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1. 

1569. május 25. Bécs . 
Miksa király Forgách Simon egri kapitányhoz. A felnémetiek'pa-

nnszkodnak, hogy sokféle teherrel és szolgálatokkal sújtja őket; elren
deli tehát, hogy mindenekelőtt az eretnek prédikátort, mint már isme 
telten parancsoltatott, küldje el közülük, fáradságos munkákra őket 
ne erőltesse; évi 12 napi szolgálatnál többet tőlük ne követeljen, kato
náskodásra, őrségi szolgálatra őket ne használja föl. 

Maximilianus secundus dei gratia electus R o m a n o 
norum imperátor semper augustus, ac Germaniae, Hun
gáriáé, Bohemiae etc. rex, archidux Austriae, dux Bur
gundiáé etc. fideli nostro, magnifico Simoni Forgach de 
Gymes, suppremo praefecto et capitaneo arcis nostrae 
Agriensis, moderno et futuro salutem et gratiam. Ex oblatá 
nobis in personis fidelium nostrorum prudentum et ci^cum-
spectorum, judieis et juratorum, ceterorumque universorum 
c iv ium et incolarum oppidi felnemeth, ad arcem istam nos-
tram Agriensem pertinentem, humil ima supplicatione inteU 
legimus, qualiter ipsi diversis iniuriis, ac multiplicibus, v i r i -
busque eorum longe imparibus oneribus et servitiis, per 
te et officiales istius arcis nostrae opprimerentur. Et primo 
quidem quendam concionatorem haereticum, non ita pridem 
in medium eorum, ipsis invitis induci perrhisisses, qui reli-
quias illas catholicae religionis pravis dogmatibus inficere, 
et legitimos pastores illinc extrudere conarentur, (!) caete-
rum quendam eliam officialem eis, qui alias in tam pro-
pinquo absque illo a solo capitaneo regebantur, continuum 
contra consuetudincm eorundem imposuisses, a quo jus 
eis dicente, non secus ac quivis rebelles ob zelum saltem 
catholicae, quam piofiterentur, relligionis duriter admodum 
et severiter tractarentur, adeo quod ultra alia onera, festi-
vis pariter et feriatis diebus indifferenter ad continuos la--
bores, quos quidem antiquitus ad praesentia usque tem
póra de singulis sessionibus quotannis non ultra quam 
duodecim diebus praestitissent, compellerentur l ignorum-
que ad decoquendam calcem convectione, quae fere ad 
mille plaustra per annum sese extenderet, cumprimis a£* 
fligerentur; cum tarnen de lege et consuetudine eorum 



antiqua quadraginta tantum plaustra l ignorum annuatim 
administrare tenerentur: praeterea indesinenti v inorum 
educillatione, ad quam similiter ol im non amplius, quam 
sex vasorum a festo sancti Georgii usque ad festum d iv i 
Michaelis fuissent adstricti, n imium aggravarentur, insuper, 
quum oppidum ipsum fossa et vallo esset circumseptum 
atque ob metum hostium noctes et dies excubias facere 
cogerentur, nihilominus tarnen ad arcemque istam nostram 
Agriensem praeter quod quoties necessitas exigeret, m i l i -
taribus etiam officiis instar mil i tum stipendiatorum perfun-
gerentur, vigiles per integrum annum conducere et inter-
tenere cogerentur, a quibus singulis nisi subleventur, ad 
extremas miserias devenire, oppidumque ipsum desolatum 
relinquere eos necesse esset, unde supplicatum nobis hu-
militer extilit in personis eorundem civium et incolarum, 
ut eis in praemissa nostra gratia clementer adesse, et de 
opportuno remedio gratiose providere dignaremur, quorum 
supplicatione clementer exaudita: fidelitati tuae harum serie 
firmiter committimus et mandamus, quatinus acceptis prae-
sentibus et praemissis sie ut praefertur stantibus et se ha-
bentibus, praenominatos exponentes ad nimia viresque 
eorum excedentia onera et servitia nequaquam compellas, 
ac primo quidem concionatorem i l lum haereticum in me
d ium i l lo rum intrusum quemadmodum aliisque literis nos-
tris t ibi demandavimus, statim et de facto ablegandum 
eures. Officialem vero praedictum continuum, postquam 
oppidum ipsum obediens, et arci contiguum ac proinde 
facile a temetipso regi potest, ab eis amoveas. Et quia a 
convectione etiam lignorum, qua se p lur imum aggravari 
questi sunt, certum illos modum et ordinem habere vo lu -
mus, committimus tibi, ut imposterum tu, vel successores 
tui, excepto tarnen aliquo evidenti (quod deus avertat) 
istius loci periculo, a praefato oppido pro quadraginta or-
dinariis, centum plaustra l ignorum et non ultra exigas. A d 
labores denique, quos praemisso modo ordinarie duode-
eim saltem diebus annuatim praestitisse dicuntur, impos
terum ultra illos, qui ad loca finitima munienda, publicis 
constitutionibus regni decreti sunt, aliaque ab antiquo usi-
tata servitia cogere non praesumas. Porro quoniam a n i 
mia etiam educillatione v inorum eos ex speciali gratia 
nostra supportandos duximus, volumus, ne eos a modo 
deineeps, ultra quam ad duodeeim vasorum vin i educil-
lationem per annum cogas, vei cogi permittas. Postremo 
cum excubias arcis conduetis ad id milit ibus nostris, et 
non rusticis, quod quidem non satis tutum videtur, com-



mitt i velimus, mandamus t ibi , ut curam eiusmodi excubia-
rum solis domesticis et stipendiariis militibus nostris, ut 
moris est, observandas demandes. Secus in praemissis 
non facturus, praesentibus perlectis exhibenti restitulis. 
Datum Viennae vigesima quinta May, anno domini M i l -
lesimo quingentesimo sexagesimo nono. Maximil ianus m. 
p. Joannes Listhius, E[lectus] Wesprimiensis etc. m. p. 

Eredeti pátens, papírba nyomott királyi pecséttel. — V . ö. Bártfai 
Szabó László : A Hunt Paznan nemzetségbeli Forgách család történe
te 250. 1. 

2. 

1570. január 22. Gálszécs. 

Héderváry István gálszécsi prédikátor végrendelete. 

1570. In nomine patris et filii et spiritus sanctí. Ego 
Stephanus Hederuari indignus minister et preco verbi di* 
vini , primum omnium aeternas gratias ago deo meo (quem 
unicum in essentia in comprehensibili et t r inum in perso* 
nis cum sanctis dei, iuxta manifestationem coelestem in 
verbo euangelii factam colui Semper, et toto pectore ado-
ravi) quod me ad multos annos cum impiis Baal servien-
tem, tandem iuxta promissionem in Salvatore meo unico 
Jesu Christo datam, citra omne meum meritum spifitu suo 
Sancto per lucem Euangelii ex sinu aeterni patris prolat i , 
ad haereditatem regni sui, ante jacta mund i fundamenta, 
credentibus praeparati regenuerit. Et vitám mihi longaevam 
ad senectutem fere meam benignissime concesserit. In 
cuius vitae meae ult ima iam clausula ipsum invoco, eum 
cum gratitudine menüs coelebro, eidemque cum sanctis 
suis Angelis glória in altissimis nunc et in futura vita voce 
sempiterna canam. A m e n . 

Ego inquam Stephanus Hedervari, corpore licet aegro 
[anim]o tarnen per omnia sano existens de bonis a Deo 
mihi ad usum corporalis vitae datis, coram viris bonis 
subsequentibus, Nicoiao Carolio, ministro verbi domin ic i 
in Uylak, Johanne Erszénigyarto, et Jacobo Branko» c iv i -
bus oppidi nostri Gaálszecz condotale testamentum. 

Ante omnia magnifico dominó, domino meo gratio-
sissimo Francisco Drugeth de Homonna ac benignissimo 
domino meo, domino Georgio, filio eiusdem domini gratio-



sissimi, declarandae debitae gratitudinis ergo, lego vas v in i 
unum, et Joachimicos decem : Eosdemque dominos mihi 
semper clementissimos per pietatem et fidem deo debitam 
obsecro, ut natos meos in liberó rerum ac bonorum do-
minio a clementissimis dominis meis in dominio iam de-
functis Petro Perenio et Gabrielo Pereni mihi in filios 
f i l iorum iure perpetuo possidendo clementissime datorum, 
juxta literarum ab iisdem ad confirmationem autentico 
sigillo roboratarum consonantiam tueri ac defendere dig-
nentur, ut pro his digna praemia in resurrectione justorum 
expromissione dei viventis recipiant. 

Gener meus Michael Posztó mettö Cassouiensis 
debet R. No. 200. quorum centum lego duabus filiabus 
eiusdem : Catherinae et Judith, ac filio eiusdem Carolo. 
Ea tarnen conditione, ut summám eam Margarita, filia 
mea ad proprias manus accipiat, et suis natis j am dictis 
reservet. Centum vero florenos eiusdem debiti lego filio 
meo Johanni, quos ad terminum solutionis, inter nos 
pactum et constitutum tutoribus filii mei Johannis solvere 
ac deponere dictus Michael Posztó mettö teneatur, ad 
conservandos. 

