak Istenis sok jott ad, enis Nagodnak,
az migh elek, igiekeözeöm megh zolgalny. Ezzel Isten Nagodath
sokaigh eltesse es tarcha jo egessegben mind az Nagodhoz tarto
zockall egyethemben. Datum ex curia mea Gorichan. 31. die Julii
anno Domini 1615.
1

Illustrissimae, Sp-lis ac M-ae D-nis V-ae
servitor et frater deditissimus
comes Nicolaus de Zrinjo.
2

1

V. ö. az előzményekre a 158. s z á m o t .
Élete végéig megmaradt atyja ev. hitén s birtokain a prot. egyházakat
tovább fejlesztette. Feljárt gyakran Bécsbe, résztvett az országgyűléseken, a ren
dek vallásügyi küzdelmeiben. 1625-ben magtalanul halt el. ( L . a 284. 1. 3. jegy
zetében Zrinyi Györgyre felsorolt irodalmat, »v. ö. továbbá Széchy Károly:
Gr. Zrinyi Miklós. Bpest, 1896. Magy. Tört. Életrajzok.)
2

173.
1615. augusztus 1. Muraszombat.
Széchy Tamás Thurzó Györgyhöz.
A varasdi kath. pap a zágrábi püspök akaratából Nagy Miklós varasdi
nemest több társával ev. hitük miatt kiátkozta. Mivel félendő, hogy ebből szo
kást akar az ellenfél csinálni, kéri Thurzót, hogy hivatali tekintélyével vessen
véget e dolognak legalább a következő országgyűlésig, ahol majd tárgyalni kell
róla.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 2.
fasc.

Illustrissime Domine, Patrone et Affinis mihi semper observandissime. Servitiorum meorum addictissimam commendationem.
Algya megh az V r Isten Ngodat hozza tartozókkal kedues io
egesseggel es boldogh hoszu élettel. Ngodat, mint io akaró vramot,
ez dologról akaram leuelem által megh találnom. M i t t cselekedett
legyen az varasdi pap Nagy Miklóssal, N g o d az maga supplicatioiabol megh ertuen, beolcz iteletj szerint gondolkodhatik az do
lognak kezdetihez képest iöuendő kimeneteliről, ha Isten rea segitene. A z mint erttywk, ugyan az pwspek akarattiabol esett dologh
ez es aztis beszellik, hogy mutua intelligentiaiok illien uagyon, hogy
mint az Greczy herczegh először az polgárságon kezde, azután az
vrakon uegeze, ugy eokis az kichineken el kezduen, az nagyubbakra
ualo processussal usust inducallianak; kiből mj köuetkezik egyéb,
ha ideien eleit nem ueszik egy nagy uer ontasnak, miuelhogy mindniaian kikj feluen azon sorstul, az k i k azon az hiten uagyunk, egy
más mellett keresztyien szeretetből támadunk es magunkat otalmazni fogiuk. Ezen keuöl ugyan most az töb ott lakokatis (kik so
kan uadnak) akariak excommunicalnj es igy, ha N g o d módot nem
talál az dologban, chyak az uerontasnak hallia Ngod hiret, mert
sok azért ott a körösztyensegh. Minthogy Istennek kedues akarat
tiabol az termeszett szerint ualo ellenseggel bekesegben uagyunk,
nem akarnak az vraim niugodni, hanem magok között inditnak ha
dat, euuel penigh az bechy uegezesnek libera religio felöl ualo articulussa romol. Ngodat azért enis kérem, hogy N g o d megh gondoluan, efféle kichin szikrabol gyakorta minemö nagy t w z szokot le
gyen tamadnj, kj orszagunkatis az idegen népnek chyufolasara megh
1

2

3
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V. ö. a 158. és 172. számokat.
Domitrovicz Péter.
I I . Ferdinánd a későbbi magyar király. Szül. 1578-ban, megh. 1637-ben.
Grácból Steiert, Karintiát és Krajnát kormányozta. A jezsuiták nevelték a pro
testantizmus nagy ellenségévé. Tartományaiból elűzte a prédikátorokat és taní
tókat, a polgárságot pedig erővel a kath. vallásra térítette. A nemesek megtart
hatták hitüket, de istentisztelet t a r t á s á t nekik is megtiltotta. Mint császár csak
fokozottan folytatta ellenreformációs tevékenységét.
2

3

fogia emészteni, talallion olly módot, hogy efféle neköl el legyenek
es Ngod parancholna méltósága szerint, hogy ha touab nemis, az
orszagh gywleseigh supersedeallianak efféle intestinum bellum hozó
machinamentumoktul. O t t osztan Ngod megh lattia mint kellessek
proponalnj, mert ez, minthogy nem kichin dologh, ugy bizoniara,
ha magának erőt ueszen, nem kichin faratsaggal chendessedik. De
mind ezeken az N g o d beolch iteleti. En szolgálok Ngnak mint io
akaró vramnak patronusomnak. Tarchia megh Isten kedue szerint
ualo io egessegben Ngodat. Datum ex castello Muraiszombathiensi
i . die Augusti anno 1615.
Ill-mae D-nis V-ae
servitor et affinis addictissimus
Thomas Zéchy m. p.
4

Kívül rájegyezve: Exhibitae die 9. Augusti.

174.
Keltezetlen. (161 j . július 29. után.)
A varasdi ev. polgárok Thurzó Györgyhöz.
A zágrábi püspök a f ö l ö t t való haragjában, hogy a varasdi plébános ál
tal az ő akaratából k i á t k o z o t t 14 varasdi ev. polgár Thurzótól mert védelmet
kérni, meghagyta a varasdi bírónak, hogy őket a városból űzze ki. A bíró a
város elhagyására 15 napi haladékot adott nekik. Thurzó sürgős segítségét kérik.
Eredeti levél. — Irreg. 2. fase.

Illustrissime Comes ac Domine, Domine nobis gratiosissime.
Perpetuorum servitiorum nostrorum in gratiam C-nis V-ae humil
limam commendationem.
A z el mult Zenth Lörincz napian Bitchen minemö dolog felöl
találtuk uala meg Nagdot alázatos köniörgö leuelünk által, tudgiuk,
nyluan uagion Nagodnal; meli my ackorbeli keöniörgö leuelwnknek
be adására adot okot, az varasdy plebanusnak, Radowitius János
nak, sokatlan, sot halhatatlan czelekedeti, holot minket tizennegien,
k i k ez elöttis Nagodat meg találtuk uala, mint k i k i t t Várasd varo
sában az euangelium tudomannak ellene nem mondottunk es ez az
ö uallasat köuetni nem akartuk, ez elmúlt júliusnak hetedik napian
excomunicalt; Nagodat hogi meg találtuk uala, ackor Nagod leuelet
4

Szül. 1555-ben, megh. 1618. febr. 9.-én. 1605-ben Bocskay mellett har
col, 1610-ben lesz főasztalnok, 1613-tól haláláig dunántúli főkapitány. Evangé
likus h i t é t a B a t t h y á n y i a k hatására később a református hittel cseréli fel. Ud
varát Muraszombatban tartja. A prot. egyházakról és prédikátorokról mindig
bőkezűen gondoskodott. V. ö. P a y r i. m. 255—256. 11. és Acsády Ignác: A
Széchyek Murányban. Századok 1885. 21., 116., 212. és 319. 11.

1

adot uala mind bán vrunkhoz mind pedig az zabragy püspökhöz,"'
de foganattia semmi nem let, söt uele pwspök vrnak haragiat ma
gunkra, főképpen en ellenem, hogi Nagodhoz iartam, nem keuesse
geriesztettuk, annira, hogi immár az varasban nem akar semmikép
pen szenuedni, söt ez ielen ualo hónak tizedik napian az varasdy
biro hazában ugian publice mondotta, hogi az Nagodhoz ualo iarasomert megh köli büntetni, mert az ö akaratiabol excomunicalt k y
az plebanus es öis excomunical s mégis hattá, hogj az varasból
mindniajunkot, főképpen engem, k y kergessenek, noha my Nagod
hoz ugi foliamtunk, mint feö birankhoz. Arrais rea felelt pedig az
pwspök, hogj azért a birot es az varast mind ö fölsege elöt s mind
egiebwt meg menti es oltalmazza. P w s p ö k vrnak i l y ayanlasara
az biro azt felelte, hogi az el mult vasárnapra az keösseget essze
giwitj es uegez uelek, hogj tizenötöd napra k y menniünk az varasból.
Köniörgünk azért mostis alazatossan mint kegielmes vrunknak es
Isten utan oltalmazonknak Nagodnak, hogj tizti szerent fogion mel
lettünk Nagod es ne hadgion uallasunkban az Istenért megh haboretani, holot my annak ususaban uoltunk, ne szenuedgien Nagod
ennire meg karoszitani es bujdosasra iutnunk, söt talaílion módot
Nagod benne, most i t t az vrakal edgiut, hogi az excomunicatio
leszaluan, maradhassunk megh tisztesszegwnkben es feleszeginkel,
giermekinkel hazunkban vallásunknak szabad exercitiumaual, mert
ha Nagod gondunkat nem uiselj, most ez raitunk kezdetet el, de
feöb rendekreis, kjk az igaz uallast köuetik, el hath. Nagodtol azért
mint kegelmes vrunktol minden oltalmat es kegielmes
ualaszt
uarunk.
Ill-mae C-nis V-ae
servitores humillimi
evangelicae professionis cives Varasdienses.
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175.
1615. augusztus 26. Zágráb.
Domitrovicz Péter zágrábi püspök Thurzó

Györgyhöz.

A varasdi polgároknak a nádor elé terjesztett panaszai valótlanok. Szla
vóniában t. i. ma is egyetlen vallás a katholikus és a protestánsok összesen sin
csenek százan. Ezen kívül Szlavónia a hit dolgában nincs alávetve sem az anya
ország, sem pedig a megyék végzéseinek. Azzal tehát, hogy a varasdi ev. polgá
rokat kiátkozta, semmi, az ország törvényeibe ü t k ö z ő t el nem követett.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 2.
fa^c.
1

Thuróczy Benedek 1615 febr. 16— 1617. március.
Domitrovicz Péter 1611—1628.
Nagy Miklós megbízólevele 1615. júl. 29.-ről Varasdról
Irreg. 2. fasc.-ban található.
A z előzményekre v. ö. a 172—173. számokat.
2

3

4

keltezve

az

Illustrissima Celsitudo Vestra et Domine Domine mihi gratiosissime, salutem et obsequiorum meorum devotissimam semper obiationem.
Binas Ill-mae C-nis V-ae literas exiguo tempore accepi
Quantum attinet ad querulantium Varasdiensium allegata, Ill-mae
C-ni V-ae bona cum pace dixerim, falsa omnino esse, neque ullo
plane inniti solido argumento. Nunquam enim verum esse deprehendetur, revolutis non tantum Viennensis pacificationis quotieslibet,
sed et subsequentis proxime post et reverendae (?) regni Vngariae
diaetae articulis, regnum hoc Sclavoniae diversitatem religionum,
verum unum solum veram catholicam et Románam, seclusis omni
bus aliis, admisisse. Insuper et contra arbitrium sub utraque specie
sumendi Christum e diametro, quasi omnes sanctiones et statuta
privata, simul et publica istius regni pugnant et sanctorum canonum.
Neque ad strictissimum examen factum, plus quam decem personae
contrarium evincere satagentes, repertae sunt: N o n itaque ultra centum. Sed esto plures, quam centum essent, respectu unius integri
regni, centum homines, quasi unus, aut nullus reputantur. Accedit,
quod regnum hoc in articulis fidei neque universaliter accipiendo a
regno Hungáriáé neque seorsim a comitatibus et eorum constitutionibus iuxta publicas reclamationes dependentiam ullam habet.
Quibus in hunc modum praemissis, diversarios excommunicando,
pro mea authoritate dico, me nihil unquam fecisse, quod vel religioni
catholicae, vel publicis istius regni statutis vel vero sacris canonibus
contrairet, quae omnia, ubi transgressus fuisse comperiar, habeo
meum archiepiscopum, habeo nuncium apostolicum et denique suam
Sanctitatem, severos iustitiae et administratores et exactores. Ostendam ad extremum, me neque suae sacratissimae maiestatis (si opus
fuerit) expressam voluntatem, transgredi. I n reliquis autem Ill-mae
C-nis V-ae mandatis et monitis, me semper obsequentissimum, declarabo, eidem me totum devovens. Deus ter optimus maximus I l l mam C-nem V-am diutissime salvam et incolumem conservet.
1

Datum ex arce Zagrabiensi vigesimo sexto Augusti anno D o 
mini 1615.
Ill-mae C-nis V-ae
servitor et capellanus devotus
Petrus Domitrowycz
episcopus Zagrabiensis m. p.~

1

2

V. ö. a 172—174. számokat.
1611—1628.

176.
1615. szeptember 1. Belec.
Thuróczy Benedek horvát bán Thurzó Györgyhöz.
A varasdiak hamisan informálták T h u r z ó t panaszaikkal. Nagy Miklós
nem is evangélikus, ev. polgártársai pedig m á i g is ott vannak Varasdon. Külön
ben Varasdon alig van tíznél több evangélikus és í g y a bécsi végzésbe is bele
ütközne, ha e néhány ember kedvéért az ev. vallás gyakorlata megengedtetnék.
Eredeti levél, zárlatán piros viaszpecsét nyomával. — Irreg. 15. fasc.

Illustrissime Domine, Domine et Patrone confidentissime.
Salutem cum servitiorum meorum deditissima oblatione. Megh
értettem az Nagd leweleböl, m y t h yrion Nagd énnekem ratione
nonnullorum contra dominum episcopum Zagrabiensem
querulantium Varasdiensium, hogy az ioszagokath confiscaluan, eöketh tan
quam Augustanae confessionis excommunicalta uolna. V g y uagion
hogy Nagy Myklosnak cum aliquot suis complicibus pwspeök
vram megh hattá, hogy k y mennének az varasdy varasból, nem
akaruan amplectalnj catholica religoth, eök myndazonaltal meégh ot
vadnak bekeuel eddigh, de hogy Nagy Miklós evangelicus uolna,
az mynth Nagdnak exponálta, azt senky nem tudgia, mert Erdei
ben imbibalta azt az sectat, kyben uagion. Nagdath azért sinistre
informálta, hogy Varasdon szazán volnának evangelicae confes
sionis, k y k nem szazán, de mégh chiak tizen synchenek, hanem ualamy nemetek gereczy herczegh vrunk fizetésen walok, k y k sem
az polgárok, sem az országunk teoruynnyel es szabadsagai nem él
nek. Emlekezhettik pedigh Nagd, hogy tot orszagy vrak szegyn
megholt B r a t u l i c h akkorbelj zagraby pwspeök es az országunk
nuntiussy egienleö akarattal reclamaltanak es solenniter protestaltanak Posonban, de non intromissione i n regnum hoc novis et inauditis erroribus et sectis, annak feöleötte az bechy pacificatio ellenis
uolna az, hogy egy országban öth uagi tiz simplex persona kuleomb
uallast eligaluan, azt be hozna contra solennes prohibitiones, k i t az
Nagd beolcz Ítéletre hadgiom. Kérem ezokaert Nagdath, mynth b i 
zodalmas vramat, patronussomath, Nagd tekenchie megh országunk
teöruinieth es szabadsagath, touabba gondolya dictorum dominorum
episcopi et nuntiorum reclamationes et solennes protestationes, uegezetre aztis, hogy ebben az országban mindenkor chiak az egy
regy catholica religio uolt, keönnyen eösmerhetty megh Nagd az
1
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Domitrovicz Péter. A z előzményekre v. ö. a 172—175. számokat.
Ferdinánd, a későbbi magyar király. V . ö. az 195. 1. 3. jegvzetét.
Bratulich Simon 1603—1611.
A z 1608-as országgyűlés eseményeire céloz, ahol az a közismert, Erdődy
Tamás bánnak t u l a j d o n í t o t t kijelentés is elhangzott, mikor arról volt s z ó , hogv
a prot. vallásszabadság Horvátországban is megengedtessék.
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eö indebita expositiot es sinistra informatioth. Ezzel Nagdnak szolgalathomath ayanlom. Eandem Celsitudinem Vestram diu felicem
ac florentem valere desiderans. Ex Belecz i . Septembris 1615.
Ill-mae C-nis V-ae
servitor addictissimus
Beneditus Turoczy banus.
5

177.
1613. szeptember 16. Bajmóc.
Abrahamides Izsák Pozsony-, Nyitra- és Barsmegyék
superintendense Thurzó Györgyhöz.
Forgách Zsigmond a nagytapolcsányi kerület prédikátoraitól megtagadja a
tizenhatodot, s ő t cenzust is követel tőlük és erővel a kath. vallásra akarja őket
téríteni. Kéri Thurzót, hagyja meg Nyitra- és Pozsonymegyék alispánjainak,
hogy megyéik evangélikus nemeseivel e g y ü t t védjék meg a prédikátorok tizen
hatodat.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 2.
fasc.

Illustrissime Comes, Palatine et Domine Domine clementissime, salutem et humillimam sui commendationem.
Inquietus ille tenebrarum spiritus, hostis omnis pacis et boni
ordinis, iterum tumultuatur. D u m per suos ministris quibusdam
ecclesiarum Augustanae confessionis districtus Nagytapolchanensis
sedecimam, non saltem frugum hactenus hisce et debitam et exhibitam, denegat et aufert, sed etiam censum ab iisdem exigere non erubescit, utque ab ordine meaque directura sese sequestrent et se novo
iam destinato cuidam archidiacono adiungant, insolentissime sollicitat, minis additis et illis, quod et me ipsum hoc loco convenire
inque ordinem redigere proposuerit. Quantum ad me quidem atti
net, qualemcunque veniens (si venerit tamen) sese exhibebit, talem
domi inveniet hospitem. De hisce maiorem i n modum sollicitus,
V-am Ill-mam C-nem oratam habeo humillime, velit et dignetur
pro ratione et autoritate sui palatinalis officii dominis vicecomitibus
comitatuum Nitriensis et Posoniensis i n mandatis dare, quo hac in re
suarum partium memores, moneant dominos nobiles, ecclesiarum
orthodoxarum patronos, ut defendant pastorum suorum sedecima1

2
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1615. febr. 16.— 1617. március.
Forgách
Zsigmondról,
Felsőmagyarország
főkapitányáról
beszél. A
nyitramegyei N a g y t a p o l c s á n y 1608-ban a kezére került s ú g y innen, mint a kör
nyező falvakból elűzte a prédikátorokat s t a n í t ó k a t . A nagytapolcsányi kerület
15 e g y h á z a t egyesített magában. (Klanicza i. m. 149. és 168. 11.) Forgách átté
résére és politikai szereplésére v. ö. a 20. 1. 1. jegyzetét.
Nyitramegyei patronusok a Nádasdy, Nyáry, Balassa, Bossányi, Zsámbokréthy stb. családok, m í g Pozsonymegyében az Illésházy, az áttéréséig az E s 
terházy, Kollonics, Istvánffy, Vizkelety stb. családok.
1

2

rum proventus, sat quidem tenues illos et exiguos, sed sine quibus
miselli isti vivere non possunt. Poterunt autem hoc facile praestare
domini nobiles, si quidem decimae adhuc i n acervis suis i n locis collocatae detineri possunt tantisper, dum ex illis ipsis legitimae sedecimae hactenus detineri non solitae, pastoribus quorumlibet locorum
excindantur et restituantur. Hoc remedio, Ill-ma V . C. ante triennium consuluerat ad meam humilem intercessionem pastori Nagyugrocensi, Oslanensi et vicinis, utque eodem hac vice etiam consulat, officiose simul humillimeque meo et praefatorum ministrorum
nomine supplico: Christus V-am Ill-mam C-nem sospitet, suo spiritu sancto gubernet, praesidioque angelorum adversus omnes inferorum portás clementer defendat. Amen. Baymocio 16. Septembris
anno 1615.
Ill-mae C-nis V-ae
humillimus servulus
Isaac Abrtahamides] Hrochotius m. p.
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178.
161$. október 13. Árva vára.
Thurzó György mandátuma Nagyszombat tanácsához.
A város német polgárait templomuk felépítésében és szabad vallásgyakor
latukban ne akadályozzák.
Fogalmazvány. Fasc. 3. No. 87. 10. sz.

Tirnaviensibus.
Prudentes ac circumspecti domini amici honorandi, salutem
et benevolentiae nostrae oblationem. Informati sumus non sine
nostra gravi displicentia, prudentes ac circumspectas Dominationes
Vestras, nescitur, unde motas, Germanicae nationis inhabitatores
Tirnauienses, concives utpote suos, ab extructione templi ipsorum
inhibuisse. Optime autem meminerunt Dominationis Vestrae, propter
turbationem exercitii religionis iam antea sat laboris se habuisse.
Idcirco easdem promovendas adhuc ex officioque nostro et autoritate palatinali, qua quidem fruamur i n regno Hungáriáé, iisdem
serio commitendum esse duximus, a tali proposito supersedere omnimode debeant, neque eosdem concives suos Germanicae nationis sive
in structura templi ipsorum sive aliter qualicunque i n liberae reli
gionis exercitio turbare et molestare ausint. A quo alias nisi destiterunt, querelaeque ad nos superinde delatae fuerint, nos pro officii
nostri memorati exigentia sciemus, qualiter contra tales publicarum
3

4

5

Nagyugróc Barsmegye.
Oszlány Barsmegye.
Személyére 1. a 18.1. 2. jegyzetét.

constitutionum regni huius, per suam maiestatem caesaream ac re
giam, dominum dominum nostrum clementissimum sancte approbatarum et confirmatarum, violatores procedere debeamus. Unde, si
quid gravius inciderit, i d nemini alii, quam sibi ipsis Domina
tiones Vestrae, tribuere et adscribere poterunt. Responsum expectando. Beate et feliciter easdem valere cupimus. Datum in arce
nostra A r v a 15. Octobris 1615.
1

179.
Keltezetlen.

Í161j.V

Vágséllye.

A vágséllyei reformátusok Thurzó Györgyhöz.
Udvarbírájuk, Ekker Lukács, vallásuk miatt állandóan hábor
gatja őket, tanítójukat k i akarja űzni Sellyéről és közülük már ed
dig is többeket tömlöcbe vetett. Kérik a nádor segítségét.
1

Eredeti levél. — Irreg. 15. fasc.
Kiadva: Theológiai Szemle. I X . évf. 5—8. sz. 191. 1.

180.
1615. október 27. Biccse.
Thurzó György Ekker Lukácshoz, Vágséllye udvarbír ájához.
A vágséllyei reformátusok panaszára megparancsolja neki,
hogy azokat szabad vallásgyakorlatukban az ország törvényei elle
nére háborgatni ne merészelje.
E g y k o r ú másolat. — Irreg. 15. fasc.
Kiadva: Theológiai Szemle. I X . évf. 5—8. sz. 191. 1.

1

V. ö. a 70. számot.
1613. aug. 8.-án jelenti Pethe kamarai elnök a királyhoz, hogy jún. 16.án Sellyéről a prédikátort, az elkeseredett lakosság zúgolódása közepette, kiűzte
és a templom, kulcsait á t a d t a az esztergomi érseknek. ( H K , Hoffinanz Ungarn,
1613. szept. 6. csomóban 1613. aug. 8. dátum.) 1615. okt. 20.-án azonban
Ekker Lukács már azt írja Lóránt Ferenc kamarai tanácsoshoz, hogy távollété
ben a heretikusok ismét prédikátort hoztak maguknak és felszólítására sem akar
ják a helységből eltávolítani. „Ego itaque praecipuos inter maiores istius introductionis authores incarceravi et illos vel Posonium vel Ujvarinum mittere mecum
conclusi, uti violatores pacis etc." (Acta eccl. 56/29.) A sellyei protestánsok ké
sőbbi szomorú sorsára a legtöbb adatot s z o l g á l t a t j a az A c t a coll. Tirnav. orsz.
levéltári gyűjtemény.
1

181.
Keltezetlen.

[1615.

november

1.

körül.]

14 varasdi ev. polgár Thurzó Györgyhöz.
Nagy Miklós polgártársukat, akit Szt. Lőrinc napja körül T h u r z ó h o z
küldtek, hogy az őket kiátkozó varasdi plébános és a zágrábi püspök ellen se
gítségét kérje, e követség miatt a zágrábi püspök az okt. 12.-én tartott zág
rábi gyűlésen mint békességháborítót kitilttatta Tótországból. Nagy el is hagyta
az országot. Thurzó segítségét kérik.
Egykorú másolat. — Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Domine, Comes, Domine nobis semper gratiosissime.
Perpetuorum servitiorum nostrorum in gratiam Ill-mae C-nis
V-ae demissam commendationem praemissa (!), az Istentwl Nagod
nak kiuanunk minden fele yokat boldogul megh adatnj.
Kegielmes vrunk, niluan vagion Nagodnal, hogi ez elmúlt jú
liusnak ötödik napyan minket tizennegiwnket varasdyakat az ewangelium vallasayert Warasdon az ot való plebanus, Radouitius J á 
nos, az nagisagos zabragy pispök vrunk hagiasabul törwentelen excommunicalt. Kiről Nagodat Bichien ez elmúlt Z. Lörincz nap
tayan alázatos supplicationk által megh találtok vala, melliet kegieímessen megh halgatuan, Nagod i r t uala mellettwnk zabragy pispök
vramnak, hogi az excommunicatiot lezallituan, az persecutionak
hadna beket: De nem hogi abbely tiztessegwnket megh adatta v o l 
na, hanem inkab w naga en ream Nagi Miklósra megh haraguan,
ez elmúlt zabragy gywlesben, meli volt octobernek 12. napyan,
nagi panaszt tett, mint ha en Totorszagnak végezése ellen yarnek es
w nagat az közönséges bekesegh haboritoianak vádoltam volna N a 
god előtt. Kiért az w naga panazara es instanciaiara azt végezte az
orszagh, hogi Nagodat informalliak, de en N a g i Miklós azonba 15
napigh az orzagbul kymenniek, mert ha az utan valaky engemet
megh kaphat, zabadon megh foguan, non obstante libertate nobilitari, mint excommunicatust es orzagh ellen yarott, az Warasd uarmegiey fö ispánnak, Erdődy Thamas vramnak w naganak, vigienek es w naga vasba veruen, kedue zerent megh bwntessen, meli do
logh nálunknál nagiob rendekennis ez utan megh törtenhetik. Ez
igj leuen, ymmar az 15 nap el muluan, az religio miat k y kelletek
Totorszagbul budosnom, felesegemet, giermekimet es minden morhamat el hadnom. Köniörgök azért Nagodnak alazatossan az Istenerttis, hogi Nagod tizty zerent mellettwnk foguan, ne hadgion
vallásunkban megh hántatnunk, kinek regtwl fogua zabád usussaban voltunk, se illien zörnien megh karosoduan, budosua lennwnk
feleseeinkel, eiermekinkel ne zenuedgien, kiualt keppen pedigh en
gem Nagi Miklóst, kire a többy között leghnagiob haragh vagion,

ne hadgion, de talallion modot Nagod oltalmunkban, meli mellet
maradhassunk megh igaz vallásunkban es hazunkban bekesegössen,
az orzagh végezése zerent zabád leuen a religionak exercitiumya az
magiar Corona alatt. Varunk azért Isten utan minden oltalmat es
erre kegielmes valazt Nagodtul.
Ill-mae C-nis V-ae humillimi clientes
cives Warasdienses evangelicae professionis, nominatim
Nicolaus Nagj alias Galetich, Hyeronimus Zersich,
Joannes Sawer, Gasparus Pfeifer, Blasius Strobel,
Jacobus Swanczer, Georgius Pollin, Ambrosius Niell,
Joannes Fleisman, Andreas Goltsmid, Joannes Bandrer, Apolonia Lidauerin vidua, Elizabet relicta quondam Georgii Giwricsko et Isac Balbiorer.
1

182.
1615. november 9. Brandeis.
Mátyás király mandátuma Thurzó

Györgyhöz.

A turóci prépostsághoz t a r t o z ó némely helyeken a colonusok az eszter
gomi érsek, Forgách elhalálozása u t á n önkényesen prédikátorokat hívtak be.
Ennek megakadályozására parancsot adott Hetesi Pethe Lászlónak, Thurzónak
pedig meghagyja, hogy amennyire a szükség kívánja, legyen Pethének segítségére.
Eredeti mandátum, zárlatán papirfelzetes viaszpecséttel. — Fasc. 19.
No. 29.

Matthias Dei gratia electus Romanorum imperátor, semper
augustus ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. rex etc.
Spectabilis ac magnifice Fidelis nobis sincere dilecte. Ex certa
nonnullorum fidelium nostrorum relatione maiestati nostrae innotuit, in quibusdam locis bonorum ad Praeposituram Thurocziensem
pertinentium, subditos et colonos post decessum fidelis nostri, quondam cardinalis et archiepiscopi Strigoniensis, nulla facta cuiuspiam
requisitione, neglectis et omissis ordinariis eorum parochis, alios sibi
duntaxat libitos, authoritate et licentia privata, superinduxisse con
cionatores. Quod eorum factum cum voluntati nostrae benignae et
1

2

1

A z előzményekre és a szereplő személyekre v. ö. a 172—176. számokat
a hozzájuk t a r t o z ó jegyzetekkel.
A turóci prépostságot Znióváralján I V . Béla a l a p í t o t t a 1252-ben a
premontrei kanonokrend számára. Rudolf 1586-ban a jezsuitáknak adta. Csak
hamar azonban ellenük fordult a megye és az ország urainak a hangulata és
félni kellett attól, hogy az 1600-as országgyűlésen megrendszabályozásukat fog
ják követelni. E z t megelőzendő, felhívja a király az ország főpapjait és főurait,
k ö z ö t t ü k Thurzó G y ö r g y ö t és Illésházy Istvánt, hogy a jezsuiták elleni hangu
latot igyekezzenek kedvezőbbre fordítani. ( H K , Hoffinanz Ungarn, 1600. febr.
24.) Hiteles hely volt. (Rupp i. m. I . 2. 673. 1.)
Forgách Ferenc. Megh. 1615. okt. 16.
1

2

debito nostro respectui adversetur, tolerari minimé volumus, ut sub
diti et coloni nostri in eiusmodi licentiam impune prolabantur. Demandamus fideli nostro magnifico Ladislao Pethe de Hethés, ut
emendationem eius rei diligenter curet, efficiatque, ut subditi nostri
intra metas et cancellos suarum partium sese contineant, neque extra
munia colonicalia evagentur. Iniungentes pariter, ut si aliqua i n re
adminiculo Fidelitatis Vestrae necesse habuerit, superinde pro habenda debita assistentia tempestive requirat. Quod ut praestetis,
benigne vos requirimus. Ac i n reliquo gratia nostra vobis clementer
propensi manemus, Datum i n arce nostra regia Brandeis die 9.
mensis Novembris anno Domini 1615.
Matthias m. p.
Ltaurentius] Ferenczffy m. p .
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Kívül egykorú feljegyzés: Exhibitae Posony 15. Novembris 1615. De concionatorum iuxta libitum colonorum praepositurae Turocziensis introductione.

183.
1615. december íj.

Váralja.

Xilander István váraljai prédikátor Thurzó

Györgyhöz.

Közli a nádorral Lubomirski Szaniszló sztaroszta, ül. alkapitányai Gembczinski és Mienkitzki által vele és a többi ev. prédikátorokkal szemben elköve
tett újabb sérelmeket. Beleegyezésükkel, olykor tudtuk nélkül is, officiálisaik is
állandóan sanyargatják a minden védelem nélkül álló prédikátorokat, az egyházi
javakat elveszik, őket magukat elűzik s helyükre kath. papokat ültetnek, mint
ez legutóbb Olasziban és Gnézdán megtörtént. Pedig a lengyel királynak az egy
házakhoz semmi joga nincsen, mert úgy ezek mint lelkészei a magyar király
védelme alatt állanak. Kéri, hogy védje meg az á r t a t l a n prédikátorokat a zak
latok ellen.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Comes ac Domine Domine et Patrone omni ho
noris cultu suspiciende, salutem veram animae et corporis, felicem et

3

Márton kalocsai érsek testvére. A felsőmagyarországi mezei hadak fő
kapitánya, majd 1612 ápr. 16-tól haláláig 1617. nov. 17-ig a pozsonyi kamara
elnöke. E tisztségében köteles őrködni, hogy a kath. vallás sehol h á t r á n y t ne
szenvedjen és a királyi városokban, valamint a királyi várakban és a hozzájuk
tartozó területeken a kath. hit erősödjék. P á z m á n y n a k hű munkatársa. (V. ö. a
nógrádmegyei Nagyoroszi református és katholikus lakói k ö z ö t t kitört v i s z á l y t
a prédikátor bevitele miatt. A nagy vita 1615—17 k ö z ö t t folyt s nagy szerep
jutott benne Pethének, mint a kamara elnökének, ő á l l í t o t t a ki 1617. május 1-én
a két fél megegyezéséről a bizonyságlevelet. Acta Publica 33/10—14., továbbá a
200. számot.)
A mandátum ugyancsak nov. 9.-ről kelt. (Benignae resolutiones. Kincst.
oszt.)
Magyar udvari kancelláriai titkár.
4

5

tranquillam gubernationem preeatus, officia sua cum orationum
suffragiis humillime defert.
Illustrissime Comes ac Domine Domine et Patrone debito honore suspiciende. Harpyjae Polonicae, aves illae voracissimae, non
dum sunt saturatae. I n absentia illustrissimi domini Lubomirsky,
vicecapitaneus Gembczinskius, duo mihi extorsit vasa vini, quae
60 constiterant flor. Successor vero ipsius Mienkitzkius, n i l curans
intercessorias Ill-mae C-nis V-ae, nulla ad capitaneum ipsum admissa appellatione, tertium non minoris pretii. Alter negotium sopitum et mortificatum, literis ad me scriptis testatus est, alter ore et
manu iudici nostro Waraliensi idem promisit.
Hisce diebus, cum iidem duo vicecapitanei apud nos essent,
nova sex vasa v i n i rigide a me pro capitaneo postularunt, has praetendentes causas, quod in inventarium arcis L u b l o totidem per
Gembczinskium, vicecapitaneum abdicantem, essent relata, a me
exigenda. Cum exciperem, literis probari posse, dominum Lubomirskium mihi reconciliatum, debitumque annihilatum, responderunt,
culpam remissam, non poenam, hanc necessario luendam, et quidem
integraliter iuxta inventarii continentiam, nisi carceres, direptionem
bonorum aut capitis poenam subire vellem. Quae tamen omnia, uti
ex argumentis non obscuris colligere licet, partim absente, partim
inscio domino capitaneo aguntur, quem sudore miserorum pastorum,
ordinariis pensionibus ipsi persolutis, minime delectari, credibile est.
Soli officiales ista agunt, videntes pastores evangelicos ab omni parte
auxiliis et patrociniis destitutos, non alium ob finem, quam ut me
primo per iniustas explicationes defatigatum, exhaustum et oppressum
abigant et hoc succedente, i n alios pari modo desaeviant et bona
ecclesiatica occupata papicolis tradant. N a m et in vicino oppido
Olassiensi, trituratores i n horrea demortui pastoris constituerunt
et novo plane exemplo omne excussum frumentum, quod heredibus
Iure paterno cedere debebat, arrestarunt, imo contra protestationem
per dominum praepositum nostrum factam, currus pro avectione
emiserunt, illud ablaturi, si iudex cum senatu, satis tamen meticulose, non prohibuissent. Et adhuc ancipiti fortuna de praefatis
bonis spiritualibus inter Olassienses et Polonos disceptatur, politicis
primariis ex 13 oppidis secure spectantibus, nihilque super contritione Joseph patientibus. Ideoque metuendum, ne eventus oscitantiae
istius admodum sit tristis et infelix. N a m facile violentiae in consuetudinem et legem convertentur. Quid Gniesnensi ecclesiae acci1
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L . a 167. 1. 4. jegyzetét.
Lublóvár volt az e l z á l o g o s í t o t t szepesi városok sztarosztájának állandó
székhelye.
Szepesolaszi, Szepesmegye.
H o s s z u t ó t h y I s t v á n 1606—1647.
Gnézdáról 1615 őszén Lubomirski elűzte Spisko Vencel prédikátort és
Kliesch Márton t a n í t ó t . (Bővebben Bruckner i. m. 224. 1.)
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dérit hoc autumno, ex aliorum informationibus Ill-ma C. V . , percepisse, existimo, meum non est, pericula vetera novis periculis
adaugere et alienam litem meam facere, haec exempli tantum loco
allegare visum est.
Vehementer vero dolendum, illustrissime Comes, imo deplorandum esset, pastorem regni Hungáriáé i n fundo regio a sua maie
state privilegiatum et hoc nomine a regibus Poloniae contra officialium Lubloviensium expilationem defensum et patrocinio dignum
iudicatum, articulis et constitutionibus regni Hungáriáé insistentem,
mandatis palatinalibus sese accomodantem, a regnicolis Poloniae,
nihil iuris in ecclesias habentibus, i n aliena comitatuum nempe causa
et tam graviter quidem, i n perpetuum authorum huius tam piae
constitutionis dedecus et opprobrium multari ac praestiti familiae
Thurzonianae officii, prémium aliud nullum consequi, quam turpem
eiectionem et beneficii pastoralis per legitimam vocationem consecuti, privationem.
Quocirca, cum aula V-ae Ill-mae C-nis, arx quaedam sit
oppressorum Hungáriáé civium, asylon miserorum, perfugium ecclesiasticorum, propulset damna et pericula ab innocentium capitibus,
bonos et sinceros verbi ministros adversus persecuratores et expilatores protegat, resistat peregrinis, authoritatem sacrae, caesareae regiaeque maiestatis, domini domini nostri clementissimi tueatur, occulta consilia praevideat, et imminentibus periculis longe ante occurat.
Quod commodissime i n negotio meo speciali fieri poterit, si
Ill-ma V . C. et dominus supremus comes Stanislaus Thurzo, domi
nus meus gratiosissimus, ex nobilibus primariis comitatus Scepu
siensis, cum intercessionalibus literis (priores enim suppressas esse
suspicor) legatos P o d o l i n u m expedierint et cum domino Lubom i r s k i o circa trium regum festum adfuturo et soboli nascendae
pomposum baptisma instructuro, placide et amice duorum annorum
litem composuerint, meque ita finaliter ab omni impetitione, iuxta
promissum manu et sigillis factum, cuius rei mihi testis esse potest
reverendus dominus Isaacus superintendens Baymocensis et tota
legatorum in synodo Waraliensi Corona, liberarint.
Cetera generalia Ill-mae C-nis V-ae et regnicolarum sapientiae
et revisioni committenda, clementissimus Deus Ill-mam C-nem V-am
protegat et defendat eidemque perennem et placidam gubernationem
largiatur. Ecclesiis vero in fluctibus senescentis huius mundi tranquilla et tuta halcyonia largiatur, ad ea studia excolenda, quibus
sui notitia, omnibus nationibus gentibus et Unguis innotescat. Amen.
Dabam Waraly, 17. Decembris anno 1615.
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Podolin, Szepesmegye.
Abrahamidesz Izsák Bars-, Nyitra- és Pozsonymegyék
Szepesváralja, Szepesmegye.

superintendense.

Ill-mae V-ae C-nis subiectissimus
M . Stephanus Xylander
ecclesiae Waraliensis pastor.

0

184.
Keltezetlen.

[1615.]

Thurzó György Besztercebánya tanácsához.
Zubrohlavai jobbágyai most épített templomukhoz öntendő
harang részére rezet akarnak náluk vásárolni. Felhívja tehát őket,
hogy e vásárlást mozdítsák elő és a vásárlóknak járjanak kezére.
F o g a l m a z v á n y . — Fasc. 3. No. 87. §. 13.

185.
Keltezetlen. [1613
Apponyi

Pál Thurzó

körül.]
Györgyhöz.

Forgách cardinalisnak Thurzóhoz küldött s neki t o v á b b í t o t t leveléből ér
tesült, hogy őt Pongracz Dániel és Apponyi Balázs a sándorfai templom elvéte
lével vádolták meg Forgách előtt. Mivel azonban a vádlók ősei mindig az ev.
vallást követték és Sándorfán kicsiny megszakításokkal mindig ev. prédikátorok
voltak, e vád alaptalan. Pongrác Dániel és Apponyi Balázs foglalták el a ma
guk részére a templomot, bár Sándorfában kevesebbet birtokolnak, mint ő és
a többi itteni birtokosok. E r r e kérésükre Thurzó meghagyásából Nyitra megyé
től az alispán vezetésével b i z o t t s á g kérdezte meg a sándorfaikat s miután ki
t ű n t , hogy ezek ev. prédikátort akarnak, adták vissza Pongracz és Apponyi a
templomot.
Eredeti levél. — Fasc. 72. No. 24.

Illustrissime spectabilis ac magnifice Domine, Domine et
Patrone mihi summa observantia colendissime, servitiorum meorum
perpetuam ac humillimam commendationem. Istentwl Nagodnak
minden kyuansagha szerint való iokat kyuanok.
Cardinal vram eö nga leueleböl megh értettem, melliet Ngod
énnekem inspecie adot, minemw panaszt teött légien en ellenem,
hogi en az sandorffy szent egyhazat hatalmasuul el foglaltam
volna es hogi ot mindenkor pápista papok leöttenek volna es hogi
az en atyamfiaj, k i k ollian patronusok abban az jószágban mint én,
az eö instantiáiokra kyunniák, hogi az sandorffy szent egyhazokat
megh adgiak nekiek. Czwdalkozom raitok, hogi nem szegienlik
1
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A z előzményekre 1. a 142. s z á m o t .
F o r g á c h Ferenc esztergomi érsek. V. ö. a 28. 1. 3. jegyzetét.
Sándorfa Nyitramegyében. Korlátkő várához tartozott
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illien nagy vrat, mint cardinal vram eö nga, sinsitre informalny,
holot Pogracz D a n i e l vramnak az attia mindenkor Augustanae
confessionis való volt, Pongracz Fridik vram azonképpen, k i battia
3

3

3

volt Pongracz Daniel

vramnak, azis Augustanae confessionis való

volt, k i t megh bizonytok egész Trynczen varmegieuel, kinek apya
halála vtan tutorsaga alat volt Pongracz D á n i e l vram. Ezek min
denkoron Augustanae confessionis való praedicatorokat
tartottak
benne. Pongracz F r i d r i k vram halála vtan appraehendalta a dominiumott Pongracz Dániel vram, meeghis vgi mery informalny
cardinal vramoth eö ngat, hogi mindenkor pápista papok voltak
volna abban a helyben. A my az Appony Balas dolgát illetni,
kediglen eö nekys mind az eösy mind az attia egész N y t r a varmegie
tudgia, Augustanae confessionis valoók voltának es mindenkor az
eö hiteken való praedicatorokat tartottak abban a helyben. A t t i a
halála vtan kediglen en viseltem gondgiokott mind jószágoknak s
mind magok szemelienek niolcz esztendeié, ha vagion, hogi kezéhez
attam az joszagott, enis kedigh mindenkor Augustanae confessionis
praedicatortt tartottam benne, méghis eök akariak tudny iobban
en nálamnál, miczoda papok voltak Sandorffon. Boczkay rablása
vtan v y t t volt Pongracz D á n i e l vram es Apony Balas bé pá
pista papott, k i k két esztendeigh ha lehettek Sandorffon. Azokis
azt czelekettek, hogi a mi hytünkön való iobbagynkatt, kiket az V r
Isten k i veőtt ez világból, reghi szokások szerint való temeteö
helyre, hogi vitték volna el temetny, az cynterimbeöl köuekkel hajygaltak a holt testekre, harangozny sem hattak nekiek, seött a holt
testekben mezöbennis kellett szegenieket el temetny, melliek kőzőt,
mikor kouel hajygáltaak eökött, ha oly eszes emberek nem voltak
volna keözteök a holt testuel, czak Isten tudgia, menny ember halál
köuetközhetet
volna. Azertt czudalkozom
Pongracz D a n i e l
vramon es Appony Balason, eö nekiek legh keueseb részek léuén
az korlatkeöy jószágban, illien igen akariak az dolgott, holot Teöreök I s t u a n vram, Pongracz Jeremiasne aszoniom es en eötöd
feel részt byrunk az korlatkeöy jószágban, Pongracz D á n i e l vram
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A z itt szóban levő Pongrácok leszármazása: (V. ö. Jedlicska P á l ; K i s kárpáti emlékek. 2 k. Bpest, 1882—91. 71. 1.)
Gáspár, ó v á r ura. 1548—1570.
fel. Szunyogh Bora.
Jeremiás
fel. Forgách Klára.
4

Frigyes
1575—1588.

Dániel megh. 1616.
1608-ban báróságot kap.
fel. Majláth Anna.

A z Apponyiak családfáját 1. Jedlicska i. m. 58—59. 11. Nem nagyon
használható, mert közelebbi adatok s dátumok hiányzanak.
Enyingi Török Istvánnak, P á p a vára főkapitányának szintén volt része
Sándorfán, amelyet 1615-ben átenged Pongrác Dánielnek.
5
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es Appony Balas más feel részt, holot Ngodnak azt yria cardinal
vram eö nga, hogi en az szent egy hazat erőuel el foglaltain volna.
En eö twleok semmit el nem foglaltam, hanem eők foglaltak volt
el m i teölünk es szegény embereinkteől,legh keueseb részek leuen az
korlatkeöy jószágban. V g i kelletet osztan minekünkis, az egész
atiafiáknak, Ngodat megh találnunk felöle, hogi ezt a hatalmasko
dást ne engedgie N g o d raitunk czelekedny es iobbaginkon, vgi parantsolta osztan N g o d az N y t r a varmegiej vice ispánnak, hogi k i
mennien ad faciem loci es inquisitiott tegien hitt szerint, miczoda
hiten való praedicatortt kyuánnak az szegenségh. Vice ispán vram
melleié véuén egi szolga byroot es kétt eskwttett, nagy erős hitre
mind megh esküttették eökött, hogi sem félelemért, sem adomaniértt
sem baratsagértt, hanem az eö igaz hitekre megh mondgiak, miczoda
hiten való papot kyuánnak, teöbben talalkoztanak sokkalis, a k i k
az Augustana confession való praedicatort kyuánták es vgi vitték
a m i hitünkön való praedicatortt bé, holot annak előtte két hol
nappal vagi teöbbelis, az pápista pap már k i ment volt belőle, a két
esztendeö alat soha czak egy sem töltötte k i benne esztendeiét, ha
nem esztendeiének előtte mindenik k i keet holnappal ski hárommal
el mentth, mert az szegenségh nem keduelte es vgi attak osztan az
szent egyhazat megh minekünk, melynek mindenkor mind my,
mind a my atiank szabad vrasagaban voltak es byrták. Azertt h i 
szem Ngos V r a m , authentica persona a vice ispán, a szolga byro az
esküitekkel egietemben, hitele vagion az eö relatioioknak. Minekünk
az atiafiaknak authentica persona atta megh a myenkett my eröuel
senkitül semmit el nem veőttünk, ninczen my tőlünk az atiafiaktul
semmi iniuriaiok sem Pongracz Dániel vramnak sem Appony Balasnak, seött Ngodnak azon könyörgünk minniaian az egész atiafiak, minketis szabadsagunkban es igassagunkban oltalmazzon Nagy
ságod, mely N g o d hozzánk való io akarattiat megh igiekezzwk
2

szolgalny.
Illustrissimae Sp-lis ac M-ae D-nis V-ae
servitor perpetuus
. Paulus Apponj de Nagi Appon m. p.
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Apponyi P á l . Sz. 1564-ben. 1623-ban koronaőr, majd Bethlen fogságába
esik. Kiszabadulása u t á n nemsokára meghalt 1624-ben. Ü g y az Apponyiak, mint
a Pongrácok beházasodás útján szereztek igényt Korlátkőn, amire bővebb ada
tokat találni Jedlicska i. m. 2. k. 48. s köv. 11.

186.
1616 február 8. Biccse.
Thurzó György Abaujmegyéhez.
Sajnálja, hogy egy felsőbb iskola alapítására irányuló tervét a megye
nem t á m o g a t j a és nem fogadja kellő megértéssel. A nem k ö z ö l t részben a felső
magyarországi állapotokról ís és a törökkel folytatott tárgyalásokról.
Fogalmazvány. — Fasc. 3. No. 90.

