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I . 

Adatok a dunámtúli reform, egyházkerület 
történetéhez. 

1. 
Pápán 1618 jan. 17., 18. rendkívül i zsinatot tartott Pathay, melyre 
az atyákat 1617 deez. 9. kelt s Kanizsai által is aláírt l e v e l é v e l 
meghívta. A Rábán tú l i esperesekhez : Beythe Imre n é m e t u j -
vári, Alsó lendvai P é t e r k ö r m e n d i , Bereczki P é t e r v íz lendvai 
l e lkészekhez 1617 deez. 15. kelt k ü l ö n meghívójukban a felme
rült s e l in tézendő ü g y e k e n kívül egyik fő okul a pozsonyi 
országgyűlésre m e g v á l a s z t a n d ó k ü l d ö t t e k e t emlí t ik g y ű l é s i tár
gyul. A somogyi e k l é z s i á k e s p e r e s s é t Nagy Gáspárt is egy k ü l ö n 
levé l le l hívják. A vámos i , n a g y b e r é n y i és berhidai e g y h á z a k b a 
kibocsátot t l e l k é s z e k nevei. Fontosabb határozatok : A pozsonyi 
országgyűlésre m e n ő k ü l d ö t t s é g k ö l t s é g é r e minden l e l k é s z 25 
pénzt fizessen s ezt Kanizsaihoz ke l l küldeni , aki azt K o m á 
romba Ág Jakab espereshez átküldi . A zsinat ideje alatt a 
templomból e n g e d é l y n é l k ü l távozó l e lkész 25 dénár b ü n t e t é s t 
fizet. Boldaeus János tevelyi, Győri P é t e r sági, K ö r m e n d i P é t e r 
szerecsenyi, K ö r m e n d i János acsádi , Bandi György tápi , B ú z á s 
Ferencz csörglei , T h é t é n y i Mihály po lyány i , Vaska Szentmár-
toni Kristóf h ő g y é s z i , Nagy Ambrus vörösberényi , S z e n t g y ö r g y i 
Gergely pécse ly i , K ő s z e g h i Mátyás fe lsőörsi , Sztárai Mihá ly 
téthi l e lkészek ügye i . Házasság i perek. Végül f e lo lvas ták Melo-
tai Is tvánnak Csene P é t e r h e z , a pozsonyi o r s z á g g y ű l é s r e a val
lás ü g y é b e n és a s é r e l m e k e lő ter je sz té se v é g é i t " k ü l d e n d ő 
köve tek megválasztására vonatkozó leve lét . A zsinaton je lenvolt 

36 le lkész névsora. Távo l l evőkül 23-aűi vannak "megnevezve. 

Anno 1618. 17. et 18. die Ianuarii habita fűit synodus parti-
cularis in civitate Papa. 

Epistola convocatoria. 
Vobis, fratres in Domino dilecti, a Deo Patre Domini 

nostri Jesu Christi, patre illo gloriae, Spiritum sapientiae, et 
revelationis, per agnitionem ipsius precamur, oíficiaque chari-
tatis debita candide pollieemur et deferinius. 

Seria, eaque non pauca, ecclesiarum nostrarum negotia 
serio id a nobis efflagitant, fratres in Christo charissimi, ut 
synodura particularem Inc Papae celebrandam, ad 17. diem 
Ianuarii indicamus. Negotia, quae in ea synodo tractanda 
venient, ut omnia his ordine inserantur, vestraeque charitati 
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hoc tempore notificentur, rrec operae pretium, nec necessarium 
esse existimamus: tum enim tibi, Deo vobis vires clementer 
indulgente (ut et decet, et exquiritur) eidem synodo nostrae 
interfueritis, omnia vobis adaperientur, atque adeo vestro 
suffragio discutientur. Ut tarnen ex negotiis iis, quae nobis 
particularem synodum celebrandam suaderit, unum vobis signi-
ficemus: probe noscitis Somogiensi in districtu fratres esse 
aliquot, qui sacri ministerii candidati quidem sunt, verum 
manuum impositione presbyterali sacrum istum ordinem plenarie 
sibi collatum non dum habent; quibus ut s cundum ritum ipsis 
ab apostolis nmtuatum, ministeriuni sacro-sanctum conferatur, 
necessario scanHali a nobis evitandi exquirit necessitas. Qua-
propter, dilecti in Domino Jesu, vos omnes et singulos, et mo-
nemus ex charitate, et vobis praecipimus ex officio, ut ad 
praefatum 17. diem Ianuarii hic Papae, negotiis et occupatio-
nibus vestris, quae aliquam excusationis speciem prae se ferre 
viderentur, sive ea privata, sive publica, sed levioris momenti 
fuerint studiose posthabilis, adesse studeatis: facturi Deo 
cumprimis, cuius gloriae promovendae gratia conveniemus, 
rem gratissimam, ipsinsque ecclesiae utilissimam; nobis 
autem, qui vestri sumus in Christo fratres, integro more, et 
syncero amore perpetuo remetiendam, reponendam. His vos 
chaiissimi in Domino, una cum vestris omnibus, protectioni 
Altissimi commendamus. Papae 9. die Decembris. Anno 1617. 
Vestris in Domino fratres 

Stephanus Pathay, superintendens 
Johannes Paulides Kanisaeus, minister ecclesiae 

Papensis, senior, et nótárius. 

Epistola convocatoria, ad dominos seniores Trans-Rabanos missa. 
Vobis, Venerandi Compresbyteri, et fratres in Domino dile-

ctissimi, a Deo etc. etc. 
Quemadmodum Satanas, hostis veritatis int'ensissimus, 

omnes in occasiones est intentus oculatissime, quomodo cento-
nibus fraudum consutis, per Organa sua nocentissima, evan-
gelii (quod doctor gentium potentiam definit esse Dei ad 
salutem omni credenti) propagationi obicem ponere, eiusque 
cursum demorari possit: ita ex diametro, nobis quoque, quos 
Spiritus Sanctus ad pascendam ecclesiam Dei, quam proprio 
sangvine acquisivit, episcopos costituit, in omnes oportet esse 
occasiones intentos, quomodo nobis ipsis, atque adeo universo 
gregi attendere possimus. Fit enim saepicule, ut pastoribus 



in utramque, ut debet autern Epimenidem somnura praelicenter 
stertentibus, lupi graves, non non parentes gregi, invadant, 
illacrimandumque in modum dissipent ovile Christi. Ut ergo 
nos in specula domus Domini, in qua dívina nos speculatores 
constituit misericördia, pro virili fideliter excubare velle, charitati 
vestrae charissimae innotescat, liquescat: seriis iisque non 
paucis ecclesiarum nostrarum negotiis serio id a nobis efflagi-
tantibus, Synodum particularem hic Papae, ad 17. diem Januarii, 
bono cum Deo celebrandam indiximus, in qua ea nobis tractanda 
venient negotia, quae divinum post auspicium, vobis insciis, 
et inconsultis tantum abest ut exodium, ut ne exordium quidem 
commode sortiri poterunt: quae et si his ordine inserere, 
vobisque hoc tempore extexere, nec operae praetium, nec 
necessarium esse existimamus; tarnen ex iis unum vei alterum 
ut huc adscribamus, omnino nobis adlubescit, quorum ad 
exanditionem, ut benignam aurium vestrarum operám nobis 
detis, vos impendio nos quidem oramus ; vos autem facitote, 
ut nos compendio vos exoremus. Non nescitis, dilecti in Domino, 
diaetam regni Posonii habendam iam ante fores esse, cui, ut 
legati nostri ecclesiastici intersint, fratres nostri, tum qui 
in Hungária inferiore degunt, tum qui plagam ultrádanu-
bianam inhabitant, hoc uno omnes animo et ore expetiscunt: 
super qua re venerabilis dominus Petrus Csene superintendens 
utradanubianus, seniorum sibi addictorum, hac ipsa cele-
bravit hebdomade conventum, in quo et de legatis, quinam i i 
esse debeant, et de sumptu illis contribuendo, provide deli-
beravit nobisque, cum domini Pauli Seraphyni, illustris scholae 
Papensis moderatoris haud inglorii nuptiae Comarini ante 
dies aliquot celebrarentur, hoc idem inculcavit amicissime, 
ut et nos, coacto seniorum superintendentia nostra conventu, 
de hoc negotio, communi consilio deliberaremus, operamque 
daremus pene singularem, ut nostri etiam legati ipsorum legatis 
adiungerentur, qui Posonii in diaeta, ubi opus erit, status 
regni, super iis rebus, quae nostram concernent religioneín 
(sicut tempore coronationis Matthiae I I . etc. hanc ipsam, et 
cum laude, et cum fructu a Domino Surio, et aliis immortali 
memoria dignissimis viris, restim tortám esse probe meminimus) 
subinde monere et solicitare queant; ne (quod omen Deus 
ad Gyäros proscriptum velit) si nobis arundo alas verberare 
aliquando occoeperit, nos negotio nostrp defuisse quisquam 
merito olim conqueri valeat. Sicut ergo dilectus noster in 
Domino frater, dominus Petrus Csene superintendens iam 
dictns seniorum sibi addictorum conventum Comjatini egit: ita 
et ego, ductus ipsius exemplo et monitis, seniorum mihi addic-



torum conventum hic Papae agere volo. Sicut item seniores, 
ipsi addicti viri in ecclesia Filii Dei, nullius unquam vei mor-
talium desertissimi ore satis debuccinabiles, domini domini 
Jacobus Ág Magyarinus, Gregorius Csatarinus, Daniel Nemes-
nepinus, Andreas Bereginus, Greorgius Rátkaynus, nutui super-
intendentis sui debite et obsequibiliter se se submittentes, ad 
ipsius monitum, cervice haud intractabili, Comjátini comparu-
erunt: ita et vos seniores mihi addicti, viri in ecclesia Filii 
Dei merítő commendabiles, tantos vobis viros pro imitamentő 
proponentes, nutui meo, hoc est superintendentis vestri, hac 
in parte debite vosmet submittatis, ad meumque monitum animo 
alacri, hic Papae compareatis, ut coniunctis votis et suffragiis, 
tanto de negotio solida aliquid deliherare possimus: prout 
communi super negotio senatum in corde consiliarium com-
muniter etiam esse convocandum pro comperto habetis. Et 
hoc est unum. 

Alterum est: Praesentissime, vestra novit Charitas, Somo 
giensi in districtu fratres esse aliquot, qui sacri quidem ministerii 
candidati sunt, verum enimvero manus presbyterii impositione 
ordinem istum divinitus institutum insolite sibi collatum non-
dum habent: quibus«ne hic Papae, ubi nunc Dei gratia alce-
doniae sunt, (quo loco intentioni huic nostrae ad umbilicum 
producendae aptiorem adinvenire non potuimus; fratribus enim 
illis Somogiensibus Turcicae subiectis tyrannidi, trans Bábum, 
ubi generales annuatim synodus celebrare, inveterata nobis 
consvetudine receptum est, venire, ut sacro hoc ministerio 
inaugurentur, integrum omnino non est) secundum ritum ipsis 
ab apostolis, fidei nostrae Christianae ducibus et coriphaeis 
mutuatum, minísterium sacrosanctum conferatur necessario 
scandali evitandi a nobis requirit necessitas. Quapropter, vos, 
compresbyteri et conseniores, nobis in Domino dilectissimi, 
in synodum illám nostram particularem, honeste et observanter 
invitamus, monemusque ex charitate, ut iam dicto loco et 
tempore nobis adesse, synodumque nostram particularem, atque 
adeo sacram Somogiensium fratrum inaugurationem praesentia 
vestra amabili gratam et ratam facere dignemini. Hoc a nobis 
exquirit officii vestri, qui seniores consalutamini, respectus et 
ratio, ut ea, quae in rem ecclesiae, publicumque eius com-
modum exsequenda nobis incumbunt, vobis insalutatis, incon-
sciis, insciis, inconsultis, non invitatis exsequi, nolimus: ne 
vos iure et praeeminentiae vestrae honore, inhonore pro nobis, 
esse defraudatos unque et usquam conqueri possitis. Hos idem 
etiam a vobis, iuxta canones, exquirit Charitas vestra (cuius 
glutino ipsi Christo capiti principaliter, tum etiam nobis membris 



eius, vos itidem membra adpectorata estis) et fidelitas; ut 
honeste et observanter a nobis invitatí comparere nullatenus 
detracteíis; ne nostram, apud vos, honestam invitationem, et 
admonitionem parvi esse aestimatam. iure et nos, aliquando 
alicubi conqueri possimus. Enitemini igitur, synduli et synergi 
nobis charissimi, Deo vobis vires et valetudinem paterne 
indulgente, negotiis, et occupationibus vestris, qua privatis, 
qua publicis, quae aliquam excusationis speciem prae se ferre 
viderentur, ad tempus stúdiósé posthabitis, nobis adesse: 
facturi rem Deo imprimis optirno, maximo, cuius gloriae pro-
movendae erga conveniemus, gratissimam, ipsius ecclesiae 
utilissimam, nobis autem, qui vestri sumus in Christo fratres 
more integro, et amore haud insyncero perpetuo reshostien-
dam. His, commendamus vos, fratres charissimi, Deo et sermoni 
gratiae ipsius, qui vos superstruat, et vobis det, quod liaere-
ditatis iure possideatis, cum sanctiíicatis omnibus. Amen. 

Papae 15. die Decembris, Anno salutis electoris vindi-
catae 1617. 

Vestri in Domino fratres et collegae 
Stephanus Pathaynus, superintendens. 
Johannes Paulides Kanisaens, minister ecclesiae Papensis, 

senior et nótárius, m. p. 
Kívül: Admodum reverendis et olarissimis, zeloque gloriae Filii 

Dei ferventissimis viris, dominó Emerico Böythe Német-Ujvariensis, 
dominó Petro Also Lyndvaeo Körmendiensis, dominó Petro Briccio Viz-
Lyndvensis ecclesiarum ministris fidelissimis, nec non certorum fratrum 
Helveticae Confessionis senioribus vigilantissimis etc., dominis, amicis 
et fratribus in Jesu Christo, nobis singulari animi promptitudine perpetuo 
suscipiendis. 

Epistola convocatoria ad Dominum Casparum Nagy seniorem 
Kis-Komáromiensem. 

Tibi, Venerande Compresbyter, et fráter in Domino dilecte, 
a Deo etc. etc. 

Seria eaque haud pauca ecclesiarum nostrarum negotia, 
serio id a nobis postulant, fráter in Christo dilecte, ut synodum 
particularem hic Papae celebrandam ad 17. diem Januarii 
indicamus. Negotia, quae in ea tractanda venient, ut omnia 
his ordine inserantur, tuaeque charitati hoc tempore noti-
ficentur, nec operae praetium, nec necessarium esse existima-
mus: tum en, ubi, Deo tibi vires benigne indulgente (ut et 
(lécet, et exqueritur) eidem synodo nostrae interfueris, omnia 



tibi adaperientur, atque adeo tuo, hoc est consistorii nostri 
ecclesiastici senioris haud indigni calculo, nec non suffragio 
discutientur et excutientur. Ut tamen ex negotiis iis, quae 
nobis particularem synodum cogendam suadent, unum tibi 
significemus: patet tuae charitati Somogiensi in districtu fratres 
esse non nullos, qui licentiam quidem habent ad sanctum 
ministerium, sed ordinati nondum sunt, quibus ut hic Papae 
(quo loco proposito hominis(?) nostro accommodatiorem invenire 
non potuimus; fratribus enim Somogiensibus in synodum 
generalem transrabanam venire, prae Turcica saevitiaa, vix 
integer est) secundum ritum ipsis ab apostolis nmtuatum sacer 
iste ordo solenniter conferatur, necessario scandali evitandi 
exigit a nobis necessitas. 

Quapropter te, compresbyter et consenior nobis in Domino 
dilecte, in synodum illám nostram particularem honeste et 
observanter invitainus, monemusque ex charitate, ut iam dicto 
loco et tempore, nobis adesse, synodumque nostram particu
larem, atque adeo sacram Somogiensium fratrum inauguraiionem 
praesentia tua veneranda cohonestare digneris. Hos exquirit 
a nobis officii tui, qui senior salutaris, respectus et ratio, ut 
ea, quae in rem ecclesiae publicunique eius commodum nobis 
exsequenda incumbunt, te insalutato, inscio, inconsulto, non 
advocato, exsequi nolimus: ne te iure et honore tuo pro nos 
defraudatum unquam et usquam conqueri possis. Hoc vicissini 
etiam abs le exigit Charitas tua (cuius vinculo nobis connexus 
es) et fidelitas, ut honeste et observanter a nobis vocatus, 
comparere nullatenus detrectes; ne nostram apud te instan-
üam floccifactam esse iure et nos aliquando alicubi conqueri 
possimus. Da igitur operám negotiis et occupationibus tuis, 
quae aliquid excusationis spem prae se ferre viderentur, sive 
ea privata, sive publica, sed levioris momenti fuerint, stúdiósé 
postpositis, ut nobis adsis: facturus rem Deo gratissimam, 
ipsius ecclesiae utilissimam, nobis autem fratribus in Christo 
tuis, syncero amore perpetuo renietiendam. His, te una cum 
tuis commendamus protectioni Altissimi. P;ipae 8. Decembris 
Anno 1617. 

Tui in Domino fratres 
Siephcmus Pathaynus, superintendens. 
Johannes Kanisaeus Paulides, senior. 

P. S. Si ministros Somogienses, vicinitati et inspectioni 
tuae subiectos, maximé autem, qui ordinati nondum sunt, ad 
quos ob longam locorum intercapedinem literae nostrae con-
vocatoriae, quas adornavimus difficulter, aut tarde pervenirent, 



authoritate tua, et literis monueris, ut in loco praedicto ad 
diem praefixum adesse contendant, rem nobis generalem, et 
officio tuo dignam praestiteris. Vale. 

Acta Synodi. 
In hac Synodo particulari hi sancti ministerii dignitate 

ornati sunt: 
Martinus Szegedi in ecclesiam Vámosiensem in Comi-

tafu Veszprimiensi. 
Valentmus Barsai in (ecclesiam) Nagy Beréniensem. 
Georgius Marcis in (ecclesiam) Börhidensem. 

Constitutiones. 

De legatis Posonium in regni diaetam mittendis. 
Cum illi legati, quos fratres nostri transdanubiani, Poso

nium mitiendos, iam elegerunt, sufficiant, nihil est, quod nos 
ex contubernio nostro aliquos eligamus, ne multitudine lega-
torum sumptus sufficientia non respondeat: sed tantum modo 
id a nobis requiritur, ut transdanubianos illos legatos, qui 
communem nostram causam erunt acturi. suinptu aliquo sub-
levemus. Quare ut sumptum illis dandum habere possimus, 
decernit synodus, ut singuli ministrorum in superintendetitia 
ista cisclanubiana existentium, ad primum diem Mártii (quo 
die comitia regni auspicabuntur) vicenos et quinos nummos 
suis senioribus exponant. Eumque deinde sumptum ab uno-
quoque seniore huc Papám missum, dominus Joannes' Cani-
saeus senior fideliter Comarinum ad dominum Jacobum Aág 
seniorem transmittat. 

Tempore synodi templo nullus ministrorum exeat. 
Qui minister tempore synodi, templo sine venia (naturae 

necessitate excepta) exiverit, denaros 25. mulctetur. 

Causae ministrorum excussae. 
De dominó Joanne Boldaeo, cui Magassienses salarii 

aliqua parte obligantur, deliberntum est ut primum, literis 
senioris sui instructus, vadat ad faciem loci, ibique cum audi-
toribus rationem conferat, ut de debito liquido constet. Deinde 
accipiat literas a dominó superintendente ad nobilem domi
num Srephanum Lampérth iudicem nobilium scriptas, in quibus 
dominus superintendens petat iudicem, ut nobiles Magasienses 
cogat ad solvendum. 



De dominó Petro Jaurinio, cui Vaniolenses et Patonenses 
salarii aliqua parte obligantur, conclusum est, ut ipsi adiungat 
se dominus Georgius Körmendi fráter Szereczieniensis, cuinque 
ipso proficiscatur Vaniolam et Patonam, ibique auditores, 
nomine Synodi hortetur ad solvendum ipsi dominó Jaurinio. 

De dominó Joanne Körmendio deliberatum est, ut literis 
nomine Synodi scriptis möneatur, ut Acsadiensi ecclesia excedat, 
cum ipsum auditores sui ibi ulterius nulla ratione tolerare velint. 

De dominó Andrea Budaeo dictum est ut dominus 
Georgius Bandi officialis Tapensis petatur, ut eius patrocinium 
suscipere, perque Tapenses ipsum de salario contentari 
benigne velit. 

De dominó Francisco Buzaeo, quem quidam ex audito-
ribus, nobilis Lucas Iudex (quod auditu horrendum) in festő 
nativitatis Domini in ipso templo, a concione matutina, fre-
quenti ecclesia, diris conviciis proscidit: dominus Stephanus 
Tholnaeus missus est ad vieecomitem dominum Joannem 
Uki, ut ipsum nomine coetus salutatum peteret, ut inauditam 
hanc ministri iniuriam inultam non sineret, neve permitteret, 
ut Cseglienses salarium ministri, prout intendere dicuntur, 
defalcarent, et imminuerent. 

De dominó Michaele Theteni, per dominum Joannem 
Brédi nunciatum est patrono dominó Georgio Thurio, ut 
velit ipsi in omnibus benigne patrocinari. 

De dominó Christophoro Vaska Szent Mártoni dictus, 
ut senior ipsius prope-diem, ipsius difficultatuni decidendarum 
gratia Ho'gyeszinum exeat; de cuius exitu synodus iudici 
Hölgiesziensi per dominum Gregorium Pápai nunciiim dedit. 

De dominorum Ambrosii Nagy, et Gregorii Szent Georgii 
difíicultates, se domi revisurum et decisurum dominus super-
intendens promisit. 

De dominó Matthia Küszögio Dereczkiensis nobiiibus 
per fratres Nyáradienses et Cseglienses nunciatum ut ipsi de 
salario satisfaciant; ministro Nyárádiensi severe mandátum, 
ne illis, usque dum priori ministro ab iis satisfiat, inserviat. 

De dominó Michaele Sztarai dominó Stephano Tholnaeo 
iniunctum, ut nomine synodi nobilem Petrum Tevely in Ost-
üasszonfalva adeat. 

Causae Matrimoniales. 
Causa Vincentii Balog de Csopak ad forum seculare 

ablegata et reiecfa est. 
De Martino Major Adandio deliberatum est, ut adulteram 

et fugitivam suam coniugem processu iuris civilis insequalur. 



Sophia quaedani de Dörögd libera est pronunciata. 
Magdalenae Kezte de Fölpecz ab 8. annis desertae mali-

ciose, synodus nubendi in Domino libertatém indulsit. 
In hac synodo lectae sunt literae clarissimi et rarissimi 

viri domini Stephani Melotani ecclesiae Zathmariensis anti-
stitis, nec non ecclesiarum cistibiscanarum superintendentis 
gravissimi, quas suo et suorum fratrum nomine scripsit ad 
venerandum dominum Petrum Csene Szenczinum, de legatis 
in causa religionis nostrae chFistianae, coram statibus regni 
urgenda, Posonium mittendis; quas una cum credentionalibus 
ab ecclesiis inferioris Hungáriáé legatis comitatuum traditis, 
et catalogo gravaminum ecclesiarum, huc memóriáé causa 
ádscribere pretium operae esse videtur. 

Epistola Clarissimi Viri, Domini Stephani Melotani superin
tendentis, ad Venerandum Virum, Dominum Petrum Csene 

superin ten dentem. 

Gratiam et pacem nec non divinae benignitatis protec-
tionem precatur, suaque Semper paratissima syncere pollice-
tur oíficia. 

Esset nobis gratissimum, clarissime vir, si ex istis patriae 
nostrae ad ultimam eversionem properantis partibus ea posse-
mus vobis scribere, quae animum vestrum exhiiararent, minus-
que offenderent: verum ut in religione fide, et charitate sumus 
mutuo coniuncti, ita communem habemus sortem religionis et 
fidei, quae est, ut subinde a mundanis fluctibus verberetur, 
vim a malefactoribus patiatur, et ab osoribus veritatis dilanie-
tur. His malis ecclesia Christi, in his partibus maximé vexa-
tur. Quidam enim fratres nostri symmystae sub diro excom-
municationis anathemate a pontificiis illato iacent, quod citati 
ad sédem, ut vocant spirituálém, non comparuerint; quidam 
e loco obtentu religionis turbati in exsilio miserabili acerbam 
degunt vitám; nonnullis salaria sunt erepta: id est, ut verbo 
dicam, articulus regni tempore pacificationis et coronationis, 
*de abroganda sede spirituali et de liberó religionis exercitio 
conscripius, plane est annihilatus. Nos vero, ut bonos specu-
latores decet, haec gravamina ecclesiae conspicientes, singu-
lorum comitatuum legatos, qui ad comitia regni, die 13. decem-
bris Posonii celebranda expediti sunt ab ipsis comitatibus, 
adiimus, et liaec gravamina instructionibus eorum inseri cura-
vimus, vellent nobis, et ecclesiae Dei providere, id quod üben-
ter in se receperunt, et fideliter ante omnia, ea se proposi-



túros asseruerunt, et promiserunt. Habent procul dubio et 
ecclesiae vestrae suas diíficulrates, ob quas vobis regnicolas 
requirere, easque proponere de necesse incumbit. At nobis in 
his partibus pro tempore degentibus non est tutum persona-
liter diaetae interessé. Quo circa piacúit sanctae Synodo ex 
duodecira comitatibus convocatae, et ad diem 19. novembris 
Thasnadini celebratae, ut Rev. V. Dominationem hac de re com-
monefacerem, vellet eadem R. T. D. aliquos suorum Posonium ad 
comitia regni transmittere, qui legatos cmniuni cornitatuum 
adirent, et de hoc iam proposito negotio nomine nostro 
simul et vestro eos solicitarent. Hanc occasionem praesentem 
si neglexerimus, vix aliquando eam sperare possimus. Quo-
circa nomine undecim seniorum, et omnium ministrorum cis-et 
ultratibiscanornm hortor, imo per amorem Dei obtestor Rev. 
T. D. ut negotium hoc fidei tuae a nobis commissum, fideliter, 
pro communi bono ecclesiae peragat. Postulatum hoc nostrum 
non est nóvum, neque insolens. Idem enim aliquando piaede-
cessores Rev. T. D praestitisse ad instantiam nostram nobis 
certo constat. De his porro omnibus R. T. D. per legatos cives 
Zathmarienses nos edocere poterit, imo ut edoceat obnixe 
eandem petimus. Dominus Jesus reverendissimae T. D. et labo-
ribus eius sanctissimis benedicat, salvamque atque incolumem 
quam diutissime ecclesiae suae conservet. 

Zathmarino die 27. Novembris, Anno 1617. Rev. T. D. 
syncere observans 

Stephanus Melotanus superintendens cistibiscana-
rum ecclesiarum, nomine reliquorum fratrum. 
Kívül: Clarissimo ac Reverendissimo Viro. Domino Petro Szemei, 

antistiti ecclesiae Uyvariensis pritnario, et superattendenti ecclesiarum 
orthodoxarum in superioribus Hungáriáé partibus existentium vigitantis-
simo atque dignissimo etc. Domino amico, et fratri in Christo dilecto. 

Zathmarino TJyvarinum. 

Literae Credentionales inferioris Hungáriáé ecclesiarum. 
Grenerosi ac egregii domini, domini ac fautores nobis 

honorandi; salutem in Christi merito, et omnia pietatis officia, 
cum humili subiectione. 

Notum esse volumus generosis dominationibus vestris, fau
tores nobis syncere honorandi, qui ad generalem regni diaetam. 
communi iuelytorum comitatuum sufí'ragio delecti, ac amandati 
estis, nos propter itineris longinquitatem, ac alias difficultates 
non putuisse certos legatos expedire ex nostro districtu ad 
regnicolarum congregationem Posonium ; verum suasione magni 



nominis et non infimae authoritatis virorura, contentos esse 
voluisse instructionibus illis ecclesiarum nomine generosaruni 
dominationum vestrarum ab inclyto comita u commissis Scri-
psimus nihilominus communi ecclesiarum nomine de difficultatibus 
nostris ad eximium virum dominum Petrum Csene Szencinum, 
pastorem ecclesiae Ersek-Uyvariensis, et superintendentem 
fratrum sibi subiectorum, qui dum vei in propria persona, vei 
per suos symmystas requisiverit gen. dorn, vestras, ut eidem 
ac suis confratribus fidem adhibere dignentur G. D. V., imo 
eosdem pro Dei glória, et ecclesiae orthodoxae aedificatione 
prudenti suo consilio, módis omnibus adiuvare, easdem obnixe 
oramus. Datum Liscae ex communi nostra congregatione, Anno 
Domini 1617. 1. Decembris. 

Gen. D. D. V. V. adictissimi clientes: 
Georgius Tharcli senior comitatus Abaujvariénsis et 

Tornensis. 
Matthaeus Tihemeri, senior comitatus Zempleniensis. 
Thomas F. a Nagg Thallya, senior comitatus Borsodi-

ensis et Göm őrien sis. 
Johannes Balog Tholnensis. senior comitatus Ungvariensis. 

Catalogus Gravaminum Ecclesiarum. 

Tekentetös és Nagyságos és böcsületes nemes uraink, 
nekünk Isten után kegyes patronusink, ezekért könyörgöc 
nagyságtoknak és kegyelmeteknek. 

1. Az helvetica confessio sok helyeken majd el kezd 
nyomattatni, nevezet szerint Zemplyén vármegyében Varannón, 
Torna vármegyében Tornán; azért könyörgünk az egész ecclesia 
nevével, nagyságtok és kegyelmetek providealljon, hogy afféle 
abususok corrigáltassanak. 

2. Bizonyos örökségek elvetettének violenter, az mint az 
nemes vármegye tudgya: úgymint Zemplyén vármegyében Lyzkán 
az káplánság háza hele szántó földével és rétével; Varanón 
minden egyházi jövedelöm templommal és parochiával egye
temben, ratione helveticae professionis, az praedikator is gya-
lázatossan ki hányattatott. Torna vármegyében Tornán minden 
jövedelöm hasonlóképen elvétetett az tornai uraimtul, melly 
felől az nemes vármegyék együtt értvén, az nemes vármegyé
nek statútuma és igéreti szerint, instituallyanac publica que-
relat, és restitutióját (per) ablatorem sollicitallyak. 

3. Az szent székkel való erőltetésnek hadgyanak békét, 
az praedikatoroknak az pápista püspökök; mert abból az patro-



misoknak sok íncommodumok követközhetik, és az professionak 
is libertássá megbantatik. Mert az professio az ecclesiastica 
disciplinával együtt jár. 

4. Ha az ecclesia az nemes vármegye teczéséből solli-
citalo követeket bocsát az diaetára, azoknak nagyságtok és t i 
kegyelmetek követi patrocinallianak, és commendalják az oda 
fel való követeknek is, és uraknak ő nagyságoknak. 

5. Az böcsületes vármegyének követi az országgyűlésé
ben, ha az ecclesiának szüksége azt kivánnya, et legatos 
confoederatarum provinciarum talállyák meg, és azokkal egye
temben installyanak ő fölsége az mi kegyelmes urunk császá
runk, és az nemes ország előtt, hogy az professionak, eccle
siastica iurisdictionak és azokhoz tartozó dolgoknak országul 
be vett szabadsága, minden fogyatkozás nélkül maradgyon meg. 

6. Mind pápista, mind lutheránus, mind helveticus tárcsa 
határában magát, egyik a másikat se professiojában, se eccle
siastica iurisdictiojában. se templomában, se parochiájában, 
se jövedelmében, se személyében ne háborgassa: parancsollya 
ő fölsége az nemes ország instantiájára, az bécsi pacificatio, 
és az ő felsége coronatiojakor emanaltatott primus articulus 
szerint. 

Catalogus Ministrorum, qui particulari huic synodo inter-
fuerunt. 

Ex fratribus transdanubianis. 
Venerandus dominus Petrus Csene Szencimus, pastor ecclesiae 

Ersek-Uyvariensis, ecclesiarum ultradanubianarum super-
intendens. 

Clarissimus dominus Jacobus Aag Magyarinus, minister eccle
siae Comarianae, eiusdemque districtus ecclesiarum senior. 

Gregorius Miskolci //. 

Ex fratribus transrabanis. 
Reverendus dominus Emericus Böythe, minister ecclesiae Német-

Uyvariensis, eiusdemque districtus ecclesiarum senior. 
Dominus Stephanus Tholnaeus. minister ecclesiae Buiensis. 
Dominus Caspar Naray, Csakaniensis. 
Dominus Michael Pomperics, Szent-Miklósiensis in Xémet-Uyvár. 

Ex senioratu Weszprimiensi. 
Venerabiiis Dominus Stephanus Pathay, pastor ecclesiae Wesz-

primiensis, ecclesiarumque cisdanubianarum superinten-
dens. 



Dominus Johannes Brédi de Sot, Balatonfő-kajariensis. 
Dominus Ambrosius Nagy, Szaar-Bereniensis. 
Dominus Matthias M. Küszögynus, Fölső-Örsiensis. 
Dominus Gregorius Szent Georginus, Pécseliensis. 
Dominus Benedictas Brédi de Sot, Kardartensis. 
Dominus Martinus Tejedi, Soliensis. 
Dominus Johannes Debrccinus, Palaznakiensis. 
Dominus Gregorius Szely, Fürediensis. 
Dominus Martinus Szegedinus, Yamosiensis. 
Dominus Valentinus Barsai, Nagy-Berényensis. 
Dominus Georgius Marcis, Börhidensis. 

Ex Senioratu Papensi. 
Johannes Paulides . Canisaeus, minister ecclesiae Papensis, 

senior. 
Dominus Petrus Miskolcius, pastor ecclesiae Papensis.. 
Dominus Paulus Seraphynus, rector schoiae Papensis. 
Dominus Christopherus Vasica Szentmártoni, Holgiesziensis. 
Dominus Thomas Ferrarius, Görsöniensis. 
Dominus Michael Theteni, Polianiensis ' 
Dominus Johannes Boldaeus, Teveliensis. 
Dominus Gregorius Pápáig Kenyeriensis. 
Dominus Franciscus Buzaeus, Csegliensis. 
Dominus Johannes Nemeskéri, Mezőlakiensis. 
Dominus Franciscus Nemesnépi, Nyárádiensis. 
Dominus Paulus Fejes, Szemeriensis. 
Dominus Michael Németi, Fölpeczensis. 
Dominus Paulus Sallai, Vagyensis. 
Dominus Stephanus Sabbaraeus, Kupensis. 
Dominus Georgius Körmendinus Szerecseniensis. 
Dominus Petrus Jaurinius, Sagiensis. 
Dominus Michael Krapinay, Sztarinus, Thetiensis. 
Dominus Emericus Vepinus, Szent-Tamásiensis. 
Dominus Paulus Musicz, Szent-Andrasiensis. Ubiquista. 

Ex fratribus Trans Balatonio-Somogianis. 
Dominus Paidus Tergenczei, Látrániensis. 

Absentes. 

Ex senioratu Weszprimiensi. 
Dominus Benedictus Körmendinus, Totvásoniensis. 
Dominns Paulus Jakosits, Alsó-Eörsiensis. 
Dominus Johannes Comjatinus, Keneseiensis. 



Dominus Ambrosius Hegy Szerdahelinus, Ennyngiensis. 
Dominus Johannes Szandi, Eósiensis 
Dominus Benedictus Szakony, Fiileiensis. 

Ex fratribus Somogianis. 
Dominus Emericus Szokoly, Eürögiensis. 
Dominus Stephanus Harosi, Eösiensis. 
Dominus Simon Liptai, Nagocziensis. 
Dominus Georgius Murai Szombati, Bedegiensis. 
Dominus Johannes Hencsey, Csepeliensis. 
Dominus Nicolas Bodo, Szóladiensis. 
Dominus Nicolaus Méhes, Mocsoladiensis. 
Dominus Petrus Györki, Györkiensis (Meszes-Györök). 
Dominus Georgius Tallósi, Balvaniosiensis. 
Dominus Gregorius Ka? ácsonfalvai, Nyékiensis. 
Dominus Dávid Horvát, Maisaiensis. 
Dominus Nicolaus Sági, Lápaiensis. 
Dominus Georgius Soös, Somodoriensis. 

Ex senioratu Papensi. 
Dominus Nicolaus Fejéreyyházy, Cseznekiensis. 
Dominus Georgius Ludani, Padragyensis. 
Dominus Andreas Szemcinus, Móriczhidensis. 
Dominus David Feli, Szent-Miklósiensis. 

In hac synodo matutinam concionem instituit clarissimus 
dominus Jacobus Aag Magiarinus ex Matth. 21.- v. 28 — 31. 
de duobus filiis. Agenda etiam venerabilis domini Superinten-
dentis inhibita est, ne ante finem comitiorum regni evulgetur. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herczegpri-
mási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzököny
véből. Az egész Kanizsai Pálfi János sajátkezű bejegyzése. 

2. 

Szent-Lörincz, 1618. nov. 1. Pathay Is tván püspök, az esperesek 
és az egész zsinat nevében , tudatja a k i skomáromiakka l , hogy 
le lkészük Nagy Gáspár esperes helyett m á s t nem rendelhetnek, 
s inti őket , hogy az úrvaesoráját a Krisztus r e n d e l é s e szerint 

k ö z ö n s é g e s kenyérre l s zo lgá l tas sák k i . 

Kegyelmeteknek, mint minékünk jó akaró patronusinknak, 
és az Ur Krisztusban kedves atyánkfiainak, az Istentől az mi 
Atyánktúl, és az Ur Jézus Krisztusiul kegyelmet és békéssé-



get kívánunk, és isteni szolgálatbeli tisztünk szerint való kész 
szolgálatunkat ajánljuk. 

Bizodalmas uraink és szerelmes atyánkfiai Krisztusban, 
jól tudgyuk, hogy ti kegyelmeteknél nyilván vagyon Idvözi-
tőnknek amaz mondása, ahol igy szolot az apostoloknak: Az 
ki úgymond titeket hallgat, engemet hallgat, az ki titeket 
megh veth, engemet veth megh. Ezért elhiszük azt, hogy 
kegyelmetek az mi egyházi személyünket meg beczülli és az 
mit mi, úgymint az Ur Christusnak méltatlan de igaz szolgái, 
kegyelmetek lelkének javára szóllunk, vagy szömtül szömbe, 
avagy pedig levelünk által, azt t i kegyelmetek örömest meg-
hallgattya, és beis veszi. Ez kegyelmetek felöl való jó bizo
dalmunkhoz képest, mi egész gyülekezetül levén, illyen dol
gokat akarunk ti kegyelmeteknek tudására adni ez levelünknek 
rendiben. 

Legelőször, hogy az ti kegyelmetek böcsületes, jámbor 
lelki tanítója Nagy Gáspár, ki ez mi egyházi gyülekezetünkben 
egyik senior, ez mi gyülekezetünkbe be jővén, mi közzülünk, 
az kiknek illött azoknak, tött illyen jelentést: hogy ő mind 
az kis-komari ecclesiát egy általán fogva elhadná, s mind 
pedig az seniori tisztet, és az környül levő tanetó atyafiakra 
való gondviselést le tenné, és igy tőlünk synatunkban tisztes
ségesen követközött. Mert minekünk regulánk az, hogy az 
senior az melly gyülekezetből ki akar menni, nem külömben, 
hanem ami gyülekezetünknek hirével mennyen ki. Melly szán
dékának midőn ő kegyelme elegendő okát nem adhatná, ő 
kegyelmét is arrul méltóságos parancziolatunkkal elinténk, és 
azt is végezénk magunkban, hogy kegyelmeteket is ezen dolog 
felől, keresztyéni módon intő levelünkkel megtalálnánk. Minek-
okáért ti kegyelmeteket, úgymint az Ur Christusban minékünk 
szerelmes atyánkfiait,' kérjük és intjük nagy buzgósággal egész 
gyülekezetül, hogy tikegyelmetek semmi'úttal arra ne lépjék, 
hogy Caspár uramnak, az mi kedves szolgatársunknak, az ke
gyelmetek eklézsiájából való kibontakozását kegyelmetek meg 
engedné. Mert láttya azt kegyelmetek, melly igen szük legyen 
köztünk találhatni ollyat, kit ö kegyelme helyébe, kegyelme
tek közzé collocalnank, ki ölögendő volna arra, hogy nem cziak 
az kegyelmetek ecclesiáját, hanem még ott az környül való 
vidékben levő tanetó atyafiakat is gondviseléssel igazgathatná. 
Mert mi az kegyelmetek nevezetes hellyében olly tanétót aka
runk tartani, ki nem cziak az kegyelmetek ecclesiájának, 
hanem még az vidékben levő tanetó atyafiaknak is gondjiát 
visellye, azaz közöttünk egyik senior legyen. Immár pedig, 
ha Caspar urunk kegyelmetek közzül kiköltözendik, mi, az 



tenetoknak igen nagy szük volta miatt, ollyat nem találhatunk 
kegyelmetek közzé ö kegyelme helyébe, kit arra ölegendőnek 
lenni méltán Ítélhetnénk. Meghattuk azért egész gyüleközetül, 
hogy ö kegyelme, az kegyelmetek helyébül semmi úttal ki 
ne bontakozzék és abbeli szándékát tellyességgel letegye; 
hanem mint eddig, igy ezutánnis ö kegyelme, az Istentül és 
az egész ecclesiátul ö kegyelmére bízatott seniori tisztnek, 
ereje szerint gondját visellye. És ti kegyelmeteket is arra 
kérjük nagy szeretettel, hogy ti kegyelmetek, ö kegyelmét 
mind addig is az kegyelmetek ecclesiajából ki költözni se 
most, se ezután ne hadgya, valamíg kegyelmetek mi tőlünk 
nem ért felőle és minekünk egész gyüleközetül consensusunk 
nem accedal hozzá; hanem ti kegyelmetek ö kegyelmét, az ö 
beczületes vénségében, úgy lássa, hallgassa, böczüllye, mint 
az Ur Christusnak igaz szolgáját, és az mi tanetói gyüleke
zetünknek egyik hivséges seniorját, és kegyelmetek az Isten
től adatott erő szerint (az miképpen az Áron és Hur régenten 
az pusztában, támogatták az Amelek pogány nemzetség ellen 
imátkozó Moysesnek kezeit, hogy le ne csüggednének) ü ke
gyelmét, az ü tisztinek elkövetésében gyamolitsa, mellyet 
mind mi egész gyüleközetül, Istennek kegyelmetekért, tisztünk 
zerint való imádkozásunkkal kegyelmeteknek meghálálni igye-

közünk ; s mind pedig legfőképpen az pásztoroknak fejedelme, 
az Ur Jézus Christus ti kegyelmetektül igen nagy jó nevén 
vészen. És ez az első dolog, mellyet kegyelmeteknek egész 
gyülekezetül tudására akarunk adni. 

Másodzor, midőn Caspar Urunktul ü kegyeimétül meg 
tudakoztuk volna, hogy ha ü kegyelme ti kegyelmetek között 
immár (az szerint, az mint mi tőlünk ü kegyelmének eleibe 
volt adattatva) az Urnák vaczoráját osztogatta volna-e, avagy 
nem: ü kegyelme minekünk azt feleié, hogy némi nemű alkal
matlan akadályok miatt, még meg nem czelekedhette volna. 
Mellyet ö kegyeimétül meg hallván, nem tagadgyuk, nehéz 
néven vettünk, és az ő késedelmes voltát illendő dorgálással 
mégis feddöttük. 

Meghattuk azért ö kegyelmének egész gyüleközetül, hogy 
ö kegyelme, minden ez ideig való tartózkodásnak békét hagy
ván, némellyeknek átalkodásokkal semmit nem gondolván, mint 
az Ur Christusnak jó lelki vitéze, bátran, az kegyelmetek 
ecclesiájában, az Urvacsorájának szentséges sacramentomát, 
az Christus rendeléséhez illendőképpen szolgáltatná ki. Melly -
ről t i kegyelmeteket is, mint mi velünk az* Ur Christusban 
egy keresztyéni igaz hitnek és szeretetnek kötelével összekö
töztetett atyánkfiait, mind fejenként, az Ur Jézus Christus 



nevében, nagy áhitatossan kérjük, és egyházi tisztünk szerint 
intyük is, hogy mint immár Isten kegyelméből egyéb dolgok
ban, így ebben is, ugy mint az szent vaczorában az Ur Christus 
rendelése szerint közönséges kenyérrel való élésben, kegyel
metek magát az evangélium igájának engedelmessége alá 
hajtsa. Az mi köröztyéni igaz hitünk szerint, melly által idvö-
zülni kívánunk, és lelkünk ismereti szerint mellyet Istenünknek, 
az mennyre tőlünk lehet, tisztán meg tartani akarunk, mon
dom az szerint, az mi köröztyéni igaz hitünk, és lelkünk 
ismereti szerint, itt az élő Isten előtt, ez szent gyülekezetben 
levén, irjuk azt mi t i kegyelmeteknek szerelmes atyánkfiai, 
hogy az úr vaezorájában, az Christus rendeléséhez sok ezer
szer illendőbb közönséges igaz kenyérrel, hogy sem mint ostiá-
val élni. És az minthogy immár Isten által püspökségünk 
alatt levő ecclesiákba, jó szerint be vittük az urvaesorájában 
az közönséges igaz kenyeret, és letettük az ostiat: így az 
Isten fiának velünk munkálkodó ereje által, naponként azon 
leszünk, hogy az melly ecclesiákba még be nem vitettethetett, 
lassan-lassan bevitettessék, és az ostia letetettessék. Enged
jetek azért Ur Christusnak drága vérével megváltatott hívek, 
ez mi jó intésünknek, ne állyatok ellene az mi isteni igas-
ságra való jó igyekezetünknek, böcziülljétek meg az Isten 
fiának képében tinektek szóló személyünket, és úgymint az 
ur Christus asztalára való jó lelki hálók, engedgyétek maga
tokat mi tőlünk az evangyéliomnak hálójával ezaránt is, ez 
heábavalóságban és emberi találmányban gyönyörködő rossz 
világnak tengeréből ki fogattatni etc. — Mellyre fejenként t i 
kegyelmeteket segéllyé az tellyes szentháromság egy Isten, Amen. 

Ezekről akartuk szerelmes atyánkfiai rendszerint t i 
kegyelmeteket ez levelünkben tudósítani. Ezzel annak az Isten
nek oltalmába ajánljuk, fejenkent t i kegyelmeteket, kinek hatal
mával az választattak, hit által őriztetnek az üdvösségre. 
Költ az mi (Szent Lőrinczen, az Gyengies mellett levő) syna-
tunkban, Mindszent napján, 1618. esztendőben. 

Kegyelmeteknek az Ur Christusban szeretettel szolgáló 
attyafiai, és lelki vezéri 

Pathay István, püspök. 
Seniorok és az egész tanétói gyüleközeth. 

Kívül: Generoso, egregiis, bellica virtute praestantissimis viris, 
dominó Stephano Sárkány de Ákosháza, Vajvodis, caeterisque militibus 
in praesidio Kis-komariano constitutis etc. dominis, amicis et fautoribus 
perpetua fi.de nobis observandissimis. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herczegprimási 
főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levői eredeti jegyzőkönyvéből. 

Egyháztörténeti Adattár V I I I . •2 



3. 

Szent -Lőr incz , 1618. nov. 1., 2. és 3-án. P o l y á n y i Lajos é s Lőr incz 
oltalma alatt tartott zsinatról való f e l j egyzés , a szeptember 
23-án kelt m e g h í v ó levél . A szentgá l i , cseszneki, füredi , banki, 
takács i i , s z e n t m i k l ó s i , nágocs i , lápafői , jutás i , sza lónaki , kucz-
meri e g y h á z a k b a k ibocsátot t l e l k é s z e k nevei. A zsinat határo
zatai: az a j tóná l lókró l ; a határozatok titokban t a r t á s á r ó l ; az 
e g y h á z m e g y é k megál lapí tásáról s az azokba sorozott e g y h á z a k 
ró l ; a mindegyik e g y h á z m e g y é b ő l az esperesek s e g í t s é g é r e 
vá lasz to t t p r e s b y t e r e k r ő l ; az esperesek é v e n k é n t t a n á c s k o z 
hattak, kiket lehet a le lkész i szo lgálatra felvenni; a l e l k é s z e k 
évi e g y h á z i a d ó j á r ó l ; a f é l s z e n t e l e n d ő k mennyit fizessenek; 
egyes l e l k é s z e k ügye iben hozott határozatok. Házasság i ü g y e k . 
A zsinaton je len volt 57 le lkész névsora , a kik ezen zsinaton 
sajá tkezű leg aláírtak a másik j e g y z ő k ö n y v b e n l evő egyház i tör
v é n y e i n k n e k , távol levőkül 70-en vannak megnevezve. A n é m e t -
ujvári k ö n y v n y o m d á s z részére g y ű l t ö s s z e g e t Beythe Imre á l ta l 

elküldöttek. 

Eodem anno 1618. 1., 2. et 3. die meiisis Novembris, 
celebrata est synodus generalis in oppido Sancti Laurentii ad 
Gemmeum fluviolum, sub patrocinio G. G. ac N. N. fratrum 
Polianiorum Ludovici (et) Laurentii. 

Synodum hanc generáléin haec memoratu, et huc adno-
tatu digna praecesserunt: 

1. Mors luctuosissima Spect. ac Magnif. herois, domini 
Stephani Thörök de Ennyng, perpetui comitatus Huniadiensis 
comitis, sacrae Caesareae regiaeque maiestatis consiliarii, 
supremi praesidii Papensis capitanei, nec non civitatis Papensis 
domini haereditaríi, mecoenatis ecclesiarum orthodoxarum supe-
rioris Hungáriáé gratiosissimi et rarissimi. Qui post exanthlatas 
morbi trimestris diíficultates, 3. Junii, hoc est in ipso festő 
Pentecoste, inter horam 1. et 2. pomeridianam, anno aetatis 
LIV. ex hac lacrimarum valle, magno sui pest se desiderio 
relicto. in coeleste politeuma introductus, et 18 Julii in templo 
Papensi sepultus est. 

2. Ferdinandi archiducis Styriae et in regem Hungáriáé 
coronatio solenniter Posonii in comitiis regni peracta, 1. die Julii. 

3. Rebellió regni Bohemiae contra imperatorem Matthiam, 
regemque simul Ferdinandum. 

4. Visitatio ecclesiae Kis-Komarianae, iustituta 24., 25. 
Junii per venerabilem dominum Superintendentem nostrum, 
et Joannem Paulidem Canisaeum, causa Georgii Csegledii 
Galambokiensis ministri, ob meditatum ad Turcas transfugium, 
a generoso dominó Stephano Sárkány, supremo praesidii 
Kis-Komariani capitaneo merito capti; nec non, ut hostiis 
missaticis explosis, communis panis, in usu Sanctae Coenae, 



in ecclesiam Kis-Komarianam, a venerando viro, dominó 
Casparo Nagy, eiusdem ecclesiae pastore et seniore introduci 
posset; quae visitatio ex (post Dei benigni paternam benigni-
tatem) singulari patrocinio rarissimi patroni Domini Stephani 
Sárkány, suo effectu non omni caruit. 

5. Synodus fratrum nostrorum ultradanubianorum gene
ralis in Örmen, 13., 14. et 15. Septembris celebrata, cui vene-
rabilis dominus Superintendens noster, et Joannes Faulides 
Canisaeus interfuerunt; in qua rarae eruditionis vir, dominus 
Paulus Seraphyn, rector scholae Papensis (cum aliis aliquot) 
ordinatus est in ministrum ecclesiae Fülekianae; idemque civi-
tatem Papensem emigravit 25. die Septembris, Fülekinum 
commigraturus. 

6. Captivitas Georgii illius Csegledii, quem generosus 
dominus Stephanus Sárkány capitaneus Kis-Komariensis ali-
quandiu apud se in vinculis cletentum ex imperio generalis 
Capitanei, Kis-Komarino Weszpriminum ad dominum Super-
intendehtem, ut iudicem ipsius competentem, per manus mili-
tum miserat; dominus vero Superintendens Papam secum 
adductum, ob innumera eius flagitia, ipsum in arcem Papensem 
in custodiam magistratus usque ad tempus generalis nostrae 
synodi (in qua degradari iure debuisset) conservandum tradi-
derat: qui in arce, in gratiam dominae magnificae, relictae 
magnifici domini Stephani Thörök p. m., ubiquisticae factionis 
mulierculae, helveticam confessionem pseudo-lutherana com-
mutavit, ob idque vinculis per eandem dominam exemptus, 
libere (clancularie tarnen) dimissus est. 

Csegledius nostris Semper sit finibus exul. 

Epistola convocatoria in Synodum. 

Fidelibus orthodoxarum Christi ecclesiarum ministris, 
Helveticae Confessionis vinculo nobis coniunctis, salutem et 
gratiam in Domino! 

Venerabiles domini, et fratres in Christo charissimi, 
temporis opportunitatem invitamur, et ecclesiarum necessita-
tibus urgemur. ut Synodum (quam non sine displicentia in 
hoc tempus profrahere sumus coacti) convocemus: ubi singuli 
sua gravamina in grémium ecclesiae exfundant, ac coetus 
suos, quibus praesunt, a molestiis, quibus Semper exercentur, 
aliqua ex parte liberent. Itaque confluendum esse statuimus 
ad primam proxime imminentis mensis, Novembris, diem Omnium 
Sanctorum titulo celebrem, in oppidum Sancti-Laurentii ad 
Gemmeum fluviolum Hortamur ergo vestras fraternitates, et 



officii ratione serio mandamus, sub poena in articulis expressa, 
ut ad diem praescriptum, in loco praefixo stúdiósé adesse 
velint. Ordinandos quoque, si qui fuerint, simili ratione monitos 
et invitatos volumus, sub poena amissionis hactenus indultáé 
licentiae. Sciant vestrae fraternitates se Deo optimum maxi
mum gratissimum, ecclesiae ipsius utilissimum obsequium prae-
stituras. Deus author et protector ministerii, conservet vos in 
vinculo unitatis cum caritate. Amen. Datae Weszprimii 23. 
die Septembris. Anno 1618. 

Vestri in Domino fratres 
Stephanus Pathay, superattendens. 
Johannes Paulides Kanisaeus, minister ecclesiae Papen

sis, senior m. p. 

Acta Synodi. 
In hac synodo hi in ministros ecclesiarum ordinati-sunt: 

Isaac S. Szerdahelinus, in ministrum ecclesiae Szent-Gáliensis. 
Gregorius Szalaynus, in ministrum ecclesiae Cseznekiensis. 
Georgius Regius Rozgonius, in pastorem ecclesiae Fürediensis. 
Emericus Vepinus, in concionatorem ecclesiae Bankiensis. 
Benedictus Hercseg, in minist rum ecclesiae Takacziensis 
Michael Tüskés Zent-Georginus, in ministrum Sancti Nicolai 

in Német-Uyvár. 
Jacobus Latinides. 
Simon Liptainus, in ministrum ecclesiae Nágocsiensis in Somogy. 
Urbanus Ats, in pastorem ecclesiae Lapaiensis in Somogy. 
Nicolaus Sagynus, in ministrum ecclesiae Iutasiensis in Somogy. 
Stephanus Bidmannus, Germanicus ordinatus in ministrum 

ecclesiae Szalónakiensis 
Johannes Kindlius, Germanicus in ministrum ecclesiae Kuc-

meriensis. 

CONSTITUTIONES 

1. De janitoribus. 
Nemo templo (tempore synodi) sine venia superioris 

egrediatur. Janitores communi coetus suffragio constituti: do
minus Michael Pomperics, et dominus Gregorius Kokas, templo 
exeuntes diligenter observent. Quisquis ministrorum, extra 
templum, citra necessitatem rationabilem, unius horae moram 
nexuerit, ex tempore den. 25. mulctetur, quos janitores sedulo 
exigant. 



2. De arcanis synodi custodiendis. 

Arcana synodi nostrae extra synodum alicubi effutiens 
convictus, coetu nostro eiiciatur. 

3. De senioratibus limitatis. 

Senioratus Weszprimiensis. 

Senioratui huic hae subiaceant ecclesiae, nempe ecclesia: 
Kádártensis. 
Soliensis.. 
Börhidensis. 
Osiensis. 

5 Kajariensis. 
Ennyngiensis. 
Batthyaniensis. 
Hidvegensis. 
Nyekiensis. 

10 Ewrögiensis. 
Bödögiensis. 
Nagocsiensis. 
Eösiensis in Somogy. 

Nagy-Berenensis. 
15 Kilitensis. 

Fokszabadensis. 
Kenesensis. 
Szár-Berenensis. 
Fölső-Eörsensis. 

20 Alsó-Eörsensis. 
Palaznakensis. 
Füredensis. 
Pecselensis. 
Tótvásonensis. 

25 Vámosensis. 
Szent Grálensis.1 

Senior atus Papensis. 

Senioratui huic hae subiaceant ecclesiae, nempe ecclesia 

10 

Tapolcsa-Feensis. 
Tevelensis. 
Gimotensis. 
Szent-Thamasensis. 
Cseznekensis. 
Bankensis. 
Szent-Miklósensis. 
Tápensis. . 
Eörsensis. 
Ságensis. 
Fölpeezensis. 
Szemerensis. 
Moriczhidensis. 
Váfíensis. 

15 Kenyerensis. 
Hölgieszensis. 
Görsönensis. 
Thetensis. 
Szerecsienensis. 

20 Takacsiensis. 
Mezőlakensis. 
Nyárádensis. 
Cseglensis. 
Lakensis. 

25 Kupensis. 
Noszlopensis. 
Padragensis. 
Polyanensis.2 

1 Ide tartozott még Veszprém, a püspök eklézsiája. 
- Ide tartozott még Pápa, Pálfi esperes eklézsiája. 



Senioratus Kis-Komariensis. 