Sunt denique vasa vinorum, quorum qúatuor lego 
uxor i "meae, item quatuor eorundem sludioso cuidam 
bonae spei lego, cuius mores cum doctrina [?] ecclesiae 
dei o l im profutura, probabuntur. Reliqua duo vasa, qui-
bus debet Georgius Attai, Johanni filio meo relinquo. 

Post haec vineae per me reaedificatae, quae olim 
ad ecclesiam spectabant, ac tandem mihi appreciatum 
erat, partém dimidiam meridionalem sine omni solutione 
ad usum eiusdem ecclesiae Gaalszetziensis ministrorum 
relego, partém vero dimidiam septentrionalem filio meo 
Johanni cum uxore ea lege tenendam relinquo, si uxor 
mea cum filio meo Johanne in pace permansura fuerit, 
et curam eius fidelem in domo habuerit, lego. A c tandem 
mortuo Johanne et semine eius deficiente eandem quo-
que partém ad praedictae ecclesiae usum similiter relego. 

Reliquas vineas, quae mih i a gratiosissimis meis do
minis cum domo donatae sunt, in filios fil iorum Johanni, 
filio meo lego, quo mortuo et semine eius deficiente, 
Margarétáé, filiae meae, et eius posteris lego. 

Libros Johanni, filio meo conservandos opto. 
Sunt culcitrae duae, eas duabus filiabus Margaré

táé lego. 
Vestes [cojmmunes ut postulat iustitia, uxor i dandas 



censeo. Sepulturae Iocum lodientibus ad 
quinque ulnas lego Tallerum No. 1. 

Pastori ecclesiae lego Tal lerum No. 1. 
Rectori scholae . Tallerum No. 1. 
Valentinus Bodoni debet. R. No. 27. hos uxori lego. 
M . Benedictus Ilosuanus debet R. No. 6. hos quoque , 
uxori lego. Thomas V a y d a civis • Patakiensis debet R. 
No. 3. eos filio Johanni lego. Georgius At ta i supra duo 
vasa v in i debet R. No. 3. Johanni filio lego. Benedictus 
Keczkemeti pásztor Redmecziensis debet R. No. 4. hoc 
quoque filio Johanni lego. 

Huius. testamenti mei tutores et executores ex benig-
nitate patrum meorum constitui, dominum Nicolaum, mi 
nistrum ecclesiae Uylakiensis, dominum Czekei pastorem 
Terebesiensem, dominum Valentinum Debreczenium, pas
torem in Thorona, Johannem Erszéni gyarto, et Jacobum 
Branko, cives nostri oppidi Gaalszecz, quos obtestor pro 
innata suarum dominat ionum pietate, ne hoc onus in 
sese recipére graventur, memores o l i m ipsos quoque 
simili ope carituros. Eosdem etiam atque etiam oro ut 
iuxta cursum testamenti mei omnia fideliter dispensent, 
ut olim rationem supremo Judici Christo restituere valeant, 
fidelissimam. 

Nunc ego iter mei im ad caelestem pátriám práepa-
raturus, veniam a tota ecclesia peto, eidemque in domino 
nostro Jesu Christo, cui sit glória, et honor in aeternum. 
Vale ul t imum a me dic tum esto Amen . Ac tum in Gaal
szecz 22. Januarii Anno 1570. 

Kívül: Testamentum reverendi viri domini Stephani Hederuari. 
Eredeti, papíron a három testamentumos papírba nyomott pecsétjével 

3. 

1571. június 1. Okolicsnó. 

Mágócsy János ferenezrendi szerzetes, mint a rend főnökének, 
Tövisi Imrének megbízottja kijelenti, hogy mivel Okolicsnón tovább 
magukat fenntartani nem tudják, egyházi szerelvényeikkel, ékességeik
kel együtt eltávoznak. Egyben kinyilatkoztatja azt is, hogy a patronu-
sokat közülök a jövőben ez ingóságok dolgában senki nem fogja hábor
gatni. E z a nyilatkozat egyházi és világi személyek jelenlétében történt. 

Ego Fráter Joannes Magoczy, ordinis minorum Sancti 
Francisci de observantia, diseretus provinciáé Hungáriáé 
salvatoris et commissarius reverendi patris ministri, fratris 



videlicet Emerici de Thwys eiusdem provinciáé, significo 
omnibus, quibus expedit per praesentium tenorem, quod 
nos fratres minores de observantia. egregii domini nobiles, 
Petrus [vir honorabilis] de okolyczna et Sebastianus de ea-
dem, de claustro in possessione okolycznensi fundato, ex 
quo ibidem propter defectum fratrum sclavorum victum 
habere non poteramus, una cum omnibus rebus mona-
sterii et ornamentis ecclesiasticis al iunde illuc delatis in 
pace exire permiserunt, propria tum quae erant loci ib i 
dem relinquentes. Quos quidem dominos nobiles patro-
nos nostros, in persona reverendi patris ministri et om
nium fratrum nostrae provinciáé, per praesentes sigillo 
nostro roboratas, reddo securos et in posterum denuntio 
reddendas, ita ut nunquam aliquis deinceps suas egregias 
dominationes de his rebus tarn in jure ecclesiastico, quam 
in c iv i l i querere perturbareque possit. Interfuerunt autem 
in hoc negotio venerabiles domini plebani, dominus sci-
licet laurentius, pastor de Sancto Nicoiao, dominus A l 
bertus de Sancto Andrea. Ex egregiis vero dominis, do
minus Benedictus Kwbiny, vicecomes comitatus Lyptovi-
ensis, Petrus Pongracz de Sancto Nicoiao, Georgius Bel-
lawary, Benedictus Czemyczky, Jacobus Berna, Martinus 
Zaborczky, Datum in eodem claustro 1. Junii, anno do
min i 1.5.7.1. 

Frater Joannes quam superior 
manu propria. 

Eredeti, papíron, rányomott papírpecséttel. V . ö. Karácsonyi J á 
nos: Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. 1.423. 
és II. 128. 

4. 

1571. július 1. Liptószentmiklós. 

Okolicsányi Péter és Sebestyén Liptó vármegye közönsége előtt 
az okolicsnói ferenczesektől -nyilatkozatot vesznek, hogy velük nem 
bántak jogtalanul, hanem inkább segítették őket. Mivel most távozni 
készülnek, minden vagyonukat magukkal vihetik az egyházhoz tartozó 
hagyatéki tárgyak kivételével. Mert az előbbi szerzetesek az egyházi 
tulajdonból sok értékes tárgyat elhordták, titkon eladogattak. Mind
azonáltal a patronusok hajlandók a szerzeteseket a költözésben 5—6 
forinttal segélyezni és számukra két tutajt szolgáltatni. 

Nos Benedictus Kubin i de felsu K u b i n vicecomes 
et quatuor judices nobi l ium comitatus Liptoviensis, me
móriáé commendamus per praesentes literas nostras unj-



versis et singulis, quibus expedit. Quod cum nos domi-
nico die proximo post ferias d iv i petri et paul i recens 
praeterito ad Sanctum Nicolaum Comitatus ipsius Lipto-
viensis pro tractandis publicis negotiis convenissemus, 
tunc egregius Petrus Pongracz a Sancto Nicoiao, Joannes 
Sent Iwani , Georgius Paludiaj de minori Palúdia perso
naliter coram nobis constituti, vivae vocis suae oraculo 
fassi sunt et retulerunt nobis in hunc m o d u m : Quomodo 
ipsi feria secunda proxima post ferias Trinitatis ad in -
stantiam et petitionem nobil ium Petri et Sebastiani Oko-
lichnay de Okolichna in possessionem Okolichna et mo-
nasterium ad fratres ordinis Franciscanorum ibidem situa-
tum venissent, et eosdem fratres ab ipsis patronis prae-
nominatis interrogatos an quid iniuriae unquam a se delata 
habuerint, audivissent, quod nunquam quidquam iniuri-
a rum sint a patronis, suis experti. Imo Semper auxi l ium 
et amorem paternum declaratum in ipsos fuisse protule-
runt et quia discessum pararent omnia ipsorum propria, 
praeter ecclesiastica ab aliis, a maioribus suis vel alioquin 
piis hominibus huic templo concessa et attributa, auferendi 
liberam concesserint ipsis fratribus facultatis auctoritatem, 
utpote utensilia oeconomica eorum propria, currus, equos 
rhedas et alias id generis res ; sed quia ahenum et al ia 
vasa ad braxandam cerevisiam necessaria, et horologium 
templi eiusdem (quod se in diversis [?] daturos praeten-
derent) item vestes ecclesiasticas, calices, cruces, ornata, 
capulas, casulas pretiosissimas tarn a maioribus ipsorum, 
quam ab aliis pio ducto motis collata, maior i ex parte 
disperdiderint ac ablata furtim seu clam vendiderint, re-
liqua et residua attrita et vetustate corrupta et in nihi lum 
paene redacta, amplius quoque auferri concedere nolle 
absque voluntate et scitu Reverendissimi domini Arch i -
episcopi Strigoniensis, nihilominus tarnen ipsos praenomi-
natos patronos illis fratribus in expensas pro subsidio ad 
auferendas commodius res ipsorum proprias quinque vel 
sex florenos ex amore erga ipsos et duas rates dare volu-
isse. Idcirco nos ad fassionem praetactorum nobil ium, 
et instantiam Petri et Sebastiani Okolichnay aequissimam 
ipsis has literas nostras fassionales extradandas duximus 
harum nostrarum literarum vigore testimonio mediante. 
Datum in loco ut supra in congregatione nostra die eodem 
anno domini millesimo quingentesimo septuagesimo primo. 