Magnifici, generosi, egregii ac nobiles Domini, A m i c i nobis
observandi, salutem et servitii nostri commendationem.
Az Kegtek warmegiejenek giwleseböl Geonczröl ez ielen
való hónak első napian, k i t Kegtek leuelet mynekwnk megh adak,
meljben minemö dolgok felöl iryon Kegtek, meg ertettwk. Hazánk
ban a mint ez vilagj ugj az lölkj dolgokban ualo tudós emberek,
hogj el ne fogiatkozzanak, nemzetwnkhoz ualo szeretetünk uezerlet uala minket arra, hogj az gymnasium felöl Kegtis meg találnánk,
holot mindeneknél nyluan uagion az, hogj minden orszagh söt czak
tartománys az tudós embereknek neuelkedesekkel minden ellenkezessek ellen legiobban es diczeretesben igazgatathatik. A my orszá
gunkban pedig, ha k y közölünk hazánknak iöuendö hasznosbelj zolgalatjara auagj az ecclesiaknak epületjekre fiat, atjokfjat uagj ualamelj idegent akarnak tanetatni nemzetszegwnk közöl, azt ueghez
nem uitethetni, hanem nagj gond es faratszag fölöt sok költszeggel az idegen országban kölj el uegezny. Akaruan azért, hogi az my
orszagunkis, melj az körösztenisegnek az termeszét szerent ualo el
lenség ellen bastiaia minden nemzetségek közöl, azzalis diczeretet
uehessen, az közönséges yoert pusztult hazánknak hasznáért azon
igjekeztunk, hogj az tudomannak tanolasaert ugjan hazánkban lenne
gymnasium, de ha Kegtek yo akaratját abból meg uonszaj (!), nem
erőltethetjük Kegket reja.
1
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187.
1616. február íj. Kesző.
Náprágyi Demeter

1

kalocsai érsek Thurzó Györgyhöz.

Az esztergomi érseki szék betöltésével kapcsolatban valaki vé1

Göncz, Abaujtornamegye.
E terv történetét feldolgoztam: A z első magyar evangélikus főiskola
tervei c. értekezésemben. (Károlyi-emlékkönyv. Bp., 1933.)
Szül. 1556 körül, 1586-ban esztergomi kanonok, majd egri, aradi pré
post, 1596-ban erdélyi püspök, 1607-ben veszprémi és győri püspök, m í g 1608ban a kalocsai érsekséget nyeri el. Protestáns-barátsággal vádolták. ( L . bővebben
Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok. Esztergom, 1900. 188. 1.)
2

1

leményt adott róla és mint a protestánsoknak és a nádornak a ba
rátját nem ajánlotta az érsekségre. M i v e l Thurzó tudja, hogy a hit
dolgában ő megtántoríthatatlan, kéri, ha netalán ő adná a véleményt
a primási szék betöltése ügyében, pártfogolja kinevezését. A régi szo
kás szerint is ő következnék, mint a korban és rangban legelső fő
pap, amire az uralkodó figyelmét is felhívta egy hozzá küldött
diákja által.
2

Eredeti
No. 42.

levél, zárlatán

papirfelzetes,

címeres viaszpecséttel. —

Fasc.

81.

188.
1616. március i. Biccse.
Dióssy Andrásnak, Thurzó György biccsei udvari magyar
prédikátorának egyességlevele.
Egykorú másolat. — Irreg. 11. fasc.

Nos comes etc. damus pro memoria, quod conduxerimus reverendum dominum Andreám Diossy, ut concionatorem nostrum
Hangaricum agat ac sincera verbi divini praedicatione et sacramentorum administratione iuxta ritum ecclesiarum evangelicarum
servitoribus et familiae nostrae, qui praesertim linguam Bohemicam
non callerent, fideliter inservire teneatur, singulisque dominicis ac
festivis diebus i n templo nostro Biczensi novo, nec non si quando
nobiscum in itinere fuerit, conciones Hungaricas instituat. Cui salarium constituimus tale. Primo equites menstruales a quolibet equo
solvent per mensem denarium octo. Secundo servitores angariales
a singulis equis solvent angariatim per denarium viginti quinque.
1
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N á p r á g y i Thurzóhoz 1616. márc. 14.-én írt levelében ismét ott szerepel
az érseki szék betöltésének az ügye. Nem kételkedik Thurzónak iránta érzett
barátságán és tudja, hogy irigyeivel szemben mégis az ő kinevezését fogja
pártolni. Különben a király figyelmét is felhívta arra, hogy „mind ratione aetatis et dignitatis, mind penigh meritorum multorumque et fidelium servitiorum"
az ő kinevezése lenne az eddig k ö v e t e t t gyakorlattal megegyező. Thurzónak pe
dig pártfogásáért igéri, hogy mindenben „igaz atiafiuyképpen" fog neki szolgálni
„az egy religio d o l g á t ky wéuen, mert tudgya Kegd edes eöchem vram, hogy en
Kegdnek abból soha nem kedueztem es ezután sem keduezhetek".
(Fasc. 82.
No. 35.)
K a t h . szerzetesből lett ev. prédikátor. Áttéréséről ezt írja Lány 1616.
febr. 14.-én: „Conventualis quidam e S. Benedicto, religionem nostram amplexus,
nomine Andreas Diossy, a puero inter Jesuitas educatus ,homo doctus et disertus,
Hungarus pariter et Sclavus, ad diem 26. Febr. palinodiam errorum cantabit et
confessionem suam in multorum peregre advocatorum praesentia publice ex ca
thedra edet." (Árv. lt. Fasc. 198. No. 153.) E z u t á n került a biccsei udvarba,
magyar prédikátornak. 1626-ban Pozsony-, Nyitra és Barsmegyék superintendensévé v á l a s z t a t o t t . (Rövid életrajza Schmal i. m. 42. 1.)
1

Tertio qui equos non habent," a personis a singulis florenis angariatim per denarium quatuor. Quarto peditum capitaneus dabit per
mensem denarios viginti, vicecapitaneus sex, decuriones vexillifer,
tympanista, fistulatores per denarios tres, ceteri omnes pedites per
denarios duos. Quinto nos ex beneplacito nostro ad vestes quotannis
daturi sumus eidem florenos Hungaricales viginti ac quandocunque
in itinere nobiscum fuerit vel in arce mensae nostrae benedixerit,
mensam nobiscum habebit. Alias extra haec ex praedictis proventibus sui et suorum curam geret. I n quorum testimonium literas hasce
sigillo et autographo nostro munitas eidem dominó concionatori
dedimus. Actum in arce nostra Biczensi die prima Mártii anno D o 
mini 1616.
Comes Georgius Thurzó.
2

Kívül: P a r i a conventionis praedicatori Hungarico datae.

189.
1616. március 1. Podolin.
Lubomirski Szaniszló, a 13 elzálogosított szepesi város sztarosztája
Szepesmegyéhez.
A megyétől követül hozzáküldött Kissevith Horváth László
és társai által előadottakra a következőket feleli: Tiltakozik az el
len, hogy Thurzó György nádori joghatóságát az elzálogosított v á 
rosokra is kiterjessze. Ez olyan lenne, mintha a gnézdai érsek avat
koznék Magyarország ügyeibe és csorbát szenvedne általa a lengyel
király és az általa megbízott sztaroszta hatalma. A jószomszédi v i 
szonyt a lengyelek ápolják, hiszen a török veszély elhárításában
önként résztvettek. A m i a prédikátorok panaszait illeti-, igéri, hogy
ezeket meg fogja vizsgálni, bár — véleménye szerint — alaptalan
sérelmekkel zaklatják a nádort. A katholikusoknak volna okuk pa
naszkodni, mert a prédikátorok a templomokból a díszeket és drá
gaságokat mind elvitték s hogy nem jár el velük szemben, ezt csak
irántuk, mint idegen nemzet tagjai iránt tanúsított kíméletből teszi.
A gnézdai prédikátor eltávolítása pedig a lengyel király és a krak
kói érsek parancsára történt.
1

Egykorú másolat. — Irreg. 2. fasc.

2

A biccsei Thurzó-udvar famíliájának különböző rendű tagjai. Tisztük
ről felvilágosítást ad Thurzó Imrének 1617-ben kiadott udvartartási szabály
zata. Rimay János államiratai i. m. 210. 1.
E levél adatait már értékesítette Bruckner i. m. 226—228. 11. A z előz
ményekre és a személyekre v o n a t k o z ó l a g ide utalunk.
1

1616. április 18. Lőcse.
1

Zabler Péter, a 24 szepesi fraternitas esperese, Thurzó

Györgyhöz.

Lubomirski lengyel sztaroszta v á l a s z á t ' nem tudja neki meg
küldeni, mert ez azt Szepesmegyéhez küldte és innen viszont nem
kapta meg. A 13 elzálogosított szepesi város prédikátorai csak
Thurzóban bíznak, hogy Lubomirskival való viszályukat, aki el
űzéssel fenyegeti őket, kedvezően el fogja intézni.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán zöld viaszpecsét nyomaivá!. — Irreg. 2.
fasc.

191.
1616. április 21. „Moschowiae ex conventu dominorum
ministrorum."
Melikius Sámuel, Turóc-, Nógrád-, Zólyom- és Hontmegyék
superintendense Thurzó Györgyhöz.
Lochmann M á t y á s prédikátor ü g y é t Mosócon, ápr. 21.-én tárgyalták a
biccsei sinodus h a t á r o z a t a alapján. R é v a y Péter ezután a conventusban úgy hat á r o z t a t o t t , hogy az ügy ünnepélyes befejezése kedvéért Lochmann a turóci ne
messég legközelebbi gyűlésében és a prédikátorok jelenlétében ünnepélyesen írja
alá a Liber Concordiae-t. Ehhez, mivel sem Thurzónak, sem a biccsei sinodusnak
nem prejudikál, hozzájárult.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Comes et Domine clementissime, salutis voto
praemisso se et sua servitia commendat.
Negotium domini Matthiae Lochmannj hic Moschowiae 2 1 .
Április coram reverendis dominis decanis et assessoribus assumptum
et iuxta deliberationem sinodi Bytschensis tractatum est: U b i domi
nus Matthias Lochmannus per omnia sese accomodat et accomodare
v u l t praefatae deliberationi. Verum, ut haec deliberatio in solen1

1

Személyére v. ö. a 89. 1. 3. jegyzetét. Már 1615-ben panaszos levelekben
mondja el Thurzónak, hogy Lubomirski az e g y h á z a k a t és azok prédikátorait ál
landóan üldözi, a tizedeket a maga részére szedi és nem elég, hogy kiűzi a pré
dikátorokat, hanem megtiltja nekik, hogy bárhol is tevékenységet folytassanak.
(Árv. lt. Fasc. 198. No. 134. és 135. Levelei Thurzó Györgyhöz.)
R e g e s z t á j á t 1. a 189. számnál.
Lochmann Mátyás mosóci ev. prédikátor kálvinizmussal és photiniániz
mussal vádolva á T o t t az 1616. febr. 26.-án Biccsén tartott gyűlés előtt. Mi
u t á n t i s z t á z t a magát, visszafogadtatott az egyházba. V. ö. Schmal i. m. 14. 1.
s a 194. számot.
2
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niorem actionem deveniat, statuit spectabilis et magnificus dominus
Petrus de Rewa * etc, ut in proximo conventu nobilitatis Turociensis et in praesentia dominorum ministrorum publice peragatur, praefatusque Matthias Lochmannus, edito suo scripto, libro concordiae
subscribat, atque sie concordia, pax et unanimitas in ecclesiis et m i nisterio statuatur.
Nos itaque videntes hunc modum et hanc rationem nihil praeiudicare Ill-mae C-ni V-ae neque consistorii Bitschensis existimationi
aut deliberationi, morem huic statuto gerendum esse censuimus,
quidem generosus dominus Emericus Beniczky de his omnibus uberius C-nem V-am informare non negliget. Ill-mam C-nem V-am
Deo altissimo et me in eiusdem tutelam humillime commendo.
Datum Moschowiae ex conventu dominorum ministrorum. Zt.
Április anno 1616.
, Ill-mae C-nis V-ae
servitor deditissimus
Samuel Melikius superintendens m. p .
a

4

192.
1616. április 28. Biccse.
Lány Izsák prédikátor Thurzó

Györgyhöz.

Méltatja Thurzónak úgy a külföldi iskoláztatás, mint a hazai iskolák
körül szerzett nagy érdemeit. Ő volt ösztöndíjasai közül az első, aki a vittenbergi egyetemen a filozófiából a magisteri fokozatot elnyerte. — Meghívását a
biccsei gimnázium igazgatására elfogadja.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Princeps ac Domine, Domine mihi clementissime.
Gratiam et pacem a Domino nostro Jesu Christo cum optimo valetudinis vigore et felicissimo regimine Ill-mae C-nis V-ae precatus,
mea humillima animi servitia offero.
3

Szül. 1568-ban, megh. 1622-ben. Turóci főispán, Szklabina vára ura.
1604-ben királyi tanácsos, 1608-tól élete végéig koronaőr, 1610-ben főudvarmes
ter, Bethlen felkelése idején hozzá mint a hit- és a szabadság védőjéhez csatla
kozott és megőrizte részére a koronát, a béke u t á n azonban ismét á t a d t a a
királynak. „ F e n t k ö l t lelkű és magasmiveltségü" férfiú, a Thurzókkal e g y ü t t a
protestáns hit védője és terjesztője. P á l y a f u t á s á r a 1. Szilágyi Sándor: R é v a y Péter
és a Szent korona, Bpest, 1875., Szekfü G y u l a : Bethlen Gábor, Bpest, 1930. és
a korral foglalkozó nagyobb munkákat. V. ö. továbbá A c t a Publica 34/3. Má
tyás király 1616. márc. 3.-án megtiltja Révaynak, hogy a nyitramegyei Holicsba
prot. prédikátort vigyen be; Szakolca város szenátusának 1617. febr. 18.-án a
pozsonyi kamarához intézett levelét, melyben jelenti a város, hogy az ottani pro
testánsoknak a király h a t á r o z o t t tilalma ellenére R é v a y adott helyet istentiszte'et tartására. L i t t , ad Cameram exaratae. Series I . Fasc. 27.
V. ö. a 118. 1. 6. jegyzetét.
Thurzó György képviselője a gyűlésen.
3
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Quanto serviat decori, illustrissime Mecoenas, Domine mihi
benignissime, simul etiam honori, felicitatis civilis gradum assequi
conantibus summum, virtus gratitudinis laudatissima, gratiam suo
benefactori reddens, testis esse potest communis magistra experientia,
quae beneficium acceptum aeternae memoriae infigendum esse monet, etiamsi pretium aequivalens Deo, patronis et praesentibus reddi
non possit. — Et huc totus recte philosophantium chorus suorum
verborum splendore collimat, hanc ut gratitudinem mortalibus persuadeat, esse virtutem maximam. Quibus, accurato mentis discursu,
perpensis, Ill-mae C-ni V-ae, nutritio et domino meo humiliter
colendo, quales et quantas agam grates, modum invenio difficillimum. — U t enim silentio tegam heroicum munificentiae specimen
in Ill-ma C-ne V - a cum erga alios Musarum cultores, tum vel
maxime domestici Lycaei promotionem uberrimam, ecclesiarum defensionem firmám, unicum, Principe et Heroe, celebrabo factum in
me ipso exhibitum. D u m nullo merito eas mihi licuit visere orbis
partes beneficio promotionis copiosissimae, ab Ill-ma C-ne V-a
suppeditatae, ea cognoscere lumina ecclesiae per commendationem
Ill-mae C-nis V-ae, quae alias assecutus fuissem nunquam. — Hanc
munificentiam magnificam erga Scholas et ecclesias depraedicant non
solum limina Hungáriáé, sed et regionum exterarum incolae, quibus
virtutes paternas licet conspicere i n magno heroe filio, a magnis ma
gnifice commendato. Depraedico et ego, eo quo possum, gratissimo
animo, et cum desint vires munificentiae istius spensandae, exclamandum mihi esse cum Diogene, aequivalens similiter reddere nequeunti, puto: D i i large remunerent Ill-mae C-ni V-ae omniaque
animi vota compleant.
Easdem gratias cum humilitate animi merito Ill-mae C-ni
V-ae debeo agere ob ulteriorem promotionem ad altiores honoris
gradus, nominatim vero régimen domestici gymnasii, informationem
studiosae iuventutis in veris pietatis et virtutum fundamentis. A quo
gubernaculo me licet avocet v i r i u m imbecillitás et nondum, recuperata sanitas, voluntati tamen Ill-mae C-nis V-ae promptus paratissimusque parere volo, eam operám daturus non solum, ut beneficium
1
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Thurzó Györgynek az egyházak és iskolák ápolása és felvirágoztatása
terén szerzett érdemeiről a legékesebben beszélnek e kötetben közölt levelek. Míg
egyrészről sok külföldön tanuló ösztöndíjasának levelei bizonyítják, hogy semmi
á l d o z a t o t nem kímélt, hogy az e g y h á z a k a t és iskolákat nagy műveltségű prédi
kátorokkal, ül. tanítókkal lássa el, másrészt összeköttetésben állt kora legki
válóbb prot. tudósaival, ami viszont arról tanúskodik, hogy a fejlettebb nyugati
t u d o m á n y o s s á g o t és intézményeket állandóan figyelemmel kísérte. V . ö. a mon
dottak igazolására a 19., 38., 42., 93—95., 103., stb. számokat, továbbá zólyomi
Barthossovicz Sámuel ösztöndíjasának Wittenbergből 1615. május 21.-én, (Irreg.
15. fasc.) és júl. 28.-án (Irreg. 1. fasc.) h o z z á í r o t t leveleit; Meisner Baltazár
wittenbergi egyetemi tanár 1614. nov. 1.-én (Irreg. 2. fasc.) és 1615. jan. 22.-én
(Irreg. 15. fasc.) leveleit, amelyekben T h u r z ó t „ . . . literatorum patrónus munificentissimus"-nak nevezi; Baldvin Frigyes, szintén wittenbergi egyetemi tanár
1615. márc. 23.-án Thurzóhoz intézett levelét (Irreg. 2. fasc).

academicum aeternae memoriae infigam maxima cum nominis I l l mae C-nis V-ae celebratione, sed et iuventuti scholasticae prosim,
loci istius celebritatem (praesertim viribus resumptis) studiorum
methodo atque ordine decenti non obscurem, sed augeam. Requirit
enim hoc claritas et nominis celeberrima fama Ill-mae C-nis V-ae,
optat amicorum et mea conditio, qui in Academia Wittebergensi
primus ex alumnis Ill-mae C-nis V-ae ornatus sum gradu in philosophia suramo. — Cuius ut etiam et vel maximé suae Celsitudinis
habeat rationem, humillimo mentis affectu rogo et supplico, non
tam propter auctionem aliquam salarii, quam testimonium heroicae
suae clementiae, quam mei parentes sensere cumulatissime, antecessores cognovere gratiosissime, neque enim impellor aeris aviditate,
verum potius gradus distinctione, donata per facultatem philosophicam in celeberrimo Athenaeo Wittebergensi.
Cum his Ill-mam C-nem V-am supremo numini in quotidianis
precibus commendo, ad prorogationem sanitatis et vitae, utilissimum
et felicissimum régimen nostri regni, adeoque protectionem eccle
siarum et scholarum diutissimam. Dabam Bitschae intra privatos
parietes 28. Április anno 1616.
Ill-mae C-nis V-ae
humillimus cliens
M . Isaacus Lany m. p.
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193.
1616. április 29. Prága.
Mátyás király mandátuma Thurzó

Györgyhöz.

Besztercebánya ev. vallású tanácsa arra hivatkozván, hogy a besztercebá
nyai Szent Erzsébet kórház kegyúri joga I . Ferdinánd és Miksa királyok ado
mányából a várost illeti s így a kórház i g a z g a t ó i állását Thurzó beleegyezésé
vel be is t ö l t ö t t e , m e g a k a d á l y o z t a a király által i g a z g a t ó v á kinevezett N ó v á k
Miklós esztergomi kanonok beiktatását. Mivel azonban a város érvei a kegyúri
jogot illetőleg nem helytállók, mert az a királyt illeti és mivel az a l a p í t v á n y
szelleme szerint kórházi igazgatók csak kath. vallásúak lehetnek, meghagyja
Thurzónak, hogy akaratának szerezzen érvényt.
Eredeti mandátum, zárlatán papirfelzetes felségpecséttel. — Fasc. 19.
No. 2.

Matthias Dei gratia electus Romanorum imperátor, semper
augustus ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. rex etc.
Spectabilis ac magnifice Fidelis nobis sincere Dilecte. Optime
vobis adhuc constare non ambigimus, nos superioribus temporibus
2

Magisterré avattatott 1615. szept. 26.-án. (Magy. Prot. E g y h á z t ö r t .
A d a t t á r 1930. évf. 116. 1.) Hazatérése u t á n Thurzó m e g h í v t a a biccsei iskola ta
nítójává. Wittenbergből Thurzóhoz írt leveleit 1. a 159. és 164. számok alatt.

Rectoratum Hospitalis Sanctae Elizabethae viduae in civitate nostra
Novisoliensi fundatum, freti iurispatronatus nostri regii autoritate,
quod generaliter i n omnibus regni nostri Hungáriáé ecclesiis optimo
iure habere dignoscimur, fideli nostro honorabili Nicoiao N o v a k
archidiacono Novisoliensi et canonico ecclesiae metropolitanae Strigoniensis contulisse, certisque fidelibus commissariis nostris eiusdem
introductionem delegasse. Q u i quidem commissarii nostri, dum ipsum
Nicolaum N o v a k in facie loci penes benignam commissionem nos
tram i n verum et legitimum rectorem Hospitalis S. Elizabethae v i 
duae denunciassent, mox iudex et iurati ceterique cives Novizolienses
ius patronatus penes ipsos esse, neque beneficium illud de praesenti
vacare, imo libere per eosdem cum scitu et consensu Vestro collatum
cuidam esse, haecque et alia his similia praetendentes ac sese opponentes, installationem et introductionem ipsius Nicolai Novak prohibuissent et neutiquam admisissent. I n quo quidem negotio non
solum Novizoliensium praetextus, sed etiam literas Vestras pro parte
illorum ad sinistram illorum expositionem ad nos datas ordine intelleximus. Et quod ad primam illorum praetensionem attinet, ubi
cives Novizolienses ex divorum quondam imperatorum concessione
Ferdinandi et confirmatione Maximiliani, dominorum avi et genitoris nostri observandissimorum, augustae memoriae, praedecessorum, utpote nostrorum regum Hungáriáé usque i n hoc tempus
semper Augustanam confessionem profitentes rectores continua serie
sese elegisse et pro illis consensum regium haud difficulter impetrasse
comminiscuntur, hoc non esse verisimile vel hinc eliditur. Quod dictus imperátor Ferdinandus apud eosdem cives conferendi ius patro
natus istius Hospitalis, durante dumtaxat beneplacito suo reliquerat,
unde perpetuitas perperam a civibus sibi ipsis usurpatur: Et in lite
ris defunctae maiestatis fraternae in anno Domini 1583. die 26.
Februarii Viennae pro eligendo rectore emanatis consensualibus haec
cautio legitur: I t a tamen et ea conditione, ut officia divina more
sanctae ecclesiae Romanae sive catholicae ibidem continue obire,
necnon archidiacono suo in omnibus catholicam et antiquam fidem
et religionem concernentibus obtemperare debeat etc. Impingunt
itaque cives i n hoc insigniter dum alterius, quam Romanae professionis rectores contra mentem fundatoris et expressam
donantis
1
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Tanulmányai elvégzése u t á n nyitrai, majd 1598-ban esztergomi kano
nokká neveztetik ki. Működik mint hitszónok Nagyszombatban, 1608-ban For
gách Ferenc zólyomi főesperessé lépteti elő, 1615-ben a besztercebányai Szt. E r 
zsébet kórház i g a z g a t ó j á v á nevezi ki, ami ellen a város tiltakozik. Nóvák be
i k t a t á s a azonban — ú g y látszik — mégis bekövetkezett, mert egy 1619. jan.
26.-án N a g y s z o m b a t b ó l Thurzó Szaniszlóhoz intézett levelét (Irreg. 6. fasc.)
mint a kórház i g a z g a t ó j a írja alá. Megh. 1636-ban.
Ferdinánd 1544-ben a d o m á n y o z t a a városnak a kegyúri jogot azzal,
hogy a m e g v á l a s z t o t t i g a z g a t ó t a király erősíti meg állásában. (Rupp i. m. I .
2. 654. 1.)
A z alapításra v. ö. a 186. 1. 1. jegyzetét.
2

3

voluntatem, ibidem semper constitutos praetexunt, per quod aequo
omnium iudicio ius collationis vei exinde eos amisisse constat,
siquidem non adimpletis conditionibus (quod ipsimet gloriando fatentur), ipsum quoque temporaneum indultum, ut corruat, necesse
est. Addunt pro secundo, sese i d recisse concedentibus regni constitunonibus, quod ex parte illorum probari neutiquam posse videmus.
Liberum enim religionis exercitium, non huiusmodi beneficiorum ab
ecclesia catholica avulsionem aut collationem per laicos usurpandam
permittunt novissimae constitutiones. I m o easdem ipsas constitutiones contra Novizolienses i n hac quoque parte militare, nemo est,
qui non videat. Viennenses enim articuli ad sextum clarissime praescribunt, abbatiarum, praepositurarumque (subintelliguntur autem et
alia similia beneficia) in suis fundationibus permanere debere, addita
etiam illa clausula: Absque tamen praeiudicio catholicae Romanae
religionis. Unde liquet potius ex hac modernorum Novisoliensium
civium contra expressam et disertam mentem fundatoris alienae religioni addicto concionatori, facta collatione, ipsos cives catholicae
religioni aperte praeiudicium facere.
Quod autem narrant iidem
cives, sese inficias ire non posse, Raphaelem quondam Steger reverendissimo quondam Paulo de Varda, archiepiscopo Strigoniensi
praesentatum fuisse, i d non in quantum is metropolita erat, sed
ratione dignitatis locumtenentiae regiae, qua fungebatur, accidisse.
Verum in hoc quoque ipsorum Novizoliensium praetensam rationem
subsistere nequire videmus, extant siquidem usque huc eorundem
literae pro adipiscenda confirmatione et investitura ad dictum
quondam Paulum de Varda scriptae, ubi haec verba leguntur: Pro
eo humillime supplicans, Dominatio Vestra reverendissima hunc ad
praefatum rectoratum Hospitalis pure et propter Deum gratiose
instituere et investire dignetur. Neque etenim presbiterorum, tan
quam ecclesiasticis functionibus addictarum personarum, reális i n stitutio et investitura, locumtenenti (per cuius munus secularia dumtaxat et forensia tractantur ac non aliud exercendum ipsi conceditur) competit, sed praelato dumtaxat, ut pote cuius ordinationi
nonnisi negotiorum spiritualium cura et moderatio commissa intelligitur, incumbit. Quibus sic rite accurateque et diligenter perpensis,
comperientes hic nihil de non liberó religionis exercitio (uti quidem
per eosdem Novizolienses involvitur) committi, sed de collatione
duntaxat beneficii ecclesiastici agi, quod iuxta mentem fundatoris
et etiam novissimis articulis Viennensibus dictantibus, non diversae
religioni addictum concionatorem, sed catholicum concernit presbyterum: Unde neutiquam admissis Novizoliensium adductis praetextibus et tergiversationibus, nos a priori collatione nostra neutiquam
récédére volentes, quin autoritatem nostram defendendo, praefatum
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1576-tól volt i g a z g a t ó . (Rupp. i. m. I . 2. 655. 1.)
1526—1543. esztergomi érsek, 1543-tól királvi helvtartó.
okt. 12.-én.
5

Megh.

1549.

Nicolaum N o v a k in semel facta collatione nostra modis omnibus
manutenere et defendere satagimus. Itaque secundario certos fideles
nostros pro parte eiusdem N o v a k pro commissariis nostris elegimus,
qui praetensiones et subterfugia Novizoliensium deluant, donatariumque nostrum in possessionem dicti rectoratus S. Elizabethae v i duae collocent et defendant. Quocirca Fidelitatem Vestram quoque
clementer hortamur et requirimus, quod posteaquam ex praemissis
liquido constet, hic nihil de turbando religionis exercitio, sed de conferendo solummodo beneficio agi, casu quo, si deinceps per eosdem
cives Novizolienses requisiti fueritis, authoritatem nostram regiam
prae oculis habentes, illos in his iuxta ius et aequum taliter dirigere
velitis, quo et authoritas nostra salva et illaesa permaneat, et legiti
mus donatarius suo beneficio exinde potiatur. Nolumus enim in
nulla vel minima parte de iure patronatus nostri quippiam remittere
velle, cum una eademque, qua antecessores nostri d i v i quondam
Hungáriáé reges, authoritatis praerogativa gaudeamus et patroni
omnium ecclesiarum, beneficiorumque ecclesiasticorum, dictantibus
i d ipsum regni istius nostri statutis et constitutionibus, patroni
existamus, conferendique vacantia beneficia ius et potestatem plenariam habeamus. De cetero gratia et dementia nostra Vobis
benigne propensi maneamus. Datum i n arce nostra regia Pragensi,
die vigesima nona mensis Április anno Domini 1616.
6

7

Matthias m. p.
Valentinus Leepes
episcopus Nitriensis m. p.

Laurentius Feréncffy m. p.

Kívül rájegyezve: Exhibitae per Permajum 20. Junii 1616. De Hospitali
Novisoliensi Novakio capituli conferendo.

194,
1616. május 1. Breznóbánya.
Melikius Sámuel, breznóbányai prédikátor és Turóc-, Nógrád-, Zó
lyom- és Hontmegyék superintendense Thurzó Györgyhöz.
A f. évi . febr. 26.-án tartott biccsei consistorium h a t á r o z a t a értelmében
ápr. 21.-re, Mosócra, t ű z t e ki a terminust, hogy itt Lochmann Mátyás prédikátor
Thurzó nádor és a R é v a y grófok kiküldöttei jelenlétében t i s z t á z z a m a g á t a kál
vinizmus vagy photinianizmus vádja alól egy hitvédő iratban s a Liber Concor8

A z előzményekre v. ö. a 165—168. számokat.
Magyar kancellár. V. ö. a 193. 1. 2. jegyzetét. A polgárság már előre ne
s z é t veszi a király döntésének N ó v á k javára és 1616. jan. 20.-án Sturm János
nótáriust küldik Thurzóhoz ebben a dologban. Ápr. 18.-án ismét írnak neki és
kérik, hogy ezt az ü g y e t a mostani zsolnai konventuson tárja az ott megjelenő
prot. főurak és nemesek elé és a z u t á n adjon nekik tanácsot, mit tegyenek, hogy
meg ne sértsék a bécsi végzést. (Acta eccl. 71/126.)
7

diae-t írja alá. Miután a nevezett napon Beniczky Imre és Tessini G y ö r g y kikül
döttek s a turóci consistorium jelenlétében Lochmann a biccsei sinodus határoza
tát elfogadta, úgy határoztak, hogy az aktus ünnepélyesen, a megyegyűlésen tör
ténjék. Révay Péter turóci • főispán kívánságára azonban Lochmann ápr. 24.-én
Sklabina várában Révay és az ő jelenlétében írta a l á a Liber Concordiae-t. A z itt
kiadott könyvecskéjében, amelyet ő dogmatikai szempontból felülvizsgált, erős
hitet tesz az ev. vallás mellett és igéri, hogy élte végéig azt fogja vallani és hir
detni. Miután így az ellene t á p l á l t gyanú teljesen eloszlott, a megye minden la
kosát erről körlevélben értesítette s ugyancsak közli most Thurzóval is.
Eredeti, sajátkezű levél. — Irreg. 2. fasc.

Illustrissime Comes Palatine, Domine et Patrone clementissime: Salutem et firmám ac durabilem valetudinem in annos quam
plurimos animitus precor, servitiaque et vota mea commendo.
I n recenti memoria tenere dignatur Ill-ma C. V . 26. Febr.
huius currentis anni in venerabili consistorio Bytschensi deliberationem latam esse i n reverendum dominum Matthiam Lochmanum:
U t sese primo quoquo tempore a suspicione Calvinismi vel Photinianismi publico aliquo scripto purget et libro concordiae iuxta
praescribendam a me formám coram delegatis C-nis V-ae et spectabilium et magnificum comitum de Rewa sincere ac aperte subscribat.
Ideoque mihi tanquam legitimo ipsius superintendenti per
C-nem V-am iniunctum est, ut diem et locum idoneum ac competentem congregationi et tractationi huius negotii praefigerem, quod
etiam ex officio meo feci, vigesimamque primam diem Április M o schoviae
praefixi.
Cum itaque illuc ventum esset, praesentibus utriusque partis
tarn Ill-mae C-nis V-ae, quam comitum de Rewa delegatis, generoso dominó Emerico Beniczky etc. et egregio dominó Georgio Tes
sini, praesentibus item reverendis dominis decanis et assessoribus
consistorii Turociensis, dominoque Matthia Lochmanno deliberationem Bytschensem proponerem, mox sese, citra omnem tergiversationem, deliberationi Synodi Bytschensis accomodaturum, libroque concordiae laeto animo subscripturum obtulit; non saltem hic
Moschoviae, sed etiam in solenni congregatione sedis nobilitaris incliti
comitatus Turociensis, prout quidem conclusum et deliberatum erat.
Verum propter certas et rationabiles causas tam a parte spectabilis
et magnifici comitis Petri de Rewa etc. quam a parte superintendentis, subscriptio illa i n diem 24. Április et i n praesentiam comitis
Petri de Rewa, tanquam primarii comitis et patroni est dilata, ut
praefatus dominus Matthias Lochmannus in arce Sklabina coram
spectabili et magnifico comite de Rewa, dominó superattendente
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V. ö. a
Mosóc,
Túránszolgabírája.
V. ö. a
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191. s z á m o t jegyzeteivel.
Turócmegye.
és Szucsányban birtokos
215. 1. 2. jegyzetét.

Turócmegyében.

1623-ban

a megye

et dominis ministris, deliberationi Bytschensi et Moschovianae satisfaciat et publice» suo scripto se a suspicione hac purgans, libro con
cordiae subscribat. I n illo itaque nostro conventu oblatus et exhibitus est mihi domini Matthiae Lochmanni libellus assertionis et con
fessionis suae orthodoxae pro concione coram spectabilis et magnificis comite domino Petro et Francisco seniore de Rewa,'' item
coram generosis et eruditis nobilibus aliisque plurimis auditoribus i n
arce Sklabina publicatus, sigillisque et subscriptionibus praefatorum
dominorum et ministrorum roboratus et confirmatus: Cuius quidem
seripti titulus est: Assertio pia et orthodoxa de Christi ad dexteranu
Dei patris sessione, i n qua docetur Christum ex potentia et maiestate
dextrae Dei, ad quam sedet, etiam secundum assumptam naturam
ubique i n coelis et i n terris omnipotentem et Deo auv^póvov existere: I n qua sane assertione firmis et disertis argumentis ex sacra
scriptura et patribus desumptis, manifeste localitatem Calvinisticam
refutat et refellit et omnipraesentiam assumptae naturae i n coelis
et i n terris firmiter confitetur, credit et docet.
Huius libelli, publice editi, exemplar authenticum mihi in
arce Sklabina per illustrem comitem Petrum de Rewa non saltem
exhibitum et ad legendum datum est, sed etiam ex illo authentico
sigillis et subscriptionibus confirmato libello, aliud exemplar authen
ticum descriptum et propria subscriptione reverendi domini Matthiae
Lochmanni iuxta deliberationem Bytschensem firmatum, est mihi
communicatum et assignatum, quod evidentioris testimonii causa
asservo et quibus opus fuerit, communicare volo.
N u l l u m itaque sit deineeps dubium de vera et orthodoxa do
mini Matthiae Lochmanni confessione, sed statuatur ipsum esse verae
confessionis Augustanae et formuláé libri concordiae una nobiscum
et nostris ótLOyrjyoiQ fidum et constantem assertorem.
Pláne igitur ab illa suspicione, in quam hactenus per nonnullos
ex quibusdam ei%óXoic, signis tractus fuerat, iam sit et omnino
debet esse liberatus. Siquidem suo publico scripto se declarat et
conscientiose iurat, se huic confessioni suae editae et publicatae, non
solum inhaesurum et suis auditoribus eandem propositurum, verum
etiam ad extremum vitae suae halitum professurum, i n eaque
moriturum, nihil ergo aliud restat, quam ut publicatione literarum
currentalium per comitatus emissarum, noeiva illa suspicio, de do
mino Matthia Lochmanno coneepta, ex animis tam ministrorum
quam dominorum nobilium et plebeorum eximatur, tollatur, deleatur
et radicitus evellatur ac eruncetur, ne retenta i n animis hominum
tali iniqua suspicione, fama et honestas ac darum nomen illustrium
comitum de Rewa officii mei dominorum ministrorum ac domino
r u m nobilium comitatus Turociensis, quasi tales dogmatistas et
u
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Péter testvére. A politikában nem j á t s z o t t nagvobb szerepet. Meghalt
1625-ben.
Szinnyei i. m. nem tud e munkáról.
6

errores eorum tueremur, defenderemus ac foveremus, periclitetur,
vel male audiat, aut in notam aliquam infamiae indelebilem incurrat, quin potius, ut religio et confessio nostra orthodoxa cum reliquis Hungáriáé 'comitatibus sarta et tecta permaneat. Haec omnia
nos apud Ill-mam C-nem V-am obtenturos firmiter speramus,
eandem Deo clementissimo commendantes et prospere valere ex
animo cupientes.
Datum Brisnae i . M a i i anno 1616.
Ill-mae C-nis V-ae
servitor et cliens deditissimus
Sámuel Melikius
pastor Brisnensis et superintendens m. p.

195.
1616. június 17. Nagyszombat.
Novak Miklós zólyomi főesperes Thurzó

Györgyhöz.

E leveléhez csatoltan megküldi Thurzónak a király m a n d á t u m á t és kéri,
hogy az abban foglaltaknak szerezzen érvényt s iktattassa őt be a beszterce
bányai Szent Erzsébet kórház i g a z g a t ó i állásába. ígéri, hogy a város ev. val
lású lakosságát vallásában nem fogja háborgatni, sem pedig kath. istentisztele
tek hallgatására kényszeríteni.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Fasc. 19. No. 2.

Illustrissime Domine, Domine, Patrone et Fautor observandissime, salute praemissa, servitiorum meorum offero promptitudinem.
Eius quidem eram animi, ut hasce suae caesareae maiestatis
literas ipsémet Ill-mae D - n i V-ae praesentassem, verum me partim
adversa valetudo, partim etiam negotia quaedam venerabilis capituli
mihi concredita a proposito retardarunt. Fecissem i d eo libentius hac
enim via, ora eorum, qui Ill-mam D-nem V - a m sinistre de me i n formarunt, exposito negotio, adductisque rationibus iustis, obturassem et simul eiusdem animi aversionem mitigassem. Quod autem ego
nec religionis turbator sim, nec (ut cives Neuozolienses, quod audio,
me apud Ill-mam D-nem V-am detulerunt) eorum templum maius
ambio aut occupare intendő, Ill-ma D . V . ex literis suae caesareae
maiestatis abunde, quid ego velim, intelliget, quibus haud dubie
etiam sese accomodare studebit. Quin imo ea spe fulcior, quod I l l ma D . V . , tanquam communis regni iustitiarius, me in tam iusta
causa sua authoritate contra impetitores omnes proteget et penes
1
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L . a 193. számnál.
A vártemplom, a mai plébániatemplom. A század végéig a protestánsok
kezén volt. Történetére és műleírására 1. Ipolyi i. m. 6. laptól passim.
2

benignam suae maiestatis voluntatem manutenebit. Neque existimet,
Ill-ma D . V . , cives i d metu turbandae religionis facere, minime sane,
sed ut liberius proventus exiguos hospitalis distrahere et in usus p r i vatos aliquot saltem illorum, quod audio, convertere possint. Quod
hoc sit intentum ipsorum, patet, vel hinc iam enim a decennio pro
ventus percipiunt, molas quidem propter commodum restaurarunt,
templum vero et xenodochium, non dico tecto, muniverunt, sed
penitus collabi passi sunt, ita ut nihil praeter rudera appareat. Pos
sem quidem pluribus rem exaggerare, verum nolo esse molestus. I l l ma D . V . poterit enim suo prudenti iudicio rem melius discutere
et penetrare. Dignabitur potius Ill-ma D . V . cives sua autoritate
monere, ut sese suae maiestatis caesareae voluntati benignae accomodare velint, si quidem i d etiam novissimae regni leges dictant, ut
templa catholicorum eisdem restituantur. Nec est, quod metuant,
neminem enim ego v i ad audiendas conciones aut alia catholicorum
peragenda exercitia adigam, sed quos Pater traxerit, admittam, aut
qui sponte venire voluerint, talibus liber patebit accessus semper.
De cetero Ill-mam D-nem V-am divinae protectioni commendo,
quam diu et feliciter valere cupio. Tyrnauiae 17. Junii 1616.
3

Ill-mae D-nis V-ae
servitor et sacellanus obsequentissimus
Nicolaus N o w a k
Archidiaconus Zoliensis m. p.*

196.
1616. augusztus íj. Osgyán.
1

Bakos János

Thurzó Györgyhöz.

Jelenti Thurzónak, hogy Kerepcsics András esztergomi kano
nok a dézsmálásra Osgyánba jővén, a bíró házánál az odahívatott
prédikátort szolgáival megverette és megkínoztatta. A z utolsó p i l 2

3

A Beszterce folyón két malmot még I I . Lajos a d o m á n y o z o t t a kórház
nak. V . ö. Rupp i. m. I . 2. 655. 1.
A z előzményekre v. ö. a 165—168. és 193. számokat. Thurzó a királyi
mandátumról és N ó v á k leveléről értesítette
Besztercebánya tanácsát, kérvén,
hogy küldjenek h o z z á követeket tanácsai meghallgatására. 1616. jún. 24.-én el
is küldik megbízólevéllel követeiket Thurzóhoz és kérik, hogy legyen segítségükre
már annyi idő ó t a szabadon vallott ev. vallásuk megvédésében, „ne si (quod
Deus clementissime avertat) apud nos reformatio papistica initium suum sortiretur, ad vicinos etiam ea redundet." (Fasc. 83. No. 59.)
Osgyán földesura. A z Osgyánban először gyökeret vert kálvini refor
máció helyett ő hozta be a lutheri hitvallást.
1613-tól Holius Jakab volt a prédikátor. (Klanicza i. m. 350. 1.)
4
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lanatban érkezvén, megmentette a prédikátor életét és a szolgákat
elfogatta. Kéri Thurzó rendelkezését, hogy mit csináljon a foglyok
kal.
8

Eredeti levél, zárlatán sárga viaszpecsét nyomaival. — Irreg. 2. fasc.

197.
1616. augusztus 22. Surány.
Bosnyák Tamás Thurzó

Györgyhöz.

Tiltakozik az őt Thurzónál feljelentők hamis vádjai ellen. A
végházakban némely vármegyében igen aggasztó a helyzet. Főleg a
reformátusok nagyon nyugtalanok ama közöttük elterjedt hírek
miatt, hogy az ő vallásukat teljesen k i akarják irtani. A fenyegető
veszedelem elhárítására országgyűlést kellene minél előbb összehívni.
1

Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.
Fasc. 68. No. 23.
Kiadva: Theológiai Szemle. I X . évf. 5—6. sz. 192. 1.

—

198.
1616. augusztus 24. Biccse.
Thurzó György Thurzó Szaniszlóhoz.
A gimnázium alapításával várni kell mindaddig, míg a viharos idők u t á n
a megyék teljesen megnyugszanak. Mindazáltal fog írni ebben a tárgyban a me
gyéknek.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 3.
fasc.

Spectabilis ac magnifice Domine et Fráter nobis observandissime atque charissime, salutem et servitii nostri commendationem.
Az Kegd leueleth zerelmes eoczem vram, mynekunk megh
adak, mind az ö fölsegenek kwldendö Kegd leuelenek massaual, mellieket iol megh oluasuan, megh értettük, nekwnk teczik s jol uagion,
a mint Kegmed irattá. A mi pedig az gymnasium dolgát illeti, nincz
abban mood, ualamigh az fölföldi warmegiek az mostan le czilla3

V. ö. e levéllel az esztergomi káptalannak ugyan ebben az ügyben 1616.
aug. 21.-én Thurzó Györgyhöz intézett levelét. (Fasc. 85. No. 40.)
Bosnyák aggodalmai jutnak kifejezésre Perneszy Gábornak Forgách Zsig
mondhoz 1616. máj. 20.-án Ecsedről írt levelében, valamint Molard Jánosnak a
királyhoz 1616. máj. 28.-án intézett felterjesztésében. ( H K R , 1616. Mai No. 18/3.
Registratur.)
1

podot zurzauarbol telliesseggel megh nem niugosznak, holot, ha i r nankis nekiek, migh haborodot elmeuel uadnak, czak haszontalan
uolna. Mas az, azt kölliene megh tudni, hogi az summa menire extendaltathatik s ahoz képest tudhatnánk, mit czelekedni, mert k w lömben igiud ugi iarnank, parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.
Mindazáltal ez napokban iratunk felöle az warmegieknek, hogi mi
akarattiok, ualastunk, ha leszen rola, Kegtis bizonioszetiuk, ayanluan ezzel Kegnek es asszoniomnak eő Kegnek mind az my zerelmes
fiunkal zolgalatunkat. Éltesse Isten yo egesszegben Kegket. Datum
i n ar[ce nostra] Bytche 24. Augusti anno 1616.
Sp-lis ac M-ae D-nis V-ae
servitor et f [rater benevolentissimus]
comes Georgius TJhurzo m. p.
1

199.
1616. november 9. Prága.
Garthius Helvicus Thurzó Györgyhöz.
A z elmúlt napokban Prágában közte és P á z m á n y Péter esztergomi érsek
k ö z ö t t hosszú vita fejlődött ki a kath. és ev. hit tételeiről. A vita pontos lefo
l y á s á t majd Ursinus Illés fogja elmondani Thurzónak, aki nemsokára Magyarország
ba jön a lőcsei iskola igazgatójául. A nem k ö z ö l t részben sajnálatának ad kifeje
zést, hogy Thurzó fia, Imre nála tett l á t o g a t á s a alkalmával nem volt otthon.
Helyette azonban fogadta Ursinus Illés, aki a z ó t a meghívást kapott a lőcsei
iskola igazgatására.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg.
2. fasc.