Senioratui huic hae subiectae maneant ecclesiae, nempe 
ecclesia: 

Kis-Görböensis. 
Tapsoniensis. 
Galambokensis. 
Somodorensis. 

5 Aszalensis. 
íutensis. 
Hetesensis. 
Merőensis. 
Szent-Martoniensis. 

10 Gigyensis. 
Csökölensis. 
Segösdensis. 

Csurgensis. 
Csókon ensis. 

15 Uylakensis. 
Sámsondensis. 
Gadacsensis 
Lápaensis. 
Macsolensis. 

20 Tabiensis. 
Gelyeensis. 
Taszarensis. 
Györkensis. 
Látránensis. 1 

Senioratus Német- Uyvarensis. 

Ab hoc senioratu dependeant hae ecclesiae, nempe ecclesia 

Ad Szent-Nicolaum in 
Uyvár. 

Csakanensis. 
Szent-Péteren sis. 
Szent-Mihálensis. 
Szent-Elekensis. 
Puszta Szent-Mihalensis. 
Szent-Grótensis. 

Germanica: Ad Sacrum 
Fontem. 

Ad Sanctum Emericum. 
10 Ad Sanctum-Crucem. 

Szallingensis. 
Kaltemprunensis. 
Pukstorfensis. 
Kucmeriensis 2 

Tractus Szalonohiensis et Bohonciensis. 

Cui insunt ecclesiae: 

Kohonciensis. 
Szalonokiensis. 
Cseitensis. 
Csemensis. 
Nardensis. 
Incedensis. 

Őrien sis. 
Oovariensis. 
Sámfalvensis. 

10 Petersdorffensis. 
Neomarkensis. 
Comjatiensis. 

Kicsladiensis. 

1 Ide tartozott még Kis-Komárom, Nagy Gáspár esperes eklézsiája. 
* Ide tartozott Német-Ujvár, Beythe Imre esperes egyháza. 



Senioratus Körmendiensis. 

In hoc senioratu comprehenduntur ecclesiae istae: puta ecclesia 
Büiensis. ; Szent Lőrincensis. 
Acsádensis. Polyanensis. 
Nagy Aszonfalvensis. Rádócsensis. 
Köveskutensis. Szecsődensis. 

5 Vépensis. 10 Hollósensis. 
Szent- Királensis 

Senioratus Vizlyndvensis. 

Senioratui huic subordinantur ecclesiae istae, ecclesia scilicet: 
Szent Trinhatensis sive ad Turniscensis in Muraköz. 

S. Trinitatem. Martiancensis. 
Ad Szent Benedictum Szécsi-Szigetensis. 
Lakiensis. ' Murai-Szombatensis ortho-
Velemériensis. doxa. 

5 Szent Georgy-Völgyensis. 10 Hodosiensis."2 

4. De presbyteris ex uno quoque senioratu electis, ut ii senio
rum coadiutores sint, et in synodis proximos post eos accubitus 

sortiantur. 

Ex senioratu Weszpremensi: 
Dominus Johannes Bredi de Sot, Kajáriensis. 
Dominus Gregorius Szent Georgi, Pecseliensis. 
Dominus Ambrosius Nagy, Szar Beréniensis. 
Dominus Matthias Molitor Küszöginus, Fölsó-Örsiensis. 

Ex senioratu Papensi: 
Dominus Andreas Budaeus, Tapensis. 
Dominus Thomas Ferrarius, Tapolcsafeensis. 

Ex senioratu Kis-Komariensi: 
Dominus Daniel Deakinus, Tapsoniensis. 
Dominus Joannes Comaromi, Aszalóensis. 
Dominus Thomas Szeremleny, Hetesiensis. 
Dominus Paulus Tergenyei, Latranensis. 

1 Ide tartozott Könnend, Alsólendvai Péter esperes egyháza. 
- Ide tartozott Vizlendva, Bereczki Péter esperes egyháza s így 

132-re megy az anyaegyházak száma. 



Ex senioratu Német-Uyvarensi: 
Dominus Jacobus Miller, Rohoncensis germanicus. 
Dominus Caspar Náray, Csakanensis. 
Dominus Michael Pomperics, Csemensis. 
Dominus Nicolaus Kötél, Csajtensis. 
Dominus Michael Tüske Sz. Georgi, ad S. Nicolaum in Nemet-

Uyvár. 
Ex senioratu Körmendensi: 

Dominus Stephanus Tholnaeus, Buiensis. 
Dominus Stephanus Sabbaraeus, Köveskutensis. 
Dominus Michael Tholnaeus, Szent-Lörincensis. 

Ex senioratu Vizlyndvensi: 
Dominus Stephanus Szilagi, Murai Szombatensis, orthodoxus. 
Dominus Caspar Scaricaeus, ad S. Trinitatem. 
Dominus Andreas Hidegkúti, Turniscensis. 
Dominus Michael Domjani, Martiancsensis. 

5. De tempestiva super futurae synodi generalis considtatione 
locis. 

Conventus seniorum, qui singulis annis semel, de tem
pore et loco futurae synodi generalis consultari, ex mandato 
venerabilis domini Superintendentis confluere debebunt, fiat, 
uno quidem anno Cis Rabum in pago Mesteri, altero vero 
ultra Rabum in Bii. 

6. De synodo generali •. quo tempore celebrari debeat. 
Syndus generalis non nisi ante messem celebretur. 

7. De iis, qui in sacrum ministerium assumi debeant. 
Nemo deinceps in ministrum ecclesiae alicuius ordinetur 

nisi qui (ad minimum) catechysin Syderii vulgarem ad ungvem 
teneat. 

8. De licentiandis. 
Seniores a licentiandis iuramentum et chyrographum, 

seu ut vocant reversalem, exigant. 

9. De censu ecclesiastico. 
Minister, cuius proventus florenos quinquaginta facit, 

denariorum 25. cuius autem florenos 100, quinquaginta censum 



solvat; quem ab unius synodi tempore ad sequentis tempus, 
singuli seniorum a suae inspectionis ministris diligenter exigant. 

10. De mature ex synodo diseedentibus. 
Quisquis, sine venia superioris, ante finem synodi con-

gregationem fratrum reliquerit: suspensione ab officio usque 
ad futuram synodum, puniatur. 

11. De eo, quantum ordinandi exponere debeant. 
Ordinandi loco convivii ministris exhibendi (ut etiam pro 

sigillo a venerabili domino Superintendente literis testimo-
nialibus affigendo) singuli binos florenos; pro ipsis autem 
literis testimonialibus denarios 35. exponant. 

12. De midcta ministrorum falcem in alienanam messem im-
mittentium. 

Minister falcem in messem alienam immittens flor. 3. 
mulctetur. 

13. De eo, quo in casu minister, inscio suo seniore, superin-
tendentem conquesturus adire possit. 

Minister, cum seniorem suum erga se praedurum (et 
nimium negligentem) experitur, potest sine eius scitu et literis, 
de suis dificultatibus apud dominum Superintendentem con
queri, secus non. 

14. De excommunicatione, 
Nullus ministrorum aliquem ex auditoribus suis (etiam 

si id factis suis promereatur) sine senioris sui scitu et con-
sensu, excommunicare ausit. 

Deliberationes ecclesiae de causis quorundam ministrorum in 
specie. 

1. De Andrea Szencino. 
Quod Andreas Szencinns, iam aliquot ecclesias (prout ex 

senioris sui relatione constat) futilitate sua, suam operam illis 
promittendo (contra Articulum nostrum 15.) nec promisso 
stando repellit et delusit, mulctetur fl. 6. 

2. De Nicoiao Könye Szecsödiense. 
Dominus Petrus AlsoLyndvaeus senior, ad revidendam 

et componendam causam domini Nicolai Könye, quam cum 



suis anditoribus nobilibus habet, una cum presbyteris suis, 
Szecsódinum se se primo • quoque tempore conferat. 

3. De Petro Stansics, ministro quondam Szent Elekiensi. 

Petrus Stansics, Anno 1616. die 2. novembris in synodo, 
quae hoc eodem in oppido Sancti Laurentii celebrata fűit, ob 
suum demeritum merito depositus, reassumatur, et recipiatur 
ea conditione; ut pro ipso vadem se se interponant, primum 
quidem auditores sui; deinde ex ministris ipsi vicinis tres; 
üli quidem (si ad pristinum redierit vomitum) sub mulcta 200. 
flór. magistratui exponendorum : hi vero sub poena (nisi ipsum, 
ut intra limites honestatis et pietatis se-se contineat, sedulo 
monuerint, monitisque nullo modo parere volentem ad ipsius 
seniorem detulerint) suspensionis ab officio. Porro, tum hic in 
synodo prostratus venerabilem dominum Superíntendentem 
et totum coetum, tum in parochia sua auditorum suorum 
ecclesiam, adiuncto sibi uno vei altero ministro (tanquam teste) 
sibi reconciliet, polliceaturque se posthac frugi futurum. Qui 
si ad pristinum suum vomitum amplius redierit, interceptus a 
seniore, vei ab aliquo vadium, irrevocabiliter abiiciatur perpetuo. 
Vades et sponsores pro ipso hi facti sunt: dominus Joannes 
Vnicsa, croaticus ecclesiae RoJioncensis pastor; Michael • Pom-
perics, minister-eeclesiae Csémiensis, Georgius Tisinay ecclesiae 
Incedensis concionator. 

4. De Michaele Pomperics et Luca Homokio. 
Dominus Pomperics conquestus de ea iniuria, quod a 

Luca Homokio supplantationis insimulatus fuisset, petiit, ut 
dies condiceretur, in quo Lucas id ipsum liquidis testibus de 
ipso testatum redderet; quod si in effectum producere potent, 
Pomperics ipse vult ultro subiacere mulcta flor. 12. Sin minus, 
vult ab hac Lucae intemperie vindicari, et processu iuridicó 
iustificari. Causa eorum excutienda reiecta est ad seniorem 
ipsorum venerandum dominum Emericum Böythe. 

5. De Nicoiao Sagy Jutasiensi. 

Nicolaus Sagy, ebrietatis infandae accusatus, et a pres
byteris acriter correptus, coactus est sponsores sistere. qui pro 
ipso sponderent, ipsum se se emendatur; qui si se non emendaret, 
sed semitam assuetae ebrietatis iterum scandalose terere 
pergeret, convictus testimonio sponsorum (quorum erit sagaciter 
in ipsum invigilare) gradu officii sui omnino deponeretur. Spon-



sores pro ipso: Johannes Comáromi Aszalóiensis, et Thomas 
Szeremlyeni Hetesiensis ministri et presbyteri. 

De Causa Venerandi Domini Emerici Böythe, contra Lucám 
Homokium, quod se, hoc est seniore inscio, conquesturus super

intendentem adiissct. 

Deliberatum est, in eo Homokium nihil deliquisse, quod 
superintendentem suum, seniore suo inscio, eiusque sine literis, 
requisiverit, suas ipsi difficultates expositurus. Fűit enim 
aliquoties seniorem suum praedurum expertus. In eo autem 
casu ministro, inscio suo seniore, superintendentem adire 
licet. Nihilo tarnen minus, ut ipsi venerando dominó Emerico 
Böythe sua authoritas sarta tecta permaneat, a cuiusvis iniu-
riaeque levitate probe vindicetur: si quo pacto et qua parte 
hac in re Lucas se seniori suo iniuriosum et molestum prae-
buisset, ipsum coram tota ecclesia honesta deprecatione sibi 
reconciliet. Qui dominus Böythe ex officio pro Luca apud 
magistratum instare teneatur, ut cogat auditores ipsi Lucae ad 
solvendum ad teruntiolium usque. Lucas locum suum mutandi 
licentiam habeat, et emigrandi aliorsum. Si auditores spreta 
etiam domini senioris authoritate, dominó Lucae solvere 
noluerint, ministro priventur. Idem Lucas Homoki ad genua 
provolutus, totam ecclesiam sibi reconciliare teneatur, eo quod, 
quasi minitando dixisset, se ad adversarios transiturum, nisi 
sui, de loco commodo tempestive ipsi prospexerint. Sic ergo 
Lucas ille Homoki deprecatus est tum totam ecclesiam in 
communi, tum seniorem suum in specie. 

Causae matrimoniales. 

1. Michaeli Fiderei de Bőd, malitiosam a tribus annis 
ab uxore sua Helena, filia quondam Nicolai Tót de Szany, 
desertionem passo, indulta est libertás in Domino uxorem 
ducendi. 

2. Johanni Matis, consimiliter post aliquot aunorum mali
tiosam desertionem passo, ad aliud votum nuptiale transire in 
Domino concessum est. 

3- Johanni Szarka de Kajd, manifesto adulterio convinctae 
per uxoris suae Ursulae, filiae quondam Pauli Kupri, malitio
sam, desertionem passo, libertás uxorem ducendi concessa est. 

4. Crudelis et immanis Thomas Tóth de Szent Király 
Szabadgya, cuius prodigam et duram saevitiem uxor nulla 
ratione tolerare valens, saepe aufugere cogeretur, cleferatur, ad 



dominum generosum Joannem Uki comitatus Weszprimiensis 
vicecomitem, qui ipsum authoiitate sua coerceat. 

5. Libertás uxoris Martini Morvái de Pápa, desertae, 
certis de causis dilata est. 

6. Basilius Subrics de Kohoncs, cuius uxor Mare vocata, 
cum adultero quodam Nicoiao Ztepkovith, a tribus annis in 
pagum Vaszar in comitatu Weszprimiensi existentem, aufugit, 
ibique ex adultero illó jam aliquot liberos concepisse per 
testes fide dignos probatur, accepit licentiam in Domino uxo
rem ducendi. 

Typographo Német-Uyvariensi, per manus domini Eme-
rici Böythe, munusculum misimus collectam flor. 1. denar. 4. 

Catalogus ministrorum, qui generali huic synodo interfuerunt. 

Ex senioratu Weszprimiensi. 

Venerabiiis dominus Stephanus Pathay, Superintendens. 
Johannes Brédi de Sót, Kajariensis. 
Ambrosius Nagy, Szár-Berenensis. 
Isaac S. Szerdahelinus, Szent-Gálensis. 
Georgius Regius Rozgonius, Fürediensis. 
Gregorius Szent Georginus, Pecseliensis. 
Johannes Debrecinus Palatnakensis. 
Martinus Szegedinus, Vámosiensis. 
Simon Liptanus Nágocsensis. 

Ex senioratu Papensi. 
Johannes Paulide - Canisaeus, minister ecclesiae Papensis, senior. 
Andreas Budaeus, Tapensis Emericus Vepinus, Bankensis. 
Thomas Ferrarius. Tapolcsi- Benedictus Hercseg, Taká-

feensis. csensis. 
Paulus Sarianus, Vágensis. Gregorius Szalay. Görtsönyen-
Gregorius Papaeus, Kenyerén- sis. 

sis. Johannes Nemeskerinus, Mezö-
Johannes Boldacus, Tevelensis. lakensis. 

Gregorius Szelinus, Lakensis. 

Ex senioratu Kis-Komariensi. 
Dominus Casparus Nagy senior, et minister Kis-Komariensis. 
Johannes Camaromi,Aszalensis. Thomas Szeremlyéni, Hete-
Daniel Deakinus, Tapsonensis. sensis. 
Georgius Tőtősinus, Kis-Gör- Nicolaus Sagynus, Jutensis. 

bensis. Urbanus Ács, Lapensis 



Ex senioratu Német-Uyvarensi. 
Dominus Emericus Böythe senior, et minister ecclesiae Német-

Uy varén sis. 
Michael Tüske Sz. Georgi, 

Szent-Miklósiensis. 
Lucas Honiokinus, Szent Gro-

tensis. 
Gregorius Mnmenius, Pukstor-

fensis, Germanicus. 

Caspar Náray, Tsákánensis. 
Petrus Stansics, Szent Ele-

kensis. 
Johannes Kindlius. Kucmerien-

sis. Germanicus. 

Ex tractu Szalonokensis et Rohoncensis. 
Niculaus Kötél, Cseytensis. 
Georgius Tysinai, Ineedensis. 
Gregorius Runics, Nardensis. 
Johannes Summerauer, Neo-

niarkensis. Germanicus. 
Wolffargus Sindler, Comjaien

sis, Germanicus. 
Johannes Sturmius, Ovarensis, 

Germanicus. 

Michael Pomperics, Csémensis. 
Johannes Vnicsa, Rohoncensis, 

Croatus. 
Jacobus Miller, Rohoncensis, 

Germanicus. 
Stephanus Bidman, Szalono-

kensis, Germanicus. 
Andreas Crusius, Kicsladensis, 

Germanicus 
Jacobus Latinius. 

Stephanus Tholnaeus, Büensis. 
Stephanus Sabbaraeus, Köves-

kutensis. 
Basilius Nagy Maracsinus, Po-

lianensis. 
Nicolaus Könve, Szecsődensis. 

Ex senioratu Körmendensi. 
Dominus Petrus Alsó-Lyndvaeus senior, et minister Körmendensis. 

Johannes Körmendinus, Acsá-
d ensis. 

Michael Tholnaeus, Szent Ló-
rincensis. 

Johannes Röytökinus, Rádó-
csensis. 

Gregorius Kokas, Hollósensis. 

Ex senioratu Vizlyndvensi ad Szent-Georgium. 
Dominus Petrus Briccius senior, et minister in Viz-Lyndva. 
Caspar Scaricaeus, minister ad Szent Trinitateni. 

Hi ad unum usque in hae synodo subscripserunt mani-
bus propriis canonibus nostris in alterum proiocollum. 

Absentes. 

Ex senioratu Weszprimensi. 
Stephanus Harosinus, Eösen-Matthias Molitor Küszöginus 

Fölső Örsensis cum venia SIS. 



Benedictas Bredinus de Sót, 
Kadart ensis, cum venia. 

Maninus Tejedinus, Solensis. 
Georgius Marcis, Börhidensis. 
Johannes Szondinus, OsensK 
Ambrosius Hegy Szerdahelinus, 

Ennyngensis. 
Gregorius Karacsonfalvanus, 

Nyékensis. 
Emericus Szokolynus, Eiirö-

gensis. 
Georgius Bors Murai Szomba-

tinus, Bedegensis. 

Valentinus Barsanus, Nagy-
Berénensis. 

Georgius Tallosinus, Fok-Sza-
badensis. 

Johannes Comjatinus, Kene-
sensis, cum venia. 

Benedictus Körmendinus. 
Benedictas N. Kilitensis. , 

Ex senioratu Papensi. 
Nicolaus Fejéregyházinus, Michael Sztarinus Krapinai, 

Tseznekensis. Thetensis. 
David Felinus, Szent Miklo- Andreas Felinus Szencinus, 

sensis. Kába Sz. Mihalensis. 
Francisi us Nemesnópi, Eörsen- Cristophorus Vaska Szent Már-

sis, cum venia. toni, Hölgyeszensis, cum 
Petrus Jaurinius, Sagen sis, cum venia. 

venia. Franciscus Buzaeus Transyl-
Michael Németi, Fölpecsensis, vanus,Cseglensis, cum venia. 

cum venia. Johannes Nemeskerinus, Mezö-
Paulus Fejes, Szemerensis,cuin lakensis. 

venia, Michael Theteni, 1-olianensis, 
Georgius Körmendinus, Szere- cum venia. 

csensis. Petrus Miskolcinus, Papensis 
cum venia. 

Ex senioratu Kis-Kornarensi. 

Georgius-Soos, Somodorensis. 
Daniel Nádasdi, Csökölensis. 
Basilius Alattyani, Csokonensis. 
Lucas Erdelynus, Tobensis. 
Petrus Györki, Georkensis. 
Georgius Kosztolani, Bajo

mén sis. 
Johannes Balassa, Mérőnensis, 

cum venia. 
Matthaeus Lascói, Segesdensis. 
Nicolaus Bodo, Gadacsensis. 

Georgius Bene, Geliensis. 
Paulus Tergenyei, Latranensis. 
Johannes Vég, Szent Márto-

nensis. 
Johannes Lascói, Csiurgensis. 
Nicolaus Mehes Samara eus, 

Macsolensis. 
David Horvát, Taszarensis. 
Valentinus N. Gygensis. 
Georgius N. Ujlakensis. 
Johannes N. Samsonensis. 



Ex senioratu Német-Uyvarensi. 
Michael Körmendinus, Rába- Michael Richardi, ad S. Cru-

Szent-Mihálensis. cem, German. 
Matthias Vismác, Puszta-Szent- Cristophorus Summerauer, ad 

Mihálensis. S. Fontem, Germ. 
Thomas Jankó Hodosinus, Philippus Szekol, Tsallingen-

Szent-Péterensis. sis, German. 
Petrus Naybertus ad S. Jaco- Petrus N. ad S. Emericum. 

bum in Nemet Uyvár, Germ. 
Balthasar Tillesius, Kaltemprunensis Germ. 

Ex tractu Szalonokensi et Rohoncensi. 
Franciscus Oerinus, Eörensis. Andreas Artnerus, Samfalven-

sis, cum venia. 
Michael N. Petersdorffensis. 
Ex senioratu Körmendensi. 

Caspar Komondinus, Nagy Petrus Jazkay, Szent-Kira-
Ass/.onfalv ensis. lensis. 

Ex senioratu Vizlyndvensi. 
Michael Perniavel, ad S. Be- Michael Sostarics, Lakensis. 

nedictum. Johannes Csotar, Szent Georgy 
Martinus Szalay Canisaeus, Völgyensis. 

Velemerensis. Johannes Szent- Georgy-Völgy i -
Michael Domjani, Martiancen- nus, Szécsi Szigetensis. 

sis, cum venia. Stephanus Mercatoris, Hodo-
Audreas Szilavecs Hidegkúti- sensis. 

nus, Turniscensis. 
Stephanus Szilgynus, Murai Szombatensis aulicus concionator, 

cum venia. 
Tempore synodi istius ecclesiae isiae vacarunt: 

In senioratu Weszprimiensi: Alsó Örs (Paulus enim Jakosits 
Lazaro ipso mendico misirior, interim naturae durae morum 
intractabilium homo, illinc ita excessit ut dominó Superinten
dent i ausus fuerit Weszprimii in faciem dicere: Ego sub tua 
superintetidentia non habitabo), Tóth Vason. In senioratu 
Papensi: Kup; Moriczhida, Nyárád, Gimót Ex duabus his 
ecclesiis tyrannis missatici Thomae Nádasdi niinistros expulit, 
et introitare non patetur. 

In senioratu domini Böythe vacavit ecclesia Hodasziensis. 
In ista synodo concionem matutinam instituit Joannes 

Paulides Canisaens ex Acíor. 2. v. 42. Erantperseverantes etc. 



Post generáléin istam synodum, defecerunt a nobis ad 
ubiquitarios: Joannes Körmendi Acsadensis, aetate senex, 
mente puer, homo quavis rota figulari versatilior, quem ad 
deficiendum non veritas doctrinae ubiquisticae, sed ira, furor, 
iniuria stimularunt, eo quod Acsadienses ipsum, ut futilem viti-
litigatorem, cum quovis facili de causa rixari solitum, ultra 
apud se tolerare nulla ratione voluerint 

Caspar Komondi Aszonfalvensis, pedibus quidem a puero, 
animo vero ab aliquot annis claudicare solitus. 

Nicolaus Fej er-Egy házi Cseznekensis, qui cum ob foedam, 
et suam et uxoris vitam in Cseznek non toleraretur, desperatio 
ipsum fecit monachum, hoc est transivit ad castra ubiquitariorum. 

Sicut corpori saucio maximo relevamento est, si pus 
vulnere effluat: ita ecclesiae recreamento est non parvo, si 
personae huiusmodi scandalose viventes ab ea deficiunt, inque 
adversariorum castra transeunt. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herczegprí-
mási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredetijegyzökönyvéből. 
Az egész Kanizsai P J . bejegyzése. 

4. 

Pápa , 1619. máj. 1. Rendkívül i zsinat. A veszprémi és pápai egy
h á z m e g y é k . A Pathay és Kanizsai által aláírt összeh ívó l evé l , 
A n y é k i , kapolyi, bedegi, fokszabadi és tamás i e g y h á z a k b a ki
b o c s á t o t t l e lkészek nevei. Brédi J á n o s kajári, Nagy Ambrus 
b e r é n y i , N é m e t i Mihály fölpéczi , K ö r m e n d i György szerecseni, 
Tallosi György fokszabadi, Bors G y ö r g y bedegi, F e j é r e g y h á z i 
Mik lós cseszneki, Szenczi András kupi l e l k é s z e k ü g y é b e n hozott 
határozatok . Minden parochia j ö v e d e l m é r ő l és járulékairól ösz-
sze írás t kell kész í ten i és j e g y z ő k ö n y v b e kell bevezetni. A pres-
by terekrő l , vagy az esperesek oldala mellett l evőkrő l . Házas
sági ügyek . A jelenvoltak ós távo l levők névsora. Végül fel
j e g y z é s Szentmártoni Vaska Kris tó f csaknem 80 é v e s , a l e lkész i 
s zo lgá la tban 50 éve t é l t h ő g y é s z i l e l k é s z n e k 1619. máj . 25. tör
t é n t haláláról és A l s ó Lendvai P é t e r k ö r m e n d i l e l k é s z s ezen 
e g y h á z m e g y e e s p e r e s é n e k 1619. jún. 19. e lhunytáró l , Kanizsai 

s irversóvel . 

Anno 1619. 1. die mensis Maii, in festő Philippi et 
Jacobi apostolorum, celebrata est synodus particularis in civi-
tate Papa. 

Epistola convocatoria. 
Ministris ecclesiarum Dei, qui sunt Weszprimiensi et 

Papensi sub senioratu, sanctificatis in Domino, fatribus nobis 



in unitate fidei christianae coniunctissimis; gratia vobis et 
pax a Deo patre, et Domino nostro Jesu Christo! 

Quandoquidem sub hae occidentis mundi vespera, diabolus 
sciens, quod modicum tempus habeat: variis stratagematibus 
et machinamentis ecclesiam filii Dei impetere, evangelicaeque 
veritatis luci humanarum adinventionum caliginem obducere 
labore indefesso adiuvatur, cuius versutissimo super impetu, 
graviter monet gentium doctor Paulus, ut i i , et sibi, et gregi 
attendant, quos Spiritus Sanctus posuit episcopos, regere 
ecclesiam Dei, quam proprio sangvine acquisivit: ideo nos etiam, 
divina ex gratia, excubitores et oeconomi domus Dei (quae 
est ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis) con-
stituti; variis ecclesiarum districtus nostri difficultatibus id a 
nobis exigentibus, hic Papae (Deo intentionem nostram in 
laudem nominis sui clementer promovente) primo mensis maii 
die, Philippi et Jacobi apostolorum memoriae claro, synodum 
particularem celebrandam esse ducimus et indicimus. Cui, ut 
omnes ad unum (Christo vobis vires et valetudinem miseri-
corditer indulgente) negotiis vestris quantumvis seriis, sed 
huius quod intendimus respectu privatis, ad tempus postpositis, 
alacri animo interessé velitis, vos dilecti in Domino, tenore 
praesentium fraterne monemus, imo officii nostri ratione vobis, 
sub poena canonibus expressa, praecipimus etiam. Contendite 
ergo adesse, charissimi: facturi obsequium ipsi pastorum principi 
pergratum, ipsius ecclesiae perutüe, nobis autem faternae 
charitatis dulcedine perpetuo redhostiendum. His vos, una cum 
vestris omnibus, commendamus Deo, et verbo gratiae ipsius, 
qui potest vos superstruere, et dare vobis, quod haereditatis 
iure possideatis, cum sanctificatis omnibus Amen. Papae 1. 
die Április, Anno assertae nostrae salutis, post millesimum 
sexcentesimum undevigesimo. 

Vestri in Domino fratres 
Stephanus Pathaynus, superattendens. 
Johannes Paulides Canisaeus, minister ecclesiae 

Papensis, senior et nótárius, m. p. 

Acta Synodi. 

I . 
In hac synodo particulari hi sacrosancto ministerio, per 

manus impositionem presbyterii inaugurati sunt: 
Gregorius Kardcsonfalvay, ordinatus in ministrum ecclesiae 

Nyékensis, in Somogy. 
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Benedictus Keszöy, ordinatus in ministrum ecclesiae KapolensisT 

in Somogy. 
Georgius Bors Muraiszombatinus, ordinatus in ministrum eccle

siae Bedegensis, in Somog5r. 
Georgius Tallósi, ordinatus in ministrum ecclesiae Fok-Sza-

badensis. 
Petrus Várallyanus, ordinatus in ministrum ecclesiae Szama-

sensis in comitatu Weszprimiensi. 

I I . 
Causae quorumdam ministrorum a synodo in specie excussae. 

1. De dominó Johanne Bredi ministro Kajáriensi. 
Minister Kajáriensis conquestus est de auditoribus suis, 

quod concionem apud unumquodque funus instituendam, a 
pastore sollicite expeterent; verum pro laboré concionandi 
plane nihil solvere vellent: imo ne consvetudo per huiusmodi 
concionum laboré solvendi apud ipsos inolescat •, tantum abest 
ut solverent, ut pastore carere penitus maiint: cuius causam, 
ut authoritate synodi, componant conventionem de ipso cum 
auditoribus instituant, eamque conscriptam ad dominum Su
perintendentem deferant, dominó Ambrosio Nagy Berenensi, 
et dominó Matthiae Küszögino presbyteris impositum et iniun-
ctum est. 

2. De domini Ambrosii Nagy Berenensis difficultatibus, 
quas vei ab auditoribus suis, vei Alsó-Orsensibus (qui iugera 
et prata parochialia ad Kis Bérén pertinentia violenter pos-
sident) patitur, D. D. Joanni Bredi et Matthiae Küszögy a 
presbyteris iniunctum est, ut authoritate ecclesiae eas conso-
piant; Alsó-Örsensibusque pratis illis parochialibus Kis Bere-
nensibus sub poena privationis ministerii interdicant. 

3. Dominus Michael Németi Fölpecsensis, ut nimiam 
inebriandi libidinem (cuius saepius accusatus fűit) vitaret, sub 
poena depositionis, admonitus est. Nobili itidem cuidam Joanni 
Miskei, qui dicebat se, cum ipso, ob aliquod ipsius facinus 
malum, iure contendere velle, data est libertás iure contra 
ipsum, coram seniore, in quindena agendi. 

4. Dominus Georgius Körmendi Szerecsenensis solennem 
accepit dehortationem super eo, ne (prout accusatus fuit) 
deinceps fornicaretur, neve symmistis suis virulentae et de-
tractricis suae lingvae cuspide fodicaret, vellicaret. 

5. Dominum Georgium Tallósium Fokszabadensem (qui 
et aliorum, et sua ipsius fassione, et testimonio convictus est 



superstitiosus esse exorcista, et discipulus exorcistae illius 
pastoris Sarloiensis) ad id adégimus, ut interposito iuris iurandi 
sacraniento, foedo il l i exorcismi exercitio renunciaret, nunquani 
aniplius eum in cuiusquam gratiam exerciturus: id quod etiam 
fecit toto coetu audiente. Quod ipsius iusiurandum, in futuram 
memóriám ac cautelam, protocol'o huic inserere opera praetium 
esse duximus. 

6. Dominus etiam Georgius Bors Bedegensis, qui in 
censura morum fatebatur esse ebriosus et percussor, solenni 
ut decuit, non caruit admonitione, ut honore hoc ecclesiastico 
assumpto, mutaret mores in meliores ; caeteroquin gradui func-
tionis suae igniminiose deturbandus. 

7. De Nicolao Fejéregyházi, qui non ita pridem, animi 
levitate, ad adversarios ubiquistas confugerat. ab iisque in 
pagum Leeg, in districtu Csallóköz collocatus fuerat; quia 
sauciatae conscientiae morsu externatus, ad fratres nostros 
ultradanubianos confugit, orans, ut ab ipsis reciperetur (qui 
nos in synodo consuluerunt, quid cum ipso agendum, et quo
modo ipse in grémium ecclesiae reversurus, recipiendus esset) 
deliberatum est: ut quando quidem, hoc inconsiderato .suo 
transfugio, ipsis quidem adversariis gaudii, auditoribus vero 
suis Cseznekiensibus matériám scandali praebuit: loco gaudii 
illius in annos eorundem adversariorum tristitiam eo pacto 
inducat, ut hic Papae super defectione sua deprecetur et 
reconcilietur sibi presbyterium Papén se, unde ipsius resipis-
centiae fama in aures adversariorum facile pervenire possit; 
ut qui ipsum ad se deficientem viderant cum gaudio, idem 
eundern ex defectione illa sua resipuisse audiant cum iniuria 
et tristitia ; scandalum vero illud auditoribus suis Cseznekien
sibus praebitum eluat eo modo, ut hinc Papa, literis senioris 
commendatitiis instructus, veniat Cseznekinum, ibidemque 
ecclesiam offensam sibi reconcilibet, ut qui defectione ipsius 
fuerant scandalizati, resipiscentia eiusdem iidem optime in 
animis medicentur. Hacque conditione impleta. recipiat literas 
testimoniales in futuram nostram suamve cautelam, et habeatur 
pro genuino et germano ecclesiae nostrae membro, ubivis 
locorum et gentium. 

8. De Andrea Szencino Kupensi. 
Cum contra Andreám Szencinum, senior suus ex officio, 

coram consistorio presbyterali accusationem instituisset, eo quod, 
contra articulum Köveskutensen 15. futilitate iam aliquot ecclesias 
delusisset et fefelliset, Moriczhidaque, Szent Mihalinum, et illinc 
anno nondum expleto, Kupinum sine eius favore et scitu commi-
grasset,commissaque haec eius indecentia iuridica decisione deci-



déri et excuti postularet: Andreas lingvae suae fraenum 
extexens, nullo consistorii authoritatisque senioralis habito 
respectu, coepit contra suum seniorem frendere, fremere, 
murmurare. Emissis ergo ipsis, hoc est tum seniore actore, 
tum Andrea reo ex consistorio, tandem, longam post discep-
tationem, contra Andreám deliberatum, pronunciatumque est, 
ut propter eam futilitatem, quod suam operám pollicendo, et 
promisso non stando, aliquot ecclesias fefelliset, et quod sine 
scitu et promissu senioris sui Kupinum commigrasset, dimidii 
anni ab officio suspensione puniatur. Audita hac Andreas 
synodi deliberatione, tantum abest ut se ecclesiae, ministri 
benignae, supplicem praebuisset, ut potius contra venerabilem 
dominum Superintendentem, et omnes in consistorio existentes, 
coepit verbis inhumanis detonare : vos, inter caetera inquiens, 
ministerium meum mihi non dedistis, ideoque nec etiam illud 
mihi auferetis. Quemadm* dum mihi nihil dedistis; ita etiam 
nihil auferetis. Cumque hac improperiosa vociferatione furi-
bundus templo excedere, domumque se proripere vellet, contu-
macia hominis tarn protervi dominus Superintendens motus, ex 
consensu totius synodi, curavií eum reduci, minitans ei gravem 
ob hanc inhumanam intractabilitatem animadversionem, fore 
nempe, ut ubi templo exiretur, pedes ipsius ferro impingeren-
tur, atque adeo ipse captivitate domaretur. Advertit Andreas 
serio rem agi, minasque istas non de pelvi fulgura esse; cor-
nibus ergo aliquantum demissis, coepit se supplicem praebere, 
propterque Christum orare, ut stupidae es crassae suae igno-
rantiae et contumaciae ignosceretur, neque tam ignominiose 
in ipsum animadverteretur. Cumque orando nihil proficeret, et 
poena ipsius aliquantum dilata fuisset, adiúnctis sibi aliquot 
ex ministris, supplicibus literis vulgari lingva scriptis totum 
coetum requirendum et erga se ad misericordiam flectendum 
duxit. Quae quidem literae, in futuram memóriám, nec non 
futurae ipsius contumaciae (si res ita ferret) cautelam, huic 
protocollo ad verbum insertae sunt hoc modo: 

Alázatos szolgálatom után való imádságomat és könyör
gésemet ajánlom kegyelmednek, mint énnékem kegyes atyám
nak, püspök uramnak, és előttem járómnak, és senior uramék-
nak, kegyelmeteknek mind fejenként: Hogy az Atya mindenható 
Istennek Szent fiáért, ki az ur Jézus Christus, és ki mindenek
nek teremtője, könyörgök kegyelmednek, mind atyámnak, hogy 
ne nézze kegyelmetek ellen való esetemet, és vétkemet, hanem 
nézze kegyelmetek az Istenhez megtérő bűnösökhöz való irgal
masságát, atyai voltát. Hogy én kegyelmetek ellen való bűnö
met cselekedetemet, szánom és bánom és igyeközöm azon, 



hogy soha kegyelmeteknek ellene nem vétők, Istennek Szent 
lelkét kérvén azon, hogy igazgasson és tanécson, hogy ne 
igyekezhessem cselekednem. És kötöm arra magamat, hogyha 
bár csak legkisebbképpen vétek is kegyelmetek ellen, az 
ecclesianak igaz törvénye ellen, hát ugy büntessen kegyelme
tek, valami az ecclesia büntetése. Nézze kegyelmetek öreg 
ember voltomat, és az én kegyelmetek között való egy fiamat, 
ne gyalázza kegyelmetek ezzel az nagy büntetéssel, hanem 
úgy cselekedgyék kegyelmetek, mint kegyes atya szokott 
cselekedni, az ő megtérő hozzá hajló fiával: ne legyen felő
lem valami gonosz hír. Csak ugy sújtson kegyelmetek, kit jó 
nevén és alázatosan eltűrhessek. Ugy cselekedgyék kegyel
metek, mint az kegyes atya a tékozló fiúval, k i nem nézte 
vétkét: így kegyelmetek is ne nézze az mostani kegyelmetek 
ellen való esetömet. Kiért az Ur Isten álgya meg ti kegyel
meteket. 

Ego Andreas Szenczi, alias Major. 
His ergo literis supplicibus perlectis, habita ratione per-

sonae et aetatis illius, nec non etiam filii, qui ministerium agit 
Szent Miklosense, sub spe emendationis vitae, hac ipsi ratione 
ignotum est, ut duobus flór. in communem usum fratrum (qui 
sumptibus destituti, vix etiam fenum sibi in foro coemere 
poterunt) depositis, supplex ad genua provolutus, ipsum cum 
primis Deum, deinde totum coetum cum dominó Superinfen-
dente, conceptis verbis sibi reconciliaret, sicque vitám suam 
sibi deinceps emendaret, neque ipsi aliquando pro suo deme-
rito peius accideret. Et sic negotium Andreáé Szenei finem 
sortitum est; deposuit flor. unum, uno etiamnum obligatur. 

I I I . 
Constitutiones. 

1. De proventibus et pertinentiis unius cuiusque parochiae con-
signandis, inque protocullum referendis. 

Quia fundos, prata, iugera arabiiia, et id genus antiquas 
parochiarum pertinentias, iniuria temporum, maximé autem in 
pagis, per summám auditorum ingratitudinem, abalienari, 
distrahi, inque profanum usum converti solere experientia com-
probatum est: ideo placiut, ut singuli ministri antiquas paro
chiae suae pertinentias, ab hominibus aetate maturis scisci-
tentur: quaenam et quosnam in usus conversa fuerint; et si 
quas esse didicerint, cum circumstantiis earum debitis, item 
salaria, et proventus ab antiquo pro laboré concionandi in 



templo, in funere, pro baptisatione etc. solvi ministris solitos7 

fideliter consignent, ut ea omnia, et singula a publico notario-
in protocollon ecclesiae referantur; ne ministro aliquo ex 
aliqua parochia excedente, successori ab auditoribus fraus fiat, 
usitatoque proventui aliquid defalcari possit. 

2. De presbyteris seu seniorum collaterariis. 

De presbyteris sive collaterariis seniorum adiutoribus, 
piacúit, ut (iuxta generalis synodi Laurentianae superiori anno 
habitae constitutionem 4.) ex uno quoque senioratu eligantur 
quatuor. Et quidem ex senioratu 

Veszprém ensi: 
Dominus Joannes Sotus de Dominus Matthias Molitor Gin-

Bred, Kajarensis. zius, Fölso-Örsensis. 
Dominus Ambrosius Nagy, Dominus Gregorius Sz. Geor-

Berénensis. ginus Pecselensis. 

Papensi: 
Dominus Andreas Budaeus, Dominus Thomas Ferrarius-

Tapensis. Symeg nus, Tapucsafensis. 
Dominus Paulus Capito, Sze- Dominus Andreas Major Özen-

merensis. cinus, Kupensis. 

Horum muneris erit, ut in cura ecclesiarum, ipsi seniori sint 
tanquam oculi vigilaces, aures sagaces, pedes veloces. Post senio
rem, in mores et vitam fratrum diligenter vigilent; si quid in 
aliquo reprehensione dignum audiverint, vel viderint, eum fra-
terne corripiant, officii sui commonefaciant; corrigi et corripi 
nolentem et obstinatum ad seniorem deferant; in visitationibus 
ecclesiarum ipsi seniori, ordine assidui socii adsint; si quando 
visitatio alicuius ecclesiae seniorem minus fieri possit, eam 
visitent; conventioni novi minisiri in aliquam ecclesiam con-
ducti (si conventio corain seniore fieri non queat) in persona 
senioris intersint, conventionemque in scriptis ad seniorem 
perferant; si qua in ecclesia difficujtas aliqua suboriatur, nunc 
unus, nunc duo ocius accurrant, eamque componant. In summa 
presbyterorum erit: ea omnia, quae senior, in ecclesiis suao 
inspectioni subiectis (vel quia iumentis et curru destitutus, vel 
quia infirmus, vel quia negotio alicui innegligibili implicitus, 
exire nequeat) exsequi et componere non potest, fideliter 
exsequi et componere, ita tarnen, ut si gravis aliqua causa 
ipsis componenda proponatur, quam vires suas exsuperare 
animadvertunt, in ea nihil temere attentent, sed in seniorem 



prudenter reiiciant;onmemque actionis suae processum etfinem in 
aliqua ecclesia observatum et obtentum, ipsi seniori, vel scriptis, 
vel viva voce exponant. Quo autem maior authoritas presby
teris istis in negotiae ecclesiae laborantibus, apud eos, ad 
quos necessitate exigente, ipsis proficisci continget, conciliari 
ridesque haberi possit, piacúit, ut ipsis credentionales sub 
ecclesiae praaeltorum nominibus, atque adeo authentico com-
munitatis sigillo in patenti tradantur. ínsuper quia honor vir-
tutem de iure sequi debet, ne virtus et labor presbyterorum 
istorum debito honore carere videatur;1 ut et ipsimet pres-
byteri quasi calcar quoddam ad viam of'ficii sui sedulo 
percurrendam, et alii quoque fratres ad mores suos bene 
componendos incentivum aliquod habeant: piacúit, ut ipsi 
presbyteri in synodis, tum generalibus, tum particularibus, tum 
etiam in quovis honesto fratrum congressu, post seniores, 
primos consessus obtineant, primasque voces et suffragia habeant. 
Quo honoris gradu presbyter incomposi'e sese gerens, nisi se 
correxerit, post unam atque alteram adhortationem ignominiose 
deiicietur. 

IV. 

Causae matimoniales excussae. 
1. De Thoma Tóth Szent-Kiral-Szabadensis (cuius etiam 

in generali synodo Laurentiana superioris anni habita fűit 
mentio) deliberatum est, ut inter ipsum, coniugemque eius 
fugitivam, Elyzabetham Borsati de Pécsei, eorum dominó Super-
intendente (ut tractus illius, in quo personae istae habitant, 
seniore) tentetur reconciliatio adhuc semel, quae si non proces-
serit. pars contumax ligetur, parte ad reconciliationem flexi-
biliore libera permanente. 

2. De Ursula filia Thomae Tóth de Dobron, foemina 
praenimium contumace, et pertinace; quae fidibus (raro in 
nostra patria exemplo) ludendo popinas et tabernas frequentare 
solita, maritum suum Michaelem Nagy Transylvanum, rusticum 
succi plénum, insufficientibus de causis, ab annis fere octo, 
huc illuc divagando, contempserat, reliquerat: quae coram 
nostro consistorio constituta, sufficientes desertionis suaecausas 
reddere non valens, cum semel iterum tertio tum ex bis placidis, 
tum minis adiectis admoneretur, ut cum marito suo in gratiam 
rediret, eique Christiane cohabitaret; eo temeritatis et pertina-
ciae descendit, ut coram venerabili consistorio effutire non 

1 A széljegyzeten : Immensum glória calcar habet. 



verecundaretur, se hac in re. ne niille quidem hominum admo-
nitioni apud se ullum locum relicturum. De hac (inquam) ergo 
Ursula deliberatum est, ut propter hanc suam contumaciam, 
et desertionem irrationabilem (in exemplum earum muliercu-
larum, quibus a maritis suis levi de causa aufugere libidinitati 
est) sequenti die, publice, in foro manicae inclusa, a lictore, 
virgis cedatur, ex civifateque propellatur : marito, ut innocenti 
personae, ad aliud votum connubiale in Domino transeundi 
libertate indulta. — Quod deliberatum sequenti die exsecutioni 
fuit demandatum. 

His personis divortium, et venia nubendi in Domino concessa est. 

1. Lucas Kalmár de Kiliti in Somogy ab uxore sua 
Elizabetha, filia Demetrii Szabo de Giopa, ad matrimonialem 
convictum pene inhabili, über pronuncatus est, indulta ei ad 
aliud votum in Domino aspirandi facultate, ita tarnen, ut bonorum 
cum ipsa acquisitorum medietatem, interveniente legitima 
revisione et inventatione civium innatorum pagi Kiliti, i l l i ut 
se sustentare possit, reddat. 

2. Michael Molnár, de Csopak, liberatus est a vinculo 
desertricis adulterae Dorotheae, filiae Michaelis Kocsis. 

3. Franciscus Kjs de Mezőlak solutus est a vinculo 
coniugis suae adulterae Annae Bornemisza de Takáczi, dataque 
ei est licentia aliam uxorem ducendi in Domino. 

4. Paulo quoque Tholnaeo Papensi data et licentia a 
vinculo coniugis suae infidelis, prodigae, desertricis, et adul
terae Susannae divertendi, et ad aliud connubiale votum tran
seundi. 

5. Elizabethae, filiae Antonii quondam Fötszen Papensis, 
a marito suo Martino Moravo ab annis lere tribus desertae, 
quia iam in ecclesia status ipsius bis fuit promulgatus, concessa 
est copia in Domino nubendi, ita tarnen ut adhuc promulgetur 
in templo solenniter tertio, et tertio se iuret, se nullam occa-
sionem, nullamque causam marito suo ad hanc desertionem 
moliendam sub mini Strasse. 

V. 

Catalogus ministrorum, qui particulari huic synodo inter fuerunt. 

Ex fratribus nostris transdanubianis adfuerunt: 

Eximius Christi Domini servus, dominus Emericus Eegius 
Pecselius, minister ecclesiae Comariensis, et prosenior, claris-



simus, ac rarae eruditionis vir dominus Paulus Csegledinus, 
minister ecclesiae Mercuriopolitanae in Csallóköz, Magnae 
expectationis et ingenii iuvenis vir, dominus Nicolaus Lengyel 
Comarinus, pastor ecclesiae Nagy Magyariensis índustrius, le
gati ecclesiarum transdanubianarum. 

Hi in synodum nostram, a venerabili dominó Petro Csene 
Szencino ministro et superintendente Ersek-Uyvarense, ea 
intentione transmissi fuerant, ut si (prout rumor suboscure 
ferebat) adversarii nostri Lutheriani. nos in synodum suam 
Csepregiensem, ad disputationem provocarent, non deessent, 
quibus sociis audacter comparere, viriliterque nostram causam 
agere possemus. 8ed rumor ille de provocatione adversariorum, 
nescio, an timore ipsorum, vel qua causa in tenues evanuit 
auras. 

Ex senioratu Weszpremensi. 

Venerabiiis Dominus Stephanus Pathaynus superattendens. 

Dominus Johannes Sotus de Bred, Balaton-fő-Kajárensis. 
Dominus Ambrosius Nagy Szár-Brenensis. 
Dominus Matthias Molitor Ginzinus, Fölső-Örsensis. 
Dominus Gregorius Szent Georginus, Pecsel'ensis. 
Dominns Johannes Debrecinus, Palaznakensis. 
Dominus Georgius Begius Rozgonius, Füredensis. 
Dominus Benedictus Sotus de Bred, Kádártensis 
Dominus Martinus Tejedinus, Solensis. 
Dominus Johannes Szondius Osensis. 
Dominus Simon Liptanus, Nágocsensis. 
Dominus Valentinus Barsanus, Nagy-Brenensis. 

Ex senioratu Papensi. 

Johannes Paulides Canisaeus, minister ecclesiae Papensis, senior. 

Dominus Petrus Myskolcius, Papensis. 
Dominus Paulus Capito, Szemerensis. 
Dominus Thomas Ferrarius Symeginus, Tapucsafensis. 
Dominus Andreas Major Szencinus, Kupensis. 
Dominus Johannes Boldaeus, Tevelensis. 
Dominus Gregorius Szalaynus, Cseznekensis. 
Dominus Emericus Vepinus, Bankensis. 
Dominus David Felinus, Szent-Miklósensis. 
Dominus Franciscus Nemesnepinus, Eörsensis. 
Dominus Michael Németinus, Föl-Pecsensis. 



Dominus Georgius Körmendinus, Szerecsenensis. 
Dominus Michael Krapinay Szíarinus, Thetensis. 
Dominus Paulus Sarianus, Vagen sis. 
Dominus Gregorius Papaeus, Kenyerensis. 
Dominus Johannes Nemeskerinus, Mezölakensis. 
Dominus Franciscus Buzaeus Transylvanus, Cseglensis. 
Dominus Michael Theteniiis, Polyanensis. 
Dominus Benedictus Hercseg, Nozlopensis. 
Dominus Gregorius Szelynus Moriczhidensis. 

Ex senioratu Kis-Komarensi. 

Venerandus senex, Dominus Caspar Nagy, minister ecclesiae Kis 
komarensis senior. 

Dominus Daniel Deakinus, Tapsonensis. 

Rectores. 

Dominus Stephanus Botos Vacinus, Papensis. 
Dominus Stephanus Rhadaeus Kőrösinus, Weszpremensis. 

VI. 

Absentes. 

Ex senioratu Weszpremensi. 

Dominus Isaac S. Szerdahely-
nus, Sz. Galensis, cum venia. 

Johannes Comjatinus, Kenesen-
sis, cum venia. 

Emericus Szokolinus, Eürögen-
sis, cum venia. 

Georgius Marcis, Börhidensis. 
Nicolaus Bodo, Szoladensis, cum 

venia. 
Nicolaus Saghynus, Lápaensis. 

Martinus Szegedinus, Vámosén 
sis, cum venia. 

AmbrosiusHegynus Szerdaheli 
nus, Ennyngensis. 

Benedictus Körmendinus, Bál 
ványosensis. 

Stephanus Harosinus,Eösensis 
David Horvát, Maisaensis. 
Nicolaus Méhes Samaraeus 

Körösszögensis. 

Ex senioratu Papensi. 

Dominus Andreas Budaeus, Petrus Jaurinus, Saghensis. 
Tapensis, cum venia. Georgius Ludanus, Görsönen-

Dominus Christopherus Vaska sis. 
Szent Martoni. Hölgensis, 
cum venia. 



Finis. 

Venerabilis senex, dominus Christophorus Vaska Szent 
Martoni, fere octuagenarius (qui vel etiam in ministerio vixit 
annos plus minus quinquaginta) vir in tota sua vita abstemius, 
ecciesiae Holgieszensis, penes fluvium Marcsal, minister, mor-
tuus est ibidem in Holgiesz, 25. die Maii, et sepultus 26. 
Maii, hoc est in ipso festő S. Trinitatis, cuius ego, funeri 
interfui, illudque exornavi concione sumpta ex Gen. v. de 
longaevitate patrura. 

Admodum venerandus dominus Petrus Alsó-Lyndvaeus r 

vivum et rarum pietatis et patientiae exemplar, ecclesiae Kör-
mendiensis minister, eiusdemque districtus senior vigilantissi-
mus, post multos viriliter contra regnum diaboli exantlatos 
agonas, 19. die Junii (exuviis naturae communi ministri terrae 
relictis) asporfatus est ab angelis in sinum Abrahae, hoc est 
in concilium omnium sanctorum, qui eiusdem cum Abrahanio 
fidei sunt. 

Epitaphium. 

^ Eiusdem Reverendi Domini Petri Also-Lyndvaei. 

Ah Lynclvaee decus mystarum, Pastor ovilis 
Fide Dei: nostrum deseris anne chorum? 

Anne, Ducis Christi Miles, de gymnade cedis, 
Ut capias pugnis digna brabeia tuis ? 

0 factum Tecum bene, Te quod agone Brabeuta 
Eduxit, patriae restituitque Tuae! 

Axe vides vitám, alma Fides quam viderat ante, 
Quod spes ante habuit, res habet ipsa modo. 

Spiritus o foelix, coeli qui lumine Regem 
Praesenii, aligerumque agmina sacra, vides! 

Nil precor ipse Tibi. Quid namque peti queat i l l i , 
Qui servat vitae perpetualis opes? 

Hoc mihi corde precor (faveas bone Christe cupito) 
Dum veniet vitae, meta suprema meae; 

Tecum sicut ut hic in eadem luctor aréna: 
Post eadem dentur fata brabeia mihi! 

Joannes Paulides Canisaeus posuit 13. Jul. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herczgprimási 
főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzökönyvéből. 

Az egész Kanizsai írása. 



5. 

P á p a 1619. máj . 16. Miskei János pere N é m e t i Mihály fö lpécz i 
l e lkész ellen. 

Anno 1619. 16. die Maii Papae tractata fuit iuridico pro-
cessu causa egregii ac nobilis Joannis Miskei ut actoris, contra 
reverendum Michaelem Németi ministrum Fölpeczensem ut in 
causam attractum. 

Assessores hi adfuerunt: generosus gominus Joannes Viz-
keleti, dominus Andreas Vásárhelyi iuratus nótárius comitatus 
Weszpremiensis, circumspectus dominus Petrus Sárkány iudex 
civitatis Papensis, dominus Demetiius Thoty, iuratus nótárius 
reipublicae Papensis, dominus Casparus Vajvoda, dominus 
Paulus Bosniak, Michael Varga. 

In persona actoris Johannes Egerszegi cum nostris pro-
ponit, hogy ez elmúlt 1614. esztendőben Gyertyaszentelő 
Boldogasszony nap előtt való pénteken, hogy ez fölyül meg
nevezett Incattus, nem tudatik micsoda indulatbul, magában 
elrendelt gonosz szánt szándékbul, sem az isteni félelmet nem 
tekintve, sem az nemességnek szabadságát nem gondolván 
meg, az Incattus az Actort maga házához behitta itt Pápán 
Weszprém vármegyében, mondván: Jer be Miskei uram. Az 
be menvén, ugy mint bizott baráttja házához, nem tudván 
pedigh semmi vétkét, nem is vétett pedig az Incattusnak; az 
Actor pedig hogy bement volna, köszönvén az Incattusnak 
mondván: adgjon Isten jó napot kegyeimeteknek. Ez Incattus 
pedigh mondván: Fogadgja Isten, bestje lélek kurvafi. Ez 
Incattus pedig isméglen mondott az feleségének: Aid megh 
az ajtót ne boczasd ki. Az Actor pedig ki ment volna; az 
ajtóban érvén az Incattus az Actort, úgy ütötte szekerczéjével. 
Mely ütést pedigh ezen Pápán akkor az időben lakozó Bärbel 
Pál gyógyétott megh pro flor. 10. Mellyet az Actor föl nem 
vett volna fájdalmával pro flor. 200. Petit iudicium. 

In persona praefati Incatti Franciscus Begovicz cum 
nostris praehabita solenni protestatione ne videatur in Acto-
rem, forum, terminum, et causam praesentem consensisse, dicit, 
hogy ez causanak iuxta continentias decreti descendalni kölle-
tik ex eo, mert minden actioban három dologh kivan tátik, 
locus, tempus et personae. Ez Actor azért az ország szokását 
és usussat hátra vetvén, az Incattusnak officiumját nem speci-
ficallja; mert ugyan azon Németi Mihály néven egy néhány 
nevén neveztetnek; hanem csak absolute Jauriensisnek írja. 
Ez azért az Incattus nem Jauriensis, mert nem GyŐröt lakik, 



hanem másut. Melly abból is kiteczik, hogy afféle keresztyén 
praedikátort Győröt nem patialnak. Petit iudicium. 

Incattus ulterius subiungit: hogy ez causanak merito le 
kell szállani az okbul, hogy az festumot és az annust az ő 
praetensiojában certo certius nem speciticallja. Mert az Incattus 
az fölljül megh nevezett esztendőben és naptájban az Actor 
praetensioja szerént semmit nem patralt, holott ő immár akkor 
Fölpéczi praedikator volt. Azért kivannja megh az actiot con-
descendalni. Petit iudicium. 

Actor dicit: hogy ennek az actionak semmi hele nincz, 
mivel hogy mind az annust és diest nyilván megírja, és akkor 
tájban volt az cselekedet is az Actoron. Más az, egy részből 
kiteczik, hogy az Incattus verte volna megh az Actort, az 
mint ki teczik az maga feleletiből. 

Incattus: Inhaeret prioribus. 
Deliberatum est. 