Eredeti, papíron, zárópecsét nyomaival, 



1572. október 25. K a s s a . 
A szepesi kamara Soklyósy István szatmári provizornak. A szat

mári papnak őfelsége malmából évenkint 60 köböl gabona jár fizetésül 
felszólítja-tehát, hogy a megírt gabona mennyiséget az említett prédi
kátornak nyugta ellenében utalja ki. 

F.gregie domine amice nobis honorande. Salutem et 
omnis boni incrementum conlinuum. Pastori ecclesiae 
oppidi Í5 tius Zathmariensis, anno adhuc ^exagesimo nono 
pro portioné sua rata ex molendino Suae Maiestatis annu
atim antea sibi data deputaveramus in suam intertentionem 
sexaginta cubulos frumenti, quos etiam praedecessores. 
vestri ex commissione nostra hactenus dicto pastori red-
diderunt. Quare requirimus vos, ut visis praesentibus 
literis nostris. dictos sexaginta cubulos frumenti, etiam vos 
j a m saepe nominato concionatori sine defectu aliquo statis 
temporibus porrigatis accepta superinde quietantia eiusdem 
sufficienti. 

Cassoviae 25. octobris 1572. 
Sacratissimae Cesareae et regiae maiestatis 
Camerae Scepusiensis consiliarius 

J. Paczoth 
Petrus Faygell. 

Kívül: Egregio domino Stephano Soklyossi, provisori Zathmariensi 
amico nobis honorando. — Haec commissio est generalis de solutione 
pastoris ecclesiae Zathmariensis ordinaria. Commissio concionatori in 
Zathmariensi 60 cub. frumenti dare 25. 8- b r i s . 

Eredeti levél két, papírba nyomott záró pecséttel. 

6. 
1572. deczember 22. 

A kapornaki konvent. János presbiter a konvent tagja egy alka
lommal, amikor Bánffy Bálint kanizsai kapitány lakomájáról hazaté
rőben volt, borközi állapotban belekötött Mártonba, a német szabóba. 
Midőn kardját kihúzta, a szabó önvédelemből a presbitert kezén meg
sebesítette. Hogy a dolog perre ne menjen és nagy zajt ne üssön, J á 
nos presbiter kiegyezik a szabóval, aki vállalja, hogy a seb kezelőjé
nek három forintot fizet, amit azonnal meg is adott. 

Nos conventus ecclesiae Sancti Salvatoris de Kapor
nak, memóriáé commendamus per praesentes, quod dis-
cretus Joannes presbiter, consocius noster, et custos dictae 
ecclesiae nostrae, coram nobis personaliter constitutus, 
sponte et libere per eundem confessum extitit pariter et 



relatum nobis in nunc modum, quomodo ipse, die hes-
terna magnifico domino Valentino Banffy de Thal lowcz, 
supremo capitaneo Kanisiensi, hic in Kapornak cum certis 
familiaribus suis et subditis existentibus, per eundem do
minum capitaneum circa mensam suam, more alias con-
sueto ad prandium fuisset invitatus ibique honorifice et 
laute fuisset tractatus, vinoque tandem repletus, a mensa 
recessisset, et exiguo temporis spatio cum quodam ger-
mano Martino sartore, stipendiario Kanysiensi, sub ductu 
et capitaneatu dicti domini Valentini Banffy militante, orta 
quadam contentione et rixa, idem Joannes presbiter dictum 
sartorem germanum, ante portám castelli huius Kapornak 
pacifice constitutum, armata manu invassiset, ibique educto 
gladio in eundem sartorem feriendo, cuius impetum cum 
nullo pacto evitare posset, in sui deffensam v i m v i re-
pellere volens, dictus germanus sartor, in manu dextra 
dictum Joannem presbiterum vulnerasset et sacuiasset, 
quod factum dum dicto dominó capitaneo innotuisset, 
magno dolore perfusus et conturbato animo existens, 
volens in illos animadvertere, prout boni capitanei offi
cium exigebat, dictum sartorem detentum, contra dictum 
Joannem custodem judicio sistere, et cum recognitione 
juris pervenire, sed quia dictus Joannes presbiter, tactus 
bona conscientia, considerando id maiori in parte ex in-
temperantia v in i s ibi evenisse et propterea nolens cum 
eo iure agere, sed potius volens hoc vulnus sibi inflixum 
patienter ferre, ne ulterius ad cognitionem aliorüm extra-
neorum pro evitanda mala suspitione, hoc facinus exten-
datur ordinativa itaque compositione egregiorum Balthasaris 
Ányos de fayz, Vital is Kwskoczy, Ladislai Egheraly et 
Mart ini Oltharczy, notario huius conventus nostri, ad sedu-
lam requisitionem et petitionem dicti Joannis presbiteri apud 
dominum capitaneum, ne juridice revideretur, interpellante. 
Hoc factum ad talem pacis et concordiae deduxissent 
unionem ut dictus Martinus sartor medico, seu curatori 
vulneris florenos tres solvere debeat, prout persolvit ac de 
praemissis eaedem partes se se mutuo stipulata manu le-
conciliando, dictus Joannes presbiter memoratum Mart inum 
sartorem quittum et expeditum ac módis omnibus absolu-
tum reddidit coram nobis harum nostrarum vigore et testi-
monio literarum mediante. Datum feria secunda proxima 
post festum beati Thomae apostoli, anno domini millesimo 
quingentesimo septuagesimo secundo. 

. Eredeti, papíron, kívül a konvent papírra nyomott pecsétjével. 



1573. január 20. Nagyszombat. 
Mindszenthy András sasvári esperes, kanonok, esztergomi érseki 

ügyész Deseő Farkas nemes embert többszörös nyakassága és enge
detlensége miatt az egyházból excommunicálja. Mivel ezt az excom-
municatiót makacs lélekkel továbbra is fönntartja maga ellen és nem 
szándékozik a szent egyház ölébe visszatérni lelke veszedelmére és a 
Krisztusban hívőknek nyilvánuló megbotránkozására, ezért helyes do
log, hogy ha a nyakasság növekszik, a büntetés is nagyobbodjék, hogy 
Deseő Farkas a maga engedetlenségével ne kérkedjék. Érvénybe lép
teti tehát ellene az excommunicatió súlyosabb formáját, amely előírja, 
hogy minden vasárnap és más ünnepnapon, midőn az istentiszteletre 
nagyobb sokaság gyűl össze, meghúzva a harangokat, a gyertyákat 
meggyújtva, majd ismét eloltva és a földre dobva, a szószékből, mind
addig míg nem engedelmeskedik, hangosan hirdessék ki az excom-
municatiót. Egyúttal inteni kell az embereket, s zámra nézve mintegy 
negyven személyt, hogy Deseő Farkassal ne egyenek, igyanak, beszél
jenek, kereskedjenek, neki tüzet ne adjanak stb., hanem tartózkodja-
nek a vele való minden érintkezéstől. Tizenöt nap engedtetik számá
ra, hogy azalatt, ha nem is az Isten szeretete, de a fegyelem szigora 
indítására magát elhatározza. Ennek elteltével, ha engedelmességre 
nem tér, minden ünnep és vasárnap jelentsék ki az előbbi módon a 
kiközösítést. A k i a negyven említett személy közül a tilalom ellenére 
érintkezik vele, a levél erejénél fogva a kiközösítés bűnébe essék. H a 
ezen idő alatt Deseő Farkas, vagy más engedetlen a nevezettek közül 
az istentiszteleten megjelenik, a rendelet meghagyja a papoknak, hogy 
őket űzzék ki a templomból, ha pedig erre nem volna elegendő ere
jük, hagyják aba az istentiszteletet, okát adván távozásuknak. Azokat 
a helyeket, ahol Deseő Farkas jár, szintén egyházi átok alá veti a ren
delet, tehát ott sehol a tartózkodásától számított három napig isten
tiszteletet tartani, halottat temetni nem szabad. Föl kell hívni Deseő 
figyelmét arra, hogy ha harminc napnál tovább marad kiközösítés 
alatt, a világi hatalom jurisdictiója alá kerül. A büntetés hathatóssága 
érdekében meghagyja a rendelet az érdekelt plébánosoknak, hogy ez 
excommunicatiót kimondó okirat másolata egy ideig mindenütt kifüg-
gesztessék. 