Illustrissime Domine, Palatine, generosissime Domine, Comes,
Domine gratiosissime
Ceterum non possum, quin certiorem
eandem reddam, me superioribus diebus in arenam descendisse cum
Passmanno Vestro, recens electo archiepiscopo Hungáriáé. Existimavit enim ille, non audire neque etiam posse quenquam Lutheranorum secum congredi. Iactitavit nullum articulum eorundem, u t i
ex Augustana confessione contra ecclesiam Románam docent, in
sacris literis invenire, sed meras esse inventiones praedicanticas, qui
bus nemo fidem adhibere debeat. Itaque ipso cardinale Clöselio
1
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Thurzó Szaniszló Galgócon egy főiskola-jellegű gimnáziumot, az ú. n.
„gymnasium illustre"-t akarta alapítani, amelyben a hasonló német mintára ta
n í t o t t á k volna elsősorban a theológiát, hogy ezáltal a prédikátor-utánképzés itt
az országban történjék. Tervének sikerült megnyerni Thurzó G y ö r g y ö t , a főura
kat és a megyéket, azonban részben pénzügyi nehézségek, részben a bekövetkező
háborús idők megakadályozták a terv megvalósulását. A kezdeményezés történe
tét és jelentőségét feldolgoztam „ A z első magyar evangélikus főiskola tervei"
c. értekezésemben. (Károlyi emlékkönyv, Bpest, 1933.)
Bővebben 1. a 145. 1. 8. jegyzetében.
Melchior Khlesi bécsi érsek. Bővebben 1. az 53. 1. 4. jegyzetében.
1
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disponente et barone quodam curante, i n aedibus illustris et generosi
domini Polheimy etc., sacrae caesareae maiestatis consiliarii et i m perialis atque aulicae camerae praesidis, convenimus. Cumque ille
thema suum propóneret et ut unicum saltem articulum nostrae con
fessionis in scripturis ostenderem, clarissime extantem, elégi eum,
qui est de iustificatione hominis peccatoris coram Deo. Disseruimus
de eo per tres horas et amplius. Qualem vero ille in disputando sese
praestiterit, qualem ego me, supradictus dominus magister Ursinus
referre poterit. Is enim non solum auscultavit, sed etiam pleraque
(quae mecum habeo) assignavit. Spero tamen, invenisse hominem
opinione summae eruditionis turgidum ex Lutheranis aliquem, a quo
potuerit exerceri, tarn clarissimis enim argumentis ex epistola Pauli Ro
máé 3, 4., Galil. 2. ostendi, hominem sola fide iustificari sine ullo
respectu operum, ad ipsum actum iustificationis concurrentium, ut
subinde ipsi aqua haereret, et respondere aliud non posset, quam eopiose explicare et protestari, pontificios non statuere, hominem coram
Deo operum suorum meritis iustificari, quod tritum et vulgare ipso
rum est sophisma, duplicem iustificationem, primam et secundam
comminiscentium. Audio cardinalem Clöselium palám dixisse, se
iam de me honorificentius sentire, quam unquam antehac se sensurum esse cogitasset. Sed audire de tota conversatione nostra potest
nostrum magistrum Ursinum, qui iam Vester erit et manebit sine
omni dubio ad dies vitae suae. Quem illustrissimae Vestrae Generositati etiam de meliori nota commendo. Est enim v i r doctissimus, in
formanda iuventute scholastica exercitatissimus, rerumque et physicarum et theologicarum peritissimus. Si ante eventum aliquid i u d i care fas est, non dubito asserere, illum totius Hungáriáé aliquando
futurum lumen et ocellum. Dignus igitur est illustrissimae Vestrae
Generositatis patrocinio, favore et gratia. Ceterum illustrissimam
Vestram Generositatem cum tota illustrissima família . . . . divinae
protectioni commendo . . . . Dabam Pragae 9. Novembris anno 1616.
Illustrissimae Vestrae Generositatis
3
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servus humillimus in Christo
Helvicus Garthius D .
5
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Gundaker Polheim.
Ursinus Illés, Freiburgban és Wittenbergben tanult. Magyarországra I l 
lésházy István hívta meg az á l t a l a fenntartott trencsénmegyei báni iskolába.
Mint báni rektortól kér tőle Thurzó nevelőt fia, Imre mellé. (Árv. lt. Fasc.
.198. No. 93. 1611.) Bánról P r á g á b a került és ott a cseh-német iskola rektora
lett s innen j ö t t 1616-ban Lőcsére. Meghalt Iglón 1626-ban. (Schma] i. m. 56.
1. a. jegyzet.)
Szül. 1579. dec. 18.-án Hessenben, megh. 1619. dec. 15. Marburgban,
Strassburgban tanult, majd Tübingában avattatott 23 éves korában doktorrá.
Freiburgban az ev. egyház superintendense és innen került a szász v á l a s z t ó aka
ratából 1615-ben a prágai német egyház élére, itt is halt meg. Felesége Hunnius
Aegidius wittenbergi tanár leánya. Több teológiai munkája maradt reánk. V. ö.
1615. május 26.-án Prágából Thurzóhoz írt levelét. Irreg. 2. fasc. (Zedlers Gros
ses, vollständiges Universallexikon. 10. k. Lipcse, 1735. 364. hasáb.)
4
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Keltezetlen.

[1616.

április

13.

után.] Pozsony.

A pozsonyi kamara Thurzó

Györgyhöz.

Thurzó Bazin és S z e n t g y ö r g y polgárságának arra a panaszára, hogy a
kamara ev. vallásuk gyakorlatában háborgatja és kath. pap bevitelére kénysze
ríti őket az ország törvényei ellenére, meginti a kamarát és felszólítja, hogy ilyen
cselekedetektől tartózkodjék. Lehetetlennek tartja t. i. Thurzó, hogy a királytól
erre parancsot kaptak volna, hanem bizonyára a saját szakállukra cseleksze
nek. A kamara v i s s z a u t a s í t j a Thurzó vádjait s kijelenti, hogy a király paran
csára vitte be a kath. papot Bazinba ós Szentgyörgybe, mert a városok kegyúri
joga a királyt illeti meg. E g y ú t t a l tudomására hozzák a nádornak, hogy gyanú
s í t á s a i t többé nem tűrik el, amit a királynak is jelentettek hivatali tisztségük
visszaadásával. A z említett polgárok ellen pedig rágalmazás miatt pert indí
tottak.
Fogalmazvány. —

Irreg. 15. fasc.

Domino palatino.
Illustrissime Domine etc. Exaravit ad nos Ill-ma D . V . superioribus diebus ad instantiam civium liberorum, uti seribit, regiorum
oppidorum Sancti Georgii et Bozin, quos scilicet nos in avitae ipso
rum religionis evangelicae exercitio, i n qua a memoria hominum
semper pacifice perstitissent, adeo, ut neque per suas maiestates
divinos olim imperatores, modernamque suam maiestatem a tem
pore felicis coronationis suae, neque per dominos ipsorum terrestres
in ea impediti fuissent, hoc saltem anno currenti Romano catholi
corum sacerdotum, invitis ipsis, obtrusione molestare niteremur, quasdam literas, in arce sua Bitsa, 30. mensis Mártii datas, quibus seribat,
se ex officio nos monendos duxisse, quatenus ob rationes in literis
dictis suis allatas, ac ne tempore futurae generalis regni diaetae H u n garicae regnicolis contra nos, tanquam contra eos, qui statutis regni
hac ratione nos opponere censeremur, conquerendi, tandemque gra1

2
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A pozsonymegyei S z e n t g y ö r g y és Bazin városok polgársága az ev.
Illésházy birtoklása idejében békésen gyakorolhatta prot. vallását. Amint azon
ban a városok Illésházy, ill. az özvegy halála után ismét a kincstárra szálltak,
a király kegyúri joga alapján csak a kath. vallás g y a k o r l a t á t engedte meg. 1615ben a várak élére került főkapitánynak, Peck Lipótnak, is szigorúan megparan
csolja, hogy a polgárságnak a király kegyúri joga és a kath. vallás sérelmére a
vallás ügyében semmi engedményt ne tegyen. A városok és a király k ö z ö t t a
kegyúri harc 1614-ben kezdődött. (V. ö. Ben. resolutiones: 1614. szept. 3.; 1615.
márc. 23., 28., ápr. 3., m á j . 9.; 1616. jan. 23., 30. és A c t a Publica 47/96. Kincst.
oszt. A későbbiekre v. ö. a 258. s z á m o t . )
Thurzó e levele 1616. márc. 16.-ról keltezve megtalálható L i t t , ad C a meram exaratae. Series I . Fasc. 27. A szentgyörgyi és bazini polgárság sírva
panaszkodott neki, hogy a kamara ev. vallásuk ellenére kath. pap bevitelére kény
szeríti őket. Thurzó figyelmezteti a kamarát, hogy e cselekedet az ország tör
vényeibe ütközik és nagy baj származhatik belőle. A levelet a bazini nótárius
és egy szentgyörgyi polgár kézbesítette a kamarának 1616. ápr. 15.-én és a
kamara még ugyanezen a napon t o v á b b í t o t t a a P o z s o n y t ó l
távollevő PetheLászló elnöknek, kérvén u t a s í t á s t . (Exped. Cam. 1616. április. No. 70.)
2

vius aliquid in nos statuendi ansa daretur et occasio; eosdem exponentes in eo, in quo hactenus a memoria hominum extiterunt,
evangelicae religionis exercitio et statu, i n futurum etiam libere persistere, neque illos novorum aliquorum ecclesiae ministrorum contra
expressissima regni istius statuta, nolentibus ipsis, introductione
perturbare vellemus, super quoque suam quoque maiestatem mox
requisitura fuisset, nisi prius de toto hoc negotio informationem a
nobis habere noluisset, cum impossibile ducat, voluntate suae maie
statis talia per nos fieri, sed vel propria autoritate aut vero ali
quorum, pacem publicam non amantium, persuasione i d attentari.
Sperando, quod nos statutis publicis et conclusionibus praefati regni
accomodabimus, neque maioribus turbis, de nobis conquerendi, vel
aliquid contra nos statuendi ansa dabimus et occasionem, superindeque responsum nostrum expectando.
Quas Ill-mae D-nis V-ae literas non potuimus non dolenter
accipere, quod ad sinistram et iniuriosam hominum inquietorum,
suaeque maiestatis et sacrae coronae peculiari et proprio iurisdictioni
subditorum expositionem, nulla habita ratione, vel maiestatis suae
sacrae caesareae atque regiae, cuius vigore haec geruntur, cuiusque
benignae voluntati nos in iustis ac licitis prompte ac fideliter obsequi tenemur, uel personarum nostrarum, honorisque et existimationis nostrae, quae cum vita pari passu ambulant, violationis
publicarum constitutionum, turbationis publicae quietis, praeter
omne demeritum nostrum areui praeter opinionem animadvertimus,
gravius quid in publica regni diaeta, contra nos, tanquam contra
eos, qui sese publicis constitutionibus opponunt, statui debere, nobis
denuntiari intelligimus. I d quod cum ab Ill-ma D-ne V-a etiam alias
factum, non obscure meminerimus, nisi honoris, existimationisque
nostrae obliti videri velimus, duras istas comminationes ferre amplius nequaquam possumus. N o t u m enim est Ill-mae D - n i V-ae,
honestum quemvis honoris praemii defensionisque gratia servire consuevisse, haud secus nobis quoque hactenus non proscriptio aut riotae
infidelitatis condamnatio, non vitae turpe discrimen aut saeva coniugum posterorumque nostrorum, quibus post facta nostra ob navatum domino et regi naturali fideliter operám misere conflictentur,
pericula, sed honoris, dignitatisque amplificatio, condigna denique
remuneratio, finis sincerorum indefessorumque senvitiorum nostrorum
fuit propositus; mutatam nunc rerum vicem ac recte factorum,
honestorumque studiorum nostrorum, meritorum denique in regem
patriamque dulcissimam, praemium in poenam, i n contumeliam versum, an aequa conditio sit, Ill-mae D-nis V-ae prudenti iudicio ponderandum, submittimus. Nos ab Ill-ma D-ne V-a potius tanquam
cives patriae, tanquam membra regni non infima et rusticis istis oppidanis potiora, pro communis libertatis ratione, defensam nos in
executione benignae suae maiestatis voluntatis, tanquam ab eius v i cario et locumtenente, protectionem ac promotionem expectandam

hactenus iudicabamus, sed supplicationem oppidanorum, si oppidani
merito dicendi, falsamque delationem vicisse opinionem, expectationemque nostram iam experimur.
Ac quoniam informationem de hocce negotio responsumque
nostrum Ill-ma D . V . exposcit, priusquam suam maiestatem superinde requirat, tametsi fuisset nobis in optatis, ut Ill-ma D . V .
idipsum directe ad suam maiestatem detulisset, nosque his comminationibus missos fecisset, ut tamen ipsi ratio facti nostri constet
et quod impossibile existimat, factum esse sciat, pateantque iniquae
accusatorum istorum querelae, membratim ad singula literarum
suarum puncta, Ill-mam D-nem V-am informandam duximus.
Atque, ut a capite ordiamur, expressam hanc et omnimodam
suae maiestatis voluntatem esse, ut ius patronatus ecclesiarum utriusque istius oppidi pro regia absolutaque in omnes regni sui H u n 
gáriáé ecclesias potestatis, iurisdictionisque plenitudine pro se reservetur, catholicique sacerdotes in parochias introducantur, ex adiectis
paribus, cum primarie resolutionis eiusdem, tum diversorum postmodum subsecutorum mandatorum, tam ad nos, quam ad illustrissimum quondam dominum cardinalem atque ad ipsos oppidanos
datorum luculentius videre est, et fraudes exponentium elicere, qui,
quantumvis sciant, maiestatem suam i d semel iterumque, non hoc
saltem currente, sed et elapso anno firmissime demandasse, per commissarios hanc rem ursisse, a nobis tum sese precise turbari, molestarique, astute praetexant, nos violationis statutorum publicorum i n simulare non verentur.
Fecit porro i d maiestas sua, non ut i n exercitio (quod unicum
generalibus illis constitutionibus, neque quibusvis subditis, nisi Ill-ma
D . V . forte in suis bonis i d passura esset, sed privilegiatis oppidis,
quorum numero duo ista oppida ob rationes infrascriptas nondum
accenseri possunt, conceditur) quodque solum Ill-ma D . V . quoque
liberum ipsis permitti debere scribit, suae religionis cives isti impediantur, nam i d nemo ipsis hactenus interdixit, sed ut iure moreque
antecessorum suorum divorum Ungariae regum potestati suae,
authoritatique regiae consultum iret: quod suae maiestatis propo
situm similiter probandum videbatur, eius causa non utique a nobis,
qui iussa capessere obstringimur, sed ab imperatore a dominó exquirenda fuerat. Quae eiusdem benigna et omnimoda voluntas p r i vilegiis quoque ipsis inserta primo fuerat, sed ad enixam oppidano
rum instantiam, tanquam nihil praeiudicans authoritati regiae, imo
ideo omissa fuit, ut tantominus sibi concessum esse, oppidani adverterent, quo enim modo sibi tale quid vendicare possunt, quod a sum
ma potestate acceptum diplomate regio ostendere nequeunt.
Neque vero i d nunc felicissime imperans augusta maiestas p r i mum authoritati suae regiae reservavit, ceu effrontes isti oppidani
3
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Forgách Ferenc, meghalt 1615. okt. 16.-án.

offerant, defunctus etiam gloriosus imperátor et rex Rudolphus, tem
pore transactionis cum istis ipsis oppidanis, de medio redimendi sui
ex potestate domini quondam Illeshazi factae, et reservaverat pro
se, successoribusque legitimis Hungáriáé regibus ius istud patronatus
et eo facto sacerdotibus catholicis ecclesias ipsas parochiales assignari
fecerat, qui nonnisi furentibus regni procellis tandem de cathedris
eiecti fuere; qua igitur facie dicunt, neque per divos imperatores et
reges Hungáriáé sese in iure isto patronatus turbatos esse? I l l u d sane
manifestum évadit vel ex monumentis confessione ipsorum vetustioribus, comites quondam de S. Georgio et Bozin, si secundum re
ges Hungáriáé ius hoc patronatus aliquando possederint, illos Ro
mano ecclesiae catholicae fuisse cultores. Si quid autem tempore
aliorum usufructuariorum aliquid hac in parte ante fuissent, (!)
satis liquidet, i d eorundem ipsis similium conniventia factum fuisse.
A t nunc postquam ad manus proprietarii domini et legitimi regis
haec dispositio devoluta sit, si quid maiestati suae libet, illis displicet,
ab eadem rationes quoque facti sunt postulandas. Sic enim existimare fas est, quod maiestas sua haud difficilem sese praebituram,
vel ad respondendum vel ad defendendum consilii sui rationes.
4

Ceterum illud maximé mirum et nóvum videtur, quod i l l i , qui
voluntati regiae obsecundant, ius sacrae coronae, a qua cunctorum
dominorum regnicolarum bona originaliter descendunt et ad eandem,
vicissim reflectuntur, a querelis regnicolarum publicis, a gravioribus
statutis contra eosdem sanciendis, a diaeta, quae per regiam maies
tatem indicitur, publicatur, sibi metuente debeant. Hoc equidem
genus processus, sicut recens et inusitatum est, ita nobis fidelibus
servitoribus sacrae coronae, maiestatisque regiae, nobilibus regni et
membris non potest non durum videri.
Neque enim i i sumus, qui libertates iuraque patriae ignoremus,
qui ea labefacturae prosternere intendamus, cives sumus, filii patriae
sumus, leges et iura custodire, non exterminare, satagimus, sed scopus est, ut quod civibus, quod oppidanis, quod subditis ius est, ius
sit maiestati regiae, ius sacrae coronae, nisi forte subditi leges dominis (!).
Neque propria autoritate haec audere praesumimus, mandata
regia iam exhibita sunt, autoritás Camerae quae sit? Constat, non
propriam, sed regiae maiestatis esse, idque i n eandem redire, quic
quid Camerae imputatur.
Sed neque persuasione aliquorum, publicam pacem non amantium, i d fieri, ex praemissis notum est, nisi forte maiestas sua, cuius
nutu, uti dictum, haec gerantur, turbationis publicae quietis argui
possit. Et quomodo turbatio publicae pacis dicitur, cum maiestas
sua i d repetit, quod suum est? Inversus plane ordo naturae, subdito
4

V. ö. Károlyi Árpád Illésházy I s t v á n hűtlenségi pere. 16—17. 11.

liceat adaugere, quod alienum, dominó non liceat vendicare aut defendere, quod suum. Sed haec sint curae suae maiestati.
Nos, ut concludamus, siquidem responsum sibi dari Ill-ma D .
V . voluit, nunquam eius animi consiliive fuimus, ut maioribus turbis occasionem daremus, nunquam ansam praebere studuimus domi
norum reggnicolarum iustis qaerelis, praestitimus hactenus ea, quae
a fidelibus servitoribus, a civibus patriae vel rex vel patria, vel do
mini regnicolae exigere posse videbantur, pacem publicam et colere
et stabilire, quantum in nobis fuit, semper adnitebamur, laedere ne
minem, aut i n sua aequitate deprimere, quod conscii essemus, didicimus, quin potius patriae cunctisque prodesse, toto pectore contendebamus.
Quod ne deinceps cum maiori forte ignominia vel personarum nostrarum, vel posterorum indirecte contingat, Ill-mam D-nem
V-am, ne quid se inscia factum putet, certiorem facere noluimus,
nos haec maiestati suae ita, ut sunt, ad notitiam perduxisse literis
etiam D-nis V-ae Ill-mae eidem transmissis, officiisque nostris deplano valedixisse, prout annexa hisce paria luculentius demonstrant,
non enim honestae existimationis homines decere arbitramur, cum
ignominia servire et quoniam antehac etiam i d ipsum nobis contigit, scriptumque per nos Ill-mae D - n i V-ae neque correctum, fa
cile colligimus, nisi officiis nos abdicemus, quiete aut honorifice nos
consistere haud posse.
Ante vero, quam i d fiat, ex benigno suae maiestatis mandato
per dominum personalem praesentiae super tam infami delatione
istorum oppidanorum contraque suam maiestatem in surrectione,
suique erectione tanquam contra colonos suae maiestatis et peculiari
iure subiectos, revisionem iudicialiter fieri curaturos ac ferendam
quaque superinde sententiam debitae executioni mandaturos, quo
exemplo sint sui similibus, suaeque posteritati poenas erectionis adversus dominum et superiores suos non formidati. Sciendum enim
etiam hoc Ill-mae D - n i V-ae, exponentes ipsos neque oppidanos,
merito dici posse, qui nulla privilegia superinde habeant neque
liberorum regiorum oppidorum cives, qui in usu privilegiorum sibi
concessorum pacifice nunquam perstiterint, non habere illos p r i v i 
legia oppidana, certum est, quia si quae habuere olim, per recentia
invalidarunt, in usu vero et dominio pacifice recenter concessorum
nunquam fuerunt neque sunt. Quia quod conditionibus non satis
fecerint, illis per fiscum tempore statutionis solenniter reclamatum
est et per antea quoque per suam maiestatem peculiari mandato ipsis
perscriptum, ut nisi sese benigne ipsius voluntati ratione iuris patro5

6

5

Sem az itt említett másolatnak a Thurzó levéltárban, sem az expedíció
nak a kamara levéltárában nem sikerült nyomára jönnöm, a kamarához érke
zett királyi rezoluciók k ö z ö t t sem t a l á l t a m e lemondásnak semmi nyomát. Az
tény, hogy Pethe az elnöki m é l t ó s á g o t haláláig viselte. V. ö. a 205. 1. 3. jegyzetét.
Lippay János 1604—1616.
8

natus ecclesiarum accomodaverunt, illa eo facto irrita, vanaque
forent, quoad et neque imposterum etiam in nullo eorum puncto
pacificos et quietos fore, usque conditionibus satisfactum per illos
non fuerit.
Quae cum ita sint, ne D-nem V-am Ill-mam iusta nostra ratio
et defensio fugiat, haec ita, u t i sunt et u t i patebunt, informationis
notitiaeque causa perscribenda censuimus, ne scilicet nescia sit, quod
inconvenientes huiusmodi increpationes, redargutionesque et inusitatas comminationes sustinere amplius non possimus, qui recte novimus, nos fideles maiestatis suae servitores, regni membra et honestae
conditionis homines esse. De reliquo Ill-mae D - n i V-ae fauste et
feliciter valere exoptamus. Posonii.
7

201.
i6iy.

március 20. Wittenberg.

A wittenbergi egyetem theológiai kara Thurzó Imréhez

1

Leveleiből, de főleg kollégájuknak, Spiegel Jeremiásnak bő tudósításából
értesültek, hogy egységes s a német mintának megfelelő egyházi ritus bevezeté
sén gondolkozik, örömmel üdvözlik dicséretes szándékát és segítségük felajánlá
sával egyidejűleg mellékelten küldik az ő rítusuk rövid kivonatát, valamint az
egyházi személyek agendáinak egy példányát, ami a rövid kivonatot kiegészíti, ül.
megmagyarázza.
Eredeti levél, zárlatán az egyetem papirfelzetes, címeres viaszpecsétjével.
— Irreg. 8. fasc.

7

A bazini és szentgyörgyi templomok elvétele a király parancsára mégis
megtörtént. Peck Lipót a városok kapitánya 1617. jún. 30.-án jelenti a kama
rának, hogy a mai napon a polgárság heves ellenállása mellett és t i l t a k o z á s a
ellenére a templomokat elfoglalta. Leírja az elfoglalás módját, amiről jelentést
küldött a királynak is. (Litt, ad Cameram exaratae. Series I . Fasc. 26.) Állandó
azonban az összeütközés a kath. parochusok ós a prot. városi tanácsok k ö z ö t t ,
úgy hogy a kamara 1619. áprilisában Veresmarti Mihály pozsonyi kanonokot
küldi ki a városokba a parochusok panaszainak felülvizsgálására és a városi ta
nácsok meghallgatására. Ápr. 21.- és 22.-én történt meg a vizsgálat, aminek
eredményét egy hosszú jelentésben ismerteti Veresmarti a kamarával. Kitűnik
ebből, hogy a városoknak a templomok elvétele fölött érzett keserűsége egyre
fokozódott és a parochusok elleni akciók is ebben találják m a g y a r á z a t u k a t .
(Acta eccl. 70/124.)
1

Thurzó György nádor és Czobor Erzsébet fia. Szül. 1598. szept. 11.-én,
megh. 1621. okt. 19.-én. A biccsei udvar legkiválóbb prédikátoraitól és t a n í t ó i t ó l
kapta első o k t a t á s á t , 1613-ban elhívja mellé atyja Wittenbergből Spiegel Jere
miás tanárt, a későbbi krembergi superintendenst. (V. ö. a wittenbergi egyetem
nek Thurzó Györgyhöz 1613. szept. 3.-án í r o t t levelét. Irreg. 15. fasc.) 1615-ben
kerül a wittenbergi egyetemre, ahol a következő évben rektorrá is megválaszt
ják. A Wittenbergben e l t ö l t ö t t idő alatt megismerkedik a kor v e z e t ő tekintélyei
vel úgy a tudomány mint a politika terén, magába szívja a szigorú lutheri tan
dogmái mellett mindazokat az eszményeket, amelyek kora politikáját irányítják.

Illustrissime spectabilis et magnifice Domine Comes, Domine
gratiosissime.
Quemadmodum V-ae C-nis zelum et Lutheranae orthodoxias
Studium saepius admirati sumus, ita nunc de incremento eiusdem
non possumus non toti Hungáriáé ex animo gratulari. Percepimus
enim partim ex literis clementibus, partim ex uberiori relatione do
mini magnifici Spigelii, collegae nostri perdilecti, quam devoto laudabilique conatu M - t i a V . ceremoniarum quandam uniformitatem et
ritibus nostris correspondentem harmóniám introducere meditetur.
Pium omnino et salutare hoc institutum est, cuius successum
vovemus felicissimum, venerati Deum supplices, ut porro virtute et
sapientia C-nem V-am magis magisque induat et diutissime florentem conservet i n ecclesiae tutelam et Lutheranae fidei propagationem
constantissimam. Ita semper precabimur et una parati sumus lubentissime in medium consulere, idque omne conferre, quod ad ecclesiae
Hungaricae usum pertinere intellexerimus. Qua de causa voluntati
V-ae M-tiae sine mora satisfacere, brevem praecipuorum rituum epitomam consignare et hisce adiunctam transmittere voluimus, una
cum exemplari agendorum ecclesiasticorum, uti vocant, unde prolixior declaratio peti poterit eorum, quae in praedicta consignatione
breviter delineata sunt. Quod nostrum Studium, ut V . M-tia clementi
agnoscat animo, rogamus obnixe, denuo quaevis offerentes officia et
C-nem V-am divinae protectioni ac assistentiae ex animo commendantes. Dabantur Wittebergae die 20. Mártii anno 1617.
Decanus, senior et ceteri professores
facultatis theologicae ibidem.
2

Wittenbergből 1616-ban tér vissza és atyjának az év végén történt halála után
átveszi örökségét, az árvái főispánságot, a hatalmas Thurzó-vagyont, de átveszi,
ill. örökli atyja nagy szellemét és annak koncepcióit mint méltó utód fejleszti
tovább. Politikai működését a hitbeli meggyőződés és az eszményekért való ra
jongás jellemzik, innen m a g y a r á z h a t ó , hogy Bethlennek kezdetben ő a leglelke
sebb híve és, bár később kettőjük gondolkodásában szakadás á l l o t t be, mégis ki
tart mellette. A magyar protestantizmus életében alig kezdhette meg a reá váró
nagy feladatok előkészítését, korai halála ezek kivitelében megakadályozta. Egy
séges egyházi s z a b á l y z a t , iskolák továbbfejlesztése ill. újak alapítása, ezeknek
legkiválóbb tanerőkkel való ellátása és ezzel kapcsolatban a külföldi iskolázta
tásnak fokozott előmozdítása érdekében már rövid életpályáján is elhatározó lé
péseket tett. A wittenbergi egyetem tanáraival e célból a legélénkebb levélbeli
ö s s z e k ö t t e t é s t tartja fenn, úgy szintén volt nevelőivel is. (V. ö. Meisner, Franz,
Spiegel stb. leveleit h o z z á főleg a 8. Irreg. fasc.-ban. Paludinus János volt neve
lőjének, most csütörtökhelyi tanítónak 1618. jún. 29.-én Csütörtökhelyből hoz
záírt levelét u. 0.) Korai elhunytával vele sírba s z á l l o t t az árvái ág fiága. Élet
rajzát megírta Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre Bpest, 1888.
Magy. Tört. Életrajzok. Munkájában fölsorolja és értékesíti az árvái levéltár
adatait is. V. ö. továbbá a köv. műveket: Angyal i. m., Szekfü Gyula: Bethlen
Gábor i. m. v o n a t k o z ó fejezeteit és Károlyi Árpád: Bethlen Gábor levelei. Né
hány tört. tanulmány 409. s köv. 11.
2

A szász egyházi ritus az 1530.-Í Á g o s t a i hitvallás és az 1577—80. kö
z ö t t létrejött Formula Concordiae alapján á l l o t t és a szigorú lutheri irányzat
kifejezője volt. V. ö. a 118. 1. 6. jegyzetét.

202.
i6iy. április io. Wittenberg.
Baldvin Frigyes

1

Thurzó Imréhez.

Részvétét fejezi k i Thurzónak atyja elhunyta alkalmából. Mél
tatja az elköltözött érdemeit és főleg az egyház felvirágoztatásában
való tevékenykedését emeli k i . „Ceterum audio, illustrissimam V - a m
M-tiam illustre gymnasium erigere, de quo pio et tantis heroibus
digno instituto illustrissimae Vestrae Magnificentiae gratulor et Deum
precor, ut idoneos largiatur professores et ex hac schola plantarium
faciat ecclesiae et Reipublicae in commodum patriae et nominis sui
glóriám sempiternam."
Eredeti,
Irreg. 8. fasc.

sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes,

címeres viaszpecséttel.

—

203.
november

I6IJ.

16.

Sempte.

Vitéz Imre Sempte vára prefektusa Thurzó Szaniszlóhoz.
Jelenti, hogy az elhunyt német udvari prédikátor temetése
tegnap ment végbe úgy, mint Tordai Jánosé. Jelen volt a galgóci
német prédikátor, Fabricius Marton és a tót, Szentmihályi Fabricius
János, akik magukkal hozták az iskola diákjait is. Göncz Miklós
püspök magyar prédikátoraival szintén résztvett a végtisztességen.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes,
Irreg. 4. fasc.

címeres viaszpecséttel.

—

204.
1618. október 6. Wittenberg.
1

Beckói Sinapius Mihály és Zsolnai Dubravius Dániel
magyar tanulók Thurzó Imréhez.

2

wittenbergi

Thurzó első ösztöndíjasaiként kerültek k i Wittenbergbe. Igye1

Wittenbergben a teológia professzora. L . bővebben a 101. 1. 3. jegyzetét.
Hazatérése u t á n s z o l g á l t Biccsén, majd Árvában. (Árv. lt. Fasc. 198.
No. 185. 1622.) 1633-ban szucsányi prédikátor és a turóci kerület esperese. E s peresi működésére fényt derítenek levelei, melyek ki vannak adva Stromp
László i. m. 542. s köv. 11. Meghalt 1653-ban. V. ö. a 263. számot.
Tanulmányútja után különböző iskoláknál működött, m í g 1641-ben Po
zsony-, Nyitra- és Barsmegyék superintendensévé v á l a s z t a t o t t . Megh. 1655-ben.
Rövid életrajza Schmal i. m. 46. 1.
1

2

kéznek méltók lenni az ösztöndíjra. Fejenként kaptak 68—68 ma
gyar forintot, ami azonban nem elég életük fenntartására.
Kérik
tehát, hogy megfelelően egészítse k i ezt az összeget.
3

Eredeti levél, zárlatán két piros viaszpecsét nyomával. — Irreg. 15. fasc.

204/a.

Keltezetlen.

[1619.

január

21.

után.]

Thurzó Imre felterjesztése a királyhoz.
A király 1619. jan. 21.-én Bécsben kelt mandátumában meghagyta neki,
mint Vágujhely földesurának, hogy a vágujhelyi prépostságba iktassa be Dubovszky G y ö r g y kanonokot. E parancsnak azonban nem tehet eleget, minthogy
az ellenkezik a vallás ügyében hozott törvénycikkekkel.
Különben Vágujhelyeh
már régtől ev. prédikátor van és oda kath. lelkész be nem vihető. Kéri a királyt,
halassza el ezt az ü g y e t a legközelebbi országgyűlésre, ahol azután a rendek
határozzanak benne.
F o g a l m a z v á n y . — Fasc. 2. No. 65.

Sacratissima, Caesarea, Regiaque Maiestas etc. Domine, Do
mine, mihi Clementissime.
Fidelium ac perpetuorum servitiorum meorum in gratiam
M-tis V-ae Sacratissimae humillimam subiectionem. Clemens man
dátum M-tis V-ae Sacratissimae, die 21. mensis Januarii Viennae
exaratum, ea, qua par est, subiectione et honore accepi, quaeque M .
V . Sacratissima de introductione reverendi domini Georgii Dubowsk y , custodis et canonici ecclesiae metropolitanae Strigoniensis, in
praeposituram Vyheliensem mihi, tanquam dominó terrestri cle
menter demandare dignatur, obsequiose intellexi. N i h i l sane mihi
1

2

3

1619. szeptemberében még Wittenbergben vannak. V. ö. Henkel Lázár
levelét Czobor Erzsébethez, amelyben jelenti, hogy parancsára a fenti két alumnusnak 150 tallért kifizetett. (Fasc. 72. No. 27.) 1617. augusztusában Henkel
Lázár Thurzó Imre rendelkezésére Wittenbergben levő ösztöndíjasainak, Lány
Györgynek és Soputius Jeremiásnak 140 tallért fizet ki. (Acta Publica 38/45.)
E z az adat kérdésessé teszi, hogy tényleg Sinapius és Dubravius voltak-e első
ösztöndíjasai. V. ö. még a nevezettek beszámoló leveleit 1617. júl. 7.-ről Thurzó
Imréhez. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 165. és 167.)
1598—1637. (Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok. 1100—1900. E s z 
tergom, 1900. 201. 1.)
A z újhelyi prépost Sozovius (Sozovszky) Sándor ev. prédikátor 1618.
febr. 18.-án meghalt és az üres stallumot az esztergomi érsek vissza akarta
venni a katholikusok számára. Kiújult tehát a már régen t a r t ó harc az ekkor
még nagyrészt prot. földesurak és az esztergomi érsek álláspontja között. A ki
rály kinevezi préposttá Dubovszky kanonokot és 1619. jan. 21.-ről az összes
földesurakhoz m a n d á t u m o k a t intéz, megparancsolva, hogy a nevezettet a pré
postság birtokába s t a t u á l j á k , illetve a statuciónak ne szegüljenek ellene. A z
Esterházy Miklóshoz i n t é z e t t mandátum megtalálható az Esterházy levéltárban
(Miklós nádor iratai l a . köteg, No. 17.) Később azután már a kath. és prot.
földesurak viaskodnak egymás k ö z ö t t a kegyuraságot illetőleg, ezek k ö z ö t t is
főleg Nádasdy P á l az Esterházyakkal. (V. ö. Esterházy Dániel levelét Ester
házy Miklós nádorhoz 1638. ápr. 28.-ról, ugyanott I I I . c. köteg.)
1

2

gratius, nihil optabilius accidere potuisset, quam ut vestigiis maiorum
meorum insistendo, qui fidelitatem suam inclitae et augustissimae domui Austriacae in utriusque fortunae statum constanter declararunt,
ego etiam fidelis ac humilis servitor M-tis V-ae Sacratissimae, man
dato huic in omnibus satisfaciendo, promptitudinem meam et obsequendi stúdium hac ipsa occasione declarare possem. Verum enimvero, Domine Ciementissime, siquidem animadverto, ad informationem praedicti reverendi domini Georgii Dubowsky eiusdemque
instantiam mandátum praesens M-tis V-ae Sacratissimae esse exaratum, meque ob certas et gravissimas causas eidem hac vice memet
accomodare non posse. Ideo M - t i V-ae Sacratissimae humillime rescribendum duxi, orando M-tem V-am Sacratissimam et humillime
eidem supplicando, ut huic meae excusationi, per omnia legibus
regni consentaneae, gratiose, clementerque annuere dignetur.
Et primum quidem, ut ab initio ordiar, non dubito M - t i V-ae
Sacratissimae constare, quam gravissimae poenae in legibus regni
sint sancitae, quamque rigorose legum observantia hactenus semper
observata fuerit, cum itaque ego etiam sim membrum status baronalis regni huius, non sane audeo memet aliqua ratione statutis opponere publicis, quibus diserte cautum est, ne quis dominorum terrestrium
praesumat religionis exercitium quovis modo et quovis sub praetextu
turbare et impedire, u t i superinde articuli diaetae anni 1608 et 1618.
clare loquuntur. U t taceam de articulo Viennensi primo, ubi expresse habetur, ut templa utrinque occupata restituantur. Sane,
Sacratissime Imperator, Domine Ciementissime, si utrinque occu
pata templa tempore disturbiorum restitui debuerunt, u t i etiam sunt
restituta, quanto magis illa templa et illa beneficia, quae iam a
multis annis etiam tempore conditi articuli Viennensis prae manibus
statuum Augustanae confessionis habebantur et imposterum apud
ipsos sunt, relinquenda. Haec autem praepositura Vyheliensis a
multis retroactis annis per nostrae evangelicae confessionis antistites
possidebatur et regebatur, perpendere iam dignetur clementer M .
V . Sacratissima, si talis ecclesia et tale beneficium alterius confes
sionis praeposito, qualis est memoratus reverendus dominus Georgius
Dubowsky, conferetur, si denique per me dominum terrestrem ipse
introduceretur, an non merito regnicolae in me, legum per M-tem
V-am Sacratissimam clementer approbatarum et confirmatarum
[transgessorem?] severitatem derivare possent? Praesertim cum
2

Vestra quoque Maiestas Sacratissima articulos praescriptos sancto
suo verbo regio confirmaverit, sigilloque clementer muniverit. Qui
bus accedit hoc, quod collatio illius praepositurae iuxta continentias donationis divorum olim imperatorum ac regum incliti regni
huius Hungáriáé non ad archiepiscopum Strigoniensem, sed ad dominos terrestres spectet, inter quos cum ego sim solus nobilior sexus
masculinus, reliqui vero iure tantum sexus foeminei i n dominium
bonorum venerunt, quomodo iam avitae meae libertati hac i n parte,,

ut derogetur, consentire possem, quin potius iterum atque iterum
humillime supplico M - t i V-ae Sacratissimae, praeposituram illam in
moderno statu et libertate religionis Augustanae relinquere dignetur,
neque M . V . Sacratissima patiatur, ut praefatus dominus reverendus
Georgius Dubowsky contra leges regni et libertatém meam avitam
quovis modo et quovis sub praetextu sese in praedictam praeposi
turam introduci faciat. Diaeta, Deo volente, quae prima occasione
celebrabitur, facilius longe hanc controversiam dirimere posset, quam
ego una et singularis existens persona. T u m enim status et ordines
regni una cum V-a M-te Sacratissima, mutua praehabita deliberatione, si concluserint, ut dominus reverendus Georgius Dubowsky
introducatur i n praescriptam praeposituram, ego, absit, ut postea
contrarius sim, eo ipse enim sufficientem habebo excusationem. I n 
terim me gratiae M-tis V-ae Sacratissimae humillime recommendo,
orando per viscera misericordiae Dei, M . V . Sacratissima me cle
menter excusatum hebere, usque ad diaetam regnicolarum hoc nego
tium i n suspenso relinquere, illustrissimum dominum comitem palatinum regni Hungáriáé, tanquam M-tis V-ae locumtenentem, per
mandátum suum gratiosum requirere dignetur, ut dominus, reve
rendus Dubowsky ab introductione sui simul cum dominis commissariis usque ad revisionem praesentis causae per status et ordines
universos regni supersedeare velit. Quam M-tis V-ae gratiam, legi
bus regni et libertatibus meis per omnia consonam, perpetuis ac
fidelibus meis servitiis humillime repromereri enitar. Servet Deus
M - t a m V-am Sacratissimam diutissime salvam et incolumem, felicissimeque regnantem. Datum etc.

205.
1619. január 31. Bártfa.
1

Bajmóci Crudi Mátyás „scholae Bartphensis secundi chori regens"
Thurzó Szaniszlóhoz.
Istennek reformált egyházát sok oldalról támadják és meg
semmisíteni igyekszenek. J ó harcosokra van tehát szüksége, mert
csak ezek tudják megvédeni, sőt felvirágoztatni, Ö az irodalommal
szolgálja Isten dicsőségét és a reformált egyház ügyét. „Carmen de
reparatione generis humani" et „Admiranda incarnatione unigeniti
Dei et Mariae f i l i i " című megjelent munkácskáit Thurzó Szaniszló1

1619. m á j . 15.-én Crudi reverzálissal kötelezi m a g á t Thurzó Szaniszlónak, hogy mivel őt a saját költségére kiküldi Wittenbergbe, az ev. vallás igaz
ságaitól soha el nem tér s Thurzónak, valamint utódainak, bárhova állítsák is,
engedelmeskedik. (Acta Publica 30/18.) 1632-ben a galgóci iskolában tanít, 1638ban pedig már a galgóci t ó t o k prédikátora. .(V. ö. Klanicza i. m. 150., 158. 1.)

nak ajánlja és kéri, hogy támogassa őt a magasabb tudomány meg
szerzésében és küldje k i e célra Germániába.
2

Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán
15. fasc.

címeres, piros viaszpecséttel

— Irreg.

206.
1619. március 18. Bajmóc.
Abrahamides Izsák Pozsony-, Nyitra- és Barsmegyék
superintendense Thurzó Szaniszlóhoz.
A galgóci iskolába olyan nevelőt kellene állítani, aki a magyar mellett
a latin, német és cseh nyelveket is bírja s azonkívül az udvari szokásokban is
járatos. Ilyen nevelőt még nem t a l á l t . A biccsei iskola kántorát ajánlták, előbb
azonban ki fogja puhatolni, hogy tényleg alkalmas lenne-e. A nem k ö z ö l t részben
megköszöni Thurzó gratulációját Apollóniával való eljegyzéséhez és közli vele,
hogy április 9.-ére Pozsonyba megy az ottani prédikátor, Simon esküvőjére.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 6. fasc.
1

Illustrissime Comes et Domine, Domine, Patrone gratiosissime,
eandem salutem corporis animaeque precatus, me et obsequia pietatis
commendo
Quantum ad paedagogum attinet, de eo iam et mecum et cum
reverendo dominó magnifico Schaibelio egi copiose et valde d i l i 
genter. Sed quando conditiones consideramus, quibus istum paeda
gogum ornatum esse oportet, nemo profecto talis i n hac, montanaque vicinia occurrit. Eruditum virum linguae Hungaricae, Germa
nicae et Bohemicae gnarum, ideoque non tarn scholasticis quam c i vilibus et aliquomodo aulicis etiam moribus et illum instructum esse
oportet. Credat mihi illustrissima Vestra, magnificaque Dominatio,
eo me esse animo, ut sicuti animae meae, ita dulcissimis istis flosculis
2

2

1620-ban k é t ösztöndíjas tanul Wittenbergben Thurzó költségén. K i 
tűnik ez Henkel Lázárnak 1620. febr. 27.- és ápr. 24.-ről Thurzó Szaniszlóhoz
intézett leveleiből értesítvén őt, hogy rendelkezése értelmében két wittenbergi
alumnusának kiutalt 100 forintot. A z ösztöndíjasok a levélben nincsenek név
szerint megnevezve. (Irreg. 13. fasc.)
Heuchelin Simon. A németországi Neuburgból kiűzetve j ö t t Pozsonyba
1608-ban. A zsolnai zsinaton a pozsonyvidéki német egyházak felügyelőjévé vá
lasztották. Megh. 1621-ben. Életrajzát 1. A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház törté
nete. 2. rész. A z egyházközség belső élete és intézményei. Pozsony, 1906. I .
Schmidt Károly Jenő: Papok életrajzai. 37. 1. Meghívására v. ö. a 40. számot.
Scheibler Jakab már 1591-ben Modorban volt prédikátor és itt is halt
meg 1620-ban. Kitűnik ez abból a levélből, amelyet Abrahamides superintendens
és Spiegler Jakab pozsonyi német esperes írtak Thurzó Szaniszlóhoz 1620. ápr.
24.-én Privigyén elnökletük alatt tartott zsinat alkalmából. Értesítik Thurzót.
hogy Scheibler Jakab
könyvtára nézetük szerint 600 forintot és 4 dénárt ér.
Kérik, hogy vagy ennyiért vegye meg, vagy pedig engedje meg az özvegynek,
hogy szabadon eladhassa. (Irreg. 6. fasc.)
1

2

et filiolis consultum quam rectissime velim. Audio quidem commendari mihi cantorem Bytschensis scholae ab eruditione huic aetati
necessaria, sed praeter linguam Latinam nullám aliam illum callere,
nisi maternam. Mores vero esse scholasticos et aulica lima non positos. Si ergo Ill-mae ac M-ae D - n i V-ae videtur, explorarem animum
illius, tandem etiam, quid mihi videretur de illo statim perscriberem.
Quamquam etiam de hoc puncto, ubi Schintaviam excurrere agi
possit coram et diligentius, ubi quid mihi et amicis doctis videatur
de recta ratione instituenda, i n formanda ista heroica iuventute et
pueritia candide et ex corde sum explicaturus. Dominus noster Jesus
Christus tribuat suam gratiam, ut compressus ille ipsi gratus, nobis
autem omnibus salutaris. Amen. Baymocio 18. Mártii anno 1619.
Illustrissimae spectabilis, magnificaeque D-nis V-ae
humillimus servitor
Isaac Abrahamides Hrochotius m. p.
3
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207.
1619. március 19. Sempte.
Thurzó Szaniszló Vitéz Imréhez

1

Sempte vára prefektusához.
2

M i v e l az elhalt Göncz M i k l ó s helyére püspökválasztó gyű
lést kell összehívni, magához hívatta holnapra a prédikátorokat en
nek megbeszélésére. Kéri Vitézt is, jelenjék meg a megbeszélésen,
mert lesz egyéb dolog is, amit az ő közbejöttével akar elintézni.
3

Eredeti levél,

zárlatán

papirfelzetes,

címeres viaszpecséttel. — Irreg. 5.

fasc.

208.
1619. március 21. Sempte.
Thurzó Szaniszló Vitéz Imréhez, Sempte vára prefektusához.
A prédikátorok Semptére szeretnék a püspökválasztó gyűlést május 8.-ára
összehívatni. H a ez a dátum megfelel neki, ú g y tudósítsa a cseklészi prédikátort,
mint seniort, hogy ekkora hívja össze a gyűlést.
Gondoskodjék a gyűlésen
megjelenők ellátásáról is.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 11.
fasc.
3

A galgóci iskoláról van s z ó . V . ö. a 104. ós 198. számokat.
Sempte, Nyitramegye.
Személyére v. ö. a 46. 1. 2. jegyzetét.
P á l h á z a i Göncz Miklós dunáninneni magyar superintendens
1619. febr. 17.-én G y ő r ö t t .
V. ö. a 208. s z á m o t .
4

1

2

3

meghalt

Generöse Domine, Amice et tanquam páter honorande. Salu
tem et omnia felicia precor
Minthogi az pwspöknek ualaztassais igen szwkseges, irtam
uala kegdnek az elöttis felöle, de kegd semmi ualaztot nem adott
leuelemre. Miuelhogi az praedicator attiafiak azt kiuanniak, hogi
itt Sempten légien megh az pwspök ualaztas es azt mondgiak, hogi
ha énnekem teczik, az napiat ad diem octavam M a i i hadnak, ha
kegd azért gondollia es iauallia, hogi ad octavam M a i i légien megh
it Semptthen az pwspök ualaztas, tehatt iria megh az chekleszi prae
dicator uramnak, minthogi eö keglme legh idősb senior az attiafiak
között, hogi akkor hirdesse az gwlekezetet az attiafiaknak es ugian
azon az napon akarnám enis osztan Isaak
praedicator uramnakis
az el jecziett leant meghadny. Azért kegd az elesreis uisellien gondott es röndöllie megh, honnan minemö eles légien megh akkorra.
Isten eltesse kegdett io egessegben. Datum ex arce Semptthe
die 21. Mártii 1619.
Generosae Dominationi Vestrae
1

2

3

4

amicus benevolus
S. Thurzó m. p .

209.
1619. május
Thurzó

Imre

23.

az osztrák

Biccse.
ev.

rendekhez.

Hozzáküldött levelükre tudósítja őket, hogy igaz ügyüket ismeri, de ér
dekében ő s a magyar ev. rendek eddig nem sokat tehettek. A mult évi pozsonyi
országgyűlésre küldött követeik ugyanis alig kerülhettek a rendek színe elé és
így ezek csak később ismerhették meg egészében kívánságaikat. De most már bi
zonyára meg fogják tenni ügyükben mindazt, amit a hit igazsága, a szövetségi
kötelék és a tiszta lelkiismeret diktál. Magára v o n a t k o z ó l a g annyit mondhat,
hogy élete végéig az ev. hit híve marad s amennyire lehet, előmozdítója és vé
dője.
Fogalmazvány. — Irreg. 11. fasc.