Mivelhogy constalna az, hogy Anno 1613. ordinálták 
volna Németi Mihált az praediktátorságra Szécsénben, és 
egyházi személy lévén, ő semmit e félét nem patralt az után; 
az mint pedig az Actornak actiója tartja, Anno 1614 Gyertya
szentelő Boldoghasszony nap után való pénteken történt volna 
az dologh. Ergo fillus ante patrem non possit fieri. Ideo con-
descendet causa simpliciter. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herczegprimási 
főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzökönyvéből. 

Pápa 1619. június 8. Miskei J á n o s pere N é m e t h i Mihály fö lpécz i 
l e l k é s z ellen, Kanizsai Pálfi János esperes előtt . 

Anno 1619. 8 die Junii Causa eiusdem nobilis ac egregii 
Johannis Miskei contra reverendum Michaelem Némethi con-
cionatorem Fölpecziensem, levata in aedibus reverendi Joannis 
Canisa* i senioris Papae. 

Assessores: Uki János vice ispány uram, Vizkeleti János 
uram, Péter praedikator uram, Aga Matthias uram, Caspar 
Vajda uram, Sárkány Péter biró uram, Csor Gergely uram, 
Pordán János uram, Kozma György uram, Dömötör Deac uram, 
Koczkás Gergely uram, Prosujac Pal deák uram. 

In persona Actoris Johannes Egerszegi, cum nostris pro-
ponit: Hogy az el mult 1612. esztendőben 5. die martii, azaz 
Gyertyaszentelő Boldogaszony nap előtt való pénteken az 
föllyül meg irt Incattus, nem tudatik miczoda indulatbul, maga-



ban elrendelt gonosz szándékból, sem az Isteni félelmet nem 
tekintvén, sem a törvénnek súlyos voltát nem gondolván, 
hanem magában fölfuvalkodván, leselkedött az előtt való napok
ban is éjjel és nappal a hol az Actornak árthatott volna. 
Az Actor pedig külömbféle dolgáért az piaczra ment volna, az 
Incattus látta volna az Actort, megszólítván azt mondja neki: 
Jer be Miskei uram. Az Actor pedig be menvén mint jámbor 
tisztességbeli ember, az Incattusnak házához, mely házat most 
itt Pápán lakozó Szappanfőző György bir. Az Actor, hogy be 
ment volna köszönvén neki tisztességesen az Incattus mondott 
az Actornak: Fogadgja Isten bestje lélek kurván. Azomban az 
Incattus szekerczéjét fölvévén úgy mint hatalmas ember, az 
feleségének is mondván: Áld meg bestje lélek kurva az ajtót. 
Az Actor pedig ki ment volna az ajtón, el érvén az Incattus 
az Actort, ugy ütötte, hogy mindgjárt két oldala cziontja be 
törött, és holt szám szerént hattá az ajtóban. Mely ütést az 
Actor dijáért föl nem vett volna, kivánja azért az Actor tör
vény szerént megbüntettetni, mind az hatalomért, mind az 
factumért. Petit iudicium. 

In persona Incatti Franciscus Begovith cum procura-
torio coram dominó seniore constituto iure praemissa solenni 
protestatione, ne videatur in Actorem et causam consensisse 
<licit: Quandoquidem superioribus annis dictus Actor, ipsum 
Incattum ratione et praetextu, praemisae actionis ad sédem 
iudiciariam supremi iudicis, totius senetus, et iuratorum asses-
sorum huius civitatis Papensis, traxerit in causam, qui se 
indebitam causam contra ipsum Incattum praesequi sentiens, 
licet clausula hac decretalis prae oculis suis versari necessario 
debebat: Actore videlicet causam suam prosequi tenuente, reus 
simpliciter absolvitur,item: Actorem Semper, qualibetqueinstantia, 
paratum esse oportet: praenarratus nihilominus Actor, his 
temerarie omnino postpositis et rehabitis, ne in prima, vel 
secunda, sed in terlia quidem instantia in iudicem antelatae 
sedis huius civitatis Papensis comparuit, in suae indebitae 
actionis manifestum iudicium. Unde tandem iudices praefatae 
sedis iudiciariae, habita inter eosdem sana superinde delibe-
ratione, ipsum Incattum, ab ulteriore impetitione Actoris, absolu-
tum et expeditum pronunciarunt, sicque hic Incattus ab impe
titione praemissa dicti Actoris, modo praevio absolutus a 
pluribus annis sine ulla molestia ipsius Actor quiete vixerit, 
solum modo non ita pridem retroactis dierum curriculis prae-
notatus Actor, nescitur quo incitatus stimulo in vilipendium 
publicarum regni constitutionum, ratione praemissae causae, 
respectu ipsius Incatti, rursus in forum spirituálé, ad sédem 



puta domini Senioris, contra se in litem provocari curavit, et 
causam, quem in praenarrata sede huius civitatis, eandem 
etiam in foro canonico adversus ipsum Incattum proposuit. 
Unde eundem Actorem manifeste apparet, in causa sua duplici 
via progredi. In quorum praemissorum manifestum documentum, 
ad hoc nimirum et id, quod ex causa Actoris praemissa Incattus 
sit absolutus, pro ducit protocollon huius civitatis Papensis, ex quo 
elucescit, veritas actionis Incatti. Cum autem iuxta contenta 
generalis decreti 11, qui in causis suis duplici via progrediun-
tur, calumniam evitare nequeant, Incattus petit iudicium. 

Procurator Actoris dlicit, hogy ennek az Incattus felele-
tinek semmi helye nincsen. Oka ez. Dato sed non concesso: 
Ha szintén az Actor az varos szinére, és eleiben citálta volna 
is az Incattust, mivelhogy az Incattus gondolván magába, hogy ő 
vétkes volna az Actor ellen, és soha egyszer sem comparealt. 
Más az, ki minden ember szabad az ő dolgait miképpen pro-
sequalja. Mivelhogy pedig az Incattus nem comparealt, ugy kellett 
a Actornak, úgymint seniorja eleiben vinni ez törvényt. Mivel
hogy az itt való, házát el is atta. Abból is kiteczik, hogy az 
hatalmat ő cselekedte az Actoron, ép azért ment el innend Pápárul 
lakni. Ismégh fő becsületes uraimat hozzám küldte úgymint 
Uki János uramat, Veszprémi vármegyének viceispánnyát, 
Kenései Péter ő felsége hadnagyát, Lőrincz deákot, hogy én 
ebből az dologbul meg engedgyek neki. Hogy pedig dolog 
így legyen, hogy a város szinére nem comparealt, azt cziak 
in solius personam hadgjuk. Petit iudicium. 

Incattus protestatio de ista allegatione Actoris, et dicit: 
hogy az mint az Actor praetendallja, hogy az Incattus nem com
parealt volna, az ki teczik ex producto protocollo, és semmit 
ad solius personam nem submittalhat. Az mi pedig az két 
uttal való keresést illeti, ez Actor sohul magát feleletben 
arrul nem resolvallja. Ideo Incattus vult priora habere pro 
repetitis, et petit iudicium, poenamque calumniae per ipsum 
Incattum (?) evitare non posse. 

Procurator Actoris dicit ut supra, hogy szokás is ugyan
ezen vármegyében és városban és kapitány uram székin, az 
k i mint akarja prosequalja causáját. Más az, kivánnja az Actor, 
hogy az Incattus felelljen directe, ha cselekedteje avagy nem 
az hatalmat. Exemplumot is hozok elő: ugyan ezen várasi 
széken volt egy győri nemes embernek törvénnje ez varasi 
emberrel, és az város székiről, az kapitány székire vitte a& 
törvényt. Petit iudicium. 

Incattus, inhaeret prioribus; petit iudicium. 
Deliberatum est: 



Mivelhogy constalna az váras protocollumjából, hogy az 
Actor ennek előtte ugyan ezen causat az várasi bíró és az 
tanács előtt, prosequalta in Anno 1613. és ott ugyan ezen 
dologrul az Incattust az várasi szék föl szabadította ergo: ezek
ből az ratiokból, iuxta decreti Regni part. 2. tit. 70., az mi 
törvényünk ez mostani causat annihilalta és leszállította. 

A dunántúli ref. egyháztörténetnek, az esztergomi herczegprimási 
főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzőkönyvéből. 

7. • 

Körmenda, 1619. aug. 24. évi rendes zsinat volt. Az ös szeh ívó 
l e v é l ; a kádártai , ürögi , gelyei, szóládi , k ő r ö s h e g y i , hodász i 
egyházakba k ibocsá to t t l e lkészek nevei. Tholnai I s tván bűi lel
k é s z t a k ö r m e n d i e g y h á z m e g y e a l e s p e r e s s é v é választ ják. Sósta-
rics Mihály laki, Czeg lédi György l e l k é s z ü g y e . A k ö r m e n d i 
egyház elhunyt l e l k é s z e A l s ó Lendvay P é t e r ö z v e g y é t kifizesse. 

Házassági ü g y e k . A jelen é s távo l l evők névsora . 

Eodem anno 1619. XXIV. die mensis Augusti in festő Domi
nica Barthalomaei apostoli celebrata est synodus generalis in 

oppido Keörmend. Epistola Convocatoria. 

Fidelibus orthodoxarum Christi ecclesiarum ministris, frat
ribus in Domino nobis dilectis, et syncerae charitatis affectu 
honorandis etc. Salutem et gratiam a Domino, in Domino per 
Dominum 1 

Charissimi in Domino fratres, quiagravaniinibus etquerelis, 
quibus ecclesiae, et earum ministri in dies onerantur, invitamur, 
imo urgemur, ut solito ecclesiarum nostrarum more, conveniamus, 
ac Deo opem ferente, gemitibus ecclesiarum consolatione verbi 
Dei occuramus, curentes in suo officio, ad currendum alacrius 
instigemus, segniores, et iniuria novissimi temporis pressos 
excitemus, jacentes erigamus: hancobrem, consilio eorum, quorum 
interest, synodum indicendam statuinms, ad vigesimum quartum 
proxime imminentis mensis Augusti diem, Dominicum Barthalo
maei nomine clarum in oppidum Körmend, sub tutela, et in 
ditione gratiosissimi nostri patroni spectabilis ac magnifici domini 
Francisci de Batthyan etc. Hortamur ergo fraterne, amice roga-
mus vestras fraternitates, ac officii ratione serio committimus 
omnibus, ut vanis praetextibus (qualibus nonnullos uti animad-
vertimus) contemtis, in loco, et die praefixis, intersint, sub 
poena in canonibus expraessa: facturae Deo gratissimum eccle
siae ipsius utile obsequium. Rectores vero scholarum, et 



ordinandos, si qui fuerint, bonis testimoniis ornatos, et 
munitos, similiter adesse iubemus, sub poena privationis indul
táé licentiae. Deus author pacis, et protector ecclesiae, vestras 
fraternitates in unitate fidei, et vinculo charitatis, diu salvas 
et incolumes conservet. Amen. Datae Weszprimii 26. die Julii, 
Anno domini 1619. 

Vestrarum dominationum et fraternitatium 
Fratres in Domino et conservi: 
Stephanus Pathaynus. Superattendens 
Johannes Paulides Kanisaeus, senior et nótárius. 

Acta Synodi. 

Hi, in hac synodo generali, per manus presbyterii impositio-
nem, sacro-sancto ministerio inaugurati sunt. 

Michael Szent Istvanius, Kádártensis, im Comitatu Weszpri
miensi. 

Gregorius Uykerinus, Eurogiensis, in Somogy. 
Georgius Bene, Gelyeiensis, in Somogy. 
Nicolaus Bodo, Szóíadiensis in, Somogy. 
Nicolaus Méhes Sammaraeus, Körös, in Somogy. 
Johannes Seflerus Neoburgicus, Hodaszensis Germ, in districtu 

Szalonok in bonis magnifici de Batthány. 

Causae quorundam Ministrorum, item matrimoniales. 
Venerando seni, domino Stephano Tholnaeo commissa 

est administratio senioratus domini Petri Also-Lyndvaei p. m. 
ut usque ad futuram synodum generalem, tan quam prosenior, 
fratres curet, in qua deinde, Deo dante, certus senior, coetus 
suifragio eligetur. 

Lakiensis (in senioratu Vizlyndvensi) pseudo-minister, 
Michael Sostarich, ab annis bene multis inordinatus, lurco et 
ganeo in sign is, incantator deploratissimus, monstrum hominum, 
ministerii carciuoma, si depraehendi alicubi poterit, severae 
ecclesiasticae censurae, citra omnem misericordiam subiaceat. 

Georgius Czeglédi (de quo supra) per intercessionem, 
ipsémet coram ecclesia comparere non ausus, quorundam 
ministrorum, petiit ab ecclesia, ut recipiatur, promittens se frugi 
futurum: cuius inconstantia quia lippis et tonsoribus notissima, 
ecclesia adduci non potuit, ut ipsum, hac adhuc vice, plausi-
bili aliqua relatione dignaretur. 

Ecclesia Körmendiensis admonitaest, ut de restantia salarii 
domini Petri Alsó-Lyndvaei p. m. viduae ipsius satis faciat. 

Egyháztörténeti Adattár V U l . 4 



Wolffangus Balassa pedestris in praesidio Weszprimiensi 
ordinis miles, ante trienniuni, generali in synodo Köves-
kutiensi, a sua uxore Ursula, filia Dionysii Sutoris de Ikervár, 
separatus, obque contumaciam, quod nullám admonitionis coetus 
de reconciliatione cum uxore de crimine aduiterii non satis 
convicta, apud se locum relinquere voluisset, usque ad mortem 
uxoris, spe et libertate contrahendi matrimonii privatus: petiit 
mediante literis supplicibus libertatém ad votum aliud coniu-
gale transeundi, sed hac adhuc vice, non obtinuit; sicut etiam 
uxor eius. 

In causa Barbara Tóth de Szent Király, quae a marito 
suo Johanne Kemesmali malitiosae ab annis quatuor deseriio-
nis patetur iniuriam: fratri ipsius Gregorio nimirum Tóth, aedili 
Szent Királyensi, indulta est licentia, ut sororem suam deser-
tam, favore superiorum (id quod ipsi antea interdictum a non-
nullis fuerat) in domum suam deducere, inque clientelam suam 
suscipere possit et debeat. 

De causa Georgii Lazari Körmendiensis, qui ab uxore 
sua, ob id, quod ex morbo matrimonio consummato super-
veniente ad cohabitationem coniugalem inhabilis et inepta 
reddita est, divertere enixe cupiebat, deliberatum est: Fortu
nám affllictam, si absit culpa, in coniugio patienter ferendam 
esse, nec matrimonium consummatum per morbum supervenien-
tem legitime dissolvi posse. 

Consimilem etiam deliberationem reportavit Emericus 
Olasz de Unyom, qui ab uxore sua, cui a prima iuventa usque 
ad senectam, liberis aliquot procreatis, cohabitaverat, ob id, 
quod ipsa paralysi correpta, ad cohabitandum inepta reddita 
esset, divortio separari volebat, 

Elizabethae filiae Ambrozii Berke de Gerenchierocz, a 
vinculo Georgii Kernacz malitiosi ab annis sex desertoris, 
furti et aduiterii a magistratu postulati convicti, qui supplicium 
promeritum clancularia fuga praeoccupavit, absolutio, ad aliudque 
votum geniale in Domino transeundi libertás concessa est, 
ipso desertore perpetuo coelibatus vinculo, atque adeo reatui 
capitalis supplicii, sicubi aliquando inveniri poterit, implicito. 

Sic etiam Helenae, filiae Lucae Bosiczevicz de Rohoncz, 
a marito suo Johanne Divunicz, ab annis quator, non quidem 
desertore malitioso, sed cum iter fuisset ingressus Komari-
nuni versus ad fratrem suum infirmum ibi habitantem visi-
tandum, in ipso itinere plane nescitur, quid ei evenerit, et 
quonam terrarum devenerit: data est licentia in Domino nubendi. 

Urbanus etiam textor de Weszprim, fidedignis Heder-
variensium testimonialibus munitus, a vinculo uxoris suae, et 



adulterae et desertricis pessimae, absolutus, et licentia novo 
se matrimonii foederi implicandi donatus est: ipsa interirn, ut 
adultera, capitalis poenae reatui implicita manente. 

Causa Czemensium, hostiam missaticam ab annis plus 
minus sex, totius ecclesiae consensu, sibi ereptam, rursus (in 
coena) restitui ardenter petentium ad magnificum dominum 
Botthyanium, dominum ipsorum terrestrem, reiecta est, ut de 
re ea cum sua magnificentia privatim venerabilis dominus 
Superintendens transigat. 

Gatalogus ministrorum qui generali huic synodo interfuerunt 

Ex senioratu Weszprimensi. 
Venerabilis dominus Stephanus Pathaynus Superintendens. 

Gregorius Szent-Georginus,Pe- Isaacus Szerdahelinus, Szent 
cseliensis. Gáliensis. 

Johannes Debrecinus, Palazna- Stephanus Harosinus, Eösensis. 
ken sis 

Ex senioratu Papensi. 
Johannes Paulides Kanisaeus, minister ecclesiae Papensis, senior. 
Andreas Budaeus, Tapensis. Andreas Major Szencinus, Ku-
Thomas Ferrarius Symeginus, pensis. 

Tapolczafeensis. Paulus Capito, Szemerensis. 
Georgius Körmendinus, Szere- Georgius Ludanus, Görsönen-

gien ensis. sis. 
Petrus Jaurinus, Sagensis. Petrus Várallyanus, Thama-
Gregorius Szabadinus, Czez- sensis. 

nekensis. Emericus Vepinus, Bankensis. 
Johannes Boldaeus, Larensis. Benedictus Herczeg, Noszlo-

pensis. 
Franciscus Buzaeus Transylvanus, Cziegliensis. 

Ex senioratu Kis-Komariensi. 
Caspar Nagy, Kis-Komariensis, senior. 
Daniel Deakinus, Tapsonensis. 

Ex senioratu Német-Uyvariensi. 
Michael Tüske, Szent Georginus, minister ad Sanctum Nico-

laum in Úyvár. 
Gáspár Naraynus, Csakanensis. 
Thomas Janko Hodosinus ad Sanctum Petrum. 
Matthaeus Sammaraeus, Kardonfalvensis. 
Petrus Bernerus Limensis Mysnicus, ad Sanctum-Emericum. 



Christophonus Szommeraor, minister ad Sanetam Fontem. 
Michael Rhicardi, ad Sanetam Crucem. 
Michael Körmendinus, Rába-Szent-Mihalensis. 

Ex districtu Rohoncz et Szalonoc 
Nicolaus Kötél, Csajtensis. Michael Pomperics, Czémensis. 
Johannes Vuycza, Rohoncen- Georgius Tysinai, Incédensis. 

sis, Croata. Michael Vrabecz, Petersdorf-
Gregorius Rumicz Nardensis. fensis, Germ. 
Johannes Szurmius, Ovaren- Jacobus Latinides. 

sis, Germ. 
Ex senioratu Körmendensi. 

Stephanus Tholnaeus, Bivyen- Stephanus Sabbaraeus, Köves-
sis. kutensis. 

Michael Tholnaeus, minister Basilius Nagy Maracinus, Po-
ad Sanctum Laurentium. lyanensis. 

Petrus Jazkainus, Szent Kirá- Gregorius Kakas, Hollósensis. 
liensis. Johannes, Röytokinus, Ivan-

Nicolaus Hollósi, Kis Unya- censis. 
mensis. 

P. Nicolaus Könye, Szeczödensis.. 
Ex senioratu Viz-Lyndvensi. 

Petrus Briccius, Viz-Lyndvensis, senior. 
Stephanus Szylaginus, minister ad Sanctum Michaelem in Muraköz. 
Andreas Szilavecz Hidegkutinus, Turniscensis. 
Michael Damjani, Martiancensis. 
Stephanus Mercatoris, Hodosiensis. 
Caspar Scaricaeus, minister ad Sanetam Trinitatem. 
Michael Perniard, minister ad Sanctum Benedictum. 
Johannes Cziotar, minister in Valle S.-Georgii. 
Matthias N. Szemenyeensis. 

Ex fratribus nostris transdanubianis synodo huic nostrae 
interfuit clarissimae eruditionis vir, dominus Michael Canisaeus7 

illustris schotae Comarianae rector, fráter mens longe charis-
simus. 

Absentes. 
_ Ex senioratu Weszpremensi. 

Georgius Regius Rozgonensis, Benedictus Soty de Bren, Alsó-
Furedensis, cum venia, Örsen sis. 

Ambrosius Nagy Szar-Berenen- Matthias Molitor Ginzius, Fölső-
sis, cum venia. Örsensis, cum venia. 



Johannes Soty de Bred, Kaja-
rensis, cum venia. 

Martinus Tejedinus, S oly ensis. 
Johannes Szondinus, Eösensis. 
Gregorius Karaczonfalvanus, 

Nyekensis. 
Georgius Bors, Bedegensis. 
Georgius Tallosinus, Fokszaba-

densis. 
Martinus Szegedinus, Vamo-

siensis, cum venia. 
Johannes Comjatinus, Kene-

sensis. 

Ambrosius Hegy Szerdahelinus, 
Enyngensis, cum venia. 

Georgius Marcis, Borhidensis, 
cum venia. 

Emericus Szokolinus, Neme-
tensis. 

Valentinus Barsanus, Nagy-
Berenensis. 

Benedictus Körmendinus, Bal-
vaniosiensis. 

Simon Liptanus Nagocziensis. 

Ex senioratu Papensi. 

Franciscus Nemesnepinus, Johannes Nemes Kerinus, 
Mezőlakiensis, cum venia. vacans. 

Michael Thetenius,Polianensis, Petrus Miskolcinus, Papensis, 
cum venia. cum venia. 

Michael Nenietinus, Fölpe- Michael Krapinai Sztarinus, 
czensis. • Thetensis. 

Gregorius Szelinus, Móricz- Paulus Sarlenus Kenyerensis, 
hidensis. cum venia. 

David Felinus, Szent-Miklosiensis, cum venia. 

Ex senioratu Uyvarensis. 

Dominus Emericus Boythe, Johannes Szommeraor, Kucz-
senior, per morbum. merensis. 

Petrus Szansicz, Szent Eleken- Balthasar Tillesius, Katzem-
sis, cum venia. prunensis. 

Petrus Naybertus S. Jacob, Philippus Szekol Tsalligensis. 
cum venia, Matthias Visniac, Puszta Szent 

Mihalensis per infirmit atem 

Ex districtu Rohoncz et Szalonoc. 

Jacobus Müller, Rohonczensis, Andreas Artnerus, Samfalven-' 
Germ, cum venia. sis, cum venia. 

Lucas Homokinus, Ketthelien- Franciscus Örinus, Örsensis. 
sis, cum venia. Andreas Crusius, Kiczladensis. 

Volifangus Sindler, Comjaten-
sis. 



Ex senioratu Viz-Lyndvensi. 

Michael Sostarics, Lakensis. Martinus Farkasdi, Széczi-Szi-
getensis. 

Martinus Szalay Canisaeus, Velemerensis, cum venia, infirmus. 

A dunántúli reform, egyházkerületek, az esztergomi herczegprimási 
főegyházmegyei kézirattárában levő eredeti jegyzökönyvéből. 

8. 
K ö r m e n d . 1619. aug. 24. Seheffler J á n o s hodász i l e l k é s z felava
tás i oklevele. Aláirtak Fathai I s tván püspök , Nagy Gáspár* 
Bereczki P é t e r é s Kanizsai Pálfi J á n o s esperesek, utóbbi úgy i s , 

mint a zsinat j e g y z ő j e . 

Omnibus electis ac vocatis sanctis, Christi Jesu fidelibus, 
nobis in unitate fidei, per charitatem coniunctis, praesentes 
lecturis, gratiam et pacem a Deo patre, per communem domi
num et salvatorem nostrum Jesum Christum, in sanctificatione 
Spiritus Sancti precamur. 

Quia nemo sine certa legitimaque vocatione sanctum 
hoc munus sacerdotale sibi ipsi usurpare potest Hebr. 5:4-, 
et apostolus serio praecipit eum, qui vocatus fuerit, bonum 
testimonium ab extraneis habere debere, 1. Tim 3:7.: ea propter, 
venerant ad nos cives Hodászienses significantes, virum hunc 
Joannem Schefflerum vocatum esse ad ministerium evangelir 
ab ecclesia Hodásziensi, testabanturque dictum Joannem 
Schefflerum piis et honestis moribus esse praeditum; petebant 
insuper, ut publica ordinatione confirmaretur huius viri Joannis 
Scheffleri vocatio. Quorum nos pia petitioné adducti, publici 
examinis serié exploravimus eius eruditionem, cognovimusque 
ipsum Joannem Schefflerum puram et catholicam evangelii 
doctiinam, quam et ecclesiae nostrae, cum Helveticis et Anglicis. 
ecclesiis, unanimi consensu profitentur, amplecti et ab omnibus 
fanaticis erroribus qui damnati sunt iudicio catholicae ecclesiae, 
abhorrere. Pollicitus est etiam iuris iurandi sacramento inter-
veüiente, se puram hanc doctrinam, quam ultro professus est 
coram nobis, fideliter populo traditurum, et nunquam ullo modo 
ab eo discessurum. Quare cum officium nostrum vicinis ecclesiis 
deesse non debeat et Nicaena synodus pie decreverit, ut a 
vicinis ecclesiis ordinatio petatur: Nos hunc Joannem Schef
flerum publicae ordinationis ritu assumtum, in ecclesiam Hodá-
sziensem commendamus, ita, ut evangélium Christi libere 
praedicet, et sacramenta a filio Dei instituta, iuxta suam voca-



tionen pro virili fideliter administret. Precamur deinde, ut 
spiritus sanctus author ministerii, huius Joannis Scheffleri 
ministerium gubernet ad glóriám Dei, et salvatoris nostri Jesu 
Christi et aediticationem ecclesiae ipsius. Commeudamus itaque 
iam saepius nominatum Joannem Schefflerum omnibus Christi 
fidelibus, eosque rogamus ex charitate, ut eum sine omni 
haesitatione pro vero et legitime ordinato ecclesiae Christi 
ministro agnoscant et amplectantur. Cui, in testimonium legi-
timae suae ordinationis et confessionis, hasce literas nostras, 
authentico communitatis nostrae sigillo munitas dandas esse 
duximus. Datae in oppida Körmend, in congregatione nostra 
generali 24. die Augusti hoc est in festo dominica Barthalomaei 
apostoli, Anno post millesimum sexcentesimum undevicesimo. 

Stephanus Pathainus, 
superintendes. 

Caspar Nagy, 
Kiskomariensis minister et senior 

A Magyar Nemzeti Múzeum Collectanea ad histórián ecelesiasticam 
protestantium in Hungária czimű kéziratgyüjteményéböl. 

9. 
Sók, 1619. szept. 1. Kanizsai Pálfi János pápa i esperes, a d u n á n 
túli e g y h á z k e r ü l e t j egyző je , ezen zsinat határozatai t , melyen ő 
is jelen volt, az általa vezetett j e g y z ő k ö n y v b e m e g ö r ö k í t e t t e . 

Hanc nostram generalem synodum Körmendiensem,1 sub-
secuta est generalis synodus Sokina, fratrum nostrorum trans-
danubianorum, cui ex coetu riostro, ego Johannes Paulides 
Kanisaeus interfui; cuiusquiden synodi constitutiones, futurae 
reminiscentiae erga huic Protocollo inserere libet. 

Constitutiones synodi, 
in nomine Domini et eius Sancto Spiritu, Sokini, in Comitatu 
Nitriensis iuxta Vagum fluvium 1. die Septembris, Anno 1619. 
celebratae. 

1. De poenitentia publica. 
Disturbiorum nostrae aetatis temporibus, motibus bellorum 

periculosissimis, regnum hoc nostrum circumvallatum eccle-

1 T. i. az 1619. aug. 24. itt tartott zsinatról feljegyzettek után 
írta ezt be. 

Petrus Briccius, 
senior, et minister Verbi Dei 
apud. S. Georg, in Vizlendva. 

Paulides Kanisaeus, 
minister ecclesiae Papensis, senior 

et coetus ecclesiastici nótárius. 



siamque afflictam videmus. Quocirca, ministri ecclesiarum no-
strarum, ad exemplum popuk" veteris publicam poenitentiam 
indicere necesse habent. Quia verum ad eam fideliter agendam 
ieiunium medium est, et necessarium et praestantissimum: decernit 
synodus sancta ieiunium etiam publicum sério indicendum esse 
certis diebus. feria nimirum quarta seu Mercurii, vel sexta 
sive Veneris die, prout diligentia ministri, bene propensa loci 
vel temporis circumstantia, commodius censuerit. 

2. De reíbrmandis scholis, earumque visitatoribus constituendis. 
Scholae, seu seminaria ecclesiae, reformandae sunt, ne 

multitudine lectionum, velut scoparum dissolutarum inordinata 
congerie, ingenia et docentium et discentium, irrito conatu et 
laboré elumbata fatigentur. Ut vero lumen ingenii, et disciplinae 
cuiusque observetur, ipsa nimirum methodus, constituta est, ut 
certa loca designentur artium enucleandarum causa. Scholaigitur 

I . Comjathina: Grammaticae, Syntaxis, et Poesis fideliter 
enucleabit praecepta, eorumque usum crebris exercitiis mon-
strabit diligenter, et insuper Catechesin palatinalem materna 
explicabit lingva. 

I I . Tyrnaviensis: Retoricam et Logicam tradet; certis 
vero diebus sacrosanctae theoldgiae propalabit mysteria. 

I I I . Barsensis: Grammaticalia, cum Catechesi latina 
tractabit. 

IV. Levensis: Syntaxin et Poesin inculcabit, Catechesin 
explicabit. 

V. Gomarina: Logicalia et Theologicalia, controversiarum 
discussionibus publicis exercebit, Ehetoricalia cum exercitio 
oratorio. 

VI. Uyvarina : Rhetoricae et Logicae praecepta, compen-
dium item Theologiae dominicis nempe diebus explicabit, 

VII. Halaszina: Grammaticam et Syntaxin exercebit. 
VIII . Samarina: Syntaxin et Pöesin, ita tarnen, ut interim 

principia etiam Grammaticae non negligantur. 
Visitatores harum scholarum electi sunt: Reverendus 

dominus Daniel-Nemesnépi, minister ecclesiae Comjatiensis 
senior; Reverendus dominus Thomas Patkó, ecclesiae Tyrna
viensis orthodoxorum pastor; Reverendus dominus Emericus 
Regius Peczelius, ecclesiae Comarianae concionator et prosenior; 
Reverendus dominus Johannes Matthaei Samaraeus, ecclesiae 
Halazianae minister, qui horum censurae subiectus non fuerit, 
extorris este. 

Intra curriculum anni, praecepta disciplinarum, cum suis 
exercitiis dietim habendis, ad finem deducantur: Stylus, opti-



ums dicendi magister ac effector, singulis diebus extra domi-
nicam habebitur. Catechesis palatinalis iu singulis scholis et 
diebus, horisque matutinis promptissima memoria recitabitur. 
Diebus vero dominicis et festis, materna lingva, a praecep-
toribus explicabitur. Extraordinaria quoque concionum exercitia 
non negligantur, a maioribus studiosis. Haec modo de scholis. 

3. De disciplina ecclesiastica. 
Quia disciplina ecclesiastica, nominatim autem ipsa ex-

communicatio, sanctimoniae promotrix est: serio mandat syno
dus sancta, ut sicubi reperti fuerint extreme contumaces, in 
aliquo crimine pertinaces, eos ministri, iuxta veteris ecclesiae 
formám (ubi fieri poterit) excommunicent. 

4. De sacris canonibus. 
Perpensa necessitate et utilitate canonum, decrevit syno

dus, ut ipsi sacri canones ecclesiae, iuxta quos ministri eccle
siarum in districtu Matthiusfölde, et Cziallóköz existentium 
vivere debeant (hactenus enim negligenter observati sunt) de 
novo conscribantur, et in futura synodo revideantur, atque 
tandem typis excudantur. Ad hoc vero conscribendi negotium, 
veneranda synodus delegit reverendum dominum Paulum 
Czegledium, cui has duas cautiones praescriptas voluit, nempe 

I . ut priores nostros canones, quibus hactenus usi sumus, 
suo loco relinquat, nisi quod ea, quae non faciunt ad nostras 
circumstantias, expungat, 

I I . ut ex Carranza, articulis Varadiensibus, Debrecinen-
sibus, Baroviensibus canones alias, quibus opus est, inserat, 
deinde servata phrasium puritate. tantum latiné coordinet. 

5. De libello Agendario. 
Liber Agendarius, pro hac dioecesi Matthiusföldensi, 

certus et publica authoritate receptus esse debebit, in quo 
ritus et caeremouiae nostrae delineatae contineantur. Ubi 
videndum erit ne ab ecclesiastica, aeque sancta consvetudine 
multum recedatur; sed potius sana sermonis et ritunm forma 
servetur. 

6. De comnumione ministrorum. 
Vult insuper et mandat serio synodus, ut omnes et sin-

guli ministri, mature seipsos praeparent ad percipiendum 
eucharistiae sacranientum, illudque in futura synodo pie et devote 
sumeré studeant. 



In hac synodo reverendus, et non contemnendae erudi-
tionis vir, dominus Nicolaus Lengyel, minister ecclesiae Nagy-
Megyerianae, in Cziallóköz, accepit honestam vocationem ah 
ecclesia Fülekiensi, ut in ea, re verendő et clarissimo viro 
dominó Paulo Seraphyno succederet. 

A dunántúli református egyházkerületnek, az esztergomi herczeg-
primási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzö
könyvéből. 

10. 
(Pápa, 1620.) Kanizsai Pálfi János f e l j e g y z é s e a h á z a s s á g t ö r ő 

Szegedi Márton vámos i l e lkészrő l . 

De Martino Szegedino ecclesiae Vámosiensis ministro. 
Martinus Szegedinus, minister ecclesiae Vámosiensis, in comi-
tatu Weszprimensi, cum contra saepiculam venerabilis domini 
Superintendensis admonitionem, vitám suspicioni vulgi, et ten-
tationi Satanae maximé obnaxiam et obviam, hoc est coelibem 
duceret, non sine magna ministerii infamia, diaboli laqueo irre-
titus, in íoedum aduiterii crimen incidit. Ea enim ipsa nocte, 
quae in sextum mensis Octobris diem illuxit in Vámos, apud 
nobilis Johannis Gödé in castris Ferdinandaeis, contra Bohemos 
tum temporis militantis uxorem Ursulam Tarrodi, ad quam 
ebriolatus vespere ingressus, solus cum sola totam noctem 
contriverat. A Barnába et Matthia Göde, ipsius Johannis Göde 
fratribus germanis et aliis aliquot nobilibus Vamosiensibus, 
qui ipsum ad feminam illám ingredientem subolfacientes, 
armati domum cinxerant, mane, una cum foemina ipsa captus, 
duriter verberatus, Papamque mahibus, turpi spectaculo revinctis, 
adductus, seculari magistratui, puta dominó Johanni Uki, comi
tatus Weszprimensis vice-comiti traditus et ab ipso ferro incal-
ceatus, cumque manifesto exemptionis ministerialis praeiudicio, 
tres fere menses in captivitate detentus fuit. Hoc ministri evan-
gelici casi exemplum, si quis romano-antichristianae factionis 
gregalis aliquando toti ministerio imperperii loco obiectare, ex 
eoque omnium evangelieorum ministrorum vitám infamiae labe-
cula incrustare fuerit conatus: is meminerit, circa hoc plane 
tempus, ipsorum archiflaminem Petrum Pázmány, ob frequen-
tissima cum vidua magnifici quondam Melchioris Balassa de 
Giarmat, Margaretha Baky fornicationes, — item Thomam Balas-
íium electum episcopum Boznensem, et praepositum Posoniensem, 
ob Sodomiam christiano homini vel etiam auditu horrendam, 
ita per ora omnium hungaricae nationis hominum vellicasse, ut 



iure quis, cum poéta dicere potuerit: Haec est im toto nötis-
sima fabula regno. Prius ergo, quam festucam ex nostratium 
oculo eximere teiltet, ex gregalium suorum oculis praelongani 
trabem necesse erit, ut eiiciat. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herezeg-
primási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzö
könyvéből. 

11-
Veszprém, 1620. január 8. Pathai I s t v á n püspök, a paráznasággal 
vádolt Szegedi Márton, vámosi volt l e lké sz ü g y é b e n , a kit a? 

a l i spán elfogatott ós bezárato t t , határozatot hoz. 

De Martino Szegedino. 
Venerabilis dominus Superintendens Stephanus Pathainus, 

Martiniim illum Szegedinum, de quo supra, politici magistratus 
vinculis exemit. Eiusque impetitoribus, Vamosiensibus, diem 8. 
nempe Januarii indixit, quo Weszprimii comparentes reum coram 
se, tamquam iudice competente accusarent, promittens eis, si 
coram ipso ipsiusque consistorio, eriminis ab ipsis sufficienter 
convincatur, severe in eundem se iuxta leges animadversurum. 
Cum autem dies ille praefixus advenisset, tum reus, tum impeti-
tores, Weszprimii coram dominó Superintendente comparentes, 
contra se mutuo egerunt, quorum quidem actiones et causam 
huic prothocollo inserere piacet, quae talis est. 

Anno Domini 1620. 8. die Januarii. 
Causa Martini Szegedini, olim ministri Vámosiensis, et 

Barnabae Göde, Matthiae similiter Göde de Vámos, Blasii Sári, 
Petri Pogány et Stephani Arany impetitorum Martini Szegedini. 

In persona accusatorum ipsémet Barnabas Göde proponit 
et dicit: Hogy ő egyáltalán fogva semmit nem felel, nem is 
akarja az Incattust itt keresni pörrel. 

In persona Incatti Sámuel Pathay cum protonotario 
coram dominó Superintendente iure constitutus, solemni pro-
testatione praemissa, ne videatur in actorem et causam con-
sensisse, dixit: Mivelhogy országunk erős törvénye és nemes 
országunknak régi szép szokása szerént és a decretomnak 
continentiája szerént: (Part. Tit.) Actore non probante, vel causam 
suam prosequi renuente, reus simpliciter absolvitur; item: 
Actor in quacumque causa Semper paratus esse debebit: ez 
szerént azért országunk törvénye szerént, minthogy az Actor sem 
a factumot nem negálja (és mikor a factumot az egyik pars 



nem negálja a decretom szerént Part. secundae Tit. 82. nisi 
rationem reddiderit, succumbet) sem hozzá nem felel Incattushoz, 
sem a causat persequalni nem akarja: azért az I . magát ab 
omni crimine immunisnek akarván mutatni, az hogy az napon 
comparealt, az ő competens birája előtt, de semmi törvény 
szerént fejére nem bizonyosodhatott, azért azon megnevezett 
I . ab ulteriore impetitione A. petit absolvi; petit Judicium. 

Accusator dicit: Hogy ő azért nem felel, és azért nem 
keresi az L-t, hogy megbékélt vele és levelet vett tőle, azért 
egy átaljában ugyan semmit nem felel az L-hez. 

Incattus dicit, hogy ennek az A. feleletinek semmi helye 
nem lehet, elsőben azért, mert az I . az megnevezett A.-t, mint in 
causam attractust nem keresi mostan, hanem az ő competens 
birája pro meliori esse mind az I.-nak, mind pedig az A.-nak 
ex officio suo akar törvényt szolgáltatni, hogy igy az A. az ő 
cselekedetinek okát adván és az L-t megsúlyosítván, igasságot 
szolgáltasson. Már az, hogy dato, sed non concesso, ha szintén 
az úgy volna is, a mint az A. praetendalja, hogy ő levelet 
vett volna az I.-tól az egymás között való békességről, mind
azonáltal minthogy nobilis in vinculis constitutus erat és coacta 
fassio volt nem libera, mert az nyomorúságtól kényszeríttetett 
reá. azért annak az ő fogadásának az ország constitutioja 
szerént Poson g. artic. 18. semmi ereje nem lehetne, azért 
az I . inhaeret prioribus, petit Judicium. 

Deliberatum est. 
Minthogy országunknak szokása és törvénye szerént, 

kötésben levő nemes embernek kénszerítésből lett kötése avagy 
fassiója erőtelen: annak okáért Actore suam causam prosequi 
nolente, nec quaequam probante, reus ab impetitione Actoris 
simpliciter absolvitur, et ab impetitione reliquorum, qui se 
absentarunt, neque comparere voluerunt, similiter absolvitur. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek az esztergomi herczegpri-
mási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzőköny
véből. (Kanizsai írása.) 

12. 
Pozsony, 1620. január 16. Szenczi Csene P é t e r f e l s ő d u n a m e l l é k i 
p ü s p ö k és Magyari Á g h Jakab esperes bizonyít ják, hogy Kanizsai 
Pálfi János pápai l e lkész -e speres , az o r s z á g g y ű l é s e n az e g y h á 
zak ü g y é b e n s e r é n y e n é s szorgalmasan eljárt, s a fejedelem 

. j e l e n l é t é b e n egyházi b e s z é d e t tartott. 

Omnibus viris venerabilibus et reverendis dominis amicis 
in Christo dilectis salutem et prosperitatem precor omnimodam. 



Ego Petrus Czene Szenczinus, pastor ecclesiae praesidii Uj-
variensis et Superintendens dominorum reverendoruin fratrum 
helveticae confessionis im Czallóköz et Matyusfölde, testőr 
omnibus venerabilibus et reverendis dominis concionatoribus, 
quod hic clarissimus dominus Joannes Paulides pastor eccle
siae praesidii Papensis, et fratrum senior amicus et dilectus, 
in hisce comitiis generalibus Posoniensis regnicolarum, causam 
ecclesiarum orthodoxarum egit strenue, et diligenter sollicitando 
negotia ecclesiarum (quo effectu dies tandem deciarabit), et 
concionibus coram serenissimo principe et regnicolis inserviendo. 
Iustum itaque et aequum est, ut etiam domini venerabiles, pro 
hac eius sollicita cura, obviis amplectantur honoribus, sump-
tusque eius pro hac communi utilitate expositos ipsi refundere 
dignentur, quod non privátam, sed communem ecclesiarum 
utilitateni promovere satis fecit. Valere easdem dominationes 
vestras venerabiles in Christo plurimum exopto. Dabam Posonii, 
die 16. Januarii, Anno 1620. Vester in Christo coadiutor 
et symmista. 
Idein Petrus C'zene Szencziensis. ldem testőr Jacobus Agh Ma-

gyarinus, senior. 
A dunántúli reform, egyházkerületnek az esztergomi herczegprimási 

főegyházmegyei könyvtárban levő eredeti jkönyvéböl. 

13. 
Pápa, 1620. január. Kanizsai Pálfi J á n o s f e l j e g y z é s e a b ö r t ö n b e 
került Szenczi Major András kupi l e l k é s z ese térő l , s ennek 
szabadon bocsát ta tásáér t a pápai t i sz t tar tóhoz írt k é r v é n y e . 

Anno 1620. De Andrea Major Szencino. 
Posonii ex diaeta 19. die Januarii reversus, largam hic 

Papae tristandi matériám reperi. Triduo enim ante, hoc est 
17. die Januarii, Andreas Major Szencinus, minister ecclesiae 
Kupensis, arcem Papensem introdnctus, custodiaeque subiectus 
fuit, accusatus tetro eo crimine, quod ancillae suae (bubse-
quae cuiusdam collotenus strumosi filiae) duodecenni stuprum 
violentum aliquoties intulisset. Ita satanás non cessat faciem 
ecclesiae scandalorum sputis subinde devenustare! Dolendum 
sane, imo lachrymis sangvineis deplorandum, quod sacro hoc 
in ordine ministeriali tales malefci inveniantur, quorum 
flagitiosam propter vitám, nomen Dei blasphematur, doctrina 
evangelii, et sacrum ministeriurn male audit. Sed interim, per 
consolatione venit etiam sciendum, non dari im hac vita coetum 



ullum, qui prorsus sit integer vitae scelerisque purus ; secus, 
quam docuerunt olim eathari haeretici et anabaptistáé. Annon 
enini ex familia protoplastae fűit Caim homicida? Ex familia 
Noe Cham irrisor ? Ex familia Jacob Buben impurus ? Ex 
familia David incestus Amnon, et paterni imperii perduellis 
Absolon? A non Salvator duodecim elegerat, et tarnen unus 
ex illis fuit Diabolus (Joan. 6. v. 70.)? Ne ergo, offensi his 
carcinomatibus, pedem referamus ab ecclesia, neve unius, aut 
alterius ob noxam et furias, totum ordinem dente Theonino 
adrodere scalisque Gemoniis adiudicare soleant, Si inveniatur 
phanias, philonicus, et sycophanta aliquis aliquando, qui hoc 
putido Andreáé Szencini strigmento, totum ministerium nostrum 
inpiare, impicare et implicare íuerit conatus, is sciat Valenti-
num Lépes archiepiscopum Colocensem, episcopum Jaurien-
sem, et supremum regni Hungáriáé cancellarium, innumeras 
ob fornicationes, et foedos incestus, tam fuisse decantatissi-
mum, ut ipsos etiam pontiflcios hirci illius petulci vitae 
infandae et nefandae impendio puduerit et qui ipsum defen-
dere voluerit, contra solem micare merítő dici possit. Prius 
ergo, quam nostratium imfimo scarabaeum agere pergat, 
bolbita et retrimenta suorum ambedat, exedat, et peredat oportet. 

Andreas ille iam dictus tali supplicatione peierationum 
plenissima a provisore arcis (frustra) contendit evinculationem: 

Szolgálatom után, isteni imádságomat irom és ajánlom 
kegyelmednek, mint bizodalmas uramnak. Algya Isten kegyel
medet minden kivánta javaival, mind az kegyelmedhez tar
tozókkal egyetemben etc. 

Thovábbá becsületes tiszttartó uram, ez felől kölieték írnom 
kegyelmednek, hogy im mint vádoltattam az gonosz nyelvek 
miatt, kiben sem hirem, sem tanácsom, se czieleködetöm, kit 
az mennek földnek teremtő Istene jól tud, és Istentől minden 
bűnöm bocsánatját kívánom, de ezből soha nem kérek Isten
től boczianatot. Mert nem cseleköttem, kit az mennek földnek 
teremtő Istene jól tud; de vitte azta gonosz leánt a boszuság 
arra, hogy ruhazattyát meg nem attam. Im az kupi uraim is 
miképpen elidegönödének tőlem, az Császárra való elszegödé-
semért, megh hült isteni és atyafiúi szeretettyek. Im meg-
teczik, hogy cziak addig jó a szolga, mig szolgálhat; de ha 
mi nyavalia talallya, ottan készek el állani mellőle! De ha 
uram igy történt az dolog, és ha kegyelmed az magam tisz
tességes hitemre kibocziat ez fogságbul, azt fogadom kegyel
mednek arra az élő Istennek, az kire megesküttem, az szen 
háromság Istennek ; ha pedig azon kivül is megakar esküttetni 
kegyelmed, meg esküszöm, ha kegyelmed kibocziat, nem 



tovább, hanem hatod avagy heted napra, hogy megjövök 
mind az kezesekkel és az magam tulajdon fiamat is behozom 
kezességre; bár soha az Ur Isten életemet és jó szerencsémet 
ne adgya, ha be nem jövök, hétszerrel való nagyobb rabság
gal és nyomorúsággal verettessem meg Istentől, ha meg nem 
jövök; és az Cainou lett átka szálljon az Istennek reám. És 
ezen kötés levelemmel mindenütt megfoghassanak és büntet
hessenek, mint az féle embert, ha meg nem jövök. De hidgye 
kegyelmed, hogy meg jövök. Az melly levelemet peczietemmel 
meg is erössitöm. 

Én Andreas praedikator, ki kupiaknak 
lelkipásztoruk. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herczeg-
primási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyző
könyvéből. 

14. 

Pápa, 1620. február 7. Körmendi G y ö r g y k é t t o r n y ú l a k i , Nemes
népi Perenczjmező laki , Herczegh Benedek noszlopi préd ikátorok 
k e z e s s é g e t vál la lnak Szenczi András kupi volt prédikátorért . 

Mi Körmendi György kéttornyúlaki prédikátor, Nemes
népi Ferencz mezőlaki prédikátor, Herczegh Benedek noszlopi 
prédikátor, valljuk az kezünk írásával megerősített levelünk
ben, hogy mi lettünk kezesek Szenczi Andrásért, ki ez ideig 
kupi prédikátor volt, és vettük ki kezességünkön Nyári Miklós 
urunktól ő nagyságától az pápai várból, kötünk arra Pathay 
István superintendens urunknak és Kanizsai János senior 
urunknak (az kiknek inspectiója alatt vagyon Szenczi András), 
hogy az törvény napra, valamikor lészen az, Szenczi András 
prédikátort elő állattyuk, ha pedig elő nem állathatnánk, egy
házi tisztünktől fosztassunk meg a tanítói rendnek becsületes 
gyülekezetiben. Erről adtuk ez levelünket senior urunknak, 
az ő kigyelme házánál, ilyen becsületes Személyek előtt úgy
mint: Hervoits Gáspár deák Nyári Miklós urunk ő nagysága 
pápai tiszttartója előtt, Horváth Gergely előtt, ki Pápán a 
vitézlő rendről vásárbíró, Felső Balázs urunk előtt, Czorom 
Péter deák előtt, Csizmadia Gergely előtt. Papa mense die et 
anno suprascriptis. Georgius Körmendi, Benedictus Herczeg. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek az esztergomi herczeg-
primási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzö
könyvéből. 



15. 
Pápa, 1620. február ,24. Szenczi A n d r á s kupi volt préd iká tor 
ü g y é b e n határozat . Ujabb kezes: fia Szenezi D á v i d tápszent 

miklósi prédikátor . 

Trés isti vades expectaverunt, ut quandocumque ipsi, se 
dominó Superintendenti, pro Andrea vadimonio obstrixissent, 
Andreáé etiam filius, David Szenczi, minister ecclesiae Szent-
miklósiensis, cum aliis aliquot sibi adiunctis se pro patre suo, 
ipsis obstringeret, ut si patri stimulo conscientíae agitato, se 
se subducere contingat, dominus quoque Superintendens ipsos 
tres, ipsi vero vicissim Davidem requirerent. Promisit David 
vadimonium quam lubenüssime, sed ita ut tres il l i vades prae-
cipui ipso primum solo contenti, patrem captivium eximerent* 
ipse deinde alios et vades sibi adiunctos ipsis primo quoque 
tempore praesentaret. Piacet vadibus conditio. Et quidem hac 
ratione Andreas tum evinciilatus, paucis diebus interiectix, 
clancularia (nescitur quo) fuga sibi consuluit, filius ftigae haud 
dubie paternae conscius, cum vadibus insciis uxorem suam 
Kupino clam abduceret, a Georgio Körmendino, vadium imo, ex 
improviso superveniente, interceptus, huc Papám deductus, ali-
quottque dies in aresto detentus fuit. Qui cum se immerito 
solum in aresto detinere conquereretur ex eo quod tres illi 
vades praecipui suo solius pro patre vadimonio non contenti 
plures ad huc habere voluissent, priusque quam ipse plures 
adinvenire potuit, páter se se subduxit, ideo nam ipse pro patre 
suo non solus spopondisset, solum pro ipso in aresto detinere 
iure non debere, sed vel evinculandum esse, vel et tres illos 
vades eidem aresto subiiciendos esse. Hanc eius querelam et 
exceptionem, quantum ei dandum foret, presbyterii censurae 
examinari curavi. 

Anno 1620. 24. die Februarii, dominica sexagesima l m a 

Papae. 
Assessores Miskolczi Péter pradikátor uram, Vizkeleti 

János dictator uram, Gáspár Vajda uram, Dömötör Deák város 
nótáriussá, Kozma György város hadnagya, Szij Ferencz, Gyöke 
Pál, Valtomius Szabó Miklós, Hölgyészi Szabó János, Nemes 
István. 

Deliberatum est: Mivel hogy Dávid praedikator ő maga 
is fateálja, hogy az attyáért azoknak kezes lett volna (noha 
azok több kezeseket is, nagyobb erősségül mellé kivántak) és 
az attyát elő nem állíthattya: az Ő exceptioja és mentsége 
insufficiens arra, hogy még ő kivülötte több kezeseket is kiván
tak volna az attyának, mert azokat az kezeseket ő neki kellett 



volna ezeknek elejékbe hozni, és nekiek kezessé vetni, az ő 
maga könnyebbségéért, de hogy azt elmulatta sibi imputet. 
Ideo ha elő nem állittya, vagy elő nem hozza az attyát ő 
maga személyében, ő magát az törvény méltán árestáltnak 
találja és árestálja mindaddig, míg a kezességnek eleget nem 
teszen. 

Post deliberationem, sed ea nondum pronunciata, behivat
tatván a személyek, intésekre az assessor uraiméknak az 
három kezes prédikátorok magokra vették, hogy még a kezes
ség 21 napig fenn maradjon, úgy hogy Dávid az attyáért való 
kezességet keze írásával az kezességre erőssen oly formán 
kötelezze, hogy az 21 napok alatt az ő megfutamodott attyát 
szorgalmasan minden fele keresse, tudakozza, és ha meg
találja az terminus napra bejön attyával együtt dominus senior-
hoz, ha nem találhatja is be jön, csak ő maga is, és akkor 
osztán az mostani deliberatum stabit in sua vigore. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek az esztergomi herczeg-
primási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzö
könyvéből. 

' 16. 

Pápa, 1620. febr. 24. Szenczi Dávid tápszentmik lós i prédikátor 
kötelezi magát, hogyha 21 nap alatt az ő megfutamodott attyát , 
Szenczi András kupi volt prédikátort e lő nem teremtheti, ön
k é n y t bemegy azon arestomba, a me lybő l most kibocsátják. 

Anno 1620. 24. die Februarii feria Ima post dominicam 
sexagesimam. 

Én Szenczi Dávid, tápi-szentmiklósi prédikátor, adom az 
kiknek illik tudására ez levelemben, hogy minthogy Körmöndi 
György uram az laki prédikátor, Nemesnépi Ferencz uram az 
mezőlaki prédikátor, és Herczeg Benedek uram az noszlopi 
prédikátor, az én atyámat, Szenczi Andrást, dominus Superin-
tendensnek és seniornak való kezességen kivették az várból, 
és ő kegyelmek, hogy mivelhogy akkor is előbb is ezen ese
dezésemre és ő kegyelmeknek való kezességemre főképpen való 
tekintetben lett ő kigyelmek kezes az én atyámért; én az 21 
nap alatt az én atyámat keresem, tudakozom, és ha megtalál
hatom, ő kegyelmeknek az terminus napra senior uramhoz 
behozni minden tehetségemmel igyekezem. Ha pedig ez idő 
alatt meg nem találhatom, tehát úgy is én magam szemé
lyemben be jövök senior uramhoz azon arestomba, melyből 



most kibocsáttatom, erre kötöm magamat vigore eins iuramenti, 
a melyei a szent ministeriumra megesküdtem. Ha pedig arra 
az huszonegyedik napra fogadásom szerint semmi úttal és 
móddal be nem jönnék, bár az igaz ítélő Isten kemény bün
tetését se kerüljem el és mind senior uram mind ő kegyelmök 
kezes uraim mindenütt levelekkel insequaljanak, és valahol idő 
jártával megtaláltathatom, úgy hozzám nyúlhassanak, et per 
se et per suos, mint a féle csavargó és fogadása megszegő 
imfamis personahoz. Ez kötést töttem Pápán dominus senior 
házánál jelen levén ilyen becsületes személyek, úgymint: 
senior uram ő kegyelme, Dominus Petrus Miskolczi, Vizkeleti 
János uram, Caspár Vajda uram, Dömötör Deák uram, Kozma 
György városi hadnagy, SZÍVÓS Ferencz uram, Gyöke Pál 
uram, Valtomáltes Szabó Miklós biró uram képe Hölgyési 
Szabó János és Nemes István, anno et die supra scriptis. 

Egó Dávid Szenczi, pastor Tapi Szentmiklosienois. 

Evolutis illis 21. diebus nundinalium Papensium Christi 
conceptionali tempore, David patre non invento, iuxta quod 
se obstrinxerat, vadibusque coram vadimonio tricies se expe-
dientibus, eique renunciantibus proxime interim aresto subjectus 
fuit, in quo triduum detentus, vadatus vadimonio auditorum 
suorum Szentmiklósiensium (stipulantium in literis suis -quod ad 
diem synodi nostrae quandocunque et ubicunque futurae, vel 
ipsum in persona nobis sistent, vel si id fieri ob eorum incuriam 
minus possit, mulctampro eo quinquaginta florenorum Hungarica-
liumexsolvunt) 28 die Mártii in ecclesiam suam ad suos dimissus est. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herczeg-
primási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzö
könyvéből. (Kanizsai bejegyzése.) 

17. 
Német-Újvár , 1620. máj. 10. F e l j e g y z é s az itt tartott rendes zsi
natról . Pathay és Kanizsai zsinatot ö s szeh ívó levele. Pathay 
levele Kanizsaihoz a zsinati meghívók ü g y é b e n . Kanizsai levele 
Szi lágyi I s t v á n espereshez. A zsinat j e g y z ő k ö n y v e , a jelenvoltak 

névsora. 

Anno 1620. 10. die Maii, dominica Iubilate. Celebrata-
est synodus genealis in oppido Nemet Újvár. Epistola con-
vocatoria. 

Fidelibus orthodoxarum Christi ecclesiarum ministris, 
fratribus in dominó nobis dilectis et affectu charitatis hono-



randis, salutem et gratiam a Deo, per dominum nostrum 
Jesum Christum, in sanctificatione Spiritus Sancti precamur. 