Andreas Mindzenthy archidiaconus Saswariensis, 
canonicus et in spiritualibus vicarius ac causarum audi
tor ecclesiae metropolitanae Strigoniensis generalis. Di-
lectis nobis in Christo honorabilibus ecclesiarum paro-
chia l ium plebanis et eorum capellanis, altarium atque 
capellarum rectoribus caeteris etiam presbiteris quibus-
cunque sub jurisdictione spirituali Strigoniensi ubilibet 
constitutis et existentibus, qui cum praesentibus fueritis 
requisiti aut alter vestrum fuerit requisitus, salutem in do
mino sempiternam et nostris firmiter obedire mandatis. 
Dudum si quidem ad instantiam egregií Cristopheri Bos-
sany nobi lem Wolffgangum Desew exigentem eius mult i-
plici contumacia, contemptu et non paritione jur i , et eo
rum occassione, mediantibus aliis litteris nostris, habitis ter-



minis et dilationibus observatis excommunicavimus et ex-
communicatum denuntiavimus et denuntiari in partibus 
fecimus, q u i et de facto etiam in partibus denunciatus 
extitit, prout ex certorum dominorum plebanorum prae-
dictarum nostrarum literarum executorialium, relatoriis 
literis superinde confectis nobis extitit plena fides, et quia 
ex earundem literarum relatoriarum tenoribus comperimus, 
quod dictus nobilis Wolffgangus Deseo huiusmodi ex-
communicat ionem diu sustinuit et adhuc sustinet animo 
indurato et rebelli, in dui i t ia et pertinacia eius contu-
maciter perseverando; nec curat ad grémium sanctae ma-
tris ecclesiae redire, in animae suae perniciem et scan-
dalum christifidelium plurimorum manifestum. 

Quare pro parte praedicti egregii Christophen Bossa-
ny habita cum instantia nobis fűit supplicatum, quatenus 
ad aggravationem dictae excommunicationis sententiae, 
et alias censuras ecclesiasticas, contra eundem Wolff-
gangum Desew excommunicatum procederemus. Nos 
itaque attendentes huiusmodi supplicationem fore justam 
et juris consonam, quodque contumacia crescente merito 
habet augeri et poena. Et ne idem nobilis Wolffgangus 
Deseo excommunicatus de sua inobedientia, rebellione et 
contemptu, quomodolibet valeat gloriari, huiusmodi ag
gravationem contra eum decernendum duximus ipsumque 
aggravamus in his scriptis. Vobis igitur dominis supra-
dictis, et vestrum cuilibet insolidum in virtute sanctae 
obedientiae et sub excommunicationis poena, quam in 
vos et alteros vestrum nisi feceritis, quae mandamus tr ium 
dierum canonica monitione praemissa, a die requisitionis 
vobis fiendae computando ferimus in his scriptis, districte 
praecipiendo committimus et mandamus, quatenus sta-
tim dum, cum praesentibus fueritis requisiti, aut alter 
vestrum fuerit requisitus, ita enim, ut in his exequendis 
unus vestrum alterum non expectet, nec unus pro alio se 
excuset, praefatum nobilem Wolffgangum Desew excom
municatum et aggravatum, in vestris et cuiuslibet vestrum 
ecclesiis, singulis diebus dominicis et aliis festis infra 
missarum solennia, dum in eisdem ad divina audienda 
major convenerit populi multitudo, pulsatis companis, 
candelis accensis, et iterum extinctis ét in signum male-
dictionis aeternae in terram proiectis, publice et in ambone 
alta et inte l l igibi l i voce denuncietis, seu faciatis denuntiari. 
Tarn d i u donec ecclesiae et nostris venerit parere man-
datis, aut a nobis, vel superiori nostro, a l iud habueritis 
in mandatjs. Et de eius absolutjone vobis eonsUterit evi-



denter, necnon palám et intell igibili voce ex parte nostra 
moneatis, et in eorum propriis personis requiratis, uni-
versos et singulos utriusque sexus homines, quos vobis 
praedictus egregius Christopherus Bossany, aut ipsius pro-
curator praesentium scilicet ostensor duxerit nominandos, 
usque ad numerum quadraginta personarum, quos et nos 
serié praesentium requirimus et monemus, ne cum prae-
fato nobi l i Wolffgango Desew excommunicato et aggra-
vato in cibo, potu, loquella, emendo, vendendo, pis-
tando, molando, aquam et ignem dando, aut alio quovis-
modo cum eo contrahendo participare, seu a l iam quam-
vis communionem habere praesumant. Sed ab huiusmodi 
participatione, seu alia quavis communione praefati no
bilis Wolffgangi Desew, excommunicati et aggravati effec-
tualiter abstineant, quam potius eundem evitare debeant. 
Tamdiu donec in huiusmodi excommunicationis et aggra-
vationis sententiis damnabiliter perseveraverit, ac ecclesiae 
et nostris venerit parere mandatis, exceptis personis et 
casibus de jure permissis, et si forsan idem nobilis Wolff 
gangus Deseo excommunicatus et aggravatus huiusmodi 
excommunicationis et aggravationis sentencias per q u i n : 

decim dies a die huiusmodi vestrae denuntiationis im-
mediate computando, animo (quod deus avertat) sustinu-
erit indurato et rebelli, ex tunc ut quem amor dei a 
malo non revocat, saltem saeveritas disciplinae eundem 
coherceat a peccatis: 

Post dictorum quindecim dierum spatium, canonica 
monitione praemissa, ipsum nobilem Wolffgangum Desew 
excommunicatum et aggravatum extunc prout ex nunc, 
et ex nunc prout extunc, reaggravamus in his scriptis, 
quem et vos et vestrum quilibet, in vestris et vestrorum 
cuiuslibet ecclesiis, singulis diebus dominicis et aliis festis, 
infra missarum solennia, dum in eisdem ad divina audien-
da maior convenerat populi multitudo, pulsatis campanis, 
candelis accensis ac demum extinctis, et in signum male-
dictionis aeternae in terram proiectis, publice et in am-
bone excommunicatum aggravatum et reaggravatum de 
nuncietis seu faciatis denunciari, tamdiu donec a nobis, 
aut superiori nostro aliud superius habueritis in commissis. 
Qui vero monitiones et requisitiones huiusmodi vestras 
imo verius nostras de quadraginta personis nominatim 
et in specie per vos factas contempserint, et infra sex 
dierum spatium a die huiusmodi vestrarum monitionis et 
requisitionis de ipsis factorum computando quos dies eis 
et cuilibet ipsorum pro primo, secundo, tertio et peremp-



torio termino moniüone canonica assignamus, a partici-
patione praedicta non destiterint, illos omnes et singu-
los propter eorum contemptum et contumaciam,, dicta ca
nonica monitione praemissa exnunc prout extunc, et ex
tunc prout exnunc, consimili excommunicationis sententia 
innodamus in his scriptis, et quemlibet ipsorum incurrere 
volumus, ipso facto, et extunc in praedictis vestris et 
cuiuslibet vestrum ecclesiis dum ibidem ad divina audi-
enda maior populi convenerit multi tudo, infra missarum 
solennia singulis diebus dominicis aut aliis festis pulsatis 
campanis, candelis accensis, ac iterum extinctis ac in S ig 
num maledictionis aeternae in terram proiectis publice et 
in ambone excommunicatos fore denuncietis, seu faciatis 
denunciari , tamdiu donec et quousque ecclesiae et nostris 
venerint parere mandatis. Vosque a nobis, vel superiori 
nostro a l i u d habueritis in mandatis. 

Cum autem vos domini supradicti in vestris eccle
siis d iv ina celebrabitis officia, dictusque nobilis Wolffgan
gus Deseo excommunicatus, aggravatus, et reaggravatus 
sive participantes cum eo excommunicati , a[ut] eorum ali-
quis convenerint ibidem ad ipsa divina officia audienda, 
ipsos et eorum quemlibet de ipsis ecclesiis vestris ex-
pellatis, quod si commode facere non possetis ut juris 
est, a divinis cessetis. Causam cessationis huiusmodi fideli 
plebi exponendo. Nos vero exnunc prout extunc, et ex
tunc prout exnunc, per modum reaggravationis huiusmodi 
civitates, castra, oppida, villás et quaecuncque alia loca, 
ubi idem nobilus Wolffgangus Desew, excommunicatus, 
aggravatus et reaggravatus moram traxerit, seu declina-
verit, dicta canonica monitione praemissa in his scriptis 
subjicimus firmissimo ecclesiastico interdicto, ita quod in 
eisdem ipso nobili Wolffgango Desew excommunicato, 
aggravato et reaggravato praesente, et post ipsius reces-
sum per tr iduum in ibi nulla divina officia peragentur, nec 
mortuis i l l ic decedentibus ecclesiastica concedatur sepul-
tura, medio tempore autem iníirmis valetudinariis ac aliis 
poenitentibus confessionis sacramenta, baptismaque parvu-
lorum nullatenus denegentur. Certificando nihilominus 
eundem nobilem Wolffgangum Deseo aggravatum et re-
aggravatum, quod si in huiusmodi sententiis, animo 
(quod deus avertat) indurato, pertinaci et rebelli per tr i-
ginta dies perstiterit, extunc ad invocationem brachii secu-
laris contra eum procedemus. Ut autem omnia et singula 
praemissa, ad singulorum notitiam evidentius deducantur, 
vobis omnibus et singulis dominis supradictis et cuilibet 



vestrum, qui super hoc fuerilis requisiti et alter vestrum 
fuerit requisitus, sub poena praefata excommunicationis 
mandamus, quatenus copiam praesentium literarum in 
portis ecclesiarum vestrarum et locorum ubi praefatus 
Wolffgangus Desew, excommunicatus, aggravatus et re
aggravatus inobediens et rebellis, et cum eo participantes 
excommunicati , se eorum aliquis h faciatis affigi 
et extendi et tandem affixam et extensam permit-
tatis, quousque per publicum conspectum copiae ipsius om
nia et singula in eis contenta fiant cunctis manifesta. Et 
a praemissis omnibus et singulis non cessetis, donec a 
nobis vel superiori nostro aliud habueritis in mandatis. 
Absolutionem vero omnium et singulorum, qui praemissas 
nostras sententias incurrerint, nobis vel superiori nostro 
tantummodo reservamus. Quicquid autem in praemissis 
feceritis, nobis per literas vestras patentes harum serié et 
[rjesignationem in se continentes fideliter et conscientiose 
rescribatis. Praesentibus in specie remissis, in quorum 
omnium et singulorum fidem et testimonium praesentes 
literas nostras fieri et sigillo vicariatus nostri officii im-
pressione, jussimus et fecimus communiri . Datum Tyr-
nauiae, vigesima die mensis januari i . Anno domini mille-
simo quingentesimo septuagesimo tertio. Gabriel Goda 
nótárius capituli et sedis ecclesiae Strigoniensis, manu-
propria. 