Illustrissime Comes, illustrissimi,
1

magnifici,

generosique Pro-

L . a 207. számnál.
Csáktornyai Péter Pozsony-, Mosón-, Győr- és Komárommegyék magyar
egyházainak seniora. 1628-ban a cseklészi prédikátor Beczkói Jakab.
Acta
Publica 30/28.
V. ö. a 18. 1. 2. jegyzetét.
Göncz helyébe Brunczvik Tóbiást, eddigi galgóci magyar prédikátort
választották meg, aki 1620-ban á t is k ö l t ö z ö t t Szeredre. 1630 körül a Thurzók
áttértével ő is elhagyja ev. hitét és kath. lesz. (V. ö. Thurzó Szaniszló 1619. jan.
23.-án Semptén Vitéz Imréhez í r o t t levelét, amelyben meghívja őt Brunczvik és
Vichromski Katalin esküvőjére. Irreg. 11. fasc. és A c t a Publica 30/29. jelzet alatt
levő tanuvallatási jegyzőkönyvet.)'
2

3

4

eeres domini, domini cognati, amici et vicini ac confoederati, summo
cultu observantiae semper persequendi.
Inexpectati et insperati appulerunt exhibitores literarum V-ae
C-nis, Comes illustrissime, Vestrarumque Dominationum illustrissimarum, magnificarum, generosarum, quibus cum oretenus contulissemus et tandem ex literis V-arum D-num illustrissimarum, magni
ficarum, generosarum mentem earum fusius, planiusque intellexissemus, e vestigio (ne forte ob diuturniorem moram et cunctationem
impedimento esse viderer legatis D-num V-arum illustrissimarum,
magnificarum, generosarum) respondendum duxi: Constat mihi, i l lustrissimi Proceres, quam ex literis ad illustrissimum dominum comitem regni Hungáriáé palatinum antea transmissis, quam ex aliis
actis, iam antea publicatis, totius causae D-num V-arum illustrissi
marum, magnificarum, generosarum ordo et processus, innotuit
aequitas, perlata ad me non vano rumore pietas. Sed quid nos
Evangelicae confessionis et Augustanae proceres regni Hungáriáé vel
etiam aequissimae causae, non requisiti hactenus, patrocinari potuerimus, iudicent D-nes V-ae illustrissimae, magnificae et generosae.
Literas enim ad Status et Ordines regni in praeteriti anni diaeta transmissas, tantum abest, ut Status et Ordines regni viderint, continentiasque illarum intellexerint, ut v i x exigua pars Ordinum legatum
ipsum etiam conspicere potuerit, (quis enim status fuerit ablegati
D-num V-arum illustrissimarum, magnificarum, generosarum vel me
tacente, scio perspectum habent). Nunc iam postea quam ipsis totius
causae cardo innotuerit, nulli dubitent D-nes V-ae illustrissimae,
magnificae et generosae, quin i d facturi sint Status et Ordines Evan
gelicae et verae orthodoxae religionis, quod ipsa pietas, quod causae
ipsius aequitas, quod confoederationis necessitas, quod denique
conscientiae puritas dictaverint.
1

Quantum ad me attinet, ego nihil verbis nec scripto pro tem
pore polliceri possum, illud enim loci distantia vetat, hoc temporis
iniuria prohibet, nihilominus tamen certo sibi persuadeant D-nes
V-ae illustrissimae, magnificae ac generosae, me fuisse semper et
futurum ad extremum usque vitae halitum orthodoxae Augustanae
confessionis alumnum, et in quantum fieri potuit, poteritque, promotorem. Servet Deus D-nes V-as illustrissimas, magnificas, gene
rosas longum feliciter valentes. Largiatur post hanc flammam belli
exoptatum favonium pacis, libertatisque omnium nostrum restaurationem. Datae in arce mea Byttchensi die 23 M a i i anno Domini 1619.
Kívül: Rescribitur Austriacis, Hungaros
gelicae quam Augustanae confessionis.

1

fore propugnatores tarn

Evan

A z osztrák protestánsok 1618. május végén az országgyűlésre követet
küldtek s kérték a rendek segítségét, hogy Thurzó György által 1610-ben kiví
vott jogaik helyreállíttassanak.

210.
1619. május 23.
Cristallus

Pál kluknói

prédikátor

Kluknó.
Thurzó

Szaniszlóhoz.

Kéri, hogy a kluknói egyháztól ne vonja meg segítségét s ne engedje,
hogy a virágzó eklézsia, megfosztatván pásztorától, ismét a nyolc év előtti zűr
zavaros állapotba essen vissza. De ha mégis az a szándéka, hogy Kluknón nem
tart többé prédikátort, kéri, hogy alkalomadtán helyezze á t őt egy másik parochiába. Igy a változás a híveknek sem lesz annyira feltűnő.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 5. fasc.

Salutem plurimam et serenatae mentis laetitiam i n spiritu
sancto illustri ac magnificae D - n i V-ae a Deo precor et officia mea
humillime commendo.
Illustris ac magnifice Domine, Domine, Patrone honorande,
quod iterato eadem ad D-nem V-am magnificam scribo, partim
honor Dei me cogit, partim ecclesiae necessitas urget et nominis
illustris ac magnificae D-nis V-ae celebritas monet, ideo humillime
rogo, ut animo placato ea et accipiat et legát. Constat illustri D - n i
V-ae, ecclesiam Christi in K l u k n o
et a bonis ac liberalibus viris
aedificatam, et celebri de nota passim celebratam iam pridem esse,
cuius constitutio non parum profuit ad celebritatem nominis D-nis
V-ae magnificae et prodest, adeo, ut peregrini, qui transeunt, satis
verborum non inveniant, quibus sanctissimam istam constitutionem
depraedicent. Quapropter et coetus subditorum D-nis V-ae magni
ficae in Klukno et ego pariter indignus minister ibidem petimus,
idque per sanctissimum nomen Domini Dei et per salutem, perque
nominis D-nis V-ae magnificae famosi celebritatem, ecclesiam istam
ulnis paternis ut excipiat, protegat et foveat. Etenim testem invoco
Deum, quod nihil meae utilitatis causa facio, sed quod hic i n ista
mea paupertate persevero, facio salutis causa ecclesiae huius. N a m
si anceps privati commodi essem, tunc, a die, quo illustris D . V .
K l u k n o sibi mancipavit, ad tria loca, tribus requisitus vocationibus
commigrare potuissem, sicuti et literae ad manus habitae ostendunt,
et passim bonis viris i d ipsum constat, qua ratione accessionem
uberiorem rebus meis facere potuissem. Sed non quaero, quae mea
sunt, sed quae Domini Jesu. Aeternum dolendum esset, si haec
ecclesia suo privaretur pastore, quae frequentia populi Richnaviensis superat, etiam cum adiunctis sibi pagis, deinde quód labor
1

2

1

Kluknó a szepesi alsóhernádvölgyi fraternitáshoz tartozott. A z egyház
szervezését adatok hiányában nem lehetett körvonalazni. Ebben az időben Szepesvára Thurzó Kristóf özvegyéé, a kath. Erdődy Zsuzsannáé volt özvegyi jo
gon, a birtokokon levő egyházakat azonban Thurzó Szaniszló gondozta mint
szepesi főispán. V. ö. erre a 146—147. számokat.
Richnó szintén a szepesi alsóhernádvölgyi fraternitáshoz tartozott.
2

noster octennis rursus in pristinum relaberetur chaos. Et quia eccle
siae i n Scepusio a divis regibus ea fuerunt gratia donatae, ut a p r i scis temporibus non solum nobilitas, sed etiam ipsi reges, decimas ad
se pertinentes, ministris ecclesiarum liberaliter contulerunt, sicuti ad
huc, ubi vigor est pietatis, iustitiaeque i d ipsum retinetur. N i h i l ta
men quicquam decessit, sed potius accessit ad decus et celebritatem
nominis ipsorum, cum revera regium sit, ecclesiae nutrimentum praebere et bene facere, sicut Sigismundus 2. rex Poloniae dicere
solebat, quod si autem omnino irrevocabile est propositum D-nis
V-ae magnificae, tunc unum hoc peto et quidem suppliciter, Vestra
ilustris et magnifica Dominatio pensitet meam fidelitatem, quam
praestiti ecclesiae huic et D - n i V-ae magnificae. N a m domini commissarii nomine D-nis V-ae magnificae sie me detinuerunt et ex
ipsorum verbis spe conservandae huius ecclesiae coneepta, nihil committere volebam, quo ecclesiae Kluknaviensis utilitati et nominis
D-nis V-ae magnificae celebritati aliquid decederet. Verum absit
facti exaggeratio. U n u m tantum peto, illustris D . V . , non me suo
privet patrocinio, sed foveat benigniter in hoc loco, iuxta beneficia
ab olim mihi data et ante me aliis quoque exhibita usque ad tempus,
quo se obtulerit occasio promovendi me in alium locum ditionis
suae. Habet enim arx Scepusiensis parochias, i n quibus frequentes
mutationes contingunt. Et hac ratione mutatio ecclesiae nostrae erit
sine strepitu hominum. Confidimus in gratia Domini nostri Jesu
Christi et pietate, favoreque Christiano D-nis V-ae magnificae nos
obtinuisse, quod obsecrando petimus. I n reliquo D-nem V-am illus
trem ac magnificam divinae gratiae commendamus et cum suis bene
valere cupimus. Datum in K l u k n o anno salutis 1619. M a i i 23.
3

Paulus Cristallus
pastor indignus ecclesiae Kluknoviensis et cliens illustris ac magni
ficae Dominationis Vestrae.
4

211.
1619. június
Thurzó

Szaniszló

Vitéz

Imréhez,

7.

Pozsony.
Sempte

vára

prefektusához.

Bécset a csehek úgyszólván teljesen körülzárták, az ott rekedt
Plathy Ferenc is csak nádori menlevéllel jöhetett k i . A pozsonyi
országgyűlésen a katholikusok közfelkelést követelnek a csehek ellen,
1

3

1548—1572. A protestánsok iránt türelmes volt és 1572-ben szabad val
l á s g y a k o r l a t o t engedélyezett nekik.
V. ö. a 239. számot.
Thurzó Szaniszló komornyikja. L . bővebben a 245. 1. 1. jegyzetét.
4

1

de az evangélikusok a békés megoldás és a szövetség fenntartása
mellett vannak. A békéltetésre választott követséggel Bécsbe nem
ment el, de a prágai tárgyalásról már aligha maradhat el. Kéri V i 
tézt, hogy a várat mostanában ne hagyja el.
2

Eredeti

levél,

zárlatán

papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.

— Irreg.

5.

fasc.

212.
1619. július
Plathy

Ferenc

1

4.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

A tegnapi napon az országgyűlés csupán Liptay Imre követsége ügyében
döntött, akit a magyar dolgokról leendő tárgyalás céljából a P o r t á h o z küldenek,
U t a s í t á s á t a mai ülésen tárgyalják s utána talán megválasztják még a csehekhez küldendő követséget is. Csehországból nem jó hírek érkeznek s Bécsben sincs
valami nagy öröm. A morva követek ma indulnak haza.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecsét nyomával. — Irreg. 5.

Illustris ac magnifice, Domine, Comes, Domine mihi semper
gratiosissime. Servitiorum meorum humilium deditissimam subiectionem.
Az Nagod lewelyt nekem megh adak, meliben mit paranchollyon Nagod, megh értettem. A z mi illeti tegnapi tractat, sohol sémit
nem uegeztek, hanem chak azon egyesettek megh, hogi L y p t a i Imre
2

2

A Pozsonyban összegyűlt rendek Thurzó Szaniszló vezetése mellett B a lázsfy Tamás boszniai püspök, Chernél István táblai ülnök, A m a d é I s t v á n po
zsonyi, Kérchy János szabolcsi alispánok, Székely Balázs szepesi kanonok és dr.
Szelleczky Jakab Pozsony követe személyében békéltető követséget v á l a s z t o t t a k .
Ennek előbb meg kellett jelenni a király előtt s a z u t á n mentek tovább P r á g á b a
a csehekhez. Instrukciójukat 1. Acta Diaetalia. Fasc. I I I . No. 7. (Kincst. oszt.)
A Nagypalugyai Plathy család tagja. Thurzó Szaniszló szolgálatában
áll, mint ennek „szolgája" és komornyikja. Intézi ura levelezéseit, képviseli a
legkülönbözőbb ügyekben, s ő t rendelkezik nevében. Thurzó Szaniszló halála u t á n
fiait szolgálja. 1633. márc. 9.-én meghal a felesége. (V. ö. levelét e napról Nagy
kürtről Thurzó Ádámhoz. Irreg. 8. fasc.) Élettörténetét adatok hiányában nem
tudtuk összeállítani. A család története 1526-ig megtalálható a Turulban, 1899.
49. s köv. 11. — A z 1619-es pozsonyi országgyűlésen Thurzó Szaniszló, m i u t á n
ő maga jún. 20. körül Pozsonyból eltávozik, Plathy Ferencet és Chuthy I s t v á n t
bízza meg képviseletével, ő k jún. 20.-tól csaknem minden nap levélben számol
nak be uruknak az országgyűlés tárgyalásairól, kiegészítve ezt híreikkel. E leve
lek, számszerint 42, ránk maradtak a Thurzó levéltárban és az országgyűlésnek
hű tükrét adják. Kötetünk célja és korlátolt terjedelme miatt, sajnos, el kellett
tekintenünk az összes levelek közlésétől, bár megérdemelték volna kivétel nélkül
a nyomdafestéket. Csupán 21 levelet közlünk a 212—221., 224., 226—227., 230.,
232—235., 237—238. és 241. számok alatt, a többi m e g t a l á l h a t ó az Irreg. 5.
fasciculusban. Ugyancsak itt van Thurzó Szaniszlónak az a két levele, amelye
ket Pozsonyból 1619. jún. 15.. ill. jún. 18.-ról Vitéz Imréhez intézett, tájékoz
tatva őt az országgyűlés eseményeiről.
1

2

Mint Barsmegye követe vett részt az országgyűlésen. Személyére 1.
Botka Tivadar: Kisfaludi Lipthay Imre emléke. Pest, 1867. Követségére Angyal
i. m. 250. 1.

vramot ugian az Portara köldgyk, de nem ugi mind kuriert, hanem
mind keowetet, k i az magyar orszagy dolgokot ötben walo oratorr a l edgiüt tractallia, ennél egyebet sémit sem uegeztek, hanem y m
mingiart, mihelent hat orat eött (!) eoszue geölönk, az Lyptay vram
instructioyat fogiak olwasni, ha lehetsyges, pariayat ueszem es N a 
godnak megh köldem. A z cheheckel walo bekessygnek tractalasarais
remenlem mégh ma el ualaztiak az keöweteket, k i t mihelent el uegezek, Nagodnak mingiart megh yrom. A z mi illeti, hogy A p o n y
vramot kellet uolna az portara köldeni keöwetsyghben, mynt hogi
az elöt ymar hattuan falut adot az teörekeknek, feleö, hogy most
kett annit ne adot uolna.
Pograny János vram megh ada az transmissiotis tegnap N a 
god lewelewel edgiüt, aziert az szerint chelekeszem es proceda lok
mindenekben ualamint Nagod paranchollia, az keoweteckelis szolok
azon dologrul, k i t Nagod yrt.
Az m i penigh Nagos Vram, illeti cheh országi híreket, byzoniosnak mondgiak, hogy az magyarokat megh uertek es az Tomper
hadat, mind azon által tálam mégh ma yobban uegere mehetek, mert
Merwalt Giörgis ide yeött, de mégh nem szólhattam uele, remenlem,
tud walami híreket mondani eöis. H a walami bizoniost érthetek,
Kgmes V r a m , Nagodnak azonnal mégh ma megh yrom. Itten most
nem hallani, hogy Bechbe walami eöremet leonninek, sem penigh
Te Deum laudamust hogi énekelnének es noha az ytualo emberek
nek mindenkor yo hirek uagion, de mind azon által most Ezterhas
vram nem lőttet eoremet érsek vram kertiben. A z morway keowetek mégh y t t uadnak, may napra halaztottak yndulasokott. For
gách P é t e r es Bosnyák Tamás
vramek fogyak keserteni. Ezek
utan éltesse az V r Isten eö szentt felsyge es giogicha megh hamar
walo nap Nadot, hogy minden yo hyrt halhassunk Nagod egessyge
felöl. Datum Posony die 4. Julii anno 1619.
Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor deditissimus
Franciscus Plathy m. p.
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Kívül: Exhibitae 5. Julii 1619.
3

Molard Lajos német császári követ.
Apponyi Pál. V. ö. a 210. 1. 6. jegyzetét.
P o g r á n y i Benedek fia, szintén Thurzó szolgálatában áll. 1604. szept.
l.-i szerződése szerint a convenciója „pro officio capitaneatus" is 40 forint
(Irreg. 15. fasc.) Sempte vára k a p i t á n y a volt.
Dampierre, Heinrich Duval Graf von — . 1602-től állandóan osztrák
szolgálatban áll. Résztvesz Bastha harcaiban, harcol Bocskay ellen s 1620-ban
Bethlennel szemben esett el.
E s z t e r h á z y Miklós. L . bővebben a 148. 1. 15. jegyzetét.
P á z m á n y Péter.
A morvák Tieffenbach Frigyes vezetésével követeket küldöttek Pozsony
ba az 1608-as szövetség megújítása céljából.
Szül. 1580 körül. Királyi tanácsos, 1619-ben. ő is áttér a kath. vallásra.
A csehek ellen küldött császári hadsereg egyik vezetője.
Füleki kapitány.
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213.
1619. július
Plathy

Ferenc

j.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

Az országgyűlésben a mai napon m e g v á l a s z t o t t á k a Csehországba kül
dendő követeket s meghatározták a nekik fejenként adandó költséget is, amelyet
portánként fognak kivetni. Holnap a követség instrukciójára kerül a sor. — A
melléklet tartalmazza a követek neveit és a nekik megszavazott költséget.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres viaszpecséttel. — Irreg. 5. fasc.

Illustris ac magnifice Domine, Comes, Domine mihi semper
gratiosissime, servitiorum meorum deditissimam subiectionem.
Akaram Nagodnak tudására adnom, hogy may napon reggel
eoszwe geolwyn, proponálta personalis vram az orszaghnak, hogy
palatinus v r a m eö naga sokallia az keöweteket, kiket az statusokbul ualaztottak, ugi mint tyz personat, holot sok keolchigh kel
lene anni szemelnek. Azyert ysmegh vyonnan discuraluan felöle az
orszagh, ualaztottak azon tyz persona kezeöl hatot, ugi hogy az
negy vrral es peospeckel tyz persona leszen, az mint ez cedulabul
Nagod megh erti, fele papysta es fele az mi hytönkben ualo. Keoichygre minden vrnak rendeltek hatt szaz foryntot, varmegye keoweteynek mindeniknek f. 250, az papnakis ugi mint Doboczkynak
az szerint. A z Poson varosa keowetinek peniglen f. 150, meli
pynzt porta számra uetetik, minden portatul d. 40 rendeluyn, hogy
az vyce ispaniok szolgaitassak T r z t y a n z k y Gaspar kezyhez. I n 
terim penigh palatinus vram eö naga anticipallion ualakinel ezt az
keouetekre rendelt pynztt, holnapi napon az keowetek instructioyat
fogyak chinalni. H y r t Kgmes V r a m , Nagodnak sémit sem tudok
yrni, hanem Kapler Sygmond reminlem hozót ualami hirt. Ezek
utan az V r Isten éltesse Nadot sok eztendeygh yo egessyghben aszoniommal eö nagawal es Nagtok kedues gyermekiuel edgiüt. Posony
5. Julii 1619.
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Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor deditissimus
Franciscus Plathy.
4

1

Pakay Benedek 1617—1625. szept. (Liber dignitariorum.)
Forgách Zsigmond.
Trsztyánszky Gáspár 1617-ben Trencsénmegye országgyűlési
(Fasc. 4. No. 41.), később alnádor és 1628-ban személynök.
Thurzó képviselője az alsótáblán.
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követe,

E levél melléklete:
Keowetek newe.
Papystak.
Luteranusok.
Telegdy
•
Bottyani Ferencz
Ezterhas Myklos
Apony P a l l
Barkowytt Lukach
D a w y d Janos
Chernely Istwan
Szttrucz Ferencz
Doboczky eztergomi custos
Posoni Zelecki Jakab.
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Keolchyget adnak.
f. 6oo
Telegdynek
Bottiani vramnak
f. 6oo
Ezterhasynak
f. 6oo
Apony Palnak
f. 6oo
Barkowitnak
f. 250
D a w y d Jánosnak
f. 250
Chernely Istwannak
f. 250
Zttrucz Ferencnek
f. 250
Dobockynak
f. 250
Zelecky Jakabnak
f. 150
Latus facit
f. ä5800.

214.
1619. Julius 6.
Plathy

Ferenc

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

A personalis a napirend feletti szavazásnál szántszándékkal vagy tévedés
ből Thurzó S z a n i s z l ó t nem s z ó l í t o t t a . Mikor ezt Plathy s z ó v á tette, feledékeny5

Telegdi János. 1608-ban esztergomi nagyprépost, 1613-ban váradi püs
pök és királyi tanácsos lesz, 1619. márciusában kerül a nyitrai püspökségbe és
mint nyitrai püspök 1623-ban megkapja a kalocsai érseki méltóságot. Megh.
1644-ben.
Személyére 1. bővebben a 148. 1. 15. jegyzetét.
Heresinczi Borkovith Lukács, Pozsonymegye követe.
Királyi itélőmester, 1625-től személynök, a jelen országgyűlésen Mosonmegye követe. (V. ö. Thurzó Szaniszló 1619. jún. 8.-i levelét Vitéz Imréhez.
Irreg. 5. fasc.)
Személyére 1. bővebben a 168. 1. 1. jegyzetét.
Személyére 1. bővebben a 210. 1. 6. jegyzetét.
Trencsénmegye követe, P e t r ó c z y Pállal e g y ü t t . U t a s í t á s u k egykorú hi
teles m á s o l a t a Fasc. 11. No. 22. jelzet alatt.
Nógrádi alispán, 1622-ben váci várkapitány.
Híres jogtudós, Pozsony város tanácsosa, majd főbírája. Életére és mű
ködésére sok adat t a l á l h a t ó Lukinich Imre: Bethlen Gábor és Pozsonyvárosa.
Századok, 1921—1922. 1. és 172. 11. és a Pozsonyi ág. hitv. egyházközség tör
ténete i. m. passim.
A követség összeállítására v. ö. D ó c z y I s t v á n szatmári főkapitánynak
1619. júl. 6.-án Sárfőről Thurzó Szaniszlóhoz intézett levelét. Irreg. 5. fasc.
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seggel m a g y a r á z t a a dolgot. E z u t á n a csehekhez küldendő követség u t a s í t á s á n a k
elkészítésére b i z o t t s á g o t v á l a s z t o t t a k , majd a nádor olvasta fel plenipotenciális
levelét, melynek m á s o l a t á t mellékelten küldi. A külön papiron levő utóiratban
a cseh háborúról kapott legújabb híreit írja le.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg.
5. fasc.

Illustris ac magnifice Domine, Comes, Domine mihi semper
gratiosissime, servitiorum meorum humilium deditissimam subiectionem.
Akaram Nagodnak mint kegmes vramnak megh yrnom, hogy
may napon reggel eoszue geoluén, nemellyek mind azt vrgealtak,
hogy instructiot chynalianak az bekessygh tractalasara ualaztot keöweteknek, nemellyek penigh azt montak, hogy mas dolgokhoz
kezdgyenek es nemelliek azt montak, hogy mind az kettő megh
lehet megh ma illien ratioyat aduan, hogy az instructiot deli utan
megh formalhatiak, delygh penigh mas dolgokrul uegezhetnek, meli
dologhrul oztan voxot kérdettek rendel szokás szeryntt personalis
vram es superalt az a vox, hogy may napon mas dologhozis kezd
hetnek. A z vox kerdezysben nem tudom, ha szanszandeckal uagi
feledekenseghböl, Nadot nem neuezte personalis vram es nem kerdet voxot Nagodtul, hanem mind elöb, elöb procedalt, mikor oztan
az vrak keoweteit, varmegyéket es papokot megh kérdezte uolna,
yutot az szabad varosokra. Enis latuan, hogi ugian k i hattá Nago
dot, fel alottam es megh keöuettem elsőben eö kegmyt, personalis
vramot, monduan az utan, nem tudom m i oka legyen, hogy Nadot,
k i az orszaghnak égik feö tagya, el feleyti es Nagodtol voxot sem
kerdet. Melliet haluan eö kgme, mentette magát, hogi ualamikepen
feledikensyghböl teörtint s az utan kérdezet oztan, m i t mondok
Nagod newewel. Ezt Nagodnak mégis ugyan megh akartam yrnom,
mint yartam eö kegmyuel. A z vox kérdést el uegezuyn, bekessygh
tractalasra ualaztot keöweteknek instructio (!) chinalni ualaztottak
es rendeltek bizonios szemelieket ugi mint tyzet, uagi tizenkettött,
kik deli utan chinalliak az instructiot es interim touab mentek az
dologhban es mindeneknek előtte eozent az orzagh palatinus vram
nak eö naganak, hogy akarnak tudni es látni, michoda plenipotentiaya légien kirali vrunktol. Eo naga eozentt oztan, hogy miniayan
oda meniunk es megh oluastattia eö naga az plenipotentionalist.
Minkis miniayan oda mentőnk es megh halwan continentiayat, mind
feyenkint pariayatt kertök, melliet y m Nagodnak praesentibus i n 1
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clusis megh köldettem
Éltesse az V r Isten N d o t yo egessyghbe aszonyommal eö nagawal es Nagtok kedues szép gyermekiwel egyetemben. Posony die 6. Julii 1619.
1

V. ü. a 213. számot.
Pakay Benedek. 1617—1625.
A plenipotenciális levél 1619. jún. 24.-én kelt. K i van adva Tört. Tár
1880. 436. 1. (Eredeti A c t a diaetalia Fasc. I I I . No. 7. Kincst. oszt.)
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Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor deditissimus
Franciscus Plathy m. p.
P. S. Szynten hogy el akarok uala köldeni ymar Nagodnak
yrt lewelemet, érkezének onnan az taborbul magyarok ugi mint
Somogy A l b e r t egi nehaniat magawal
4

Kívül rájegyezve: Exhibitae 7. Julii anno 1619.

215.
1619. július
Chuthy

István

8.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

Ma urának valami rosszakarója halálhírét költötte, de ő megnyugtatta
az aggodalmaskodókat. — Elkészültek Liptay Imre portai követ, valamint a
csehekhez küldendő követség utasításaival, írtak továbbá a cseheknek, hogy a
békéltető követség fogadására és a vele való tárgyalásra helyet és időt jelöljenek
meg. Holnap a nádori inszufficienciát s a politikai és vallásügyi gravameneket
veszik elő.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 5. fasc.

Spectabilis ac magnifice Domine, Comes,
Domine mihi gratiosissime.
Servitiorum meorum addictissimam semper commendationem.
A z V r Istenteöl Nagodnak kedwes io egesseget es szerenchyes
hoszw eletett kewanok megh adattny. Akaram Nagodnak ez may
actakot értesire adnom. M a het ora eleött jeöttem be, minekeleötte
ide érkeztem wolna, Nagodnak walamely nem jo akaroya azt hozta
wolt hirül, hogy Nagod ( k y t Isten sokaigh el tawoztasson) megh
holt legyen es az oly nagy hirrel wolt mind az vrak es az orszagh
eleötis, hogy sok io akaróinak banatott hozott wolt, Reway Péter
vram maga feö szolgayat kwdte wolt hozzam értekezny, megh
wzentem eö naganak az Nagod mostanj allapattyat. Ma az Chehorszagban menendeö vrak instructioyan alkodtanak megh eö nagok
az nemes országgal, annak continentiaya az, hogy az keöwet vrak
szemek eleött wyselwen eö feölsege beczywletit es authoritasat, az
szentt bekesegnek megh szerzésiben faradgionak es hogy az feöl haborodot országok megh chyendesedwen, welwnk walo confederatiott
megh vychiak es nvlwabanis megh m a g y a r á z z a k . Ennek az instructionak az masat addigh k y nem vehetny, az megh az keöwet vrak
el nem mennek, annak penigh megh semmi napya ninchyen, hanem
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A csehek ellen harcoló császári sereg egyik kapitánya.
Személyére 1. a 215. 1. 2. jegyzetét.
A követek személyére v. ö. a 213. számot.

országul írtak egy lewelet az chehorszagy directoroknak declaralwan azt, hogy nehéz szemmel lattyuk az eö feöl haborcdot allapattiokott, meli az egész keresztiensegnek fogiatkozasara vagion es
hogy eö feölsege kegyelmes engedelmibeöl az két Austria es M o r w a
országok requisitioyara készek magokot interponalni az illendeö bekesegnek meg szerzésére, seöt keöweteketis el valaztottak, hanem
az napprul, modrul es helireöl gondolkodnak. Ezt az lewelet holnap
akaryak be pechyetleni es az instructiotis, mellet Liptay vramnak
adnak az Portara, eö kgminek keöltsegire másfél ezer forintott
rendeltek. Annak az instructionak masat sem vehetny kwleömben,
hanem mikor az keöwet el megyén. Király vrunk eö feölsege szerdán
megh indul es Wyheliben megyén, az tanach vrakott oda hywattya magahoz cheöteörteökre. Palatinus vram megh izente az ország
belieknek, hogy eö naganak az teöb vrackal edgywtt holnap el kel
menni es az eö feölsegenek Chehorszagban menendeö kewetek i n structioyat megh akarya jelentenj es igy remenlem, hogy eze hét
semmiben kezd múlni, mert wisza jeöwet ugy értem, hogy Lakompakra be akarnak térni az vrak, de mégh byzoniosan nem tudom.
Personalis v r a m ma dellest három orara be gywttwén az orszagott, admonealta, miwelhogy eö feölsege mesze v t t r a megyén es pa
latinus vramnak eö naganak eö feölsegihez kelletik most menni, az
nemes orszagh jelenchye megh palatinus vramnak, mit akar maga
eleiben venni, minek eleödte az propositiokhoz kezd. A z plenipotentian nem szinten contentusok az emberek, holnap hat orara be
gywlwnk es ha jelenteni kelletik walamit, ugy értem, hogy plenipotentiariam insufficientiam, grauaminum praecipua puncta es az
conditioknak effectualasat hozzak ele eö naganak. A z grauaminak
keözeött legh ffeökeppen az nymetek k y nem vitelit, authoritatem
palatini in dirigendis confiniis, circa negotium religionis, particulara
quaedam es unversaliter intelligentiam de templis és mégh egy, az
melj nagy kedwetlenséget hoz, az jesuitak allapattya remenlem,
hogy szowal intimalliak eö naganak, hogy eö nagak oly plenipotentiaya legyen, hogy mind ezekreöl az orszagott sufficienter conteltalhassa, miben marad az dologh, holnap Nagodnak tudtára
adom. Tarchya megh Isten Nagodat io egesegben. Datum Posony
8. Julii anno 1619.
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Sp-lis ac M-ae D-nis V-ae
servitor addictissimus
Stephanus C h y w t y m. p.
Kívül: Exhibitae 9. Julii anno
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1619.

Lipthay követségére 1. a 212. számot.
Bécsújhely.
Lakompak, Sopronmegye. Eszterházy Miklós birtoka.
Pakay Benedek.
Chuthy István 1610-ben dicator Nyitramegyében. 1619-ben Plathy Fe
renccel e g y ü t t Thurzó Szaniszló követe az alsótáblán.
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1619.
Plathy

július

Ferenc

13.

Pozsony.

Thurzó

Szaniszlóhoz.

Ma a gravameneket az országgyűlésen felolvasták s nagy vita volt a hét
bányaváros szavazatáról. A z ev. s t á t u s vallásügyi sérelmei fölött nem tudtak
megegyezni s azt határozták, hogy várnak a további vitával addig, míg a kath.
s t á t u s is benyújtja a maga sérelmeit. A levél nem közölt részében a nádori
plenipotenciáról és néhány személyi kérdésről, ill. hírről ír.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 5. fasc.

Illustris ac magnifice Domine, Comes, Domine mihi gratiosissime, servitiorum meorum deditissimam subiectionem.
M a y napon, Kgmes V r a m , az orszagh grauaminayt deputatus
személyek, az mint i n ordinem redigaltak, megh olvastak publice.
De azokon igen akadalyoskodot az papy rend es legh elsöbenis azon
az grauamenbe az wolt y r w a , hogy az hett banya varosnak, min
deniknek keölemb es keolemb voksa légien. A z t az dolgot sokaygh
disputáltak. Azután de liberó exercitio religionis ysmegh az zentt
egyhazak el ueteleröl, azokban leuö prédikátoroknak k i eozeseröl
es az jesuytak dolgarul y r t grauamennek semikepen nem consentialt,
seöt contradicaltis az ecclesyasticus status, holot pretendaltak, hogy
tawali eztendöben az religio dolgarul utro, citroque y r t grauaminakot sémiben hattak, kihez képest eök nemis yrtak semi grauament.
A z sok kiáltás es dysputacio utan azt talalak, hogy ez az mi grauamenönk maradgion helen es vyszontt, ha ualami grauamenek
uagion nekiek az ecclesiaticus statusnak, eökis yryak megh es adgyak
be. A z meli grauameneket penigh comportaltak es megh alkottak
raytok, azokot ma kezdettyk dictalni es y r n i . De mert hogy ugian
sok leszen, nem remenlem, hogy holnapis el uegezhessyk, holot az
minemö grauament fogyak y r n i az papok, azt holnap az orszagh
mégh ruminalni fogya
1

Ezek utan az V r Isten Nagodot éltesse sok eztendeygh
egessyghben. Posony die 15. Julii 1619.

yo

Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor deditissimus
Franciscus Plathy.
Kívül: Exhibitae 16. Julii.

1

Kincst.

A gravamenek
oszt.

egykorú

másolata

Acta

diaetalia

Fasc.

I I I . No. 7

217.
1619. július
Chuthy

István

15.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

A mai ülésen a nádor tájékoztatta az országgyűlést a n á d o r i
plénipotenciáról, annak a lényegéről, tolmácsolta a király üzenetét,
hogy a cseriekhez küldendő követséget, annak utasítását és a csehekhez írandó levelet nem ellenzi. E z u t á n a sérelmeket olvasták föl,
amelyek között ott szerepelt a bányavárosok szavazata is. „ D e
templis et jesuitis walo grauamentt megh olwaswan, azon sok kiál
tás wolt, az clerus azt causalta, hogy az tawaly exemplum szerint
eök azt gondoltak, hogy eze dologh ele nem kezdik, de mintt hogy
lattyak, hogy meg v y u l t az dologh, eökis azon lesznek, hogy gra
uament chinallianak. Interim, az mintt az eleött, mostanis protes
tálnak, hogy eök tanquam clerus non admitalhattya es nem szolhat
az religio dolgahoz, tanquam status penigh et domini terrestres ra
tione templorum magok ioszagokban iurisdictioyokatt nem engedhetigh."
Eredeti,
Irreg. 5. fasc.

sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —-

218.
1619. július
Chuthy

István

20.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

Az ev. s t á t u s ma külön t a n á c s k o z o t t B a t t h y á n y i Ferencnél és határozatilag tudomására hozták a nádornak, hogy hazamennek az országgyűlésről, ha.
a bécsi végzés nem „cum templis" értetik. A kath. s t á t u s is t u d ó s í t o t t a a ná
dort a beállott szakadásról. A v á l a s z t holnap reggel kapják meg. A továbbiak
ban a cseh háborúról ír.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 5. fasc.

Spectabilis ac magnifice Domine, Comes, Domine mihi gratiosissime, servitiorum meorum perpetuam commendationem.
Algya megh Isten Nagodat kedwes io egessegel es hoszw élet
tel. Kylenz orara predicatio vtan palatinus vram eö naga akarattyabul personalis vram be hirdette w o l t az orszagott,
de
az euangelicus status be nem gywlt, hanem magán eöszwe g y w l wen, walaztottak keöweteket palatinus vramhoz, de minek eleödte
oda mentek wolna, Bottyanj vram szállására gywltek, admonealnj
1

1

A z országgyűlési prot. párt feje. V. ö. a 168. 1. 1. jegyzetét.

akaryak palatinus vramot sui officii es protestálni, ha az béchy vegezes cum templis nem értetik, hogy el mennek. A z catholicus statusis kwldeöt wolt palatinus vramhoz az orszagh gywlese hazatul,
jelentwen ezt az scissiot. E ö naga holnap hét orara hadta, hogy
mindenik rend eö naga szállására gywlleön es mitt wégezheteönk,
chiak az egy Isten tudgya. Megh vntak az emberek az kewés bekeseget es azt, az k i t chiak az egy Isten tud el igazítani, el rendelny
akarwan es edgik az másiknak engedny nem akarwán, orszagunkot
el wészthetik es nemzeteönknek gialazatosan akaryak végit érni. A z
mi kewés magyar marat wolt Bukoy mellet, nem tudom mi vetekértt ugyan felesnek hoharral (!) vétettwen, egynehannak feytt,
az teöbby fel támadt wolt es el akart jeönni, azt közben vettek az
balonok es véget vetettek eletekben, tanulnak az teöbby, hogy tawul
járnak B u k o y vramtul. Tarchya megh Isten Nagodat kedwes io
egessegben. Datum Posony -20. Julii anno 1619.
Spectabilis ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor addictissimus
Stephanus C h y w t y m. p.
2

2

219.
1619. július
Chuthy

István

23.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

Mára várta az országgyűlés, hogy úgy az ev., mint a kath.
státus beadja azt az írást, melyben a vallás ügyében való béke meg
teremtésének eszközeit és módját megjelölik. A beadás azonban
csak holnap történik meg. A Morvaország felé küldött hadsereg dol
gában a nádor külön levelet fog Thurzónak írni.
Eredeti,
Irreg. 5. fasc.

sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —

220.
l6l<).
Plathy

Ferenc

július
Thurzó

2 J.
Szaniszlóhoz.

A mai napon felolvasták a kath. s t á t u s sérelmeit s ezek közül kettőt, t. i.
a galgóci templom elvételét és Palócnak Deákitól való elszakítását Thurzónak
tulajdonították. Mind a két dologban igazolta urát. A sérelmeket átküldték a
2

Bucquoi, K a r l Bonaventura von Longueval, Graf von — . A harminc
éves háború híres hadvezére. 1571—1621.

fe!ső táblának is, amely visszaüzente, hogy csak a király koronázása u t á n i a k a t
tárgyalják és igyekezzenek módot találni e sérelmek kiküszöbölésére.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecsét nyomaival. — Irreg.
5. fasc.

Illustris ac magnifice Domine, Comes, Domine mihi semper
gratiosissime, servitiorum meorum humilium deditissimam commendationem.
Tegnapy napon volt az tracta, Nagodnak megh y r t u k eö
kegmyuel Chyuti vrammal. M a y napon az ecclesiasticus status adot
be ysmegh sok grauament es panaszt, mellieket publice megh olwastak. Es azokban Nagod ellenis uagion az galgocy kalastromrul es
Pallocrul, hogi az ennek előtte Deakyra wolt megyés, de Nagod
abstrahalta onnan. Item Z . Annatis neueztyk Saáros varmegyeben.
A r r u l az Z . Annahoz ualo buchu yarasrűl sémit nem szólottunk,
mind hogy Saáros varmegieben neuezte, mert netalantan mas lehet,
nem az k i Kluknohoz ualo, hanem az galgocy kalastromrul megh
mondottuk, hogy azt szegeni Turzo Krystoph vram el foglalwan,
uit uolt barátokat belye, de annak utána magok k i mentek beleöle.
Az Pallocz allapatrais, miben légien, megh mondotta nekem Leör y n c z deák vram. Azoknak az grauaminaknak pariayat uetteök
wolna eoremest, de nem akarak adni, minek előtte nem concordalnanak raytok az vrackal, az utan az vraknak köttyk es azok megh
olwaswan, eozentek az orzaghnak, hogy latiak, meni sok grauamenyek légien mind az kett résznek, kiknek chak ponderatioya es
ruminalasays sok ideöt uenne magának, hanem intettyk azon mégis
eö nagok az országot, hogy az elöbi grauaminaknak beket hagyuan,
chak azokot uennyk be, k i k mostani kirali vrunk koronazattya utan
estének, hanem ynkabb médiumot keresnynek, hogy enni sok panasz
es inconuenientia ne esnyk ez uton keözettek. Es noha ymar mind
az kett részről kesz az scryptum, meliben uadnak az bizonsagok
comprehendaluak, de mégis holnapra halaztottuk be adasat. M y
légien az euangelicus statusnak kewansaga, holnap pariayat megh
köldem Nagodnak, mert ymar kezembe uagion. Isten éltesse Nago
dat yo egessyghben. Posony 23. Julii 1619.
1
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Ilustris ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor humillimus
Franciscus Plathy.
Kívül: Exhibitae die 24. Julii.
1

Megtalálhatók az Orsz. Levéltárban Kovachich: A c t a Diaetalia. I . 1619.
országgyűlés. Kincst. oszt.
Thurzó Szaniszlót a galgóci ferences zárda elvételével vádolták.
Palóc, Pozsonymegye.
Deáki, Pozsonymegye. Templomának b i r t o k l á s á t Thurzó G y ö r g y rende
letére 1613-ban Szerdahelyi Mihály visszaadta az evangélikusoknak. (Árv. lt.
Fasc. 198. No. 107.)
Kluknó, Szepesmegye.
V . ö. a 23. 1. 2. jegyzetét.
Bors Lőrinc „magister rationum".
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1619. július
Plathy

Ferenc

24.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

Ma az országgyűlésen mindkét s t á t u s b e n y ú j t o t t a írásban kívánságait s
megjelölte azokat a feltételeket, amelyeknek teljesítésével a béke létre jöhet.
Megküldték az uraknak is, akik látván, hogy ezeknek az írásoknak az alapján a
békét nem lehet megteremteni, intették a rendeket, hogy „illendöb" feltételeket
nyújtsanak be. Mivel írásából egyik fél sem enged, félendő, hogy az országgyű
lés „re infecta" fog szétoszolni.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 5. fasc.

Illustris ac magnifice Domine, Comes Domine mihi semper
gratiosissime, servitiorum meorum humilium deditissimam subiectionem.
Akaram Nagodot az may tractarul tudósítanom. Regwel
eoszwe geolwyn, minemö yrast concipialt az euangelicus status,
(melinek pariayat y m megh keoltem Nagodnak) azt be attak, azonkepen az catolicus status, annakis pariayat megh kötte Nagodnak
Chyuti Istwan vram, minemö yrast adot be. K i miat sok disputacio uolt az orszaghbeliek keözet. Sok uyllongas es disputacio
utan mind az kett yrast uitték palatinus vramnak eö naganak
es az teöb vraknak, k i k megh oluastak mind az kettőt es dyscuraltakis felöle, latwan mind az kett rendbelieknek kewansagokot, ho
lot az pápisták azt kewannyak reöuideden, hogy minden dominus
terrestris szabad legyen az eö zentt egyhazában oli papot tartani,
ualaminemött akar. Mégis admonealtak az országot, hogy milliebben
gondolkodwan az dologhrul, illendöb conditiokra accedallyanak,
seöt palatinus vram eö naga ugian az Istenyert kerté (az mint per
sonalis vram referálta az keöwetsyget), hogy ualami yob mediomokot kérésének. A z érsek penigh ugyan azon keöweteknek azt monta,
hogy ha ennek az kewansagnak adhereal az euangelicus status min
denekben, tehát ez sémiben múlik. Imar holnap nem tudom mire
accedalnak, mert az jesuytakot sem akaryak semikepen k i keöldeny,
pretendalwan, hogy semi eörekes es állandó yoszagok nynchen M a 
gyar Orszaghban, holot az szombaty kalastromotis eö felsyge chak
ideygh attak lakóul nekiek, mind egi sellereknek es ygi sémire nem
akarnak accedalni. Mert az templumokot sem akarnak semikepen
engedni, kewanwan, hogy minden vr, pap es nemes ember szabad
1

2

3

1

A z ev. rend Rationes Evangelicorum, c. alatt adta be írását, amely 15
pontban főleg a „cum templis" és a ius patronatus kérdésével foglalkozik. (Acta
Diaetalia Fasc. I I I . No. 7. Kincst. oszt.)
A kath. s t á t u s írását 1. a 225. számnál.
A jezsuiták történetére 1. Velics L á s z l ó : Vázlatok a magvar jezsuiták
múltjából 1560—1610. Bpest, 1912.
2

3

légien az eö templomában papot tartani uala, minemött akar. A r r u l
mind az kett rend protestalt, hogy semikepen attul az scriptumtul
nem akarnak recedalni. A t t u l tartok, Kgmes V r a m , hogy re infecta
el oszlunk. A z galgocy nemet z. egyház es 2 . Anna predyuman
ualo buchu yaras ueget y r t Nagod informatioyat uettem es mind
abban, mind penigh egiebben ualo Nagod parancholottiahoz tartom
magamot. A z hatalmas Isten gyogecha megh Nagodot hamar walo
nap es eltessen sok eztendeygh io egessyghben aszoniommal eö nagawal es az Nagtok szép giermekiuel egietemben. Posony 24. Julii 1619.
4

Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor humiilimus
Franciscus Plathy.
P. S. A z papystak scriptumanak illyen hamar szeryt nem te
hette Chyuti vram, de summaya az, az mind felöl megh yram,
hogy minden dominus terrestris ollian papot tarchon z. egyhazában,
ualaminemöt akar.

222.
1619. július
Armbruszter

Ferenc

23.
1

Pozsony.

Thurzó

Imréhez.

Az ev. rend követeket küldött a nádorhoz, kérvén, hogy sé
relmeiket haladék nélkül orvosolja, mert egyébként hazamennek.
Ezen kívül megírja a cseh, morva és a birodalmi eseményekről való
híreit.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel.
8. fasc. — Kiadva: Tört. Tár. 1880. évf. 703. 1.

4

—

Irreg.

V. ö. az előzményekre a 220. s z á m o t .
Pozsonyi német családból származik. Thurzó Imrét a német nyelvben ok
tatja, majd vele megy Wittenbergbe. (V. ö Wittenbergből Thurzó G y ö r g y h ö z írott le
veleit. Irreg. 1. és 2. fasc.) Thurzó G y ö r g y halála u t á n fiát, Imrét s z o l g á l t a to
vább. Meghalt 1634-ben. Megállapítható ez abból a perhalasztó mandátumból,
amelyet Eszterházy Miklós nádor 1635. jan. 29.-én Sopronban Armbruszter öz
vegye, Perekedi Zsuzsanna kérésére kiadott. ( F o g a l m a z v á n y a m e g t a l á l h a t ó az
Irreg. 8. fasc.-ban.)
1

1619. Julius 23.
Chuthy

1

Gáspár

és Rimay

János

Pozsony.
3

Thurzó

Imréhez.

Levelét a nádornak átadták és a választ reá mellékelten küldik.
A vallásügyben tovább tart a villongás. A katholikusok nem akar
ják elismerni a libera religio-elvét s nem is akarnak birtokaikon
csak kath. vallású lelkészt tűrni. A protestánsok ezzel szemben kö
vetelik az 1608. óta elvett templomok visszaadását és a vallási sza
badságot. M i v e l e kívánságoknak a másik fél nem akar engedni, a
helyzet óráról-órára rosszabbodik. Most már azt kívánják, hogy a
propoziciókról tárgyaljon az országgyűlés, de az ev. státus előbb a
vallásügy elintézését szorgalmazza. A helyzetet a maga valójában
levélben nem is merik feltárni, mert nincs megbízható levélvivőjük.
Eredeti levél, Rimay kézírásával, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. —
Irreg. 8. fasc. — Kiadva: Tört. Tár. 1880. évf. 704. 1.

224.
1619. július
Chuthy

tát.