Quod hactenus inter haec disturbia, per ingentos et 
male sibi conscios publicae pacis turbatores. mota, convenire 
(ut solebamus in tranquiliori regni statu) non potuerimus: 
quodque clementiora exspectantes tempóra, indictionen synodi 
huiusque protraxerimus, arbitramur eos, qui rem et importuni-
tatem temporis cum iudicio perpenderint, nostrum hoc consilium 
non solum non vituperaturos, verum etiam calculo suae rationis 
probaturos. Jam ergo regno per inducias bonorum principium 
a motibus aliquantisper respirante, synodum indicendam esse 
statuimus ad dominicam Iubilate, hoc est 10. diem proxime 
imminentis mensis Maii, ne diabolus perpetuus et implacabilis 
electorum inimicus, sibi blandiatur, pergatque mala malis accu-
mulare, neve speculatores in aede domini e sua stationo (telis 
suis ambitionis, invidiae, elationis, simulationis et detractionum 
veneno imbutis petendo) deturbet, ne item amarissima sua 
lolia in agrum domini iam secure seminet. Conveniemus autem 
Deo iuvante et intentionen nostram clementer promovente, in 
oppidum Német Újvár sub tutela et protectione gratiosissimi 
nostri patroni spectabilis ae magnifici domini Francisci de 
Battyán, cui vitae longitudinem et prosperitatem communi voto 
precamur. Hortamur ergo et rogamus fraterne vestras dominatio-
nes reverendás, ac offici ratione serio mandamus sub poena 
in articulis'posita, ut sine renitentia et calvae excusationis 
velamine, in loco praefato, et die praefixo interessé velint, 
ac studeant: facturae Deo gratissimum, ecclesiae ipsius utile, 
nobis amica gratiarum actione referendum officium. Ordinandos 
licenciatos similiter adesse volumus, sub poena privationis 
indultáé licentiae. Kectores quoque scholarum et aeditui solito 
more intersint. Deus author pacis et concordiae protector 
ecclesiae conservetur vestras fraternitates in tranquillitate 
conscientiae, libertate officii, et mutuo dilectione Amen. Datum 
Weszpremii, 2. Április, anno salutiferi partus 1620. Vestri in 
dominó fratres 

Stephanus Pathay, Joannes Paulides Kanisaeus, 
superintendens. minister ecclesiae Papensis senior, 

coetusque ecclesiastici nótárius. 

Epistola venerabilis domini Superintendentis ad Kanisaeum 
de Synodo. 

Tibi Charissime, cum tuis omnibus gratiam a Deo, per 
dominum nostrum Jesum Christum, et vitae utriusque felicita-
tatem precor optans! 



Literas tuas, una cum domini Stephani Tolnai scriptis, in 
quibus fideli sedulitate suggeris ea, quibus meditendis animus meus 
ad sudorem usque erat et est occupatus accepi. Tu quidem 
tili officiose mones atque ut id ipsum saepius facias rogo: sed 
proh dolor, multis laboribus et temporis onere victa, doloribusque 
continuis fatigata senectus, ad ea omnia expedienda, quae 
officii gravitas et necessitatis celeritas exigit, nimis lenta est. 
Natura enim corrigi quidem per assidua exercitia, sed mutari, 
vel negari non potest. Volle mihi adest, sed ipsum posse in 
corpore meo non sentio. Video dilecte fili, distractiones animo-
rum in iis, quorum unum cor, unum corpus, una anima esse 
debebat, videó inquam et etiam lacrymis et gemitu fero ; sentio 
invidiam, semen diaboli, in agro Domini, ad suffocationem probi 
seminis, violento modo crescere, nec me latét ambitionem in 
quibusdam sat praesumptuose militare, seditionisque semina in 
agris concordiae impudenti diligentia spargere, sed novit domi
nus viam iustorum, iter autem impiorum, ambitiosorum, et 
seditiosoruni peribit. Ergo rogemus dominum exercituum vigi-
lantissimum illum patrem familias, ut aprum in medio vineae 
suae lascivientem, vites eruentem, et palmites veri illius vitis 
ore spumanti denteque frendenti discutientem, vel compescat, 
vel extra sepem vineae propellat. Rogemus communi voto 
coniunctisque gemitibus, ut animos suorum conciliet, spiritu 
unionis et cathena charitatis, membra corporis Christi arctis-
sime colliget, levet et protegat adversus omnia sathanae moli-
mina. Nec dubito, quin Deus et pastor ecclesiae suae faciat 
adversarios universitalis nostrae, ac dissipet infametque consi-
lium ipsius Achitophel. Nos sequamur consilium domini prae-
vium vocationis nostrae. Tuum consilium tili, de loco et tempore 
synodi, mihi piacet; idem ipse quoque consilium agitabam 
animo, quod accessione tui consilii firmatus sequendum proposui, 
Deo viam aperiente et moderante. En itaque quatuor pária 
convocatoriarum ad te mitto, quae tu subscriptione tua, de 
more munita, mature proferri eures, ad dominos seniores: ad 
dominum Casparem unum pro exemplar transmisi, nihilominus 
oblata aliqua occasione, tu quoque seripto brevi, illum edoceas, 
et moneas, ne aliquo modo frustremur. Sed quid? de futuris 
meditor praesentem autem corporis imbecillitatem ambigua spe 
fero. Pungitivus dorso meo infixus dolor laethali amaritudine 
in dies magis ac magis, spirandi libertatém premens, diutur-
nioris vitae usuram, mihi negare videtur, nisi Deus, ex immensa 
sua misericordia, inclinatam vitae meae spem erigat et potenti 
sua manu restituat. 

Tibi, dum spiro gratulor. tuisque omnibus affectu chari-



tatis felicia quaeque precor. Unicum senectutis meae solatium 
secundum dominum, sociam vitae tuae salutat verae charitatis 
osculo, et felicem partum precatur. Valete mea desideria. 
Datae Weszprimii, die 4. Április anno 1620. Tuus sine dolo 

Stephanus Pathainus, superintendens. 
Kívül: Eximio Jesu Christi servo, summae eruditionis laude et 

zelo virtutis celebri viro, dominó Joanni Kanisaeo Paulideo, ecclesiae 
Papensis ministro fideiissimo, ac districtus eiusdem seniori vigilantissimo, 
fratri suo in dominó, filii loco amando et colendo. 

Epistola invitatoria in synodum ad reverendum dominum 
* Stephanum Szilágyium. 

Sérve fidelis ave Christo, tibi fausta precatur Paulides, 
sacri portio paula chori. 

Tibi symmista exoptantissime una cum tuis, gratia et 
pax a Deo patre nostro et dominó Jesu Christo! 

Commode commodum nactus tabellarium, non potui non 
aliquid ad te literarum dare. Turbulenta ist' haec tempóra tani 
hostiliter nobis novercantur, ut nos synduli, .qui frequentiori 
conventu inter nos concordiam fovere, nosque in palestra haec 
ministeriali praeclarum illum agona, non sine pulvere et sudore 
decertantes, invicem animare et confirmare debeamus, tantum 
abest, ut mutuo conspectu, ut ne literarum quidem suayi inter-
nuncio nos ipsos exhilare possimus. Unde fit plerumque, ut 
nonnullorum animi, qui nexu non satis firmo inter se coalue-
runt, distrahantur, exque charitatis divaricent orbita. Cuius 
tarnen farináé hominum manipulo, Te, mihi domine Stephane, 
amice et fráter in Christo dulcissime, ut nunquam aggregavi, 
ita nec et nunc aggrego. Nostra enim necessitudo fundamen
tum habet et vetustate (a tenera enim ipsa lanugine ioci 
occoepit. Iam vero si Cassiodoro credimus, amicitia tauto certior 
est, quanto vetustior, quae facile mutari non potest, quod per 
longa tempóra custoditur) et materiis (quae sunt morum simi-
litudo ingenuaeque disciplinae, amicus nanique verus est, qui 
nobis usu vitae similis pio ac fideli iungitur) solidum inevelli-
bile et inevertibile. Verum certe mi Stephane inter Christi dis-
cipulos non est trivide istud: amiciprocul agentes non sunt amici; 
et: qui procul est oculis, procul est a lumine cordis: quin imo 
si fuit ethnicus ille orator Tullius, et quidem vere dicere ausus : 
amicitia absentes etiam sibi adesse, quanto id discipuli Christi, 
eiusdem fidei Christianae et charitatis vinculo sibi invicem 
connexi, multo arctior et strictior est, copulatione corporum. 
Unde D. ille Ambrosius contra evangelii tuba vere dixit, plus 



esse mente connecti, quam corpore copulari: cui adstipulator 
phoenix episcoporuni magnus ille augustissimus de vera reli-
gione : animi ingens coniunctio maior est, quam locorum 
aut temporum. Non ergo tuorum ego de intermissione litera
rum conqueror. Ego enim is sum qui amicorum curas metior 
non exitu, sed animo, •— non effectu, sed affectu. Non ego si vel 
rarius te videam, vel literas tuas legam, ex eo te amicitiae 
nostrae libellum repudii porrexisse concludam. Sed nec tu, ut 
tuto de te mihi persavasi, si vel rarius me videas, vel literas 
meas legas, ex eo me amicitiae nostrae libellum repudii por
rexisse concludes. Quae enim talium indiget fomentorum admini-
culis, iisque subtractis eclypsat. Si quis eam amicitiam germa-
nam et genuinam fuisse adstruxerit, hallucinabitur charissime. 
Sed ne longo te amabilis domine Stephane praeludio et pro-
logio morar, prora et puppis harumce mearum ad te literarum 
haec est: 

Venerabilis dominus Stephanus Pathayus, Superintendens 
noster vigilantissimus, synodum generalem dominica lubilate, 
hoc est 10. die proxime imminentis mensis Maii, in oppido 
Németujvár, sub patrocinio spectabilis ac magnifici domini 
Francisci de Báttyán etc. celebrandam indixit, literasque con-
vocatoriales ad dominos seniores iam emitti curavit, quas cum 
propter quarundam circumstantiaruni importunitatem, ad te, 
qui ibi habitare prope modum videris, langvida quo fessi vix 
venit, (?) aura noti tempestive pervenire posse dissidam: ideo 
honoris et observantiae in te gratia, ex annuentia clarissimi 
nostri domini Superintendentis, de eiusdem nostrae synodi 
generalis et tempore et loco, tenore praesentium te compel-
landum et commonifaciendum esse censui. 

Cum ergo conventus nostrae, et quae inibi ex mutuo 
nostri conspectu, in cordibus nostris resultare solet laetitia, 
hypotyposis quaedam sit gaudii illius ineluibilis, quod in monte 
Sion, in civitate Dei vivi Hyerosolyma coelesti apud myriadas 
angelorum in conventu illo universali et concione primogeni-
torum, qui conscripti sunt in coelis, habituri sumus: ideo vos 
charissima duo capita, rerum mystarum par et exemplar, hic 
est te et clarissimum dominum Andreám Hidegkutium (quem 
amabili et amicabili salute aeviternum salvere iubeo) vos inquam 
coetus nostri ecclesiastici presbyteros, iure merito suspiciendos, 
protectabili instantia oro, ut sicut nos ex istis nostris partibus, 
nostros inter caeteros fratres, vestri duorum visendorum gratia, 
Deo nobis vires clementer indulgente, itineris longi molestis 
molestiis fiocci habitis, comparere in loco praefato et die prae-
fixo studebimus: ita etiam vos. ex illis vestris partibus Mura-



közianis, vestros inter caeteros fratres, nostri duorum, hoc est 
domini Superintendentis et mei, visendorum gratia, Deo vobis 
vires clementer indulgente, itineris longi molestis molestiis 
flocci ; habitis, in loco praefato et die praefixo comparere, 
vestraque iucunda praesentia, coetum illum nostrum cohones-
tare, atque adeo pectora nostra hilartate delenifica exhilalare 
dignemini. (Quis seit, charissimi, forte nunquam amplius, nisi 
in patria coelesti, nos invicem conspecturi sumus.) Quod ut 
efficere, ipsiusque filii Dei glóriám ad spirituális militiae cin-
guli solutionem usque pro virili, contra portás inferorum, 
adserere possitis, omnipotens faxit, qui regit astra Deus. Mea 
familiola, familiam tuam multis mihi nominibus debite obser-
vabilem, osculo sancto salutat, et vitae utriusque felicitatis 
apprecatione impertitur. His ipse Deus pacis sanctificet te 
per omnia, ut integer Spiritus tuus, et anima, et corpus, sine 
querela, in adventum domini nostri Jesu Christi servetur. 
Amen. Datae 15. die Április. Anno Messiae 1620. • 

Charitatem tuam charissiman animi syneeri devotione 
observans 

Johannes Paulides Kanisaeus, 
minister ecclesiae Papensis. 

Kívül: Eximio Jesu Christi servo, domino Stephano Szylagio, 
spectabilis ac magnifiei domini, domini Georgii Comitis Zerin etc. con-
cionntori aulico, coetuque in ecclesiastico presbytero lectissimo etc. 
domino, et fratri in Christo, fide fida mihi perpetim observandissimo. 
in Csáktornya Szent-Mihal. 

Acta synodi. 
Synodus ista dignanon est,quae generalis ihtituletur, quavis 

etiam vel particulari vilior. Altercatum in ea satis, obiectatumque 
hinc inde, quod occultum iuter ipsos seniores odium foveretur : 
quod metuendum, ne brevi in schisma erumpat apertissimum, 
et scandalosissimum. Animus venerabilis domini Superinten
dentis ita fuerat exasperatus, ut si synodus fuisset paulo 
generalior. et si dominus Emericus Beythe senior ei inter-
fuisset: officium suum episcopalem ambitiosis et contentiosis 
hominibus omnino resignasset. Etsi autem dominus Beythe, 
nos synodum Nemet Ujvarini in sua ecclesia celebrare velle 
probe seiverit, tarnen non sine magno coetus nostri contemtu, 
non exspectato die synodi, domo sua in thermas Tepliczanas 
ultra Dravum fluvium discessit, causatus morbum corporis, cum 
revera morbo animi deplorabilissimo laboraret. Lingva sile! 
non est ultra narrabile quiequam. Utinani abscindantur, qui 
vos inquietant: inquit Apostolus noster Gal. 5. versiculus 12. 



Tn ae synodo nemo sacro ministero fuit inauguratus. Con
stitutum tarnen est: 

1. De legatis in diaetam regni mittendis. 
Legati venerabilis dominus Superintendens et Joannes 

Paulides Kanisaeus in diaetam regni Novizolenum proficiscantur. 
2. De Censu. 
Census per viginti quinque denarios, singuli seniores a 

ministris sibi subiectis, prima quaque occasione exigant, exac-
tunique in particularem synodum Papae brevi, Deo volente, 
celebrandam transmittant, qui deinde ipsis dominis legatis in 
viaticum cedat. 

3. De synodis. 
Synodus generalis deinceps nonnisi in partibus Cis-Rabanis 

celebretur; cuipropter loci propinquitatem, earundem partium se-
nioratuum ministri omnes et singuli: ex ultra Rabanis vero senio-
ratibus, singuli seniores cum suis singulis quaternis presbyteris 
(quibus reliqui fratres sumptulum aliquem conferant) omnino 
interessé debebunt. In synodo autem particulari proxime Papae 
futura, senioratus Cis-Rabani, voluntatem suam (qua erga 
venerabilem dominum Superintendentem sunt affecti; quam, 
cum in praesenti synodo dominus Superintendens haberet 
officium suum resignandi animum, instanter cum petentes, ne 
id facere pergeret, se celebrata prius etiam a se in partibus 
suis particulari super hac re synodo, per suos legatos expla-
naturos promiserunt) literis insertam, per legatos suos notificent. 

Catalogus ministrorum, qui synodo huic interfuerunt. 

Ex senioratu Weszprimiensi. 

Venerabilis dominus Stephanus Pathaynus superattendens. 
Dominus Johannes Sotus de Bred, Kajariensis. 
Dominus Ambrosius Nagy, Bereniensis. 
Dominus Matthias Molnár Girgius, Fölső Eörsensis. 

Ex senioratu Papensi. 

Dominus Johannes Paulides Kanisaeus, senior. 
Dominus Paulus Capito, Szemerensis. 
Dominus Thomas Ferrarius Symeginus, Padragensis. 
Dominus Paulus Sarianus, Kenyerensis. 
Dominus Gregorius Szálai (Csesznekensis). 
Dominus Michael Nemetinus, Fölpeczensis. 
Dominus Stephanus Botos Vaczinus rector scholae Papensis. 



Ex senoratu Kis-Komariensi. 
Venerandus senex dominus Caspar Nagy, senior. 
Dominus Dániel Deakinus, Tapsoniensis. 

Ex senioratu Vizlyadvensi ad sactum Georgium. 
Reverandus dominus Petrus Briccius, senior. 

Ex senioratu Nemet-Uyvariensi. 
Dominus Michael Tüske Szent Georginus, minister ad S. 

Nicolaum in Német-Ujvár. 
Dominus Gregorius Runicz, Nardensis. 
Dominus Petrus Jazkaynus, Gyarmatén sis. 
Dominus Michael Richardi Germanus minister ad S. Crucem. 

Ex senoriatu Körmendensi. 
Venerandus senex dominus Stephanus Tolneaus prosenior. 
Dominus Stephanus Sabbaraeus, Köveskutensis. 
Dominus Nicolaus Kötél, Körmendensis. 
Dominus Basilius Maraczinus, Polyanensis. 
Dominus Michael Tolnaeus, minister ad S. Laurentium. 
Dominus Gregorius Knkas, Hollósensis. 
Dominus Nicolaus Hollosius, Kis-Unyamentis. 
Dominus Michael Imrefi rector scholae Körmendensis. 

De Michaele Richardi Germano. 
Michael Richardi Germanicus minister ad Sanctum Crucem 

ebriulentus involarat barbam domini Georgii Tysinai Incéden-
sis ministrii: ob quod facinus ministro indignum, a seniore 
suo, domino Beythe suspensus fuit ab officio ad synodum 
usque. Ei, cum apud ecclesiam, supplice voce, pro venia 
instaret: indulta est libertás offico suo fungendi, sed ea con-
ditione, ut omnes senioratus seniores sui ministros, praecipue 
autem ipsum dominum seniorem, atque adeo etiam fratrem a 
se laesum. in particulari ipsorum synodo solenniter sibi recon-
ciliet. Gravem audivit dehortationem ab ebrietate,. ut caveat, 
ne posthac accusandus sit: alioquin graviori ecclesiae censurae 
subiiceretur. 

Optimae expectationis iuvenis vir, dominus Gregorius 
Szalay ex hac synodo missus est ad régimen ecclesiae Vépen
sis, cui post aliquot annorum tyrarinidem papisticani perpessam, 
quasi e postlimimio, vigore constitutionium Statuuni inclyti 
Regni Hungáriáé, sub principe Illustrissimo Gabriele Bethlen, 
Posonio emanatarum, libertás religionis et ministri orthodoxi 



conducendi, iam diu exoptata, ex misericordia Dei restituta 
est: ob quod omne laudetur Christus in aevum. 

In hac synodo, matutinam concionem instituit dominus 
Joannes Paulides Kanisaeus ex Matth, cap. 16. versié. 24. 
Si quis vult pone me venire etc. cui concioni interfuit Spec-
tabilis ac Magnificus dominus Franciscus de Batthyan minister-
que (?) eius Magnifica domina Dorothea Comitissa a Zrinio; quae 
post aliquot dies demortua, sicut imferri sólet acervus tritici 
in tempore suo in horreum: ita plena dierum, dives bonis 
operibus fidei suae fructibus, ingressa est sepulchrum Nemet 
Ujvarini, dominica Trinitatis, quae fuit 14. dies Junii: quo 
ego (t. i . Kanizsai Pálfi János) tempore Ginzini apud chirur-
gum, Felicem Spring sub. curatione lumbi fragii, in lecto 
iacebam. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herezeg-
primási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzö
könyvéből. 

18. 
Veszprém, 1621. júl. 1. Az itt tartott r e n d k í v ü l i zsinatra a pápai 
e g y h á z m e g y e i l e l k é s z e k h e z k i b o c s á t o t t latin és magyar meg
hívó. A t á r g y a l t ü g y e k közül Vas Tamás- , Bors György- , Nemes
kéri Jánosró l , a távol levőkről , Sztárai Mihályról , S z e n t g y ö r g y i 
Gerge lyrő l , Boldi Jánosról, Búzás F e r e n e z r ő l , Budai Andrásról , 
Fe l i Dávidról , Herczegh B e n e d e k r ő l , Debreczeni Jánosról , a 
dudari, ószári , ős i és théti e g y h á z a k b a felavatottak névsora , 
E n d r ő d i Györgyrő l , Halászi Gerge lyrő l , a t á r g y a l t nyolcz házas

sági ügy s a jelenvoltak névsora . 

Anno MDCXXI. 
1. die Julii. Calebrata est synodus particularis in confinio 

Weszprém. Epistola Convocatorior. 

Omnibus ecclesiarum, sub senioratu Papensi existentium 
ministris, sanctificatis im Domino, nobis eiusdem fidei et chari
tatis christianae vinculo coniunctissimis; gratia et pax a Deo 
patre nostro et Domino Jesu Christo. 

Cum probe sciamus, nobis, quos in navicula ecclesiae 
moderenda archinauclerus Christus remiges constituit, in hoc 
mari, quod est mundus, furentibus saevis procellis, gliscen-
tibusque fluctibus, ut per vada tarder navigantes, lentos fir-
mius et melius figamus ad celeusma remos; nos mutuo subinde 
alloqui, adhortari, animare, et qui in remigando, remissiores 
esse viderentur, eos excitare necessarium, ut operae pretium 



esse: ideo nos, quos Spiritius S. celeustas piacúit facere, pro-
posuimus nobiscum animo, ut vos charissimi synergi Weszpré
mium, ud 1. diem mensis Julii, in particularem synodum, 
Deo volente, convocemus, ut hic una constituti nos invicem 
adhortemur, animemus, consolemur, et in opere ad alacritatem 
excitemus. Sane quidem non desunt plurima quae nos ab hoc pro-
posito deterrerent, maximé autem in dies increbescentes isti de 
bello recrudescenle rumores; sed nos, eventum propositi nostri 
Deo committendo sub foelici spe pergamus. Cor hominis dis-
ponit viam suam: sed domini est dirigere gressus eius (Proverb. 
16. vers. 9.) Quare, vos dilecti in domino fratres, fraterne 
monemus, imo officii nostri ratione, sub poena canonibus 
expressa, praecipimus etiam, ut ei particulari nostrae synodo, 
tempore et loco supra descriptis Deo vobis pacem. vires, et 
valetudinem clementer indulgente, levis momenti excusationibus 
post habitis interessé, nosque, qui vestri sumus in domino 
fratres desiderabilium vultuum vestrorum praesentia Christianae 
recreare et refocillare dignemini: facturi ipsi cumprimis Archi-
nauclero Christo gratum, naviculae hoc est ecclesiae ipsius 
perutile, nobis autem reciprocae charitatis dulcedine perpetuo 
rehostiendum obsequium. Ordinandos etiam, si qui sunt, sub 
amissionis indultáé licentiae poena adesse volumus. His, ipse 
Deus pacis, det vobis pacem sempiternam in omni loco. Dominus 
sit cum omnibus vobis. Amen. 

A pápai seniorságh alatt levő ecclesiaknak az Úrban 
megszenteltetett minden tanítóinak, kik mi velünk azon egy 
hitnek, és keresztyéni szeretetnek kötelével vannak össze 
köteleztetve: kegyelem és békesség az Istentől a mi atyánktul 
és az Úr Jézus Christustul. 

Holott jól tudjuk azt, hogy minékünk, kiket az ecclesia 
hajójának igazgatásában a fő hajós mester Christus evező
sökké rendelt, az tengerben, mely ez világ, a szélvészeknek 
kegyetlen dühösködésében és a haboknak 'nevelkedésében, hogy 
a késedelmes keleteken, avagy sekély helyeken által evezvén, 
a lassú evezőkkel keménnyebben és jobban, a hódításra, üvöl
téssel való indításra evezzünk, gyakorta egymást megszólíta
nunk, intenünk, biztatnunk és akik az evezésben lassúbbak
nak lenni láttatnának, azokat fölserkentenünk igen szükséges 
és hasznos dolog legyen: annakokáért mi, kiket a szent 
léleknek intéssel való nódílókká tetszett tenni, elrendeltük 
magunkban, hogy tikteket szerelmes munkás társaink Besz-
prémbe, ez következendő Szent Jakab havának első napjára 
rész szerint való synatba, Isten akaratjából össze híjunk, hogy 
itt együtt levén, egymást intsük, bíztassuk, vigasztaljuk, és a 



munkában való vidámságra fölserkentsük. Úgy vagyon bizo
nyára, hogy dolgok vannak, melyek minket ez igyekezettől 
elrettentenének, kiváltképpen pedig az ismég megnyersülendő 
had felől naponként terjedő hirek, de mi ez igyekezetünknek 
kimenetelét Istenre hagyván, a boldog reménység alatt benne 
elő megyünk. Az embernek elméje gondolja meg az ő utat, 
de az r igazgatja annak járását Prov. cap. 16. versié. 9. 
Minekokáért tikteket szerelmes Atyámfiai az Úrban, atyafiusá-
gosan intünk, sőt tisztünk szerént a canonokban megjegyze-
tett büntetés alatt ugyan parancsoljuk is, hogy abban a mi 
particularis synatunkban a fölyül megíratott időben és helyen, 
Isten néktek békességet, erőt, és egósséget kegyelmesen enged
vén, aprólékos magatok mentségét hátra tevén, jelen lenni, 
és minket, kik a ti atyátok fiai vagyunk, az Úrban, a t i kívá
natos tekinteteteknek jelenlétével keresztyénül megújítani és 
megéleszteni méltóztassatok. Melyben főképpen a főhajós 
mester Christusnak kedves, az ő hajócskájának, azaz eccló-
siájának ijen hasznos, minekünk pedig viszontag helére térő 
szeretetnek édességével örökkén megfizetendő engedelmessé
get cselekesztek. Az ordinandusokat is, ha kik vannak, a 
predikállásra engedtetett szabadságnak elvesztésének bünte
tése alatt, jelen lenni akarjuk. Ezekkel a békességnek Istene 
adjon nektek örök békességet minden helyen. Az Úr legyen 
mindnyájan tiveletek. Ámen. Datum — Papae Anno 1621. 

Vester in Domino fratres 
Stephanus Pathaynus, 

superintendens. 

Joannes Paulides Kanisaeus, 
minister ecclesiae Papensis senior, 

coetusque ecclesiastici nótárius. 

Acta Synodi. 

I . 

Primum et aute omnia habita est censura morum secundum 
canones. 

I . De Thoma Ferrario. 

Quia dominus Thomas Ferrarius, contra articulum quar-
tum, cursum apud se retinuit, nec ad suum vicinum transmisit: 
ideo secundum articulum florenos tres solvere tenetur. 



I I . De Georgio Bors. 

Dominus Georgius Bors minister ecclesiae Galatsiensis, 
contra eundem articulum eidem poenae convincitur esse ab-
noxius. 

I I I . De Agendis et canonibus ab uno quoque ministrorum suo 
seniori ad revisionem exhibendis. 

Ministrorum unusquisque a 1. Augusti usque ad ultimum, 
mense eo currente ad seniorem suum ingredi, Agendamque 
suam censendam, consimiliter et canones descriptos offerre, 
sub mulcta unius talleri, teneatur. 

IV. De Johanne Nemes-Kéri. 
Dominus Joannes Paulides Kanisaeus senior, contra domi

num Joannem Nemes-Kéri ministrum ecclesiae Tapolczafőensis 
propusuit, quomodo in ipsa piatea dicti pagi Tapolczafő, ipsum 
seniorem ut in synodo comparere studeret, monentem, dictis 
iniuriosissimis praedictus Joannes Nemes-Kéri exceperit, inter 
caetera dicendo : keveset gondolok én a papsággal, mert egy 
süveget sem vetettem érette. Quae ipsius dicta in ipsius etiam 
ministerii dignitatem visa sunt iniuriosa esse. Deliberatum est: 
Ut flexis genibus primum coetum ecclesiae, deinde dominum 
Superintendentem, dominum seniorem sibi reconciliet, delicti 
veniam humiliter praecando. Praeterea iuxta undecimum cano-
nem tribus mulctetur florenis, in communem ecclesiae usum 
deputandis. Si secundo id ipsum tentaverit temere duplum 
solvat, si tertio deponatur. 

Reconciliavit, secundum deliberationem ecclesiam, domi
num Superattendentem etc. ad praeces fratrum, et ex com
mune suffragio mulcta pecuniaria ei remissa est. 

V. De absentibus. 

Ex senioratu domini Superintendentis. 
Georgius Tallosi, Fokszabadiensis. 
Valentinus Barsi, Nagy-Berenyíensis. 
Georgius Bors Murai Szombati, Gadátsiensis. 
Gregorius Karacsonfalvai, Nemetiensis. 

Ex senioratu Papensi. 
Michael Teteni Kevinus, Polyaniensis. 
Stephanus Szántai, Csegleiensis. 



Paulus Sallai, Kenyeriensis. 
Georgius Ludani, Szerecseniensis. 
Michael Némethi, Fölpecziensis cum venia. 

VI . De Michaele Sztarino. 
De Michaele Sztarino, qui Tetino Örsinum, inscio suo 

presbytero commigravit, ex quo censurae ecclesiasticae subia-
cere debuisset, deliberatum est, habito respectu venerandae 
ipsius canitiei, hac vice ecclesiam erga ipsum indulgentia uti, 
ita tarnen, ut si posthac simile, quid contra canones commi-
serit, patientia haec nostra ab ipso laesa, in animadversionem 
commisso ipsius condignam, vertatur. 

VII. De domino Gregorio Szentgyörgyi. 
Domino Gregorius Szentgyörgyi ex ea suspicione, quod 

ecclesiam Csiopakiensem et Palaznakiensem per cuniculos se 
domino Joanni Debrecino supplantando invasisset, sese mediante 
iuris iurandi sacramento in conspectu ecclesiae purgavit. 

VII I . De Johanne Boldaeo. 
Si Johannes Boldaeus Lazino in Tevely ad socerum 

suum, usque dum vocatio certa ipsi contingat, habitandi animo 
se coniulerit, (quia Tevelienses domino Joanni Nemes-Kéri, 
ministro Tapolczafőensi annuo salario obligantur) ipsisque Teve-
liensibus, vel ipsorum alicui, donec dictum dominum Nemes-
Kerium de suo salario contentaverint, in aliquo negotio eccle-
siastico inservivisse convinci poterit, officio suo degradabitur. 

IX. De ministris sine scitu superiorum locum mutantibus. 
Si quis minister locum suum sine scitu senioris et presby-

teri sui mutaverit, de eo, quod ipsi alter, salario suo ab ecclesia 
illa ex qua descessit plenarie nondum soluto successit, coram 
coeto nostro contra succedentem, et ecclesiam conqueri nequeat. 

X. De Francisco Buzaeo. 
Dominus senior Joannes Paulides Kanisaeus conqueritur 

adversus Franciscum Buzaeum, quod liti , quam ad dominum 
seniorem detulerat, sine scitu et venia senioris cessisset, conve-
nissetque cum suo adversario seculari, non sine honoris senio
ratus iactura. Deliberatum est, ut Incattus in coetu ecclesiae, 
dominum seniorem debito modo reconciliet, ac deinceps si 
aliquando hoc ipsum temere attentaverit, unius anni ministerio 
privetur. Qui enim minister a seculari aliquo diffamatus aut 
laesus causam suam ad seniorem suum defert, seniorque eam 



n 
tuendam suscipit, talis minister cum suo adversario, sine 
senioris scitu, convenire non debet. 

X I . De domino Andrea Budaeo. 
Ad Tapenses, de statu domini Andreáé Budei per tres 

fratres Sagiensem, Szent Miklosiensem, Orsiensem literae a 
domino Superintendente mittendae. 

XI I . De Davide Feli. 
Dávid Feli minister Szent Miklosiensis propter violatio-

nem decimi octavi canonis, officio privatur a 1. Julii usque 
ad 1. Septembris. 

X I I I . De publicis precibus in ecclesia instituendis. 
Quilibet pastor, pro ratione ecclesiae suae, circumstantiis 

bene pensitatis, pro patriae, et principis salute religionisque 
nostrae Christianae conservatione, preces publicas instituat et 
conciones dominicales publicis huiusmodi precibus claudere 
studeat. 

XIV. De Benedicto Herczegh. 
Benedictus Herczegh ecclesiae Kupiensis minister, qui 

reditum ecclesiasticum ab antiquo ministris ordinatum diminuit. 
et suo solummodo commodo cum damno et derogamine succe-
dentium consuleret, officio privatur a 1. Julii ad 1. Octobris. 

XV. De Joanne Debrecino. . 
Joannes Debrecinus, eo quod personas impares contra 

inhibitionem domini Superintendentis copulaverat, ab officio 
intra spatium quinque mensium suspensus, in hac synodo, 
praemissa humili totius coetus depraecatione solenniter pristino 
gradui est restitutus. 

XVI. De sacro ministerio inauguratis. 
Sacro ministerio inaugurati sunt: 
Stephanus Sokoruinus in ecclesiam Dudariensem. 
Gregorius Papa Halaszinus in ecclesiam Aszariensem. 
Georgius Endredinus in ecclesiam Ősiensem, in Comitatu 

Simigiensi. 
Michael Nemes in ecclesiam Thetiensem, in Comitatu 

Jauriensi. 
XVII. De Georgio Endredino. 

Georgius Endredinus Osiensis, tempore censurae morum, 
delatus est, vino esse aliquanto meracius indulgere solitus. 



Ob quod publicam etiam reportavit commonefactionen, ut 
caveret, ne gravem aliquando ecclesiae censuram incursat. 

XVIII . De Gregorio Papa Halaszino. 
Gregorius Halaszinus, de homicidio, quod Ginzini, impru-

dens casu, et non destinata voluntate perpetraverat (ob quod 
ciira vincula passus, discrimen etiam vitae, ex iudicio senatus 
Ginziensis incurrerat, iamque decolleri debuisset, nisi ad prae-
ces virginis cuiusdam, vita ipsi, et immunitás indulta fuisset, 
quam virginem ipse, ut salvatrieem suam, in uxorem duxit) 
genibus flexis, singultu et lachrymis, ipsum comprimis Deum, 
deinde ipsam etiam ecclesiam deprecatus, sibi reconciliatus, 
sicque absolutionem obtenuit. 

Causae matrimoniales discussae. 
I . Causa Pauli Csapó, contra Joannis Nagy decurionis 

in praesidio Papensi filiam Helénám. Actor dicit: Ennek úgy
mond, a Nagy János tizedesnek leányát, eljegyzettem volt 
magamnak házas társul. Annak utánna nem tudatik micsoda 
gondolatjából, éntőlem meg idegenedett, és nyilván megmon
dotta, hogy engem nem szeret, és énnekem kezekiadásával 
tett ígérete mellé nem akar állani. A kegyelmetek törvénye 
Pápán napot hagyott volt, benne, hogy addig enhődgyék és 
megvárakozzék arra a napra. Intették-e szülei, avagy nem, 
akarnám tudni akaratját. 

Incattus dicit. Én az én gyermekemet, kinek képében 
most felelek, nem kényszeríthettem, sem inthettem hogy hozzád 
hajoljon, ilyen okból: mert a te atyád im hol szemben vagyon, 
megizente, hogy az én gyermekem te reád semmi számot ne 
tartson, mert ő ugyan nem szereti, hanem az ajándékot kűld-
jem meg. Ide is nem egyébért jött, hanem csak az elválasz
tásért. Magad is régen más személyt el biztattál magadnak, 
hogyha az én leányomtul a gyűlésben ellálhatol, azt mindgyárt 
elvegyed, s ajándékot is küldöttéi nekie, melyet ha kívántatik 
edocealok, ha nem edocealhatom, leányom az ecclesia bünte
tése alá vettettessék. 

Actor dicit, ha ezeket így lenni edocealod, az ecclesia 
büntetése alá vettettessem. 

Deliberatum est. Remittitur ad finem loci, hogy ott senior 
uram előtt, ad quindenam elégedendő bizonysággal megbizo
nyítsa, elsőben a legény szülei ellen, annak utánna a legény 
ellen való allegatióját. Melyet ha megcselekszik elegendő
képpen a legényt a leány szüleivel egyetemben tartozzék meg 
követni, ajándékát visszaadni, az ecclesiát is megkövetni pub-



lice. Ha meg nem bizonyíthatja, ugyan azon büntetés legyen a 
leányzón, és az attya a legént tertiose, honestis et bonae famae 
hominibus apud seniorem teneatur reconciliare et deprecari. 

I I . Causa agilis Joannis Zlámár contra coniugem suam 
Catherinam Szép. 

Actor dicit. Az Incattus az én velem való házassági 
szövetséget megszegte gyalázatos lopásával, melyért halált 
kellett volna szenvednie, ha a kit meglopott, az rajta könyö
rülvén, a megelégítést nem assumálta volna. Azon kívül életem 
ellen méreggel leselkedett, melyben ettem volt is, ós csak halálom 
nem lett miatta. Sőt másnak gyűrűjét s hitit is adta s attul 
gyürüt s hitet is vett, hogy ha engem megölhet hozzá megyén. 
Azért Actor petit divortium. 

Dominus senior Joannes Paulides Kanisaeus in persona 
Incatti dicit. A mely lopással vádoltattam, arról meg ele
gendő bizonyságokkal convincaltattam, mert hogy az én dol
gom volt volna, tagadom, egy az, más az dato sed non con-
cesso, a házasságbeli személyeket nem szokta dirimalni a 
lopásért a kegyelmetek törvénye, ha szintén úgy volt volna 
is. Ami pedig a méreggel való insidialkodást illeti, és hogy hite
met másnak adtam volna, edocealja, s büntettessem. 

Deliberatum est: Az Actor, az Incattus ellen ad quin-
denam edocealja a lopás kívül (mivel hogy az immár reá 
bizonyíttatott) az ő actióját a méreg, s a másnak való gyűrű 
és hit adás felől tisztességbeli jámbor emberekkel. 

I I I . De Causa Wolffgangi Balassa contra consortem suam 
Ursulam deliberatum est. Quia ipse Wolfgangus in gratiam redire 
cum sua coniuge, a qua non discesserat legitime, noluit, moni-
tionibus ecclesiae temere contemptis,ideo respectetur unius mensis 
spatium, atque interea Wolfgangus ipse requiratur per bonos, 
pios et pietatis studiosos homines, ecclesiae nomine. Si eadem 
temeritate ecclesiae admonitionem contempserit, unius adhuc 
mensis spatio interiecto, tertio moneatur. Tertio monitus, si 
in gratiam redire noluerit, perpetuo sine spe coniugii manebit, 
altera parte libera pronunciata. 

IV. De Nicolao Pápai contra consortem suam fugitivam 
Priscam Czik, deliberatum est, ut literis magistratus Papensis 
instructus, ipsam insequatur, contraque inventam iuridice pro
cedat et convictam supplicio affici curet. 

V. Elizabeth filia Benedicti Marton de Szent Mihály 
quaesita, quibusnam rationibus ducta maritum suum Stepha-
num Foris deseruisset, respondit, primo, quod ei nunquam 
ante a se viso, nunquam cognito invita fuerit elocata, secundo 
quod socrus ipsius in Simigium cum filio profecta, ipsam demo 



exclusam, victu amictuque spoliatam reliquerit, tertio quod 
ipsam socrus bis in Turcicam tradiderit captivitatem, ut chri-
stianismo abnegato Turcica redderetur, ex qua captivitate per 
patrem suum viginti florenis est redempta. Actor Stephanus 
filius Priscae Foris haec allegata simpliciter negat et cupit 
probari per Incattum. Deliberatum est. Causa praesens ad 
forum seculare remíttitur, ut Incattus allegata, coram magistratu 
seculari edoceat et deinde de comprobatis pronunciabitur. 

VI. De Thoma Kis Kotsiensi contra uxorem desertricem 
deliberatum est, ut ad quindenam Papae coram domino Seniore 
tertio se iuret, super his tribus: primum se nullám causam 
uxori desertionem istam suscipiendi administrasse; secundo 
se in ea requirenda nihil industriae remisisse; tertio se de 
eius reditu nullám spem habere. His effectuatis tribus conti-
nuis diebus dominicis solenniter causa ipsius haec in ecclesia 
Kotsiensi promulgetur et ita tandem libertás ei ad secunda 
vota transeundi indulgeatur, idque literis testimonialibus ab 
ecclesia acceptis. 

VII. Paloznaki Csete Benedek felesége ellen való causaja 
felől deliberatum est, hogy az asszony férje felől azt, hogy 
őtet olyan gonoszul oknélkül tartja, püspök uram előtt ad quin
denam edocealja. Melyet ha megcselekedhetik, a férje mellé 
álljon, de nem külömben, hanem a férje kezest vessen és 25 
for. czögh kötést, hogy ok nélkül az után meg nem háborítja, 
csak az asszony is a részegséget, varázslást elhagyja. Ha 
pedig a kezesek bizonyságából meg mutatódik jövendőben, 
hogy ok nélkül feleségét megháborította, tartozzék a 25 frt 
czöqöt a magistratusnak letennie, és az után az ecclesia deli
beral az asszony felől. 

VIII. Benedicto Sefel Soliensi uxore sua Catharina, filia 
Mathiae Andra de Pálfalva, manifeste adultera, ob idque 
publice virgis caesa, et pago eiecta, posthabita, datur licentia 
aliam ducendi, literis testimonialibus super hac re ab ecclesia 
impetratis. 

Epistola ex hac ipsa particulari synodo Weszpremiensi ad 
ecclesias Simigienses scripta. 

Szerelmes Atyámfiai, keresztyének, kik a Somogyságban 
lakoztok, és az Úr Christusban mivelünk egy test vagytok, 
vagyon hírünkkel, hogy a kegyelmetek gyülekezetiben talál
tatnak olyan emberek, kik sem keresztyénségüket, sem a 
keresztyéni gyülekezetnek méltóságát meg nem gondolván, a 
lélekkel való szitkozódást felette igen gyakorolják, kivel mind 



Isten boszantatik, mind a t i keresztyéni gyülekezetetek egye
bek előtt gyaláztatik. Ennek okáért im megparancsoltuk a 
kegyelmetek gyülekezetiben való praedikátoroknak, hogy min
den gyülekezetekben tiltsák, feddjék és büntettessék az olyan 
éktelen szitkuakat. Azért kegyelmeteket is kérjük, szeretettel, 
mint atyánkfiait, hogy a magatok gyülekezetinek tisztességesb 
állapotjának megmaradásáért azoknak megtiltásában szorgal
matos legyen, kit Isten kegyelmetektől jó néven vészen s 
áldását bocsátja t i reátok. Adtunk arról is parancsolatot a 
praedikátoroknak, hogy a szentek nevére rendelt ünnep napo
kat, kikhez mi hitünk szerint kötelesek nem vagyunk, meg ne 
üljék, mert Istennek egyedül tartozunk innepet illeni és nem 
teremtett állatoknak, a mint az ide föl való anyaszentegyhá
zak is ílnek, attul immár a bálványozó innepeknek szolgalat
jától szabadosak lévén. Mely kegyelmetek mi intésünkre való 
keresztyéni engedelmét, kegyelmetektől igen jó néven vesszük, 
és magunkat az után is, a mi tisztünk szerint való jó aka
rattal ajánljuk. Irtuk a mi veszprémi synatunkban, Sarlós 
Boldogasszony nap után való pénteken. Anno 1621. 

Kegyelmeteknek az Úr Krisztusban szeretettel szolgáló 
attyafiai. 

Praesentes in hac synodo. 

Ex senioratu Weszprimiensi. 

Venerabilis dominus Superintendens Stephanus Pathaynus. 
Joannes Soltus Bredinus, Kajariensis. 
Ambrosius Nagy Rosos, Petseliensis. 
Gregorius Szent Györgyinus, Csopakiensis. 
Matthias Molitor Ginzinus, Fölső Örsiensis. 
Benedictus Solti Bredinus, Alsó Örsiensis. 
Johannes Debrecinus, Paloznakiensis. 
Franciscus Buzaeus, Tot Vásoniensis. 
Isaac Szerdahelinus, Bereniensis. 
Michael Szent Istvani, Kádártensis. 
Martinus Tejedi, Soliensis. 
Joannes Komjathi, Kenesensis. 
Ambrosius Hegi Szerdahelinus, Enningiensis. 
Gregorius Miskolczi, Viniolensis. 
Ambrosius Tatar, Füleiensis. 
Stephanus Harosi, Nagotsiensis. 
Johannes Szondi, Ősiensis. 
Gregorius Uikerinus, Ürögiensis. 
Georgius Bene, Telekiensis. 



Nicolaus Bodo, Szóládiensis. 
Nicolaus Melles, Körös Legiensis. 
Georgius Marcis, Börtiidensis. 
Benedictus Keszői, Hidvegiensis. 
Georgius Endrédi, Osiensis. 
Gregorius Szeli, Tihaniensis. 
Petrus Maros Vasarhelinus, Batthaniensis. 

Ex senioratu Papensi. 
Joannes Paulides Kanisaeus Senior, Papensis. 
Andreas Budaeus, Tapensis. 
Thomas Ferrarius, Padragiensis. 
Paulus Fejes, Szemerensis. 
Joannes Nemeskéri, Tapolczafóensis. 
Joannes Boldaeus, Lapiensis. 
Emericus Vepinus, Cseteniensis. 
Stephanus Pokorni, Dudariensis. 
David Féli, Szent-Miklosiensis. 
Gregorius Halaszinus, Aszáriensis, 
Michael Sztarinus, Örsiensis. ; 
Petrus Jaurinus, Sagiensis. 
Michael Nemes, Tetiensis. 
Franciscus Nemesnepi, Mezőlakiensis. 
Georgius Körmendi, Lakiensis. 
Benedictus Herczegh. Kupiensis, 
Stephanus B. Vaczi, rector scholae Papensis. 

Ex fratribus Trans Rabanis. 

Gregorius Szálai, Vépiensis. 
Stephanus Paxi, Szent Lórincziensis, 
Basilius Szerdaheli. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herczeg 
primási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyző 
könyvéből. 



19. 
Pápa, 1622. máj . 3—5. F e l j e g y z é s az itt tartott rendkívül i zsi
natról . Pathay és Kanizsai meghívója . A vépi, szent lőr incz i , 
henyei, endrédi , bá lványos i és gigei e g y h á z a k b a felavatott lel
k é s z e k nevei. Sztárai Mihály , Fe l i Dávid , Ladány i György , Fejes 
Pál , Vas Tamás szentgál i , Búzás Ferencz t ízvázsonyi , Márkus 
György berhidai, Tejedi Márton só ly i , Szondi J á n o s ősi-i, 
Szántai I s t v á n görböi , Szerdahelyi Iz sák b e r é n y i l e l k é s z e k 
ügyei . Házassági ü g y e k . A jelen voltak névsora . E g y é b ü g y e k 
közül legyen itt m e g e m l í t v e Győrvári I s t v á n k ó n y i volt plébá
nos á t t érése , k i eseszneki l e l k é s z s z é lett, é s Brédi Solti János 

kajári l e lkész halá la . 

Anno MDCXXIT. 

3. 4. 5. die Maii, hoc est in festő Ascensionis Servatoris 
nostri, celebrata est synodus particularis in civitate Papa. 

Epistola convocatoria. 
Fidelibus orthodoxarum Christi ecclesiarum ministris, 

fratribus nobis in Domino dilectis, et syncero charitatis affectu 
houorandis, salutem et gratiam a Domino, in Domino per 
Dominum. 

Charissimi, multae sane et perarduae rationes sunt, qui
bus meam imbecillitatem excusare deberem et possem; verum 
ecclesiarum cura, quae mihi divina dispositione incumbit, 
superat etiam molestiam senectutis et considerationem reli-
quarum solicitudinum pii silentii velamine tegit: ideoque non 
parcendum mihi ipsi decrevi (vestra enim unitas, aedificatio 
ecclesiae, glória Jesu Christi, vita mihi carior ipsa, pro vobis 
currendoquiesco,pro glória Christi et aedificatione ipsius ecclesiae 
senescendo iuvenesco, moriendo vivo) ut vobis inservire queam, 
synodum indicendam statui ad 3- proxime imminentis mensis 
Maii diem, in oppidum Papensem. Rogamus itaque (cum iis, 
quorum interest) vestras fraternitates, ut eodem charitatis 
affectu, eodem spiritu, eadem denique diligentia, qua nos affi-
cimur erga vos, induti ad diem praedictum, in dicto loco, 
adesse dignentur, et studeant. Rogamus inquam fraterne, imo 
etiam offtci ratione serio mandamus, ut omnes tum erga nos, 
tum erga ecclesiam charitatem, obedientiam erga canones, 
fidelitatem erga Deum, présentia sua declarare studeant, exuto 
abiectoque vanae praesumptionis et elationis spiritu: quem 
tarnen in vobis dominari non arbitramur. Ordinandi si qui 
fuerint, honestae legitimaeque suae vocationis testibus stipati, 
sub poena privationis indultáé licentiae compareant. Deus 
author pacis et protector ecclesiae conservet vos in unitate 



fidei, fidelitate ministerii, et fraternae charitatis exercitio, et 
protegat adversus omnes hostium veritatis insidias. Amen. 

Datum Weszprimii 8. die mensis Április. Anno 1622. 
Vestri in domino fratres 

Stephanus Pathaynus, 
superintendens. 

Joannes Paulides Kanisaeus, 
minister ecclesiae Papensis senior. 

Acta synodi. 

I . 
In hac synodo particulari ordinati sunt. 

Dominus Stephanus Botos Vaczinus, in ministrum ecclesiae 
Vepiensis. 

Stephanus Pari, in ministrum ecclesiae ad sanctum Lauren-
tium penes Gemmeum fluviolum. 

Basilius Szerdaheli, in ministrum ecclesiae Henyeiensis, in 
Comitatu Szaladiensi. 

Gregorius Endredi, in ministrum ecclesiae Endrediensis in 
Symigio. 

Stephanus Jeges, in ministrum ecclesiae Balvaniosiensis in 
Symigio. 

Stephanus Jobbagyi, in ministrum ecclesiae Gigensis in Symigio. 

I I . 

Habita censura morum secundum canones: 

1. De Michaele Sztarino. 
Michael Sztarius accusatus illegitimas personas, illegitime 

copulavisse, tempestates exorcizare, et characteres quosdam 
contra morbum collo patientis suspendere solere. 

2. De Davide Felino. 
David Feli etiam exorcismi tempestatum fuit accusatus, 

qui citandus erit, ut die Mercurii post Pentecosten, coram 
domino seniore compareat. 

3. De Georgio Ludanio. 
Contra Georgium Ludani querimoniam instituit dominus 

Paulus Fejes presbyter, quod Fölpeczini inhoneste fuerit, ob 
fraternam admonitianem ab ipso exceptus: contra quem deli-



beratum est, ut Ludany, coram coetu presbyterorum sibi recon-
ciliet; si alias inhoneste eum exceperit, graviori poenae subia-
ceat. — Keconciliavit sibi dominum Paulum Fejes presbyterum. 

4. De domino Thoma Ferrario. 
De domino Ferrario, et Francisco Buzaeo ministro Toth-

vasoniensi, qui accusatur primum, quod in Petsel in taberna 
ad ebrietatem usque compotavisset; secundo, quod se seniorem, 
et talem ac talem esse, Thrasonice gloriatus fuisset, delibe
ratum est: ut intra quindenam, conferat se . in faciem loci 
Petsel, et contra istas accusationes purget se in praesentia 
reverendi domini Ambrosii testimonio hospitis oenopolae, et 
reverendi domini Georgii Szent Georgii. Si vero se purgare 
non potuerit. propter peccatum quidem ebrietatis, iuxta arti
culum 20. florenis tribus privetur, propter iactantiam vero 
gradu presbyterali deiiciatur. — Alter autem Tóth Vásonien-
sis ille propter ebrietatem privetur florenis tribus. 

5. De Georgio Marcis Börhidensi. 
De Georgio Marcis, Börhidensi, qui profanationis sacra-

menti accusatur, quod sacramentum eucharistiae agonizanti 
cuidam, et plane ob morbi vehementiam deliranti, nec sui 
ipsius compoti, ob idque ad perceptionera sacramenti inepto, 
ori inservisset, deliberatum est, ut praesente ministro vicino 
Gregorio Miskolczi, testimonio civium fide dignorum eiusdem 
loci duorum aut trium, qui eo tempore aegro i l l i adfuerunt, 
accusationem hanc diluat. Quod si efficere non valuerit, prop
ter profanationem sacramenti, tribus florenis privetur. 

6. De domino Martino Theiedi et Soliensi Joanne Szondi Ősiensi. 
Hi superstitiosae incantationis accusati, convicti sunt, 

quod ille librum infirmo cuidam, ad sanitatem recuperandam, 
capiti supponi curavisset; hic vero verba haec veteris testa-
meníi: videbunt quem transfixerunt: cochleari inscripsisset, 
vinumque, quo charecteres diluit, aegro contra coniunctionem 
propinavisset, deliberatum est: primum, ut singuli binos aut 
ternos auditorum suorum fide dignos vades intra quindenam 
domino Superintendenti offerant, qui pro ipsis spondeant, nun
quam amplius ipsos eam ipsam incantandi, et verbi Dei in 
superstitionem abutendi, libidinem iteraturos; si vero spon-
sores tales adinvenire nequiverint, usque ad annum ob officiis 
suis exercendis suspendantur. Si vero sponsores nancisci 
potuerint: deliberatum est secundo, ut ternos fiorenos, hoc est, 
sex deponant, alter quidem tres Weszpremii coram domino 



Superintendente, cum praesbyteris una constituto, quos uterque 
honesta deprecatione reconciliare debebit, — ailter vero tres 
Papae coram domino seniore pariter cum suis praesbyteris 
una constituto, quos consimiliter uterque praehabita depre
catione reconciliet. 

7. De Stephano Szántói ministro Görbőiensi. 
De eo, quia accusatur laicos fere duos gladio suo vul-

neravisse, et vocatus in synodo non comparuit, deliberatum 
est: ut per milites adferri curetur, negotiumque eius iuridice 
discutiatur. 

8. De domino Isaaco Szerdahelino. 
Dominus Isaacus Szerdahelinus, minister ecclesiae Szar 

Bereniensis, in presbyterum senioratus Weszprimiensis in locum 
soceri sui venerandi domini Joannis Bredi de Solt, Pastoris 
Kajariensis pie in domino defuncti, communi ecclesiae voto 
constitutus et stubstitutus est. 

I I I . 

Causae matrimoniales excussae. 
I . Causa Petri Szálka de Vasarhel, contra coniugem suam 

Anastasiam filiam Vincentii Mike de Kis Szőlős. 
Actor dicit. Én az én feleségemmel, az Incattus asszony

nyal nem lakom, mert nem szeretem, azért mert széllyel buj
dosó csavargó, sokszor immár tőlem elfutott, nem győzöm föl 
s alá keresni. Incattus dicit: Azért futottam el tőled, mert nem 
szeretlek, mivelhogy nem lakol velem házasságnak rendé 
szerént. Deliberatum est: Uterque coram consistorio constituti 
interrogentur, quaenam sit causa tantae animorum ipsorum a 
se in vicém abalienationis, et moneantur diligenter ad recon-
ciliationem, et si in eontumatia prostiterint, separati ligentur: 
et nisi aliquando ultro sibi mutuo reconciliati fuerint, vivant 
perpetuo sine spe coniugii. 

I I . Causa Gregorii Mihálfi de Lovas, contra coniugem 
suam Elizabetham filiam Stephani Pal de Vasarhel. 

Actor dicit: Coniunx mea mihi non vult cohabitare. 
Incattus dicit: Quia non amo te. Deliberatum est: Incattus 
fidei datae et officii admoneatur: quae si omnibus admonitionibus 
contemtis, contumacem se se exhibuerit (quandoquidem Actor 
reconciliationem libenter admitteret) propter contumatiam a 
magistratu punita, civitate eiiciatur, et maneat absque spe 
coniugii, usqtie dum vir vixerit. Ipse vero Actor, literis testi-



monialibus super hac re a consistorio acceptis, habeat liberta
tém ad alia vota in Domino transeundi. 

Deliberatum ulterius. Quia Actor allegat se suam causam 
contra Incattum exacte probatum, quod rea sit aduiterii, ideo 
causa haec mittitur ad forum seculare. 

I I I . Causa Ursulae Szép filiae quondam Dionysii Varga 
de Ikervár. 

De ea causa deliberatum est: Quia Ursula Szép ante 
finalem presbyterii sententiam, legitimumque a viro suo Wolf-
gango Balassa stipendiario Weszprimensi divortium, ad alia 
vota transire, proque sponso Joannem Teszari de Somogy 
sibi acciscere non erubuit: ideo a Sarvariense pastore, iudice, 
et senatu, de vita sua illic honeste transacta literas testimo-
niales sufficientes adferat; quas si adferre potuerit, cum suo 
sponso copuletur: sin minus, maneat priori ligae implicita, 
et ecclesia hac Papensi excedat. Si verum contra inhibitionem 
ecclesiae, extra hanc ecclesiam, alicubi curaverit se cum suo 
sponso copulari, et sic rursus in hanc civitatem ingredi prae-
sumserit, una cum sponso suo illegitimo, in aliorum exemplum, 
civitate hac probrose eiiciatur. 

IV. Causa Stephani Ban de Nyarad contra coniugem 
suam Elizabetham filiam Georgii Gal de Noszlop. 

De ea deliberatum est, quod deliberatio coram seniore 
hic Papae habita, rata, fixa in suo vigore maneant: ipsi Actori 
detur libertás aliam ducendi, Incattus autem ligetur. 

V. Causa Stephani Udvardi fide (?) Batthyan filii Priscae 
Foris etc. 

Priscae Foris filius Stephanus Udvardi aocipiat literas 
testimoniales, et ducat uxorem. 