Eredeti, kissé rongált pátens, rányomott papírpecséttel. 

8. 

1574. július 16. Gyulafehérvár. 
Somlyai Báthory István Sulyok Imrének és Sombory Lászlónak, 

országos jelentőségű dolgokról ír. Egyben megbízza őket két könyv 
megvásárlásával . 

Egregii nobis dilecti. Salutem et favorem. Ne vellye-
tek valamy feledetlenssegnek, a vagy gondvyseletlenseg-
nek, hogy annyra kesleltettyuk az valaztetelt, mert yeles 
okay vadnak, nem késünk ymmar vele, mellyet bizonyos 
okokerth kelletet edig el hallaztonunk. Azon közbe myvel 
hogy az kevés vartatast es haladékot könnyebben el 
szenvedhessetek im kültünk egy Debreceny embertül köl-
chegtekre kett szaz forintot. Dhe hogy meg yelenchem 
az okat az kesedelemnek, egy postát bochattunk Vasar-
helrül az portara, melly mihent meg yő, azonnal fel kül-



gyük az valaztot, velem hogy tyzen öted napnál touab 
nem hal iad az dolog. Ez is légien vygaztalastokra, hogy 
ott fen való leieletekkel mind nekünk, mind penigh az 
hazának es magatoknak szolgaltok. Azerth patenter szen-
ueggyetek az ott valo ylesth es késedelmet. Touabba az 
Debrecenyek mellett yrtunk chaszarnak. A z dolgot penigh 
ugian ő tülek meg ertytek bőuebben. Azerth az my leue-
lünket aqgiatok be vélek az Cassay Camarassoknak in-
formatioyaual egietembe ő felségének es yo valaztherth 
törekeggyetek. 

Kegyelmetek talált volt egy históriát, kit tyzen nyolcz 
talléron tártnak volt az mint Thamas vram mondDa] 
Azferth] végietek meg en nekem, es egy Hieronymus 
Zanchust de tribus Elohim etc. Isten tarchon meg benne
tek yo egessegbe. Datum Albae Juliae 16. Julii 1574. 

Stephanus Báthory de Somlyó. 
Kívül : Egregys Emerico Sulyok protonotario ac Ladislao Som-

bory, directory causarum nostrarum, et apud S. Caesaream et regiam 
maiestatem etc. oratoribus nostris. Nobis sincere dilectis. 

Eredeti missilis, kissé szakadozott állapotban. 

9. 
1574. november 12. Pozsony. 

Muthy Benedek érsekújvári tiszt s z á m á r a előírt hivatali rend
tartás. E z e k között szerepel az is, hogy az eretnek papokat és iskola
mestereket hivatali hatósága területén ne tűrje meg; a mise a régi 
módon szolgáltatandó, az esperest (archidiaconus) az egyházi felülvizs
gálatra bocsássa be, védelmezze, hogy hivatásának megfelelhessen. 

Ordinatio egregii Benedicti M w t h y , militis sacrae 
Caesareae Regiaeque Maiestatis in arce wywar Archie-
piscopali. 

Idem Benedictus M w t h y habebit integrum officiola-
tum Drégely, sub quo sunt possessiones Drégely, H y d -
wegh, Hont, Sypyk, Patak, Pwzta Daythar, et tria wad-
kerth, ad equos sex : 

A d quos in servitiis suae Maiestatis extra officium 
sive in arce Wywar , sive in campo et exercitu fuerit, ha
bebit ad singulos equos per mensen . . . . flor. 2. 

Item habebit pro subsidio annuo et pro vestitura ex 
gratia suae Maiestatis durante beneplacito . . flor. 28. 

V i n i akones Posonienses 6. 
Quod si vinum in spécie dari non poterit, dabuntur 

pro singulis akonibus denaros quadraginta . . den. 40. 



Debebit autem idem olficialis omnes proventus Archie-
piscopales iuxta antiquam consuetudinem ex officiolatu 
suo ad manus administratoris proventuum sine omni 
damno administrare rationemque de illis omnibus tenere 
et judicem ac juratos uniuscuiusque possessionis in exac-
tione i l lorum sibi adhibere. 

Item eonceditur sibi ex gratia Maiestatis Caesareae 
id quoque tricitum, quod ex telonio Hydvegiensi quo-
tannis provenit. 

Hereticos plébános ac scholares in officiolatu suo 
non patiatur, missaque veteri modo peragatur, archidiaco-
num ad visitandum admitüt et contra omnes defendat, 
ut officium suum in spiritualibus exequi queat. 

Quod si ultra annum servire nollet, tribus vel qua-
tuor mensibus suae Maiestati ante annum significet, et ad 
id teneatur, ut alius loco sui ordinari possit. 

Negotiatores et omnes per officium eius iter facien-
tes, tuto et absque impedimento ipsorum iter peragere 
faciat et permittat. 

Inter colonos ratione cuiusvis actus et controversiae 
juridice de finitae birsagium ultra unum florenum non 
exigat, sed si quis maiorem poenam merebitur ad adminis-
tratorem deferat. 

Colonos officiolatus sui in ipsorum consuetudinibus 
conservet, cum iisdem in causis et juribus ipsorum de-
fendendis procedat. 

Cum opus fuerit colonos ad opera arcis expediat et 
mittat. A d pecunias testamentales et depositi, ac si quis 
alienigena, pecuniam aliquam in ofticiolatu suo depo-
suérit, morteque praeventús fuerit, se non ingerat. 

Proventus nundinarum non secus, quam recepta 
consuetudo est exigat, in quibus exigendis judex et 
juratus penes officialem sint. A b aduiteris vel adultera et 
scortatoribus viris ac faeminis ultra unum florenum bir
sagium non exigat, sed si maiorem poenam merebitur, 
i l lud ad provisorem referat. 

Quod si coloni Maiestatis suae, equum, Turcam 
aut alias res Turcicas lucrabuntur Maiestati suae ser-
ventur. 

Pecora si quae a propriis ipsorum dominis aber-
rassent, antequam tribus foris • proclamari fecerit, sibi 
officialis non usurpet, et si eorum dominus proprius seu 
possessor inyentus fuerit, officiali unum florenum teneatur, 
velut cum eo concordare poterit, si autem binarium nu-
merum talia pecora excesserint, nec dominus proprius 



inventus fuerit, quod supra hunc numerum fuerit, erit 
Maiestatis suae, et ad administratorem referatur. 

A d suas proprias necessitates colonos invitos non 
cogat. 

Hoc tarnen ex gratia duranteque beneplacito Maies
tatis suae, ipsi conceditur, ut de singulis decem colonis 
sessionatis unum falcatorem, qui uno saltem die falcet, 
falcataque cumulet et comportet, et unum currum, qu i 
duabus vicibus l ignum vehat, una vice ad festum natali-
ciorum domini , altera ad festum Paschatis habere possit, 
quod si pluribus opus habuerit, praetio conducat, neque 
quicquam a colonis minis extorqueat, vel invitis exigat, 
sed si domus aut stabulum eius in arce fuerit reparandum, 
administratorem requirat. 

Quod autem attinet ad eius officiolatum, quatenus 
est officialis bonorum praefatorum subesse debet authori-
tati administratoris, quatenus autem miles est, quia cura 
et gubernatio rei militaris capitaneo incumbit, ipsius capi-
tanei Maiestatis Caesareae jurisditioni subesse debet. 
Quandoquidem ea sit inter administratorem et capitaneum 
distinctio, ut administrator bona, proventus et subditos 
curet, capitaneus vero arcem, milites et res militares. 

Hoc autem, per expressum sibi declaratum esse 
sciat, ut obsidionis ac al iorum quorumcunque periculorum 
(quod Deus longissime avertat) tempore, obiigatus sit 
semper in eadem arce W y w a r archiepiscopali, omnem 
eventum Mártis experiri, talique tempestate ingruente una-
cum reliquis militibus utriusque fortunae eventum expec* 
tare, sustinere, et in ea constanter permanere. 