1

István

23.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

Mellékelten küldi a kath. státus által benyújtott írás másola
M i v e l azonban m i n d a két fél erősen ragaszkodik írásban be1

1562-ben már a török ellen harcol, a szécsényi ütközetben török fog
ságba esik. Később Pálffy Miklós hadvezér mellé kerül, majd Thurzó György
fogadja szolgálatába s udvari kapitánya lesz. Ebben a tisztségben szolgálja to
vább a fiút, Imrét, aki atyjának, majd neki tett szolgálataiért 1619-ben P á s z t ó n
két félhellyel ajándékozza meg. (V. ö. 1619. febr. 17.-én Biccsén az adományo
zásról kelt oklevelet. Irreg. 15. fasc.) A z 1619.-i országgyűlésen Rimay Jánossal
e g y ü t t Thurzó Imrét képviseli.
Szül. 1573 körül, megh. 1631-ben. A z ev. vallásban nevelkedik és ebben
élete végéig meg is marad. 1605-ben Bocskay mellé kerül belső főkomornyiknak
s e t t ő l az időtől datálódik összeköttetése Thurzó Györggyel és a kor többi sze
replő főuraival. 1617 febr. 22.-én Thurzó Imre s z o l g á l a t á b a lépett, mint ennek
Chuthy Gáspár u t á n következő főszolgája. Életrajzát megírta Ferenczi Z o l t á n :
Rimay János 1573—1631. Bpest, 1911. Magy. Tört. Életrajzok. — V. ö. továbbá
Rimay János államiratai és levelezése. Szerk. Ipolyi Arnold. Bpest, 1887. I t t
t a l á l h a t ó Rimaynak Thurzó Imrével való szerződése a 207—208. 1. — A z or
szággyűlésen nagy szomorúsággal látja, hogy az emberek „wekony" értelműek,
nincs meg bennük az igaz értelem és ítélet és innen van, hogy egymást nem tud
ják megérteni. Kéri Istent, vessen véget ennek az állapotnak és adja vissza az
emberek józanságát. (Árv. lt. Fasc. 213. No. 76. Levele 1619. jún. 25.-ről az
országgyűlésről Thurzó Imréhez.)
2

1

L . a 225. számnál.

adott álláspontjához, ha a vallásügyi vitát félre nem teszik, más
tárgyra nem térhetnek át s kénytelenek lesznek „re infecta" el
oszolni. A z ev. státus figyelmeztetni fogja a nádort tisztére, hogy a
sérelmeket mielőbb orvosolja.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. —
5 fasc.

Irreg.

225.
[1619.

Pozsony.]

A kath. státusnak a pozsonyi
országgyűlésen
benyújtott
másolata. A katholikusok
kifejtik
benne kívánságaikat
és
a béke
eszközeit.

írásának
megjelölik

E g y k o r ú másolat. — Irreg. 5. fasc. [Chuthy Gáspár 1619. július 20.-án
Pozsonyból Thurzó Szaniszlóhoz intézett, 215. s z á m alatt regesztában k ö z ö l t
levelének melléklete.]

Media, per quae inter statum catholicum ab una, et Augustanum ac Helveticum ab altera partibus i n negotio religionis facilius
conveniri potest.
Primo. Cum omnes illae concessiones, quae in pacificatione
Viennensi ad primum et constitutionum anni 1608. art. 1., nec non
conditione sexta diplomatis regii et constitutionum anni 1618. arti
culo ultimo in religionis negotio intercesserunt, amplae satis et i n
favorem mutuae pacis et tranquillitatis factae sint. Ideo contra dictae pacificationis Viennensis et praetactarum publicarum constitu
tionum ac diplomatis tenorem in praeiudicium status catholici ne
latius extendantur, status catholicus omnino vult.
Secundo. Quamvis dominis terrestribus et subditis, quo ad
exercitium religionis libertás permissa sit, tamen libertás dominorum
terrestrium merito maior est libertate subditorum, ut qui iuxta decret. T r i p a r t . part. 3. t i t . 30. praeter laboris mercedem nihil plane
iuris in bonis dominorum suorum habent. Ideo maneant sub potestate et iurisdictione dominorum suorum. Nihilominus tamen ad amplectendam aliquam professionem conscientiae ipsorum contrariantem v i ne cogantur.
Quia porro status catholicus in praemissis punctis ne i n m i nimo quidem statum Augustanum et Helveticum laesit, nullám ha
bent causam conquerendi, maximé vero necessarium est, ne domini
Augustanae, Helveticaeque professionis, quo ad directionem exer
citii religionis, in bona et ditiones dominorum catholicorum se se i m mittant.

1619. Julius 2j.
Chuthy

István

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

A nádor Chuthy által tudtára hozza Thurzónak, hogy a k i 
rály Piczinon addóssága ügyét ezen az országgyűlésen revideá Itatni
akarja. Kéri Thurzót, hogy ebben a dologban intézkedjék. A vallás
ügyében most arról tárgyal a két státus, hogy engedjen-e egymás
nak, vagy dolgavégezetlen hazamenjen, vagy pedig a vallásügyet
függőben hagyván, más tárgyakra térjenek át.
1

Eredeti, sajátkezű levél,

zárlatán piros viaszpecsét

nyomaival. —

Irreg.

5. fasc.

227.
1619. július
Chuthy

István

29.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

Piczinon adóssági ügyének további fejleményeiről
tudósítja
urát. Morvaországból a magyar had vereségéről érkeznek hírek. A z
országgyűlésen az ev. státus írásban akar felelni a kath. státus írás
ban beadott kívánságaira. A csehek és a király hadai között — hír
szerint — fegyverszünet van.
1

Eredeti, sajátkezű
5. fasc.

levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. —

Irreg.

228.
1619. július
Dávid

János

1

jo.
Thurzó

Pozsony.
Imréhez.

Menti Thurzó előtt eddigi hallgatását. A z országgyűlés végre
az ev. és kath. vallásügyi sérelmeket vette elő, de eredményt nem
igen lehet reményleni, mert a katholikusok hajthatatlanok. Épen
ezért az evangélikusok a hazamenetelen gondolkoznak.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. —
8. fasc. — Kiadva: Tört. Tár. 1881. évf. 92. 1.
1

Irreg.

Piczinon Dániel bécsi kereskedő s pénzügynök. A Thurzókkal már a szá
zad elején összeköttetésben áll. V. ö. leveleit Thurzó Szaniszlóhoz az 1603—1604.
évekből. Irreg. 13. fasc.
V. ö. a 226. számot.
Trencsénmegye követe. Személyére 1. a 148. 1. 19. jegyzetét.
1

1

229.
1619.

július

Armbruszter

30.

Ferenc

Pozsony.

Thurzó

Imréhez.

Az országgyűlésen a vármegyék egyértelműleg írásban adták
be álláspontjukat a vallás ügyében. Kedvező válaszban nem bíznak
s ha látják, hogy semmit sem érnek el, protestációval hazamennek.
E jelentésen kívül beszámol arról, hogy hogyan intézte el Thurzó
nak e hó 25.-én hozzáintézett levelében foglalt megbízásait.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.
Irreg. 8. fasc. — Kiadva: Tört. Tár. 1881. évf. 91. 1.

—

230.
1619.
Plathy

július

Ferenc

jo.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

A cikkelyeket, melyeket neki küldött, már előbb belevették a katholikusok
írására beadott feleletbe. E z t Révay Péternél t á r g y a l t á k meg tegnap s ma be is
adták. Elhatározták azonban, hogy többet a vallás ügyében nem v i t á z n a k , a
nádor a két s t á t u s írásaiból megítélheti, hogy az ev. s t á t u s kívánságai méltá
nyosak. A levél többi részében a morva dolgok állásáról ír.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg.
5. fasc.

Illustris ac magnifice Domine Comes, Domine mihi semper
gratiosissime. Servitiorum meorum deditissimam subiectionem. etc.
Az Nagod lewelit nekem megh adak es a melet az yrast, mell
ben Nagod yedzet neminemö cykeleket, kiket az catolicusok yrasara ualo feleletben kellenyk inseralni, aztis megh adák. A z mi illeti,
Kgmes Uram, azokot az cykeleket, mind comprehendaltattwa wa
gyon ymar abban az feleletbe. Tegnap Reway vrammal eö nagawal
conferaltuk deli utan. Ez eyel megh y r t u k pure es reggel hatt ora
utan be attuk palatinus vramnak eö naganak. A z yrasnak pariaya
mégh ninch nálam, de y m mingiart erte leszek es meg yratwan N a 
godnak megh köldem pariayat. Palatinus vram eö naga penygh m i
ualazt ad rea, aztis mingiart tuttara adgyuk Nagodnak, mert ma
megh mondottak, hogy ymar általán fogwa töb disputacyoba nem
akaryuk magunkot bochatani, hanem eö naga mind az m i yrasunkot, mind penigh az papistakit uegye maga eleybe es megh Ítélheti
abbulis, hogy melto kewansagunk uagyon, azyert uaryuk eö naga
1

1

Megtalálható A c t a diaetalia Fasc. I I I . No. 7. Kincst. oszt. A z eddigi
vallásügyi cikkelyek végrehajtásáról, a kegyúri jogról és a jobbágyoknak temp
lomhoz való jogáról van benne főleg szó.

resolutioyat. Tegnapi napon eozentek wala palatinus vramnak eö
naganak az morway dologh felöl, emlekeztetuyn eö nagat minapi
eözenetiröl, tudni i l l i k , mikor az orszagh kewanta, hogy Morwara
hadat ne bochasson, azt eözente, hogy az morwayak megh eosmerték az eö kiralyokot, azyert ez az had magok kewansagara megien
be, holot ez eö felsyge hewsegere akar az M o r w a állani, arra ugy
resolualta magát, hogy ugian mostis az morwayaknak nagyob része
az eö felsyge hewsygere akar állani, hanem ezt az lewelet ugy
mond chak az defensorok yrtak, k i k ymar latwan ezt az dolgot,
felnek, hogy mind feyeket, m y n d penigh yoszagokot el uesztyk,
azért fogyak illen erössen az dolgot es minketis rebelliora akarnak
ynditani. Most formaltatia eö naga, michoda walaztot akar adni az
morway lewelre, k i t holnap az orszagh elöt fogyak olwasni, ha
megh edgyezönk rayta miniayan, Nagodnak pariayatt megh köldgyük. Mynemö hyr futamodot tegnap az Morwaban leuö magyar
hadnak compescaíasa felöl, Nagodnak C h y u t i Istwan vram megh
yrta. Ezeknek utána az V r Isten éltesse Nadot sok eztendeygh yo
egessyghben. Datum Posony die 30. mensis Julii anno 1619.
Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor deditissimus
Franciscus Plathy m. p.

2

231.
1619. július
Chuthy

Gáspár

és Rimay

31.

Pozsony.

János

Thurzó

Imréhez.

Három nap múlva eldől, hogy eloszlik-e az országgyűlés
vagy még tovább folytatja tanácskozásait. Pozsonyban különben
minden gyanús s levélben nem is mernek a való helyzetnek megfe
lelően mindent megírni, mert a levélvivőkre is leselkednek. Kérik
Thurzót is, jól nézze meg, kire bízza leveleit, mert „nem mind
szeöry mentébe simogattiak i t nemelliek az Nagod tekintetit." Vár
jon a Semptébe való átjövetellel is három napig, amíg az ország
gyűlés valamit végez.
1

Eredeti levél, Rimay János írásával, zárlatán piros viaszpecsét nvomaival.
— Irreg. 8. fasc. — Kiadva: Tört. Tár. 1881. évf. 93. 1.

2

1

V . ö. a 245. 1. 1. jegyzetét.
A levélírók személyére v. ö. a 258. 1. 1. és 2. jegyzetét.

232.
1619.
Chuthy

július

István

31.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

Az országgyűlésen tegnap a nádor beszédet intézett a rendek
hez és felszólította őket, hogy a vallásügyi vitát abban hagyván,
más tárgyakra térjenek át. A z ev. státus e felhívásra írásban vála
szolt. M a megszerkesztették a morvák levelére adandó választ. M i 
vel mind a két fél ragaszkodik feltételeihez, eredményre semmi k i 
látás nincsen és még e héten feloszlik az országgyűlés. Tartozása
Piczinon Dánielnek továbbra is napirenden van.
Eredeti,

.sajátkezű levél, zárlatán

címeres, piros viaszpecséttel. —

Irreg.

5. fasc.

233.
1619. augusztus
Chuthy

István

2.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

A nádor az ev. s t á t u s ma írásban beadott kívánságairól az urakkal ta
nácskozván, felolvasta azokat a kath. s t á t u s előtt. Mivel a kath. s t á t u s sérel
mesnek t a l á l t a ezeket magára nézve, a nádor f e l s z ó l í t o t t a a két s t á t u s t , hogy
egyezzenek meg egymás k ö z ö t t és ő a gravameneket mindjárt megszünteti. A
bécsi végzést is hajlandó olyan m a g y a r á z a t t a l az articulusokba belevenni, mint
az a mult évi diplomában van. A feleletet a két s t á t u s holnapra halasztotta.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg.
5. fasc.

Spectabilis ac magnifice Domine Comes, Domine mihi gratiosissime. Servitiorum meorum addictissimam commendationem
M a az euangelicus status hét órakor minniayan palatinus vramhoz mentek wolt es i n scriptis be adtak eö naganak kewansagokott,
mind iratassek be az articulusokban az templumok es jesuitak dolga,
melj scriptumnak az masat megh k w d t w k Nagodnak. E l olwaswan
eö naga az irast, azt felele, hogy magatul nem áthat walaztott, ha
nem az vrackal keözly. Azután az orszagh hazatul minniayunkott
magahoz hiwata es oda menwen, az catholicus statust maga hazá
ban az hon edgywtt volt az vrackal, be hywatta. Megh olwaswan
eleödteök az scriptumott, kérdette, ha rea menneke arra, melire
keözensegesen az catholicus status azt felelte, hogy arra nem mehett1

1

Megtalálható A c t a Diaetalia Fasc.
státus az 1608-as végzések m e g t a r t á s á t , az
visszaadását kívánja. H a valaki a templomok
ben a nádor dönt egyenlő számú kath. és ev.

I I I . No. 7. Kincst. oszt. A z ev.
elvett templomok három h ó alatti
visszaadásánál ellenszegül, az ügy
tanácsosokkal.

nek. A z orszaghbeliek az palotában mind le telepeduén, az vrackal
edgywtt palatinus vramis k y jeött es sok bew szockal el beszelledte, hogy az euangelicus status kewansaga i n praeiudicium et oppressionem catholicorum volna, holott penigh eö feölsege arra esk w t t megh, hogy minden statusokot i n suis antiquis privilegiis et
immunitatibus megh tart, intedte arra az orszagott, hogy magok
keözeött keözensegesen megh alkodwan, ugy hozzak az réghy szo
kás szerint eö naga eleiben ugy mintt plenipotentiarius eleiben az
grauaminakott es kész leszen effectualnj. Mert ha igy egymás keö
zeött megh hasonlónak, edjik statusnak iniuriaya esik es országunk
ban walo szép bekesegis meg bomlik. Aztis monda eö naga, hogy
semmi innovatiot nem chyelekedhetigh, hanem az mintt tawaly dip
lomában es conditiokban vagion, béchy vegezesnek magyarazattyatt
kész vgy be irattnj az articulusokban. Palatinus vramtul el oszolwan, menteönk az orszagh hazahoz es mind az két ffél gondolko
dásra wewen az dolgott, holnappra hallazta. En az mennire eszem
ben vehetem az intentumokott, mind két ffeleöl nem kezdnek czedalnj egymásnak es igy el oszolnak az vármegyek. Noha Nagod
Platy vramnak irta, hogy mink, ha szinten el oszolnakis, egy hir
telen el ne menneönk, de ha igy teörtenik, Nagod engedelmibeöl en
haza megyek, hiszem Platy vram i t marathatt
2

Tarchya megh Isten Nagodat kedues io egesegben. Datum
Posony 2. Augusti anno 1619.
Spectabilis ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor addictissimus
Stephanus C h y w t y m. p.
Kívül rájegyezve: Exhibitae ex Posonio 3. Aug. 1619.

234.
1619.
Plathy

augusztus

Ferenc

2.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

Ma reggel az ország gyűlésében az ev. rend tagjai kijelentették a nádor
nak, hogy ők u t a s í t á s a i k t ó l nem térhetnek el, kérik tehát, hogy írásban beadott
kívánságaik alapján hozasson végzést a vallás ügyében. A nádor méltatlannak
mondotta az evangéhkusok kívánságait. Nem gondolják meg, hogy ők csak „in
concessione" vannak, hanem a kath. religiót el akarják nyomni. Ehhez ő nem
járulhat h o z z á s elutasítja m a g á t ó l a háborúságkeltés vádját is. — A nem kö
z ö l t részben Breuner Szigfrid ós G a l l Cesar, valamint a nádor és az érsek talál
kozásáról ír. A z okát egyelőre nem lehet t i s z t á n látni.
Eredeti,
5. fasc.
2

sajátkezű

levél, zárlatán

címeres, piros viaszpecséttel. —

Plathy Ferenc Thurzó Szaniszló másik követe az országgyűlésen.

Irreg.

Illustris ac magnifice Domine, Comes, Domine mihi semper
gratiosissime, servitiorum meorum humilium deditissimam subiectionem
A z mi penygh az geolis tractayt illeti, tegnap
magunk privatim ugi mint euangelicus status edgiüt lewen, consultalkottunk, mit kellesyk chelekednönk. Es miniayan keozensiges
akaratbul ma reggel mentőnk palatinus vramhoz, eö nagahoz, yelentwyn, hogi mink keöwetek uagiunk es pryncipalisinktöl instructionk uagion, kinek continentiaya azt tartia, hogi bechy uegezes
mellől, item articulum anni 1608 ante coronationem editum primum,
nec non articulum sextum i n conditionibus diplomatis et assecurationis modernae regiae maiestatis conscriptum, diplomaque defunctae
imperatoriae et regiae maiestatis Viennae die 25. Septembris anno
1606. emanatum, mellől el ne meniunk semikepen. Azyert eö naga
nak mégis keöniergönk, eö naga chinaltasson articulust arrul i n hanc
formám verborum, az mint mink be attuk yrwa, kinek pariayat
im megh költem Nagodnak, hol penigh nem, tehát mink el megiunk, es az mi pryncipalisinknak referaliuk mindeneket, akor eö
naganak megh mondottuk, hogy mink semi scyssiot nem akarunk
chinalni, sem penigh walami háborút ynditani, hanem chak praecise
az mi principalisynknak mindeneket akaryuk referálni, mert instructioynk mellől el nem mehetönk. Palatinus vram eö naga akoron
magatul semi ualazt nem adot, hanem azt monta, hogy az tanach
vrackal es az catolicus statussal keözli, az mint hogy az utan az
egez országot oda geötette maga szálasára es eíoszer az vrackal
beszelgetet, az utan az catolicus statust oda hywatta maga belső
hazába es megh olvasta az yrast. Onnan oztan k i yöttek miniayan
az palotába az vrakis. Palatinus vram eö naga proponala sok hoszu
beszéddel es azt monta, hogy mink méltatlan dolgot kewanunk es
lehetetlent, kire az catolycus status semikepen nem accedalhat, holot
mynk chak in concessione uagiunk es chak concedaltatot minekönk
liberum exercitium religionis, most penigh ugian el akarnánk nyom
ni az catolica religiot, azyert eö naga semi afféle méltatlan dol
gokra nem accedal, az k i az conditiokban ninchen comprehendalwa,
holot az eö plenipotentiaya chak annira extendaltatik es nem towab.
Protestaltis, hogy eö semi scissionak es háborúságnak nem akar lenni
oka, hanem lássa az k i annak kezdöye leszen, el hidgie, hogy eö
felsigeis gondot uisele rea. Euel oszlottunk el ma. M i leszen towab
walo progresussa, nem tudom bizoniossan, de remenlem, hogy chak
protestatio leszen es el megyünk azzal. M y n k mindenekben Nagod
parancholatyahoz tartiuk magunkot. Isten éltesse Nagodat yo egessyghben. Posony 2. Augusti 1619.
1

1

L . a 261. 1. 1. jegyzetét.

Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor humillimus
Franciscus Platy m. p .

2

Kívül rájegyezve: , Exhibitae ex Posonio 3. Aug. 1619.

235.
1619. augusztus
Chuthy

István

5.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

Ma a rendek e g y ü t t tanácskoztak az urakkal, de semmit sem végeztek.
Batthyányi Ferenc véleménye szerint a siker szempontjából az lenne a legjobb,
ha az ev. és kath. s t á t u s külön tanácskozna. A z érsek kijelentette, hogy a kath.
s t á t u s a bécsi béke, az 1608. és 1618. articulusok alapján akarja a vallásügyi
végzést, ezentúl semmit sem enged.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecsét nyomaival. — Irreg.
5. fasc.

Spectabilis ac magnifice Domine, Comes, Domine mihi gratiosissime. Servitiorum meorum addictissimam commendationem
A z ide walo allapatrul Nagodnak byzonios iot semmit sem
tudok irnya. M a az orszagh az vrackal edgywtt wolt, sok feddések
es discursusok vtan chiak heyaban semmit nem vegezwén, oszlodtunk el. Bottyani vral woltam ma ebéd vtan, eö naga sok panaszolkodassok vtan azzal concludala beszélgetésit, hogy el kel wegezny,
ha orszagunkott megh akariuk bekesegben tartany, az euangelicus
status kwleön, az masikis kwleön tanachkozik, edgik, ha az feölfeöldy vraimon allot wolna, el oszlodtunk wolna, mert az euange
licus status az protestatiotis megh iradtak immár magok keözeött.
Az erssek ma publice nomine status catholici secularis et ecclesiastici
azt monda, hogy i n negotio religionis walamintt az bechy wégezesben ante et post coronationem anno 1608. es tawalj conditioban
wagion megh irwa, azon kyweöl chiak egy punctot sem engednek
teöbbet addalnj. A z euangelicus statusis ugyan protestalt arrul, hogy
nem eök lesznek az okay, ha semmit sem wégezhetnek. M a dellest
mind magokban tanachkozott az status euangelicus, miben marad
az dologh, holnap chiak Isten tudgya. . . . . . . . Tarchya megh
Isten Nagodott io egesegben. Datum Posony 5. Augusti anno 1619.
Spectabilis ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor addictissimus
Stephanus C h y w t y m. p.
2

Plathy következő levele 1619. aug. 6.-ról keltezve a Történeti Emlékek,
Belügy, gyűjteményben t a l á l h a t ó , ahova korábban a Thurzó-levéltárból került
át. Körülményesen leírja a templomok visszaadása ügyében a nádor szállásán
tartott megbeszélést és megküldi másolatban azt a t i l t a k o z á s t , amelyet az ev.
rendek a kath. s t á t u s h a j t h a t a t l a n s á g a miatt a nádornál írásban beadtak.

236.
1619. augusztus
Armbruszter

Ferenc

6.

Pozsony.

Thurzó

Imréhez.

Beszámol a németországi, cseh és morva eseményekről megtu
dott híreiről, azután röviden az országgyűlés tárgyalásáról ír. A katholikusok semmiképen sem akarják a vallásügyi sérelmeket meg
szüntetni, ami ellen az ev. státus protestált és most hazamenni
készül.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. —
8. fasc. — Kiadva: Tört. Tár. 1881. évf. 95. 1.

Irreg.

237.
1619. augusztus
Plathy

Ferenc

8.

Pozsony.

Thurzó

Szaniszlóhoz.

A z ura levelében foglaltakat közölte Sándor Jánossal, Szerdahelyi Mihálylyal és Dávid Jánossal, akik az országgyűlés befejezése u t á n bővebben fognak
erről az ügyről Thurzóval tárgyalni és kérik, hogy addig ne írjon róla a várme
gyéknek. A z t a tervét, hogy a Pozsonyban jelenlevő ev. urak és követek együt
tesen írjanak az erdélyi fejedelemnek, szintén elhalasztandónak tartják. A religio
ügye nem halad, mert a katholikusok nem engednek. — A nem k ö z ö l t részben
a morva és cseh dolgok állásáról ír.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg.
5. fasc.

Illustris ac magnifice Domine, Comes, Domine mihi semper
gratiosissime. Servitiorum meorum humilium deditissimam subiectionem.
Az Nagod lewelit nekem megh adak, meliben mit paranchollion Nagod, megh értettem. A z Nagod akaratiat ma yo regweí Sán
dor János vramnak, Zerdahely M i h a l i vramnak es D a w y d J á 
nos vramnak megh montam. Eo kgmek eleget discuraltak azon dologrul es teöb feö embereckelis, kiket eö kgmek gondoltak, keözlettek, es egyenlő akaratbul azt találtak, hogi i t nem szöksegh azt
eleö hozni az keoueteknek, sem penigh az varmegieknek mingiart
1

2

3

1

Trencsénmegyei birtokos. Thurzó G y ö r g y híve és végrendeletének egyik
végrehajtója. Bethlen megbízásából Thurzó Szaniszlóval e g y ü t t résztvesz a nikolsburgi béketárgyalásokon.
1603-tól Nyitramegye alispánja s a jelen pozsonyi országgyűlésen k ö 
vete. A család ősi birtokán Nyitraszerdahelyen védelmük alatt terjedt a protes
tantizmus, mígnem ez az á g a század végén a kath. vallásra tért á t .
Trencsénmegyei alispán, Trencsénmegye követe.
2

3

most y r n i f e l ö l e , hanem eö kgmek egynihanian az elötis emlegettyk
azt az dolgot s azt találtak, hogy mingiart geolys utan magok egi
nehanian az feö emberek ugi mint vyce palatinus vram, Sándor J á 
nos vram es többen requiralni fogyak Nagodot es minden allapatiarul beösegesen beszelni Nagyságoddal, az utan mingiart yob
modgia leszen Nagyságodnak y r n i az varmegiekre, holot Nagodot
requiralliak felöle es okot adnak rea, hogy Nagod yrion es megh talália az varmegieket azon dologrul. A z mi penigh illeti, hogy az
erdeli feyedelemnek yrnanak miniayan az vrak es keöwetek, k i k az
m i vallásunkon uadnak, a z t s e m yawallyak eö kgmek, hogi légien
mostan. En aziert keozlettem mingyart eö kgmekel, hogy Nagisa
godnak megh yrhassam az eö kgmek opinioyat es ez utan Nagod
informatioyatul w a r o k , m i t kellesyk e b b e n chelekednem. Az mi it
walo allapatot illeti, megh chak az religio dolga forogh mostis, sémit
s e m u e g e z t u [ n k ] felöle, chak n a p r u l napra haliad, holot az pápis
t á k n e m akarnak accedalni az m i ygaz es méltó K e w a n s a g u n k r a .
Mihelt walamit uegezönk, Nagyságodnak mingiart megh yriuk. . . .
Ezeknek utána az V r Istennek kegies gonduiselise ala ayanlom
Nadot, tarcha es eltesse eö szent felsige Nadot s o k eztendeygh yo
egessyghben. Posony d i e 8. Augusti a n n o 1619.
Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor humillimus
Franciscus Plathy.
4

238.
1619. augusztus
Plathy

Ferenc

Thurzó

9.

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

Miután a nádor l á t t a , hogy az országgyűlésen a nagy ellentétek miatt
nem lehet a vallás ügyében mind a két fél megelégedésére végzést hozni, ő maga
proponálta ma a vallásügy elhalasztását a legközelebbi országgyűlésre. De hogy
va'ami üdvöset mégis végezzen ez az országgyűlés, két más pontot adott ki tár
gyadra.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg.
5 fasc.

Illustris ac magnifice Domine, Comes, Domine m i h i
gratiosissime, servitiorum meorum humilium deditissimam
tionem.
Akaram Nagodot mint kegmes vramot, ynformalnom
allapotrul, hogy midőn lattá palatinus vram eö n a g a , hogi
4

A 198. számban Thurzó Szaniszló
építésére vonatkoznak e t á r g y a l á s o k ?

által

kezdeményezett

terv

semper
subieci t walo
az mítovább

nemö formán ualo articulust mink az euangelicus status akartuk chinalni, annak semikepen nem consentialt az catolicus status, azonkepen minkis az eö pretensioyoknak helt nem akartuk adni de ne
gotio religionis, seöt inkab azt az dolgot bizonios okokiert differalni
• akartak ad primitus celebrandam diaetam. Eö naga may napon eö
maga proponálta az orszaghnak, hogy midőn latna az sok dissensiot
az emberek keozet religio dolgobul, annira menni, hogi ugian semi
kepen megh nem alkhatnanak rayta es ymar enni sok ideöteöl fogwa i t lewen, sémit sem uegeztenek felöle. Azyert eö naganakis tecik, hogy azokot az grauameneket, ugi mint de negotio religionis ad
primitus celebrandam diaetam differallyak. De hogy szegeni hazánk
romlott allapotia felölis mind azon által walami yótt uegezenek,
igen kewantatik. Azyert y m i n scriptis ezt az kett punctot atta k i
(kinek pariayatt y m megh költök Nagodnak), hogy az nemes or
szagh erről deliberallyon walamit. Annak utána ez kett dologh
ueghez menüyn, el oszolnak miniayan. Kedden, remenlem, Kgmes
Vram, mind el oszolnak. M y n d ezekről az V r Isten haza wewen
benőnket, Nagyságodnak magunk beösegesben referallyuk
Tarcha megh eö szent felsyghe Nagodat yo egessyghben. D a t u m
Posony die 9. mensis Augusti anno 1619.
Illustris ac magnificae Dominationis Vestrae
servitor humillimus
Franciscus Platy m. p .
1

239.
1619. augusztus
Cristallus

Pál kluknói

9.

prédikátor

Kluknó.
Thurzó

Szaniszlóhoz.

Mivel Thurzó az elmúlt két év alatt állandóan gondot viselt a fiatal kluk
nói egyházra és a hívek is arra törekedtek, hogy azt Thurzó védelme alatt szép
rendben tartsák, több meghívás ellenére is Kluknón maradt. A hívek lelkesedéseazonban most alábbhagyott és nem akarják a prédikátornak járó s z o l g á l t a t á s o 
kat teljesíteni. Kéri Thurzót, hagyja meg a kluknóiaknak, hogy tizedeit taka
rítsák be.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán zöld viaszpecsét nyomaival. —• Irreg. 6..
fasc.

Salutem
precor et mea
Illustris
benignissime,
1

animae et corporis Ill-mae ac M-ae D - n i V-ae a Deo
officia humillima offero. etc.
ac magnifice Domine, Domine, Patrone et Collator
quam magnum, quamque excellens sit Dei donum

A két propozició: 1.) A határok védelméről, a zsoldosok fizetéséről &
a miles continuus-ról. 2.) A török elleni védelem megszervezéséről. L . A c t a Diaetalia Fasc. I I I . No. 7. Kincst. oszt. 5 pontban h a t á r o z a t o t is hoztak, de ez nem
került a Corpus iurisba.

pius et fidelis magistratus, omnes humanae conditionis status loquuntur. Sine enim gubernatoribus piis, neque societas hominum rite stare,
neque cultus Dei florere potest, sed merum chaos exsurgere et salus
communis interire debebit. T a l i u m rerum consideratione Ill-ma D ,
V . mota hactenus semper benignissimus extitit fautor ecclesiae Dei,
imo pater potius, ita ut fama ista de D-ne V-a magnifica per om
nium hominum ora passim volitet. Ego coram Deo testis quoque
sum, qualiter Ill-ma D . V . benignum se mihi et ecclesiae Dei in
K l u k n o , toto hoc biennio ostendit. Hactenus quippe non experi
mentum facere, sed quod maius est, laudes istius tantae pietatis D-nis
V-ae magnificae apud religiosos divulgare sategi, dum aliquot vocationibus, quae aliunde offerebantur, neglectis, in loeo, in quo me
Ill-ma D . V . offendit, perstiti. Quod ipsum studiose etiam efflagitabant auditores mei. Quia vero mobile vulgus facile a bono proposito deviat, nunquam me credidi affectibus ipsorum, sed me in toto
committebam gratiae D-nis V-ae magnificae. Licet enim toto spiritu
hactenus mei auditores laborarunt, ut gratiam Ill-mae D-nis V-ae
ecclesiae nostrae novelláé conciliare, una laborarem, tamen nunc
fervor iste sanctus flaccescere quodammodo in ipsis incipit. Illustris
sima enim ac magnifica D . V . omnia ecclesiae nostrae in pacifico
statu reliquit ad adventum suum, ubi sola de bono ecclesiastico d i spensare cogitat, tamen auditores mei vel morae vel officii alicuius
impatientes, ipsi dispensationem istam in praeiudicium Ill-mae D-nis
V-ae aggrediuntur, dum ea, quae ex pacto vocationis mihi debent et
D . V . magnifica in pacifico reliquit, mihi denegare subtrahereque
praesumunt. N a m inter alia beneficia etiam decimam
invehere
tenentur, quod et praestiterunt hactenus non i n v i t i , nunc vero relinquunt frumentum meum coeli et iumentorum iniuriis expositum
foris. Quod et Deum configit et me vehementer affligit, quia non
praemonitum, tanquam procella ex insperato invaserunt, tempore
augustissimo. Vident enim me neque ab equis neque a familia esse
instructum. Quibus hactenus supersedendum fuerat, eo quod domini
Berzevicy omnino nolebant me circa equos occupari, sed libros
tractare suaserunt. Atque ita ipsi auditores mei detrimentum
quaerunt parochiae et templo suo, contra quod malum ego purgo
conscientiam meam et libero animam Ill-ma D . V . coram Deo.
Quantum enim potui, pro salute ipsorum laboravi et Ill-ma D . V .
in nullo ipsis defuit, sed liberaliter beneficium petitum gratiosae
mentis impulsu ecclesiae ipsorum ostendit. Humillime itaque peto,
Ill-ma D . V . non patiatur foris emanere et corrumpi fruges meas,
sed benigne dignetur committere auditoribus meis, easdem pro consueto more in horreum invehere meum, ut sit cibus laboranti in domo
1

2
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Kluknó, Szepesmegye.
A Berzeviczei Berzeviczy család szepesmegyei ága. Nagy szerepet ját
szottak a megyei életben s a család tagjai jelentős pártfogói voltak a prot. egy
házaknak és iskoláknak.
2

Dei. Omnipotens Deus benedictione coelesti vegetabit bona D o m i 
nationis Vestrae magnificae, nec patietur i n eis fieri morbum vel
casum. M a l . 3. S e i e t L J u s D . V . magnifica haec pro sibi data
prudentia ac pietate commode dispensare con [suler] eque. Interea
clementiae divinae Ill-mam D-nem V - a m cum sibi carissimis com
mendo, [benjevalere opto. Datum K i u k n o v i i , anno 1619. Augusti 9.
Dominationis Vestrae magnificae
cliens
Paulus Cristallus
indignus pastor Kluknoviensis.
3

240.
1619. augusztus
Armbruszter

Ferenc

10.

Pozsony.

Thurzó

Imréhez.

Thurzó aug. 3.-Í levelében foglalt parancsainak eleget tett. A z
ev. státus beleegyezésével a vallásügyet a következő országgyűlésre
halasztották és ha a közfelkelés bekövetkezhető szükségét letárgyal
ták, hazamennek. A továbbiakban a cseh háború állásáról és az
osztrák evangélikusok horni tanácskozásáról ír.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.
Irreg. 8. fasc. — Kiadva: Tört. Tár. 1881. évf. 96. 1.

—

241.
1619. augusztus
Plathy

Ferenc

11. Pozsony.

Thurzó

i

Szaniszlóhoz.

Az országgyűlésen a rendek a nádor által tárgyalásra kiadott
két pontról a végzést ma beadják az uraknak. A morva hadról kü
lönböző hírek érkeznek, a katholikusok szerint a király hada győ
zött, az evangélikusok a morvák győzelméről tudnak. A z t beszélik
továbbá, hogy a királyt római császárrá választották.
1

Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel.
Irreg. 5. fasc.

3

1

V. ö. a 210. számot.
A propoziciókra v. ö. a 269. 1. 1, jegyzetét.

—

1620. február
Cuspinus

Mihály

zsolnai

2.

prédikátor

Zsolna.
Thurzó

Imréhez.

Wesselényi I s t v á n plébánosa fölötte és egyháza fölött a felettes szerepét
akarja gyakorolni, amint azt úgy a hozzá, valamint a bíróhoz intézett levelében
kifejezésre is juttatta. Thurzó segítségét kéri.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 11. fasc.

Illustrissime Domine, Comes, Domine Fautor et Mecoenas honoratissime, salutem cum felicissimo anni auspicati decursu atque recursu animitus comprecor, meaque pietatis precumve officia defero.
Benevolentiam, propensitatem multis nominibus mihi per I l l mam C-nem V - a m declaratam hodie et quotidie grata mente recognoscens, praesentes i n singulari casu necessitatis eo confidentius premere atque ad Ill-mam C-nem V - a m ablegare libuit. Occasionem
praebuit plebanus domini Wescheleni impudens, qui canonica sua
(si tamen quam habet) authoritate ductus, super me, measque officii
partes supernavare cupit, i d quod non tantum ex missa heri ad me
chartula, quam ad clarissimum dominum superattendentem
misi,
coniicio, verum etiam ex literis nuper ad iudicem nostrum datis, qui
bus me capellanum suum nominare non erubuit, evidenter concludo.
Proserpina ista audacia detestanda est et corripienda, praeponatur
ille sua authoritate canonica super farináé suae homines, non super
me, qui talem cum ipso habeam consuetudinem et fraternitatem,
qualem lux cum tenebris. Eapropter Ill-mam C-nem V-am ea, qua
par est, subiectione animi vehementer oro, dignetur modum, impudentiam plebani compescendi adinvenire, vivát ille i n suo tramite,
me relinquat, super me nullám potestatem vel iurisdictionem sibi
praesumat. Etenim si praesens factum ipsi concederetur, reliquo non
praetermitteret, super me cornua sumeré tempore. Confido, planeque mihi persuasum habeo, Ill-mam C-nem V-am postulationi meae
locum daturam, quam ceteroqui clementissimus dominus Deus benedicat, conservet diutissime sospitem et salvam cum illustrissima do
mina domina genetrice et cum dilectissima socia vitae amen. Dabantur Zolnae 2. Februarii anno 1620.
1
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Ill-mae C-nis V-ae
subiectissimus
Michael Cuspinus.
1

Wesselényi István. Magatartására a protestánsokkal szemben v. ö. a
71. és 126—127. s z á m o k a t .
Hodikius János. Bővebben v. ö. a 114. 1. 2. jegyzetét.
2

243.
1620. május
Balassa

Péter

1

12.

Thurzó

Detrekő.
Szaniszlóhoz.

2

Architectoris P á l prédikátor ügyében hozzáintézett kérdésére
tudtára adja, hogy ez a mult években, miután a prédikátorságot el
hagyta, anyjának, Bakics Margitnak, Szentmiklós nevű falujában
telepedett meg mint jobbágy. Nemrégen Bakics Péter bezáratta öt
ven napra, de ügyének megvizsgálását felfüggesztette, mert a faluból
való elmenetelét szorgalmazta. Különben az esperesnek, Dióssy A n d 
rásnak, ebbe az ügybe semmi beleszólása nincsen, mert „ a z papoknakis es keösztek ualo controuersiaknak directiojat s el igazitásátt az
nemes orszagh sem püspeökeökre sem senior urajmekra, hanem b i zonioss azon orszaghbul arra ualo certo numero deputatas szemiliekre, byrakra s directorokra bizta."
Eredeti levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg. 6. fasc.

244.
1620. május

23.

Abrahamides
Izsák Bars-, Nyitrasuperintendense
Thurzó

Bajmóc.
és Pozsony vár megy ék
Szaniszlóhoz.

Sartor Miklós privigyei polgár eskütársaival esküt tett a bajmóci bíró
előtt, hogy a házában élő Zsuzsanna inquilinával nem paráználkodott. A z eskü
letételnél előforduló defectus miatt azonban Thurzó elrendelte, hogy az eskü
tevő és eskütársai az általa előírt módon, a bajmóci vagy a privigyei templom
ban tegyék le az esküt a hívek jelenlétében, ami azonban a mai napig sem tör
tént meg. Lelkészi tisztéből kifolyólag kéri Thurzót, rendelje el, hogy vagy új
ítélet hozassék ez ügyben, vagy pedig az eskü az általa előírt módon templom
ban tétessék le 20 Sartorral egyenrangú eskütárssal. A z eskütársak azonban le
gyenek a bajmóci kerületből valók s miután alaposan kivallatták Őket, a Thurzó
vagy Abrahamides által előírt esküt tegyék le. E z az eskü ugyan nagyon szi
gorú, de csak így érheti el a célját és javíthat.
Eredeti levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg. 6. fasc.

Jesum Christum Salvatorem cum debita sui commendatione
precatus, me et obsequia mea humillime commendo. etc.
Illustrissime Comes et Domine, Domine, Patrone gratiosissime
1

Detrekő ura, 1615-ben tért á t a kath. vallásra. V. ö. a 145. 1. 6. j e g y z e t é t .
A század elején a pozsonymegyei Detrekőhöz t a r t o z ó
Szentmiklóson
volt prédikátor. Ide Balassa Melchior e levélíró a t y j a h í v t a meg. (V. ö. Klanicza
i. m. 214. 1.)
2

et colendissime, tantus est Diaboli furor i n ista postrema insanaque
mundi senecta, ut vere dicere possimus cum apostolo ( i . Pet. 5.),
Satanam eum esse et leonem circumeuntem ubique et quarentem,
quem devoret. Quaerit i n ista ditione Baymociensi, ut devoret animam infelicis Nicolai Sartoris, civis Prividiensis, quaerit animas
illorum omnium, qui p r o Sartore isto ante paucos hosce dies deposuerunt iuramentum, quaerit devorare animas omnium illorum, qui
iuramento interfuerunt et suo iudicio approbarunt atque hoc modo
peccatorum alienorum sese participes reddiderunt, quaerit devorare
animas omnium illorum, qui hunc errorem vident, sciunt et cum
possint, non corrigunt, quaerit devorare etiam meam animam, si tacuero, dissimulavero et tot patiar, sciens et volens perire in aeternum
animas. N a m quamvis mei non sit officii, curare politica et civilia
iura, quaeve politice i b i aguntur atque tractantur, quatenus tamen
in iuribus forensibus delinquitur, contra primam praesertim Decalogi
et legis divinae tabulam, quatenus item video (per horrendum
abusum iuramenti et nominis divini) perichtari animas multorum
hominum, i b i profecto tacere non audeo, non possum, nolo. Illus
trissimam, spectabilem et magnificam D-nem V-am Deus constituit
et esse vult patrem patriae, pastoremque populorum, me autem vult
et iubet esse spirituálém patrem et pastorem animarum. A d Vestram
Illustritatem dicit Dominus (Psal. 2. et 82.): Vos D i i estis, erudimini, qui iudicatis terram. A d me autem apud Isaiam et Jeremiam:
Clama, ne cesses, extolle vocem tuam tanquam tubam et annuncia
populo meo iniquitates eorum etc. Fili hominis, accinge lumbos tuos,
surge et ambula, loquere ad eos omnia, quae dixi tibi, cave, ne paveas ante faciem eorum, ne forte conteram te in conspectu eorum.
Magni Imperatoris coeli et terrae sunt haec verba et imperative prolata mihi et Ill-mae D - n i V-ae. Sicuti itaque nuper Vestra illustris
sima spectabilis et-magnifica D . V . pie et recte fecit ex officio (quod
valde approbo et laudo), videns defectum contra sententiam iuris in
iuramento apud Baymociensem iudicem, quomodocunque praestito,
quod aliam praescripsit iuramenti deponendi formulám ipsi Sartori
et coniuratis, ut illud fieret i n loco sacro vel i n nostro vel in Prividiensi templo, i n praesentia gravium et piorum hominum, ita dolet
valde et mihi et multis piis viris, praesertim ecclesiasticis, quod per
dominum provisorem et Sartorem hoc praestitum non est ad hunc
usque diem, quodve illustrissimae magnificaeque D - n i V-ae non obtemperatur, urgenturque miselli isti subditi eiusdem, ut contenti sint
illo iuramento, apud praefatum iudicem praestito. Interea autem
temporis Nicolaus Sartor, descendens Galgocium, deposuisse se iura
mentum, secundum formám sibi ab Illustritate Vestra praescriptam,
false et praeter veritatem dixit, hoc modo magistratui suo insultans
1
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Bajmóc, Nyitramegye.
Privigye, Nyitramegye.

et illudens. I n summa: Concurrunt i n hoc toto actu plurima, quae
correctionem et animadversionem desiderant.
Ego, si aliud fieri
nequeat, hoc solummodo paterne et ex officio rogo et moneo, ut
vel nóvum ius partibus impertiatur, vel iuxta praescriptum ab Illustritate Vestra deponatur iuramentum, sed i n alterutro templo, solenniter, in facie ecclesiae iurent, non quatuor animas habentes nobiles
(nam audio nobilem unum pro quatuor animatis rusticis reputari,
unam ego animam Creatorem um nobili insevisse, scio ex verbo Dei,
quis ergo tres illas exundantes creavit? Ego i n istis meis sexaginta
annis nondum cognovi.). Sed iuret Sartor cum viginti personis sibi
similibus, personae iuraturae non sint suspectae ex ditione non aliena,
sed mei gratiosissimi domini. Sunt hic per Dei gratiam innumeri homines, p i i , honesti, Deo et suo magistratui fideles. Sunt homines ta
les, qui ad minimum sciant orationem Dominicam, symbolum apostolicum et Decalogum, ut intelligant, quis, qualisve sit ille Dominus
Deus, cuius nomen sacrosanctum, tremendum et terribile, angelis et
hominibus adorabile, in vanum sumeré non licet. N o n enim inultum
relinquet Dominus illum, qui assumpserit nomen eius in vanum.
Examinandi itaque videntur coniuratores omnes.
Denique iurent
iuxta praescriptam sibi ab Illustritate Vestra formulám, vel sane a
me (si sic piacet) praescribendam i n hunc modum:
Ego N . N . iuro per Deum v i v u m , patrem, filium et spiritum
sanctum, quod sicuti certo et sine ulla dubitatione scio, in hoc meo
corpore me unicam saltem atque meam, non alterius hominis ratio
nalem habere animam, sicuti certo et sine ullo dubio scio, me hodie
stare hic in isto templo Prividiensi et non alibi. Sicuti scio certo et
indubie, puerum et infantem, hodie saltem natum, immunem, innocentemque esse a contactu et fornicatione Susannae, inquilinae N i 
colai Sartoris, etc. Ita certo et indubie intus in corde meo et con
scientia scio et novi hunc Nicolaum Sartorem, purum, mundum et
innocentem esse a contactu huius mulieris Susannae, quae per hos et
hos annos, menses et dies, in ipsius domo, tanquam inquilina vivens,
impregnata, istum peperit infantem. Sic me salvet et iuvet i n aeternum sacrosancta Trinitas, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Quodsi
vero iuravi false et in isto iuramento nomen Domini invanum
sumpsi, hac ipsa hora, ubi templo egressus fuero, absorbeat me terra
viventem cum anima et corpore, sicuti absorbsit blasphemum Chore,
Datan et Abiron. Perdat me Deus ignibus caelestibus de terra, neve
memoretur nomen meum amplius etc.
Scio, illustrissime Comes, et videt pia vestra mens et omnium
piorum hominum, horrendum istud et durissimum iuramentum. Sed,
o Domine Jesu Christe, terribilis etiam est inter insensatos mortales
et fulminibus plectendus nominis tui divini abusus. D u r o nodo ergo
durus cuneus adhibendus. Ex malis moribus bonae leges nascuntur.
Sic, sie, sie inquam, nobiles iIii in conscientia pungendi sunt, qui
quatuor rusticorum animas habere, se profiteri videntur, caveant sibi
#

diligenter et cautius deinceps mercari discant. N a m , si unicam illam
nobilem amiserint animam, ubi manebunt tres reliquae? Transibit i n
nihilum, quod fuit ante nihil. Gnedigster hohgebittender
Herr:
Durus sum et horridus hac i n parte, fateor, aber lieber Herr Gott,
agitur de gloria nominis Dei et de salute animarum omnium nos
trum. Gott sagt zue mier: Die eis et salvasti animam tuam. D i x i ego
et salvavi animam, conscientiamque meam. Si obtemperabitur mihi,
bene quidem, sin minus: Den noch habe ich das meine gethan. Meine,
ich es nicht väterlich hiemit, priesterlich, auffrecht und theologisch,
so geh es an mir aus und bitte Ewer W . G., die wollens auch von
mir nicht anders, als kündtlich und tanquam ovicula a pastore suo
fideli et vigilante auff und annemen. Jesus Christus nobiscum. Baymocio die Urbani (25. Maji) anno 1620.
Illustrissimae Sp-lis ac M-ae D-nis V-ae
servitor humilis
Isaac Abrahamides Hrochotius m. p.

245.
1620. június

Baldvin

Frigyes

wittenbergi

7.