VI. Causa Joannis Torpis de Szar Beryn, contra coniu
gem suam Catherinam filiam Joannis Tatar de Jenő. Delibe
ratum est. Quia Incattus facta est desertrix malitiosa, et 
adultera negotiosa, quam Actor iuridice eousque fuit etiam 
persecutus, ut aduiterii manifesti convicerit, et si iustitia fuisset 
a magistratu administrata, capitis supplicio Incattus affici omnino 
debuisset: ideo Actor a vinculo adulterae illius pronunciatur 
liber, datumque ei copia ad aliud votum connubiale transeundi, 
super quae literas testimoniales a consistorio accipiat 

VII. Causa Stephani Koncz de Szar Béren, contra con
iugem suam Veronicam filiam Martini Gerendi de Kánya de-
sertricem. De ea deliberatum est, quia constat ex testimoniis 
tum secularium, tum vero ministri Fog Szabadiensis, domini 
Stephani Harosi, mulierem illám fidem matrimonii divinitus 
instituti desertione malitiosa et fuga cum nebulone et adultero 



quodam Michaele Tóth suscepta violavisse, ideo Actor e vin
culo desertricis et adulterae illius pronunciatur liber, daturque 
ei licentia aliam in Domino ducendi; super qua re literas 
testimoniales a presbyterio accipere debebit. 

VIIT. Causa Annae sororis Stephani Göröncser de Alsó 
Örs, contra virum suum Michaelem Soos desertorem. De hac 
causa deliberatum est: quia Incattus hanc suam desertionem 
malitiosam esse sexennii continuatione demonstravit: ideo ipsi 
Actori libertás his conditionis datur: prima ut tertio se coram 
domino Superintendente iuret se nullám ipsi Incattui causam 
discessus administravisse, et cum sicubi invenire potuisset dili-
genter perquiri fecisse; secunda, ut sequenti marito, quisquis 
is fuerit, non nisi tribus proclamationibus in templo solemni-
ter praemissis copuletur. 

IX. De causa Petri Göröncser de Also Eörs contra con
iugem suam Sophiam, filiam Michaelis Kocsis, de monte Pan-
nonio S. Martini, deliberatum est. Quia de malitiosa desertione, 
et adulterio ipsius Incattus testimoniis tum Rhatotiensis (a 
quibus etiam ipsa Incattus cum adultero Georgio Lengyel capta 
fuit; sed noctu clancularia sibi consuluit fuga) tum vero ministro
rum Also Eörsensis ecclesiae domini Benedicti Solti, et Kadar-
tensis domini Michaelis Szent Istváni, liquido constat: ideo 
ipse Actor liber pronunciatur, eique facultas aliam in Domino 
ducendi datur; super qua re testimoniales accipiat a consistorio. 

X. Coniunx Stephani Eötvös Margaretha de Weszprim, 
deserta ab annis septem (cuius maritus ob scelus Sodomiae 
Weszprimino aufugit) potest in Domino nubere. 

XL Causa Thomae Kolmán Csopak, remissa est ad 
forum seculare magnifici domini Ladislai de Nadasd, ut eius 
coniugem desertricem et adulteram, quae in Ugod cuidam 
opilioni nupsit, puniatur. 

IV. 

Praesentes in hac Synodo. 

Ex senioratu Weszprimiensi. 
Venerabilis dominus Superintendens Stephanus Pathaynus. 
Ambrosius Nagy Pecselyensis. 
Isaac S. Szerdahelyinus Szar Bereniensis. 
Thomas Ferrarius, Szentgaliensis. 
Benedictus Bredi de Soli, Also-Eörsensis. 
Michael Szent Istváni, Kádártensis. 
Martinus Tejedinus, Sbliensis. 



Gregorius Miskolczius, Vinyolensis. 
Georgius Marcis, Börhidensis. 
Johannes Szendi, Eösiensis. 
Stephanus Szepsi, Kaloziensis. 
Ambrosius Solti, Füleiensis. 
Johannes Comjati, Kenesiensis. 
Emericus Vepinus, Lepseniensis. 
Georgius Ludanius, Ennyngensis. 
Basilius Szerdahelinus, Henyeensis. 
Gregorius Vas Endredi, Endrediensis. 
Stephanus Jeges, Balvaniosensis. 

Ex senioratu Papensi. 

Johannes Paulides Kanisaeus, minister ecclesia Papensis, Senior. 
Petrus A. Miscolcius, minister Papensis. 
Andreas Budaeus, Tapensis. 
Paulus Fejes, Szemereiensis. 
Georgius Körmendinus, Lakiensis. 
Johannes Nemeskerinus, Tapolczafőiensis. 
Johannes Boldaeus, Teveliensis. 
Stephanus Győrvári, Csesznekiensis. 
Stephanus B. Sokoruinus, Dudariensis. 
Petrus Jaurinius, Sagiensis. 
Gregorius Halaszinus, Aszariensis. 
Michael Nemetinus, Fölpecziensis. 
Michael Nemes, Thetensis. 
Paulus Sallai, Kenyeriensis. 
Stephanus Sabbaraeus, Kupensis. 
Benedictus Herczeg, Noszlopensis. 
Michael Theteni, Polyaniensis. 
Dominus Stephanus Tholnaeus, Tapolczensis, Senior. 
Dominus Stephanus Botos Vaczinus, Vépensis. 
Stephanus Paxius, minister ad Sanctum Laurentium. 
Basilius Nagy Maróczinus, Tapsonensis. 
Georgius Tötösius, Vidiensis. 
Stephanus Jobbaginus, Gigensis. 
Gregorius Pápai, Hahotiensis. 

Candidatos hosce duos, puta Stephanum Jeges et Gre-
gorium Vas, presbyterium in ministros assumere ob crassam 
ipsorum ruditatem, plane nolebat; sed tandem ad instantiam 
multorum, sub bona profectus spe assumpsit conditiohe ea, ut 
pro ipsis competitores ipsorum, cum ipsis ab auditoribus missi, 
stipulatis dextris spondeant, ipsos, ut proficere queant, assiduae 



lectioni domi suae incubituros: qui si negligentes et securi-
tati dediti reperti fuerint, apud dominum Superintendentem 
accusentur, et si vocati comparere noluerint, a sponsoribus 
ipsorum vincti ad dominum Superintendentem producantur, qui 
censura ecclesiae debita et legitima in ipsos animadvertat. 
Spoponderunt ergo, nomine auditorum pro Stephano Jeges 
quidem iusticus Johannes Tonsor Balvaniosierisis, pro Gregorio 
Vas vero Stephanus Szabó Endrediensis. 

Ex hac synodo scriptae sunt literae monitoriae ad eccle
siam Laurentiam penes Gemmeum fluvium, ut usum panis 
communis in sacra coena admittere dignentur. 

In hac synodo, in festo Ascensionis domini nostri. Jesu 
Christi, matutinam concionem instituit venerabilis dominus 
Superintendens ex Act. 1. De ascensione domini etc. Post 
concionem administrata fuit Sacra Coena, qua multi ex fratri
bus fuerunt usi. 

De domino Stephano Győrvári, qui ex plebano et exor-
cista Konyensi, factus est minister ecclesiae Csesznekiensis 
•evangelico Helveticus. 

Dominus Stephanus Győrvári, antea pontificius Konyen-
sis plebanus, qui 30. die Septembris Anno 1621. ex Kony, 
oausa religionis orthodoxae amplectendae, huc Papam ad nos 
transfugerat; 9. die Octobris coram domino Superintendente 
(Joanni Kanisaeo domi meae) papismo abiecto se se nostrae 
religioni adhaesisse, iuramento et manus subscriptione confir-
maverat; 17. die Octobris publica in concione (de paralytico 
Matth. 9.) palinodiam cecinerat, 19. die Octobris nuptias cum 
virgine quadam celebrav^rat; ante festum Nativitatis Domini 
ad ministerium ecclesiae Csesznekiensis per generosum domi
num Michaelem Kutasi eiusdem praesidii capitaneum hinc 
eductus fuerat; in hac synodo, se papismo plane renunciasse, 
nostraeque religioni firmiter adhaesisse, coram toto auditorio, 
solenni asseveratione et protestatione declaravit et confirmavit; 
de quo orandus Deus, ut qui coepit in ipso opus bonum, pro
fidat etiam usque ad diem Jesu Christi Phil. 1. 6. 

Ante synodum hanc 14. die superioris Anni 1621. optimae 
expectationis variisque ingenii dotibus exornatus iuvenis vir, 
dominus Gregorius Szálai minister ecclesiae Vépensis fidelis-
simus pestilentiali mortis iaculo percussus, magno auditorum 
suorum gemitu mortalitatis exuviis depositis pie in Christo ob-
dormivit, ibidemque Vepini in templo sepultus quiescit. 

Huric est sequutus venerandus senex, dominus Joannes 
Solthi de Bred, minister ecclesiae Balathonfokajariensis, coetus-
que ecclesiastici sub senioratu Weszprimiensi presbyter, qui 



anno hoc praesenti, circa festum Paschae, mortaliuni contu-
bernio exemptus, atque coelesti receptus politeuma, coelesti 
nunc dat> operám gloriae. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi kerczegpri-
mási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyzökönyvéből. 

20. 
Érsek-Újvár, 1622, jún . 14. F e l j e g y z é s Szenczi Csene P é t e r p ü s p ö k 
haláláról . P é c s e l y i K i r á l y Imre s írverse . Kanizsai Fálfl János 
elégiája. P é c s e l y i n e k Kanizsaihoz írt, Csene halálát t u d a t ó levele. 
Fe l jegyzés Szentgyörgy i György csopaki le lkész ha lá láró l , az 
1622. szept. 14. komjáti- i zs inatról , melyre Magyari Á g h Jakab 
Pathayt és Kanizsait egy l e v é l b e n meghívta , de ezek nem 
mehettek el. P é c s e l y i é s Magyari levelei Kanizsaihoz, melyben 
amaz tudatja, hogy Somorjai J á n o s t választot ták p ü s p ö k k é , a k i t 
Monostori János kevi p ü s p ö k felavatott, az új p ü s p ö k pedig 
Darnai György és Svadi P é t e r új l e l k é s z e k e t avatta fel, utóbbi 

pedig vá laszát kü ld i , s egyház i ü g y e k e t k ö z ö l vele. 

Post synodum1 autem mortuus est venerandus dominus 
Petrus Czene Szenczinus, fratrum transdanubianorum Super
intendens, cuius epicedium, in perpetuam eius memóriám, huic 
protocollo inserendum iudicavimus. 

Epicedium in obitum venerandi et non e multis viri 
domini Petri Czene Szencini, pastoris ecclesiae Érsek Ujva-
rianae vigilantissimi, nec non Superintendentis ecclesiarum in 
Mathius feolde, et Czalloköz etc. dignissimi, qui fide bona, 
integraque fama, laboribus immortuus divinis, incredibili bono
rum omnium luctu et dolore, mortalitatis humanae deposuit 
exuvias Ersek-Ujvarini, Anno christianae salutis MDCXXII. 
die 14. Junii, moris, amoris, et supremi honoris erga, ab ami-
cis et symmistis scriptum. 

Dialógus epitaphicus. 

Gregorius filius maior. 
Chare páter fugis hinc? fugis o dulcissime rerum, 

0 mea spes, fulcrum svave, decusque meum! 

Pater. 
Mi üli! moneo te, mi charissime fili, 

Ne nostro ex obitu corda dolore premas. 

1 Az 1622. máj. 3—5. Pápán tartott zsinatot érti, melynek aktái 
után van ez bejegyezve. 



Stephanus filius minor. 
Mi páter, heu! nostras cur tarn cito deseris aedes ? 

Cur nos, in tanto turbine, linqvis humi? 
0 nos miseros! miseros, quas ore querelas 

Fundam? Lux vitae nam mihi tota cadit! 

Pater. 
Desine, mi fili, nimio tua pectora planctu 

Frangere: non laceret, corda tenella dolor, 
Paulis per tantum, mi fili, desero vestrum, 

Aspectum: capiet nos iterum una domus. 
Mox aderit Christus, qui et vos e turbine mundi 

Eripiet, vobis meque videie dabit. 

Joannes filius minimus. 
Oh pater! haud facile est lachrymis imponere metam, 

In tanto luctu cor dolet atque stupet. 
Sic stupeo, ut saevi qui tactus fulminis ictu, 

Vivit; sed vitae nescius ipse suae est. 
Ah! nullus flendi modus est mihi: namque reliquit 

Me mea lux, vitae glória tota meae. 
Heu quid agam, et quo me ver tarn . . . 

. . . Ignoro orphanus 1 
Pater. 

Quid facis, o fili, quo te dolor abripit excors"? 
Num moritur mecum, cura paterna Dei? 

Non sic, mi fili, non sic tua corda querelis 
Examines, quin sit spes tibi cura Dei. 

Cura Dei patris, qui prospicit omnibus unus, 
Orphanis, viduis, spem tibi soli creet. 

Id quod sancte Deus faxis pro nominis ;ilma 
Laude tui : hinc animam suscipe iamque meam. 

Eniericus Regius Peczelius, 
minister verbi Dei in ecclesia Ujvariensi 

Elegidion. 
Divus ut Helias (res est notissima) postquam 

Muneris absolvit debita pensa sui 
Picta corusciferi supra laquearia coeli 

Igni-vomis abiit vectus et actus equis: 
Sic tu, mysta patris, veraeque athleta fidei 

Servorum domini ductor et excubitor 



Jolcenses postquam Samaraeas, Ujvariasque 
Pavisses vivo semine pastor oves. 

Et Superintendens, rara cum laude, sacratum 
(Quod tibi contulerat mystica túrba) pedum 

Gestasses: curis, morboque exesus acerbo, 
Deponis terris membra caduca senex. 

Parte tui vectus coelos potiore, relinquis 
Haec loca, sunt meritis quae inferiora tuis. 

En felix: quoniam coelum, quod Semper amasti, 
Saepeque laudasti, iam sine fine tenes 

Praesentemque vides, cui semper corde fideque 
Haesisti, Christum, est quem una videre salus. 

M l precor ipse tibi; quid namque peti queat il l i 
Quem fovet aeterni gratia amorque Dei! 

Praesentemque Deum qui semper habetque, videtque 
Et cui coelipotens regia gaza Deus? 

Es maior, possit quam cui fortuna nocere: 
Me non ergo tuas crede dolore vices. 

Ast doleo illorum, quos tanto in turbine rerum 
Liquisti, contra quos furit ipse satan . . . 

Ulis difficiles ut eonoa rqc (?) inter agonas, 
Adsit, eosque iuvet pectore et ore precor. 

Donét eisque viros arte et pietate valentes, 
Exiguum Christi, qui bene ovile regant. 

Hoc voveo et ipse mihi (faveas pie Christe cupito) 
Cum veniet vitae meta suprema meae 

Tecum sicut ut hic in eadem luctor harena: 
Post eadem dentur fata brabeia mihi. 

Epitaphium. 
Czene sub hoc Superintendentis cespite Petri 

Szeneini geniti membra sepulta iacent 
In synodum fratrum, qui cum deberet abire, 

Quam Comjatini rite habiturus erat: 
Aligerum in synodum fratrum, nen non politeuma receptus. 

Coeleste aeterna nunc fruitur requie. 
Quoque die praeses voluisset adesse ministris, 

Illo, ab eis gelida contumulatus humo est. 
Sic Superintendens rarus decessit, honestum 

Si cui det dominus tarn bene posse mori: 
Quis-quis es, ergo hospes lethi memor esto, gemensque 

Die' Petri sub humo hac molliter ossa cubent. 
Joannes Paulides Kanisaeus, 

minister ecclesiae Papensis, affini dilecto moestus P. 



De eiusdem venerandi domini Petri Czene Superintendentis 
mar te epistola clarissimi domini Emerici Regii Peczelii certi-

ficatoria ad dominum Joannem Kanisaeum. 

Salutem et pacem omni prosperitate circumfusam ex 
animo precatur, et officio charitatis nunquam inter-moriturae, 
tibi, tuisque, virorum amantissimorum pollicere. (?) 

Hoc tempore funesto non possum ad te, vir clarissimus 
et charissimus, literas ex voto scribere, praesertim de statu 
verum modo nostrarum : obitus reverendissimi nostri Episcopi 
nubem causa doloris, et lachrymarum imbres scripturienti con-
citat. Luctuosa recordatio tanti damni, quod insperata mors 
ecclesiis nostris, satis afflictis intulit, et indicibile cordolium, 
quod velut volens quoddam, ex quavis levi mentioné tam 
eximii viri subinde mihi recrudescit, mentis arcem obnubilant, 
digitos scribere paratos viribus exhauriunt et exarmant. 0 quam 
in efíabili iactura nostrum episcopale régimen, quod non sine 
plurium applausu bonorum, in hoc districtu eis et intra Danu-
biana vigebat et forebat, repentina mors offuscavit et humi-
liavit! Iam non adest ille, qui tanquam aliquis Delius, insigni 
sua prudentia et sapientia, in ambiguis et arduis rebus nos 
adiuvet et promoveat! Nusquam apparet. nullibi visitur, qui 
celo gloriae Dei fervebat, et pro emolumento ecclesiae velisque 
remis, praesertim in hac tempestate, ceu peritus et fidissi-
jnus nauclarus navim nostram, ad optatum portum, auspice 
Christo, dirigere cogitabat, laborabat, sudabat, atque pugna-
bat! Ubi es, ubi es o venerande et svavissime senex! Ubi es 
o fervide Thesbites? quorsum abiisti Pétre disertissime, et 
desideratissime? Ah mellitam hominis disertissimi facundiam! 
ea iam obvanuit! iam nos pro suo more paterno liberalique 
non alloquitur, non exhilarat, non refocillat! Evanuit et in 
aeternum non iam nobis, et aliis gratificabitur illa dexterrima 
seribendi dexteritas! Heu! quis ob tanti boni iacturam 
non indoleat, non lugeat, non profuse lachrymetur! Colla-
crymati sumus dolorose (siquid lachrymae profuissent) nos, 
quibus ipsius consvetudine diu (Deogratias) hic et alibi delec-
tari et recreari concessum fuit! Verum non tam ipsi, quam 
nobis orbatis cineres et lachrymas aspergere debuimus. Ille 
namque, post tot curarum fluctus, post tot fidei eertamina 
et luctamina, post tot seni gravioris et morborum onera, 
quibus iam diu flagellabatur, exerutiabatur, et pene con-
ficiebatur, ex terrestri synodo, eodem ipso temporis articulo, 
quem huic congregationi, non sine admirando Dei mode-
ramine, praefixerat, in coelestem angelorum et patriarcharum, 



omniumque beatorum synodum abivit, gravamina omnia, si 
quae nostras ecclesias attingunt, nobis vel discutienda vel 
aegre toleranda reliquit. Aeviternae laevitiae navam navat 
operám, accepit glóriám, quam spe viva praestolatus esse 
suscepit coronam, pro qua legitime certavit. Iam, mi charis-
sime et doctissime domine Joannes, quorsum oculos et cogi-
tationes, imo sollicitudines nostras, coniicere debeamus, (vexat 
ne vix quidem invenire datur) clarissimus vir, dominus Johannes 
Samaraeus affinis meus, unacum reverendo Daniele Nemes-
nepio, certantibus et praevalentibus suffragiis eligebantur; at 
ille pedibus manibusque remique et reluctatur huic muneri et 
oneri gravissimo. Negotium in suspenso pendet. Si Deus volet, 
in futura synodo magis circumspecte et Jaboriose propicien-
dum nobis erit de successuro episcopo: quod altissimus velit 
esse foelix et fautissimum! Vale vir clarissimus et eruditis-
simus dominus Joannes. Raptim Ujvarino, die XL Julii 1622. 

Tuae magnae Charitati adictissimus 
Emericus Regius Peczelius. 

protempore pastor ecclesiae Ujvariensis. 
Kívül: Admodum Reverendo, Clarissimo, et Eruditissimo Viro, 

domino Joanni Paulidi Canisae, Pastori Ecclesiae Papensis, necnon 
vicinarum eius seniori vigilantissimo. et fidelissimo etc. Domino et amico 
meo mortalium amantissimo. 

Luctuosam hanc domini Petri Czene superintendentis 
mortem subsecuta est (in his partibus nostris) mors immatura 
reverendi et eximii Christi servi, domini Georgii Szent Geoígii, 
ecclesiae Csapak ad Balaton lacum, ministri fidelis, nec non 
coetus ecclesiastici, sub senioratu Veszprimiensi, presbyteri 
industrii, qui 27. die Junii ex hac miseriarum valle eductus, 
in ecclesiam triumphantium in coelis esty morte placida inter-
veniente, introductus; cuius memoria sit in benedictione. 

Venerando domino Petri Czene. sie pie et vita et officio 
defuneto, fratres ultradanubiani celebrarunt synodum hoc ipso 
anno 14. die Septenibris Comiatini, ea intentione, ut in ea virum 
aliquem idoneum in fastigium muneris superintendentalis subli-
marent: cuius quidem synodi congregandae provincia, communi 
omnium voto, tempore sepulturae domini Petri Czene, demandata 
fuit admodum reverendo et pio viro, domino Jacobo Ag Magya-
rino, ecclesiae Comarianae ministro et seniori fidelissimo, qui 
ex partibus hisce nostris venerabilem dominum superinten
dentem et Joannem Paulidem Canisaeum, ut praesentia sua 
electionem et consecrationem novi Superintendentis condeco-
rare dignarentur, hac epistola invitatoria honeste invitatos voiuit. 



Epistola invitatoria. 

Salutem in Christo Jesu salutis authore precatur, seque 
totum, debita animi propensione offert. 

Infoelix hac in parte conditio nostra, quod ab invicem 
dissiti. de rebus etiam maximé necessariis vel saltem literarum 
beneficio colloqui, non licet, ante fere duas septimanas, de re 
hac volui clarissimas dominationes vestras requirere, sed nulla 
se se obtulit occasio, studiosis autem, propter tristem scholae 
nostrae eversionem, destituimur, quorum opere in re tam 
sancta, ac seria uti possemus. Notum est vobis, viri claris
simi, venerabilem virum dominum Petrum Czene, superinten
dentem nostrum vigilantissimum, promovendae religionis ardore 
praestantissimum, ex hax lachrymarum valle ad ecclesiae 
triumphantis consortium feliciter evocatum, cuius inopinatus 
decessus, ipsi quidem non solum gloriosus, verum etiam honori-
ficus extitit, eo siquidem die, quo nos omnes et singulos 
nomine synodi convocarat, honestissime in praesentia octua-
ginta duorum ecclesiae ministrorum, ac frequenti túrba omnium 
ordinum, tam militarium, quam mechanicorum tumulatus est, 
nobis tarnen lachrymabilis et valde luctuosus extitit. Eius loco 
die sequenti duo per suffragia electi sunt, clarissimus dominus 
Daniel Nemesnépi, et reverendus dominus Johannes Saina-
raeus. Ex praenotatis his personis alterutrum, ad sacro sanc
tum, sed laboriosum munus episcopale assumere et suo modo 
consecrare gessit animus; res autem haec moram longiorem 
minimé patitur. Sicut enim sal (teste Hieronymo) omnem cibum 
condit, nec est alioquid tarn exquisite confectum, quod absque 
eo, gustum svavem reddat: ita communitatis nostrae condi-
mentum consecratus episcopus erit, qui cum ofíicii sui authori
tate, tum morum •suorum condigna gravitate, ministerium 
nostrum condiet, ac demulcebit. Cum itaque publice tandem 
mihi demandata sit synodum convocandi provincia, emisi con-
vocatorias ad 14. Septembris, quo die frequentes aderunt 
nostri contubernii ministri. Oro itaque dominatiores vestras 
clarissimas, ut ad diem illum uterque adesse velint, quo magis 
vestrarum clarissimarum praesentia ac manus impositione 
institutum nostrum reddatur clarius, et finem sortiatur foeli-
ciorem. Haec erant breiter vestris clarissimis, nomine omnium 
sympraesbyterorum significanda. In reliquo easdem prospere 
valere percupio una, cum familiis vestris, vobis charissimis. 
Dabam Comarini 21. Die Augusti 1622. 

Vester in domino conservus 
Jacobus Ag Mágyarinué. 



Kívül: Venerandis pietate, eruditione, praeclara vitae sancti monia. 
morum amabilium dulcore, promovendae religionis ardore clarissimis 
viris, domino Stephano Pathay, superintendenti fratrum Helveticae Con-
fessionis addictorum dignissimo, et domino Johanni Paulidi Canisaeo, 
ecclesiae Papensis ministro fideli ac fratrum seuiori vigilantissimo etc. 
dominis pariter mihi observandis. 

Cum invitati nostris ex his partibus, praepedimenta ob 
inevitabilia, comparere Comiatini non potuissent, fratres ill i 
transdanubiaui nihilominus in suo instituto, spiritus Domini 
ductu praecedentes, sibi in superintendentem elegerunt, et 
consecrarunt excellentis eruditionis et magnae spei iuvenem 
virum dominum Joannem Matthaeum Samaraeum, ecclesiae 
Halaszianae ministrum fidelissimum, id quod exemplis certi-
ficatoriis, quas huc adiicere lubet, clare eliquescit. 

Epistola certificatoria. 

I . 

Salutem et omne bonum ex animo precatur. Occupatis-
simus hoc scribendi munere defungi cogor: ideoque venia 
miniis terse stíribenti 1 Nimium indoluit nobis, vir clarissime, 
quod ad nos transire, nostrasque difficultates, vestra utili prae
sentia non nihil sublevare non licuerit. Interim excusatoriae 
tuae, quas accepimus, istam absentiae vestrae molestiam animis 
nostris expectoraverunt, et annihilaverunt: Charitas enim iustam 
excusationem amici cur non acceptaret? Deo gratias absol-
vimus in synodo nostra et electionem et ordinationem seu 
consecrationem episcopi nostri. Nam aderet venerabilis páter 
dominus Johannes Monostori, superintendens Keviensis qui 
peroportune supervenit. Electus igitur et per reverendissimum 
dominum Joannem Monostori, consecratus est in episocpum 
clarissimus et eruditissimus vir, dominus Johannes Matthaeus 
Sameraeus affinis meus et amicus tuus honorandus, cui 
omnes gratulantur. Ordinati sunt in verbi-ministros, doctis-
simus vir dominus Georgius Darnai, et dominus Petrus Soadi 
etc. Kaptim Ujvarini die 19. Septembris Anno 1622. 

Tuae ßeverentiae at amabilissimae charitati sinceriter 
addictus 

Emericus Begius Peczeli, 
minister verbi Dei indignus. 

Kívül: Reverendo et Clarissimo, multiiugaque eruditione prae-
stantissimo viro, domino Joanni Paulidi Canisaeo, Pastori Ecclesiae Pa
pensis. vicinarumque eius seniori fidelissimo, domino, amico, conservo 
et in Christo fratri longe honorando et amando. 



Epistola. 

I I . 

Pacem Christi, et stúdiósam officiorum conimendationem. 
Voluissemus sane ex animo quot quot praesentes fuinms 

universi, si vestro desideratissimo conspectu frui nobis licuisset. 
Verum excusationes vestras ponderibus rationum graves, vel 
inviti admittere coacti sumus. Sic enim diligendi sunt amici, 
ac quivis coniunctissimi, ut interea proximus quisque sibi inve-
niatur. Inchoatum primum negotium nostrum ab invocatione 
Spiritus sancti in finem deduximus optatissimum: haec tibi nota 
esse sat scio. Literas tuae pietatis, postquam synodo reversus 
fuissem, secunda die accepi, et hinc factum esse putes, quod 
de negotio domini Bernardi Typographi vestri solertissimi cum 
rectore Ujvariensi nihil concludere potuerim. Dabo tarnen 
operám, ut ei quod primum scribam. Cum venerando etiam 
sene, Joanne Szent Georgi hac ipsa de causa non potui con 
ferre, propensionem tarnen animi tui erga ipsum per fide-dignis-
simum tabellarium, dominum Lucám Szenczi, pastoe ecclesiae 
Samariensis significavi, atque ut quod primum vel respondeat, 
vel praesentiam suam tuae pietati praesentem sistat monitor 
fui. Dominum Georgium Föveniesi, virum tarn eruditione, quam 
sancta pietate instructissimum, ecclesiae Fülekiensi commenda-
vimtis, qui 27. die mensis praesentis, cum omnibus reculis 
suis asportabitur. Tapiensi ergo ecclesiae, si tua pieias con-
tenta foret, juveuem virum Lucám Anthonis, ecclesiae Farkas-
dinae ministrum haberein commendatum; est bona eruditione 
conspicuus, modumque in docendo servat laudabilem. Perlubens 
etiam Farkasdienses retinerent, sed quia totus pagus per 
Germanos milites in cineres redactus fuerat, paupertate nimia 
praemuntur de domibusque vix adbuc 4. vel 5. aedificarunt. 
Vale vir Deo et ecclesiarum utilis, ad annos plurimos foeliciter. 
Dabam Comarini 20. Septembris. Anno 1622. 

Tuam Claritatem Reverenter coléns 

Jacobus Ag Magyarinus. 

Kívül: Clarissimo viro, pietate ac eruditione praestanti domino 
Johanni Paulidi Canisaeo, Pastori ecclesiae Papensis, et fratrum seniori 
vigilantissimo etc. domino honorando. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herczeg-
primási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyző
könyvéből. 



21. 

Szent Lőrinez 1622. nov. 11. Pathay I s t v á n é s Kanizsai zsinatot 
ö s szeh ívó levele. Pathaynak Kanizsaihoz írt k é t levele, melyben 
okát adja, miér t nem mehetett a zsinatra, s meghagyja neki, 
hogy ő elmenjen é s he lye t t e s í t se , de a melyet meg sem tart
hattak. Pathay 1623. aug. 16-án V e s z p r é m b ő l kimenni kény
szer í t te tvén, családjával együt t P á p á r a kö l tözöt t . Szen tgyörgy i 

János 1623. jan. 15. jöt t f e l sődunamel l ékrő l Mezőlakra. 

Anno MDCXXII. 11. die mensis Novembris, hoc est in festő 
Dominica Martini episcopi, celebrata est syndus generalis in 

oppido Sancti Laurentii, ad Gemmeum fluviolum. 

Epistola convocatoria. 

Fidelibus orthodoxarum Christi ecclesiarum ministris, 
Helveticae confessionis foedere coniunctis, fratribus nostris in 
domino dilectis. Salutem et gratiam. 

Et si fratres in Domino charissimi, imbecillitate corporis, 
et doloribus senectutem indesinenter appugnantibus circum 
vallatus, vivo cum gemitu; tarnen, quia vester non esse, non 
possum, non parcendum mihi ipsi, sed vobis et ecclesiarum 
necessitatibus inserviendum, quantum in me fuerit, duxi. 
Quamobrem, re cum iis, quorum intererat, communicata, syno
dum indicendam esse statuimus generalem, in nomine Domini, 
ad undecimum diem futuri mensis Novembris, Szent Martini 
titulo celebrem, in oppidum Sancti Laurentii ad Gemmeum 
fluviolum. Quo, ut vestrae fraternitates confluant, etiam atque 
etiam rogamus. Imo authoritate nostra, qua fungimur per Dei 
gratiam, serio praecipimus, ut in loco praefixo et praedicto 
adesse velint et studeant, sub poena in articulis expressa. 
Ordinandos etiam, sub poena privationis indultáé licentiae, et 
rectores scholarum adesse volumus. Deus author pacis et pro-
tector ecclesiae, conservet vestras fraternifates in dilectione et 
forti veritatis assertione. Amen. 

Datae Veszpremii 19. die septembris. Anno domini 1622. 
Vester in Domino fratres 

Stephanus Pathaynus, 
superintendens. 

Joannes Paulides Canisaeus, 
minister ecclesiae Papensis, 

senior et nótárius. 



Epistola venerabilis domini Stephani Pathay superintendentis r 

ad dominum Joannem Paulidem Canisaeum, in qua iubet. ut 
cum ipse in synodum venire nequeat, ipse se dominus Cani-

saeus vicém eius in synodo obeat et suppleat. 

Salutem dico plurimam et precatur a domino gratiam et 
vitae prosperitatem. 

Exiguus ille equitationis meae motus, quantos in meo 
corpore dolores excitarit, si videres, fili mi, miserereris mei, 
nullum membrum sine querela, nullus in me motus sine gemitu, 
non aliter vivo, ac si fuste fuissem tractatus. Quamvis ambo, 
ego scilicet et dominus Stephanus Szalmaeus füligenter labo-
ravimus, tarnen nullum potuimus nancisci vectorem. Doleo 
vehementer me tali tempore tantopere destitui eiusmodi abiectae 
sortis hominibus. NTon parcerem certe labori, non doloribus 
imbuto corpori, non sumptibus, modo vero meis voce 
respondere possem: verum ubi non animo deliberato delin-
quitur, sed defectu irresarciabili, facile a bonis et syncerae 
mentis hominibus venia impetratur. Ito ergo bonis avibus tili 
mi, ac coetum ecclesiasticum meo nomine salutes, condigna 
salutatione. Excusato etiam unicam hanc meam absentiam, 
considerent boni fratres meam imbecillitateni et defectus, 
quibus omnes sumus obnoxii. Eorum autem animos, quoruni 
ingenia tibi nota sunt, demulceas exemplo mei praedecessoris 
domini Stephani Beythe piae memóriáé, qui non semel atque 
iterum, vel imbecillitate coactus, vel alia ratione domi se 
continuit. Ita fit quandoque in secularibus comites, vicecomites 
emanent, et sic indictus conventus dissolvitur, haec est via 
humanae vicissitudinis. Credentionales publice perlegantur, ac 
ita tuo munere perfungito in nomine Domini. 

I pede felici, perfunctus munere patris, Infinni redeas 
gaudia magna ferens! Deducat te Deus feliciter, reducat feli-
cissime Amen! 

En ad te mitto literas quoque domini Tolnáéi, ex quibus 
de statu illius aperte doceberis, perlectas, sigillo tuo munitas 
rogo te amanter, trade fido alicui ad eos perferendas quibus 
scriptae sunt, si autem iuvenis ille, Michael Vörös ad te 
venerit, adducas illum mihi. 

Domini Joanni Szent Georgi literas secunda currentis 
mensis datas hodie accepi, in quibus rogat affectus se, ut 
vocationem Köveskutiensem maturemus, hinc coniicio, illum 
nihil plane tenere de statu illius ecclesiae, laudemne adver
sariorum diligentiam, vel nostram deplorem tarditatem, nescio; 
miseret me senis illius. Rogo te, in hoc eodem itinere, abso-



lutis. synodalibus negotiis, transi ad Büienses, explorato et 
quomodo rem ipsius possis promovere. Si non successerit 
quam primum redieris Deo dnce ad me venias huc, collatis 
rationibus intentionis nostrum, laboremus in negotio ipsius: 
commendemus Szent Galiensibus (vide quo abripiat animum 
necessitas) vel Vamosiensibus. Interea quoque foret consultum, 
si scriberes ad illum, ut ad te transiret ac tecum ad haec 
quoque loca exploranda excureret. Hoc praeterea tibi incul-
candum duxi, diligenter vigila et labora strenue, ne Beytheus 
insolentis suae ambitionis" cultro tunicam veritatis nostrae 
scindat, et proscindat, id enim ambo intendunt et contendunt, 
gloriae Dei et aedificationis ecclesiae nulla cura eos íangit; 
quorum hanc mentem Dens pro immensa sua bonitate avertat 
potentissimo brachio. Literas Ugodiensium testimoniales en 
ad te mitto, his in synodo perlectis, iudicioque ecclesiae pon-
deratis. detur Thomae Kaiman ad alia vota transeundi liber
tás. Nam non audet litem hanc prosequi ulterius, metuit enim, 
ne domum ipsius latro non punitus (heu malorum omnia plena) 
comburat, propter negligentiam politicorum fráter noster non 
potest esse servituti subiectus, si infidelis, discedit, malitiose 
discedat, i i vero, quorum maximé interest, si suo officio de-
fuerint, respondeant pro se in iudicio iuste iudicantis iudicis. 
Stibiiciant domini seniores sua nomina, domi tandem liberius 
poteris conficere divortionales, laboris praemium a me rece
pturas. Similiter pro Andrea quoque Bakonaky pedite nostrato, 
cuius uxorem latro quidam Dionisius Phiilöp malitiose abduxit, 
atque propter hoc facinus etiam ad hodiernum usque in car-
cere detinetur Jaurini, mulier vero relicto in vinculis latrone, 
discessit alio. Hoc apud nos vulgatissinmm Simigienses fratres, 
satis quidem invita Minerva, profecti sunt, te duce non alius, 
ad destinatum pervenient locum. Ordinandi si qui fuerint (tuo 
iudicio, tuae pietati, tuae industriae, tuto innitor ego, fili mi) 
et digni fuerint visi ordinentur, suo tandem tempore testimo
nialibus eorum cum ab eis requisitus fuero, sigillum imprimi 
poterit et chirographo meo roborabuntur. Dominus dirigat iter 
et animum verum. Amen. Vale igitur felicissime cum tuis; 
Domus mea amicae salutationis osculo tuis delitiis gratulatur. 
Datur Weszprimii, 7. Novembris 1622. 

Fráter in Domino, et amicus sine dolo 
Stephanus Pathaynus, superintendens. 

Kívül: Eximiae erudítionis laude celebri viro, domino Joanni Pau-
lidi Canisaeo celebris ecclesiae Papensis ministro fidelissimo, nec non 
districtus eiusdem seniori vrigilantissimo etc. Domino et fratri in Christo 
filii loco amanter colendo. 



Alia epistola venerabilis domini superintendentis excusa-
toria, in quibus se excusat, quominus in synodo comparere 

nequierit. 

Salvete fratres in Domino charissimi! Benedicat Deus 
pro immensa sua bonitate vobis omnibus suoque Sancto Spiritu 
sanctiíicet, uniat, dirigat et charitatis igne accendat corda 
vestra, ut omnia quae dixeritis, feceritisque cedänt in laudem 
et glóriám capitis ecclesiae Jesu" Christi, et aedificationem 
corporis ipsius mystici. Amen. 

Quam ardenti desiderio cupiverim hunc diem videre, quo 
honestissimum vestrum coetum, post tot disturbiorum mole-
stias, coram salutare potuissem, quamvis voce exercitat et 
exercet in cordibus fidelium; verum accidit hoc praeter omnem 
meum spem, ut omnis libertás, omnes occasiones mihi prae-
riperentur (divina dispositione in rem suorurn omnia operante) 
doleo fratres charissimi, doleo inquam et cum gemitu fero 
hanc mihi ad vos proficiscendi facultatem ademptum esse, 
tumore pedis oedematico correptus vivo gemoque: ecclesiae 
quoque nostrae status, propter insidias diaboli, quas in suis 
strenue exercet, meam absentiam non patitur; hoc maximum 
est, hominem cuius opera transvehi potuissem nullo labore, 
nulla industra, nulla stipendii promptitudine per integrum mensen 
quaerendo, invenire potui, alias certe aliis omnibus obstaculis 
neglectis ad vos profectus fuissem. 

Hanc ob rem vestras fraternitates rogo cum fiducia, quae 
mihi in gremio vestrae charitatis thesauri loco reposita est, 
ut mihi hanc absentiam condonetis, imo oro insuper, ut me 
orationum vestrarum suffragio, cuius coram Domino respectus 
magnus et gratus est, iuvetis, ut me vobis, vos mihi coram, 
cum gaudio salutandi libertate clementer donet, nec diffido 
quin, faciatis. Interim quo meae absentiae locum suppleatis' 
mitto ad vos, clarissimum virum, vestrum conseniorem domi
num Joannem Paulidem Canisaeum, ecclesiae Papensis mini
strum fidelissimum, is meo iussu, vos coram salutabit meo 
nomine, meas vices geret, coetui officiose et fideliter praesi-
debit, misi ipsum indutum cum plenipotentia authoritatis et 
officii mei, ut quicquid mea voce coram vobis dixerit, a me 
dictum esse sciatis, et quicquid officii in ipsum sub meo 
nomine contuleritis, in me collaturum esse arbitremini. Com-
mendo vos Deo altissimo protectori ecclesiae suae et praecor, 
ut omnia dicta vestra, facta fiant in laudem nomini divini et 
aedificationem ecclesiae. Amen. Datae Veszprimii, 6. die 



Novembris 1622. Vester in Domino fráter, conservus in mini
sterio, cohaeres in vita 

Stephanus Pathaynus, superintendens. 

Kívül: Reverendis viris, dominis senioribus, presbyteris, rninistris 
ecclesiarum Christi helveticae confessionis vinculo unitarum luminibus, 
nunc ad S. Laurentium in nomine Domini congregatis etc. dominis, ami-
cis et fratribus suis in Christo, fideli mente dilectis et honorandis. 

Haec synodus non potuit in effectum perduci, non potuit 
celebrari. Ob nimiam enim ingluviam et exundantiam Rabi 
fluvii, ex partibus hisce nostras Cis Rabanis, nobis Sarvarini 
transitus non potuit; ideoque ad Sanctum Laurentium venire, 
ibique convenire non potuimus. 

Venerabilis dominus Stephanus Pathay Superintendens, 
furiis capitanei Pauli Zitsi, odio et invidia Georgii Tallyai 
vicecapitanei, Francisci Palotai certorum equitum tribuni, 
Stephani Szenté, et Lazari Etseri vajvodarum, diu multumque 
agitatus, iactatus et exercitatus, postquam ad patrocinium 
illustrissimi palatini domini Stanislai Thurzo 25. die Julii 
frustra confugisset: tandem 16. die Augusti una cum omnibus 
suis reculis, Weszprimensi ex ecclesia excedere coactus, com-
migravit Papám. Cui deinde, nostra ex annuentia, substitutus 
est dominus Emericus Gal 8. die Octobris. 

Hoc Anno 1623. 15. die Januarii, venerandus vir domi
nus Joannes Szent Georgi ex fratrum ultradanubianorum 
superintendentia, commigravit in hanc nostram superintenden-
tiam cisdanubianam, in ecclesiam Mezőlakiensem, cuius operi 
Dominus coelesti benedictione benedicat. 

A dunántúli reform, egyházkerületnek, az esztergomi herczeg-
prímási főegyházmegyei könyvtár kézirattárában levő eredeti jegyző
könyvéből. 

Közli: Thury Etele. 



IL 

A fogarasi ref. egyházközség levéltárából. 

1. -
Pogaras 1629. februárius 23. Bethlen Gábor fejedelem a fogarasi 
ref. e g y h á z k ö z s é g é l é r e két f ő g o n d n o k o t é s ugyanannyi á l g o n d -

nokot (birákat) rendel. 

Nos Gabriel, Dei gratia sacri Romani irnperii et Trans
sylvaniáé princeps, partium regni Hungáriáé dominus. Sicu-
lorum comes ac Opuliae Ratiboraeque dux etc. Fidelibus nostris 
generosis, egregiis, nobilibusque capitaneo, provisori, castel-
lanis, ceterisque officialibus arcis nostrae Fagarasiensis, moder-
nis et futuris quoque pro tempore constituendis, providis item 
iudici ac universis incolis et inhabitatoribus oppidi nostri 
Fagaras, nobis dilectis, salutem et gratiam nostram. 

Látván az itt való ecclesiában levő sok egyenetlen con-
fusiot, kinek kegyelmes fejedelmi gondviselésünkből akarván 
ellene állani, hogy az mint egyéb ecclesiákban, ugy az itt 
levőben is minden dolgok jobb processusban lehessenek, ezen 
ecclesiának biráivá kegyelmességünkből praeficiáltuk ugyanitt 
lakozó vitézlő Belényesi György és Sárasi Mátyás hiveinket, 
kiknek subordináltuk Keresztes Jánost és Dersi Istvánt, 
melyeknek plena authoritást engedvén az ecclesiának directio-
jára és minden jövedelminek exactojára, beszolgáltatására és 
egyéb hasznára nézendő szükséges dolgokra: hagyjuk annak-
okáért és serio parancsoljuk hüségteknek és minden itt lakos 
jobbágyinknak, megnevezett hiveinket és azoknak substitutusit 
az ecclesiának hasznára nézendő minden dolgokban procedálni 
engedje, alioquin ha kik itt való lakosaink közül ebbéli dol
gokban contumaciter refragálnának, azok ugyanezek által 
tizenkét forinton convincáltassanak. Ha hol pedig ezek is az 
ő tisztekben ugy, a mint kivántatnék, el nem járnának, azon 
poenában incurráljanak. Secus non facturi. Praesentibus per-



lectis, exhibentibus restitutis. Datum in arce nostra Faga-
rasiensi, die vigesima tertia Februarii, anno domini millesimo 
sexcentesimo vigesimo nono. 

Gabriel m. pria. 
(L. S.) 

Eredetije az egyházközség levéltárában I. csomag 11. szám alatt. 

2. 
I . Rákócz i György fejedelem által az o láh p ü s p ö k e lé szabott 

fe l t é te lek , 1 

Conditiones episcopi ecclesiarumque valachiearum a celsissimo 
principe Domino Domino Georgio Rakotzio Seniore concessae 

et approbatae. 
1- mo. Quod sacro-sanctum Dei verbum, juxta sanctos 

Bibliorum Codices, tam dominicis, quam aliis diebus festis, 
tum in ecclesiis suis, tum ad funera, tum vero alibi, ubicumque 
locorum desiderabitur, vernacula sua lingva praedicabit prae-
dicarique per quosvis aliosquoque pastores procurabit et faciet. 

2- do. Quod catechismum, ipsis jani exhibitum recipiet, 
recipique per alios curabit, eumque juventutem, ipsum, tum 
ipse diligenter docebit, tum per alios doceri faciet. 

3- io. Quod baptismi sacramentum juxta institutionem 
domini nostri Jesu Christi, aqua simplici in nomine Patris, 
Filii et Spiritus Sancti administrabit ac per alios quospiam 
administrari faciet. 

4- to. Quod sacrum Coenae Domini Sacramentum ^quod 
vulgo Communionem vocamus) perinde juxta institutionem 
domini nostri Jesu Christi, vino ac pane administrabit et per 
alios administrari faciet, idque adultis dunaxat et integri judicii, 
vitae haud profanáé hominibus, participabit, participarique faciet. 

5- to. Quod divinam domini nostri Jesu Christi majesta-
tem (qui est unicus noster Salvator, atque Mediater apud 
Patrem) divino (pro ut Christianum hominem addecet) vene-
rabitur cultu, convenerarique eodem modo per alios faciet. 

6- to. Quod cruces ac simulaera in templis collata, non 
cultu aliquo religiöse colet, verum pro ornamentis duntaxat 
templorum ac memoria passionis domini habebit, haberique faciet. 

7- mo. Quod cerimonias ad tumulos vel sepulturas e vivis 

1 V. ö. Űj magyar Múzeum 1859 I X : I. kötet, Ötvös Ágoston r 
Geleji K. István élete s levelei I. Rákóczi Györgyhöz. 



migrantium juxta receptum Christianorum morém, ac consve-
tudinem adhibitis ubi necessum foret concionibus ac cantionibus 
sacris, peragi faciet; superstitiones autem illas aniles nequa-
quam approbabit, v.el docebit, approbarique vel doceri faciet. 

8- vo. Quod personas sacro-sancto matrimonii vinculo 
copulandas tribus ad minimum ante copulationem diebus in 
frequenti ecclesiae coetu publicabit, ac per quoslibet pastores 
sibi junctos ubilibet et in quibusvis ecclesiis eorum publicari 
faciet; ac si nihil vitii, quo copulatio eorum futura impediri 
posset, de iisdem inaudiatur, copulabit libere juramenti sacra-
mento mediante ac per alios etiam perinde copulari faciet. 
Quae vero jam invicem sunt copulatae, ambae sancte coha-
bitent, et si quae perfide se invicem deseruerint et utraque 
earum in hoc regno Transylvaniae, vel partibus eidem annexis 
vivere comperiantur, nullo pacto nullaque de causa eas diver-
tere; verum in eo casu, alter altro perfide deserto, peregre 
ad exteras ac longe distantes oras se contulerit, nec ullus 
certus de eo rumor inaudiatur, tandem exacto quatuor aut 
quinque circiter annorum circulo, juxta usitatum ecclarum 
Hungaricalium orthodoxarum morém et consvetudinem, liberam 
parti innocenti ac desertae dabit ac dari procurabit nubendi 
potestatem. 

9- no. Quod nefandae ac profanáé vitae homines publicosque 
malefactores ab ecclesia ac communi fidelium coetu excom-
municatos ac omnino exclusos habebit haberique per alios 
curabit, neque illis usum cultus divini publicum permitet, vel 
permitti patietur, quoad usque eidem poenitentia serio mediante 
Deum in primis, post ecclesiam sibi reconciliatam habuerint 
resipuerintque. 

10- Quod illos qui ex valachis hic ecclesiasticis, sive 
plebeis, instinctu Spiritus Sancti veram fidem orthodoxam 
amplexi, se se episcopatui orthodoxo adjunxerint, eos nullo 
modo turbare vel molestare clam vel palám attentabit, vel 
per alios attentari permittet, quin eosdem aeque sibi ac parentes 
fraterna charitate prosequit, neque contra eosdem apud populum 
quicquam adversi moliet, vel per alios quospiam moliri patietur. 

11. Quod singulis annis universis officio ejus vladicali 
existentibus pastoribus generalem indicet Synodum, ubi si in 
negotio religionis quidpiam ardui occurreret, ex tunc obstrictus 
sit una cum senioribus suis reverendissimum etiam dominum 
episcopum orthodoxum hungarorum modernum vel futurum 
super eo consulere, censuramque ejusdem gratam, ratam et 
acceptam habere. 

. 12. Quod seniores ex unanimi voto et suffragio con-



sistorii eliget, eligique faciet, neque quempiam eorum pecunia 
vel quovis munere corruptus, officio privabit, vel privari per-
mittet; verum si qui eorum excessum aliquem commisisse vel 
quovis modo a justo officii sui tramite declinasse comperti 
fuerint, justo juris processu, tales ex officio degradabit, rem 
totam praenotato etiam domino episcopo orthodoxo communi-
cando. Et qui tandem ad subeundum munus hujus modi senio
ratus dignus visus fuerint, pastoribus etiam ejusdem dioeceseos 
vel districtus aut comitatus, maximé vero praelibato domino 
episcopo orthodoxo consentientibus eligetur, ac in locum ad 
officio remoti surrogetur. 

13. Quod temporibus visitationum. generalium ecclarum 
passim in regno Transylvaniae sub jurisdictione sua existen-
tium fiendarum ac celebrandarum causas, si quae graviores 
occurrerint, una cum senioribus sibi adjunctis decidet: quorum 
judicio, si qua partium litigantium content a esse noluerit, ex 
tunc eundem maturius recidendam ad sédem juridiciariam 
Albensem vladicae ejusdem per viam appellationis provocare 
valeat, ubi adhibitis senioribus paulo pluribus, causas easdem 
denuo discutiat ac decidat censura quoque ac consilio saepe 
nominati domini episcopi orthodoxi usus. 

14. Quod nullum hungarorum matrimonio copulabit vin
culo, vel copulari faciet, neque quemquam eorum separabit, 
vel separare faciet, neque infantes eorum baptisabit, neque 
defunctos sepeliet, neque aliis ea peragendi dabit potestatem, 
hoc unico excepto casu, si scilicet quispiam ex valachis ali-
quam ex hungaricis mulieribus vel puellis ac virginibus, ut 
uxorem sibi desponsaverit, eisque ferret animus, ut per pasto
rem valachicum copularentur. 

Quas quidem universas et singulas conditiones si qui 
eorum vel in toto, vel in parte violasse compertus fuerit, príma 
quidem vice sex florenis, secunda autem decem et duobus 
florenis hungaricalibus, tales mulctabit, tertia denique in id 
ipsum temere impingentes ex officio degradabit. 

15. Quod praeterea nobis quoque in omnibus sincerus 
;ic fidelis permanebit semper, benevolorum nostrororum beni-
volus, inimicorum vero ac malevolorum, inimicus ac malus 
erit, pro censu vero annuali pelles mardurinas triginta ac 
duas.ac lynceas quatuor juxta usum hactenus usurpatum fisco 
nostro singulis annis administrabit. 

Az egyházközség II. számú jegyzőkönyvéből. 1 

1 Ezen jegyzőkönyvben az egyházközség birtokában levő számos 
eredeti okmány hü másolata található a XVIII. század elejéről. 



3. 
Fogaras 1657. április 2. Lórántffi Zsuzsanna ö z v e g y fejedelem
asszony utas í tása az oláh e g y h á z k ö z s é g e k eanonica vis i tat iój áról. 

Mi Lórántffi Susánna néhai méltóságos idvezült Rákotzi 
Györgynek, Isten Kegyelméből Erdély országának fejedelmé
nek, Magyarország részeinek urának és a székelyek ispány-
nyának etc. meg maradott özvegye. Adgyuk tudásukra min
deneknek, valakiknek illik ez leveliinknek rendiben, nevezett 
szerint pedig tekintetes és nagyságos Gyerőmonostori Kemény 
János ur fogarasi fő-kapitányunknak, jövendőben leendő prae-
fectusunknak, mostani és jövendőbéli sine intermissione con-
stituálandó visitátoroknak, fő udvarbiráinknak. porkolábinknak, 
ispánoknak és ezen meg irt fogarasföldi minden rendbeli 
tiszteinknek, bojéroknak, protopapoknak és olá papoknak 
mostan és egyszer s mind jövendőbéliéknek is, hogy vévén 
eszünkben, mely nagy és kiváltképpen való okai volnának a 
tudatlan és tanulni nem akaró oláh papok ez Fogaras földén 
az olá nép vakságának: betsületes ahoz értő szolgáinkkal 
tanácsot tartván bizonyos visitatorokat rendelünk, kik közikben 
ki járjanak annak bizonyos idejében, kik minemű törvények
hez tartsák magokat, az igy következik. 

A Fogaras földén lévő olá papoknak visitatiójokról. 
I . A Fogaras földi olá papoknak visitatori azok légyenek, 

a kik a fogarasi oláh scholának, a fő tisztnek authoritasából. 
I I . Visitatiój oknak ideje esztendőben legalább légyen 

kétszer, a mikor legalkalmatosabbnak Ítélik lenni. 
I I I . A visitatió felől penik a visitatorok nem egy akárki 

közülök, hanem communi nomine, ki indulásoknak előtte idején 
certificalják az ecclesiákat >és papokat. 

IV. Visitatiójokban jó lelki ismerettel, személy válogatás 
nélkül szorgalmatoson meg vizsgálják és ugyan meg is exami-
nalják a papokat, mennyire való tudományok légyén az Isten 
könyvéből: Mi Atyánkat, Apostoli credót, tiz parantsolatot, a 
Sacramentumoknak és egyházi fenyítéknek rendelésit ólául 
el tudják e mondani, az hit ágazatokat avagy csak catechetice 
tudják-é ós értik-é, ólául tudnak é predikálani, predikálnak-é, 
ugyan ólául minden naponként tesznek-é könyörgéseket a 
beszerikában, vágyom e ujj testamentumok, psalteriumok, cate-
chesisek, az mint Fejérvárott ólául ki nyomtatták ; csak szent
írásból prédikálnak-é? És több efféléket. 

V. Ha penig ezekben meg fogyatkoznak, intsék meg 
kétszer, háromszor; ha szót fogadnak s igyekeznek öregbülni 
jóval: jó, ha nem: a papságtól suspendáltassanak. És a kilt 



jól épülnek, mentől jobb helyre promoveáltassanak és a 
főtiszt s több gondviselők előtt is jó becsületek légyen. 

VI. Arról is meg visitalják őket, az ifjú rendet mind 
két nemben mint tanítják, oktattják olá nyelven a Miatyánkra 
Credóra Tizparancsolatra, a sacramentumok rendelésére, a 
mint a szentírásban vagyon és elébb tovább a catechesisre is. 

VII. Eletek felől is mind magok, mind házok népe meg 
visitáltassanak, ha az evangéliumhoz illendő életet élnek-é? 
Ha nem, és sok intésekre is meg nem jobbulnak, ad tempus 
suspendáltassanak tisztektől; ha ugy sem: deponáltassanak in 
perpetuum, a főtisztnek hirré adván a dolgot. 

VIII . Az falukat meg vizsgálják, mint veszik az isteni 
szent tudományt, mint jobbulnak, fiu és leány gyermeket mint 
járatnak fel a predicatoroknak catechesisi tanításokra. Ha 
fogyatkozás lesz dolgokban, meg intessenek, a mennyiszer 
szükséges ; ha vakmerőségre vetik magokat az egyházi minden
féle szolgálattól meg fosztassanak, valamíg meg nem job
bulnak. 

IX. A visitatióban penig mind. a faluk a predicatorokrul, 
mind viszontag a predicatorok a faluk felől, hit szerint jó 
lelki ismerettel, tegyenek bizonyságot. 

X. A visitatorok mindent isteni félelémből, mint a kik 
a nagy Ur Isten dolgában járnak, cselekedjenek kedvezés és 
ajándék vételnek reménsége nélkül. Ha ki ajándéknak vagy 
valami világi haszonnak fejében valamiben hunyorítana vagy 
keménykednék, infamis légyen érette. 

XI . A visitatoroknak külön külön, egyenként a visitatió
ban semmi authoritások ne légyen, hanem együtt, avagy 
communi nomine. 

X I I Pénz fizetéssel a visitatoroknak papokat meg bün
tetni nem engedtetik, az magistratus iurisdictiójára és a 
coactiva potestásra tartozván az. 