Data Posonii, die duodecima mensis Novembris; 
anno domini M . D. L X X I I I I . 

Agriensis m. propria. Baro ä Khafl ingh mp. 
JoannesZermegh m. propria. G. Hozuwtot i mp, 
Petrus W s a l y m. propria, 

Más kézzel: Sacfatissimá Maiestas lmperatoria Dtorriinus] NfosterJ 
C[lementissimus] dignata est clementer per mandátum suum, decima 
sexta die decembris, anni proxime transacti septuagesimi cjuinti éditum, 
officiolatum Dregel, cum omnibus proventibüs, egregio BenediCto Muty, 
officiali, durante beneplacito Maiestatis suae concedere, ita üt bene 
instructum semper habeat equitum suorum numerum ei diligenteí 
serviat. Actum Posonii die nona februarii, anno M. D. L X X V L 

Ex Consilio Camerae Hungaricae 
Mathias Ebeczky 

Secretaríus manupropria, 

1576 márc . 16-án W á g h y Ferenc részére a verebélyi tisztségben 
előírt szabályok között szintén szerepel az eretnekekre vonatkozó ren-1 



delkezés: Haereticos plébános et scholares in officioíatu suo non 
patiatur, missaque veteri modo latiné peragatur etc. Nemzeti Múz. lt. 
Törzsanyag. 1576. 

Eredeti, papíron. 

10. 

1575. január 4. P á p a . 

Radéczy István egri püspök és királyi helytartó kiadja Thallóczy 
Banffy Ferenc végrendeletének másolatát. Banffy testamentomosaiul 
fölkéri Hathalmi Mátyás kapitányt. Ormányi János pápai praefectust, 
Thúry Farkas kapitányt, Czakó Ambrust, és tisztelendő Sztáray Mi
hály pápai prédikátort. 

In nomine sanctae et individuae trinitatis, patris et 
fil i i et spiritus sancti amen. A n n o a nativitate Christi 
millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, Papae, 
quarta die mensis januarii. Ego Franciscus Banffy de 
Talocz licet corpore aeger et imbecilis, tarnen per Christi 
gratiam mente sana, animo deliberato animae meae, con-
sanguineorum, servitorum ac debitorum meorum quieti 
volo providere et de rebus meis a deo mihi collatis et 
eius gratia ad me de jure condescensis salubriter ordi
näre omnibus melioribus modis et formis ut in praeiudi-
c ium consanguineorum, servitorum ac debitorum non fiat. 
Hoc praesens nuncupativum testamentum, seu ultimam 
meam voluntatem ordino. Et in primis quidem, quoniam 
anima mea melior et praeciosior est corpore et rebus 
humanis, de aeterna regis misericordia plene confido. 
Quod cor contritum et humil ia tum non despiciet quique 
ut suum redimeret populum, gustare voluit calicem pas-
sionis, animam meam ex nunc omnipotenti deo et eius 
coelesti curiae, et corpus meum eius matri terrae com-
mendo. Et si me in hac aegritudine mori contigerit, cor
poris mei sepulturam in ecclesia Papensi, ubi a juventute 
suae Maiestati servitia fideliter praestit i ; juxta ritum et 
consuetudinem sanctae catholicae ecclesiae volo, itaque 
extremae ordinationis seu ultimae voluntatis exsecutores 
in rebus meis et negotiis dominos amicos meos Mathiam 
Hatha lmy capitaneum sacrae Caesareae Maiestatis, Ambro-
sium Czhako, ac reverendum Michaelem Sztaray, con-
cionatorem Papensem (quos ab initio iustitiae amatores et 
mei benevolos esse cognovi) constituo et rilenquo ac eos 
rogo tanquam fratres meos in Christo dilectos, ut huic 
dispositioni meae rectum faciant et de rebus meis mobi-



libus omnibus videlicet aureis, argenteis, armaturis bel l i -
cis, vestibus, frameis, mucronibus, pennis, monilibus equis 
Thurcis, captivis, vinis, clipeis, hastis et aliis quibuslibet 
universis, quas ob imbecilitatem nunc in specie enume-
rare non queo, coram honestis viris et personis reges[tru]rrí 
et inventarium faciant; deinde vei ipsis rebus, vel i isdem 
venditis, servitoribus meis tam ipsis, qu i a pueritia penes 
me cal idum et frigus sustinuerunt, . quam etiam aliis, qu i 
conventiones et ordináta salaria habuerunt, iuxta eorum 
merita et conventiones persolvantur, ittem lego, ut omnibus 
debitoribus, concreditoribus meis, qui sufficienter me ipsis 
debere comprobaverint, satisfiat. Item lego ut universae 
res, quae a solutione servitorum ac debitorum reman-
serint, dividantur aequaliter inter filium quondam Wolf f -
gangi Pernezy filios, quondam Francisci Thahy uxorem 
et filias quondam Jacobi Sithkey, tanquam consanguineos 
et fratres meos charissimos. Nam propinquiores fratres 
ego non habeo. Item ut domini executores laborent apud 
suam Maiestatem, ut debita Sua Maiestas persolvi facere 
dignetur. Nam si Sua Maiestas debita i l la non dignabitur 
restitui, debitoribus et concreditoribus meis executores 
minimé satis facere poterunt. Item a domino Nicholao 
Istuanffy praetium Thurcae, quem dedi pro redemptione 
fratris sui iuxta tenorem literarum obligatoriarum, repetant 
et in solutionem debitorum convertant. Postremo ofo et 
supplico Sacratissimae Caesareae regiaeque Maiestatí 
pro deo optimo maximo ob diuturna mea servitia, ne 
ulla in parte hanc meam testamentaliter dispositionem et 
legationes meas frangere et molestare, quin potius defen-
dere et firmare clementer dignetur. Ac tum praeséntibus et 
Convocatis praedictis executoribus ac egregiis viris Gre-
gorio Gazdagh, Thoma Zekel, Valentino Racz, Balthasaro 
similiter Racz, Michaele Zokoly et Benedicta Nagy die 
praedicto et anno. 

Rányomott papírpecséttel. A z oklevélből csupán a végrendeletet 
közöljük. A másolat kiállításának kelte 1576. jan , 31. Pozsony, 

11. 

1575. július 23» Szármán 
Znióvárallyai B a r n a b á s szatmári lelkipásztor Soklyóssy látván 

Szatmári provizortól két havi járandósága fejében fölvett 19 kassai 
köböl gabonát. 

Egö Barnabas Zymiowäralliensis* pastör enelesiae 



Zathmariensis, fateor et recognosco, quod ratione duorum 
mensiutn anni 75 a 23. May usque 23. July eiusdem 
anni computatorum, in solutionem meam ordinariam annis 
singulis eodem modo currentem me ab egregio domino 
Stephano Sokliossy, provisore Sacratissimae Caesareae 
Regiaeque Maiestatis, loci illius Zathmariensis percepisse 
triciti Cassovienses cubulos decem. Quapropter praedictum 
dominum Sokliossy provisorem hac Apocha mea quietum 
reddo et expeditum. Actum Zathmar 23. July. Anno 1575. 

Idem qu i supra, manupropria. 

12. 

1575. Selmecbánya. 
Schwengler Márton iskolaigazgató beadványa Selmeczbánya ta

nácséhoz. Ismerteti azokat az ellenségeskedéseket, melyek őt a lelki
pásztor részéről érték és megjelöli a békés megegyezés útját, hivat
kozva érdemeire az iskola körül. 

Cum prudentissime domine judex, omnibus viris 
bonis T[i tulo] P[leno] et inclito senatui bene constet, me 
legitima ratione et modo ad gubernationem iuventutis 
scholasticae periculoso hercle pestis videlicet tempore, deser-
ta commoda mihi et meis fructuosaque satis conditione huc 
venisse, et me hucusque sobrie vixisse, vocationis munia 
diligenter et fideliter pro vir ium posse, quod et examina 
publica, bis superiori anno habita, numerus scholastico-
rum, peregrinorum, praesertim magnatum et nobi l ium, et 
nulla reprehensio, vel negligentiae, vel morum testatur, 
fecisse ; nolo haec omnia nimium exaggerare, ne praeco 
propriae laudis dicar, saltem obnixe P. T. peto, grava-
mina proxime exposita honorem et dignitalem rectoralem, 
quae ratione officii et propter iuventutem, debet non 
minus, quam pastoralis esse integra, laedentia, non gra-
vat im dignetis cognoscere, et me ob amorem iustitiae et 
veritatis paterne defendere. 