Wittenberg.

egyetemi

tanár

Thurzó

Imréhez.

A z elmúlt héten hozzáintézett levelében kérte az egyetem teo
lógia karának tanárait, hogy valaki írjon cáfolatot Pázmány Péter
„ A z isteni igazságra vezető kalauz" c. munkájára. Bár most a ta
nárok el vannak foglalva a Photinus tanait hirdetőknek és a kálvi
nistáknak a megcáfolásával, a kérést elő fogja terjeszteni és ha senki
sem vállalná a munkát, ő maga fogja azt elvégezni.
1

Eredeti,
8. faec.

1

sajátkezű

levél,

zárlatán piros viaszpecsét nyomaival. —

Irreg.

A cáfolat Baldvintól jelent meg 1626-ban „Phosphorus veri Catholicismi. . . ." címmel. V. ö. a 101. 1. 3. jegyzetét és a 256. számot. — Pázmány cá
folatával foglalkozott Meisner B a l t a z á r wittenbergi egyetemi tanár is, amit bi
zonyítanak 1616. május 5.- és okt. 7.-én Wittenbergből Thurzó Györgyhöz inté
zett levelei. Tudtára adja Thurzónak, hogy János G y ö r g y választó megengedte
neki, hogy P á z m á n y írásának cáfolatát elkészíthesse. Kéri tehát Thurzót, hogy
az írást latinra fordítva küldje meg neki. (Árv. lt. Fasc. 211. No. 54. és Irreg.
2. fasc.) Ü g y látszik, hogy először Meisner fogott a Hodegos megcáfolásához.

246.
1620. június
Czobor

Erzsébet,

9.

Biccse.

Thurzó György
nádor özvegye,
Kuran
a nagyfalui egyház
diakónusához.

Mártonhoz,

Mivel az eddigi biccsei diakónus, Cbmel Mihály m e g h í v a t o t t a teplici egy
házba, helyére a superintendensnek és másoknak ajánlatára ő t hívja meg. Kéri,
hogy a meghívást fogadja el.
Eredeti levél, zárlatán viaszpecsét nyomával. — Irreg. 10. fasc.

Reverende Domine i n Christo nobis honorande.
Salutem et benevolentiae nostrae propensam oblationem. Postquam praeteritis hisce diebus reverendus v i r dominus Michael Chmel,
qui hactenus ecclesiae nostrae Byttchensis i n diaconatu gnariter et
fideliter servivit, non sine divino instinctu per certa et legitima me
dia ad régimen ecclesiae Christi, quae i n Teplicze, possessione nobis
vicina, colligitur, rite evocatus et iam iam abducendus sit: Nobis
tanquam magistratui loci huius i d vel imprimis incumbat, u t i d
summo procuraremus studio, quo secundum apostoli praeceptum
sermo Christi inter nos inhabitaret opulenter, eidem ecclesiae nostrae
Byttschensi de alio idoneo pio et erudito diacono prospicere volentibus, accedente ad i d reverendi admodum domini superintendentis
ac reliquorum ecclesiae istius compatronorum calculo, Reverenditas
Tua prae ceteris nobis commendabatur, cui provinciám illám concredere, eandemque i n locum memorati Michaelis Chmel diaconi surrogare possemus. Quare eandem sedulo requirendam rogandamque
esse duximus, voluntati ea i n parte divinae, tum nostrae vocationi
sese non gravatim accomodare, officiumque diaconi istius ecclesiae
Byttschensis assumere, Reverenditas T u a non abnuat. Factura do
minó Deo (cuius glória hic quaeritur), t u m nobis rem gratissimam,
ecclesiae Christi utilem et necessariam suaeque personae cumprimis
dignam. Nos pro solito erga sacrosanctum ministerium affectu et
honore, etiam Reverenditatem Tuam omnem benevolentiam, defensionem ac data occasione, ad maiora promotionem pollicemur. Nec
ambigimus, quin eadem votis nostris et vocationi huic tanquam legitimae sit paritura. Quam i n reliquo divinae clementiae commendamus. Datum i n arce nostra Byttschensi die 9. Junii anno 1620.
1

2

1

3

Erga Reverenditatem Tuam benevola illustrissimi quodam
domini comitis Georgii Thurzó, alias regni Hungáriáé palatini
relicta vidua
Czobor Erzebeth m . p .
1

2

3

Nagybiccse, Trencsénmegye.
Trencsénteplic, Trencsénmegye.
Hodikius János. V. ö. a 114. 1. 2. jegyzetét.

1620.
Domaniczenus

György

augusztus
znióváraljai

16.

Znióváralja.

prédikátor

Thurzó

Szaniszlóhoz.

Már kilenc hete, hogy Zmeskal Jaroszláv és a város meghívására az egy
ház élén áll, de még semmi fizetést nem kapott. Thurzó kiküldte ugyan szám
vevőjét a tizedek beszedésére, de, mivel nincs rá utasítása, vonakodik a prédiká
tornak az őt megillető tizenhatodot kiadni. Kéri Thurzót, rendelje el, hogy a
szokásos prédikátori javadalmat, mint az eddigi prédikátorok, ő is megkapja.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. ti. fasc.

Illustrissime et magnifice Heros et Domine, Domine mihi cie
mentissime. Salutem et omnia fausta Ill-mae ac M-ae D - n i V-ae a
Domino Deo devote precatus, mea eidem servitiola cum subiectione
debita deditissime commendo etc.
Novem, sabbatho hoc praeterito, effluxere septimanae, ex
quo ad regendam Waralyensem ecclesiam per generosum dominum
Hieroslaum Zmesskal et cives oppidi eiusdem legitime sicuti vocatus, ita etiam introductus sum. Iam vero hic gubernacula ecclesiastica tenens, fame cum liberis meis tali premor, ut panem quotidianum pecuniis propriis per integrum annum emere, necesse debeam. Ratio: Quia inventarium frugum autumnalium nullum inventum est, quia autem Ill-ma ac M . D . V . iam fidelem rationistam
ad exigendam decimam frugum autumnalium et vernalium ad nos
emisit, nec eidem partém sedecimam, pro more iuste consueto, pastorem concernentem, dare commendavit, eandem mihi sine voluntate Ill-mae ac M-ae D-nis V-ae quodammodo difficulter dare reluctatur. Eapropter visum est mihi Ill-mam ac M-am D-nem V-am,
tanquam patronum clementissimum praesentibus requirere, pro commissioneque eandem rogare, qua habita, accidente hoc, pastor sicuti
antehac, ita etiam modo et imposterum gaudeat, eodemque potiatur.
Quod confido, apud Ill-mam ac M-am D-nem V-am ob respectum
Dei me facile obtenturum. Est certe Deus, est, qui hanc promptitudinem Ill-mae ac M-ae D-nis V-ae centuplo recompensabit, tandemque i n omni aeternitate corona immarcessibili coronabit. U t
valeat, Ill-ma et M . D . V . , ad divini nominis glóriám, ecclesiae Dei
aedificationem, subditorum suorum salutem et reipublicae christianae
emolumentum, quam diutissime incessanter oro.
1

2

Datum Waralyo 16. die Augusti anno currente 1620.

1

Znióváralja, Turócmegye.
Barsi alispán, később Bethlen kamaragrófja. Résztvesz a zso'nai zsi
naton, tagja az artikulusok megszerkesztésére kiküldött bizottságnak. Adatok
ta'á'hatók reá Botka Tivadar: Lipthay Imre emlékezete. 1867. 9. s köv. 11.
2

Ill-mae ac M-ae D-nís V-ae
humillimus deditissimusque servitor
Georgius Domaniczenus
pro tempore pastor ecclesiae Dei
Waraly, qua colligitur indignus
m. p.

248.
1621. szeptember
Thurzó

Szaniszló

Turcsányi

4.

Jánoshoz,

Sempte.
Bajmóc

vára

prefektusához.

Meghagyja neki, hogy az elhalt Abrahamides Izsák könyveit foglalja jegy
zékbe.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes,

címeres viaszpecséttel.

— Irreg.

10.

fasc.

Generose Domine, Amice nobis hororande. Salutem et omnia
felicia precamur.
M y w e l szegény Istenben el niugott I s á á c praedikator uram
keönyuey, az mint értiük, gonduiseletlenül wannak, kiknek i m i t t
amott walo hemperkedések nem kichin kár. Akarank Kmednek megy
yrnunk, hogy azokot kichinteöl fogua nagigh mind registrallia
Kmed, tálam találkoznak ollianok, k i k az my bibliotékánkban ninchienek
Isten sokáig eltesse Kmedet yo egesegben. Da
tum in arce nostra Sempthe die 4. Septembris anno 1621.
1

Generosae Dominationis Vestrae
amicus benevolus
Comes Stanislaus Thurzó m. p.

3

Kívül rájegyezve: Emanatae in arce Sempte 4. Septembris 1621. Exhibitae
10. Septembris 1621. Ego L . B . aperui in absentia domini praefecti
2

1

Abrahamides Izsák.

2

Bors Lőrinc számvevő.

3

Pozsony-,

Nyitra-

és Barsmegyék

superintendense.

Ugyanerről a napról kelt Thurzó Szaniszlónak Abrahamides özvegyéhez,
Apollóniához írt levele. Kéri, hogy az elhunyt superintendens könyvtárából sen
kinek sem ajándékozzon el semmit, hanem engedje meg, hogy Spiegler Gáspár
pozsonyi esperes és Turcsányi János prefektus azt leltározhassák az ő számára,
mert szándékában van egy nagy k ö n y v t á r a t felállítani és e könyveket is e célra
megszerezni. (Irreg. 6. fasc.)

Keltezetlen.

Szapári

István

győri

[1621J

nemes

Thurzó

Szaniszlóhoz.

1

Preuner J á n o s győri főkapitány kiűzte Győrből és megtil
totta neki, hogy bármelyik végvárban le merjen telepedni. Mindezt
pedig azért tette vele, mert tavaly a besztercebányai országgyűlés
előtt a győri zsoldosok nevében megjelent és ennek határozatát kér
te, hogy a győri sereg prot. prédikátort vihessen be. Kéri Thurzót,
járjon közbe érdekébe, hogy visszatérhessen Győrbe.
Eredeti levél. — Irreg. 15. fasc.

250.
1622. február
Czobor

Erzsébet,

Thurzó
pásztói

1. Biccse.

György
javai

özvegye,
Tatay
kurátorához.

Györgyhöz,

1

Panaszkodott a pásztói prédikátor, hogy sem a szegénység
nem fizeti járandóságait, sem pedig Tatay nem adja k i a neki egyessége szerint kijáró konvenciót. M i v e l pedig a kurátor kötelessége ar
ról gondoskodni, hogy a prédikátornak a nép között meg legyen a
becsülete és járandóságait rendesen megkapja, utasítja Tatayt, hogy
a prédikátor hátralékos saláriumát adassa meg és a jövőben is min
dig idejében adja meg. A z urasági jövedelmekből jár a prédikátor
nak kántoronként tíz forint, a szegénység pedig ugyancsak kánto
ronként hat forint 25 dénárt tartozik fizetni.
Eredeti levél, zárlatán viaszpecsét nyomaival. — Irreg. 10. fasc.

1

Freiherr auf Stübin, Fladnitz und Rabenstein. Haditanácsos, kamarás.
Győrvárának főkapitánya.
P á s z t ó , Nyitramegye. Prédikátora 1620-ban Strbanus János. (V. ö. 1620.
aug. 30.-án P á s z t ó n kelt n y u g t á j á t arról, hogy az 1620. óv első negyedének fe
lére kijáró öt forintot H o r v á t h G y ö r g y p á s z t ó i t i s z t t a r t ó t ó l felvette. A nyugta
H o r v á t h 1620. szept. 4.-én kelt t ó t n y e l v ű elszámolása mellett fekszik. Irreg. 14.
fasc.) E levéllel egyidejűleg megküldötte Czobor Erzsébet Tataynak a prédikátor
díjlevelét is. (Árv. lt. Fasc. 198. No. 27.) E szerint járandóságai: Marhás job
bágy u t á n 2 csapott nagyszombati mérő búza, vagy rozs, házas zsellér után
ugyanez egy t e t é z e t t mérővel, ú g y a jobbágy, mint a zselér u t á n 1—1 kenyér,
„tikfy" és „pénz", temetéstől és esküvőtől 12—12 dénár, „beavatástól" 1 kenyér,
kereszteléstől 1 kenyér, 1 kappan vagy helyette két tyúk. Van az egyházhoz
s z á n t ó , s z ő l ő és erdő, jövedelmüket a prédikátor élvezi. Czobor Erzsébet ad
készpénzben 70, Thurzó Imre 25 forintot. É l pedig P á s z t ó n most 33 marhás job
bágy és 31 h á z a s zsellér.
1

251.

•

Keltezetlen.

Óvár

tanácsa

[1622J

és polgársága

Thurzó

Szaniszlóhoz.

Mivel eddig akaratuk ellenére m á s vallású (kath.) lelkészt kellett tarta
niuk, kérik Thurzót, hasson oda a mostani országgyűlésen, ha a vallásügyről
ugyan egyáltalán s z ó esik, hogy nekik vallásuk szabad gyakorlata megenged
tessék.
Eredeti levél. — Irreg. 8. fasc.

Illustrissime ac magnifice Domine, Domine, nobis gratiosissime etc.
Salute praemissa servitiorum nostrorum humillimam commendationem. Nagodat mint kegmes vrunkat ez mostony supplicationk
által chiak azért kénszeritteténk alazatossan megh talalny, miuel
hog ennek eleötte való ideökben, keduwnk es akaratunk ellen, va
rosunkban más renden walo tanéttot, nem ollyat, az k i az relligioban velwnk eggiet ertet wolna, keölletet tartannunk. Keönyeörgwnk annak okáért Nagodnak, mint kegmes vrunknak, hog ha ez
mostony orzágh giwleseben az relligio feleöl valami emlékezet
lenne, Nagod az mi szegény varosunkatis megh tekentuén, az teöbbi
keözeöt foglaliion es tegien emlékezetet my feleölwnkis Nagod,
hogy Nagod által mindennemeö változtatásokat teölwnk el terétuen, az my relligionkban es vallásunkban bekeseggel megh marad
hassunk. Mellyet Nagodnak io egesseges es io szerenczies hoszu
eletiert Istenhez minden napi imatsagunk által megh igyekezzük ala
zatossan szolgalny. Nagodtul, mint kegmes vrunktol, minden jo es
kegmes valazt varunk.
Earundem illustrissimarum ac magnificarum Dominationum
Vestrarum
humillimi
N . judex et jurati cives ac tota
communitas oppidi Ouariensis.
1

2

252.
1623. április
Eszterházy

Miklós

2.
Thurzó

Lakompak.
Szaniszlóhoz.

Tiltakozik Thurzónál Trencsénmegyének a teplici egyház ügyében hozott
ítélete ellen. Felhívja figyelmét, hogy az egyház birtoka őt és Wesselényi Ist
ván fiait illeti meg, nem pedig azokat, akiknek az alispán azt odaítélte. Mivel
1

2

V. ö. a 97—98. és 107. számokat.
Feltehetőleg az 1622,-i soproni országgyűlés.

nem akar a megye ítéletének erőszakkal ellene szegülni, kéri Thurzót, tegyen
igazságot.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 7. fasc.

Illustrissime Comes, Palatine, Domine et Affinis observandissime, servitiorum meorum addictissimam commendationem.
A z Kegd leuelet, meliet Galgoczrol 26. Mártii irth, 2 Április
adtak megh
Mas leueletis uetem Kegnek ugian chak
szinten ma az tepliczei zentegihaz felöl. Bánom hogi euuel köl ter
helnem Kegdet, de latia az igassagh mind az nemeös varmegietöl s
mind az iuspatronatusagot praetendalo vraimtol hamissunk vagion,
mert ahul azt i t i l i az neömeös varmegie, hogy nekem keueseb kö
zöm volna az iuspatronatusaghoz az mas praetensoroknal, az ö
kegnel nem constal, merth ha engemet megh halgatot volna, ugi
teczet uolna az k y s mégis mutatam volna ö kegielmeknek, ha az
szüksegh kiuanta volna, hogi nagiob ot az en naturalis tutorsagom,
hogi szem mint az ö zomszedsagok, de ha ez nem uolnais, hiszem
örökösök az Veszeleni vram fiays, kiket nem kötőt megh az attiok
fassioia s mindenök töbis mar tizenketes esztendősnél s azoknak
hiszem ot az en fiamnakis, k i azis örökös es az az hul az templum
van, azoknak az praetensoroknak chak egi talpallatni földök sem
leuen, nem latom miképpen uehetek el ezektől az igaz haeresektöl
az iuspatronatusagot es azoknak az idegeneknek itiltek. Isten latia
mint az tűzben, hogi nem örömest tennem uyomot, ugi nem köl
nekemis ez az giülölseges vezekedes, de nekünkis lölkünkben iar s
az örökös helnek vrai és patronusi, k i k chak ket három eztendö
muluannis sui iuris lezen, catholicusok leuen es az egez ot lakos
kössegis azon egi vallásban leuen, ket három embernek praetensioiaert mérth köllöt az neömeös varmegienek es viceispani vramnakis oli orzagunkban szoha nem hallót exequutionak formaiat köuetni, az kiket szem citál szem conuincalt, soha megh nem tudom
gondolni, hanem ha chak az, hogi neki szabad. En annakokert
mégis Keghez mint summus iustitiariushoz az aruak kepeben foliamodom s kérem Kegdet, hamissat nekik ne engedgien tenni, mert
nem tudunk m i t chelekedni, protestálnunk köl mégis Kegd elöt,
hogi utat köl kereznem, az mit efféle hatalmaskodók ellen magunk
honniaban es iurisdictioiaban megh oltalmazuk magunkot, kiről ha
Isten adna, hogi szemben lehetnek, Kegdet kez volnék böuebenis i n 
formálnom Kegdet. Mégis kérem azért Kegdet, paranchollia megh
Kegd, supersedeallianak efféle violentiaktol es a kinek mi praetensioia vagion az ius patronatusaghoz, kerese suis módis, habent
Moisen et profetas, hiszem vagion törueniek, k i t köuetuen nem uethetik el utiokot. En az Kegd böchöletierth chak azt nem miuelem,
az k i szinten lehetetlen tőlem, bizonnialis iromis Kegk, hogi eddigis
az Kegd tekinteti nem forgót volna elötem mas utonnis, obuialni
tudtam volna en afféle hatalommal való executioknak, mert megh
bochasson ö kegnek, de ha vice ispaniokot akar k i instantiairais ot-

tan k i küldik s mingiart fegiuert adnak az kezeben s k i hanniak égi
ket iurisdictioiabol mast ültetnek beleben, ez ighen inuersus ordo
lezen s mind neömeössegünket s mind egieb szabadsagunkotis föl
kezdi forgatni, k i t hogi az Kegd fő gonduiselete alat giakorlassanak,
remenlem azt Kegd megh nem engedi es se minket, vgi mint tutores
naturales, se pedigh az mi giermekinket, vgimint örökös haereseket
es az helnek patronusit háborgatni nem paciallia, k i t igiekezünk
Kegnek mégis zolgalni. Tarcha megh Isten Kegdet io egesseghben.
Datum in castello Lakompak die 2. Április anno 1623.
Ill-mae D-nis V-ae
servitor et affinis paratissimus
comes Nicolaus Ezterhas de Galantha m. p.

1

253.
1623. július

Zrinyi

György

horvát

16.

Csáktornya.

bán Thurzó

Szaniszlóhoz.

A muraközi prot. prédikátoroknak Thurzónál ellene emelt vádjai nem
helytállók. Csupán az történt, hogy m i u t á n bátyjával, Miklóssal, az ősi birto
kokon megosztozott, a neki jutott részekből a prédikátorokat szép szerével, ingó
ságaikat is velük adván, kibocsátotta, mert a jobbágyság is kath. papot kívánt.
E z pedig nem ütközik a bécsi végzésekbe.
Eeredeti levél, zárlatán piros viaszpecsét nyomaival. — Irreg. 7. fasc.

Illustrissime Domine, Domine, Fráter semper observandissime.
Servitiorum meorum devinctissima commendatione praemissa.
Akartam uolna bizonj, ha az i t t h ualo murakozbely praedikator vraim Nagdat mas bizoniosb es nyluab ualo dologrul találtak
uolna megh, minnt sem, hogy en (az mint Nagod nekem ir feleoleok) eöket az en jozagombul k y wzuen, magok eoreokeos pénzen
ueth iozagokat, maiorsagokat es szeoleiket el uettem uolna theoleok.
En Nagos vram, senky iozagat, se maiorsagat nem keuanom s attul
mast sem akarok megh foztanom, uagion Istennek kegyelmessegeböl miuel élnem azon kiuulis. Hanem uagion ebben az m i i t t h ualo
murakozbely jozagunk allapotia ez elmúlt napokban b a t t h y a m
vrammal eo kegmeuel magunk io akaratunkból consensu mutuo fraternali tettönk egy uelegezest, kireol ugian leuelekis keoltenek keözeötteonk magunk kezeirasa s peochety alat, hogy ualaminnt az
egieb jozagh i t t Murakeozben ket fele oszlón keozeottünk, hasom1

2

1

A teplici egyház kegyuraira és k ö z ö t t ü k a kegyuraságért folyt harcra
v. ö. a 127. s z á m o t jegyzeteivel.
Zrinyi Miklós. L . bővebben a 194. 1. 2. jegyzetét.
Atvjuk, Zrinyi György birtokainak 1592-ből való felbecslése. Tört. Tár.
1895. évf. 3-9. s köv. 11.
1

2

lóképpen. az egyhazokis es parochiak oszollianak keth fele sok i n conuenientiak eltauoztatasanak okaerth. Batthiam vram minnt
idősb, elsöbbenis az mely helekbely egyhazak teczettenek eö kmenek,
ualozthuan azokat magának, enis az utan ualaztottam magamnak.
Vgyhogy eo kegmenek az valoztas szerint az fele iutoth az egyha
zuknak az maga portioiara es nekemis fele az magam portiomra
az ualoztas szerint. Eo kegme az maga uallassan ualo praedikatorokat tartia az maga rezin, enis az magam jozagaban talaluan az en
uallasom ellen ualo praedikator vraimat, nem ugy az mint eok Nago
dat informáltak, hogy k y wztem uolna, hanem tisztességesen, se ma
gok szemelieben se marhaiokban megh nem karossetuan, az magam
jozagombely portiombul k y bochiattam es helettek uallasombely
popokat helheztettem, mert az szegeni keössegis, k i k azon egyhazokhoz tartoznak, oda szolgainak, mind azon catholicus uallason uadnak, azon keoniörgeottenek untalan, hogy nekik az
magok uallasabely pápista papokat hoznék. Ezzel senki ellen nem
chelekettem, szabad uagiok az magam jozagommal, feokeppen az
alattam ualo leolkeök ismeretire akaruan gondot uiselni, kire magok
indetottanak. Vysagot semmit jozagunkban be nem hoztam, mert az
elöttis, szegény idueozwlt attiamnak előtte, Murakeoz mind catho
licus uolt es nem mas uallasonbelj, hanem catholicus papok uoltanak i t t Muraközben. N e adgia Isten, hogy en egy punctbannis az
Viennenses sanctiokat es statutakat föl bontany igiekeznem, söth
igen obserualom. H a ez en catholicus subditussim se őket szenuedny,
se szolgalnj, se fizettni nem akarnak praedikator vraimnak, chudalom, hogy magok eröuel introtrudalnj akariak magokat es jozagom
bely egyhazimat, k i k magam részire iutottanak, hatalmassan bírnia
igiekeznek. Illien mod nelkeol ualo informatioioknak Nagod helt
ne adgion, kérem Nagodat. Praedikallianak ott, az hol acceptalliak
az jámborok, magam alattam ualoknak en találtam leolky pastorokat, azzal contentussok, eo kmek tanítását nem keuannak. Nagod
nekem paranchollion, eltigh igiekezem Nagnak zolgalny. Ezzel él
tesse Isten Nagdat sokaigh kedues io egessegben. Datum ex arce
Chyakthor [nya] 16. die mensis Julii 1623.
Ill-mae D-nis V-ae
servitor et fráter devinctissimus
Georgius comes a Zrenio.
3
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A szigetvári hős unokája, G y ö r g y fia. Szül. 1598-ban, megh. 1626-ban.
P á z m á n y h a t á s a alatt elhagyja a t y j a h i t é t és 1622-ben á t t é r a kath. vallásra
s megkezdi a birtokain levő egyházak rekatholizálását is. 1625-ig a Muraköznek
14 helységéből ű z t e ki a prot. prédikátorokat. Miklós bátyjának 1625-ben mag
talanul történt elhalálozása u t á n pedig az egész Muraköz reászállott és még na
gyobb hévvel fogott az áttérítéshez. V. ö. Haller J . : Adatok a muraközi refor
máció történetéhez. Prot. Szemle. 1917. 249., 366., 431. 11. — Payr Sándor i.
m 1. k. 415. 1. és Fraknói Vilmos: P á z m á n y Péter i. m. 270. 1.

254.
1624.
Zsámbokréthy

György

január
és Plathy

30.
Ferenc

Sasvár.
Thurzó

Szaniszlóhoz.

A sasvári kath. pappal való megbeszélésük alapján közlik vele, hogy ez
beleegyezett, hogy Thurzó
prédikátora
prédikáljon a templomban.
Kikötötte
azonban, hogy mikor a holttestet beviszik, tekintettel a m e g h í v o t t szomszéd pap
ságra, először a katholikusok mondhassanak misét. De erről is hajlandó lemon
dani, ha a katholikusok a vár piacán tarthatnak prédikációt.
Eredeti levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. — Irreg. 6.
fasc.

Illustrissime Comes, Domine, Domine nobis gratiosissime. F i delium servitiorum nostrorum i n gratiam C-nis V-ae humillimam
commendationem. Akarank Nagodnak mint kgmes urunknak érte
sere adni, hogi mink az teöretlen útban es nagi iszoniu feörgetegnek
miatta elöb ide nem érkezhettünk Sasinban, hanem tegnap dellest
eöt orataiban es bé sem iöttünk addig az varban, hanem elseöbenis
az szent egihazban mentünk megtekinteni az botot, azután akartunk
beszélgetni i t t ualo pappal mingiart, de házánál nem találtuk, ualami paraszt meniegzei lakodalomban uolt
M a szemben
leven vele minden módon, mentei teöb es iob ratiokoth hozhattuk
eleö, ugi persuadealtunk neki. De teöbbet nem uegezhettünk, ha
nem meg engette, hogi az N g d prédikátora prédikallion az szentegihazban. De ugi, hogi midőn az testet beviszik eleöszeöre eök az
eö misseieket auagi sacrumokoth uegezzek, k i t leg feöllieb fél ora
alatt véghez uiszik. Mert eökeötis az keörül ualo papságot, minek
előtte mink ide iöttünk, mind hiták es lehetetlen, hogi hiuatalosak
leven mintegi maimok, czak ugi állanának. Auagi, ha azt nem akariuk, tehát az vár piaczán ualo predikatiot engegiük eö nekiek es
az szentegihazban semmi ceremóniát nem celebrálnak. Teöbbet nem
végezhettünk vélek, mert az i t t ualo gonduiselök mind hittak az pap
ságot az temetésre. Ez alatt, ha teöbbet nem végezhetünk vélek, az
mit jobnak iraniozzuk, azt czelekeszük. Erreis sok szép szókkal es
persudealassal uettük. Tarcza meg az U r Isten N d t sok esztendeig
io egessegben. Datum i n Sasin die 30. Januarii anno 1624.
Ill-mae C-nis V-ae
humillimi servitores
Georgius Sambokreti
Franciscus Platy m. p.
1
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Sasvár, Nyitramegye. A czoborszentmihályi Czobor család birtoka.
Valószínűleg a Czobor család valamely tagja temetéséről van 6zó, a
család genealógiája hiányában azonban a személy nem volt megállapítható.
A Zsámbokréthy család már a X V I . század közepe ó t a a Thurzók szol
gálatában áll. G y ö r g y Galgóc vára prefektusa, majd Semptét és B a j m ó c o t is
igazgatja, A z apa halála u t á n fiait s z o l g á l t a tovább. Megh. 1631-ben. (V. ö.
Rudnay Béla: A Zsámbokréthyak. Bpest, 1908. 112 s köv. 11.)
Thurzó Szaniszló komornyikja. V. ö. a 245. 1. 1. jegyzetét.
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1624,
Fidicinis

Miklós
megyék

március

22.

Bajmóc.

bajmóci prédikátor,
Pozsony-, Nyitraés Barssuperintendense
Thurzó
Szaniszlóhoz.

Fecher Gáspár kossi prédikátor annak ellenére, hogy a bajmóci esperességnek esküvel kötelezte m a g á t , hogy Vizkereszt ünnepére a koasi parochiába
vissza fog térni, mind e mai napig nem tért vissza. Kéri Thurzót, adja neKi
tudtul, hogy vájjon tovább várjon-e a prédikátor visszatérésére, vagy pedig he
lyette másik prédikátort állítson az egyház élére.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán papirfelzetes, címeres viaszpecséttel. —
Irreg. 7. fasc.

Illustrissime Comes ac Domine, Domine gratiosissime. Salutem
et omnium conatuum felicissimos successus a Deo patre per Christum
Jesum Ill-mae C-ni V-ae precatus, meam commendationem defero.
I n causa reverendi Casparis Fecher, hactenus ecclesiastae Kossensis, I l l - m a C. V . informari cupit, qua videlicet forma, vel quibus
sub conditionibus ille hinc dimissus fuerit. De eo itaque Ill-ma D . V .
sic accipiat. Ex orali commissione ab Ill-ma C-ne V-a ad me Syntaviae instituta, ego negotium reverendi Casparis Fecher ad clarissimum dominum seniorem venerabilis contubernii per districtum
Bajmociensem detuleram, qui sine mora convocata fraternitate Prividiam in frequentia ipsius ex reverendo Casparo Fecher etiam in
praesentia mei serio quaesivit, anne, si dimittetur, ad ecclesiam Kossensem redire velit, vel minus? Ille cum multis verbis reditum polliceretur, tandem deliberatum fűit, ut se venerabili contubernio iura
mento obstringeret et certum sibi terminum deligeret, quo vel personaliter adesse vel per literas me aut clarissimum dominum senio
rem, an possit aut non possit redire, certiorem redderet. Deliberationi subscripsit et terminum deliget festum Epiphaniarum, super
quo etiam iuramentum solenniter deposuit. Consideratis autem peregrinationis difficultatibus et incommodis plurimis, venerabile contubernium ipsi vicissim ex deliberatione, ut saltem ad festum conversionis Pauli rediret, concessit. Tandem ego, cum venerabile contubernium super eo ex me quoque censuram peteret, ex authoritate
mea superintendentiali ipsi adhuc post festum conversionis Pauli bis
quindenam praefixi, ut si intra istud temporis intervallum vel non
rediret, vel causas diuturnicis absentiae per literas non exponeret,
tandem liberum esset ecclesiae Kossensi, alium idoneum surrogare
1
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1

Fecher Gáspár kath. szerzetes volt és áttérése u t á n Thurzó a nyitra
megyei kossi gyülekezetbe helyezte. Ügyére egyéb adatot nem találtunk.
Sempte, Nyitramegye, Thurzó Szaniszló udvartartásával.
A bajmóci kerület esperese Spiegler Jakab tótprónai prédikátor ( K l a nicza i. m. 149. 1.)
Privigye, Nyitramegye.
2

3
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ministrum. Iam quia haec omnia praeterierunt et ille nec persona
liter comparet, nec scripto absentiae suae causas exponit atque I n 
terim ecclesia expetit, ut domi suum habeat ministrum, Ill-ma C. V .
expendat, an adhuc reditum reverendi domini Casparis Fecheri expectare, vel vero de idoneo successore providere debeamus vel m i 
nus? atque super eo, ut tum me, tum clarissimum dominum seni
orem, cum veneranda fraternitate, benigne informet, maximopere
rogo. I n reliquo Ill-mam C-nem V - a m divinae protectioni commendans et diutissime et felicissime valere cupio. Bajmocy die 22. M á r 
tii anno salutis 1624.
Ill-mam C-nem V - a m humiliter suspiciens
Nicolaus Fidicinis
templi Bajmocziensis praepositus
etc.
5

256.
1624. augusztus
Baldvin

Frigyes

21.

wittenbergi
egyetemi
Thurzó György
nádor

Wittenberg.
tanár Czobor
özvegyéhez.

Erzsébethez,

Május 8.-án hozzáintézett levelében tanácsát kéri arra, hogy
unokáját, Jakusics G y ö r g y ö t , a lipcsei vagy a wittenbergi egyetemre
küldje. Wittenberget ajánlja, amely nem érezte meg annyira a N é 
metországot ért sok csapást. M a is 800—900 tanulója van. A z ellá
tás árai folyton változnak. „ U t tamen aliquid scribam, pro victu
unius septimani singulis personis ad minimum Joachimicus cum d i midio numerandus est, pro qua pecunia singulis prandiis quatuor apponuntur cibi, in coena tres, singulis prandiis et coenis cantharus
bonae cerevisiae apponitur. Si quid extra illud demensum bibitur,
seorsim pretium solvendum est. Musaeum quotannis pro 20 Joachimicis aut circiter haberi potest. Pro lignis, candelis, lecto unius
1

6

Galgóci prédikátor, majd a biccsei iskola rektora, Abrahamides halála
után pedig 1622-ben Pozsony-, Nyitra- és Barsmegyék superintendensévé válasz
tatott és Thurzó meghívta a bajmóci gyülekezet prédikátorává. Megh. 1625-ben.
Rövid életrajzát 1. Schmal i. m. 41. 1. A bajmóci diakónus 1625-ben Fekna
Mátyás. (V. ö. 1625. nov. 26-án Bajmócról keltezett leveiét Bors Lőrinchez.
Irreg. 10. fasc.)
Thurzó Györgynek első feleségétől, Forgách Zsófiától s z ü l e t e t t leányá
nak, Juditnak és Jakusics Andrásnak a fia. A z anya a gyermeket eredetileg a
boroszlói egyetemre akarta küldeni, amint ez 1624. jan. 24.-Í Thurzó Szanisz
lóhoz írt leveléből megállapítható, mert „ i t t az my orszaghunkban nemis lewén
haboru ideökhez képest az iffiusaghnak tanításra walo helek" és „mint hogy az
(t. i. a boroszlói egyetem) my hitünkén walo oskolais". Kéri a nádort, hogy ír
jon fia érdekében az egyetem tanáraihoz. (Irreg. 7. fasc.)
1

personae et similibus quotannis ad minimum 50 Joachimici requiruntur. Si alio paedagogo opus fuerit, ei ad minimum quotannis una
cum victu 60 Joachimici numerandi erunt." P á z m á n y Hodegosának
megcáfolásával rövidesen kész lesz, kéri Czobor Erzsébetet, hogy a
kiadására 200 forintot irányozzon elő."
Eredeti, sajátkezű levél. — Irreg. 9. fasc.

257.
1623. április
Stumpf

János

10.

Thurzó

Pozsony.
Szaniszlóhoz.

H á l á s a n vette tudomásul, hogy az ő közbenjárására Sutorius Jánost ud
vari prédikátornak alkalmazza. H a nem felelne meg, ú g y kéri, hogy a kossi
vagy m á s gyülekezet élére állítsa. — A grinádi egyház állapota nagyon szomorú,
Amadé Ilona a nádori mandátum ellenére is ki akarja űzni az ev. prédikátort s
minden áron meg akarja s z ü n t e t n i az evangélikusok eddig békében élvezett val
lásszabadságát. Kéri Thurzó segítségét.
Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán címeres, piros viaszpecséttel. — Irreg.
7. fasc.

Illustrissime Domine, Comes, Palatine, Domine ciementissime.
H u m i l l i m a gratitudine agnosco ac depraedico, quod Ill-ma V . C.
exiguae meae intercessioni pro dominó Johanne Sutorio, ad officium
eccíesiastae aulici promovendo, ciementissime annuere voluerit, hac
tamen lege, si ipsius i n concionando praecipitantia posset corrigi, ita,
ut ab auditoribus sufficienter possit intelligi. Confido autem, per
Dei gratiam et fidelium amicorum admonitionem praecipitantiam
illám corrigi posse, idque hac ratione, ut mature ac diligenter conciones a se habendas verbotenus conscribat, quod hactenus ob nego
tiorum multitudinem ab ipso ferme neglectum est. A iunioribus au
tem concionatoribus minimé omnium negligi debebat, utpote, qui
non semper verba satis apta i n promptu habeant. I m o ne quidem
senioribus ac diu exercitatis concionatoribus aeque ad animi sui sententiam et auditorum placitum verba fluunt, nisi probe ante concepta et memoriae infixa. Si tamen ne sic quidem vitium illud l i n guae ab ipso corrigi posset, nolo Ill-mae V-ae C-ni ulteriori intercessione molestus esse ad impetrandam pro ipso praedicaturam aulicam, sed hoc tantum humillime rogabo, ut Ill-ma V . C. dominum
2

A cáfolat egy részét Baldvin már 1622-ben elkészítette és eljuttatta
azt Czobor Erzsébethez. A magyarra fordítást Zvonarits Mihály sárvári prédi
kátor és superintendens v é g e z t e t t e superintendenciája a l á tartozó tanítókkal.
Mivel ezek mind hithű evangélikusok, nem kell a t t ó l félni, hogy a fordításba fer
dítés csúszik be. (Árv. lt. Fasc.' 198. No. 184. Zvonarits levele Czobor Erzsébet
hez.)' A munka lassan haladt és a cáfolat csak 1626-ban jelent meg „Phosphorus
veri Catholicismi
" címmel. Baldvinra 1. bővebben a 101. 1. 3. jegyzetét.

1

illum Sutorium ad ecclesiam Koschensem vel similem aliquam promoveat, quia ab ipsius auditoribus nonnullis fidedignis intelligo,
quod ipsius in concionando sermo non penitus sit obscurus. Pro
hac ac reliqua omni clementissima beneficentia Vestra, cum ipso ego
quoque pro viribus me gratum praestabo.
Salva Ill-mae V-ae C-nis venia, paucis adiiciam periculosum
ecclesiae Grinaviensis statum. N a m etsi mandátum palatinale a
C-ne V-a hoc nomine transmissum magnificae dominae Nagy M i chalianae fuerit exhibitum, tamen ipsa nihilominus urget propo
situm in eiiciendo pastore evangelico et intrudendo pontificio sacerdote, praetendens illustrissimum dominum palatinum male fuisse
informatum, dum scripserit, Croatarum esse valde paucos, et duplo
plures Germanorum, cum tamen plures sint Croatae, quam Germani.
Verum res ita habet, si accurata instituatur computatio, evangelici
uno superant pontificios. Fundamentum autem causae suae non
ponunt in isto evangelicorum praevalente numero, sed in eo, quod
evangelici Germanici hactenus per multos anrios summi sui magistratus clementissimo indultu ac privilegiata concessione exercitium
evangelicae religionis ibidem usurparint et ecclesiasticos proventus
necessarios ad istud contulerint et omnino ad hunc usque diem gaudeant privilegiis illis, quae sacrosanctis caesareis, regiisque sanctionibus ac decretis de religionis evangelicae in hoc regno liberó exercitio sunt confirmata anno 1606. in articulis pacificationis Viennensis articulo primo et anno 1608. articulo 8. et anno 1618. conditione
prima, ut reliqua taceam. Haec et similia videntur debita gravitate
exuggeranda iis, qui conantur evngelicarum ecclesiarum libertatém
in hoc regno attentare. I d quod illustrissima Vestra Celsitudo etiam
citra meum monitum pro solito suo erga ecclesias nostras zelo quam
primum fieri curabit. Hisce Ill-mam V-am C-nem cum coniuge ac
liberis illustrissimis divinae protectioni commendo. Posonii i o . Ápri
lis anno Christi 1625.
2

3

1

Ill-mam V-am C-nem
humillime colens
M . Johannes Stumpfius m. p.*

1

Kós, Nyitramegye.
Grinád, Pozsonymegye.
Nagymihályi Ferenc pozsonyi kamarai tanácsos özvegye, Amadé Ilona.
Ö birtokolta Grinádot. (Dicalis conscriptiok 33. k. 1626.-i összeírás.)
1623—1632 k ö z ö t t Pozsony első német prédikátora. Németországból
szakadt Pozsonyba, Irodalmi téren is működött, több munkája maradt reánk.
Életrajzát 1. A pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség története i. m. 2. rész. 78. 1.
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1628. február
Királyi

mandátum

a pozsonyi

9.

Bécs.
magyar

kamarához.

Pozsony város, amely rebellis osztrákokat nemcsak hogy i'alai közé fogad,
hanem az ingatlanszerzést is megengedi nekik, a bennszülötteket, mert katho
likusok, háttérbe szorítja. Erről a király információt kér. A közeli Szt. György
napi választásoknál pedig minden eszközzel vigye ki, hogy a senatusba legalább
telerészben katholikusok választassanak. —• Modor város lakói egy maguk által
alkotott törvény szerint csak azokat íogadják a polgárok közé, akik esküvel kö
telezik magukat arra, hogy kath. papot sohasem kívánnak. Ebben az ügyben is
tartson a kamara n y o m o z á s t s arról is tegyen jelentést, hogy miért nem adták
még mindig vissza a szt.-györgyi és bazini polgárok annyi kir. mandátum elle
nére a templomot a kath. paróchusnak.
E g y k o r ú másolat. — Irreg. 15. fasc.

Sacratissimae caesareae regiaeque maiestatis, domini nostri
clementissimi nomine, inclitae Camerae eiusdem aulicae intimandum.
etc
N o n etiam sine displicentia intelligere suam maies
tatem sacratissimam, Posonienses i n summum praeiudicium religio
nis catholicae et vilipendium caesareae ac regiae maiestatis rebelles
Austriacos i n civitatem suam maximo numero non tantum recepisse, verum etiam fundos civiles plurimis assignasse, cum interea
ibidem nati civium f i l i i et alii quoque fideles sacrae caesareae maies
tatis indigenae vel ideo, quia catholici sunt, reiiciantur. Cui malo,
qua ratione obviari possit, inclitae Camerae praelibata sua maiestas
opinionem habere cupit, ita tamen, ut inquisitio de talibus excessibus
interea accurata fiat et sua maiestas i n tempore informetur. Instante
quoque festő S. Georgii, quo die senatus innovari vel adimpleri consuevit, per inclitam Cameram negotium dirigendum erit omnibus
viis et módis, ut senatus media pars catholica decernatur iuxta promissiones eorundem antiquas.
Prout Modrenses quoque legem intra se tulisse, sua maiestas
informatur, neminem i n numerum civium recipi debere, qui iureiurando se non adstrinxerit, nunquam catholicum sacerdotem peti1

1

Osztrák protestánsoknak Pozsonyba való vándorlására v. ö. A pozsonyi
ág. hitv. ev. egyházközség története. 1. rész. Schrödl József: A z egyházközség
külső alakulása. Pozsony, 1906. 147—148. 1. — Pozsony városa és a király
k ö z ö t t a vallás ügyében felmerült ellentétekre az Orsz. Levéltár anyagából idéz
zük i t t m é g a következő iratokat: Ben. resolutiones 1616. ápr. 8. A király
meghagyja Pethe pozsonyi kamarai elnöknek, ügyeljen arra, hogy a városi ta
nácsba katholikusok is bekerüljenek és az erre vonatkozó királyi mandátumot
a városnak kézbesítse. A c t a Publica 33/8. és 28/22.: P á z m á n y érseknek 1631ben ugyan e tárgyban a pozsonyi kamarához intézett levele és Ferdinándnak
1631-ben Pozsony városához szintén e tárgyban intézett mandátuma. Acta
Publica: 35/25.: A király megparancsolja Pálffy Pálnak a pozsonyi kamara el
nökének, hogy a prot. határszéli magyar városokba vándorló osztrák protestán
sokról személyre való tekintet nélkül k i m u t a t á s t készíttessen és azt hozzá ter
jessze fel.

turum, de quo etiam solidam inquisitionem et informationem praelibata maiestas medio inclitae Camerae habere vult.
Nec minus de eo, quod oppidani S. Georgii et Bozin ecclesiam
parocho catholico restituere usque modo distulerint tot mandatis
sacratissimae caesareae et regiae maiestatis contravenientes, cum et
lege regni tanquam templa sub disturbiis occupata et vigore p r i v i legiorum suorum restituisse debuissent. Quibus omnibus inclita Ca
mera singulari sua sapientia et dexteritate mederi et satisfacere iuxta
praelibatae maiestatis caesareae et regiae voluntatem seiet. Cui i n
reliquo etc.
K í v ü l : A d m a n d á t u m sacratissimae, caesareae, regiaeque
maiestatis, domini nostri clementissimi proprium 9. Februarii 1628.
Stephanus Sennyey
episcopus Vaciensis m. p.
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259.
1630. január
Az ev. prédikátorok
grófok javai

18. Hely

nélkül.

Beniczky
Miklóshoz,
Thurzó Ádám és
prefektusához
és jogügyi
igazgatójához.

Mihály

Mivel olyan hírek terjednek, hogy a Thurzó család megingott ősi ev. hité
ben, kérik, hogy a wittenbergi teológusok intelmével, amelynek rövid kivonatát
Ádám és Mihály grófokhoz címezve neki megküldik, erősítse meg a grófokat
ev. hitükben.
Eredeti levél, zárlatán viaszpecsét nyomaival. — Irreg. 10. fasc.
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E királyi parancsra a kamara Modorban inquisitiót tartott 1628. márc.
28.-án. A vallomást tevőknek 8 kérdőpontra kellett felelniök. A v a l l a t á s eredeti
jegyzőkönyve Acta Publica 21/55. jelzet alatt. A modoriak sorsa különben na
gyon hasonló a szentgyörgyiekéhez és baziniakéhoz.
1628-ban megparancsolja
nekik a király, hogy a Bocskay-tumultusok idején elfoglalt kath. templomot
adják vissza. Mivel ez nem t ö r t é n t meg, a királyi jogügyi i g a z g a t ó pörbe fogta
e miatt a várost 1628-ban. A pör elhúzódott 1635-ig, amikor végre a modoriak
visszaadták a templomot azzal a kikötéssel, hogy a temető addig közös legyen,
míg ők maguknak m á s i k a t nem készítenek és hogy az egyházi kiadásokhoz nem
járul a város hozzá. E z a helyzet á l l o t t fenn még 1648-ban is, közben persze
állandó súrlódásokat okozva a prot. városi tanács és a kath. plébános k ö z ö t t .
(Acta eccl. 56/34., 70/149.," 70/147.)
A z átadás ez év dec. 14.-, ill. 15.-én megtörtént, amint azt az átvételre
kiküldött Ordódy Gáspár a kamarának jelenti. A két város á t a d t a templomát
és iskoláját a hozzájuk t a r t o z ó szőlőkkel és egyéb jövedelmekkel e g y ü t t „salvo
tamen liberó exercitio religionis iuxta constitutiones regni Hungáriáé ac per modernam regiam mattem c o n f i r m a t a s . . . permanente." E g y ú t t a l kijelentik, hogy
most már a templom és az iskola karbantartásáról a kamara gondoskodjék.
(Act eccl. 70/125.) A z előzményekre v. ö. a 200. s z á m o t .
Lépes Bálint után 1623—1635 k ö z ö t t vezetője a magy^ar kancelláriának.
Előbb váci püspök volt, majd 1628—1635. k ö z ö t t veszprémi püspök.
3
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Generose Domine, Fautor et Amice nobis honorande.
Salutem, benedictionem divinam cum incremento beatissimae
pacis generosae D - n i V-ae precati, nostra officia cum precibus devotioribus commendamus.
D u m varii rumores passim disseminantur de quadam vacillatione in religione evangelica illustrissimae aulae aviticae Thurzonianae, supra modum commoti sumus, et animo perculsi et consternati de tantorum heroum periculosa tentatione, quae mire et iam
hominum pientissimorum animos afficit, noluimus nostro deesse of
ficio, quin tanquam animarum vere custodes bonis heroibus succurramus et Filii constantiam inculcemus. Seimus quidem etiam, hic non
deesse tales, qui i n eam rem intendunt, tamen virtus unita firmior
fit et efficatior, adornavimus scriptum quoddam ex fideli admonitione illorum magnorum theologorum Wittebergensium excerptum,"
illudque in pauca congestum et ad singulas direximus heroum praefatorum personas, ut recognoscant, quantus nobis omnibus in pectoribus repositus sit luctus, quem etiam calidioribus lacrimis deplorare et verbis exprimere v i x possumus. Quia tamen animi pendebamus, per cuius fideliores manus, (si forte prius censebitur necessarium) resignari et diligentius possit inculcari, ad generosam D-nem
V-am tanquam amicum singularem et salutis baronum illustrissimorum cupidissimum, venire voluimus et summopere exorare, ut hanc
curam Ill-ma D . V . in se suseipiat et qua potest, fidelitate optima,
scriptum disponat. Si viderentur quaedam duriora, castiget, sin m i 
nus, idonea reformet, ut sie communibus suffragiis animabus naufragantibus succurramus. N i h i l putarem, noceret, si etiam in Hungari
cum transfunderetur idioma, ut sie et i i , qui a tali periculo vehe
menter abhorrent, magis alieniorem coneiperent animum, in propositoque suo solidius confirmarentur. Erit hoc, si fecerit generosa
D . V . , soli Deo gratum, ecclesiae eius valde utile, afflictissimorum
1

1

Ekkor fiágon a Thurzó családból már csak Szaniszló nádor két fia
Ádám (megh. 1635.) és Mihály (megh. 1636.) élt. Ezek áttérését az irodalom
1628. végére teszi. Ü g y l á t s z i k azonban, hogy csak ebben az időben tértek át a
kath. vallásra.
A wittenbergi egyetem professzorai a fehérhegyi csata után hitük gya
korlásában is teljesen elnyomott csehekhez egy v i g a s z t a l ó és egyúttal hiterősítő
iratot intéztek. Á munkácska megjelent Wittenbergben 1625-ben a köv. címmel:
Treuherzige Warnungschrift, dass man die päbstliche Lehre meiden und bey der
Lutherischen standhaft bleiben soll, an die evangelische Christen, so in Böheim
und in andern Oertern bedrängt werden, aus christlichen Mitleiden verfasset und
in öffentlichen Druck gegeben durch die Doktorn und Professorn der theolo
gischen F a k u l t ä t zu Wittenberg. Magyarul Tolnay Istvánnak Rákóczy György
udvari prédikátorának fordításában jelent meg a köv. címmel: A z Wittenbergai
Academianak az Euangelica Religióért számkivetést szenvedő Csehökhöz es Mor
vajakhoz küldet vigasztalása, mellyet az Magyar Nemzet idvössegére mgyarul
fordítót Tolnay István, az Tekéntetes és N a g y s á g o s R á k ó c z y Györgynek, Erdély
nek dicséretes Fejedelmének udvari Prédikátora. Fejérvár, 1632. Effmunt Jakab
tdvari tipográfus. Cseh nyelvre csak 1744-ben fordították le.
2

conscientiis salutare et generosae D - n i V-ae opus aeterna memoria
pensandum. Quam de cetero feliciter valere desideramus. Dabantur
die 18. Januarii anno 1630.
Generosae D-nis V-ae
fideles animarum custodes
ministri ecclesiarum evangelicarum indigni.