X I I I . Egyebekben a Kemény János ur ő kegyelme 
1656-ban 28. Mart. kiadott instructiója tartassék meg. Azon 
kivül hogy protopap csak magától derék ecclesiastica juris-
dictiot ne exerceálhasson, hanem az visitatorokkal együtt és 
pénzbéli mulctát is senkin ne exequálhásson, mivel idegen 
dolog az ecclesiastica censurától az, és a magistratusra tartozik. 

XIV. A visitatoroknak penig mind magoknak, lovoknak, 
szolgáiknak illendő tartásokra, az gazdálkodásra a visitatiónak 
idején a faluk és papok tartozzanak gondot viselni. 

Mi azért ez rendeléseket, mint az melyek sem az köz 
igazsággal sem az ország törvényével semmiben nem ellen-



kéznek, az Isten dicsőségére penig és az olá Nemzetnek épü
letekre igen szükségeseknek látszanak, a szerint a méltóság 
szerint, melylyel Isten kegyelméből ez fogarasföldi baronátust 
birjuk, mind egészszen, mind penig minden czikkelyében 
helyén hagyjuk, javaljuk és meg erősitjük. 

Hagyuk azért és igen serio parancsoljuk ez fogarasföldi 
minden rendbéli fő és egyéb minden tisztviselőinknek: nevezet-
szeiint penig Gyerőmonostori Kemény János urnák fogarasi 
főkapitányunknak, cönstitualandó praefectusunknak, visitato
roknak, főudvar biráinknak, porkolábinknak, ispánoknak és 
ezen meg irt fogarasföldi akármi nevel nevezendő tiszt
viselőinknek bojérságnak, protopapoknak és papoknak mosta
niaknak és jövendőbélieknek, hogy ez rendelésünket in omnibus 
punctis et clausulis fogyatkozás nélkül meg tartassák és a 
kiket illet meg tartsák. Sub gravi indignationis et animad-
versionis nostrae poena. 

Datun in arce nostra Fogarasiensi, die secunda mensis 
Április, anno domini millesimo sexcentesimo, quinquagesimi 
septimo. • . 

(L. S.) Susanna Lórántffi m. propria. 

Eredetije az egyházközség levéltárában XXIX. csomag 298. sz. alatt. 

4. 
Fogaras 1657. ápri l i s 3. Lórántffi Zsuzsanna ö z v e g y fejedelem, 
asszony jóváhagyja é s megerős í t i a fogarasi o l á h ref. iskola 

szabályait . 

Mi Lórántffi Susänna néhai Méltóságos idvezült Rákotzi 
Györgynek Isten kegyelméből Erdély országnak fejedelmének, 
Magyarország részeinek urának és a székelyek ispánnyának 
etc. meg maradott özvegye. 

Adjuk tudtokra mindeneknek valakiknek illik ez leve
lünknek rendiben, nevezet szerint penig tekintetes és nagy
ságos Gyerőmonostori Kemény János urnák, fogarasi főkapi
tányunknak, jövendőben lejendő praefectusunknak, főudvar-
biráinknak, porkolábinknak, ispáninknak és ezen meg irt 
fogarasföldi minden rendbéli tiszteinknek, bojeroknak, proto
papoknak és papoknak mostani és egyszersmind jövendő
bélieknek is, hogy mi kik legtöbb és elsőbb gondunknak, az 
Isten tiszteletinek oltalmazását és terjesztését, annakutánna, 
az közönséges jót ismerjük és tartjuk: eszünkben vévén 
minemű temérdeki nagy tudatlanságban tartatnék ez mi foga-



rasi jószágunkban az egész olá nemzet, mind község, mind 
bojérság és tulajdon azok is, kiknek egybeknek tanítások 
tisztekben volna. 

Ennek felette magoktul is az értelmessitül meg találtat
ván, keresztyéni szánakodásból rendeltük, hogy itt fogarasi 
városunkban az ő jövendőbéli hasznokra egy olá scholát ren
delnénk s emeltetnénk, ahoz kívántató tanító és tanuló szemé
lyekkel és azoknak sustentátiójokra szükséges provisióval 
egyetemben. Melynek fendire és igazgatására, ahoz értő becsü
letes szolgáinkkal, bizonyos törvényeket is concipiáltattunk, 
melyeket magoknak is az oláság eleinek ez Fogaras földén 
proponáltatván, azok is igen nagy örömest acceptáltanak, ultro 
ők is értékek szerint való segítségeket ígirték ez istenes szent 
dologhoz. 

Melly rendeléseknek és törvényeknek tenora így követ
kezik : 

A fogarasi olá scholának rendi és törvényi. 

I . Az olá schola helyéről, épületeiről és immunitásáról. 

1. Az olá schola mindgyárt a magyar schola mellett 
légyen az nagy haszonért, úgymint jobb módgyával való in-
spectióért, az olá tanítványoknak magyarul való tanulásokért, 
a magyar, deák írásnak is könyebb megtanulhatasáért, érté
séért, és viszont hogy a magyar scholabéliek is, a kiknek 
kedvek lészen hozzá, olá szót és írást tanulhassanak. 

2. Az oláhoknak légyen külön lakások, mind mesterek
nek, succrescendeseknek, és külön való auditóriumok, udvarok, 
de az melyből köz ajtón öszve járhassanak; kik szép egyes-
ségben is tartoznak egymással élni: különben érdemek szerint 
meg büntettetnek az mesterektől. 

3. Immunitások azon légyen, mely a magyar scholának. 

I I . Az olá mesterről. 

1. Légyen igen jó ólául mind írni, mind szólani tudó, 
igaz tudományú, tudós ember, a magyar reformata scholák-
ból való. 

2. Kiknek hivatalja és be állatása Fogarasnak ura és 
főtiszti méltóságából légyen, a fogarasi ministeriumtól vagy 
consistoriumtól. Függése is egészszen innen. 

3. Tanítson legelsőbbeh mind nagyot, kicsint az olá ábécére, 
azok a betűk szerint, a jó igazán való olá írásnak, kiváltkép 
penig az Fejérváratt nyomtatott Ujtestamentomnak, psalterium-



nak és catechesisnek olvasására; azután mindgyárt és a köz
ben is tanítsa őket capita catechetica ólául, ugy mint Miatyánkra, 
Apostoli credóra, Tizparantsolatra, Keresztség és Ürvatsorája 
szerzésére, és az eCclesiai fenyíték rendelésre. Ennek felette 
az oláhul való éneklésekre, a szerint a mint a karánsebesi 
és lugosi ecclesiákban (hoc addito, hogy olá betűkkel kell le 
írni azokat), a catechesisre, az igazán való olá írásra. A gram-
maticusokat és egyébb succrescenseket, kik az egyházi szol
gálatnak reménsége alatt az oskolában* tartatnak, a prediká-
lásnak módjára is, avagy csak gyengédeden a catechesisből. 

4. Tanítson penig mind annyi órákon legalább mint az 
magyar mester. 

5. A magyar mesterrel jó correspondentiát tartson, mint 
egyenlő tisztbeli atyafiak, és mind ketten a tanítványokkal is 
tartsanak együtt egymás között, hogy sem az oláhok a magya
roktól ; sem a magyarok az oláhoktól semmi némű boszusággal 
ne hántassanak. Nem tartván ezt meg az mesterek, a vétek
nek mivoltához képest vagy a magistratus büntetése szálljon 
reájuk, vagy csak elsőben elöljáróba a consistorium nehéz 
censurája légyen rajtok. 

6. Az olá templomban szorgalmason a szent dolognak 
gyakorlására kivált képpen vasárnapokon és innepeken és 
halott temetésekre ha kívánják eljárjon az egész scholával 
együtt és az oláhul való éneklést a karánsebesi és lugosi 
ecclesiáknak énekek szerint peragálja, maga cántorkodván 
vagy praecinálván. 

7. A rendszerint való mindennapi könyörgéseket is men
tül hamarébb oláhul fordítván (melyben éljen az jól oláhul 
tudó embereknek segítségével is) maga mondja el az olá 
templomban, avagy csak addig, mig a rend szerint való olá 
pap megtanulhatja és el tudja mondani. 

8. Mestert oláh falukban addig ki ne adjon, valamíg az 
oláhul való olvasást, írást promte nem tudja, mig jól énekelni 
nem tud, az catechesist meg nem tanulja, melynek rend 
szerint próbáját (jelét) mutattassa meg is véle. A közönséges 
examenek idején a visitatorok, cirkálók is meg nyugodván 
rajta, salariumának a magistratus ítéletiből és a consistorium-
nak megegyezéséből megkissebbíttetésének büntetése alatt. 

I I I . «A grammatikokról és egyébb succrescensekről. 

1. Az egész Fogaras földén lévő grammatikok mindenün
nen tartozzanak ez fogarasi olá scholában tanulni be jönni, 
különben grammatikságokból ki vettetnek a jobbágyi állapotra. 



2. Mindenek előtte isteni félelemre szoktassák magokat, 
estve, reggel ordinarie magokban könyörögjenek, a catechesis 
végin a tanulók számára írott könyörgésekkel olá nyelven 

3. Szorgalmatoson tanuljanak és tanítsanak, ha mely 
gyermek rajok bizattatik. 

4. Valamely tanitvánt mesterek hire nélkül magokhoz 
ne fogadjanak. 

5. Minden estve közönséges könyörgést tegyenek olá 
nyelven a scholában, mint a magyar scholában szokott lenni, 
a kik el mulatják, elégséges okok nem lévén, egy pénzzel 
büntettessenek. 

6. A leczkóknek mesterek hire nélkül el mulatóinak egy-
egy ezipójokat vonják el. 

7. A kik vasárnapokon az egyházi szolgálatot el mulat
ják, praebendájok vonattassék el, adattassék másoknak, ha 
az hetedszakait, azok a kiben a rend lészen, egy pinzt adgya-
nak; így akik az halott temetéseken is jelen nem lesznek. 

8. Az halott temetéstől aszerint fizessenek a mesternek 
és grammatikoknak, mint a magyar- mesternek. 

9. Valamely papságra menendő grammatik vagy más 
akárki e fogarasi olá scholában nem tanul, tanulását ott nem 
végzi, Fogaras földén pap ne lehessen. Ha valakik proto-
pap, vagy falu be fogadnák, a magistratus büntetésében 
maradjanak; a bé állott pap is jobbágygyá tétessék, hanem 
ha a scholában jönne mindgyárt tanulni, cursusát ott 
végezni el. 

10. Külvaló pap, mester Fogaras földére ne jöhessen 
valamíg a fogarasi olá scholában arra való találtatik. Ha penig 
ott nem lészen, Fogaras földén valót fogadjanak, hogy valamint 
valamely ész-vesztő ne jöjjön közikben. Ha különben cselekedné
nek, a magistratus ki veti őket, és egyébként is meg bünteti 
mind azokat, mind a protopapokat, falukat. 

11. A grammatikoknak, a kik már jól épültének, mig 
az scholában laknak is, szabad légyen kiváltképpen vasárna
pokon, innepeken, egyébkor is, mikor érkeznek a fogarasi olá 
templomban és a falukon is predikállani, magok gyakorlásá
nak okáért, mind azáltal a rend szerint való papnak hírével 
és meg egyezéséből. 

12. A mely grammatikoknak és egyéb succrescens iffjak-
nak is, elég gazdag szülei vannak, az scholához rendelt bene-
ficiummal nem élhetnek, hanemha a szüléjek a világosságnak 
és abban való nevekedésnek gyülöléséből teljességgel nem 
akarnák táplálni őket, azonban az iffjak igen jó indulatuak 
volnának. 



IV. Az schola visitatoriról. 

1. A schola visitatori legyenek primario a fogarasi mi
nisterek és a consistoriumbéli deákos értelmes, jó oláhul 
tudó két, három inspectorok, két két, mentől tudosabb bojé-
rokkal és oláh prédikátorokkal együtt. 

2. Tisztek ezeknek a scholát minden holnapban ad mini
mum meg circalni jó lelkiismerettel, mint járjon el minden 
rend, mester és egyebek, tisztekben, mint nevelkedjenek a 
tanítványok az tudományban és a törvényt mint tartják meg. 

3. Mégis ezeknek tisztek minden esztendőben két két 
publicus exament instituáltatni. Tavaszszal két héttel Húsvét 
előtt, és őszszel szüret előtt ugyan annyival, melyre convo-
cáltassanak a fogarasi főtisztek authoritásából a bojérságnak 
és oláh papságnak az értelmesi és egyéb illendő emberek is, 
hogy lássák a szép nevelkedést. 

4. Ha kik vagy a gyermekek, vagy a succrescensek 
közzül, bővebben való öregbülésért a tudományban a deáki 
scholában akarnak promoveáltatni, az oláh scholában végezvén 
dolgokat, ezen visitatoroknak hírekkel és akaratokból, ítiletek-
ből légyen; promoveálják is örömest a kik arra illendők. 

V. Az oláh scholamester fizetésirül, és az scholai succrescen-
seknek sustentatiojokról. 

I . Az schola mesternek fizetése: 

Mi töllünk az schola mesternek 

Pinz fizetés negyven forint fl. 40 
Buza tizenhat köböl . Cub. 16 
Bora huszanöt veder 25 
Sere nyolczan veder 80 
Verő marhája kettő Nro. 2 
Avagy azért négy forint fl. 4 
Sajtja kettő Nro. 2 
Fája huszanöt szekérrel Nro. 25 
Bojéroktól pinz fizetése ötven forint fl. 50 
egy egy tyúk esztendőt által. Az több része a pinznek, mivel 
minden bojérnak esztendőnként ötven ötven pinzt kell adni, 
egy egy tyukat, a praebenda nélkül való succrescensek és 
szegény gyermekek számokra légyen. 

A didactrum a fogarasi oláhok, görögök és az kivül való 
bojérok, gazdag paraszt emberek gyermekétől, légyen a szerint 
mint a magyar scholában; nem kívánván sem a kivül valók-



tói, sem egyebektől duplumot. Az szegény emberek fiai és az 
scholában lakó succrescensek ingyen taníttassanak. 

I I . Az alumnusok sustentátiojok. 

1. A scholában lakó szegényebb szerű grammatik iffjak-
nak, a legjobb indulatuakban nyoltznak, per annaliter egy egy 
személyre napjában négy négy czipót rendeltünk várunkból 
adatni fogyatkozás nélkül, kiké is legyen leg elsőben a pro-
motura a mesterségekre és a predikatorságokra. 

2. Az oláh papok is sustentatiójokra ezeneknek huszon
öt-öt pinzt, egy egy tyúkot adjanak egész Fogaras ^földén, 
hasonlóképpen a faluk is huszonöt-öt pinzt adjanak. 

3. Mely bojérokról, oláh papokról és falukról való col-
lectákat tartozzanak az udvarbirák két terminuson, ugy mint 
a publicum examennek idején, fideliter administraltatni, sub 
poena totidem summae ab eorundem salario defalcandae, melyet 
a főtiszt, exequalhat. Ezeken kivül is ha mit többet kelletnék 
a jobb épülethez képest ezekhez adni, vagy penig meg job
bítani, el változtatni ezekben, arra való szabadságot magunk
nak és maradékinknak, sőt ezután is ez fogarasi földnek igaz 
legitimus vallásunk, a reformata religion levő urainak fenn-
hagyjuk és tartjuk. 

Mi azért ez rendeléseket. és törvényeket, mint a melyek 
sem a köz igassággal, sem az ország törvényével semmiben 
sem ellenkeznek, az Isten dicsőségére penig és az oláh nem
zetnek épületekre felette szükségesek, a szerint a méltóság 
szerint, melylyel Isten kegyelméből ez fogarasi baronatust 
birjuk, mind egészen, mind penig minden czikkelyében, rekesz-
tékiben, helyén hagyjuk, javaljuk és meg erősítjük jure perpetuo. 
Melyeknek ugy mint a köz jóra és leg feljebb az Isten dicső
ségére igen szükséges constitutioknak szakadatlanul való meg
tartására a nagy ur Istennek nevében kötelezünk minden 
utánnunk következendő successorinkat, és azután is post 
nostram defectum (melyet Isten távoztasson) ezen Fogaras 
földének minden legitimus urait in perpetuum; ez fogarasföldi 
minden rendbéli fő és kissebb rendű tisztviselőinknek penig, 
nevezet szerint penig Gyerőmonostori Kemény János urnák 
fogarasi főkapitányunknak, constitualandó praefectusunknak, 
főudvarbiráinknak, porkolábinknak, ispánoknak és ezen meg 
irt fogarasföldi minden rendbéli tiszteinknek, bojéroknak, proto-
papoknak és papoknak, mostaniaknak és jövendőbélieknek 
igen serio hagyjuk és parancsoljuk, hogy ez rendelésinket és 
törvényeket in omnibus punctis et clausulis sancte et illibate, 



fogyatkozás nélkül megtartsák in perpetuum, sub gravi indigna-
tionis animadversionisque nostrae poena. Prout acceptanius, 
approbamus, harum nostrarum, chirographo et sigillo nostro 
munitarum vigore et testimonio literarum mediante. 

Datum in arce nostra Fogarasiensi, die tertia mensis Ápri
lis. Anno domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo septimo. 

(L. S.) Susanna Lórántffi m. propria. 

Eredetije az egyházközség levéltárában XXIX. csomag 298. sz. alatt. 

ö t . 

G ö r g é n y , 1662. Május 16. Apafi Mihá ly fejedelem Szi lvási M i h á l y 
o láh ref. tanító számára a Lórántffi Zsuzsanna á l ta l rendelt 

fizetést biztos í t ja . 

Michael Apafi Dei gratia princeps Transylvaniae, partium regni 
Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 

Fibelibus nostris egregiis, et nobilibus provisioribus, 
rationistis frumentarum et clavigeris arcis et bonorum nostro-
rum Fogarasiensis nobis dilectis. Salutem et gratiam nostram. 

Tiszteletes Szilvási Mihályt fogarasi oláh mestert hasz
nos szolgának Ítélvén azon helyben, elébbeni méltóságos Feje
delemasszony Lórántffi Susánna idejében az mely fizetése 
rendeltetett volt, mi is a szerint annuáltunk annak, ugy hogy 
ha hasznosan munkálkodik, több kegyelmességünket is várja. 
Parancsoljuk annakokáért felyebb meg irt híveinknek kegyel
mesen és serio, ez kegyelmes annuentiánkat igy értvén hoz
zája, mint ennek előtte, ugy ezutánnis azonn meg irt Szilvási 
Mihálynak conventiója szerint járandó mindennemű fizetését 
adja k i ; praesentium testimonio acceptáltatik ratiojában. Secus 
non facturi; praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum 
in curia nostra Görgeniensis die decima sexta mensis Maji 
Anno domini millesimo sexcentesimo sexagesimo secundo. 

A scholának erigálásában penig Tiszt Híveink, hogy 
szorgalmatoskodjanak, melynek is alkalmatosságával nagyobb 
épület is láttassék az iffjaknak dolgokban, serio parancsoljuk. 

(L. S) Michael Apafi m. p. 

Az egyházközség II. számú jegyzőkönyvéből 53. lap. 



6. 

A kolozsvári táborban 1662 j ú n i u s 23. Apafi Mihály fejedelem 
a fogarasi ref. egyház jogait az ottani o láhok túlkapásaival 

szemben védi . 

Michael Apafi, Dei gratia princeps Tranniae, partium regni 
Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 

Fidelibus nostris universis et singulis generosis, egregiis 
et nobilibus capitaneis, provisoribus, castellanis moderius item 
et futuris quoque pro tempore constituendis, cunctis etiam aliis 
cujuscumque status, conditionis, gradus, honoris ordinis, 
dignitatis, officii, functionis et praeeminentiae hominibus in 
districtu terrae nostrae Fogaras, ubivis constitutis et commo-
rantibus praesentes nostras visuris salutem et gratiam nostram. 

Fogarasi ecclesiánk lelki pásztora, tiszt. Szakmán Péter 
ur azonn ecclesia nevével jővén hozzánk jelenti alázatossan 
ecclesiájának sok akadályát, fogyatkozását, melynek 1.) Tudni
illik, hogy az előtt Fogarasban az oláhoknak templomok nem 
lévén, nem régen engedtetett volna meg adományért templo
mok csinálása, mely az fogarasi ecclesiának szabadsága ellen 
volna. 2 ) Hogy az oláh püspöknek semminemű ecclesia igaz
gatására Fogarasba bé menni szabados nem volt, most penig 
az oláh püspök ellenkezőt akar cselekedni. 3.) A mely fundu-
sukat, házakat az oláhok meg vesznek, kiktől contribuálni 
szoktak az Ecclesia közönséges javára, oláh püspök akarat
jából, az oláh papok számára akarják fordítani. 4.) Hogy a 
tanítók szolgálatját és fizetéseket változtatni akarják tiszteink. 
5) Hogy az oláh mesternek is fizetését akarnák változtatni. 
Kinek alázatos instantiájára kegyelmes tekintetünk lévén, 
fogarasi minden tiszteinknek kegyelmesen és serio parancsol
juk, ez kegyelmes annuentiánkat vévén, valamelyekben ő 
kegyelme bennünket requirált, mind azokban (az régi usus 
szerint) kegyelmetek procedáljon, az bé vett szokás tartassék 
meg, mind az ecclesia szabadságára nézendő dolgokról, mind 
az tanítók s oláh mester állapotjáról. Secus nequaquam facturi; 
praesentibus perlectis, exhibententi restitutis. 

Datum in castris nostris ad Kolosvar sitis die vigesima 
tertia mensis Junii. Anno domini millesimo sexcentesimo sexa-
gesimo secundo. 

(L. §v) Michael Apafi m. propria. 

Az egyházközség II. számú jegyzőkönyvéből 52. lap. 



7. 
Fogaras, 1664. febr. 22. Apafi Mihály fejedelem jóváhagyja ós 
megerősít i a fogarasi ref. e g y h á z k ö z s é g igazgatására v o n a t k o z ó 

articulusokat. 

Michael Apafi Dei gratia princeps Transylvaiiiae, partium 
regni Hungáriáé dominus et Sicolorum Comes etc'. Fidelibus 
nostris genercsis egregiis nobilibus capitaneis, provisoribus, 
castellanis, caeterisque officialibus arcis nostrae Fogaras 
modernis et futuris quoque pro tempore constituendis; provi-
dis item iudici ac universis incolis et inhabitatoribus oppidi 
nostri Fogarasiensis, nobis dilectis. Salutem et gratiam 
nostram. 

Isten ez országnak igazgatássára elő állitván, emberi 
reménség kivül bennünket, első tisztünknek ismervén ezt, 
hogy az Isten dicsőségére tartozó dolgokra hivatalunk szerint 
való gondviselésünk légyen, igyekeztünk rajta, hogy az mi 
országunkban lévő ecclesiacban az hol az istenes igazgatás
ban fogyatkozás vagyon, ott rend jó állíttassék fel, az hol 
penig a sz. irás szerint való jó rend vagyon, az jneg tartás-
sék. Minekokáért a fogarasi ecclesiának igazgatására tartozó 
articulusokat, annak első predicatora T. Tsengeri István, az 
ott való ecclesiai consistorium tetszéséből elő adván, istenesen 
kére rajta, hogy az Isten akaratja szerint az ecclesia épüle
tinek nagyobb előmeneteli igy következhetvén, mint az ország
ban levő summus és orthodoxus magistratus, Istentől nékünk 
adatott hatalommal confirmálók. Mely articulusok tenoré ez : 

I . Noha egyébiránt is szükséges volna, de mivelhogy a 
tisztviselők közzül is mind fő, mind köz renden levők, mind 
most mind ennek utánna is következhetendő időkben nem 
mindnyájan azon evangelica orthodoxa religion vannak, melyre 
nézve kevesebbé is vigyáznak az egyházi dolgokra mint sem 
kívántatnék, szükség annak okáért, hogy ez helyben tizenkét 
számú válogatott jó lelki ismeretü religiosus emberek válasz
tassanak, kik vallásukon való tisztviselőkkel és az egyházi 
tanitókkal, predicatorokkal egyező értelemből visellyenek jó 
gondot az ecclesiának minden szükséges dolgaira, nem ugy 
ugyan mintha azok vagy másokkal tartatnának, vagy magokat 
egész ecclesia gyanánt állítanak lenni, söt inkább noha elöl
járók és vigyázók is lesznek, mindazáltal tantum aberit, hogy 
maguknak valami rendkívül való authoritast és potestast vin-
dicaljanak, hogy méltóbban neveztessenek szolgáknak az 
ecclesiában a munkára nézve, mint sem nagyobbaknak az 
uralkodásra nézve. Es e dolgoknak mivoltára képest a melyek-



ben kívántatik az ecclesiában levő több értelmes emberekkel 
is communicalni tartozzanak az szükséges dolgokat. 

I I . Ez tizenkét personák mellett kell lenni nevezet sze
rint két egyházfiaknak, kiknek egyike nemesi, másika városi 
rendből álló légyen. Ezek percipialják és exigalják a praedi
catoroknak mestereknek fizetését. Ezek mindazáltal semmi 
errogatiot tenni ne merészeljenek, hanem az perceptoroknak 
administralják kezekhez az exigalt jövedelmét, quietantiát 
vévén az perceptoroktól. Mely egyházfiak mindazáltal az ő 
meg nevezett tiszteken kivül magokat ne egyelitsék, ne is 
tartsák ugy mint a fenn meg irt egyházi igazgatásra rendel
tetett személyek: és mivel perceptiok, administratiok forognak 
kezeknél iuramentummal is adstrictusok legyenek, az melyet 
az ecclesiasticuin consistorium exigaljon. 

I I I . A fenn megnevezett tizenkét personákon kivül ordi-
naltassanak két személyek perceptoroknak, kiknek egyike a 
nemesi, másikja a városi rendből álló legyen, azok percipiál
ják az ecclesiára nézendő minden proventusokat és ugyanazok 
is errogálják, de ne az consistorium commisioja s hire nélkül, 
és mind a perceptiokban, mind pedig az erogatiokban külön 
külön egyik is cselekedni ne merészeljen, hanem mindketten 
egyenlő akaratból. Regestrumokat mindenik fél egyaránt tart
son külön külön magok, hogy eképpen error inkább ne com-
mitaltassék, vagyha egyiknek betegsége, annál inkább halála 
történnék, a másik procedálhasson a dologban fogyatkozás 
nélkül. A perceptumoknak penig és regestrumoknak conser-
válására egy láda csináltassék, kin két zár legyen, azoknak 
kulcsai az két perceptoroknál álljanak, és a láda vagy benn 
a várban tartassék, az holott tartatnak az kápolnához való 
eszközök, vagy más oly kiváltképpen való bátorságos helyen. 

IV. A fenn megemlített 12 personák a nemesi és városi 
rendből pari numero eligaltassanak nem excludáltatván még 
a vallásukon levő magistratusok is, mivel az ecclesiában levő 
botránkozásoknak meg orvoslása és egyéb jó dolgoknak elő
mozdítása az ő segedelmek által mehet külsőképpen jobban 
végben. 

V. Ezen számú személyek közül választassanak két bor-
birák, kik az városi kortsmából való, ecclesia számára járandó, 
Ordinarius proventust, — viszont két vásárbirák kik az ecclesia 
számára rendeltetett vásári vámot, — ismét egy harangozó 
ki az harangok jövedelmit percipiálják és az perceptoroknak 
kezekben administralják, partiale Regestumok mellett quien-
tantiát vévén az perceptoroktól. Ezen kivül is peniglen, az ő 
gondjokra bízatott ecclesia javainak igazán be szedetése és 



az perceptorok kezéhez való adására ezen személyek hittel 
kötelesek légyenek. 

VI. Efféle ordináriumoknak, vagy ha mikor extraordinarie 
kelletik valamit az ecclesia javára felszedni avagy véghez 
vinni, affélékben is valamikor kivánni fogják, a consistorium 
istenes tanácsa szerint, mind az egyháznak, mind a bor- és 
vásárbirák, mind pedig a harangozó meg jelentvén hogy 
némellyek vagy procrastinálnak, vagy annál inkább vakmeröl-
ködnek megadni és véghez vinni, amivel tartoznak, a nemesség 
részéről egy szolgabiró, a városi részről egy polgár adattassék 
melléje, kiknek is haugyan vakmerőségtől viseltetvén nem 
engedelmeskednének, annak utánna a magistratus adgyon 
brachiumot melléjek, kik nolle velle az ellen rugódózókat ad 
affectuaudum compellalják. 

VII . Mivel penig ugyan azonok erogalnak, a kik perci
piálnak rendeltessenek azért a 12 personák közül a kétrend
beli statusból két exactorok kik tartozzanak annuatim, avagy 
ad summum minden fél esztendőben, igazán számot venni a 
perceptumokról és administratumokról, conferálvan mindenik 
rendbélieknek ratiot és mindazokat a fenn meg nevezett in-
spectoroknak brevi conpendio elejékben terjeszteni. 

VIII . Ha mikor vagy praedicatoroknak vagy mestereknek 
vocatiot kell adni vagy azokat elbocsátani, a meg nevezett 
inspectorok elsőben magokban consultálódván és deliberálván, 
azután az ecclesiában levő több értelmes embereknek is ele
jékben terjeszszék és aképpen egyenlő tetszésből cseleked
jenek, ki nem rekesztvén mindazáltal sem ezekből, sem egyéb 
szükséges dolgokból ez helyet biró vallásunkon levő fő patro-
nusoknak istenes tetszéseket és segedelmeket. A második 
praedicatornak penig vocatiojának, az első praedicatornak az 
okon is hirével kell lenni és consensussával, mivel tőle rész 
szerint való saláriumocska is szokott járni. 

IX. Mivelhogy penig ez hely mind kiváltképpen privile-
giátus volt, mind penig ez országi ecclesiáktól külön rekesz
tetett és az praedicatorok is nem convocálhatnak holmi dol
goknak igazgatására több praedicatorokat, egyéb iránt penig 
az jobb rend és a dolgoknak szebben folyása, hasznosab
ban való kimenetele is azt kiványa; annakokáért ha mi oly 
dolgok occurálnak az ecclesiában, mellyeket vagy törvénynyel 
vagy más módokkal kellene igazításban venni, az praedica
torok ne csak magoktól cselekedjenek, hanem a megnevezett 
egyházi birákat adhibeálják, azok is reciproce illendő serény
séggel és jó lelki ismerettel cselekedjenek az ecclesiára nézendő 



igazgatásokban és igy lehet meg hogy mind a két rendből 
álló birák megegyezvén a dolgon, akadok nélkül való jól 
eligazitási lehetnek az ecclesiát illető állapotoknak. 

X. Esnek néha olyan dolgok is, hogy némely praedica-
torok valakiknek simplex relatiójokból, nem is oly hiteles 
emberektől peniglen, felindulván, ottan alkalmatlanul tractál-
ják az embereket, még penig publice. Hogy azért ez helyben 
afféle alkalmatlanságok is ne következzenek, illyen rend tar-
tassék, hogy a fenn meg nevezett inspectorok, sub bona con-
scientia tartozzanak vigyázni (nem csak a külső tisztekre 
támaszkodván) minden ecclesiára nézendő szükséges dolgok
nak helyben állatására, mind penig minden szükséges dolgok 
emendálására; és ha kiket az ecclesiának társaságában olly 
tzégéres viselkedésben vagy egyéb illetlen magok viseletében 
tudhatnak lenni, nevezet szerint paráznaságban élőket, illet
lenül másutt magokat egyben esküttetőket, vagy az öszve-
esküttetés előtt ecclesia botránkoztatására tilalmasán együtt 
élőket, házasságbéli jó kötelességek ellen egymástól külön 
lakókat, fajtalan életre indultakat, gyilkosokat, lopókat, orgaz
dákat, paráznaságnak és egyéb gonoszságnak mivelőinek párt 
fogóit, afféléknek lappangatóit, varázslókat és affélékkel con-
versálkodókat, comtemptusból az Isten igéjének megvetőit, 
vasárnap megtörőit, sacramentumokkal vagy nem élőket, vagy 
azokkal gonoszul élőket, büvös-bájosoknak hivőket, részege-
désben elmerülteket, megbotránkoztatókat és több hasonló 
vétkes dolgokban élőket, egymással communicalván, a prae
dicatoroknak is megjelentsék, egyenlő tetszésből afféléket 
atyafiságos szeretetből, isteni fenyítékekkel megintsék és éle
teknek meg jobbitására igyekezzenek: mely is ha rajtok nem 
fogna, annakutánna előhivatván ő kegyelmök mind együtt 
meg dorgálják és ha ugyan vakmerőképpen még is nem 
resipiscalnak, annak utánna az egyházi rendek éljenek az 
Istentől nékik adatott fenyítékkel; azonközben a magistratu-
soknak is légyen illendő animadversiója affélékre. Ezen Pro
cessus meg tartassék a delegata personák között is, hogy ha 
ki közülök vagy hivataljokban el nem járnának, vagy penig 
magok viselésében exorbitálnának, egymást atyafiságos szere
tettel megintsék. Söt istenes indulatjából maga a fő magistra
tus is submittálja magát annak, hogy ha vagy tudatlanságból, 
vagy tudva is, valamely informatioból és indulatból excedalna; 
ezen becsületes egyházi birák, megjelentvén a praedicatorok
nak, azoknak egyenlő tetszésekből, illendő becsülettel és reve-
rentiával, ha meg intetik, nem csak nem difficultalja subeálni, 
söt inkább becsület gyanánt veszi, csak ne contemptusból 



arroganter és abusive, hanem istenes kötelezéséből jó lelki
ismerettel légyen a dolog. 

X I . Jőnek néha városunkban holmi idegen szegények, 
néha viszont találkoznak betegek, kik az praedicatoroknak 
avagy hirekkel sem esnek, avagy igen későre: szükség annak 
okáért az inspectoroknak az ilyenekre szorgalmatosan vigyáz
niuk, és egymással communicalván, a praedicatoroknak érté
sekre adniok és azokat amiben lehet gyámolitaniok, mind 
magoknak látogatniuk, mind penig praedicator uramékat hoz
zájuk elhivniok és mind vigasztalniuk, mind penig egyaránt 
való jóakarattal és segítséggel, ha halálok történnék is hoz-
zájok lenniek. Mivel penig az idegeneknek városunkban való 
jövetelek gyakrabban a nemesek hadnagyának és város birá-
jának szoktak hírével esni, tartozzanak azok vagy az inspecto
roknak, vagy a praedicatoroknak értésére adni. 

XII. Mivel Isten ő felsége a mi kegyelmes aszszonyunk-
nak, Tekintetes és Nagyságos Bornemisza Annának szivét 
arra hajtotta, bírta hogy ez helyben ispotály házat erigáltas
son és abba bizonyos számú alamisnára érdemes szegények
nek a várból praebendát adasson: ezekért szükséges inspector 
uraméknak azokra is szorgalmatosan vigyázniok, meglátván 
kik érdemesek jó lelkiismerettel az alamisnára, kik nem; oly 
ispotály mestert is rendelniek, ki fogyatkozás nélkül viseljen 
gondot azonokra. 

X I I I . Az egyházi rendeknek is magok viselésére szük
ség vigyázniok és ha miben kívántatik meg is inteniek. Az 
egyházi rendek közt ha mi egyenetlenséget esmérhetnek, azt 
szép atyafiságos szeretettel complanalniok és mind a fenn 
meg irt dolgokban és egyéb occurrálhatandó állapotokban 
szép egyező értelmet viselvén, szorgalmatosan hivataljaikban 
eljárniok. Az oskolákban lévő mesterre és deáki rendre is szük
séges reá vigyázniok, reájok szorgalmatos gondot viselniek, és 
hogy az mint a reájok való gondviselés meg lészen, ugy 
disciplinában levő tartozásoknak is meg kelletik lenni, hogy 
anmdval inkább az éjszakai kinjárástól s egyéb mindenkori 
magok viseletlenségüktől, magokat meg tartoztatván, másokat 
is affélékkel meg nem botránkoztatván, a tisztességes tudo
mányoknak tanulásában gyarapodhassanak; melly ugy leszen 
meg. ha mind a tanítók, mind a tanulók, mind az tudomány
ban, mind az életben az jó oskolai törvényekhez tartják 
magokat. 

XIV. Ezen kivül is penig ha mi oly szükséges dolgok 
az Isten tiszteletére, az ecclesiának épületire és az istenes 
rend tartására nézendők occurrálnak és kívántatnak, commu-



nicálvan ő kegyelmek mind egymással mind a tanítókkal, 
mind penig az itt levő magistratusokkal, egyenlő értelemből 
munkálkodjanak és providiáljanak, ugy hogy a magistratusok 
tartozzanak minden személyválogatást és egyéb tekinteteket, 
avagy adományokat félre tévén, az meg egyezett istenes jó 
dolgoknak végben vitelében: ellenben penig az ecclesiában 
következhető botránkozásoknak elhárításában szorgalmatosan 
munkálkodni. Az inspectorok is penig közönséges istenes meg
egyezésből és serénységből afféle szükséges dolgokat hiva-
taljok szerint való hatalommal a magistratust kényszerítsék 
exequáltatni, melyet ha a magistratus nem akarna cselekedni, 
elsőben privatim, azután publice meg intessék, ha ugyan meg 
keményiti magát, az ecclesiastica censura és az summus val
lásunkon levő magistratus büntetése pro merito rei rajta essék, 
mely poena a tisztekben el nem járó inspectorokon is reci-
proce meg légyen. Igy lészen hogy a sok különböző vallású 
emberek és nemzetek közt is tündököljék az Istennek tisz
teleti és azok is indíttassanak a szép egyességnek és jó 
gondviselésnek rendtartásnak látása által az Istenhez való 
megtérésre, az ecclesia is penig és annak tagjai ne jussanak 
fogyatkozásra, hanem inkább mint az Isten igaz ismeretiben 
és tiszteletiben, mindegymáshoz való lelki szeretetben, egye
nesen Isten országának keresésiben gyarapodjanak. 

Mi azért ezeket a fogarasi ecclesia igazgatására tartozó 
articulusokat Isten törvényével és a közönséges igassággal 
egyezőnek lenni ismervén, Isten országa építésére való feje
delmi kötelességünk szerint, Istentől nékünk adatott méltó
sággal (mind ezeket helyben hagyván) kegyelmesen paran
csoljuk minden fenn meg irt híveinknek és helyben lévő 
református lakosoknak, hogy ezek szerint az articulusok szerint 
igazgatódni, és az kiket ez néz igazgatni, az ecclesiában seré
nyen igyekezzenek, hogy az istenes engedelemtől, Isten dicső
sége helyben maradjon és terjedjen. Másképpen az ellen 
cselekedők érdemlett anim adver siónkat, el nem kerülik. 

Datum in arce nostra Fogarasiensi 22. Februar. Anno 
domini millesimo sexcentesimo sexagesimo quarto. 

(L. S.) Michael Apafi, m. propria. 

Eredetije az egyházközség levéltárában. I. csomag 12. szám alatt. 



8. 
Fogaras, 1665. ápril 10. Bornemisza Anna fejedelemasszony ren
delete a sárkány i é s bethleni szász - evang. e g y h á z k ö z s é g e k 

igazgatásáról . 

Anna Bornemisza dei gratia princípissaTransylvaniae,partiumque 
regni Hungáriáé domina et Siculoram Comitissa etc. 

Fidelibus nostris generosis, egregiis et nobilibus, prae-
fecto, capitaneo, provisori, castellano, coeterisque officialibus 
arcis nostrae et terrae Fogarasiensis modernis et futuris, pro 
quoquis tempore constitutis, providis item villicis ac iuratis 
coeterisque universis incolis et inhabitatoribus possesionum 
nostrarum Sárkány et Bethlen. Salutem et gratiam nostram. 

Tudom az függetlenségből származott, ezután is szár
mazható egyenetlen zűrzavart, a sárkányi és bethleni eccle-
siakban. Mivel fogarasi baronátusságunk alatt a szász püspök
nek semmi iurisdictiója nincsen, az Isten dicsőségihez való 
kötelességünktől viseltetvén nem szenvedhetjük, hogy az meg
nevezett szász ecclesiák, azoknak praedicatori (az mi birtokunk 
alatt lévén) csak azt cselekedjék, a mit akarnak az egyházi dol
gokban, hanem a fogarasi reformata ecclesia (holott ennek előtte 
is ettől kellett nekiek függeniek és hallgatniok) praedicatori-
ból és inspectoriból álló consistorium tói függeni akarjuk, telyes 
hatalmat adván a megnevezett consistoriumnak a sárkányi 
és bethleni ecclesiákban is, az Isten igéje szerint való egyházi 
minden igazgatásra, ugy mint az hívandó praedicatorok 
választására, a jelen valók vizsgálására, az illendőknek hely
ben hagyására és ha kik illetlenül^ rendetlenül, a felső autho-
ritástól nem függvén, férkéztetnek be, erkölcsteleneknek talál
tatnak, készséggel egyező értelemből való megváltoztatására; 
annak felette az ecclesiában fennforgani szokott minden tör
vényes dolgoknak eligazítására. Parancsoljuk azért fenn meg 
irt minden rendbéli híveinknek, jobbágyainknak, hogy a fenn 
meg irt consistoriumot a sárkányi és bethleni ecclesiáknak 
istenes javára nézendő minden dolgokban elő menni engedje 
és az egyházi dolgoknak igazgatásában fogarasi tiszteink 
(külsők lévén) magát belé elegyíteni senki ne merészelje, az 
ecclesiai igazgatás azon ecclesiai hivatalban levő tiszteket 
illetvén: alioquin ha kik vakmerőképpen engedetlenkednek, 
az már meg irt faluinkban lakók és praedicatorok avagy job
bágyok közzül, tizenkét forintokon convincaltassanak a meg 
nevezett consistorium által ez levelünk erejével, ha kívántatik 
fogarasi várunkhoz való tiszteink executorokat adván melléjek, 



rajtok exequáljanak, és a fogarasi ecclesia számára, azon 
ecclesia hites perceptorai kezében administráljanak. Mind 
fenn meg nevezett fogarasi külső tiszteink is penig, mind azon 
ecclesiának consistoriuma, ez rendelésünket fogyatkozás nélkül 
meg tartsák, másokkal is a fenn meg irt mód szerint meg 
tartassák sub gravi indignationis et animadversionis nostrae 
poena. Secus nullatenus facturi. Praesentibus perlectis exhi-
bentibus restitutis. 

Datum in arce nostra Fogarasiensi die decima mensis 
Április. Anno domini millesimo sexcentesimo sexagesimo quinto. 

(L. S.) Bornemisza, m. propria. 
Eredetije az egyházközség levéltárában. I. csomag 16. szám alatt. 

Fogaras, 1665 Ápri l i s 10. A Fogaras városi o láhok é s g ö r ö g ö k 
Bornemisza Anna f e j e d e l e m a s s z o n y t ó l szabad va l lá sgyakor la to t 

kérnek . 

Fogarasban megtelepedett görögség, oláság alázatosan könyö
rögnek Nagyságodnak mint kegyelmes aszszonyunknak. 

Alázatosan jelentjük Nagyságodnak: ennek előtte való 
boldog emlékezetű fejedelmek kegyelmességéből, hogy mi is 
Istenünket a mi módunk szerint szolgálhatnék, előttünk való 
őrállóinkért, tisztviselőinkért Isten parancsolatja szerint imádkoz
hatnánk, meg engedtetett, hogy papot, beszerikát tartsunk, kikről 
Bethlen fejedelem levele most is meg van nálunk és Rákotzi 
György fejedelemségében is azon állapotban meg tartattunk; 
azután penig idvezült Aszszonyunk ideiben ollyan constitutio 
írattatott, hogy az oláh mester templomunkban is belátogasson, 
meg értse hogy ha a magunk nyelvünkön hirdetiké a Prédi
kátorok az Isten igijét, melyet Nagyságod is kegyelmesen 
meg láthat. Ez változó időkben penig a várossal együtt 
templomunk meg égvén, akartuk volna ujjabban meg épiteni, 
de nem tudhatjuk micsoda okokból, városi uraimék tilalmaz
ván, nem akarják meg engedni. 

Alázatosan könyörgünk annakokáért Nagyságodnak mint 
kegyelmes Aszszonyunknak, méltóztassék azon tilalom alól 
felszabadítani, ebben is maradgyon fenn emlékezeti Nagysá
god hozzánk való kegyelmességének, hogy elébbi méltóságos 
fejedelmek collatióiban Nagyságod is meg tartván építhessük 
meg templomunkat, szolgálhassuk Istenünket, pogány balga-



tagságban nem maradván, Nagyságodnak boldog uralkodásáért 
imádkozhassunk Istenünknek. 

Kiért az Ur Isten Nagyságodat meg áldgya N. K. V. V. 
(Alul a fejedelemasszony kezével.) 

Tsengeri Uram Praefectus Urammal informáljanak az 
öreg Fejedelemasszony idejében mint volt Fogarasban. 

Die 10. April. Anno 1665. 
Anna Bornemisza m. p. 

Az egyházközség II. számú jegyzökönyvéből. 54. lap. 

10. 
Fogaras, 1665. Ápril is 11. Csengeri I s tván fogarasi l e lkész é s 
Udvarhelyi G y ö r g y fogarasi praefectus v é l e m é n y e a fogarasi 

o láhok és görögök szabad va l lásgyakor la táró l . 

Humillima inforniatio. 
Kegyelmes Aszszonyunk! Idvezült öreg Rákotzi Györgyné 

fejedelemasszony idejében meg engedtetett volt ily okon, hogy 
az itt való oláh ecclesia, a több Fogaras földén valókkal 
együtt a fogarasi ministériumtól függjön, arról meg irt bizo
nyos instructio szerint és hogy ezzel, hogy itt templomok, 
papok volna, az oláh vallásoni valók az magyar ecclesia 
számára való contributiotól (mivel itt fnndustul szoktak fizetni; 
ők is a város fundusán laknak) immunisok ne lennének. 
Mostan Isten Nagyságodnok jó utat nyújtván ez alkalmatos
sággal ez nyavalyás vak nép informatiojára, Isten dicsőségére 
való kötelessége Nagyságodtól azt kivanván, oly conditiok-
kal, hogy a magyar ecclesia jövendőben a miatt meg ne 
nyomorittassék és az isteni tisztelet jobb módjával ez után 
az oláh nép között elé menjen, Nagyságod meg engedheti. 

Nagyságod alázatos hivei 
Tsengeri István, m. p. 
Udvarhelyi György, m. p. 

(A fejedelem asszony kezével.) 
Bizonyos conditiok alatt meg engedtük, melyeket ki 

adattunk. 
11. April. Fogaras Anno 1665. 

Anna Bornemisza, m. p. 

Az egyházközség II. számú jegyzőkönyvéből. 55. lap. 



11. 

Fogaras, 1665. ápril is 11. Bornemisza Anna fejedelemasszony a 
Fogaras fö ld i o láh e g y h á z k ö z s é g e k e t a Fogaras városi ref. con
sistorium f e l ü g y e l e t e alá rendeli, i l l e t ő l e g őket ott meghagyja. 

Anna Bornemisza Dei gratia Transylvaniae principissa, partium 
regni Hungáriáé domina et Siculorum comitissa etcetera. 

Fidelibus nostris generosis, egregiis et nobilibus praefecto, 
capitaneo, provisoribus, castellanis, coeterisque officialibus arcis 
nostrae ac terrae Fogaras, modernis et futuris quoque, pro 
quovis tempore constituendis, itemque vices gerentibus, boero-
nibus, item protopopis et pastoribus Valachicis eorumque audi
toribus universis et singulis in districtu nostro Fogarasiensi 
existentibus et residentibus, modernius et futuris nobis dilectis, 
Salutem et gratiam nostram. 

Első tisztünk lévén birtokunkban való minden rendek 
között az Isten dicsőségére és az közönséges igasságra nézendő 
gondviselés, követvén abban egyszersmind idvezült öregbik 
Rákotzi Györgyné fejedelemasszony, a Fogaras földi oláhok 
javokra vigyázó dicsiretes példáját, mivel itt Fogaras földén 
az oláh püspöknek jurisdictiója nincsen, azonban mind az 
oláh esperessek és papok, mind penig az oláh nép között az 
tudatlanság, erkölcstelenség és az egyházi dolgokban való 
rendetlenség, magok viseletlensége igen gyakori: rendeltük 
azért, hogy a Fogaras földi oláh ecclesiák és azoknak min
den rendbéli tagjai a Fogaras városi reformata ecclesia pré
dikátoriból és inspectoriból álló consistoriumtól függjenek. 
Plena authoritást adván a meg nevezett consistoriumnak, az 
idvezült öregbik Rákotzi Györgyné fejedelemaszszony rende
lése szerint, a', oláh papok visitatiojára és az oláh esperes-
tek, ecclesiák szentirás szerint való igazgatására. Hagyjuk 
annakokáért és keményen parancsoljuk minden rendbéli fel
jebb meg irt hiveinknek, praefectusunk, fő és vicekapitányink-
nak, udvarbiráknak, porkolábinknak, ispáninknak és ezen meg 
irt Fogaras földi minden rendbéli tiszteinknek, bojéroknak, 
protopapoknak, oláh papoknak és minden egész Fogaras föl
dén lakos oláh jobbágyinknak mostaniaknak és jövendőbéliek
nek is, hogy ez meg nevezett consistoriumot a Fogaras földi 
oláh ecclesiák, Isten szerint a fellyebb meg irt javokra nézendő 
minden dolgokban elő menni engedjék és az miben kivánni 
fogja Fogaras várához és földéhez való tiszteinktől ez hiva-
taljában elősegittessék, másképpen, ha kik Fogaras földi bir
tokunkban lakó akármi rendbéliek e dologban vakmerőképpen 



ellent tartanának, azok tizenkét forinton, vagy ha az refracta-
riusság nagyobbra méltó lészen, a dolognak érdemi szerint 
való büntetésin convincáltassanak, mely muictát rajtok a con-
sistoriumtól meg találtatván fogarasi várunkhoz való tiszteink, 
igasságosan és szorosan exequáltassanak és abból való jöve
delmet a fogarasi ref. ecclesia számára annak hites perceptori 
kezében administráljanak, sub gravi nostrae indignationis 
animadversionisque poena. Secus nulla tenus facturi; praesen-
tibus perlectis exhibenti restitis. Datum in arce nostra Foga-
rasiensi, die decima prima mensis April. Anno domini mille
simo sexcentesimo sexagesimo quinto etc. 

Anna Bornemisza, m. p. 
(L. S.) 

Az egyházközség II. számú jegyzökönyvéből. 56. lap. 

12. 

Porumbák, 1670. febr. 6. Apafi Mihály fejedelem rendelete az 
egyházi f e g y e l e m r ő l s a bethleni szász evang. e g y h á z k ö z s é g 

feletti iurisdict ióról . 

Michael Apafi Dei gratia princeps Transylvaniae, partium regni 
Hungáriáé Dominus et Siculoruin Comes etc. 

Fidelibus nostris generosis, egregiis et nobilibus prae-
fecto, capitaneo, provisori, castellano coeterisque officialibus 
arcis nostrae Fogarasiensis modernis sicut et futuris quoque 
pro quovis tempore constituendis; circumspectis item providis 
Judici ac Juratis, universisque iucolis et inhabitatoribus oppidi 
nostri Fogaras, nobis dilectis salutem et gratiam nostram. 

Látván itt a fogarasi ecclesiában az értetlen, egyenetlen 
és engedetlen emberek miatt az egyházi dolgoknak előmehe-
tetlenségét, Isten dicsőségéhez való hivatalunkbéli kötelessé
günk szerint, kegyelmes fejedelmi kötelességünkből, akarván 
e gonosznak ellene állani, ily végre, hogy amint a jó rendes 
ecclesiához illik, minden egyházi dolgok e gyülekezetben 
jobb előmenetellel lehessenek, ezen ecclesiának egyik curá-
torává kegyelmesen rendeltük nemzetes Váradi Veres Péter 
fogarasi vice-kapitányunkat és Dávid János hiveinket, teljes 
hatalmat engedvén nékiek ez fogarasi ecclesiában, hogy ennek 
praedicatoraiból és inspectoraiból álló egyházi tanátsot rendel
jenek ós állítsanak, kikkel is egyet értvén, az erkölcstelen 
embereket meg zabolázhassák, az ecclesia javára tartozó dol-



gokat igazságosan és szorossan folytassák, úgymint az ecclesia 
jövedelminek rendes és idejében való felszeretésére, be szol
gáltatására és kiadattatására, templom, parochiák és oskola 
építtetésére illendő gondot viseljenek és viseltessenek, egyéb 
ecclesia hasznára nézendő szükséges dolgokra is eszesen és 
nemesen vigyázván. Mely tisztekben hogy rendesebb és könnyebb 
forgolódások lehessen, utánok rendeltük az itt való nemessek had
nagyát Makai Jánost az nemessek és Sátorosi Fábián Andrást a 
városiak részéről, hogy ezek a fenn meg irt főcuratoroktól, egy
házitanácstól, meg értvén mit keljen az ecclesia javára elkövetni, 
arra az itt lakos embereket, személy válogatás nélkül, illendő 
rendességgel és keménységgel reá indítsák és erőltessék. 

Hadgyuk annakokáért és serio parancsoljuk hüségteknek 
és minden itt lakos rendeknek, meg nevezett hiveinket, ásók
nak substitutusit, az ecclesiának javára és hasznára nézendő 
minden dolgokban, a fenn meg irt mód szferint elő menni 
engedje, alioquin ha kik itt való lakosink közzül elébbi s 
ebbeli dolgokban vakmerőképpen ellenkednének, azon ugyan 
ezen curator uramék, a fenn meg irt egyházi tanátstsal egyet 
értő tetszések, cselekedetek által, tizenkét forinttal bűntette
sének, melyeket a vice-curatorok rajtok exigálván, harmad 
részét fárattságokért magok számára vegyék el, a többit az 
ecclesia hites perceptori kezében adgyák. Ha hol penig ezen 
curatorok is amint illenék, tiszteletben el nem járnának, azon 
poenában incurtaljanak, azt egészen az ecclesia számára be 
adván. Mivel penig ez ideig meg irt dolgokat, még ezelőtt 
néhány esztendőkkel, adtuk vala ki, do mint hogy az ecclesiai 
lelki tanítóknak változásai miatt in reali usu, amint kívántatott 
volna, in praxi nem exercealtattak, tetszett mostan holmi aka
dályoknak tollálásávaL, ez ide alább meg irt igen szükséges 
dolgok is a többihez adattassanak és igen nagy szorgalma
tossággal meg is tartassanak. A jó rend lévén azért mind 
ecclesiai, mind politikai dolgoknak a lelke, hogy e szent mun
kában is, annyival is inkább jobb és könnyebb alkalmatos
sággal, Istenünk dicsőségére az előmenetel a mostani princi
pális curatorok, mind ennek utánna valók, mind penig az 
egész városbéli tizedesek, hittel légyenek az alább megírandó 
punctumokra kötelesek. 

A curatorok arra tudniillik, hogy valami némi törvényes 
igazgatásra való dolgok elöttök fognak igazításban menni, 
minden személyválogatás, tekintet, adomány, barátság és atya
fiság respectusa nélkül, igaz törvényt és igazítást tesznek 
curator adjunctusival együtt. A több curatorok is hasonlókép
pen szükség azon okokra nézve hittel légyenek kötelesek, 



hogy mivel e város sok rendbéli nép, nemzetségből áll, és 
ottan-ottan sokféle egyenetlenségek, veszekedések, istenes és 
kegyes életű jámbor becsületes erkölcsű embereket megbot
ránkoztató erkölcstelenségek, rendkívül való tobzódások, dösö-
lések, dorbézolások (kivévén és ide nem értvén a tisztességes 
bor között való mulatozásokat, vendégségeket és lakadalmas-
kodásokat) szoktanak több ezekhez hasonló Isten ecclesiájától 
idegen dolgok esni: tehát minden tizedes, ha az ő tizede alatt 
ilyeneket hallhat, érthet és láthat, hasonló kedvezés, atyafiu-
ság, barátság, félelem és akármi tekintet nélkül, tartozzék a 
principális curátornak igazán mingyárást megjelenteni és hirré 
tenni. Az principális curator is ha a dolog oly siető, a több 
curatoroknak hirt adni s azokat convocaltatni és ha a dolog 
simplex admonitiót, három, hat vagy tizenkét foiint poenat 
illet, az szerint a patratort meg büntetni és azon büntetésbéli 
poenat meg gyűjtögetvén, a felyebb meg irt rend szerint az 
harmad részt magoknak reselválván, a két részét az ecclesiai 
perceptoroknak ugyan az ecclesia számára, administrálni tar
tozzanak és köteleztessenek. 

Tudgyuk annak felette, kinek-kinek lelkét minemű által 
járó, meg hasogató, Isten ellen való rettenetes vétek légyen 
az vasárnapnak, meg szegése és meg fertéztetése: senkinek 
annakokáért, se idegennek, se lakosnak itt vasárnapon járni 
szabados ne légyen, hanem ha akármely felől való szekér, 
vagy lovas, sőt gyalog szerben járó-kelök találkoznának e 
város kapujához érkezni is, vagy ott kivül a kapunál, vagy 
belől állíttassanak meg a vasárnapi nap el múlásáig, azután 
bocsáttassanak békével; ha kik penig vakmerőségben talál
tatván el akarnának vagy menni, vagy a várost el kerülni, 
deprehendáltatván, tizenkét forinttal büntettessenek vakmerő
ségékért. 