Die januari i 29. inter 1. et 2. horam pomeridianam 
d[ominus] pastor cum Mathia in scholam venit, ac inter 
caetera, quantum senatus Mathiae pro laboribus scholas-
ticis hebdomadatim numerare decreverit, quaesivit. Respondi 
65 den[arios], Iratus dominus pastor dixit multa, ac inter 
caetera : Animaduerto senatum nolle habere, neque ex-
petere viros doctos. Subieci auditorem retulisse d[ominos] 
scholarchas ampliorem promisisse mercedem. Magister: 



Quid sunt scholarchae, quid intelligunt, Si omnes confla-
rentür in unum, non tantum possent consulere scholae. 
quantum ego. Video, ipsos cantores, qu i subservire [1] 
ipsorum voluptatibus, eosque excitare possunt, amare et 
expetere. Potuit d[ominus] Salius Romanum, umbram ho
minis promovere et íIii 80 den. impetrare, hic negligitur. 
Mandavit tandem Mathiae, ut a scholasticis laboribus 
penitus abstineret, quod etiam factum. Se quoque non 
amplius laboraturum dixit. Mandavit et mih i , ut haec vel 
D[omino] jud ic i , vel dfominis] scholarchis significarem. 
Feci ego quod ratio mei officii postulavit, ea ipsa die 
conveni d[ominum] judicem, altera sie suadente djomino] 
judice d[ominum] doctorem, tertia P. T . partem saltem 
eorum, quae acta fuerant, referens. Cum d[omino] Magistro 
tardius responsum afterrem, caepit et irasci mihi , et sus-
picari quasi negligentius aut mala fide partes Mathiae 
agerem, quod ex signis certis animadverti , imprimis vero 
quod ex eo, quod mensis huius die 1. circa 8 matutinam, 
me per Math iam furti accusare non dubitavit , quod 50 
den. defalcatos ex reditibus scholae retinuerim pro usu 
privato et adolescentibus non dederim secundum consue-
tudinem. Duabus tunc rationibus non dimisso Mathia, 
crimen furti a me amovere conatus sum, probans prae-
sente cantore, collega et omnibus adolescentibus me ius-
tum esse. 1. Testimonio ipsius oeconomi, qu i praesentibus 
omnibus fatebatur se, non autem me, et aeeepisse, et ex-
posuisse pro carne numos 50. Altera Arithmetica, cum 
Mathias pr imam hanc suspectam haberet, et certissima 
(colligendo omnia in unam, quae vel scholastici singuli 
aeeeperant, summám, vel in usum scholasticorum aliorum 
praesente Mathia) illa die exposita fuerant, et conferendo 
summám cum ea parte, quae adolescentibus ea scripta 
cessit. Mathias hac ratione victus ab i i t : ego vero usus 
sum protestatione. . 

Authori tas aliis etiam modis profligatur: Mathias 
privatus adhuc, privato consilio, hoc est me insalu-
tato actionem acolasti instituit, et cont inuavi t ; advocatis 
etiam spectatoribus nobis omnibus inseiis. Eadem ratione 
privátam curam puerorum suseepit, quae tarnen ego 
omnia pacis et concordiae causa dissimulavi hueusque, 
et quia suo more pergit vivere. P. T. faciat ut desistat: 
deineeps enim volo uti mea authoritate. Suum enim cui-
que tr ibuendum. 

Quod ad scholasticos attinet. Gratulor mihi p lur imum 
pestes diseiplinae honestae discessisse, quas turbas de-



derint, et quam petulanter, praesertim cum se a nostro 
coetu excluderent, vixerint, bonis scholasticis et honestis 
notum est. Spero deinceps statim scholae tranquill iorem 
futurum. Fuisse bis factiosos demonstrabo, si res postu-
labit. At quia discesserunt, non arbitror opus esse hac 
de re deliberatione. Daturi sunt sine dubio poenas suae 
ingratitudinis et petulantiae deo, graves. Quod in authorem 
gravius animadverterim, et v im v i depulerim, consideratis 
omnibus circumstantiis proxime expositis P. T . minus 
aegreferet. Atrocia petam ordine iustitiae atrocius punienda. 

Domini pastoris labores, magnifici, et fuerunt mih i 
pergrati, et si volet deinceps quoque accepti erunt. Viva t 
modo mecum amice, ut experiar vere et de eo dici posse 
i l lud poetae didicisse fideliter artes. Emollet mores 
nec sinit esse feros. Pulchrum habitare fratres in 
unum. Non facile obtrectatoribus credat, si qu id adfertur, 
vocet me secundum mandátum Christi, moveat, et si mo-
rosiorem me exhibuero, obiurget durius. Confirmet nos, 
sua instituat eruditione, non contemnat. Si cui contingit 
docto sapientia maior, 'doctrina hic alios instruat ipse 
sua <&S fj&v avvsmg xQvaóxi^g xsxpapevf]. Si sic mecum v i -
vere volet, testor deum, debitam reverentiam et officii et 
eruditionis ratione i l l i sedulo praestabo, ipsum ut patrem 
reverebor. Tantum reliqua deo committo. Et P. T . quae 
videbit ut mea mihi restituantur. Faciet hoc propter deo 
ac iustitiae studiosissimos et subsequentes ludirectores, 
ne authoritas ipsorum concidat et serietas crescat. 

T. P. reverenter colens Martinus Schwenglerus, l u -
director afflictissimus. 

Kívül: Nobilitate generis, eruditione spia[?] et omni virtutum gé
nére praestantissimo viro domin* Johanni Salio judici Scheb[niciensi] 
domino compatri reverenter colendo. Rájegyezve más kézze l : In 22. 
februarii Ao. 75. hora 4. com. acceptum. Compositione usi sumus. 

V . ö. Breznyik János : A Selmeczbányai ágost. hitv. evang. egy
ház és lyceum története I. 343. Breznyik szerint 1575-ben Schwengler, 
vagy Dudok Márton, e gyatra latinságú levél írója Körmöczbányára 
ment igazgatónak. 

Eredeti, papíron. Négy drb. rányomott pecséttel. 

13. 

1576. október 28. Pozsony. 

Borhy Mátyás ferencrendi provinciális nyugtája 60 pozsonyi mé
rő gabonáról és 20 veder borról, amelyet a pozsonyi, nagyszombati és 
soproni monostorok számára három havi adomány fejében Baranyay 
Istvántól, a pozsonyi érseki udvar gondozójától fölvett, 



Nos fratres franciscani, Posonii degentes, recognos-
cimus per praesentes literas nostras, quod egregius domi
nus Stephanus Baronyay, provisor curiae archiepiscopalis 
Posonii habitae. ex commissione dominorum consiliari-
orum Camerae Hungaricae, ratione sacrae eleemosinae, per 
Serenissimum principem, dominum, dominum Carolum 
archiducem Austriae etc. dominum nostrum clementissi-
mum, nobis gratiose erogatarum, persolvit v in i urnas v i 
ginti, tritici vero mensura Posoniensi cubulos sexaginta, 
ad tria monasteria, videlicet Posoniense, Tyrnoviense, at
que Soproniense, de quibus quidem perceptis, eundem 
dominum Baronyay, reddimus quittum et expeditum, ha
m m nostrarum vigore, et testimonio literarum mediante. 
Datum Posonii, 28 die mensis octobris, anno domin i mii-
lesimo quingentesimo septuagesimo sexto. Fráter Mathias 
Borhy minister manu propria. 

Más kézzel baloldalon: quietantia pro triticó cub. 60 vini, 20 urnae. 
Rányomott papírpecséttel, eredeti. 

14. 
1576. 

Debreczeni János előbb szántai, majd károlyi prédikátor köny
veinek jegyzéke. 

A z Minemeo keoniweket Pesty Ferencztul az zantay 
praedicator Debreceni János praedicator, ky mostan Ka
roly praedicator, Debrecenben az keoni keoteonel hagiot. 

História Matie regis exemplaria . 67 
Commentarius vngaricus Petri Mely super apocalipsin Jo-

hanis apostoli evangélistáé exemplaria . . . 25 
História de turcarum profligatione per Italos facto in mari 

exemplaria 30 
Corpus doctrine Phil ipi , Germanice conscriptum exemplar 1 
História Iohannis Huniadj exemplaria 52 
História de conflictu Paul i Kenési et Stephani Batorj per 

campum kenier vocatum. Exemplaria . . . . 14 
Libellus troporum exemplaria 70 
Gramattica [!] Gregory Molnár exemplaria . . . . 2 1 
História Alexandr i magni , exemplaria 28 

Keowetkeznek az keoniwektul walo zegeodsegek. 
Mind az keoniueknek be keoteseteol zegeodek meg az 
keonikeoteowel. 

In flor. 39 den, 70, 



Keowetkeznek az meni keoniweket az keonikeototwl 
meg hoztanak. 
História Matthie regis exemplaria , , 59 
História Alexandr i masni exemplaria 19 
História Johanis Huniadj exemplaria 27 
História Pauli Kenesy et Stephani Báthory exemplaria 12 
História de turcarum profligatione, exemplaria . . . 15 
L ib r i t roporum exemplaria 64 

Keowetkeznek az meni hyok wadnak az keonjuek-
nek melliek ot marattak Debrecenben. 
História Matthie regis. Deficiunt exemplaria . . . . 8 
História Alexandr i magni deficit 10 
História Johannis Huniadj deficit 30 
História de profligatione turcarum deficit 15 
História Stephani Batory deficit 2 
Ex libris troporum deficit 6 
Item Gramatica Gregori Molnár deficit 21 
Corpus doctrinae Philipi melanton germanice conscriptum 

deficit 1 
Commentarius Petri Mely super apocalipsin . . . . 25 

Melj felöl meg irt keoniwek, mellieket az keonikeoteo 
meg tartót emaganak, zaz forintnál teoben állottak. Azért 
vagj az hogy zaz forintott, awagj az keoniweket nekem 
meg aggia, awagj az hogj zaz forintot k nek az 
tyzen keonekert. 