260.
1648. június
Az

alsókubini

24.

Alsókubin.

egyház

Mivel az egyházban a régi szép rend
az egyház vezetői új szabályok megalkotását,
ház patrónusai és parochusai és az egyházi
hoztak. Ezeket Kalinkius Joachim 1653. okt.
Másolat. — Irreg. 11. fasc.

szabályai.
megbomlott, szükségesnek találták
ö s s z e g y ű l t e k t e h á t a kubini egy
életre kilenc pontban h a t á r o z a t o t
1.-én jóvá is hagyta.

Conclusiones
1

in usum et publicum ecclesiae Cubinierisis commodum, i n generali
congregatione dominorum compatronorum et comparochianorum
unanimi consensu et voluntate latae, factae et publicatae anno 1648
die 9. Joh. Bapt. in domo parochiae, anno vero 1653 coram excellentissimo dominó superattendente Joachimo K a l i n k i o die 1. Oct.
ratificatae.
Quod rex pacificus Salomon, nullo turbatus bellorum strepitu,
quando habebat sum suo populo pacem ex omni parte i n circuitu,
nullo virorum fortium conquerendorum desiderio teneretur, v i x alicui mirum videri potest, quorum enim i n summa pace opera non
indigebat, eos profecto desiderare et quaerere videbatur supervacaneum. A t subsequentes reges et duces, dum omni ex parte res regnorum turbatas viderunt et manibus ferme palparunt, mirum, quod se
quieti aliquando prae nimiis curis et sollicitudinibus pro publico
bono dare potuerunt. Quomodo enim in utramque aurem dormiret,
qui septa pacis diruta, amicitiae vincula rupta, pietatem i n improbitatem, virtutem omnem i n vitiositatem versam esse animadverteret?
N o n igitur miramur pios antecessores nostros nullám bellatorum ecclesiasticorurrf, bonum ordinem tuentium et promoventium
rationem inisse, nec post se aliquos, qui repagulis quasi i n tramite
2
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Alsókubin Árvamegye. Leányegyháza Felsőkubin.
1646-ban lesz Trencsén-, Liptó- és Árvamegyék superintendensévé. Megh.
1678-ban. (V. ö. Schmal i. m. 22. 1.) E szabályok kihirdetése után végigláto
gatta superintendenciája egyházait és azok szervezetét ezek szerint rendezte be.
Kéri Thökölv Istvántól ennek megerősítését a birtokain élő egyházakban. (Árv.
lt. Fasc. 198. No. 193.)
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pietatis et christianae vocationis unumquemque retinere potuissent,
canones reliquisse. A d quid enim piis, cordatis et bene ordinatis repagula? A d quid, quae cuius sunt iuste administrantibus monitionum, adhortationumque molimina?
A t cum iam omni ex parte n i l , nisi foeda facies pristini boni
ordinis conspiciatur, nec enim salus animae, ut oporteret, per plerosque nostrum curatur, nec sabbatha, u t i Deus vult, sanctificantur, nec
docentes in ecclesia et schola pro voto exolvuntur, quin discentium
quoque i n schola perexigua ratio habetur, ut metuendüm sit, ne i n ordinatis his, animarum sensuumque, qua internorum qua externorum motibus, tandem ipsum supremum numen ad puniendum nos
provocetur: Ideo nos compatroni et comparochiani ad ecclesiam
Cubiniensem pertinentes anno 1648. die 24. Junii in aedibus parochiae nostrae Cubiniensis unanimiter congregati ex pia et devota,
qua i n Deum ferimur, affectione atque in ministros eius nostram
salutem praedicatione verbi et administratione sacramentorum pro
movere satagentes debita propensione, has edidimus futuris temporibus inviolabiliter ab universis et singulis observandas conclusiones. 1. Quia occasione fori huius oppidi Cubin certo scimus, alios
in foro otiosos prostare, alios domi stertere vel in comedones, bibonesque invigilare, alios baccholitantes sublimatum vel alium inebriantem liquorem sub et ante concionem potare, alios merces venum
extrudere, alios expositas merces emere, non sine magno ecclesiae Dei
scandalo et diei dominici profanatione, ideo decernimus hoc, ut a
modo et deinceps nemo sive nobilium sive ignobilium quiquam eiusmodi attentare audeat, quod ipsum a cultu Dei et promotione salutis suae avocare queat. Nemo ante et sub concionem merces, quocunque nomine veniant, venum, venum exponat, nemo expositas
emat, nemo popinam seu etiam cauponiam dicto tempore aperiat,
nemo eas ingrediatur, sed per arcenses omnes ad audiendum verbum
Dei i n templum compellantur, idque vigore constitutionis et mandati illustrissimi quondam domini domini Georgii Thurzo, regni
Hungáriáé palatini desideratissimi anno 1614. die 6. Octobris. Carnes excipiuntur, macella autem sub compulsum campanarum occludantur.
2. Quia ex veridico ore Salvatoris dignus est operarius mér
cédé sua, cum nobiles et compatroni ad istam ecclesiam pertinentes,
tum ignobiles sive rustici demensum annuum ab antiquo pro pastore,
diacono et rectore ordinatum, simul et semel, iusto tempore, vide
licet circa festum Epiphaniarum, sine omni tergiversatione, excusatione, dilationeque administrare teneantur, quo talium proventuum
maior utilitas sentiatur.
3. Ne et rector suo beneficio fraudetur et iuventus maiore cum
dexteritate informetur, adeoque suaviori et iucundiori musica gloriae
Dei serviatur, cantor tanquam collaborator rectori scholae adiun-

gendus erit, qui non rectoris, sed totius parochiae seu ecclesiae bene
ficio et promotione vivet.
4. Salarium vero pro cantore successivis temporibus inviolabiliter observandum i n hunc ordinatur modum. Paroohia haec, u t i
ratione sumtuum i n diversas necessitates necessariorum i n 9 partes
divisa est, ita praeter cubulum unum siliginis quotannis studiosis cum
cantore simul administrandum, f l . 1. unaqueque pars singulis annis
cantori numerabit. Circa festum autem Omnium sanctorum et qui
dem intra octiduum siligo et pecunia dominó rectori administrabitur
sub poena dupli.
5. Sexti praecepti praevaricatores i n exemplum et terrorem
aliorum gravi aliqua, eaque certa poena afficiantur. Fl. 12 pro
ecclesia numerabunt et tribus vicibus in eclesia deprecabuntur, qui
vero deprecari sub corona straminum recusaret, solvet f l . 15.
6. A sepultura templi, toties, quoties terra aperitur, f l . 1 pro
templo pendant. Excipiuntur sepultura sua habentes, qui vel quorum
antecessores liberalitatem suam singularem erga ecclesiam praestiterunt et qui de cetero quoque largos sive beneficos se praestare promittunt.
7. Mola, quia non est hereditaria pastoris, sed pro usu tantum
ad tempus in compensam laborum ecclesiasticorum pastori assignata,
ex qua enim rectorem scholae sustentare tenetur, si quae^notabilia
damna circa structuram vel aquaeductum eius acciderint, totius pa
rochiae erit, vel molam cadentem reaedificare vel aquaeductum restaurare.
8. Curatores semper duo habeantur, unus a parte dominorum
nobilium, alter vero a parte rusticorum. Quorum quidem officium
erit, diligentem curam templi, parochiae, diaconarii, scholaeque ha
bere et si qui defectus circa quam ex his structuram reperirentur,
eundem complanare studere, praevaricatores huius praecepti ad
poenam publicam ecclesiasticam pertrahere et ut docentes i n ecclesia
et schola beneficio suo non fraudentur, sedulam operám dare.
9. Qui semel ordinatum docentibus in ecclesia et schola sala
rium violenter vel fraudulenter penes se detinere aut tardius, quam
par est, exolvere, praetexerit vel certe contributionem, necessitate ita
ferente, noviter ordinatam dare recusaverit, tum domini curatores,
vigore solius huius constitutionis, omnibus iuridicis mediis, remediisque abscissis penes simplicem domini vicecomitis commissionem compulsoriam, manu unius domini iudicis nobilium ferendam, habebunt
plenariam potestatem tantum, quantum is praevaricans teneretur ex
bonis ipsius levandi, eo ipsum illum, quem concernit contentandi, i n super et pro obstinata voluntatis, cordisque duritie poena f l . 12
eundem afficiendi, dimidietate quidem eius poenae usibus templi,
dimidietate vero dominis curatoribus assignanda etc.

1633.
III.

Ferdinánd

június

24.

mandátuma

Pozsony.
Thököly

Istvánhoz*

Mivel a múlt év júl. elején h o z z á i n t é z e t t mandátumának a mai napig
sem tett eleget, ismét meghagyja neki, hogy Nagyfalu, Turdossin, Rabcsa és Veszele helységekben a kath. vallás szabad gyakorlatát, templom, iskola és parochia
építését haladék nélkül engedje meg.
Eredeti királyi bandátum,
Fasc. separatus. No. 12.

zárlatán

papirfelzetes,

ép

felségpecséttel.

—

Ferdinandus tertius Dei gratia electus Romanorum imperátor,
semper Augustus ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc., Rex.
Spectabilis ac magnifice Fidelis nobis dilecte. Bene Fidelitatem
T u a m meminisse non ambigimus, quod licet adhuc superiori anno
1654 ad initium mensis Julii, medio benignarum literarum nostrarum
te requisitum habuerimus, ut cum i n comitatu Arvensi religio catho
lica ampliores Dei beneficio sumat progressus, in admittendo et designando certo loco pro exercitio illius, capellaque extruenda, temet
facilem et benevolum exhibuisses, ex certa tamen relatione accepimus, te ob audita huiusmodi nostra clementi requisitione, pium et
salutare catholicorum Arvensium postulatum non solum non admisisse, sed silentio rem involvendo, neque ad praemissas benignas
literas nostras, u t i quidem tibi insinuatum extitit, rescripsisses allegando, te sine permissu et assensu ceterorum compossessorum arcis
et bonorum Arvensium i d praestare haud posse. Cum vero universa
familia T u r z o i a n a pro exercitio eiusdem religionis catholicae extruendisque templis, scholis et parochiis in bonis Arvensibus certa
loca defacto assignaverit et ultro permiserit, quapropter Fidelitatem
quoque Tuam iterato benigne requirendam esse duximus, quatenus
ex parte sua in oppidis Weliczna, Turdochin, Rabczist, et Wesse
lowe iuxta articulos superiorum annorum citra aliquam ulteriorem
difficultatem, renitentiam et comperendinationem assignare atque
per hoc etiam promptissimum nobis obsequendi stúdium in effectu
declarare velis ac debeas. Executurus in eo benignam et omnimodam
voluntatem nostram. Cui in reliquo gratia et dementia nostra
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1653—1670. a Thurzó javak igazgatója.
A Thurzó család ekkor már csak leányágon é l t a Perényi, Jakusics, I l 
lésházy, Erdődy, Draskovich, Thököly és Szunyogh családokban. Ezek a Thurzójavakat közösen birtokolták és birtokolják ma is leszármazottaik. Olvasd erre:
Kubinyi Miklós: Á r v a vára. Bpest, 1890. 2. kiad.
Nagyfalu, Árvamegye.
Turdossin, Árvamegye.
Rabcsa, Árvamegye.
Veszele, Árvamegye.
A z 1647-es országgyűlés vallásügyi végzései.
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benigne propensi manentes. Datum i n arce regia Posoniensi die v i gesima quarta mensis Junii anno Domini 1655.
Ferdinandus m. p. Georgius Szelepchény Andreas Ruthkay m. p.
episcopus Nitriensis m . p.
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Kívül rájegyezve: Árvában adandó templomok végett.

262.
Keltezetlen.

[1663.

január 16.]

A dunajeckrempachi ev. templomot, miután ez az 1647. évi törvénycikkek
értelmében az evangélikusoknak visszaadatott, Zagorszky Albert plébános erő
szakkal ismét elfoglalta. Miután Szepesmegye felszólítására sem volt hajlandó
a templomot jogos tulajdonosainak visszaengedni, a templom kegyurai Szepes
megye előtt az 1647. évi 14. §. alapján pört indítottak Zagorszky ellen. A Máriássy Zsigmond alispán elnöklete alatt összeült bíróság a templomot az evan
gélikusoknak ítélte oda és ezek kérésére az ítéletet mindjárt végre is hajtotta.
Egykorú másolat. — Irreg. 10. fasc.
1

Nos Sigismundus Mariassy vicecomes, Ladislaus Zawur i u 
dex nobilium, Matthias et Georgius Namessany ac Lucas Sztarinsky
ex parte catholicorum, Ezechiel item et Elias Geörgeöy ac Geor
gius Szent-Miklossy etc.
Nominibus et in personis dominorum possessorum Euangelicorum possessionis, Krompach in comitatu Scepusiensi et districtu D u naviczensi existentis habitae, legitimus procurator egregius Joannes
Gylani cum propriis illustrissimi comitis domini, domini Stephani
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Szül. 1595-ben, megh. 1685-ben. A z egyházi fokozatokon keresztül 1644ben éri el a veszprémi püspökséget, 1648-ban a nyitrai püspökség élére kerül,
1657-ben elnyeri a kalocsai érsekséget és 1666-tól haláláig esztergomi érsek.
1644—1666. k ö z ö t t a kancellária vezetője, majd mint esztergomi érsek a főkancellári címet kapja. (Liber dignitariorum. Kincst. oszt.)
Magyar kamarai, majd 1650-től magyar kancelláriai titkár. (Herzog
József orsz. levéltári főigazgató úr szíves közlése.)
9
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1650—1665. alispán. A z ősi szepesmegyei Máriássy család mindjárt a
reformáció kezdetén csatlakozik a reformált hithez és a Görgey családdal e g y ü t t
buzgó pártfogója marad annak egészen az újabb időkig. Márkusfalván a Máriássvak iskolát tartanak fenn. V. ö. Bruckner i. m. passim.
A szepesmegyei Görgői és Topporci Görgey család tagjai, testvérek. Eze
chiel 1668—1671. k ö z ö t t a megye alispánja. A reformációhoz való viszonyukat vá
zolta Görgey Albert: A Görgeyek és a reformáció. Igló, 1916. V. ö. Bruckner
i. m. passim.
A szepes- és gömörmegyei Primóci Szentmiklóssy ev. család tagja.
Dunajeckrempach, Szepesmegye. A z 1647-es törvénycikkek értelmében
e helység temploma is a visszaadandó 90 templom k ö z ö t t volt. A visszaadás meg
is történt (v. ö. Wagner: Analecta Scepusii 3. k. 245. 1.), de 1661-ben Zagorszky
Albert lengyel plébános ismét elveszi a templomot. A rendek ezt felpanaszolják
az 1662-es országgyűlésen és e g y ú t t a l megindul Szepesmegye előtt a pör az
1647. évi 14. §. értelmében. A jelen irat e pör lefolyásást reprodukálja.
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Theökeöly de Kezmark etc. et personali astantia supra fatorum
dominorum principalium suorum, praehabita solenni eaque generali
et consueta iuris protestatione de non consentiendo in quasvis dilatorias aut forte causam praesentem remorantes exceptiones, reservatisque de iure reservandis, sibi et causae praesenti stabiliendae proficuis remediis, per modum solennis et gravis querimoniae proponeret, qualiter non ita diu praeterfluxis temporibus praelibati do
mini possessores dictae possessionis coram domino vicecomite antelati comitatus certam instituissent querimoniam, quomodo videlicet
ieverendus dominus Gabriel Adalbertus Zagorsky in anno Domini
iam praeterfluxo 1661 circa festum solennis nativitatis Salvatoris,
nostri Domini Jesu Christi, templum Evangelicorum, in antelata
possessione et dicto comitatu ac districtu existens habitum, iam antea
cum 90 templis Evangelicorum legitimo modo et ordine restitutum,
v i et potentia mediante occupasset. Qui quidem dominus vicecomes
exaudita et admissa praefatorum dominorum possessorum Evangeli
corum iusta et legitima instantia, eo tum dominum iudicem nobilium
praeinserti comitatus pro legitima admonitione ad restituendum
praememoratum templum cum parochia, schola et aliis pertinentiis
eiusdem, de iure et ab antiquo ad idem spectantibus, ad dictum
reverendum dominum Gábrielem Adalbertum Zagorsky exmiserat,
praeinsertus etiam dominus iudex nobilium, eo quo opus fuerat, accedens, eundem reverendum dominum Gábrielem Adalbertum Za
gorsky ad restitutionem iam nominati templi cum attinentiis eiusdem
more consueto et legitimo admonuisset. idem tamen reverendus do
minus Gabriel Adalbertus Zagorsky, nescitur, unde motus, non sine
summa contumacia et vilipendio legum patriarum, signanter vero
articuli 6. anni 1647. super restitutione templorum inibi specificatorum editi, praeinsertum templum, parochiam et scholam cum
praespecificatis attinentiis ad seriam etiam admonitionem praelibati
domini vicecomitis modo et ordine, quibus supra factam, non restituisset, imo ad praesens et hucusque restituere nollet et recusaret,
non reformidans poenas in antelatis legibus patriis, nominatim vero
articulo 14. anni praeinserti 1647. sancitas, incurrere in maximum
damnurrt et praeiudicium, derogamenque libertatis nobilitaris praelibatorum dominorum possessorum ac vilipendium praemissarum
legum patriarum valde grave et manifestum. Ideo praememoratus do
minorum possessorum Evangelicorum procurator apud modernum
dominum vicecomitem, iudices nobilium, ceterosque, per universitatem saepefati comitatus Scepusiensis ad i d legitime computatos,
dominos iudices instaret, quatenus memoratum templum cum pa
rochia, schola, campanis, aliisque attinentiis iam specificatis praelibatis dominis possessoribus dictae possessionis, vigore praeinserti ar
ticuli 14. anni 1647., restituant ac de facto, non obstantibus quibus4
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Szepesi főispán.

vis remediis, iam excogitatis vel forte excogitandis, per manus tradant et resignent, insuper iam toties fátum reverendum dominum
Gábrielem Adalbertum Zagorsky pro tanta contumacia in poena, in
eodem articulo specificata, una cum executione reali statim et i n dilate fienda, convinci et aggravari instantissime cuperet, reservatis
nihilominus iisdem, quibus supra de iure reservandis.
Et in continenti reverendus Adalbertus Gabriel Adalbertus (!)
Zagorsky personaliter constitutus coram congregatione nostra no
mine suo et totius commumtatis catholicae Krompachiensis protestatus est solenniter, inprimis se non eo fine ad faciem congregationis
nostrae venisse, ut se in aliquos iudiciarios terminos immitteret con
tra articulum i . anni 1608, sed quia certificatus de praesentia nostra
et advocatus per iudicis nobilium officium, voluit réseire, super
quonam requiratur. 2 d o . Protestatus est solenniter contra supra dictata per dominum procuratorem illustrissimi comitis domini Stephani Theökeöly de Kezmark suis titulis honorandi, u t i sibi, eccle
siae suae catholicae Krompachiensis et auditoribus suis, toti vide
licet communitati Krompachiensi, u t i catholicae iniuriosa et noeiva.
3 tio. Protestatus est solenniter, se nolle unquam ad praedicta respondere, nisi prius satisfiat eidem de omnibus iniuriis, per dominos
quosdam possessores Evangelicos sibi illatis, iuxta iam ante ipsius
postulata ac tot admonitiones factas ac m a n d á t u m excellentissimi
principis domini, domini Francisci Wesseleny de Hadad, regni
Hungáriáé palatini, superinde de data i n Eniczke die 31 Junii anno
1661 nobis Leutschoviae in sede iudiciaria exhibitum et traditum.
Quarto. Insuper protestatus est, se nolle in processum iuris ratione
ecclesiae Krompachiensis tantum et iniuriarum sibi ibidem illätarum
tractationem immittere, nisi simul ecclesia Belensis ad eundem pro
cessum adjungatur. j t o . Petiit humiliter inclitum comitatum, ut
velit demandare universae communitati Krompachiensi, quatenus
se sistat ad praesentiam nostri et confiteatur, quemnam velit pastorem, an catholicum vel Evangelicum, alias protestatur solenniter
contra turbationem libertatis exercitii, etiam praesentem adventum
nostrum. 6 t ° . Protestatus est solenniter, quod extra forum competens evocetur et vexetur indebite, ceteris omnibus, quovis meliori
modo addendis, meliorandis et aliis sibi reservatis pro futura iurium
suorum tuitione et cautela.
8
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Pro iisdem dominis possessoribus Evangelicis, quibus supra
idem et cum iisdem, ut in praemissis, solennisse protestaretur de i m 
pertinente et causam modernam minimé spectantis domini in causam
attracti replica et sexenis eiusdem remoratoriis protestationibus.
6

Enyiczke, Abaujtornamegye.
A szepesmegyei Ujbélán, amelynek Gradeczi H o r v á t h Stansith Boldizsár
ev. főúr volt a földesura, Zagorszky Albert az ev. parochiát fegyveresekké el
p u s z t í t t a t t a . E z is ott szerepel az 1662-es országgyűlés seregei k ö z ö t t . (Zsi
linszky i. m. 3. k. 233. 1.)
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Quantum igitur ad primam protestationis cautelam, luce meridiana
clarius luceret, eandem eidem domino in causam attracto patrocinari
posse minime. Enim vero per dominum iudicem nobilium (uti ipse
dominus in causam attractus i n sua replica assereret) de praesentis
causae coram modernis dominis iudicibus in praesenti termino ventilandae et discutiendae negotio legitime certificatus, frustra praetenderet et allegaret status controversiae ignorantiam, cum eundem
ex antelata domini iudicis nobilium certificatione iam ante optime
et vel maxime nunc in praesentiarum erecta ex actione pernoscerc
potuisset. Articulum itidem i . anni 1608. et 5
protestationis
suae punctum dominus in causam attractus abs re in medium adferre
videretur. Cum etenim turbationem exercitii religionis in praespecificata possessione sentiret nullam, quin potius idem dominus in cau
sam attractus contra tenorem praeallegatarum in erecta actione con
stitutionum regni templum, u t i praefertur, Evangelicorum, cum eius
dem attinentiis, v i et potentia mediante occupando, impeditionis l i beri exercitii et usus religionis causari possit. Quantum porro 3tium
et 4tum protestationis domini in causam attracti concerneret punc
tum, diceret: Dominum i n causam attractum ratione praetensarum
iniuriarum sibi illatarum (in quas procurator dominorum actorum,
multo minus iidem domini actores tanquam in ignotas minime consentirent) habere modum, formám et ordinem in legibus regni expressum contra impetitores suos, si qui forte comperirentur procedendi modum, quem si sequi velit, ut et debet, impertinenti sua
praetensarum iniuriarum allegatione, causam praesentem remorare
nequiret. Sextam tandem et ultimam in repositione domini in causam
attracti protestationis replicam ad evertendam actionem dominorum
actorum i n praesenti foro et termino coram modernis, modo quo
supra, deputatis dominis iudicibus, legitime et sufficienter erectam,
per eundem dominum in causam attractum dictatam, eandem repli
cam eidem domino in causam attracto suffragari posse minime, l v n ceis omnes cernere possunt oculis. Omnes enim ecclesiastici, cuiuscunque ordinis, gradus ac dignitatis existant, ratione quorumlibet
actuum potentiariorum in praesentiam quorumlibet iudicum ab actoribus suis in causam libere attrahi possunt, coram quibus more
aliorum secularium iuri stare et respondere tenentur, innuente t i t . 12.
Decr. T r i p . par. 1., quin imo novella regni constitutio in praellegato
articulo 14. anni 1647. denotata, dominis vicecomitibus cum ibidem
denominatis, aeaue in ecclesiasticos ac seculares templorum, parochiarum et et scholarum occupatores plenum ius tribuit. His ita
regestis et replicatis, procurator dominorum actorum solennissime
orotestaretur de confessatis domini in causam atrracti, qui ecclesiam
Krompachiensem suam esse allegasset ac per hoc occupationem eius
dem templi ac pertinentiarum ad idem spectantium affirmasset. Et
cum verum sit, quod confessus pro convicto habeatur, nullumque
confidens habere possit remedium adversus executionem hanc,
t u m

ferenda prius et pronuncianda modo i n actione declarato iudiciaria
deliberatione idem procurator dominorum actorum postularet i n stantissime.
Iterum idem, qui supra reverendus Gabriel Adalbertus Zagors
ky parochus catholicus Krompachiensis solennissime protestatus est
imprimis, se nolle nec ulla ratione posse i n litem immittere, praesentemque consessum nostrum tarn sibi quam suae causae novicum pro
iudicibus non agnoscere uti contra articulum 14. anni 1647. factum,
deputatosque dominos generosos ex parte catholicorum, u t i sine ulla
exmissione nobis cognita, pro iudicibus non admittere, sed tantum
inclitum comitatum demisse, instanterque secundo tertio et quartc
rogat et supplicat, prout supra rogavit et supplicavit, ne misera
plebs Krompachiensis ob professionem religionis suae prematur et
affligatur, prout est tot vicibus afflicta et pressa. U t convocetur et
confiteatur, quemnam velit, an catholicum vel evangelicum pastorem. Protestatur item contra dictata domini procuratoris actorum,
quod suas protestationes replicam appellaverit. Item protestatur so
lenniter de verbo, per eundem procuratorem facto, quod protestáns,
quasi fassus fuisset, se occupasse ecclesiam et parochiam K r o m pachiensem, quibus uti legitimus possessor una cum universa communitate catholica Krompachiensi, ritu suo catholico, legitime iuxta
regni statuta articuli 1. anni 1608 et art. 5. anni 1647. de libertate
religionis diplomatis regii puncto secundo utitur et utuntur.
Pro iisdem, cum iisdem, idem, qui supra, iterum atque iterum
solennissime protestaretur de iteratis toties domini i n causam attracti
confessatis, eiusdemque impertinentibus replicis, quaslicet iam sat
superque diluisset, causamque suam fulcris firmissimis stabilivisset,
ad salvandum tamen honorem modernorum dominorum deputatorum iudicum et existimationem illorum illibate servandam diceret.
Eosdem dominos modernos iudices universos et eorundem singulos,
catholicos aeque ac evangelicos per universitatem dominorum magnatum et nobilium incliti huiusce comitatus Scepusiensis legitimo
modo et ordine deputatos et exmissos ad discutiendam hancce cau
sam esse, neque posse contra incompetentiam eorundem quicquam
disputari, vetante praeallegato articulo 14. anni 1647. Et sic peteret,
ut supra et reservaret sibi, si necessum foret, de iure reservanda.
N B . Allegationes Matthiae Peklansky in emenda linguae et in
violatione sedis convicti, tanquam causam praesentem non concernentes manus fessa studio reliquit.
Idem, qui supra, reverendus Gabriel Adalbertus Zagorsky, toti
huic processui contradixit et petit par.
8
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Az itt hiányzó részben Peklánszky Mátyásnak Palocsay I s t v á n szolgá
jának az ügybe való jogtalan beavatkozása van elmondva. L . ezt a részt A c t a
Publica 19/28. jelzetű iratban, ahol az egész pörnek egy egykorú m á s o l a t a
fekszik.

Procurator dominorum actorum inhaerendo suis praeallegatis,
petit ut supra.
Ultimarie idem reverendus Gabriel Adalbertus Zagorsky, le
gitimus parochus Krompachiensis catholicus, manifestationem fecit,
quod in domo parochiali Krompachiensi in defectu templi, iam
ante exusti, instituerit devotionem et templum fundaverit, ibique
venerabilissimum, sacratissimumque corporis Christi sacramentum
asservari curat et asservat, nec inde amovebit, nisi ipsi aliud fuerit
decisum et per excellentissimum principem ac dominum regni H u n 
gáriáé palatinum ac etiam illustrissimum ac reverendum dominum
archiepiscopum Strigoniensem, u t i ordinarium loci, commissum. Si
vero quispiam quovis modo et ausu praeter sacerdotem ecclesiae Ro
manae rite ordinatum illud contemerare aut contingere auderet, de
hoc protestatur et facit manifestum, i b i esse sacramentum. A b om
nibus autem contra se, communitatem et ecclesiam factis aut quopiam modo decisis, in quantum ipsi nocerent, appellat.
Procurator dominorum actorum cum iisdem, quibus supra,
iterato protestaretur de insolitis impertinentibus et causam minime
concernentibus domini in causam atrracti replicis et instantissime
sollicitaret, easdem tanquam remoratorias et inaniter tempus extrahentes per dominos iudices amputari, inhaerendoque suis praemissis
ac meritoriam eamque confessatam
eiusdem domini in causam
attracti responsionem (in qua manifestationem fecisset, quod scilicet
in domo parochiali Krompachiensi devotionem instituisset, templum
inibi fundasset, aliosque ritus suos catholicos peregisset ac per hoc
violentam occupationem templi, parochiae et pertinentiarum eius
dem per expressum affirmasset) pro irrevocabili habendo, iuxta
praeinsertam suam actionem et reliqua praeallegata peteret, ut supra.
Deliberatum est. Calculatis ac pro et contra ruminatis allegationibus procuratoris dominorum actorum, pariformiter responsionibus reverendi domini Gabrielis Adalberti Zagorsky, manifestissime
apparet, templum, parochiam et scholam possessionis Krompach cum
aliis pertinentiis ad idem et easdem pertinentibus per iam dictum
dominum Gábrielem Adalbertum Zagorsky occupatum esse, quod
quidem templum articulariter cum nonaginta templis evangelicis
fuerat restitutum, recognoscente i d ipso etiam egregio domino
Matthia Namessany, qui tempore restitutionis praefati templi et
aliorum erat praesens et unus ex commissariis ad restitutionem dicti
templi ad tunc per comitatum exmissis. Proinde praefatus dominus
Adalbertus Gabriel Zagorsky ob non restitutionem praefati templi,
parochiae et scholae nec non aliarum pertinentiarum ad idem et eas
dem pertinentibus convincitur in pcena flor. sexingentorum, in arti
culo 14. anni 1647. specificatorum, medio quorum intererit et in
articulo uberius denotatorum irremissibiliter in bis quindena exequendorum. Templum vero, parochia et schola cum universis perti
nentiis et aliis ad eadem spectantibus occupatis restituitur evangeli:

eis dominis actoribus, abseissis omnibus iuridicis remediis statim, nunc
et in instand. Admissa nihilominus extra dominium unica appellatione per Status et Ordines regni i n generali diaeta revidenda.
Reverendus Adalbertus Gabriel Zagorsky parochus, qui supra,
uti protestatus est, se non velle, nec posse i n terminos iudiciarios i m mittere, non habita licentia suorum superiorum, ita etiam, u t i excepit, contra consessum nostrum et exmissionem praesentem, ita nec
agnoscit sententiam, cui contradicit, protestatur et appellat et par
in instand petit.
Procurator dominorum actorum pro deliberatione legibus
regni et sanctae iustitiae conformi ageret gratias, peteretque eandem
iam pronunciatam sententiam mox et in instand effectui maneipare
et expost eandem executionem cum toto praesentis causae proeessu
in sedem iudiciariam vel generalem congregationem huiusce comita
tus primitus vel post celebrandam pro extrahendis literis adiudiciariis, exmissionalibus et' testimonialibus per dominum vicecomitem
et reliquos praesentes dominos iudices referri.
N B . H i c subsecuta est executio cum reali apprehensione per
evangelicos templi, parochiae et scholae, qui pulsu campanarum
coetum ad cultum divinum convocare non neglexerunt.
Tantae molis erat Krompachis tradere templum.
Sed labor i n domino (capitaneo) noster inanis erat.
K í v ü l : Generoso domino Joanni Rewisky de eadem, illustris9
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Ide iktatjuk az előző jegyzetben már említett A c t a Publica 19/28. jel
zetű iratból az ítélet végrehajtásának itt kihagyott leírását: Insuper deliberationem iam latam statim mox et in instanti effectui mancipare instantissime sollicitaret.
Unde nos lata praemissa deliberatione, instantiae procuratoris domi
norum actorum satisfacere volentes et quia frustra sunt iudicia, nisi ea, quae
iudicialiter fiunt, debitae executioni demandarentur, profecti primum ad sacellum
in praedicta possessione Krempach existens et habitum de iure et ab antiquo ad
templum dictae possessionis Krempach pertinens et exinde consequenter ad tem
plum, coemeterium, scholam et parochiam, habita ibidem legitima vicinorum et
commetaneorum convocatione, egregio videlicet Sigismundo Mariassi juniori,
Balthasaro Görgej, Petro Bor iuratis assessoribus antelati comitatus Scepu
siensis, neenon providis Luca Marok iudice possessionis U j Bella, Paulo Michalov
iurato de dicta Bella, neenon Vavreckio iudice possessionis Trips, Andrea Oravka,
Jurek Szopkov, Andrea Buczkov de dicta Bella iuxta articulum 14. anni 1647.
tulimus, feeimus et peregimus iuxta latam deliberationem, executionem nullo
prorsus ibidem contradictore tempore peractae executionis comparente. Datum die
locoque in praenotatis.
Relata est praesens series facti iudicii in generali congregatione Kesmarcensi die 16. Januarii anni 1663. celebrata, cuius quidem Processus executionis
cum adiudicatoriis literis et exmissionalibus petit introscripta pars actiosa
extradari.
Johannes Szekellj iuratus nótárius.
1663—1670. k ö z ö t t Csáky Ferenc volt a szepesi főispán és egyben fel
sőmagyarországi főkapitány. A rekatolizálást minden eszközzel előmozdítani
igyekezett és í g y a krempachiak nem sokáig bírhatták békében visszaszerzett
templomukat.
1 0

simae familiae Thurzo i n bonis arcis Arua causarum dierectori etc.
domino et fautori colendissimo.

263.
1633. október
Raphanidae
György
Thurzó család árvái

2j.

Dubova.

dubovai ev. prédikátor
Reviczky
jószágigazgatójához
és blazovai

Jánoshoz,
a
prefektushoz.

A német birodalomból azt hallotta, hogy a császár 12 dunán
túli városba rendelt német katonaságot, amely a jezsuitákkal együtt
fog működni. A z egyházmegye állapota egyébként békés. Sinapius
Mihály a szucsányi ev. prédikátor meghalt. Liptómegyébe Rózsa
hegyre a superintendens, Kalinka Joachimot, az árvái egyházmegye
esperesét ajánlja, míg mások Piscatoris Gábort, a mostani tóplipcsei
(ma Zólyomlipcse) prédikátort. Mindkettő jó magyar. A super
intendens rendeletére e hó 30.-án Trsztenán gyűlést tart az egyház
megye a feljelentett trsztenai prédikátor ügyében.
1

2

Eredeti, sajátkezű levél, zárlatán piros viaszpecséttel. — Irreg. 10. fasc.

264.
1664. július
Thököly

István

1

árvái

főispán

27.

Árvavára.

Bársony

György

2

váradi

püspökhöz.

Bársony júl. 20.-én hozzáintézett levelében eléje tárta Sax J á 
nosnak, Oravka plébánosának ellene, i l l . oravkai tiszttartója ellen
emelt panaszait. A tiszttartó nem akar t. i . helyet adni a paro3
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V. ö. rá a 204. számot.
A trsztenai prédikátornak, Fabianides Jánosnak az ügyében az árvái
esperesség megbízásából Levius Márton tardosi és Bockonides István namesztói
prédikátorok okt. 10.-én t a n u v a l l a t á s t tartottak és ennek a jegyzőkönyvnek
alapján hozott ítéletet az egyházmegye az okt. 30.-án tartott gyűlésében. A tanuvallatási jegyzőkönyv és az ítélet egykorú másolatban megtalálható az Irreg.
11. fasc.-ban. Fabianides Trsztenán van még 1659-ben is. (Árv. lt. Fasc. 198.
No. 212.)
1653—1670. a Thurzó-javak igazgatója. V. ö. Kubinyi Miklós: Árva
vára. 2. jav. kiad. Bpest, 1890. 129. s köv. 11.
Szül. 1626, megh. 1678. 1663. júl. 19.-én kerül a nagyváradi püspöki
székbe és lesz e g y ú t t a l szepesi prépost is. Ugyanez év febr. 16.-án érseki helynökké neveztetik ki. 1675. dec. 13.-án az egri püspöki széket kapja meg és e
m é l t ó s á g o t haláláig viseli. A Szepességben kifejtett rekatholizációs munkájára
v. ö. Bruckner i. m. 267. s köv. 11.
A Thurzó levéltár regesztrált részében Fasc. 72. No. 32. jelzet alatt
található.
2

1

2

3

A

TBUEZÓ-LEVÉLTÁS

EGYHÁZTÖRTÉNETI

IRATAI

305

chiának, iskolának, k ó r h á z n a k és az egyház járandóságait sem
akarja kiszolgáltatni. Közvetlen a templom szomszédságában kez
dett vendégfogadót építtetni. A jobbágyságot visszatartja a k ö r m e 
netekben való részvételtől. Reviczky János pedig, az árvái T h u r z ó javak igazgatója kijelentette, hogy T h ö k ö l y a k a r a t á t ó l egészen füg
getlenül, i l l . ennek ellenére is megtartja az oravkai proohiát a pro
testánsoknak. T h ö k ö l y a v á d p o n t o k r a megteszi megjegyzéseit és a
tiszttartó eljárását igazolja.
4

Egykorú másolat. — Irreg. 11. fasc.

265.
Keltezetlen.
Thurzó Szaniszló birtokain
levő prédikátoroknak
a hitéletet, a pré
dikátorok
meghívását,
ill. választását,
ezek fizetését és
kötelességeit
szabályozó
határozatai.
Egykorú másolat. — Irreg. 15. fasc.

Az tekentetes és nagyságos vrnak, T h u r z ó Szaniszló vrunk
nak, ioszagaban walo lelki t a n é t t o k n a k közönséges akarattal walo
wégezések.
I . A z t kéuanniuk es közönséges akarattal elis wégeztwk, hogy
az elő Istennek igéye mikoron hirdettetik, akkoron minden ember
az imádságnak h a z á b a n ielen légien es ha ualaki innepnapon hiuoíkodasban találtatik, megh bwntettessék.
I I . Közönséges akarattal ezt uégeztwk, hogy az m i giwlekezetwnkben az igaz hwttnek uallasa felől minden tanítok es scholaknak
mesterei egienessek légiének, hogy kettképpen eppwlhessen az Isten
nek aniaszentegyhaza.
I I I . A z t uégeztwk, hogy az lelkeuel es kereszteltéuel ualo szit
kozódást nagy bwntetés alat megh tilczak minden heliekben, mert
mastani wdőben igen el aradot afféle szidalom, kiért az hatalmas
Istennek rettenetes itileti lészen rajtunk, ha megh nem szwnnek az
emberek a fele iszoniu szitoktul es ha megh tiltangiak, az bwntetesetis exequalliak.
I I I I . Hogy se varos se falu az V r w nagysága hire nekwl es a
lelki tanétoknak közönséges uégezése nekwl praedicatorat heleböl el
ne boczathassa es kwldhesse, hanem ha valami ok találtatik benne,
melliet sem az V r w nagysága, sem az tanítok, sem az megie nem
4
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szenuedhetnenek, a tanito se mehessen el addigh heleből, migh az
vrnak es a lelkj t a n í t ó k n a k közönséges giwlekezetiben megh nem
ielentj es bizonios okat nem adgia el ménesének.
V . A z m i kegielmes es nagyságos vrunknak kedues akarattia
szerint, hogy minden helekben az egyházi embereknek elebbeni fize
tések es iőuedelmek az egyházhoz tartozó ioszaggal es igassaggal
egietemben heien maradgion es senki abban semmit megh ne kissebéthessen, se eoregbithessen, ennekfölöttő, miért hogy nagy gonduiseletlenségh uagion ez mostani wdőben a lelki pásztorok felől, kö
zönséges akarattal azt uégeztwk, hogy a lelky pásztoroknak lakó
helekről es fizetéseknek be szolgáltatásárul az birak es eskwttek uisellienek gondot, mert a tanito nem lehet hogy ket terhet uisellien,
taneczon es iöuedelmet szedgien: Mikoron kedigh esztendeié kj telik
ualamely praedicatornak es bizonios oka leszen el menésének, elő
ször contentalliak es addigh mas praedicatort ne fogadhassanak,
mert nemis adunk addigh közikben mas praedicatort, sőt mas helyrőlis, hogy ualamely tanito szolgálna nekik, megh nem engedgiwk.
V I . A z t keuanniuk, hogy minden helekben eo nagyságának io
akaratija es paranczolattia szerint, az régtwl foguan rendeltetet sedecimat az dezmaból k i adattassak, mely sedecima régen meg az
ersekek ideiebenis k y adattatot minden uisza uonias es haborusagh
nekwl, mastanis az regi törueny es szokás szerint tartoznak kj adnj
az sedecimat megh azokban a helekbenis, melliekben tanítok nem
találtatnának, az egyház szamara t a r t o z n á n a k kj adni, mert az cathedraticomot megh ueszik.
V I I . H o g y se varasokban se falukban, melliekben praedicatoroknak kői lakni, a lelki t a n í t ó k n a k , k i k az vr ioszagaban laknak,
akarattiok es hirek nekwl predicatort ne fogadhassanak, hanem az
vr es az ecclesianak consensusa szerint, mert nem akariuk, hogy
a confessioban ualtozas kőuetkezzek, kiből botránkozás lehetne.
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esperesség 32 , — i főiskola 20 , 211,
— i prédikátor 1. Balogh, Brunczvik
Tóbiás, Fabricius János és Márton,
Fidicinis, — i rektor 1.
Dritomsky,
Malus, Praetorius,
Simplicius, — i
templom elvétele 25, 27, 32, 254—
255, — i t i s z t t a r t ó 1. Brunczvik Já
nos, Maczkó, Misskovith, Török Ba
lázs.
8

3

4

2

2

1

Gravamenek 1. Vallásügyi sérelmek.
Grazi akadémia 146 , — herceg 1. Fer
dinánd, II.
Grelnertius Baltazár 117, 155—156.
Grinádi egyház 289.
Gymnasium ibustre alapítása 211, 225—
226, 235.
G y ó n á s 105, 139, 143, 154.
György, Brieg hercege (d. Schwarze) 45.
Győr 10 , 98, — visszafoglalása 5, — i
főkapitány 1. Breuner, Kis Starsics,
— i káptalan 153—154, — i prédiká
tor 1. Göncz Miklós, — i püspök 1.
Náprágyi,
— i vallásgyakorlat 5,
100, 104—105, 152—154, 280, — i
zsoldosok V I , 100, 104—105, 152—
154, 280.
Gyürky Benedek 136—137.