Noha penig a bethleni lutherana confessión lévő eccle
siák praedicatorának eleitől fogván a fogarasi orthodoxa 
ecclesiabéli praedicatoroktól volt a külső dolgoknak igazga
tásiban, rendiben és szokásiban függések, ugy anynyira, hogy 
a bethleni ecclesiának, vagy praedicatornak, akár kiktől lött 
légyen is valami bántódások, nyavalyájok vagy akadályok, 
refugialtak a fogarasi praedicatorokhoz és azon fogarasi eccle
siának igazgatóihoz, onnét vettek magoknak segítséget és 
oltalmat: mind azáltal e mostani bethleni praedicator, mitől 
viseltetvén, el akarván magát és ecclesiáját is a fogarasi 
ecclesiától és annak inspectorinak gubernálásoktól szakasztani 
és maga fejétől magának oly authoritast praesumálni, hogy ő 
valamikor akarna és az alkalmatosság kívánná, mindenkor 



Fogarasban szabadosan be menne keresztelni, copulálni, 
urvacsoráját adni, halottakat temetni ós azok felett praedikál-
lani, melyet mi is midőn meg értettünk volna, azon veszeke
désnek eligazítására és lecsendesitésére, azon bethleni prae-
dicatort és hallgatóit be hivattuk, söt még az itt fogarasi 
Augustana Confessión lévőket is, mind összegyűjtetvén, akar
tuk meg érteni mitől, honnét és micsoda fundamentumból 
indittattanak volna ők ez zenebonának alkalmatlankodására és 
midőn vakmerőképpen azt mondották volna, hogy azon czere-
moniákat a bethleni praedicator Fogarasban s ennek előtte 
is szabadosan vitte volna végben, annak levelekkel, privilé
giumokkal és legalább eleven emberbéli bizonyságokkal, nékünk 
is ezen veszekedésnek meg egyeztetésére rendeltetett becsü
letes hiveink, az itt levő fogarasi ecclesiának lelkipásztori és 
ezen ecclesiának fő fő inspectori elő bocsátották vona őket. 
semmiben elő nem mehettenek, sem semmi levelekkel sem 
eleven nyelvvel nem bizonyíthattak, söt az mely levelekkel 
igyekezték volna magok ügyüket elő mozdítani és meg bizo
nyítani is, azok is mind ellenek sufragáltanak, söt inkább azt 
bizonyították s azt hozták világosságra, hogy mindenkor a 
külső dolgokban innét volt dependentiájok és soha semmi 
czeremoniákat itt nem gyakorlottanak, hanem el néha mikor 
az itt való praedicatorok az ecclesiának inspectorainak az egy 
halott temetést és predikálást bizonyos respectusokból enged
ték meg. De hogy ennek utánna is ilyen holmi respectusokból, 
vagy fizetésért való engedelmekből valami usus csírázzon és 
másszon be az Ecclesiában és nagyobb jövendőbéli veszekedé
sek, villongások és patvarkodások következzenek, serio injun-
gáljuk, imponáljuk és parancsoljuk mind mostani, mind ennek 
utánna következendő itt való praedicatorinknak, soha ennek 
utánna sem tekintet, sem fizetés, és semmi némü szin alatt a 
bethleni praedicatornak e városban csak egyik czeremoniát is 
és a temetést és halott felett való predikálást is meg engednie 
ne merészelje, kire ugyan serio, söt ugyan hitek kötelessége 
alatt való vigyázások légyen az ecclesia inspectorinak, hanem 
a ki keresztelni, copulálni, úrvacsorájával élni, halottját czere-
moniával akarja temetni, más utát keressem neki, vigye ki 
Bethlenben, vagy az hová akarja. 

Szívnek nem kevésbé való megkeseritésére vagyon az 
is a keresztyén embernek, a mint hallaták minémü nagy ordi-
tásokkal való italos, tobzódások, sikoltások, tánczolások szek
tának lenni a bor és ser korcsomákon, másegyéb napokon is, 
de mindenek felett vasárnapokon. Valakit ezért ennek utánna 
efféléken tapasztalhatnak, annak büntetése légyen 12 forint. 



ki is ugy osztassék fel mint az több jövedelmek. Erre is 
penig mindenek felett legyen vigyázások a tizedeseknek és 
a principális curatoroknak és ha valakinek insolenciájok és 
vakmerő cselekedetek azt kivánja, requiráltassék itt való vice
kapitányunk, mivel curatori kötelessége is azt kivánja, adgyjon 
annyi praesidiumot, valamennyi kívántatik, érdemek szerint 
büntetődvén a káromkodók, lélekződők, szitkozódok, és egy
mást ki kurvának, hamisnak, latornak, nyilvánvaló kurvának 
és több efféle szitkoknak nemeivel egymást mocskolodók 
szidalmazók akár férjfiak akár aszszonyállatok legyenek 
és lesznek, ki-ki a mire méltónak Ítéltetik, a szerint bünte
tődjenek. Kívánjuk és sőt igen serio parancsoljuk azt is, hogy 
azx éjszakai czirkálások is fel állíttassanak és igen szorgal
matosan megszakadás nélkül continuáltassanak, annyi számuan 
penig szép rend szerint való tized számra, a mint az ecclesiai 
főigazgatóknak legelégségesebbnek fog tetszeni. Abból penig 
sem egy, sein más rendbéliek rendes büntetés alatt és még 
a magunk udvari és akár mi rendbéli szolgáink is magokat 
ki ne vonják, akár légyenek, találtassanak czirkálásnak ide
jén házoknál lenni, akár nem, mert a szolgák fizetésre és 
nem ingyen szolgálnak minket. Más az, hogy ha mások éjszakai 
tüzgyuladás, latrok és lopók ellen őrzik őket és az hazokat 
czirkálják, szükség a szent igazság szerint, ők is hasonló dol
got tselekedjenek másokkal; noha mind az által nem hihetünk 
olyan istentelen ember találtassék e városban, a ki ilyen 
kegyes istenes és mindeneknek hasznos rendeléseknek ellen
zőjének és nem követőjének mutatnája magát. 

A publicus baptismus mivel még a Méltóságos néhai 
Lórántffi Susánna Fejedeleniaszszony idejében bevétetett volt 
az ecclesiában, annak utánna ez előtt néhány esztendőkkel 
általunk is meg volt a parancsolva, de a vigyázatlanság miatt, 
nem observáltatván annyira, mint a parancsolat volt felőle: 
helyes és szép rendes dolognak ítéltük Tenni ennek utánna 
nagyobb szorgalmatossággal observaltassék és midőn keresz
telés lészen, mindenek mind férjfiak, mind aszszonyok benn 
maradjanak a templomban, alkalmaztatván mindazáltal a prae
dicatorok rövid declarátioval vigyék végben a keresztségét. 
Arra sem kötelezünk jóllehet senkit is, hogy valami oly szük
séges dolga lévén és következhetnék valakinek, tali casu k i 
ne jöhessen, csak megutálásból, megátalkodásból és vakmerő
ségből ne legyen, mert az olyanak post primam, secundam 
et tertiana inspectorum admonitionem nem csak tizenkét forin
tokkal büntettetnek meg, sőt hírünkkel esvén a dolog, váro
sunkban sem engedjük, bizonyosan hidje lakását. 



Mind e felyül leirott dolgoknak obser válásában azért, 
söt ez szép ecclesiai rend tartást minden halogatás nélkül 
felállatván, ez dolog exercealtatván, re ita exposcente, ha mi 
oly szükséges articulussal bövitik is, azokat is ezekkel együtt, 
a meg irt hütök alatt való kötelességek szerint, irrupte et 
irremissibiliter igyekezzék igen szorgalmatosan végben vinni, 
mert nem elégséges csak a külső dolgokban is el kezdeni 
valamit, hanem a jó és dicséretes véggel szokott meg éke-
sittetni, annyival is inkább mint egy játszani láttatnék ember 
az isteni felséggel, ha ember jól kezdené el az ő neve dicső
ségére való dolgokat, azután meg csüggedne, vagy lágy hév
séggel viselné magát. Illik azért hüségteknek mind kezdetiben 
mind continuálásában igen szorgalmatoskodni ez idvességes 
és szentséges dologban. Mellyre ő felsége el hisszük reá is 
segíti hüségteket, mint maga dicsőségére, másoknak is jó 
példaadásokra való dolgokban. Amen. 

Datum in possesione nostra Porumbák die sexta mensis 
Februarii, Anno domini millesimo sexcentesimo septiuagesimo. 

(L. S.) Michael Apafi, m. p. 
Eredetije az egyházközség levéltárában. I. csomag 15. szám alatt. 

13. 
Apafi Mihá ly fejedelem által az o láh p ü s p ö k s egyházak e lé 

irott f e l t é t e l ek . 1 

Conditiones Ecclesiarum Valachicarum a celsissimo principe 
domino domino Michaele Apafi propositae et approbatae. 

1- mo. Ut scholae ubi fieri potest, inter valachos, praecipue 
in monosterio Alba Juliensi, comitatibus Hunyadienei et Mara-
marosiensi, itemque in territorio Kövárensi erigantur, in quibus 
primum lectionem et scripturam lingva ac literis valachicis 
juniores strenue doceantur, adhibita deinde ubi commode fieri 
potest etiam latináé lingvae cultura. 

2- do. Ut in hoc finem recte consequendum valachica 
typografia Alba Julia quantocius pristino splendori restituat. 
Cujus ope libri utiles, praecipue Sacri, evulgentur et sufficienter 
multiplicentur in nativa valachorum lingva. 

3- tio. Ut i l l i pastores valachici, qui praeter Rasciavam 

1 V. ö. Apafi fejedelem megerősítő okiratát Budai József oláh 
püspök részére 1680. Érd. Múzeum. Mike-gyűjtemény VIII. kötet. 



literaturam nihil murmurant in templo, cum summo suo, suo-
rumque salutis cletrimento, neque praeterea vel summae necessa-
rios ad salutem christianae religionis articulos, vel scire volunt, 
ut ut aliquoties more et modo christiano admoniti sint, e 
statione sua moveantur, ut tum loco ipsorum, tum ordinarie 
in ecclesias valachicas instituendas, i i pastores promoveantur, 
qui et litteram valachicam cailent et in necessariis christianae 
religionis fundu menüs scopo convenientem notitiam habent. 

4-to. Ut episcopus valachicus, non solum in pastorum 
ac seniorum valachicorum ad suum ministerium ordinatione 
ac in id eorum depositione, aut poenitentium reasumptione, 
generali visitatione ecclesiarum valachicarum revisione, ardua-
rum causarum ecclasticarum, sed etiam in indictione ac directione 
synodi generalis valachicae, a praescripto orthodoxo episcopo 
Transylvaniae dependeant; finitaquae synodo valachica, in 
synodo orthodoxorum reformatorum evangelicae religionis pasto
rum Hungarorum ad nutum prenoniinati episcopi personaliter 
cum certis sibi adjunctis compareat, partim ut res in sua 
synodo decisas maturiori revisioni subjiciat, partim ut verum 
religionis verae processumque ecclesiasticum majore notitia 
addiscat, hosque deinde de iisdem instituere valeat. Has autem 
conditiones sub eadem, quae superius statutae sunt, n nini ad -
versioné observet valachicus episcopus, una cum coeteris com-
petentibus sibi subjectis, prout annuimus et observare fieri 
volumus, harum nostrarum vigore et testimonio literarum medi
ante etc. i . 

Az egyházközség II. számú jegyzökönyvéből. 

14. 
Fogaras, 1695. jún. 25. Bethlen Gergely fogarasi főkap i tány 

utas í tása a fogarasi ref. egyházközség gondnokai számára. 

Fogarasi ecclesia curatorinak instructiója, mely adattatott közön
séges végezésből az ur ő kegyelme Bethlen Gergely Fogaras 
földének főkapitány uram ő kegyelme jelenlétében. Anno 1695. 

die 25. januarii. 

I . Mindeneknek előtte igen szükséges ő kegyelmeknek 
az ecclesiai dolgokban Isten dicsőségére vigyázni. Mellyből 
az következik, hogy az Isten dicsősége terjed és az anya
szentegyházban lévő jórendtartások és fenyítékek igen szor
gossal! meg tartatnak. 



I I . Mivel hogy eleitől fogva az ecclesiára és az Isten 
dicsősségére nézendő dolgokban igen szorgalmatos volt néhai 
b. e. Rákotzi Györgyné, Lórántffi Susánna fejedelemaszszony, 
és b. e. Kemény János urunk ő nagysága itt való főkapitány
ságban ; azután b. e. fejedelemaszszony Apafi Mihályné aszszo-
nyunk is, mostani főkapitány tekintetes és nemzetes Bethlen 
Gergely urammal ő kegyelmével együtt, eleitől fogva munká
sok voltak abban, hogy e szegény nyomorult helyben az isten
nek dicsősége mentől világosabban fényljék és a tiszta tudo
mány meg tartassék mi közöttünk: azért ő kegyelmeknek igen 
szükség arra vigyázniok, hogy ezután is az isteni tiszteletre, 
mind penig az egyházi fenyitékre nézve azon mód szerint 
igazgattassék ezen ecclesia. Melyről ezen ecclesia könyvében 
igen szép regulák és punctumok vannak leirattatva, melyet ő 
kegyelmek meg láthatnak. Szükség azért ő kegyelmeknek 
azokat a regulákat mind magoknak meg olvasni, mind penig 
az inspectoroknak közönséges öszvegyülésekor, ha minden 
holnapban nem is, de minden két holnapban azokat el olvas
tatni egyszer és az ecclesiát a szerint igazgatni. 

I I I . Mivel a sárkányi és bethleni predicatoroknak az itt 
való predicatoroktól és consistoriumtól vagyon függések, ő 
kegyelmek kötelességek szerint melléjek vévén a hütös nótá
riust és két vagy három becsületes inspectoriumi személyeket, 
szükséges minden esztendőben egyszer visitatióra ki menni 
és ha mi fogyatkozások esnek valami oly dolgok iránt, mely 
szerint az ott való ecclesiának, vagy praedicatoroknak valami 
oly meg bántódása lenne, azokat el igazítani és inspectoriumi 
rendet is azon helyeken helyben állítani, hogy annál inkább 
jobb módjával terjedjen Istenünk dicsősége. 

IV. Sok fogyatkozások vaunak ez ecclesiák iránt a foga
rasi ecclesiában, melyek iránt mind az praedicatoroknak, mind 
peniglen az itt levő oskola mesternek fizetések csonkul, mind 
a jó rend megbomlott. Azért ő kegyelmek kötelességek szerint 
tartoznak azokat is jó rendben, karban hozni. Melyben az ur 
főkapitány uram ő kegyelme assistentiája által mehet kegyel
metek elő, és kegyelmetek a consistoriummal együtt ő kegyel
mét meg találván, mindenekben orvosolni igyekezzék. 

V. Az eddig való jó rend meg tartatván az ecclesiában. 
kegyelmetek szorgalmatosan nógassa, ha kik számadással tar
toznak úgymint: ecclesiai perceptorok, egyháznak, borbirák, 
harangozok és vásárbirák, az számadásokat a nótáriusnak be 
adják, ki is kötelessége szerint számot vévén töllök, difficul-
tásokat ki adgya és azt el igazitván, ha mit el nem igazit
hatnak, reportálja az inspectorium eleiben a nótárius és ha 



mivel adóssá maradnak, mox et defacto curator uraimék tétes
senek statisfactiót az ecclesiának, hogy ez iránt kárt ne vall
jon az ecclesia. 

VI. Mivel az ecclesiának Isten jó voltából vagyon szé
pecskén pinze, azért ő kegyelmek arra ugy vigyázzanak, hogy 
az helytelen helyre ne erogáltassék, annál inkább azzal mások 
ne kereskedjenek, hanem az ecclesia számára és közönséges 
hasznára, az ő kegyelmek comissióira illendő és nem tékoz-
lásképpen a perceptorok erogáljanak. Á peniglen interdical-
tatik ő kegyelmekről, hogy senkinek az ur főkapitány uram 
és inspectorok hire nélkül az ecclesia pinzit interesre, vagy 
egyébb szükségre ki ne adgyák. Külömben ő kegyelmeknek 
lészen bajoskodása miatta, ha valami egyébb szinek és prae-
textusok alatt az ecclesia pinzit ki találnák adni ő kegyelmek. 

VII. Az oskolára is ő kegyelmeknek szorgalmatos gond-
jok légyen, ugy deákokra is, hogy ez iránt való gondviselet-
lenségek miá, se az urat főkapitány uramot, se az inspectoriumi 
rendet, annál inkább az ecclesiát meg háborítván, valami non 
putarem ne kövesse az ecclesiát. 

VIII . Az oskolában ha valami olly maga viseletlen deák 
találna lenni, a k i a legesekkel nem sokat gondolna és az 
mesterének is illendő becsületit meg nem adná, azokra ő 
kegyelmek nem csak in privato, hanem in publico, az egész 
consistorium előtt, törvényt láttatván rajok, érdemek szerint 
meg büntettessék. 

IX. Az ecclesiában ha valami oly rosz erkölcsű és maga 
viseletlen emberek, vagy aszszonyi állatok találtatnának, vagy 
olyanok kik a templomban közönséges helyen a székek felől 
virronganának, vagy veszekednének, azokat elsőbben ő kegyel
mek magok eleiben hivatván egyszer, vagy kétszer intést 
tegyenek és ha fogadják bene quidem, ha penig nem fogad
nák és az intést nem vennék, tartozzanak ő kegyelmek az 
inspectori rendnek értésére adni, kik is egyszer az inspecto-
riumtól megintetvén, ha ugyan nem fogadnák az intést és 
nem vennék, törvény szerint eligazitatván dolgok, ki ki érdeme 
szerint való büntetésit el vévén, kedvezés nélkül meg is bün
tettessenek. 

X. Ha mikor az ecclesiában oly kiváltképpen való dol
gok találnak történni, az melyek eligazításra méltók lesznek, 
azoknak eligazítására minden holnapban ad minus egyszer 
az inspectoriumi rendet egyben gyűjtvén, igazítsák el ő kegyel
mek; kivévén a takarodásnak és vetésnek idejét, excepto ha 
valami oly extraordinaria interveniálnának, melyekből az eccle
siának igen nagy kára, vagy botránkozása következnék. Ha 



peniglen oly dolgok nem lennének is, az inspectoriumot egyben 
gyűjtvén két holnapban egyszer, vagy csak az ecclesia köny
vében be Íratott reguláknak vagy puntumoknak elolvasásának 
meghallgatására az inspectoriumi rendet ő kegyelmek egyben 
gyűjtsék. 

X I . Mivel a scholai mesternek sok rendbéli panaszi van
nak némely fogarasföldi bojérokon, papokon, söt még paraszt 
embereken is, kik az fiokat scholában jártatják, szokott 
didactrumát és fizetését meg nem vehetvén rajtok; mivel azért 
az oskolai mesternek a curatoroktól vagyon dependentiája, 
szükség azért hogy Ő kegyelmeknek is légyen gondjok, hogy 
ha mikor az oskolai mester panaszt tészen ő kegyelmeknek, 
hogy a gyermek szüléi nem akarnak Ő kegyelmének fizetni, 
tehát ő kegyelmek bé hivatván a gyermekeknek szüléit, egy
szer, vagy kétszer tegyenek intést, fizessenek meg mester 
uramnak és ha ugyan nem akarnának meg fizetni, annál 
inkább ha bé nem jönnének, az ur főkapitány uram jelen nem 
lévén, vicekapitány uramot ő kegyelmét requirálván, etiam 
cum brachio meg vétethessék ő kegy elmék az ilyenekben. 

X I I . Főcurator uraimék az ecclesia perceptorira szorgal
matosan reá vigyázzanak, hogy tisztekben ós hivataljokban 
szorgalmatoson el járjanak, és ha mi kára az ecclesiának 
következhetnék, az kárt perceptor uraim tartozzanak curator 
uraméknak értésekre adni és ha a perceptoroknak negligen-
tiája és szófogadatlansága miatt az dologban ő kegyelmek 
parancsolatja szerint el nem járnának, tehát az perceptorok 
elsőbben egy forinttal, másodszori intés után két forinttal, 
harmadszori három forinttal büntettessenek, azután tisztektől 
priváltatván, ha mi kárt miattok vallana az ecclesia, tartoz
zanak az ecclesiát contentálni. 

X I I I . Ha mit ő kegyelmek egyebet is az ecclesiának 
javára, hasznára, annál inkább Isten dicsőségére ezen kivül 
látnak és fel találhatnak is ő kegyelmek, azokot tehetségek 
szerint, igyekezzék el követni és mindenekben az ecclesiá
nak kárát ő kegyelmek szorgalmatoson igyekezzék el távoz
tatni. Melyekre is ő kegyelmeknek az egész fogarasi con-
sistoriumtól authoritas engedtetett, minden hasznos dolgoknak 
el követésére. 

Az egyházközség levéltárában IV. csomag 80. szám alatt. 



15. 

Gyulafehérvár , 1698. Januarius 4. A gyulafehérvár i kápta lan 
b i zonyság l eve l e arról , hogy magyarremetei Vajda P é t e r a foga
rasi ref. e g y h á z k ö z s é g n e v é b e n tiltakozott e l ő t t e a miatt, hogy 
az o láhok Fogaras f ö l d é n és városában ö n h a t a l m ú l a g templo 

mot ép í t enek . 

Nos requistores litterarium et litteralium instrumentorum 
in sacrisíia, sive conservatorum capituli ecclesiae Albensis 
Transylvaniae repositorum et locatorum ac quarumlibet judi-
ciarium deliberationum, legitimorumque mandatorum regalium 
et gubernatorioriim executores, damus pro memoria per prae-
sentes, quibus expedit universis: Quod generosus dominus 
Petrus Vajda de Magyar-Remete, celsissimi principis domini 
domini Michaelis Apafi de Apa-Nagyfalva, electi Transylva
niae principis aulae magister, suo et totius communitatis eccle
siae reformatae Fagarasiensi nominibus et in personis coram 
nobis personaliter etc. constitutus, per modum et formain 
sollennis protestationis, contradictionem, item prohibitionis et 
inhibitionis, primum quidem vivae vocis suae ministerio declara-
vit, expost autem in simplici papyro, hungarico idiomate, expres-
sam exhibuit nobis et praestavit protestationem suam: cujus 
tenor et continentia verbális per expressum est talis: Én Magyar-
Remetei Vajda Péter mostan Fejérvármegyében Fogaras város-
sában lakó, mind magam és successoraim, mind az egész 
fagarasi ref. ecclesiában lévő communitásnak nevekben és 
képekben solemniter protestálok azon, hogy mivel az oláh 
valláson lévő schismaticusok Fagaras földén és az megirt 
Fagaras várossáoan, propria ipsorum authoritate templomokat 
erigálták, mely megemlített templomoknak erectiója, mivel mind 
az megirt ecclesiának, mind penig a mi kegyelmes urunk ő 
Nagysága áz iránt való annuentiájának ellene is nyilvánságos 
praejúdiciumokra való : annakokáért ut supra, az én magam 
és az meg irt communitásnak nevekben és egész képekben, 
azon meg irt templom erectiójának és usuálásának contradi-
calok, protestálván arról solemniter, hogy a modo deinceps, 
successivis semper temporibus, dum et quando a mi kegyelmes 
urunk ő Nagysága és a meg irt reformata ecclesia akarják, 
azon templomot diruálni és subvertálni, diruáltatni is ós sub-
vertáltatni az időknek és dolgoknak kívánságok szerint serum 
ne légyen. Melyről még is iterato protestálok, — prout pro-
testatus est iterum atque dominus Petrus Vajda modo prae-
misso suo et quorum supra nominibus palám et manifeste et 
in personis, coram nobis palam et manifeste proprioque 



vivae vocis suae eloquio. Quam quidem ipsius protestationem 
itidem modo praemisso nobis exhibitam et praesentatam, nos 
etiam praesentiuni nostrarum transsumpto inserentes, super 
praemissa ejusmodi ipsius protestatione et contradictione prae-
sentes litteras nostras testimoniales, jurium suorum et quorum 
supra futura pro cautela necessarias, sub sigillo nostro capi-
tulari et authentico, eidem domino protestanti et contradicenti 
dandas duximus et concedendas, communi justitia et aequitate 
svadente, leges regni requirente. Datum die quarta mens 
Januarii, Anno domini millesimo sexcentesimo nonogesimo 
octavo etc. 

Lecta per eosdem Requisitores, m. p. 
(L. S.) 

Az egyházközség II. számú jegyzökönyvéből 57. l*p. 



I I I . 

Reverzálisok az udvarhelyi ref. egyházmegye 
jegyzőkönyvéből 1650—1713 . 

Mivel hogy constál egy emberséges tanúnak fassiójából, 
hogy illetlenül viseltem magamat, az agyagfalvi mesternét 
tentáltam gonosz végre és kapdostam hozzá megrészegedvén: 
azért tetszett a törvénynek, hogy admonealtassam serio és 
subscribáljak, hogyha többször úgy megrészegedem és ahoz 
hasonló dolgokat cselekeszem ő kegyelmek társaságából rele-
gáltassam, iuxta canonem 81. 

Ezeknek én Petrus Lisznyai Pastor p. t. Ecclesiae Heia-
falvien mpria subscribo. Prot. I I . 29. 

Anno 1673. die 4. january. Látván a n. ecclesia Isten
hez való buzgó indulatomat, hogy igyekezném Isten dicsőségét 
eléb-eléb mozditani, melyben ugy nem procedálhattam, amint 
kellett volna a hallgatóknak háládatlanságok miá', esztendőm 
eltelve elbocsátott Küsmödről Sófalvára, ugy mindazonáltal, 
hogy ezt látván más atyafiak ezen példából erre ne vágy
janak, esztendőre mindjárást ecclesiájokból. k i ne kíván
kozzanak. 

* Petrus Kibédi. Prot. I I . 37. 

Én Széki Ferencz, mostani bögözi prédikátor, mivel 
kiadattam volt tiszteletes Püspök uram előtt ama lelkeket 
irtóztató, rut szitkoknak nemével, amely dolognak revideálását 
hagyta volt tiszteletes püspök uram a szent partiálisra, tet
szett azért a sz. partiálisnak, hogy maga adjon chirogrofum 
et per hoc igen alázatosan adom én Széki Ferencz ez kezem 



irását Anno 1685. die 8. maji, hogy soha többször olyan álla
potban nem leledzem. 

Franciscus Széki. Prot I I . 39. 

Én Tordai János, mostani vodorfi (!) prédikátor, megval
lom, hogy mind a szent partiális és mind kiváltképen becsű-
letes esperes uram ellen igen vétkeztem ellene, hogy csak 
magamtól az ő kegyelme consensusa nélkül Ígérkeztem volt 
Egében és ott continuáltam, azért mostan obiigálom magamat 
arra ez Írásommal, hogyha még efféle dologban impingalód-
nék, mindjárást deponáltassam. 

Johannes Tordai. Prot. I I . 48. 

Én Gyöngyösi Ferencz, ezelőtt mohai s. mester, mivel
hogy a sz. partiálisnak admonitiója szerint magamat teljes
séggel Mohai Borbálától el nem vontam volt, mellyel a sz. 
partiálist inuriáltam: azért mostan obiigálom magamat hocce 
chirografo, hogy ha ezután comperiáltatnék Mohai Borbálával 
való társalkodásom, külső magistratus kezébe essem. 

Franciscus Gyöngyösi. Prot. I I . 48. 

Anno Domini 1698. 8. april. Udvarhelyen celebrált partiá-
lisban én alább tulajdon kezem írásával ez felébb való min
den dolgokat megerősítő, írató és világ eleiben adó Kibédi 
István, mostani boldogasszonyfalvi mester megismerem igen 
alázatosan, hogy én az én jó uram esperestem T. T. Nánássy 
Mihály uram ellen igen vétkeztem, mert ő kegyelme közön
séges dolgokban expediált kurzusát el nem vittem; hivatalára 
is ő kegyelmének azt feleltem, hogy eb menjen, mert egyéb 
dolgom vagyon, etc. . . Melyhez képest ő kegyelme ellenem 
mostan ez igaz okon felindult nagy búsulásában elvégezte 
vala, hogy a székből auctoritása szerént teljességgel proscri-
báljon, de a sz. partiális t. esperes uram ő kegyelme előtt 
intercedálván, megengede ő kegyelme ilyen conditióval, hogy 
messze valahova a szék végére elmenjek, hogy ne is lásson 
ő kegyelme. Azután sok emberséges emberek intercessiójára 
tovább mene hozzám az ő kegyelme jó akaratja, hogy mos
tani mesterségemben is megmaradhassam. Én ezért, ezen irá-



sommal kötelezem magamat arra, hogy ha ezen jó uramat, 
esperestemet, vagy ő kegyelme után ezen tisztben successorát, 
vagy a sz. partiálist, csak a legkissebb dologban is megbusi-
tanám, minden deliberatum és időben való több disquisitio 
nélkül a sz. társaságból gyalázatosan kivettessem. 

Stephanus Kibédi. Prot, IL 48. 

Anno 1709. die 8. january in synodo partiali Udvarhelyini 
celebrata: En Halmágyi Sámuel mostani N. Solymosi reform, 
ecclesiának prédikátora megvallom, hogy tiszteletes esperest 
uramtól ratione officii iure et merito in ius attrahaltatván ilyen 
rendetlen cselekedeteimért: I . Gyermeki indulatosságomból, 
hogy ezt mondtam: Ráczczá leszek és mégis bosszút állok 
tiszt. Kecsedi Ferencz sógor uram, mostani kecsedi prédiká
toron és megölöm magam kezeimmel. I I . Szólottam tiszt, 
esperest uram ellen is igen becstelenül és értetlenül. I I I . Tíz 
(=10) hónapok alatt három partiális synodus celebraltatvan.de 
egyikben is nem compareáltam, sőt ez officio is parancsolt ő 
kegyelme levelében, hogy felmenjek ő kegyelméhez, mégis nem 
mentem. IV. Gyermekemet kereszteltem és ott unitárius komá
kat hivattam, még penig olyanokat, a kik 'nem a magam 
ecclesiájából valók és megtérések felől is semmi reménység 
nincsen, az ecclesiának botránkoztatására; az mely dolgokra 
nézve ab officio suspendaltattam az 80.és 85 canonok szerint, 
de midőn instáltam volna és mások instáltak volna mellettem, 
az egyszer megbékélek vélem mind a sz. partiális, mind penig 
tiszt, esperes ur, tali tarnen conditione, hogy ha ezután ilyen 
avagy ehez hasonló dolgokban incurrálódnék, minden tovább 
való törvényes processus nélkül, a megnevezett canonok szerint 
való poenában incumbáljak, melyet én magam is kezein írá
sával megerősítek bona fide. 

Samuel Lukács Halmágyi minister Ecclesiae. Prot. I I . 50. 

A. 1712. Minthogy én ide alább specifikált személy, 
mikor a sz. ministeriumra felvétettem, ugy vétettem fel tiszt, 
esperest Szokolyai István uramtól és a sz. partiálistól, hogy 
soha részegítő italt nem iszom, annál is inkább meg nem 
részegedem, hogy olyan nagy enormitásokra ne vetemedjem, 
mint annak előtte magános állapotomban vetemedtem vala, 
melyre is én stipulata manu köteleztem is magamat bona fide, 



de az erőtlenségtől meggyőzetvén, megrészegedtem és sokakat 
megbotránkoztattam részegségemmel még penig az templom
ban, cultusnak idején, amelyért méltán suspendáltattam volna, 
de még ez egyszer meggrátiázott a szent partiális, úgy mind
azonáltal, hogyha többször ilyen patratumim lennének, tehát 
minden továbbra való törvényes processus nélkül, a 82 canon 
szerint való poenában incurráljak, minden irgalmasság nélkül; 
melyet én is kezem írásával megerősítek. 

Georgius Telekfalvi manupropria. 
Prot. IL 50. 

Én alább subscribált, feljebb pag. 5. ezen ecclesia köny
vében beírt köröspataki Szász István ujabban rendetlen csele
kedetemmel és nevezet szerént a reform, sz. vallás ellen való 
szavaimmal a sz. partiális előtt vádoltatván, bizonyos dolog, 
hogy vétkemet az egész sz. partiális jó lelkiismerettel consi-
derálván, és abból én bizonyosan meggyőzettetvén, méltó 
lőttem volna arra, hogy a sz. társaság maga atyai gondvise
lése alól egészben és végképen kirekesztett volna, mindazon
által magam is jó atyáimnak alázatosan esedezvén és mind 
tiszt, esperest uram, mind mások mellettem való törekedése 
járulván, megengedtetett nemcsak a sz. társaságban való 
lakásom, az ecclesia kenyerével való élésem, hanem a sz. 
erzsébeti scholamesterségben való maradásom is ily condició-
val: hogyha ennek utánna t. esperest uramhoz és az egész 
sz. társasághoz oly fiúi alázatos engedelmességgel viselem 
magamat, hogy valamit Istennek szent beszéde és a canonok 
szerint t. esperestem és a sz. partialis élőmbe fog adni, annak 
minden kész engedelmesseggel annualni kész leszek, egyéb-
aránt, ha valamiben általhágnám engedetlenségemmel ez magam
keze és szabadakarata szerint való kötelezésemet, minden 
tovább való citatio, inquisito és ellenem való törvénykezés 
nélkül a sz. társaságból kiűzettessem mesteri hivatalomból, 
parochialis házból, melyben lakom, gyalázatosan, más hozzám 
hasonló engedetleneknek emlékezetes példájokra kihányattas
sam. Melyre szabad akaratom szerint kötelezem magamat és 
ezen kötelezésemet magam kezem írásommal is megerősítet
tem. Actum Udvarhely. 16. Juny 1700. 

Stephanus Szász Köröspataki. 
Prot. I I . 57. 



Anno Dni 1650. 26. Április. Ego Michael Claudiopolitanus 
quandoquidem hodie a sancta partiali synodo in grémium et 
societatem ecclesiasticam recipior, idcirco omnem, secundum 
canones nostrarum ecclesiarum recens editos oboedientiam 
sancte promitto. Prot. I I . 59. 

Anno Dni 1661. die 24. May. Ego Michael Musnai rector 
pro tempore nunc Nagygalambfalvini, mivel az Istent és az 
ecclesiát megbántottam volt ezzel az én gonosz cselekedetem
mel, hogy a sz. ünnepen, úgymint Húsvét napján megrésze
gedvén, az én hütös feleségemet Balási Lukács nevű emberrel 
elcseréltem volt, melyet kezén fogva megtaszítván mondtam 
neki, te immár nem vagy az én feleségem, ez a te urad: — 
ezt megértvén a böcsületes partialis synodus tisztemből eltil
tott volt és a templomba bejárni egy holnap előtt nem engedte. 
Annakokáért alázatos supplicatiómat nézvén és tekintvén úgy 
deliberáltak közönségesen, hogy megverettetvén societasokból 
őkegyelmeknek kivettessem. Okegyelmek azonban további kegye
lemmel élvén, ez egyszer poenitentiára bocsátottak, úgy, hogy 
poenitentiát tartsak, ha ezután vagy részegségemmel, vagy egyéb 
botránkoztató cselekedetemmel megbotránkoztatnám finaliter 
okegyelmek societásából relegáltassam officio privatus. Melyről 
adtam ez kezem írását ennek megállására. Prot. IL 59. 

Anno 1663. die 24. septembris in partiali Synodo Udvar-
helyini. — Én Körösi Márton a voldorfi ecclesiának lelki 
pásztora, mivelhogy mind a partialist, mind penig senioromat 
Igaz Kálmán uramat ő kegyelmét néminemű engedetlenségem-
mel és holmi motskos szavaimmal megbántottam volt, ígérem 
arra és kötelezem magamat, hogyha ennek utánna efféle 
cselekedeteimmel ő kegyelmeket szántszándékkal megboszanta-
nám az ecclesiának kemény censurája legyen rajtam. 

Körösi Márton. 
Prot. I I . 60. 

Anno 1665. die 2. Apris. Én Petrus Szárazajtai a sz. 
szók deliberatuma szerint kötelezem arra magamat, sub amis-
sione honoris, hogy ennek utána is valahol értem és tudha
tom az én parázna feleségemet lenni, minden tehetségemmel 
azon leszek, hogy persequáltassam, melyet ha nem akarnék csele
kedni s megtudódik, sine ulla misericordia deponáltassam. Petrus 
Szárazajtai minister Nagysolymosiensis mpria. Prot. IL 60. 



Anno 1678. die 5. Április in congregatione quindenali 
Üdvarhelyini habira. 

Én Fogarasi György p. t. bágyi schola mester, mivel 
megbántottam volt tiszt. Dályai Kalos András uramat sok 
viszálkodásommal és ő kegyelméhez való engedetlenségemmel, 
mostan ő kegyelmét a sz. szék előtt megkövettem és ezután 
igérem magamat minden engedelmességre ő kegyelméhez, 
melyet ha nem praestálnék, a sz. széknek deliberatuma 
szerint, medio tempore eiicialtassam. Prot. I I . 60. 

Én alább subscribált (s ez ecclesia könyvében pervenit 
fol . . .) személy, mostani sófalvi prédikátor: Tordai János, ren
detlen és törvénytelen cselekedetemmel prédikátor ós mester 
atyámfiának diffammatiójával minthogy vétettem az Isten és 
sz. társaság törvénye ellen, sőt magam ecclesiámhoz is, mint
hogy botránkozásra való nagy alkalmatosságot szolgáltattam, 
és a sz írás ellen való idegen, s nem szintén vele megegyező 
sententiakat, hol egy, hol más helyeken pronuntiáltam, a sz. 
partialis gyűléstől convincáltattam s arra méltónak Ítéltettem 
ismét ő kegyelmek indiciuma szerint, hogy a szent társaság
tól elszakíttassam, in officio suspendáltassam. Mindazonáltal 
kegyelmes tekintettől viseltetvén ő kegyelmek, atyai indulattól 
én hozzám, condonáltanak most az egyszer, úgy mindazonáltal, 
hogyha miben csak legkissebb munkában olyannak találtatnám 
s impingálnék, mely mind az Isten, mind sz. társaságunk tör
vényével s ususával ellenkeznék, tehát minden legális processus 
nélkül s minden commiseratió nélkül delictumhoz illendő poe-
nával büntettessem s az társaságból kimenjek. 

Thordai János. 
Prot. I I . 66 

Én Debreczeni Mihály mostani kisgalambfalvi ecclesiának 
praedicatora megvallom erőtlenségemet, hogy t. i . a 82 canon 
ellen megrészegedvén Udvarhelyt a városban ide s tova jár
ván, sokat megbotránkoztattam magam rendkívül való visele
tével, sőt a 80 canon ellen fegyverkezvén, késsel némely 
személyeket mégis sebeztem és igy a sz. ministeriumot rend
kívül prostituáltam, kiváltképen az idegen vallású emberek 
előtt, mely cselekedeteimért ratione officii in ius attrahálván 
tiszt, esperes uram a megnevezett canonok continentiája 
szerint, azért, mikor ebben aggraváltatnám a sz. partialistól, 
instálok igen szorgalmasan és megkeseredett szívvel s instá

ló* 



Iának mellettem más b. atyafiak is, a mely instatiámat kegyes 
füleikbe vévén tiszt, esperes uram a sz. partialissal együtt, 
ez egyszer még kebelébe beveszen, esetimet megengedi, tali 
tarnen conditione, hogy soha meg nem részegedem, annál 
inkább ily anormitásokra nem vetemedem, ha penig megré
szegedvén és a mégnevezett canonok ellen, vagy csak hasonló 
dolgokban impingálnék, tehát a megnevezett canonok poenája 
maradjon rajtam minden továbbira való törvényes processus-
nélkül. A. 1708. Die 7. Februarii, melynek is én magam 
tulajdon kezimmel subscribalok. 

Michael Debreczeni. 
Prot. I I . 66. 

Anno 1709. Die 8. Januariy synodo partiali Udvarhelyini 
celebrata. Én ide alább magam kezem írásával az feljebb 
megirt dolgokat megíró s megerősítő Margitai János, mostani 
székelykereszturi ecclesiának prédikátora, megvallom, mi sok 
enormitásomért és ecclesiai személyhez illetlen cselekedeteimért 
méltán in ius attraháltattam t. esperes uramtól. I . Mert két 
alkalmatossággal is supplantatornak, pacis turbatornak, par
tiális nem igaz tagjának és paschilus csinálónak kiáltottak 
más tiszteletes atyafiak közönséges helyen és reá nem keres
tem őket, holott e végre pecsétet is extraháltam volt t. esperes 
uramtól, de csak nálam hevertöttem, semmi törvényes proces-
sust nem indítottam vala azok ellen, akik ellen kellett volna 
indítani. I I . Magam indulatától felettébb elragadtatván, ilyen 
szókra fakadtam k i : sz . . . m a partiálisra, eb menjen, soha 
a partiális gyűléseken, ebnek parancsol az esperestetek, eb 
ura kurta! mindenkor vagyok olyan ember, mint ő, ebnek kell 
nótáriusságtok, assessorságtok: melyért a partialison esperest 
uramtól szemben fogadtattam egy alkalmatossággal, de nagy 
esküvéssel és átokkal kénytelenségtől viseltetvén megtagad
tam, t. esperes uram penig visitálni kijőve az Ecclesiába 
t. assessor társival, néhány tanúbizonyságok által úgy találta, 
amint fellyebb meghallotta volt. I I I . Magam hallgatóit a Keresztúr 
városiakat, tolvajoknak ós hamis lelkűeknek kiáltottam, melyért 
a templomtól s az ur vacsorájától annyira elidegenültek, hogy 
az unitárius templomba kezdettek járni, és midőn ezek iránt 
is reprehendáltattam volna a partialisban, magam mentségeért 
erős hittel és átokkal azt mondottam volna, hogy a megye biráján 
kívül nem mondja ezt senki felőlem; de minekutánna az. 
inquisitio peragáltatott volna az ecclesiában, tíz bizonyságok 
által kijött. IV. Vendégségben Kereszturott levén, hallgatóim 



-előtt megindulván ott is azt mondtam: ebnek parancsol a 
partiális. V. Akit t. esperes uram certifiált az atyafiak közül 
rendetlen cselekedeteiért, melléje bocsátván magamat, azt 
mondottam, a partialisban jelenj meg, azután menj dolgodra. 
Mely cselekedeteimért méltán a 17, 79, 80 és 85 canonok 
continentiája szerint megérdemlem, hogy ab officio suspendál-
tassam, avagy teljességgel a partialis maga közül separálhatna; 
de megtekintő a mostani siralmas időt és az én instantiámat, 
még egyszer kebelében beveszen tali tarnen conditione, hogy 
elsőben az Istent kövessem meg helytelen hibás esküvésemről 
és átkozódásaimról és annakutánna a sz. partialist és t. espe
res uramat és az ecclesiai könyvben is inscribáljak úgy, hogy 
ha ezután csak a legkisebb dologban is infringálnék, tehát a 
megnevezett canonok szerint való poenába essem minden 
tovább való citatio és processus nélkül. Mely dolgot én is 
magam kezem írásával így erősítettem meg: Idem, qui supra. 

Ego Johannes Margitay. 
Prot. I I . 71—2. 

Anno 1713. die 4-to. Április. Udvarhelyini in semi partialis. 
Ego infra scriptus, az sófalvi ecclesiának visitálásában mikor 
volna t. t. esperest Szokolyai István uram több visitátor t, 
társaival, kiadattam részegeskedéssel, tisztemhez nem illendő 
gazemberekkel való társalkodásommal, tisztemnek s hivatalom
nak sokszor elmulatásával és hogy helytelen szavaimmal az 
ecclesiát megbotránkoztattam s szidalmaztam, még peniglen 
közönséges helyen részegen, mely cselekedeteimért mind a 
sz. visitatió, mind penig a partiális, tovább hogy az ecclesiai 
functiót gyakoroljam és hogy az Ecclesia szárnya alatt tartson, 
érdemetlennek itélt az 95 canon szerint, de instálok igen 
töredelmes szívvel és némely becsületes sófalvi emberek is 
instálának mellettem, melyre nézve t. esperes uram és a sz. 
partiális még egyszer meggratiázott ilyen conditiók alatt. 
1. Hogy az Istent s az ecclesiát kövessem meg, 2. tanuljak, 
s tanítsak, 3. scholában honn üljek és sz. tisztemet gyako
roljam, 4 helytelen társasággal ne társalkodjam és az becsü
letes embereket ne fenyegessem, 5. meg ne részegedjem és 
senkit részegségemmel meg ne botránkoztassak, 6. ha parajdi 
házamat, melyet elzálogosítottam az sófalvi és parajdi eccle-
siáknak nagy botránkoztatására, ez esztendőben magamhoz 
váltom. Ha penig ez conditiókat nem praestálnám, sőt vak-
'merőképen ellenkező dolgokat cselekednék vélek: tehát min
den irgalmasság nélkül és tovább való processus nélkül, csak 



ezen kézírásomnak ereje által, etiam medio tempore, ut habe
tur 95 canone, az parochialis házból kihányattassam és a 
sz. társaságból proscribáltassam. Stephanus Literati de Vágás 
rector Sófalvensis manupropria. Prot, IL 72—3. 

Anno 1713. die 19. Április Udvarhelyini . . . 
Ego infra scriptus ugy vétettem fel a politiai állapotból 

az agyagfalvi scholamesterségre a sz. partialistól ós t. Szoko-
lyai István esperes uramtól, hogy soha meg nem részegedem, 
helytelen társasággal nem társalkodom, botránkoztató életet 
sem magamnak sem feleségemnek nem engedek élni, tanulok 
s tanítok a canonok szerint, nevezet szerint a 95 canon con-
tinentiája szerint, kegyes, istenfélő, szentéletet élek. t. espe-
restemnek és prédikátoromnak engedelmeskedem minden tisz
tességes dolgokban, az ecclesiában levő becsületes embereket 
megbecsülöm. Ha penig ezekkel ellenkezőt cselekedném és 
az én ecclesiai hivatalomat vagy cselekedetemmel vagy vise-
letlenségemmel megfertőztetném, tehát a 95 canon szerint 
minden törvényes processus nélkül, ezen kézírásomnak ereje 
által, etiam medio tempore, a parochialis házból kihányattas
sam gyalázatosan. 

Mattheus Füleld. 
Prot. I I . 73. 

Anno 1712. mense Juny. Én idealább specifikált voldorfi 
parochus a sz. partiálistól a sükei ecclesiában disponáltattam 
volt, de a sz. partialis dispositiójának nem engedelmeskedtem, 
sőt t. esperes uramnak praeiudiciumára a külső magistratus-
hoz folyamodtam, hogy megmaradhassak a voldorfi ecclesiá
ban, holott magam cselekedetivei sokakat abban az ecclesiában 
megbotránkoztattam volt, hogy a sz. partiális tovább abban az 
ecclesiában való lakásomat hasznosnak nem látta, sőt igen 
károsnak ítélte; snspendáltattam ab officio, mégis csak fun
gáltam, mely cselekedetimért végezetre mégis csak suspen-
dáltattam és proscribáltattam a szent társaságból, de sok 
instantiám után még egyszer felvétettem tali conditione, hogyha 
ezután ily dolgokat cselekedném, minden irgalmasság nél
kül, a felyebb való poenába incurráljak. 

Stephanus K. Bakonjai. 
Prot. I I . 74. 



Anno Domini 1713. 23. Marty Udvarhelyini in synodo 
partiali. Ego infra scriptus Zágoni Pál p. t. musnai r. schola-
mester, nagy anormitást cselekedvén t. t. esperest úr ellen 
bemenvén az ő kegyelme házába részegen, ő kegyelméhez 
nagy engedetlenséget mutattam, szavát nem fogadtam ő kegyel
mének, sőt fenyegettem is ő kegyelmét; annakfelette lopóknak 
mondottam némely b. assessor atyafiakat és másokat is, melyekért 
ő kegyelmétől in ius attraháltatván iuridice agái vala ellenem, 
de tudván a sz. partiális, hogy nagy és gonosz consequentiája 
leszen dolgomnak, instált érettem, hogy positis bonis conditio-
nibus, condonáljon ő kegyelme nékem. Mely instantiáját a sz. 
partiálisnak megtekintvén ő kegyelme iuridice nem ágált elle
nem, hanem condonála his conditionibus I . hogy adjak keze
seket arról, hogy az mivel fenyegetőztem nem teljesítem meg 
magam vagy más által, magán vagy penig posteritásin ő 
kegyelmének. I I . hogy megkövessem mind ő kegyelmét, mind 
a sz. partiálist alázatosan. I I I . adjak reversálist, hogy ennek 
utánna sem meg nem részegedem, sem olyan dolgokat nem 
cselekedem, mely conditiókat praestálék is : I kezeseket adék: 
1. t. Dobolyi András uramat, rector Nagysolymosiensis, 2. t. 
Halmágyi Sámuel, buni praedicator, 3. Zágoni Ferencet 
szent erzsébeti mestert, n . megkövettem mind ő kegyelmét, 
mind a sz. partiálist. I I I . erről reversálist adtam, melyhez 
képest condonála mind esperes úr, mind a sz. partiális, továbbra 
is commembrumának ismervén a sz. partiális, melyeket magam 
tulajdon kezemírása által confirmálok, melyeket ha én violál-
nék pro qualitate delicti méltó büntetését elvegyem minden 
irgalmasság nélkül a sz. partiálistól avagy pedig a külső 
magistratustól, sőt az lehet halálra 

Paulus Zágoni Rector Musnaiensis. 
Prot. I I . 74. 

Anno 1713. Die 20. Juny. Udvarhelyini in synodo partiali. 
Én idealább specifikált személy a sárpataki ecclesiában kéz
adással obligáltam magamat ad Annum 1713, mégis Fiát-
falvára a tek. nemes urak ő kegyelmek udvarában udvari 
papságra mentem. Melyért a sz. partiális előtt convincáltattam 
és proscribáltattam, hogy többször commembrumának nem 
ismer, de magam dolgait megszánván instálván azért condo-
náltak, ugy, hogy ha többször hasonló dologban esném, azon 
poena maradjon rajtam irgalmasság nélkül. 

Johannes Czeglédi mppria. 
, Prot. IL 74. 



Anno 1713. die 20. Juny Udvarhelyini in synodo partiali. 
Ego infrascriptus megvallom, hogy a XXIV canon ellen igen 
enormiter vétkeztem, mert az ujszékelyi ecclesiát két izben 
defraudáltam, bérbeadással obligálván magamat, mégis meg
maradtam a szederjesi ecclesiában mind a kétszer külső 
potestáshoz folyamodván partiálisom ellen; a t. esperes ellen 
is helytelen szókat szólottam, mely dolgaimért in ius attrahál-
tatván convincáltattam, de a sz. partiálisnak és t. esperes 
uramnak instáltam igen alázatosan azért semel pro semper 
még egyszer condonált, mind a sz. partiális, mind t. esperest 
uram, tali tarnen sub conditione, hogy ha több ilyen dolgokat 
cselekedném vakmerőségből: tehát minden irgalmasság nélkül 
ezen kézi irásom szerint a megnevezett canonban specifikált 
poenában incurráljak s eiusdem serié beváljak. 

Sámuel Nyujtódi. 
Prot. I I . 75. 

Anno 1715 Die 12. Marty Galambfalvini in synodo partiali. 
Én infrascriptus recognoscálom azt, ha én papi s assessori 

hitem s kötelességem ellen holmi mocskos szókkal illettem 
tiszt, esperestemet, amelyben semmi úgy nem volt, melyért in 
ius attraháltattam és convincáltattam is a sz. partiálistól és 
mind assessori tisztemtől megfosztattam vala, mind penig 
egyéb cenzúra is . . . . vala magam, de mind magam instálván, 
mind penig mások érettem törekedvén a sz. partiális és t. 
esperes uram condonála abbeli esetemet, tali tarnen conditione, 
hogy mind az Istent, mind a sz. partialist és tiszt, esperes 
uramat megkövessem, 2. hogy ennek utánna sem magam 
személyemben, sem mások által olyan szókkal nem illetem, 
3. sőt a fiam Dániel is, mivel ő is tőlem azon szókat hallván, 
másutt is elterjedkezett azon mocskos szó, azért obligálom 
arra is magamat, hogy fiamnak ez irásom által meghagyom, 
hogy azon dolgot reprimálja, melyről bizonyos irását is küldje, 
ha penig ennekutánna vagy magam vagy mások által azon 
dolgot megujitanám vagy hasonlót cselekedném t. esperest 
uram ellen a 85-ik és a 80-ik canon szerint luáljak. — 
Dániel Musnai Pastor Küsmödiensis et assessor siculicalis 
sedis Udvarhely mpr. (Későbbi kéztől: szép kis assessor vagy! 
qui nescis nomen tuum caracterisare.) Prot. IL 75. 



IV. 

Vegyes közlemények. 

1. 
Gyulafehérvár, 1557. ápri l is 28. Petrovich P é t e r meghívja a 
besztercei evang. kápta lant a Zilahra, június 13-ra k i tűzö t t 
zsinatra, hogy az úrvacsora k é r d é s é b e n támadt v i s zá lyokat ezen 

a zsinaton el igazítsák. 

Prudentes et circumspecti domini, amici nobis honorandi, 
salutem et obsequiorum nostrorum benevolam commendationem! 
Literas dominationum vestrarum, ratione determinationis dis-
cordiae, inter ecclesiasticas personas de coena domini subortae, 
nobis suppliciter missas, plane accepimus. Quod dominationes 
vestrae rem tam salubrem diligenter curant, laudamus, habe-
mus eisdem gratias ingentes ex quo dominationes vestrae nos 
in hoc negotio bono modo requisiverint. Cum et altera pars 
nobis de termino humillime supplicaverat, asserens in prae-
senti tempore ad diem et locum in aliis literis nostris domi-
nationibus vestris pro disputatione descriptos, minime posse 
venire propterea, ut equis de pabulo et aliis necessitatibus 
prospicere haud posset. Verum nos rogarunt humillime, ut 
tempus idoueum disputationi ipsis praefigeremus, in quo equis 
bene providere valeat; licet erat interim parata venire, tarnen 
literas saltem nostras certificatorias expectet, Nobis videtur, 
ut pro termino praefigeretur dies dominica Trinitatis, locus 
vero et oppidum Zila, quoniam altera pars longius, quam 
dominationum vestrarum, pastores ecclesiarum saxonicalium, 
dissita est. Iste locus utrique parti ad convenendum erit aptis-
simus. De termino vero quid dominationibus vestris facere 
visum fuerit, eodem nos velociter informent, ut alteram partem 
adversam illico certificare queamus. Dominationes vestras feli-
citer valere desideramus ad vota. Ex Alba Iulia 28. Április 1557. 

Dominationes vestrae certificent dominationum vestrarum 
pastores ecclesiarum, ut in loco et termino, quem comparendi 



eodem praefixerint, nobisque rescripserint, adversa pars procul 
dubio comparebit. 

Petrus Petrovich. 
Kívül egykori feljegyzés más kéztől: Petrus Petrovitsch convocat 

ad colloquium, quo determinetur discordia inter personas ecclesiastica^ 
de coena Domini exorta. 1557. 

Eredetije a beszterczei ág. h. ev. káptalan levéltárában. 

2. 
Nagyszeben, 1563. május 1. Daun Gergely és Werner L é n á r d 
beszterczei k ö v e t e k tudatják a város birájával é s tanácsáva l , 

J á n o s Zsigmond fejedelemnek a p r o t e s t á n s hitre á t t érésé t . 

Unsern freundlichen Gruss und alles gutts bevor ahn 1 
Ersame Weise Herrn, wenn E. W. allesampt wolgehet, ist 
uns ein frölige bottschafft zu hören. Eur Ersame W. soll des
gleichen wissen, das wir auch noch frisch und in zimlicher 
Gesund sein etc. Ersame Weise Herrn, Eur E. W. soll wissen 
das wir ietzt nichts besonders oder neues wissen zu schrei
ben an Eur Ersame Weisheith, allein das unser gnediger 
Herr, königliche Majestath am nechst vergangenen Dienstag 
zu Cronen das Sacrament, (welches ihm der Herr Dionisius 
gereichet) empfangen hat und der Papisterei ganz abgesagt, 
das wir also verhoffen, dieweil er die Warheit nu erkannt 
und solches auch in diesem das er das Abentmal empfangen 
und die predigen fleissig höreth, das Gott der allmechtige 
Vater ire Majestath gnediglich wirdt erleuchten und in der 
heiliger Geist in sein Herths geben, das er die erkannte 
Warheit nicht lassen unterdrücken, sonder von tag zu tag ie 
mehr unter irer Majestath Unterthanen mag ausgebreitet und 
fleisig verkündiget werden. Weichs unser lieber Herr Jesus 
Christus in irer Majestath wirdt bekreftigen und Sterken, das 
also sein Christliche Kirche auch in unserm armen Vaterlandt 
mage gesamlet werden Amen. Dieses hat der Herr Dionisius 
dem Ersamen und Weisen Herrn Herr Augustino Bürgermeister 
in der Hermstadt selber geschrieben und solches hat uns der 
Ersame w. Herr Bürgermeister mündlich angetzeigt. Was aber 
sonst belangt unser Sach, dieweil noch viel tedigen vorhanden 
sein, wissen wir und können auch kein gewissen Zeith zu 
schreiben; so balt wir aber frei und ledig werden, wollen 
wir an Verzug bei Eur. Ers. W. sein. Der allmachtige ewige 
Vater erspare und erhalte Eur Ersame W. in guttem Frieden. 



Gegeben aus Hermanstath am tag Philippi und Jakobi. Im 
Jahr 1563. 

E. W. 
Herr Greger Daun 
Herr Leonardus Werner. 

Külczim: Dem fursichtigen und Weisen Herrn.Herr Caspar Kirschner 
Richter sammt dem gantzen Rath zu Nösen zu eigen Händen. 

Eredetije a beszterczei városi régi levéltárban. 

3. 

Medgyes, 1563. deezember 12. Saliceus Ferencz felhívja a besz
terczei k á p t a l a n dékánját , hogy m i u t á n a k é t kápta lan (t. i . a 
megyesi é s beszterczei) a többi k á p t a l a n o k t ó l a szertartásban 
való e l t é r é s e miatt a fejedelem e lőt t új í tássa l vádol tatot t , maguk 
m e n t s é g e v é g e t t a l egköze lebb i hé t főn , kü ldöt t e ik által jelen

jenek meg a fejedelem e lő t t Gyulafehérvárot t . 