2

Gallo, Cesare 264.
Gálos, Mosón vm. 107 .
Garamszőlős 1. Szőlős.
Garthius, Helvicus prágai prédikátor
226—227.
Gasparides Zakariás 110.
Gembczinski János lublói alkapitány
167, 178, 205—207.
Gtrberides Jónás 180—181.
Gegner Salamon wittenbergi tanár 22—
23.
Ghillány János 297—303.
Gimnáziumok alapítása 48—49.
Gnézda, Szepes vm. 206, — i érsek 213,
— i prédikátor 213, 1. még Spiskó
alatt is, — i tanító 1. Kliesch.
Goltz Joachim 144 .
Gömör vm. 162—164, — i prédikátorok
áttérése 163—164.
Göncz, Abauj vm. 211, — Miklós 91,
141—144, 160—162, 176—177, 192,
235, 240, 241 .
Görgey család 297, — B a l t a z á r 303 .
2

1

4
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1

Haditanács (Hofkriegsrat) 6—7, 12 , 15,
29.
Hajdúk 34, 112, 114 , 122, 126.
Hajniki prédikátor 1. Dolinsky,
Kapirius.
Halászi, Mosón vm. 107 .
Hallensis 1. Haller.
Haller J á n o s 36—39, 85—86.
Hammel Sámuel 124.
Harangozás 173.
Harangvásárlás 208.
Határok védelme 269 .
Hegyeshalom, Mosón vm. 107 .
Hegyfalui prédikátor 1. Göncz Miklós.
Heidelbergi egyetem 2 \ 3.
Helvét egyházak 45, — h i t ű e k 176.
Henkel Lázár 191, 236 , 239 .
Hermany Márton 31.
Hetmény földesurai 174, — i prédikátor
1. Maziani.
1

2

1

2

3

2

1

Heuchelin Simon 4 7 \ 161, 239 .
Hillid ( ? ) Gáspár 1—2.
Hirsberg újvári kapitány 80 .
I l i t védelme 70, — é l e t elmélyítése V I ,
305—306.
Hodászi Lukács 122.
Hodegos cáfolata 276.
Hodikius János 113—114, 212, 277.
Hodoiin (Morvaország) 54.
Hofkriegsrat 1. Haditanács.
Holics, Nyitra vm. 215 .
Hol ius Jakab 224.
Homonnai B á l i n t 27 , 79, 81, — G y ö r g y
65.
Hontmegye 137.
Horánszky János t i s z t t a r t ó 140.
Horhát (Hrochot) Zólyom vm. 18 .
7

2

5

2

Horniak V I I , 5 0 \ 52—53, 56—57, 62,
66—67, 70 —72, 74, 86.
Horvát bán 1. Erdődy Tamás. Thuróczy,
—ok 180, 289, — o r s z á g 183 , 199 ,
Horváth Ilona, Tordai Jánosné, 139—
140, — László (Kissevith) 213, —
M á t y á s 166, — Stansith Boldizsár
299 .
H o s s z u t ó t h y I s t v á n 167 , 179, 206.
Hrabéci Miklós 40.
Hrabovszky János 129.
Hricsói egyház 36—38, — iskola 111,
—• prédikátor 1. Intibus.
Hrochot 1. Horhát.
Huna (ruhadarab) 117.
Hunfalu, Szepes vm. 123 .
Hunger János bécsi polgár 87.
Hunnius Aegidius wittenbergi tanár
227 .
Huszonkettedik artikulus 26.
Huszonnégy szepesi fraternitas 123, 144.
Hutter Lénárt wittenbergi tanár 101—
104, 161—162.
1

3

4

7

1

212 , 251—253, 256, 263, 304.
Joannicius 1. Jancsó.
Jobbágyok vallásgyakorlata 119—120.
Jogtudomány 3 .
Jolsvai t a n í t ó 1. Lány Illés.
Jü'ichi hercegség 47 , — klévei kérdés
103.
Juspatronatus 1. Kegyúri jog.
1

2

2

3

5

3

Igló 123 , 227*.
Ihristye, Trencsén vm. 132—133.
Illava, Trencsén vm. 147.
Illésfalu, Szepes vm. 123 .
Illésházv család V I , 200 , — I s t v á n V,
4 , 50—51, 53—55,
58—59, 62,
64—66, 71—72, 74 —75, 77—80,
100 , 120, 204 , 227 , 228 , 231.
Ilmic, Mosón vm. 107 .
Intelem 1. Wittenbergi teológusok intel
me.
3
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1

2

1

4

1

2

1

5

Intibus Márton 37 —39, 130 .
I s k o l á z t a t á s , iskolaügv V I , 4 , 3 3 \ 48—
49, 113, 132, 187, 211, 215—217,
233 .
Istvánffy család 200 , — Miklós 5 Í .
I t á l i a 178.
ítélet
Nagymagyarban 171—173,
—
végrehajtás 117.
4

1

2

5
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Jablonka, Árva vm. 305 .
Jácz (Kis és Nagy) Nyitra vm. 33—35,
— i prédikátor 1. Bobaly. Cabaneus.
Jakab, I . , angol király 68.
Jakusics G y ö r g y 287.
Janosó Imre 121—122.
János G y ö r g v szász választ5 276 .
Jánossy Kristóf 134—136.
Jaszenova, Á r v a vm. 34, 175.
Javornik Mátyás 133—134.
Jemicius János (álnév) 118 .
Jénai egvetem 2 .
Jezsuiták 23—24, 79, 193 , 195 , 204\
1

7

1

1

3

5

Kabold, Sopron vm. 181 .
Kalinka János 39—40, — Joachim 293,
304.
Káinok, Mosón vm. 10 r .
Kálvin János 21, — tanai 44—45, 168,
214* 220—221.
Kálvinista prédikátorok
áttérése 163—
164, Kálvinisták
120, 163—164,
171—173, 276, 1. még Sakramentáriusok alatt is.
Kamara 1. Körmöcbányai, Pozsonyi, Ud
vari kamara, — i elnök 1. Pethe
László. — i ügyek 97.
Kántor fizetése 295.
Kapirius András .17—18.
Káposztafalu, Szepes vm. 123 .
Károly, V. császár 26, — Péter beszter
cebányai polgár 186 , 218.
Káromkodás megtiltása 43—44, 305.
Kassa 36, 92—93, 96, 98, 123—124,
165, — i polgárok 92—93, — i pré
dikátor
1.
Alvinczi
Fabricius
György,
— i rektor 1.
Sozovius.
— i templom elvétele 25—27, — i
vallásgyakorlat 92—93.
3

1

Katechizmus 128—129.
Katho'ikus s t á t u s az 1619. o.-gvülésen
252—261, 263—267, 269, —ok ér
vei 21.
Keczer András 126.
Kecskeméthy Gáspár 21 , 184 .
Keglevics János 160—161.
Kegvuraság 1. Sopron kegyúri joga.
Kegyúri jog V, 186—191, 236 , 261 ,
282, 1. még Besztercebánya
kegyúri
joga, Királyi kegyúri jog.
Kérchy János 245.
Kerepcsics András 224.
Kereszte^s 154.
KeresztéV. I I . szász v á ^ s z t ó 68, 101 ,
—, I V . dán király 68.
Keszv Gá«oár 140.
Khlesi Me^hior 6 . 53, 64—65, 69 , 188
—191, 226—227.
Kin^e. Mosón vm. 107 .
Királyi kegvúri jog ^17—??0. ? ° 8 , f30
—"31, — személynek 1. Lippay Já
nos.
2

3

2

1

3

5
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Kis- és Nagybarom, Sopron vm. 181.
Kishont! prédikátorok 162, 164.
Kispalugya, Liptó vm. 148.
Kis Starsics Farkas 5.
Kisszeben, Sáros vm. 123.
Kliesch Márton 206 .
Kloth 1. Permay.
Kloz bártfai k ö n y v n y o m t a t ó 118 .
Kluknó, Szepes vm. 255, — i egvház
243—244, 269—271, — i prédikátor
1. Cristallus.
Knyazsa, Árva vm. 175.
Kokáviai 1. Rimakokovai.
Kollonich Szigfrid 4 , 30, 47, 61—64,
74, 79, 82, 91, 141—143, 200 , —
Szigfridné 1. Perényi Zsófia, Zerau
Anna Mária.
Komárom 77*, — i főkapitány 1. Molard
János, — i német protestánsok 80 ,
— i vallásgyakorlat 5—6.
Kemjáti zsinat 174.
Könyvtár 1. Biccsei könyvtár,
Abrahamides Izsák
könyvtára.
Köpcsénv, Mosón \ m . 107 .
Korlátkő, Nyitra vm. 208 —210.
Körmenetek 305.
Körmöcbánva 151—152, 157—158, — i
kamara 149—152,
157—158, — i
prédikátor 1. Nanticovius.
Korona 1. Szent Korona.
Koronázás 74.
Kossi egyház 289, — prédikátor 1. Fe
cher.
Koteszó, Trencsén vm. 38.
Követség 1. Békéltető, Magyar,
Morva,
Osztrák körétség, Liptay Imre kö
vetsége.
Közfe'kelés a csehek ellen 244—245, 271.
Krakkói érsek 213.
Kra^zna, Trencsén vm. 148.
Krempachi 1. Dunajeckrempachi.
Krenberg Ullrich főkancellár 92, 97—
98.
Kriptoká'vinizmus 118 .
Krompachi 1. Dunajeckrempachi.
Krmann János 101—102.
Kubinyi Kristóf, id. 3, — felesége lásd
Rakorszky
Borbála.
Ki^földi isko'ázás 287, — kapcsolatok
V I — V I I , — protestánsok V I — V I I ,
4 , 19, 46—47, 61, 103—104, 234.
Ku^an Márton 277.
Kurátorok ^95.
Kürthy István 29 , 139, 141 , 143, 160.
r>
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Lajos. IT. magyar kiráH- 224 , — F ü 
löp herceg 47 .
2

Lakompak, Sopron vm. 180—181, 251,
283.
Landau, Erazmus 87.
Lánzsér, Sopron vm. 180—181.
J Lány Dániel 82 , — G y ö r g y 236 , —
Illés 33*, 81—83, 85—86, 103 , 109
—110 114 , 117, 119, 128—133,
137, 146—149, 163, 175, 185, —
Izsák 183, 187, 215—217.
Laszkó I s t v á n 163.
Lébény Mosón vm. 107 .
Lednic, Trencsén vm. 132—133.
Lehotzky G y ö r g y 147—148.
Leibicz, Szepes vm. 123 .
Leipzig 1. Lipcse.
Leiser Kristóf 87, — Polycarp drezdai
lelkész 68—69, 111 , — ifj. 133—
134.
Lelkiismereti szabadság V, 69.
Lengyel szepesi s z t a r o s z t a s á g 1. Szepesi
lengyel
sztarosztaság.
Lengvelek zaklatása 159, 178—179, 205
—207.
Lépes Bálint 18 , 141, 192—193, 220,
291*.
Lestin, Árva vm. 175.
Lestyéni prédikátor 1. Gasparides.
Léva, Bars vm. 30 , 91 , 142—143, — i
prédikátor 1. Göncz Miklós.
Levél, Mosón vm. 107 .
Levius Márton 304 , 1. Liexius alatt is.
Liber Concordiae 45 , 113*, 117—118,
F78 , 130—131, 137 , 163, 214—
215, 220—222, 234 .
Libetbánya, Zólyom vm. 157 .
Lichtenberger Gáspár 129.
Liegnitz (Szi'ézia) 45.
Lietava, Trencsén vm. 38—39, 58, 65,
112, —• prédikátor 1. Intibus, Matthaei,
Stranovith.
Lievius Jakab 113—114, 128*.
Linz 50, 53, 110, — i tanácskozás 1614ben 22*.
Lipcse 18 , 134 , 287.
Lippa, Temes vm. 10 .
Lippay János 9, 11, 186 , 232.
Liptav Imre követsége 245—246, 250—
251.
L i p t ó vm. 146, 148, 192, — i esperes 1.
Rohaczius.
Listhius Anna Rozina, Thurzó Szaniszlóné. majd Kolonien Szigfridné,
139—140, — I s t v á n 180—181, —
János 181 .
LocaMtas eaMnistica 222.
Lochmann M á t v á s 214—215, 220—223.
Lőcse, Szepes vm. 89, 123 , , 167 , 169—
2
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170, 299, — i ev. akadémia 48—49,
— i gy iilés 159, — i prédikátor 1.
Zabler, — i rektor Cholius, Ursinus.
Logika 101.
Lokcza, Árva vm. 42, — i prédikátor 1.
Lucae, Clementis.
Lóránt Ferenc 202 .
Lovchanus Timóteus 146 .
Lublóvár, Szepes vm. 206, — i sztaroszta 166—167, 178—179.
Lubomirski- Szaniszló lublói sztaroszta
159, 166—167, 178—179, 205—206,
213—214.
Lucae László 42 .
Luther Márton 21, 26 , 118 , 134, 176,
—• katechizmusa 128—129, — i ta
nok 226—227,
— i orthodoxia 1.
Szigorú lutheri
dogmatika.
1

3

3

3
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Matthaei Mátyás 37, 130 .
Mátyás, I I . , főherceg, majd király és
császár 4 , 5—16, 24 , 28—29, 46,
48—49, 51 —53, 56, 60, 62s—65, 67
—69, 71—74, 78, 80, 8J, 86, 88—
90, 9^—94, 97—98, 100, 105—106,
109 —110,
122,
126—127, 169—
170, 183—184, 187—190, 198, 202,
204—205, 207, 217—220, 223—225,
228—232, 236—238, 251.
Maziani hetményi prédikátor 168, 174.
Mecsér, Mosón vm. 107 .
Medzibrogy, Árva vm. 175.
Megbízólevél 87.
Meghívólevél 141.
Megigazulás dogma 227.
Megyék 1. Vármegyék.
Meisner B a l t a z á r wittenbergi tanár 216 ,
276 .
Melanchton F ü l ö p 26 , 118«.
Melikius Sámuel 86 , 117—119, 124 ,
129, 131 , 136—138, 162—164, 214
—215, 220—223.
Ménhárt, Szepes vm. 123 .
Merwalt G y ö r g y 246.
Meszléni Concordia 118 .
Mienkitzki
Dániel
lublói
alkapitánv
167 , 178—179, 205—207.
Mihalkó János 22 , 25—27.
Miklósfalva, Mosón vm. 107 .
Mikovith G y ö r g y 178.
Mikovius Jakab 144—145.
Miksa, I . , király és császár 186 , 217—
218, — I I . , 58, 67, 70, — főherceg,
Tirol kormánvzója, 3, 53, 64—65,
68, 71—72, 74.
4

1

5

1

2

1

1

Maczkó Ferenc 23—24, 36.
Magyardiószeg 1. Diószeg.
Magyar és cseh rendek szövetsége 95,
250, — ev. főiskola 211, — kamara
1. Pozsonyi
kamara, — k a t o n a s á g
70, — követség 62, — és osztrák
rendek szövetsége (1608) 53, 55, 57,
64, 67, 70—74, 89—90, 110, 241—
242, — , osztrák és morva rendek
szövetsége (1608) 4*, 53 , 77—78,
246 , — ó v á r 1. óvár, — országgyű
lés 1. Pozsonyi országgyűlés, — pré
dikátorok 163—164, — rendek V I I ,
4*, 48—50, 57—58, 62, 67—73, 87,
89—90, 94—95, 97, 120, 194 , 241
—242, 245—269, 271, 303, — ta
nács 189—190, — törvények 51, —
vallásügy állása 103—104.
5

9

2

Magyarország 61—62, 64—65, 67, 70—
71, 78, 109 , — a keresztyénség vé
dője 66.
Majláth Anna, Pongracz Dánielné 209 .
Majtény, Pozsony vm. 22, — prédikátor
22, 1. m é g Sághy alatt.
Makai Máté 83.
MaTacka, Pozsony vm. 145.
Malleus Peniculi" 86 , 118 , 130—132.
Ma'ompatak, Szepas vm. 123 .
Ma>s P á l 28, 32, 36, I I S .
Marburgi egyetem 227 .
Márciusi végzés 93—94.
Mária, Ducissa Juliacensis 47.
Máriássy Zsigmond 297, 303 .
Márkusfalvai iskola 297 .
Marsovszky János 132.
Martini Jakab wittenbergi tanár 101—
1

3

3
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103, 183, 187.
Martonfalvai Ferenc

172—174.
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3
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1

Miles continuus 269 .
Milicius Apolló 38 .
Misskovith G y ö r g y prédikátor 130.
Modori prédikátor 1. Scheibler, — i vallásgvakorlat 290—291.
Molard János 5—6, 2 2 5 \ — Lajos 246.
Molitoris Miklós 131 .
Morbus Hungaricus 48 .
Morva érsek 1. Ditrichstein, — követség
Pozsonyban 246, — közvetítés 251,
—•, magyar és osztrák rendek s z ö 
vetsége 1. Magyar, osztrák és morva
rendek szövetsége. — ország 71, 77,
254, 260, 262, 267, 271, — rendek
V I I , 52 , 5 6 \ 94 , H O , _
vallás
gyakorlat 56, 71.
6
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1

Mosóc, Turóc
prédikátor
Mosón, Mosón
—megvei
119—120,

1

1

3

vm. 86 , 221—222, — i
1. Lochmann.
vm. 107 , — vm, 248 ,
vallásgyakorlat 106—108,
— S z e n t a n d r á s 107 , —
2

8

2
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—Szentjános 107 ,
— Szentpéter
10 r , —Szomok 107 .
Munkások bére 150—152.
Muraközi prédikátorok kiűzése 283—284.
Murány vára, (iomör vm. I b 3 \
Muraszombat 196.
Mutéták 139.
2

2

Nádasdy család 200 , — Ferenc 157, —
Pál 236 .
Nádori plenipotencia 251—253.
Nagvbiccse 1. Biccse.
Nagyfalu, Árva vm. 34, 43—44, 296, — i
diakónus 1. Kuran, — i prédikátor 1.
Bat.
N a g y g y ő r 154 .
Nagylomnic, Szepes vm. 123 .
Nagymagyari
nemesek
172—174,
—
templom birtoklása 171—173.
Nagymihályi Ferencné 1. Amadé Ilona.
Nagy alias Galetich Miklós 193—195,
197, 199, 203—205.
Nagysalló, Bars vm. 109.
Nagysárosi iskolamester 1. Skultéti.
Nagvszombat 4, 10, 28 , 84, 93, 97—98,
218\ — i evangélikusok 201—202,
— i iskolamester 1. Makai, — i je
zsuiták 256, — i német egyház 124
—125, — i prédikátor 1. Rátkai, — i
prédikátor kiűzése 83, — i reformá
tusok 90, — i templom 75—76, 80
—81, 201—202, — i vallásgyakorlat
80—81, 83, 97—98, 124—125, 201
—202.
2
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Nagyszeben 126.
Nagytapolcsányi kerület 33, 200—201.
Nagyugróc, Bars vm. 201.
Namessány 1. Nemessány.
Namesztói prédikátor 1. Bockonides.
Nanticovius Mihálv 149—152, 157—158.
Náprágvi Demeter 153—154, 181, 190 ,
211—212.
Nedec, Trencsén vm. 84, — i nemesek 148.
Nedeczky András 146—148.
Nemes eskütársak 275, —kürt, Nvitra
vm. 21.
2

Nemessány György és Mátyás 297, 302.
Német egyházi ritus 233—234, — d i ó 
szeg 1. Diószeg. —gurábi „atyafi"
1. Szeredi Gáspár, —járfalu, Mosón
vm.
107 , —lipcsei prédikátor 1.
Rohaczius. — o r s z á g 103, — prédi
kátor Nagyszombatban 97—98, —
zsoMosok 34, 80 , 97, 304.
Németek Grinádon 289,
— kivitele az
országból 251.
Neser Keresztély 22 .
2

7

1

Nevelő díjazása 288.
Neuburg (a. d. Donau)

46—47,

60,

Neuheusel 1. Ujtár.
Nezsider, Mosón vm. 107 .
Nikolsburgi béke 2Ö7 .
Nóvák Miklós 185, 187—188, 191, 217
—220, 223—224.
Novisolium 1. Besztercebánya.
Nozitius János 33—35, 38—41, 43 ,
86 .
Nussdorf (Alsóausztria) 64.
Nutzel (Nycz) Ferdinánd 62, 64.
Nyári család 139 , 200 .
Nyelvek tanulása 239.
Nyitra vm. 20 , 81 , 193, 200—201, 209,
— i alispán 208, 210, — i püspök 1.
Forgách Ferenc,
Lépes, —Szerda
hely 267 .
Nyugat békéje 110 , — védőbástyája
V I I , 110 .
Nyulas, Mosón vm. 107 .
2
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Ocskay Gáspár 125 .
Odorin, Szepes vm. 123 , — i prédikátor
1. Stressensky.
Oktavális törvényszék 92—93.
Oláhdubova 1. Dubova.
Olaszka (Valaszka) Zólvom vm. 129 ,
136—137.
Omnipraesentia 222.
Oravkai plébános 1. Sax.
Ordódy Gáspár 291 .
Orlandi Carbonarius Mihály 186.
Oroszvár, Mosón vm. 107 .
Országgyűlés 1. Bécsi,
Besztercebányai,
Pozsonyi, Soproni országgyűlés, —
összehívása 225.
Orthodoxia 1. Szigorú
lutheri
dogma
tika.
Orvostudományok 48 .
Osgyán, Kishont vm. 224, — i prédiká
tor 1. Holius.
3
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Ostrosith Andrásné 1. Perényi
Borbála.
Oszlánv, Bars vm. 201.
Osztály a Zrínyiek k ö z ö t t 283—284.
Osztrák katholikusok 63—64, — követ
ség (1608) 58—59, 62—64, 74, 87
—88, 90, — (1618) 242, — és ma
gyar rendek szövetsége 1. Magyar
és osztrák
rendek szövetsége, —
protestánsok
50, — protestánsok
befogadása Pozsonyba 290, — pro
testánsok bevándo^ása 2 9 0 \ — ren
dek V I I , 48, 57—58, 61—63, 68—
74, 86—89, 93—94, 110. 241—242,
271, — vallásgyakorlat 50—54, 56

—59, 61—65, 67—72, 74, 86—90,
93—94, 242 1. továbbá
Ausztria
alatt is, — vallásügyi kívánságok
73—74.
Óvári főkapitány 1. Cavriani, — prédi
kátor kiűzése 106—109, — vallás
gyakorlat 107—108, 281.
Özólyom 1. Zólyom.
ösztöndíjak, ösztöndíjasok 3, 20 , 22,
24, 40, 48 , 68, 101—103, 111, 118°,
121, 128, 131 ,
133—134,
161—
162, 164, 183, 187, 215—217, 235
—236, 238—239.
ö t sz. kir. város 171.
7

1
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Zsófia, Kollonich Szigfridné 30°.
Perinna András 183—184, — Boldizsár
29 , 138, 140, 161, 183—184.
Permay alias Kloth János 146—147.
Perneszy Gábor 225 .
Pethe László 202 , 204—205, 228 , 232
390 , — Márton 28, 31 , 167 , 205 .
Petróczy P á l 248 .
Petrovicius I s t v á n 175*.
Petschius Péter prédikátor 118 .
Phosphorus veri catholicismi 101 , 276,
288 .
Photinianizmus 214* 220—221, 276.
Piczinon Dániel bécsi kereskedő 260, 263.
Pintér G y ö r g y 21 , 184 :
Piscatoris Gábor 304.
Placidus de Marra pápai követ 51—53,
65.
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1

2

5

1

3

4

7

10

3

3

2

3

1

7

1

4

3

11

7

3

2

2

Pachelbel J á n o s osztrák nemes 51*.
Pakay Benedek 247—249, 251, 253.
Pálffy Magdolna, Balassa Péterné 145°,
— Miklós 4 , 5 \ 7 , 10, 12—13, 15,
258 , — P á l kamarai elnök 290 .
Pál háza, Zala vm. 91 , 142 .
Pá'mafalu, Szepes vm. 123 .
Palóc, Pozsony vm. 254—255.
Palocsav I s t v á n 301 .
Paludinus János 119 , 233 .
Palugyai család 148.
Pannitonsoris János 84—85, 146—148.
P a n n ó n i a 98.
P á p a vára, Veszprém vm. 209 , — i kö
vet 1. Piacidus.
P á p a v Miklós 75—76.
Papitized 1—2, 35, 129 , 136—137, 201,
214 , 224, 244, 252, 269—270, 278,
306, 1. még Sedecima alatt.
Parasztdubova 1. Dubova.
Paraszt eskütársak 275.
P á r t f o g ó k 1. Pátronusok.
Passau 18 , 94, 110.
P á s z t ó , Nyitra vm. 258, — i prédikátor
1. Strbanus.
P á s z t o r o k 1. Vlachok.
Pátronusok 200.
Pauli Simon 27 .
Paulinus Dániel 164, —- Sámuel 155 .
P á z m á n v Péter 28 ,
53 , 6 5 ,
101 ,
118 , 136, 145—146, 205 , 226—
227, 236 , 246, 256, 264, 266, 276,
284 , 288, 290 .
Peck Lipót 2 2 8 \ 233 .
Pel^ánszky M á t y á s 301.
PekHna, t r e n c s é n vm. 36—37.
Penie^us Papporum 117—119.
Pepichius I s t v á n 136—137, 162—164.
Perekedi Zsuzsanna, Armbruszter Ferencné 257 .
Perénvi B o r b á n , Dersffv Miklósné majd
Ostrosith Andrásné 39, 147 , —

2

3

Platani Mátyás 102—103.
Plathy Ferenc 154°, 244—252, 254—
257, 261—262, 264—269, 271, 285.
Podolin, Szepes vm. 207, 213.
Pogránvi Benedek V I , 21, 28, 30, 46,
246 , — János 246.
Pokrivács, Árva vm. 175.
Polgárság vallásgyakorlata 195—197.
Polheim Gundakar kamarai elnök 227.
Pollio Lukács 27 .
Pomogy, Mosón vm. 107 .
Pongracz András 147, — család 208—
210, — Dániel 84, 146—148, —
— Dánielné 1. Majláth
Anna, —
— Jeremiásnó 1. Forgách Klára.
Ponikenus János 109—110.
Poprád, Szepes vm. 123 .
Portai követ 1. Liptay Imre.
Poruba Árva vm. 34.
Postilla Paulitól 27 .
Pozsonv 47, 55, 85, 98—99, 100, 110,
202\ 239, 247, 290, — vára 18, —
vármegye 200—201, — i esperas 1.
Csáktornyai,
Heuchelin,
Spiegler.
— i Ferencesek 96, — i főispán 1.
Amadé. — i Thurzó ház 99 , — i
kamara 18, 21, 79 , 80 , 136 , 202 ,
215 , 228—233, 290—291, — i or
szággyűlés 4 \ 9, 15, 19, 24 , 48—
49, 5 0 \ 51 —59, 61—65, 67—68,
71—73, 77—79, 87—90, 98 , 152—
154, 199, 204 , 241—242, 244—269,
271, — i ev. prédikátor 61, 1. továb
bá Heuchelin, Reuss, Stumpf. — i
szövetség
1. Magyar, osztrák
és
morva rendek szövetsége, — i vallásgvakorlat 47 , 290, — i végzések
(1608) 95—96.
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Pör a dunajeckrempachi templomért 297
—303.
Praetorius János 32 , 113 .
Prága 4 , 18 , 188, 189, 220, 226—227,
245, — i expedíció (1608) 46, 55,
60, — i német prédikátor 1. Garthius, — i német rektor 1.
Ursinus,
— i udvar 17°.
Prédikáció alapigék 150, — szabálvai
288.
Prédikátorok áttérése 163—164, — fi
zetése 138, 143, 280, 306, — kép
zése 20 , 226 , — elbocsátása 305—
306, — meghívása 46 , — megnemesítése 183—184, 192, — özve
gyei 112, — turóci prépostságban
204.
Predmér, Trencsén vm. 25, — i egyház
129, 132, — i nemesek 132, — i pré
dikátor 1. Grelnertius,
— i rektor
1. Platani.
Preuner 1. Breuner.
Pribis, Árva vm. 175.
Privigye, Nyitra vm. 102 , 273—274, — i
zsinat (1619) 239 .
Protestáns vallásügy 1.
Vallásgyakorlat.
Prunus János prédikátor 2.
Puchner Kristóf 62, 87.
Pucó, Árva vm. 175.
Püspökválasztó
gyűlés 1. Super intendensválasztó gyűlés.
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Pusztasomorja, Mosón vm. 107 .
Pythonissa boszorkány 132—133.

Reusz András 47*.
Révai Ferenc id. 222, — Péter korona
őr 67* 79, 214—215, 221, 222, 250,
261.
Reverzális 8—9, 12—15.
Reviczky János _303—305.
Rhaw G y ö r g y 177 .
Rhédey Ferenc 3 5 .
Richnó, Szepes vm. 243.
Rimay János 2 5 8 , 262.
Rimakokovai prédikátor 1. Pepichius.
Rimaszombat,
Kishont vm. 164, — i
harmincad 136*.
Rohaczius Melchior 122—124.
Rohonci prédikátor 1. Szenczi Molnár.
Rosenberg Péter cseh államférfi 4 , 76
—78.
Rositz (Morvaország) 52, 54, 56, 58, 66.
Rózsahegy, L i p t ó vm. 304, — i prédi
kátor 1. Dorothicius,
Duchon.
Rudolf, I I . , magyar király 3—9, 12—16,
26 , 46, 51 , , 57—62, 204 , 231.
Ruszkinóc, Szepes vm. 123 .
Ruszt, Sopron vm. 120.
Ruttkay I s t v á n 123.
2
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1
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Sághy István 162.
Sakramentáriusok 45 , 134, 163.
Salgay László 125*.
Salza ( ? ) nemes 78.
Sándor János alnádor 125 , 267.
Sándorfai (Sándorfi) egvház 208—210.
Sáros vm. 96 , 122—123, — vára l , — i
esperesség
123, —pataki 1648-as
h a t á r o z a t o k 306 .
Sartor Miklós privigyei jobbágy 273—
275.
Sárvári prédikátor 1. Zvonarits, — i ta
nító 1. Göncz Miklós.
Sasvári (Sassini) plébános 285.
Sax János 304—305.
Scheibler Jakab 239, — könyvtára 239 .
Schickfuss M. Jakab briegi rektor 45.
Schrott (Schwtt) Albert 29 .
Schwöb Johannes briegi diakónus 45.
Schwtt 1. Schrott.
Scultetus Michael briegi esperes 45, 1.
még Skultéti alatt is.
Sebaldus Johannes briegi diakónus 45.
Sebesi jószág 159.
Sedecima 1. Tizenhatod.
Sellye 1. Vágséllye.
Selmecbánya, Hont vm. 137, 157 .
Sempte, Nvitra vm. 20 , 21, 46 , 96—
97, 160, 178, 184, 200, 262, 286, —
kapitánya 1. Balogh, Vitéz, — i es
peres 1. Perinna Boldizsár, — i g y ű 
lés 143, 240—241,
— i prédikátor
2

1

3

2

2

Raab 1. Győr.
Rabcsa, Á r v a vm. 296, 305*.
Radovitius János 182, 194—197, 203.
Raimannus P á l 48—49, 115—116.
Rajec, Trencsén vm. 24—25, •—i diakó
nus 1. Fabri Balázs, — i iskola 103 ,
— i prédikátor 1. Corodinus,
Fabri
cius Pál, Haller.
Rajka, Mosón vm. 107 .
Rajner Melchior 72 .
Rákóczi György 292 , — Zsigmond 35 .
Rakovszkv Borbála, Kubinvi
Kristófné
115—116.
Raphanidae György 304.
Rátkai Gvörgv 83.
Reálpolitika V I — V I I .
Református tanok 168—169.
Reichart Apollonia, Abrahamides Izsákné 18 , 279 .
Rektor fizetése 131, 306.
„Remethe Válla" Szepes vm. 1.
Rendek 1. Erdélyi, Magyar. Morva, Osz
trák rendek.
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20 , 21, 235, 1. továbbá
Kecskeméthy, Perinna Boldizsár,
Pintér,
Sutorius,
Tordai, Velichemus alatt
is, — i rektor 1. Czayka,
Hodikius
János, — i udvarbíró 1. Horánszky.
Sennyey I s t v á n 291.
Seratoris G y ö r g y 33 .
Sérelmek 1. Vallásügyi
sérelmek.
SimpJcius János 3^ , 178.
Sinapius Mihály 235, 304.
Skultéti Márton 22.
Solar János 1.
Somodi János 139 .
Somogyi Albert 250.
Sopornyai prédikátor 1. Pintér.
Sopron 190, — kegyúri joga 190 , —
vm. 157, 168 , — i országgyűlés
281, — i Szt. Erzsébet kórház 190.
1
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Soputius Jeremiás 236 .
Sozovius Sándor 117 , 236 .
Sozovszky 1. Sozovius.
Spiegel Jeremiás wittenbergi tanár 233
—234.
5

2

6

tika, — ország 69 , 101—103, —
választók 69.
Szeben 1. Kisszeben,
Nagyszeben.
Szécsényi harmincad I8ö*.
Széchy György 162—164, — Tamás 4 ,
91, 195—196.
Szegedi Gáspár 80—81, — felesége 140.
Székeiy Baiázs 245 , — János nótárius
303 .
Szelepcsényi György 297.
SzeLeczky Jakab É.45 , 248.
Szempc, Pozsony vm. 94, 142, — i pré
dikátor 1. Udvardi, — i zsinat 160
—161.
Szenczi Molnár Albert 168 .
Szeniczi deákok 139—140.
4

2
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Szent Erzsébet kórház 1. Besztercebá
nyai, Soproni Szt. Erzsébet kórház,
— Anna, Sáros vm. 255, — G y ö r g y
vallásgyakorlata 228—233, — G y ö r 
gyi és Bazini grófok 231, — g y ö r gyi főkapitány 1. Peck, — g y ö r g y i
templom
elvétele 2z8—233, 291,
—ilona, Turóc vm. li.8 , — Koro
na 23 , 49, —máriai prédikátor 1.
Eiiae, — m i k l ó s , Mosón vm. 107 ,
— m i k l ó s i prédikátor 1. Architectoris.
Szentmiklóssy György 297.
Szepes vm. 95, 122—123, 178—179, 207,
"213—214, 297—303, — nemessége
95—96, —olaszi 205—206, —reme-,
te 1—2, —remetei prédikátor 1.
Hillid (?), Solar, —sárosi superintendencia 122—124, 171 , —sárosi su
perintendens választás 95—96, 123
—124, 159—160, —sárosi superin
tendens 1. Xilander, —szombat 123 ,
— v á r a 3, 169—170, —váralja 123 ,
206, —váraljai prédikátor 1. Xilan
der, —váraljai zsinat V I , 23 , 89 ,
96 ,
124«, 159—160,
165—166,
171 , 207, — i egyházak 244, — i
esperesség 123, — i főispán 1. Thur
zó Kristóf, Thurzó Miklós, Thurzó
Szaniszló, — i kanonok 92—93, 166
—167, 178—179, — i prédikátorok
205, 207, — i prépostok 1. Hosszutóthy, Pethe Márton,
— i lengyel
s z t a r o s z t a s á g 167, 170—171, 178—
179, 205—207, 213, — i 24 városi
fraternitas 144.
1

2

Spiegler Jakab 239 , 279, 286—287.
Spisko Vencel 206 .
Starhemberg Ullrich János 63, 87.
Stansith 1. Horváth
Stansith.
Starsics 1. Kiss Starsics.
Starzer Zakariás 87.
Steger Gáspár 186, — Rafael 219.
Stiria (Steier) 16.
Stranovith G y ö r g y 130 .
Strassburgi egyetem 227 .
Strbanus János 280.
Stressensky Albert 3.
Stubnvafürdő, Turóc vm. 157.
Stumpf János 288—289.
Sturm János 220 .
Superintendens 1. Abrahamides,
Dubravius, Göncz Miklós,
Hodászi, Ho
dikius János, Kürthy,
Lány
Illés,
Melikius, Rohaczius, Xilander, Zab
ler, — l á t o g a t á s
117—118, 132,
175, 185, 293 , — t i s z t s é g 128—
129, — választó gyűlés 141, 159—
160, 169—171, 240—241.
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Sutorius J á n o s 288.
Svábócz, Szepes vm. 123 .
3

Szabad vallásgyakorlat
lat.

1.

Vallásgyakor

Szabályok az egyházi életre 294—295.
Szakolca, N y i t r a vm. 215 .
Szapári István 280.
S z á s z egyházi ritus 234, — lutheri orthodoxia 1. Szigorú lutheri dogma
2
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3

3

4

2

2

2

Szepesség 2 , 20 , 23 , 88—89, 118°, —
egyházi szervezése 167.
Szepsy Jeremiás 180.
Szerdahelyi
Márton
22 ,
— Mihály
nyitrai alispán 255, 267.
4

2

Szered, Pozsony vm. 29 , 141—143, — i
Gáspár németgurábi „atyafi"
160
— I b i , — i prédikátor 1. Brunczvik,
Göncz Miklós, Kürthy István, — i
rektor 1. Somodi János, — i zsinat
160—161.
Szertartás 1. Német egyházi rítus, Te
metési szertartás, — egységesítése
VI.
Szielnicz, Zólyom vm. 184.
Szigorú lutheri dogmatika 22, 23 , 44—
45, 6 8 \ 69», 86 , 118«, 221—222,
233 .
Szilézia 82, 175 , — i vallásgyakorlat
83 .
Szklabina vára, Turóc vm. 215 , 221—
222.
Szlavónia 183 , — i vallásgvakorlat 197
—198.
Szolcsányi 36.
Szőlős (Garam-) Bars vm. 7.
Szövetség 1. Magyar és osztrák rendek
szövetsége, -es rendek 61—62.
Sztarinszky Lukács 297.
Sztrucc Ferenc 136 , 248.
Szucsány, Turóc vm. 221 , — i prédiká
tor 1. Sinapius.
Szuhay István 17—18, 28—29 , 30 .
Szülyó, Trencsén vm. 146, 148.
Szunyogh Mózes 147.
3
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Tanító járandósága 306.
Tantárgyak Biccsén 131 .
Tárcsa, Mosón vm. 107 .
Tardosi prédikátor 1. Levius.
Tatay György 280.
Tatárok 34.
Tavarnok, Nyitra vm. 20—21.
Telegdy János 186 , 248.
Temetési szertartás 139—140, 285.
Temetők 295.
Templomok visszaadása 237, 263, 266 .
Teológia 101, 183.
Teplic, Trencsén vm. 38 —39, 85, — i
egyház 277, — i egyház kegyurai
282, — i prédikátor 1. Kalinka Já
nos,
Pannitonsoris.
Térítések 145.
Teschen (Szilézia) 81—82, — i herceg 1.
Ádám Wencel, — i vallásgvakorlat
185.
Tessini György 221.
Tétény, Mosón vm. 107 .
Thordanus 1. Tordai.
Thököly István 293 , 296, 298—299,
304.
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Thuróczy Benedek 197,

199—200.

Thurzó Ádám áttérése 291—292, — csa
lád katolizáiása 291—29z, — csa
lád leányága ^.96, — Eiek 33 , 113 ,
— Ferenc 4 , — Ferencné 1. Zrinyi
Kata. — György V — V l l , 3—zO,
22, 24, 25, 29—31, 33, 35—41, 43,
46—64, 66, 68—88, 90—113, 115—
137, 141—142, 144—233, 235, 242 ,
255 , 2 5 8 , , 267 , 2 7 6 \ 294, —
Györgyné 1. Czobor Erzsébet,
For
gách Zsuzsanna, —• Imre 22 , 99,
119 , 128 , 131 , 140 , 187 , 213%
216, 226, 227 , 233—i38, 241—242,
257—258, 260—262, 267, 271—272,
276, 280\ — Kristóf 20 , 23—25,
28, 32, 74 , 144, 159—160, 165—
167, 171, 255, — Kristófné 1. Erdődy Zsuzsanna, — Mihá.y 291—
292, — Miklós 16, 24—25, 30 , 3z ,
62, 64, 74 , 1 1 3 \ — Miklósné 1.
Zerau Anna Mária, — Szaniszló
(1559—1583)
1—3, — Szaniszló
nádor V, 18* 20—21, 23—25, 27—
28, 31—32, 35 , 46, 62 , 64, 74 , 96
—99, 113—114, 117 , 138, 140—
143, 148 , 154 , 160—162, 169—
171, 177—179, 183—184, 207, 218 ,
225—226, 235, 238—240, 243—256,
258—271, 273—276, 278—89, 292 ,
305—306, — Szaniszlóné 1. Lis
thius Anna Rozina, — udvar fa
míliája 212—213, — udvari prédi
kátorok 1. Udvari prédikátorok, —
Zsuzsanna, Forgách Zsigmondné 33
—34.
Tiffenbach Frigyes morva követ 246 .
Tiffenbacher Dániel 131 .
Tirnavia 1. Nagyszombat.
Tiszáninneni superintendens 1. Hodászi.
Titkos tanács 6 .
Tized 1. Papitized.
Tizenhárom
elzálogosított
város 159,
170, 178, 213.
Tizenhatod (Sedecima) 32, 200, 278, 306.
Tolnay I s t v á n 292 .
Tordai János 96—99, 136, 138—141,
235, — felesége 1. Horváth
Ilona.
Torgau (Poroszország) 69.
Török B a l á z s 27, — I s t v á n (Enyingi)
157, 209, — veszély V I — V I I , 71,
76, 110 , 126—127, 190, 195, 213,
269 .
Törvények tisztelete 231.
Törvényszék 1. Oktavális
törvényszék.
Tótlipcsei prédikátor 1. Piscatoris.
T ó t nyelv 212, — o r s z á g 182, — o r s z á g i
vallásgyakorlat 194, 203, — o r s z á g i
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vallásügyi végzések 199, —prónai
prédikátor 1. Spieglet.
Traun Zsigmond 62, 64.
Trencsén 2 5 , — i alispán 1. Dávid János,
Kubinyi Kristóf, — i egyház 115—
116, — i főispán 1. Illésházy,
—i
iskola 2 \ — i prédikátor 1. Badini,
Duchon Flórián,
Hodikius
János,
Javornik, Raimannus, — vm. 209,
2 4 8 , 282, — vm i nemesség 128—
129, — Tep'dc 1. Teplic.
Tribell Gáspár l z 9 , 136—137, 162—
163.
Trsztenai prédikátor 1. Fabianides.
T r s z t y á n s z k y Gáspár 247.
Tschernembl G y ö r g y Erazmus 4 , 55,
62—64, 69 , 74 , 86 —87.
Tübingeni egyetem 22 7 .
Tudósok nevelése 211.
Túrán, Turóc vm. 221 , — i prédikátor
1. Jancsó.
Turcsányi János 280.
Turdossin, Árva vm. 296.
Turóc vm. 204 , — gyűlése 221, — i
consistorium (1616) 221, — i espe
res 1. Sinapius, — i esperesség 86 ,
— i főispán 1. Révay Péter, — i ne
messég 214—215, — i prédikátorok
117—118, 215, — i prépostság 145 ,
204.
Turzófalva (Turzovka) Trencsén vm. 37,
186 , — i prédikátor 1. Orlandi Car
bonarius.
T u t a j o z á s (szál) a Vágón 25.

Kürthy, Schrott, — i prédikátor ki
űzése 29—31, — i templomok 12 ,
79, 80 , — i vallásgyakorlat 5, 7—8,
11, 12 , 15, 29—30, 75, 79—82.
U n i ó 1. Magyar, osztrák és morva ren
dek szövetsége.
Ursinus Illés 226—227.
Úrvacsora tan 45, 118«, 130, 163—164,
168, 176, 192, 222.
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Udvar 1. Bécsi, Prágai udvar, — i kama
ra 87 , 227, — i prédikátorok 1.
Berger, Göncz Miklós. Lány Illés,
Nozitius, Sutorius, Tordai, Velichemus, — i szokások 239—240, —tar
tási szabályzat 213 .
Udvardi Miklós 142.
Újbánya, Bars vm. 157 .
Ujbéla, Szepes vm. 303 , — i egyház
299.
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Ujhelvi 1. Vágujhelyi.
Újlaki zsinat (1615) 192.
Újvár (Érsek-) Nyitra vm. 75, 202 , —
felépítése
12 , — i alkapitány 1.
Pogrányi
Benedek, — i és dunán
inneni főkapitányok 1. Dobó.
For
gách Simon és Zsigmond,
Kollonich.
Pálffy Miklós, Teuffenbach, Thurzó
György és Szaniszló, — i és dunán
inneni főkapitányság 4 , 5—16, — i
iskolamester 1. Perinna
Boldizsár,
— i prédikátor
1. Göncz
Miklós.
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V á g t u t a j o z á s a 25.
Vágbeszterce, Trencsén vm. 155, — i pré
dikátor 1. Paulinus Sámuel.
Vágséllye, Nyitra vm. 24, 162, 168, — I
reformátusok 202, — i t i s z t t a r t ó 1.
Ekker, — i val'ásgyakorlat 202.
Vágujhelyi prépost 1. Sozodus. — pré
postság 236—238, — va lásgvakorlat

2 3 6 — L 38.

Valaszka 1. Olaszka.
Vallásgyakorlat 1. Arvamegyd,
Bazini,
Bécsi, Besztercebányai,
Csehországi,
Erdélyi, Füleki. Győri, Kassai, Ko
máromi. Modori. Morva, Mosonme
gyei, Nagyszombati, Osztrák, Óvá
ri, Polgárság, Pozsonyi,
Szentgyör
gyi, Sziléziai, Szlavóniai,
Tescheni,
Tótországi, Újvári, Vágséllyei, Vág
ujhelyi,
Városi, Végvári
vallásgya
korlat.
Vallásügy az 1619-es országgyűlésen 250
—269, 271, 1. még Valíásgyakorlat
alatt is, — i kívánságok 256, 264—
265, 268, — i sérelmek 250—258,
260, 263—264, 267—269, — i vég
zések V, 95—98, 106, 109, 174, 200
—202, 219, 224, 228, 230, 256—
238, 259, 265—266, 289, 296, 298
—302.
Va'lonok 18.
Varasdi evangélikusok
182, 193—199,
203—204, — p^bános 1. Radovitius, — vallásgyakorlat 182—183,
193—199, 203.
Várday P á l 219.
Varin 1. Várna.
Vármegyék 7 4 \ 132, 267—268, — álla
pota 225—226, — vallásügyi állás
pontja 261.
Várna, Trencsén vm. 146, 148, — i isko
la 121.
Városi rend 88, 93—94, — vallásgva
korlat 64—65, 67, 71—72, 93—94,
229—233.
Vas vm. 168 .
Védszövetség 1. Magyar, osztrák és mor
va rendek szövetsége.
1

Végbeiiek fizetése 1. Zsoldosok
fizetése.
Végvárak állapota 30, 2^5, — igazga
tása 6 , 7 .
Végvári reformátusok 225, — vallásgya
korlat 5—ti, 8, 12, 14—15.
Velbach 1. Agostháza.
Veiichemus Mihály 184 .
Velicsna 1. Nagyfalu.
Vépi prédikátor 1. Alsólendvai.
Verasmarty Mihály 233 .
Veszele, Á r v a vm. 296.
Vetusolium 1. Zólyom.
Viehromski Katalin, Brunczvik Tóbiásné 241*.
Vilmos Farkas neuburgi herceg 46—47,.
60—61.
Vitatkozás 1.
Disputationes.
Vitéz Imre 46, 114, 138—142, 235, 240,
241 , 244, 245 .
Vitkóc, Szepes vm. 123 .
Vizkeletv család 200", — Tamás 79.
Vlachok 1—2, 37 .
Volkardus János 74 .
Vörösvár, Nyitra vm. 32, 35.
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Zala vm. 91.
Zarjecs, Trencsén vm. 36—37.
Závodszky G y ö r g y 128, 130.
Zawur László szolgabíró 297.
Zerau Anna Mária, Thurzó Miklósné,
majd Kollonich Szigíridné 24 , 30 ,
117 .
Zierotin Károlv morva államférfi 4 , 52,
54—56, 58, 66.
Zinzendorf János Joachim 63.
Zmeskál Dániel 34, — J ó b 34, 175, —
Jaroszió 278.
Znióváralja, Turóc vm. 204 , — i prédi
kátor 1. Domaniczenus.
Zólyom (Ózélyom) 18, 20, — i egyház
megye 17—18, — i főesperes 1. Nó
vák, — i prédikátor 1. Abrahamides,
Barthossovicz,
—lipcsei 1. Tótlip
csei.
Zrinvi G v ö r g v 119, 157, 283—284, —
Miklós 193—194, 283—284, — K a 
ta, Thurzó Ferencné 4 .
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Zvonarits Mihály 288 .
Zuhrob'.ava, Árva vm. 208.
Zurány, Mosón vm. 107 .
Zwingli Ullrich 163 , —ánusok 45.
2

Warischdorf 1. Kis- és Nagybarom.
Weber, Martinus briegi diakónus 45.
Weiter Hof 1. Pozsonyi
Thurzó-ház.
Wesselényi István
84—85,
145—147,
272, 282, — Istvánné 1. Balassa
Ilona. Dersffy Kata, — Ferenc 147,
299.
Windischgrätz Vilmos 87.
Wittenberg 111, 113—114, 128 , 238—
239, 257*, 276, — i egvetem 2 , 20 ,
22, 45 , 48 , 101—104, 118 , 131 ,
133—134, 135 , 161, 164, 167 , 183,
187, 215—217, 227 , 233—235, 287,
— i teológusok intelme 292.
Wittingau (Csehország) 76, 77 .
Wolfgang Wilhelm 1. Vilmos
Farkas.
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Xi'ander István 23 ,
144,
165 —167,
170—171, 178—179, 205—208.
Zab'er Péter 88—89, 171, 214.
Zagorszky Albert 297—303.
Zágrábi gyűlés 203, — püspök 1.
tulich.
Domitrorics.
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3

Zsákóc, Szepes vm. 123 .
Zsámbokréthy család 200 , — G y ö r g y
285.
Zsaskó, Á r v a vm. 34.
Zsemberi P á l 140.
Zsigmond, I I . lengyel király 244.
Zsinat 1. Komjáti,
Privigyei,
Szempci.
Szrredi, Szepesváraljai,
Szepes-sárosi. Újlaki, Zsolnai zsinat, — tar
tása 46 .
2

2

5

1

30,

65,

Zsolnai artikulusok 163, —• collega 1.
Fabri Balázs. — diakónus 1. Hal
ler, — konvent (1616) 220 , — pré
dikátor 1. Cuspinus. Fabri
Joachim.
Lovchanus,
— t a n í t ó 1. Milicius.
Sozovius, — zsinat V I , 18 , 86 ,
95—96,
118 , ,
123—124,
137 ,
138 , 147 , 184 , 239 , 278 .
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Zsitvatoroki béke 6 , 53 .
Zsoldosok fizetése 7 , 14,
269 .
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