Gratiam et pacem Christi precatur etc.! Praeter omnem 
opinionem nobis accidit, venerande vir et fráter in domino 
charissimus, quod nos una vobiscum non solum quibusdam 
ecclesiarum pastoribus, verum etiam serenissinfo nostro Prin-
cipi suspecti simus, ut qui non eandem ceremoniarum formám 
in ecclesiis nostris retineamus, quae in aliis ecclesiis, bene 
reformatis, usurpantur, id vero quia non vere de nobis auspi-
cantur eonscientiarum nostrarum testimonio concertamur (!) 
Cum autem nobis literis Regiae Majestatis severe mandátum 
sit, ut nihil nostris ceremoniis et ritbus ab aliarum iis discre-
pamus, nisi quod ipsam luminum accensionem et vestes, quas 
casulas et cappas vocant attinet. Et videatur nobis, (nisi vigi-
lamus) nonnihl periculi imminere. Statuimus propterea adeun-

' dum esse serenissimum Principem nostrum ad proximam diem 
Lunae, ut non solum sinistra suspicione liberemur, verum 
etiam innocentiam nostram palám faceremus. Quocirca roga
mus, cum res vestra aeque ac nostra nunc agatur, ut unum 
aut alterum fratrem e medio vestri ad praefixum diem Albam 
luliam mittatis, ubi communiter de hoc negotio inter nos con-
ferentes, statuamus, quid in hac re faciendum nobis sit. Valeat 
tua reverentia in domine foelicissime. Datum ex Medjes 12. 
Decembris 1563. 

Negotium, quod Cibinienses nobis faciunt de supradictis 
vestimentis papisticis, neque socordiam, neque segnitiem nostram 
tolerare potest diutius, sed audacter et confidenter adversum 



ire decrevimus speramusque, immo certi sumus, Deum nobis 
adfuturum; non praevalebunt, neque perficient in negotio tam 
impio. Quare rogamus enixe, ut pius et venerandus senex, 
pastor ecclesiae Dei quae est Bistriciae, non gravetur cum 
uno fratre vestri capituli ad diem 20. Decembris Albae Iuliae 
adesse. Certa nobis spes est, nos cum bona et optata rela-
tione ad fratres nostros charissimos reversuros. Bene valeat 
tua reverentia in Christo cum omnibus fratribus vestri capituli. 

Franciscus Saliceus B[istriciensis]. 

Eredetije a Besztercze-városi régi levéltárban. 

4. 

S z é k e l y t á m a d t , 1568. február 3. János Zsigmond az Udvarhely -
s z é k b e l i l e l k é s z e k e t oltalma alá vévén , azoknak v é d e l m é r e fel

hívja kapitányát , Telegdy Mihály t . 

Joannes secundus Dei gratia electus rex Hungáriáé, 
Dalmatiae, Croatiae etc. Fideli nostro egregio Michaeli de 
Thelegd, capitaneo et praefecto arcis nostrae Zekeltamat salu
tem et gratiam. Quoniam nos fideles nostros honorabiles uni-
versos ministros ecclesiarum in sede nostra Siculicali Wdvarhely 
existentes, commorantes simul cum ipsorum universis rebus et 
bonis, iustis utputa et legitimis, in nostram regiam recepimus 
protectionem et tutelem specialem, viceque et in persona nostra 
vestrae commisimus tuitioni et defensioni: fidelitati igitur 
tuae harum serié mandamus firmiter, quatenus praefatos eccle
siarum ministros simulcum universis rebus et bonis eorum 
iustis, ut praefertur, contra quoslibet illegitimos impetitores, 
turbatores et damnificatores tueri, protegere et defendere, 
módis omnibus debeatis et teneamini, authoritate nostra regia, 
vobis in hac parte praesentibus attributa, iureque et iustitia 
mediante. Secus nullo modo facturi. Datum in arce nostra 
Zekeltamat tertio die mensis Februarii anno domini millesimo 
quingentesimo sexagesimo octavo. 

Joannes electus rex. 
(P. H.) 

Kívül: Protectinales ministrorum in sede Udvarhely existentium. 

Orsz. levéltár, kincstári osztály. A gyulafehérvári káptalan iratai 
között: Cista Ugocsaien. Fasc. nro. 11. 



5. 
Torda, 1569. júl ius 2. János Zsigmond fejedelem Tordassi Pál 
oláh p ü s p ö k n e k L á m k e r é k e n egy elhagyott házas t e l ke t adomá
nyoz, a m i é r t ez Isten tiszta igé jé t hirdeti az oláh n é p közöt t . 

Nos Joannes secundus, Dei gratia electus rex Hungáriáé, 
Dalmatiae, Croatiae etc. Memóriáé commendamus tenoré prae-
sentium significantes quibus expedit universis, quod nos cum 
ad nonnullorum fidelium nostrorum humillimam supplicationem, 
tum vero considerantes mores honestos, pietatem. vigilias, 
assiduosque labores fidelis nostri honorabilis Pauli Thordassi, 
superintendentis ecclesiarum Valachalium Transilvaniae, quos 
ipse in promulgando puro verbo divino inter gentem valachi-
cam, cum summa cura et industria subiisse dinoscitur et in 
posterum quoque subiturus est: totalem et integrum domum 
desertam Yladicae Calugeri in possessione nostra Lankerek, 
in comitatu Albensi existentem habitamque, quae per sponta-
neam eiusdem Calugeri ex hoc regno nostro Transilvaniae 
egressionem, ob renunciationem professionis Evangelicae et 
doctrinae Christianae factam, ad nos, consequenterque ad col-
lationem nostram regiam rite et legitime devoluta esse per-
hibetut et redacta, simul cum omnibus utilitatibus, pertinentiis 
quibuslibet ad eandem domum de iure et ab antiquo spectare 
et pertinere debentibus, sub suis veris et antiquis metis exi-
stentibus, eidem Paulo Thordassi, ipsiusque heredibus et 
posteritatibus universis dedimus, donavimus et contulimus, 
imo damus, donamus et conferimus, iure perpetuo et irrevo-
cabiliter tenendam, possidendam, pariter et habendam, salvo 
iure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio literarum. 
Datae in oppido nostro Thordae secundo die mensis Iulii 
Anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono. 

János Zsigmondnak az orsz. levéltár kincstári osztályában, a gyula
fehérvári káptalan iratai között levő Liber Regiusából fol. 93, a. 

6. 
Gyulafehérvár, 1570. februárius 15. Csáki Mihá ly , János Zsigmond 
fejedelem kancze l lárja , a fejedelem n e v é b e n inti Melius P é t e r t , 
hogy a v i ta tkozások hangjában tartson m é r t é k e t é s hogy az 

egyház czenzurája n é l k ü l k ö n y v e t kiadni ne m e r é s z e l j e n . 

Charissime fráter, salutem! Multa et varia absurda et a 
functione tua perquam aliena circumféruntur, quae non tantum 
nomen Christi, sed et modestiam humanam et philosophicos 



mores obscurant, Principis autem clementiam avertunt, extinguunt 
et in tuam punitionem atque poenas desumendas irritant. 
Meministi commissum tibi ac toto coetui vestro, ne virulenter 
quempiam lacesseretis, aut maledictis certaretis, quin potius 
solida scriptura assertionem vestram propugnaretis et prae-
sentiam domini Dei nostri semper summa cum veneratione 
cognoscentes, modestiam erga fratres vestros coram ecclesia 
testaremini. Id quod Serenissimus Princeps noster in publica 
,synodo Albae graviter praemonuit fertque aegrius, mihi crede, 
et mihi mandavit serio significare tibi, ut iamtandem a con 
vitiis et maledictis cessaretis, neque quiquam novi scripti 
excuderetis citra Ecclesiae iudicium et consensum, aut incon-
sulta eius Majestate. Nullo enim modo feret deinceps famosos 
versiculos, aut libellos convitiis scatantes in publicum prodire, 
unde lectores Christiani oífendantur et ministros Christi immo-
destiae culpent, propter quos male audiat ecclesia Dei. Itaque 
te mi fráter et ceteros fratres Principis nostri clementissimi 
nomine hortor benevole, imo edico, ut mandato Majestatis 
eius expresso, obtemperetis et a linguae virulentia et turpi 
maledicentia cessetis ac modestiae caritatisque christianae 
memores, pietatem in Dei verbo, ut par est, docere debeatis.* 
Vereor enim ne obstinentia et temeritas brevi magnum det 
vobis malum. Ea vero, quae hactenus quoquomodo acciderunt, 
componenda et primo quoque tempore sopienda sunt, ne hinc 
maioris periculi emergat occasio. Nec secus feceris et bene 
vale. Albae Iuliae die 15. Februarii Anno 1570. 

Michael Chiaki cancellarius. 

Bod Péternek a marosvásárhelyi Teleki-thékában levő „Literata 
Panno-Dacia" cz. gyűjteményéből vett másolat. 

7. 

[Alezina], 1585. január 6. Pranken K e r e s z t é l y köz l i v é l e m é n y é t 
Gerendi J á n o s s a l a szombat m e g ü l é s é r ő l , a v é r n e k é s a fúlva 

halt ál lat h ú s á n a k m e g e v é s é r ő l . 

S! Amicus est, inquit Plautus, qui in re necessaria ad-
juvat. Ego autem necessarium esse puto Dominationem Tuam 
de quibusdam rebus monere, quare eam rogatam volo, ut 
juvandi potius, quam reprehendendi studio id me fecisse 
existimare velit. Imprimis indignum judico et nomine et virtute 
et nobilitate Dominationis Tuae, quod cum Judaeis Sabbathum 



malit, quam cum Christianis Dominicam diem colere. Nihil 
enim inde Dominatio Tua aliud lucri reportat, quam quod 
totius vulgi fiat fabula et maxima de nihilo história. Est quidem 
magni animi pugnare cum erroribus et moribus sui seculi 
atque loci; sed est quoque prudentis, ut Isocrates monet, ad 
multa vulgi deliramenta connivere propter publicam pacem et 
tranquillitatem. Errores enim et vitia, tarn legum et rerum 
publicarum, quam nationum et hominum quorumdam facilius 
et minore malo toleranlur, quam tolluntur. Quamquam ego 
majorem esse arbitror errorem in ipso otio Judaico, quam 
in translatione ex Sabbatho in Dominicam diem, maxi
mum vero errorem puto subditos cogere contra religio-
nem et conscientiam suam die Dominica laborare. Nam docere 
est theologorum et quorumvis virorum cogere 
contra conscientiam aliquod facere maximorum est tyrannorum. 
Doceri autem rustici in ea re non possunt, quia persvaderi 
ipsis nequit: paucis magis credendum esse, quam toto orbi 
Christiano. Qui diligenter examinavit illud de Sabbatho prae-
ceptum, facileque perspexit nihil ad rem, seu ad substantiam 
decalogi pertinere, quo quis die otietur, modo certum otium 
laborioso vulgo semel in septimana detur, quo a laboribus 
respirare liberiusque rebus divinis vacare possit, Propter otium 
autem sibi infamiam atque omnium hominum odium conflare 
quid aliud est, quam de asini umbra litigare, seque in plurima 
pericula capitis, fortunarum atque ipsius etiam animi praeci-
pitare. Deinde illud Dominationem Tuam monere volui, causam 
eam, cur Moises vetuerit vesci sangvine ac suffocato, crassam 
esse, crassissimis tantum Judaeis propositam, Christianis vero 
nullam esse. Sublata enim causa, una tolli effectum, quis est, 
qui ignoret. Docet enim Moises propterea non esse comeden-
dum sangvinem. quod is sit anima carnis. quodque in sangvine 
sit anima. Atqui sangvis non est Christianis anima, sed pars 
tantum corporis et ipsa caro, ima vilior pars, quam caro, quia 
ex sangvino ita fit caro, ut ex cibo fit sangvis. Anima autem 
praestantior est carne et nequaquam fit ex carne. Siquidem 
anima spirituális est, caro vero corporea et materialis. Quod 
si sangvis non est Christianis anima, neque nulla ipsis esse 
potest causa, cur vel a sangvine, vel a suffocate abstinere 
propter conscientiam debeant. Sed Judaeis tantum id facien-
dum est, quibus solis anima est sangvis, sive effusus, sive 
suffocatine inclusus. Coeterum nec vera est eius rei causa 
quod in sangvine sit anima, nam non minus anima est in 
carne, cerebro, ceterisque corporis partibus, quam in sangvine, 
quia aeque moritur animal, si vel caro, vel cerebrum, vel 



venae tolluntur, atqui si sangvis effunditur. Quapropter si a 
sangvine abstinendum est, quod in eo habitat anima, eadem 
de causa omnibus omnium animalium carnibus erit valedicen-
dum. Sed de his alias . . . . copiosius, nunc aliis . . . . potui 
exacte rem hanc perpendere . . . . 

Vale patroné benignissime! 
Arce tua 6. Januarii Anno 1585. 

Dominationis Vestrae servitor 
Christianus Franken. 

Kívül: Egregio et generosissimo domino Johanni de Gerend, 
domino et patrono meo observandissimo etc. 

Az országos levéltár kincstári osztályában. Gyulafehérvári kápta
lani iratok. Lymbus. 
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Btí 12, 23, 24, 29, 52. 
Búzás Ferencz 8, 13, 30, 42, 51, 

78, 83, 87. 

Capitó Pál 1. Fejes Pál. 
Carranza Bertalan 57. 
Crusius András 29, 53. 
Csajta 22, 24, 29, 52. 
Csákány 12, 22, 24, 29, 51. 
Csáki Mihály 158. 
Csáktornya 71. 



Csalóköz 35, 57, 61, 93. 
Csapó Pál 80. 
Csatári Gergely 4. 
Csém 24, 26, 52. 
Csene Péter 3, 9, 10. 11, 12, 41, 

61, 93, 96, 97, 98. 
Csengeri István 120, 128. 

Csesznek ' 14, 20, 21, 30, 32, 35, 
41, 51, 72, 91, 92. 

Csete Benedek 82. 
Csetény 84. 
Csizmadia Gergely 63. 
Csokonya 20, 30. 
Csögle 1, 8, 12, 21, 30, 40, 51, 77. 
Csököly 22, 30. 
Csopak 8, 78, 83, 97. 
Csótár János 31, 52. 
Csurgó 22, 30. 
Czáling 22, 31, 53. 
Czeglédi György 18, 19 49. 
Czeglédi János 131. 
Czeglédi Pál 41, 57. 
Czik Priska 81. 
Czorom Péter 63. 

Darnai György 99. 
Daun Gergely 155. 
Dávid János 130. 
Deák Dániel 23, 28, 42, 51, 73. 
Deák Demeter 45, 64, 66. 
Debreczeni articulusok 57. 
Debreczeni János 13, 28, 41, 51, 

78, 79, 83. 
Debreczeni Mihály 147, 148. 
Derzsi István 106. 
Divunicz János 50. 
Dobolyi András 151. 
Domjáni Mihály 24, 31, 52. 
Dörögd 9. 
Dráva-Szent-Mihály 24, 31, 52, 71. 
Dudar 79, 84, 91. 

Ecseri Lázár 105. 
Egerszegi János 44, 45. 
Endréd 86, 91, 92. 
Endrédi V. Gergely 86, 91, 92. 
Endrédi György 79, 84. 
Enying 14, 21, 30, 42, 53, 83, 91. 
Eötvös István 90. 
Erdélyi Lukács 30. 
Érsekújvár 11, 12, 41, 56, 93, 

97, 99. 

Fábián András 131. 
Farkasd 100. 
Farkasdi Márton 54. 
Fejéregyházi Miklós 14, 30, 32, 35. 
Fejes Pál 13, 30, 38, 41, 72, 84, 

86, 87. 
Feli András 30. 
Feli Dávid 14, 30, 41, 53, 79, 

84, 86. 
Felpécz 9, 13, 21, 30, 41, 44, 45, 

53, 72, 78, 86, 91. 
Felső Balázs 63. 
Felső-Örs 13, 21, 23, 29, 38, 41, 

52 72 83. 
Ferrárius Tamás 13, 23, 28, 38, 

41, 51, 72, 76, 84, 87. 
Fiátfalva 151. 
Fiderei Mihály 27. 
Fogaras 107, 112, 113, 115, 118, 

119, 120, 126, 127, 128, 129, 
130, 133. 

Fogarasi György 147. 
Fokszabadi 21, 30, 34, 53, 77, 89. 
Fóris István 81. 
Fövenyesi György 100. 
Franken Keresztély 160. 
Füle 14, 83, 91. 
Fülek 19, 58, 100. 
Fülepi Máté 150. 
Fülöp Dénes 103. 
Füred 13, 20, 11, 28, 41, 52. 

Gadács 22, 30, 37. 
Gál György 89. 
Gál Imre 105. 
Galambfalva 152. 
Galambok 22. 
Gerendi János 160. 
Gerendi Márton 89. 
Gige 22, 30, 86, 91. 
Göde Barnabás 58. 
Göde János 58, 59. 
Gölle 22, 30, 49. 
Görcsöny 13, 21, 28, 42, 51. 
Görgény 118. 
Göröncser István 90. 
Göröncser Péter 90. 
Gyarmat 73. 
Gyimót 21. 
Gyöke Pál 64, 66. 
Gyöngyösi Ferencz 143. 
Győr 44, 45. 
Győri Péter 8, 13, 30, 42, 51, 62, 

84, 91. 
Györk (Meszes-) 43, 22, 30. 



Györki Péter 14, 30. 
Xjryörvári István 91, 92. 
Gyulafehérvár 110, 113, 135,153, 

156, 157, 158, 160. 

Hahót 91. 
Halászi 56, 99. 
Halászi Pápa Gergely 79,80, 84,91. 
Halmágyi Dániel 144, 151. 
Harosi István 14, 29, 42, 51, 83, 89. 
Hedwig Ágoston 154. 
Hegyi Ambrus 14, 30, 42, 53, 83. 
Héjasfalva 142. 
Hencsey János 14. 
Henye 86, 91. 
Herczeg Benedek 20, 23, 42, 51, 

63, 65, 79, 84, 91. 
Hervoits Gáspár 63. 
Hetes 22, 23, 27, 28. 
Hidegkút 22, 31, 53. 
Hidegkúti András 24, 70. 
Hidvég 21, 84. 
Hodász 23, 31, 49, 52. 54. 
Hodosi J . Tamás 31, 51. 
Hollós 23, 29, 52, 73. 
Hollósi Miklós 52, 73. 
Homoki Lukács 26, 27, 53. 
Horváth Dávid 14, 30, 42. 
Horváth Gergely 63. 
Högyész 8, 13, 21, 30, 42, 43. ' 
Högyészi Sz. János 1. Szabó János. 

Igaz Kálmán 146. 
Imrefi Mihály 73. 
Inczéd 22, 26, 29, 52, 73. 
Iváncz 52. 

.Jakosits Pál 13. 
Jakosits Lázár 31. 
Jankó Tamás 1. Hodosi J . Tamás. 
János Zsigmond 156, 157. 
Jaszkai Péter 31, 52, 73. 
Jeges István 86, 91, 92. 
Jobbágy István 86, 91. 
Judex Lukács 8. 
Juta 20, 22, 26, 28. 

Kádárta 13, 21, 30, 41, 49, 83, 90. 
Kakas Gergely 20, 29, 52, 73. 
Kálmán Tamás 90, 103. 
Kalmár István 52. 
Kalmár Lukács 40. 
Kalós András 147. 
Kaltenprun 1. Hidegkút. 

Kanizsai Mihály 52. 
Kanizsai zsinat 67. 
Kanizsai P. János 1. Pálfi János. 
Kapoly 34. 
Karácsonfalvi Gergely 14, 30. 33, 

53, 77. 
Kardonfalva 51. 
Kemenesmáli János 50. 
Kemény János 110,111,112, 117, 

137. 
Kenése 13, 21, 42, 53, 83, 91. 
Kenessei Péter 47. 
Kenyéri 13, 21, 42, í>3, 72, 78, 91. 
Keresztes János 106. 
Kernácz György 50. 
Keszői Benedek 34, 84. 
Keszte Magdolna 9. 
Kéthely 22, 29, 53. 
Kéttornyúlak 21, 28, 63, 65, 84, 91. 
Kibédi István 143, 144. 
Kibédi Péter 142. 
Kiczléd 22, 29. 53. 
Kiliti 21, 30, 48. 
Kindlius János 20, 29. 
Király Imre 1. Péczeli K. Imre. 
Kirschner Gáspár 155. 
Kisberény 34. 
Kis Ferencz 40. 
Kisgörbö 22, 28, 88. 
Kiskocsi Tamás 82. 
Kiskomárom 18, 19, 22, 28, 30, 

42, 51, 73, 85. 
Kisunyom 52, 73. 
Kocsis Mihály 40, 90. 
Koczkás Gergely 45. 
Kolozsvár 119. 
Kolozsvári Mihály 146. 
Komárom 3, 12, 41, 50, 52, 98. 
Komáromi János 23, 27, 28. 
Komját (Nyitra m.) 3, 4, 56, 97. 
Komját (Vas m.) 22, 29, 53. 
Komjáthi János 13, 30, 53, 83, 91. 
Komondi Gáspár 31, 32. 
Koncz István 89. 
Kóny 92. 
Kosztolányi György 30. 
Kozma György 45, 64, 66. 
Könye Miklós 25. 29, 52. 
Körmend 23, 24, 29, 30, 31, 48, 

49, 52, 55, 73. 
Körmendi Benedek 13, 42, 53. 
Körmendi György 8, 13. 
Körmendi János 8, 29, 30, 32. 
Körmendi Mihály 31, 34, 52. 
Körös 1. Köröshegy. 



Köröshegy 42, 49, 84. 
Körösi Marton 146. 
Kőszegi M. Mátyás 8, 13, 23, 29, 

34, 38, 4', 52. 72, 83. 
Kötél Miklós 24, 29, 52, 73. 
Kővágó-Örs 21, 30, 41, 78, 79, 84. 
Köveskut 23, 24, 29, 35, 50, 52, 

73, 102. 
Kukinér 20, 22, 29, 53. 
Kup 13, 21, 31, 35, 36, 38, 41, 50, 

63, 64, 79, 84, 91. 
Kupri Pál 27. 
Kutasi Mihály 92. 
Küsmöd 142, 157. 

L a k (Zala m.) 23, 31, 49, 54. 
Lámkerék 157. 
Lampérth István 7. 
Laskói János 30. 
Laskói Máté 30. 
Latinides Jakab 20, 29, 52. 
Lápa 14, 20, 22, 28, 42, 84. 
Látrány 13, 22, 23, 30. 
Lázár Gergely 50. 
Lázi 51, 78. 
Lég 35. 
Lengyel György 90. 
Lengyel Miklós 41, 58. 
Lépes Bálint 62. 
Lepsény 91. 
Léva 56. 
Liptay Simon 14, 20, 28, 41, 53. 
Liszka 11. 
Lisznyai P. Péter 142. 
Lórántffi Zsuzsanna 110, 112.118, 

128, 129, 134, 137. 
Ludányi György 14, 42, 51, 78, 

86, 91. 

Magas 7. 
Magyari Á. Jakab 1. Ágh Jakab. 
Major András 1. Szenczi M.András. 
Major Dávid 1. Szenczi M. Dávid. 
Major Márton 8. 
Majsa 14, 42. 
Makai János 131. 
Margitai János 148, 149. 
Márk György 7, 13, 42, 53, 84, 

87, 91 
Marosvásárhelyi Péter 84. 
Márton Domonkos 102. 
Martyáncz 23, 24, 52. 
Mátis János 27. 

Mátyás András 82. 
Medgyes 155. 
Méhes Miklós l.Somorjai M.Miklós. 
Melius Péter 157. 
Melotai István 9, 10. 
Mérő 22, 30. 
Mesteri 24. 
Mezőlak 13, 21, 28, 30, 42, 53, 

63, 65, 84, 105. 
Mihályti Gergely 88. 
Mike Vincze 8 S. 
Miskei János 34, 44, 45. 
Miskolczi Gergely 12, 83, 87, 91. 
Miskolczi Péter 13, 30, 41, 53, 

64, 66, 91. 
Mocsolád 14, 22, 30. 43. 
Molitor v. Molnár Mátyás 1. Kő

szegi Mátyás. 
Monostori János 99. 
Móriczhida 14, 21, 31, 35, 42, 53. 
Morvái Márton 28, 40. 
Mumenius Gergely 29. 
Muraszombat 23, 24, 31. 
Muraszombati B. György 14, 34, 

35, 53, 77. 
Musicz Pál 13. 
Muzsnai Dávid 152. 
Muzsnai Mihály 146. 
Müller Jakab 24, 29, 53. 

Nádasdi Dániel 30. 
Nádasdi László 90. 
Nádasdi Tamás 31. 
Nágócs 13, 20, 21, 28, 41, 53, 83. 
Nánássy Mihály 143. 
Nagy Ambrus 8, 13, 23, 24, 34, 

38, 41, 52, 72, 83, 90. 
Nagyasszonyfalva 23, 31. 
Nagyberóny 7, 13, 21, 30, 45, 53, 

72, 77. 
Nagy Gáspár 5, 14, 15, 19, 28, 

42, 51, 55, 73. 
Nagy János 8. 
Nagymaróczi Balázs 29,52, 73, 91. 
Nagymegyer 41, 58. 
Nagy Mihály 39. 
Nagysolymos 146, 151. 
Nagyszeben 155. 
Nagyszombat 56. 
Nagytályai F . Tamás 11. 
Náray Gáspár 12, 24, 29, 51. 
Nárda 22, 29, 52, 73. 
Nemes István 64, 66. 
Nemes Mihály 79, 84, 91. 



Nemeskéri János 13, 28, 30, 42, 
53, 77. 78, 84, 91. 

Nemesnépi Dániel 4, 56, 97, 98. 
Nemesnépi Ferencz 13, 30, 41, 

53, 63, 65, 84. 
Német 53, 77. 
Németi Mihály 13, 30, 34, 41, 44, 

45, 53, 72, 73, 74, 78, 91. 
Németújvár 12, 22, 28, 29, 31, 

51, 53, 66, 70. 
Németújvár Szentjakab egyháza 

38, 53. 
Németújvár Szentmiklós egyháza 

20, 22, 24, 29, 51, 73. 
Neubert Péter 31, 53. 
Neumarkt 1. Kóthely. 
ííoszlop 21, 42, 51, 63, 65, 91. 
Nyárád 8, 13, 21, 31. 
Nyári Miklós 63. 
Nyék 14, 21, 53. 
Nyujtódi Sámuel 152. 

•Olasz Imre 50. 
Ostfi-Asszonyfa 8. 
Óvár 22, 29, 52. 
Őr 22, 31, 53. 
Őri Ferencz 31, 53. 
Ősi (Somogy m.) 14, 21, 29, 42, 
, 51, 79, 84. 

"Ősi (Veszprém m.) 14, 21, 30, 41, 
53, 83, 91. 

Padrag 14, 21, 72, 84. 
Paksi István 84, 86, 91. 
Pál István 88. 
Palotai Ferencz 105. 
Paloznak 13, 21, 28, 41, 51, 

78, 83. 
Pálfi János 2, 5, 6, 13, 14, 18, 

19, 20, 28, 31, 33, 41, 44, 45, 
49, 51, 55, 61, 63, 67, 70, 72, 
74, 76, 77, 78, 81, 84, 86, 91, 
95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 
103, 104. 

Pannonhalma 90. 
Pápa 1, 2, 3, 4, 5, 13, 18, 19, 21, 

28, 30, 31, 33, 35, 41, 42, 44, 
45, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 64, 
72, 74, 76, 80, 82, 84, 85, 88, 
89, 91, 92, 92, 103, 105. 

Pápai Gergely 8, 13, 28, 42. 
Pápai Miklós 81. 
Pathav István 2. 5, 6, 12, 14, 17, 

20, 28, 33, 41, 49, 51, 55, 59, 

67, 69, 70. 72, 76, 83, 86, 90, 
99, 101, 102, 103, 105. 

Pathay Sámuel 59. 
Patkó Tamás 56. 
Patona 8. 
Pázmány Péter 58. 
Pernyárd Mihály 31, 52. 
Petrovics Péter 154. 
Pécsely 13, 21, 23, 28, 38, 41, 

51, 83, 87, 90. 
Péczeli K. Imre 40, 56, 94, 96, 

97, 99. 
Petersdorf 22, 31, 52. 
Pogány Péter 59. 
Polány (Magyar-) 13, 21, 30, 42, 

53, 77, 91. 
Polány (Sorki-) 23, 29, 52, 73. 
Polányi Lajos 18. 
Polányi Lőrincz 18. 
Pomperics Mihály 12, 20, 24, 26, 

29, 52. 
Pordán János 45. 
Porumbák 135. 
Pozsony 3, 7, 9, 10, 18, 58, 61, 73. 
Prosuják Pál 45. 
Pukstórf 22, 29. 
Pusztaszentmihály 22, 31, 53. 

Rábaszentmihály 22, 30, 31, 52. 
Rábaszentmiklós 14, 21, 30, 37, 

41, 53, 79, 84. 
Rádai István 42. 
Radócz 23, 29. 
Rákóczi György 107, 108. 
Rátkai Gergely 4. 
Rikárdi Mihály 31, 52, 73. 
Rohoncz 22, 24 26, 29, 30, 52, 53. 
Rosos N. Ambrus 1. Nagy Ambrus. 
Rozgonyi György 20, 28, 41, 52. 
Röjtöki János 29, 52. 
Ruben Jakab 62. 
Runics Gergely 29, 52, 73. 

S á g 13, 21, 30, 42, 51, 79, 84, 91. 
Sági Miklós 14, 20, 26, 28, 42. 
Saliceus Ferencz 156. 
Sallai Pál 13, 28, 42, 53, 72, 

78, 91. 
Sámfáivá 22, 31, 53. 
Sámson 22, 30. 
Sárkány 126, 137. 
Sárkány István 17, 18, 19. 
Sárkány Péter 44, 45. 
Sárosi Mátyás 106. 



Sátori F . András 1. Fábián András. 
Scheffer János 49, 54, 55. 
Sefel Benedek 82. 
Segesd 22, 30. 

. Sindler Farkas 29, 53. 
Sóadi Péter 99. 
Sófalva 142, 150. 
Sók 55. 
Sokorui István 79, 84, 91. 
Solti Ambrus 90. 
Solti Benedek 41, 52, 83, 90. 
Solti János 38, 41, 52, 72, 83, 92. 
Sóly 13, 21, 30, 41, 53, 83, 90. 
Sólymos 144. 
Sommerauer János 29, 53. 
Sommerauer Kristóf 31, 32. 
Somodor 14, 22, 30. 
Somorjai János 56, 97, 98, 99. 
Somorjai Máté 51. 
Somorjai M. Miklós 14, 30, 42, 

49, 84. 
Soós György 14, 30. 
Soós Mihály 90. 
Sostarics Mihály 31, 49, 54. 
Stansics Péter 26, 29, 53. 
Sturm János 29, 52. 
Subrics Balázs 28. 
Suri Mihály 3. 
Sümeg 81, 82, 103. 
Syderius káté 24. 

S z a b ó Demeter 40. 
Szabó István 92. 
Szabó János 64, 66. 
Szabó Miklós 64, 66. 
Szakmári Péter 119. 
Szakony Benedek 14. 
Szalay Gergely 20, 28, 41, 72, 

73, 84, 92. 
Szalay Márton 31, 54. 
Szálka Péter 88. 
Szalma István 102. 
Szalonak 20, 22, 29, 31, 52, 53. 
Szántai István 77, 88. 
Szappanfőző György 46. 
Szárazajtai Péter 146. 
Szárberény 13, 21, 23, 28, 41, 

52, 83, 88, 90. 
Szarka János 27. 
Szász István 145. 
Szatmár 9, 10. 
Szécsény 45. 
Szécsi-sziget 23, 31, 54, 
Szecsőd 23, 25, 26, 29, 52. 

Szederjes 152. 
Szegedi Márton 7, 13, 28, 42, 53, 

58, 59. 
Székelykeresztur 148. 
Székelyudvarhely 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 149, 151, 152, 
160. 

Széki Ferencz 142, 143. 
Szekol Fülöp 31, 53. 
Szeli Gergely, 13, 28, 42, 53, 84. 
Szemenye 52. 
Szemere 13, 21, 29, 38, 41, 51, 

72, 84, 91. 
Szenczi M. András 14, 25, 35, 37, 

38, 41, 51, 62, 63, 64, 65. 
Szenczi M. Dávid 64, 65, 66. 
Szenczi Cs. Péter 1. Csene Péter. 
Szentandrás 13. 
Szentbenedek 23, 31, 52.-
Szente István 105. 
Szentelek 22, 26, 29, 53 
Szenterzsébet 145. 
Szentgál 20, 21, 28, 42, 51, 90. 
Szentgrót'22, 29. 
Szentgyörgy 29. 
Szentgyörgyi Gergely 8, 13, 23, 

38, 41, 51, 78, 83, 87, 97. 
Szentgyörgyi János 102, 105. 
Szentgyörgyvölgye 23, 31, 52. 
Szentgyörgyvölgyi János 31. 
Szentháromság 23, 24, 29, 43, 52. 
Szentimre 22, 31, 51. 
Szentistváni Mihály 49, 83, 91. 
Szentjakab egyháza 1. Német

újvár. 
Szentkereszt 22, 31, 52, 73. 
Szentkirály 20, 31, 52. 
Szentkút 22, 31, 52. 
Szentlörincz 18, 23, 24, 26, 29, 

52, 73, 84, 86, 91, 101, 105. 
Szentmárton 22, 30, 101. 
Szentmártoni V. Kristóf 1. Vaska 

Kristóf. 
Szentmiklós egyháza 1. Német

újvár. 
Szentpéter 22, 31, 51. 
Szenttamás 13, 21. 
Szepsi István 91. 
Szerafin Pál 3, 13, 19, 58. 
Szerdahelyi Balázs 84, 86, 91. 
Szerdahelyi Izsák 20, 28, 42, 51, 

83, 88, 90. 
Szerecsen 13, 21, 30, 42, 51, 78. 
Szeremlényi Tamás 23, 27, 28. 
Szíj Ferencz 64. 



Szilágyi István 24, 31, 52, 69, 71. 
Szilavecs András 31, 52. 
Szilvási Mihály 118. 
SZÍVÓS Ferencz 66. 
Szkaricza Gáspár 24, 29, 52. 
Szokoli Imre 14, 30, 42, 53. 
Szokolyai István 144, 149, 150. 
Szombathelyi István 13, 24, 29, 

51, 52, 73, 91. 
Szombatosság 158, 159, 160. 
Szondi János 14, 30, 41, 53, 83, 

87, 91. 
Sztárai K. Mihály 8, 13, 30, 42, 

58, 78, 84. 86. 

Tab 22, 30. 
Takácsi 20, 21, 28. 
Tallósi György 14, 30, 34, 53, 77. 
Tályai György 105. 
Tamási 34, 51. 
Táp 8, 21, 23, 28, 38, 42, 51, 79, 

84, 91, 100. 
Tapolczafő 21, 23, 28, 38, 41, 51, 

77, 78, 84, 91. 
Tapsony 22, 23, 28, 42, 51, 73, 91. 
Tápszentmiklós 37, 64, 65, 66. 
Tardi György 11. 
Tarrodi Orsolya 58. 
Tasnád 10. 
Taszár 22, 30. 
Taszári János 89. 
Tatár Ambrus 83. 
Tatár János 89. 
Tejedi Márton 13, 30, 41, 53, 83, 

87, 90. 
Telegdi Mihály 156. 
Telek 83. 
Telekfalvi György 145. 
Tergenyei Pál 13, 23, 30. 
Téth 13, 42, 53, 78, 79, 84, 91. 
Tétény 21, 30. 
Tétényi Mihály 8, 13, 30, 42, 53, 

77, 91. 
Tevel 13, 21, 28, 41, 78, 91. 
Teveli Péter 8. 
Tihany 84. 
Tiheméri Máté 11. 
Tillesius Boldizsár 31, 53. 
Tissinai György 26, 28, 52, 73. 
Tolnai István 8, 12, 24, 29, 40, 

49, 52, 68, 91. 
Tolnai B. János 11. 
Tolnai Mihály 24, 29, 52, 73. 
Tonsor János 92. 

Torda 157. 
Tordai János 143, 147. 
Tordassi Pál 157. 
Torpis János 89. 
Tóth Borbála 50. 
Tóth Gergely 51. 
Tóthy Demeter 44. 
Tóth Mihály 90. 
Tóth Miklós 27. 
Tóth Tamás 27, 39. 
Tótvázsony 13, 21, 31, 83, 87. 
Török István 18, 19 
Tötösi György 28, 91. 
Turi Gergely 8. 
Turnisa 24, 31, 52. 
Turzó Szaniszló 105. 
Tüskeszentgyörgyi Mihály 20, 24, 

29, 51, 73. 

Udvardi István 89. 
Udvarhelyi György 128. 
Ugod 90, 103. 
Ujkéri Gergely 49, 83. 
Újlak 20, 30. 
Újlaki György 30. 
Ujszékely 152. 
Uki János 8, 28, 45, 47, 58. 
Ürög 14, 21, 30, 42, 49, 83. 

Vácz i István 84. 
Vág 13, 21, 28, 42. 
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TARTALOM. 

i . 
Adatok a dunántúli ref. egyházkerület történetéhez. 

1. Pápán, 1618 jan. 17., 18. rendkívüli zsinatot tartott Pathay, 
melyre az atyákat 1617 deez. 9. kelt s Kanizsai által is aláírt 
levelével meghívta. A rábántúli esperesekhez: Beythe Imre 
németújvari, Alsólendvai Péter körmendi, Bereczki Péter víz-
lendvai lelkészekhez 1617 deez. 15. kelt külön meghívójukban 

• a felmerült s elintézendő ügyeken kívül egyik főokul a pozsonyi 
országgyűlésre megválasztandó küldötteket említik gyűlési tár
gyul. A somogyi eklézsiák esperessét, Nagy Gáspárt is egy 
külön levéllel hívják. A vámosi, nagyberényi és berhidai egy
házakba kibocsátott lelkészek nevei. Fontosabb határozatok : 
A pozsonyi országgyűlésre menő küldöttség költségére minden 
lelkész 25 pénzt fizessen s ezt Kanizsaihoz kell küldeni, a ki 
azt Komáromba Ág Jakab espereshez átküldi. A zsinat ideje 
alatt a templomból engedély nélkül távozó lelkész 25 dénár 
büntetést fizet. Boldaeus János tevelyi, Győri Péter sági, Kör
mendi Péter szerecsenyi, Körmendi János acsádi, Bandi György 
tápi, Búzás Ferencz csörglei, Thétényi Mihály polyányi, Vaska 
Szentmártoni Kristóf hőgyészi, Nagy Ambrus vörösberényi, 
Szentgyörgyi Gergely pécselyi, Köszeghi Mátyás felsőörsi, Sztárai 
Mihály théti lelkészek ügyei. Házassági perek. Végül felolvas
ták Melotai Istvánnak Csene Péterhez, a pozsonyi országgyű
lésre a vallás ügyében és a sérelmek előterjesztése végett kül
dendő követek megválasztása tárgyában írott levelét. A zsina
ton jelen volt 36 lelkész névsora. Távollevőkül 23-an vannak 
megnevezve 

2. Szent-Lőrincz, 1618 nov. 1. Pathay István püspök, az espere
sek és az egész zsinat nevében tudatja a kiskomáromiakkal, 
hogy lelkészük, Nagy Gáspár esperes helyett mást nem ren
delhetnek, s inti őket, hogy az úrvacsoráját a Krisztus rende
lése szerint közönséges kenyérrel szolgáltassák ki 

3. Szent-Lőrincz, 1618 nov. 1, 2 és 3-án Polyányi Lajos és Lőrincz 
oltalma alatt tartott zsinatról való feljegyzés, a szeptember 
23-án kelt meghívólevél. A szentgáli, cseszneki, füredi, banki, 
takácsii, szentmiklósi, nágocsi, lápafői, jutási, szalónaki, kuk-
meri egyházakba kibocsátott lelkészek nevei. A zsinat határo
zatai: az ajtónállókról; a határozatok titokban tartásáról; az 
az egyházmegyék megállapításáról s az azokba sorozott egy-



házakról; a mindegyik egyházmegyéből az esperesek segítsé
gére választott presbyterekről; az esperesek évenként tanács
kozhattak, kiket lehet a lelkészi szolgálatra felvenni; a lelkészek 
évi egyházi adójáról; a felszentelendők mennyit fizessenek; 
egyes lelkészek ügyeiben hozott határozatok. Házassági ügyek. 
A zsinaton jelen volt 57 lelkész névsora, a kik ezen zsinaton 
sajátkezűleg aláírtak a másik jegyzőkönyvben levő egyházi 
törvényeinknek, a távollevökül 70-en vannak megnevezve. A 
németújvári könyvnyomdász részére gyűlt összeget Beythe 
Imre által elküldöttek 18 

4. Pápa, 1619 máj. 1. Rendkívüli zsinat. A veszprémi és pápai 
egyházmegyék. A Pathay és Kanizsai által aláírt összehívó
levél. A nyéki, kapolyi, bedegi, fokszabadi és tamási egyhá
zakba kibocsátott lelkészek nevei. Brédi János kajári, Nagy 
Ambrus berényi, Németi Mihály fölpéczi, Körmendi György 
szerecseni, Tallosi György fokszabadi, Bors György bedegi, 
Fejéregyházi Miklós cseszneki, Szenczi András kupi lelkészek 
ügyében hozott határozatok. Minden parochia jövedelméről és 
járulékairól összeírást kell készíteni és jegyzőkönyvbe kell 
bevezetni. A presbyterekről, vagy az esperesek oldala mellett 
levőkről. Házassági ügyek. A jelenvoltak és távollevők név
sora. Végül feljegyzés Szentmártoni Vaska Kristóf csaknem 
80 éves, a lelkészi szolgálatban 50 évet élt hőgyészi lelkész
nek 1619 máj. 25. történt haláláról és Alsó Lendvai Péter kör
mendi lelkész s ezen egyházmegye esperesének 1619 jún. 19. 
elhunytáról Kanizsai sírversével 32 

5. Pápa, 1619 máj. 16. Miskei János pere Németi Mihály fölpéczi 
lelkész ellen 44 

6. Pápa, 1619 június 8. Miskei János pere Németi Mihály fölpéczi 
lelkész ellen Kanizsai Pálfi János esperes előtt 45 

7. Körmend, 1619 aug. 24. évi rendes zsinat volt. Az összehivó-
levél; a kádártai, ürögi, gelyei, szóládi, kőröshegyi, hodászi 
egyházakba kibocsátott lelkészek nevei. Tholnai István bűi 
lelkészt a körmendi egyházmegye alperessévé választják. Sós-
tarics Mihály laki, Czeglédi György lelkész ügye. A körmendi 
egyház elhunyt lelkésze Alsó-Lendvai Péter özvegyét kifizesse. 
Házassági ügyek. A jelen- ós távollevők névsora 48 

8. Körmend, 1619 aug. 24. Scheffler János hodászi lelkész fel
avatási oklevele. Aláírták Pathaí István püspök, Nagy Gáspár, 
Bereczki Péter és Kanizsai Pálfi János esperesek, utóbbi úgy 
is, mint a zsinat jegyzője 54 

9. Sók, 1619 szept. 1. Kanizsai Pálfi János pápai esperes, a dunán
túli egyházkerület jegyzője, ezen zsinat határozatait, melyen 
ő is jelen volt, az általa vezetett jegyzőkönyvbe megörökítette 55 

10. (Pápa, 1620.) Kanizsai Pálfi János feljegyzése a házasságtörő 
Szegedi Márton vámosi lelkészről 58 

11. Veszprém, 1620 január 8. Pathai István püspök, a parázna
sággal vádolt Szegedi Márton, vámosi volt lelkész ügyében, a 
kit az alispán elfogatott és bezáratott, határozatot hoz . . . 59 

12. Pozsony, 1620 január 16. Szenczi Csene Péter felsődunamelléki 
püspök és Magyari Ágh Jakab esperes bizonyítják, hogy 
Kanizsai Pálfi János pápai lelkész-esperes, az országgyűlésen 
az egyházak ügyében serényen és szorgalmasan eljárt, s a 
fejedelem jelenlétében egyházi beszédet tartott 60 
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13. Pápa, 1620 január. Kanizsai Pálfi János feljegyzése a börtönbe 
került Szenczi Major András kupi lelkész esetéről, s ennek 
szabadon bocsáttatásáért a pápai tiszttartóhoz irt kérvénye . 61 

14. Pápa, 1620 február 7. Körmendi György kéttornyúlaki, Nemes-
népi Ferencz mezölaki, Herczegh Benedek noszlopi prédikáto
rok kezességet vállalnak Szenczi András kupi volt prédikátorért 63 

15. Pápa, 1620 február 24. Szenczi András kupi volt prédikátor 
ügyében határozat. Újabb kezes: fia Szenczi Dávid tápszent
miklósi prédikátor 64 

16. Pápa, 1620 febr. 24. Szenczi Dávid tápszentmiklósi prédikátor 
kötelezi magát, hogy ha 21 nap alatt az ö megfutamodott 
attyát, Szenczi András kupi volt prédikátort elő nem teremt
heti, önkényt bemegy azon arestomba, a melyből most kibo
csátják 65 

17. Német-Újvár, 1620 máj. 10. Feljegyzés az itt tartott rendes 
zsinatról. Pathay és Kanizsai zsinatot összehívólevele Pathay 
levele Kanizsaihoz a zsinati meghívók ügyében. Kanizsai levele 
Szilágyi István espereshez. A zsinat jegyzőkönyve, a jelenvoltak 
névsora 66 

18. Veszprém, 1621 júl. 1. Az itt tartott rendkívüli zsinatra a pápai 
egyházmegyei lelkészekhez kibocsátott latin és magyar meg
hívó. A tárgyalt ügyek közül Vas Tamás-, Bors György-, 
Nemeskéri Jánosról, a távollevőkről, Sztárai Mihályról, Szent
györgyi Gergelyről, Boldi Jánosról, Búzás Ferenczről, Budai 
Andrásról, Feli Dávidról, Herczegh Benedekről, Debreczeni 
Jánosról, a dudari, ószári, ősi és théti egyházakba felavatottak 
névsora, Endrődi Györgyről, Halászi Gergelyről, a tárgyalt 
nyolcz házassági ügy s a jelenvoltak névsora 74 

19. Pápa, 1622 máj. 3—5. Feljegyzés az itt tartott rendkívüli 
zsinatról. Pathay és Kanizsai meghívója. A vépi, szentlőrinczi, 
henyei, endrédi, bálványosi és gigei egyházakba felavatott lel
készek nevei. Sztárai Mihály, Feli Dávid, Ladányi György, 
Fejes Pál, Vas Tamás szentgáli, Búzás Ferencz tizvázsonyi, 
Márkus György berhidai, Tejedi Márton solyi, Szondi János 
ösii, Szántai István görbői, Szerdahelyi Izsák berényi lelké
szek ügyei. Házassági ügyek. A jelenvoltak névsora. Egyéb 
ügyek közül legyen itt megemlítve Győrvári István kónyi volt 
plébános áttérése, ki csesznek! lelkészszé lett ós Brédi Solti 
János kajári lelkész halála 85 

20. Érsek-Újvár, 1622 jún. 14. Feljegyzés Szenczi Csene Péter 
püspök haláláról. Pécselyi Király Imre sírverse. Kanizsai Pálfi 
János elégiája. Pécselyinek Kanizsaihoz írt, Csene halálát 
tudató levele. Feljegyzés Szentgyörgyi György csopaki lelkész 
haláláról az 1622 szept. 14. komjátii zsinatról, melyre Magyari 
Ágh Jakab Pathayt és Kanizsait egy levélben meghívta, de 
ezek nem mehettek el. Pécselyi és Magyari levelei Kanizsai
hoz, melyben amaz tudatja, hogy Somorjai Jánost választották 
püspökké, a kit Monostori János kevi püspök felavatott, az 
új püspök pedig Darnai György és Svádi Péter új lelkészeket 
avatta fel, utóbbi pedig válaszát küldi, s egyházi ügyeket 
közöl vele 93 

21. Szent-Lőrincz, 1622 nov. 11. Pathay István és Kanizsai zsina
tot összehívó levele. Pathaynak Kanizsaihoz írt két levele, 
melyben okát adja, miért nem mehetett a zsinatra, s meghagyja 
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neki. hogy ő elmenjen és helyettesítse, de a melyet meg sem 
tarthattak. Pathay 1623 aug. 16-án Veszprémből.kimenni kény
szeríttetvén, családjával együtt Pápára költözött. Szentgyörgyi 
János 1623 jan. 15. jött Felsödunamellékről Mezőlakra 

Közli: Thury Etele 101 

II. 

A fogarasi egyházközség levéltárából. 

1. Fogaras, 1629 februárius 23. Bethlen Gábor fejedelem a foga
rasi ref. egyházközség élére két főgondnokot és ugyanannyi 
algondnokot (bírákat) rendel 106 

2. I . Rákóczi György fejedelem által az oláh püspök elé szabott 
feltótelek 107 

3. Fogaras, 1657 április 2. Lórántffi Zsuzsanna özvegy fejedelem
asszony utasítása az oláh egyházközségek canonica visitatiójáról 110 

4. Fogaras. 1657 április 3. Lórántffi Zsuzsanna özvegy fejedelem
asszony jóváhagyja és megerősíti a fogarasi oláh ref. iskola 
szabályait 112 

5. Görgény, 1662 május 16. Apafi Mihály fejedelem Szilvási 
Mihály oláh ref. tanító számára a Lórántffi Zsuzsanna által 
rendelt fizetést biztosítja 118 

6. A kolozsvári táborban 1662 június 23. Apafi Mihály fejedelem 
a fogarasi ref. egyház jogait az ottani oláhok túlkapásaival 
szemben védi 119 

7. Fogaras, 1664 febr. 22. Apafi Mihály fejedelem jóváhagyja és 
megerősíti a fogarasi ref. egyházközség igazgatására vonat
kozó articulusokat 120 

8. Fogaras, 1665 ápril. 10 Bornemissza Anna fejedelemasszony 
rendelete a sárkányi és bethleni szász evang. egyházközségek 
igazgatásáról 126 

9. Fogaras, 1665 április 10. A Fogaras városi oláhok és görögök 
Bornemissza Anna fejedelemasszonytól szabad vallásgyakorla
tot kérnek 127 

10. Fogaras, 1665 április 11. Csengeri István fogarasi lelkész és 
Udvarhelyi György fogarasi praefectus véleménye a fogarasi 
oláhok és görögök szabad vallásgyakorlatáról 128 

11. Fogaras, 1665 április 11. Bornemissza Anna fejedelemasszony 
a fogarasföldi oláh egyházközségeket a Fogaras városi ref. 
consistorium felügyelete alá rendeli, illetőleg őket ott meghagyja 129 

12. Porumbák, 1670 febr. 6. Apafi Mihály fejedelem rendelete az 
egyházi fegyelemről s a bethleni szász evang. egyházközség 
feletti jurisdictióról 130 

13. Apafi Mihály fejedelem által az oláh püspök s egyházak elé 
írott feltételek 135 

14. Fogaras, 1695 jún. 25. Bethlen Gergely fogarasi főkapitány 
utasítása a fogarasi ref. egyházközség gondnokai számára . . 136 

15. Gyulafehérvár, 1698 Januarius 4. A gyulafehérvári káptalan 
bizonyságlevele arról, hogy magyarremetei Vajda Péter a foga
rasi ref. egyházközség nevében tiltakozott előtte a miatt, hogy 
az oláhok Fogaras földén és városában önhatalmúlag templo
mot építenek 

Közli: Pokoly József 140 
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III. 
Üeverszálisok az udvarhelyi ref. egyházmegye jegyzőkönyvéből 1650—1713. 

1. Gyulafehérvár, 1557 április 28. Petrovich Péter meghívja a 
beszterczei evang. káptalant a Zilahra, június 13-ra kitűzött 
zsinatra, hogy az úrvacsora kérdésében támadt viszályokat 

2. Nagyszeben, 1563 május 1. Daun Gergely és Werner Lénárd 
beszterczei követek tudatják a város birájával és tanácsával, 
János Zsigmond fejedelemnek a protestáns hitre áttérését . . 154 

3. Medgyes, 1563 deczember 12. Saliceus Ferencz felhívja a 
beszterczei káptalan dékánját, hogy miután a két káptalan 
(t. i. a megyesi és beszterczei) a többi káptalanoktól a szer
tartásban való eltérése miatt a fejedelem előtt újítással vádol
tatott, maguk mentsége végett a legközelebbi hétfőn, küldöt
teik által jelenjenek meg a fejedelem előtt Gyulafehérvárott . 155 

4. Székelytámadt, 1568 február 3. János Zsigmond az udvarhely-
székbeli lelkészeket oltalma alá vévén, azoknak védelmére 
felhívja kapitányát, Telegdy Mihályt 156 

5. Torda, 1569 július 2. János Zsigmond fejedelem Tordassi Pál 
oláh püspöknek Lámkeréken egy elhagyott házastolket adomá
nyoz, a miért ez Isten tiszta igéjét hirdeti az oláh nép között 157 

6. Gyulafehérvár, 1570 februárius 15. Csáki Mihály, János Zsig
mond fejedelem kanczellárja, a fejedelem nevében inti Melius 
Pétert, hogy a vitatkozások hangjában tartson mértéket és 
hogy az egyház czenzurája nélkül könyvet kiadni ne meré
szeljen 157 

7. Alczina, 1585 január 6. Franken Keresztély közli véleményét 
Gerendi Jánossal a szombat megiilésóről, a vérnek és a fúlva 
halt állat húsának megevéséről. 

Közli: Pokoly József 158 
Hely- és névmutató 161 

Közli: Pokoly József 14, , 

IV. 
Vegyes közlemények. 

ezen a zsinaton eligazítsák 153 
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A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
kiadásában megjelent és Hornyánszky V i k t o r könyvkereskedésé
ben, Budapesten, V.,Akadémia-u. 4. (M.T. Akadémia bérháza) kapható: 

a) N é p s z e r ű m ü v e k : 

Koszorú, vallás-erkölcsi füzetek gyűjteménye, 1—160 füzet, 
ára füzetenként —.8 

Házi Kincstár. I. kötet. Miller J. R., Csendes órák, fordí
totta Szász Károly. Ára vászonba kötve 2 kor. Finomabb 
papíron nyomva félbőrkötésben r 4,— 

• II. kötet. Barde Eduard, Martha és Mária, fordította 
Vargha Gyuláné. Ára vászonba kötve . . . . . . . 2.— 

III. kötet. Szabolcska Mihály, Áhítat szeretet. Ára 
kötve 2 kor. Finomabb papíron nyomva, félbőrkötésben 4.— 

IV. kötet. Sheldon, Jézus nyomdokain. Fordította 
Csizmadia Lajos. Vászonkötés. Ára 2.— 

V. kötet. Kenessey Béla, Női jellemképek. I. k. Ára 2.— 
VI. kötet. Raffay Sándor, Jézus példázatai. Ára . . 2.— 
VII. kötet. Dalhoff-Csizmadia: A keresztyén szere

tet munkái. Ára 2.— 
— — VIII. kötet. Raffay Sándor, Jézus hasonlatai. Vászon-. 

kötésben- Ára 2.— 
IX. kötet: Opzoomer-Nagy: A vallás gyümölcse. 

Vászonkötés. Ára 2.— 
X. kötet: Pfennigsdorf-Csizmadia.: Hit és szabadság. 

•Ára ." . . . . . . . . . . . } . 2.— 
Hastings-Csizmadia: Van Isten. Ára 1.60 
Dr. Masznyik Endre: Jézus élete evang. képekben. Ára . 6.— 

b) T u d o m á n y o s m ü v e k : 

Drummond Henrik, Természeti törvény a szellemi világban. 
Fordította Csizmadia Lajos. Ára. . . 2.— 

Kálvin: A ker. vallás alapvonalai. Fordította Nagy Károly. Ára 6.— 
Antal stb.: Emlékezés Kálvinról. Ára fűzve . . . . . 5.-— 
Luther Márton három alapvető reformátori irata. Fordították 

dr. Masznyik Endre és Stromp László. Ára . . . . 4.— 
Mokos Gyula, Herczegszőllősi kánonok. Hasonmásos kiadás, 

jegyzetekkel és rokon kánonokkal. Ára 5,— 
Révész Imre Munkái a pátens korából. Ára . . . . . 3.— 
Révész 'Kálmán, Száz éves küzdelem a kassai ref. egyház 

megalakulásáért. Ára 1.60 
Sámuel Aladár, Bod Péter élete és művei. Ára . . . . 3.— 
Stromp László, Magyar prot. egyháztörténeti adattár I—VI. 

évf. Ára kötetenként 3.— 
Szeremley S., Szőnyi Benjámin és a Hódmezővásárhelyiek 3.60 
Zoványi s. t., Magyar prot. egyháztörténeti monográfiák. I. köt. 3.20 
Zoványi Jenő: Egyetemes főgondnok és főconsistorium a 

magyarországi református egyházban. Ára 2.40 
Zsilinszky Mihály, A linczi békekötés. Ára 6.40 
Zsilinszky Mihály, A magyar országgyűlések vallásügyi tár

gyalásai IL, III. és IV. kötet. A II. és III. kötet ára 8—8 
korona, a IV-ik köteté . . . 6.— 

Kívánatra a fenti művek bekötéséről készséggel gondoskodunk. 

Hornyánszky Viktor cs. é s kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 46.943. 
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