Más kézzel. 

Decima die septembris anno domini 1576. At tam az 
itth való harangozónak 10 konyweket, azaz Apocalipsist 
be kottetnj es meg szorzottem wele, egykyrt egykyrt adok 
nyolcz nyolcz [!] d[enart]. • 

Más kézzel- Szantaj Praedicator konywejnek specificatioja 1576. 
Rongált papíron, eredeti. 

15. 

1577. január 12. Pozsony. 
k pozsonyi ferencrendi barátok nyugtája 25 magyar forintról, 

melyet évi ellátásuk negyedik részlete gyanánt az 1576. évre Wienner 
Andrástól fölvettek. 

Nos fratres minores ordinis sancti francisci in monas-
terio Posoniensi commorantes, fatemur et recognoscimus 
per praesentes nostras literas in ratiionem annualem 



nostrae provisionis pro quarta angaria anni septuagesimi 
sexti, die x2 januarii accepisse ab egregio domino Viennero 
Andrea , vice perceptore proventuum camerae Hungaricae 
Sacrae Caesareae regiaeque Maiestatis, florenos viginti quin* 
que hungaricos. Super quibus eundem vice perceptorem red-
dimus quietum et expeditum harum nostrarum vigore et testi-
monio literarum. Quas et sigillo monasterii nostri obsigna-
v imus manusque propria subscriptione senioris nostri-
corroboravimus. A c t u m Posonii 12. Januarii, anno ab orbe 
redemto 1577. fráter Emericus. 

Oldalt balra m á s kézzel: quietantia pro flor, 25, 
Rányomott papírpecséttel, eredeti. 

16. 

1577. július 24. Pozsony. 
Borhy Mátyás ferencrendi provinciális nyugtája 50 forintról me

lyet rendtársai számára a nekik évenkint rendelt összegből Wienner 
Andrástól, a magyar kamara perceptorától fölvett. 

Nos fráter Mathias Borhy, minister provinciáé Sanc
tae Mariae, caeterique fratres Posonienses, fatemur et re-
cognoscimus per praesentes litteras nostras, nos in per
sona dictorum fratrum quinquaginta illos florenos interes
sé, quod illis ratione certa summa quotannis dependitur, 
integre ab egregio domino Andrea Wynner perceptore 
proventuum camerae Hungaricae sacrae Caesareae Ma
iestatis accepisse et levasse, super quibus eundem do
minum perceptorem, reddimus quietum et expeditum, ha
rum vigore et testimonio litterarum mediante, quos sigillo 
conventus nostri obsignavimus atque roboravimus. Datum 
Posonii vigesima quarta die j u l i i , anno m'llesimo quin-
genlesimo septuagesimo septimo. Idem qui supra, manu 
propria. 

Baloldalon más kézzel: quietantia pro flor. 50. 
Rányomott papírpecséttel, eredeti. 

17. 

1577. július 29. Gyulafehérvár. 
Báthory Kristóf rendelete a székely székek egyházi és világi la

kosaihoz : Értesült, hogy némely tévtanítók szavára az igaz és bevett 
vallástól a székelyek közül sokan elhajlottak. Hogy a végzetes tévely 



gések behatolásának, amennyire rajta áll, útját állja, Sándor Andrást, 
az erdélyi magyar eklézsiák superintendensét küldi közéjük ügyüket 
megvizsgálni, tanítani és őke! előbbi állapotukba vissza vezetni. 

Christophorus Bathori de Somlio vaivoda Transilva-
niae, et siculorum comes etc. Universis et singulis, tam 
ecclesiasticis, quam saecularis et ordinis hominibus, se-
d ium siculicalium praesentes visuris salutem et favorem. 
Intelligimus esse permultos ex vobis a vera Christi reli-
gione et doctrina approbata, ad quorundem docentium 
errorem non parum defecisse. Volentes itaque nos, quan-
tum in nobis est, id etiam summo studio praecavere, ne 
subinde errores novi in confusionem, deo et hominibus 
abominabilem atque scandalum simplicium introducantur. 
Delegimus in medium vestri reverendum dlominum] A n d 
reám Sándor, superintendentem ecclesiarum Hungari-
calium in Transilvania, quo solum et neminem al ium per 
alias literas nostras superintendentem designatum esse 
volumus ecclesias etiam in medium vestri inspiciendi et 
piis atque salutaribus monitis emendandi et ad verum 
statum, et formám reducendi; proinde requirimus vos et 
nichilominus auctoritate nostra publica, qua fungimur, 
commitimusque vobis harum serié firmiter, quatenus prae-
fatum Andreám, aut seniores per eosdem delectos, dum 
in medium vestri - - - pio atque piacidé, Christianaque 
charitate complecti, et jurisdictione eos in quandam atque 
alienum [?] statum doctrinae, seu religionis Christianae 
reducen ecclesiis vestris eidem parere et obtemperare 
debeatis, facturi primum deo ipsi ter quaterque maximo 
rem acceptabilem, deinde vobisque ipsis salutarem. Secus 
non facturi, praesentibus perlectis exhibenti rectitutis. Da
tum Albae Juliae vigesimo nono die mensis Julii, anno 
domini Millesimo quingentesimo septuagesimo septimo. 
Christophorus Bathori de Somlio m. propria. 

Eredeti pátens, rányomott pecsét nyomaival. A papír egy része 
annyira elbarnult, hogy az írást több helyen nem lehet rajta elolvasni. 

18. 
1577. augusztus 5. Pozsony. 

Pál szerzetes nyugtatványa 50 magyar forintról, melyet a thali mo
nostor orgonájának kijavítására Ernő főherceg rendeletéből Baranyay 
Istvántól fölvett. 

Ego fráter Paulus, vicarius monasterii thai, ordinis 
fratrum heremitarum etc, Recognosco praesentibus literis 



meis, auod egregius dominus Stephanus Baranyay, curiae 
archiepiscopalis Posonii habitae provisor, illos quinqua-
ginta florenos Hungaricales, quos videlicet serenissimus 
princeps, dominus Ernestus archidux etc. pro restaura-
tione organi monaslerii nostri thai, clementer numerare 
mandaverat, michi integre persolvit, de quibus eundem 
dominum provisorem per praesentes, quietum facio, et 
expeditum reddo. Ac tum Posonii, quinta die augusti, anno 
domini millésimo quingentesimo septuagesimo septimo. 
Idem qui supra, manupropria. 

Balról m á s kézzel: quietantia pro flor. 50. 
Eredeti, papírba nyomott pecséttel. 

19. 

1577. november 20. Pozsony. 
Borhy Mátyás ferencrendi provinciális nyugtája Wienner András 

részére 50 forintról, melyet a pozsonyi rendház számára az 1577. év 
első és második évnegyedére eső évi segély fejében fölvett. 

Ego Matthias Borhy, minister ordinis S. Francisci ac 
caeteri fratres in monasterio Posoniensi degentes, fatemur 
praesentibus literis nostris, nos ratione annuae provisionis 
nostrae, ab egregio Andrea Wiennero, Sacrae Caesareae 
et Regiae Majestatis proventuum camerae Hungaricae 
perceptore, pro angaria pr ima et secunda, anni praesen-
tis septuagesimi septimi, levasse florenos quinquaginta 
hungaricos. De quibus memoratum dominum perceptorem, 
harum vigore ac testimonio, quietum et expeditum reddi-
mus. Actum Posonii vigesima die novembrís. Anno [ m i l 
lésimo quingentesimo] septuagesimo septimo. Ideml qui 
supra, manupropria. 

Quietantia pro flor. 50. 
Rányomott papírpecséttel. Eredeti. 

20. 
1578. augusztus 4. Pozsony. 

Borhy Mátyás ferencrendi provinciális nyugtája 50 magyar fo
rintról, melyet az évenkint járó javadalom fejében Wienner András 
magyar kamarai perceptortól fölvett. 

Ego fráter Mathias Borhy, ordinis fratrum minorum 
provinciáé Hungáriáé Sanctae Mariae minister, fateor et 



recognosco praesentibus litteris meis, me in persona d i e 
torum fratrum, quinquaginta illos florenos interessé, quod 
il l is ratione certa summa quotannis dependitur, integre ab 
egregio domino Andrea Wienner , perceptore proventuum 
Hungaricae Sacrae Caesareae Maiestatis accepi et levavi. 
Super quibus eundem dominum perceptorem tarn in mea, 
quam dictorum fratrum persona reddo quietum et expe
di tum, harum mearum literarum mediante. Datum Posonii 
quarta die augusti, anno domini millesimo quingentesimo 
septuagesimo octavo. Idem qui supra manupropria. M i 
chael Zthenychnyaky contrascriba, manupropria. 

Baloldalt más kézzel; quietantia pro flor. 50. 
Túloldalon : Quietantia Monachorum Posoniensium pro interessé 

anni 1578- flor. 50 den. — qarta augusti. 
Eredeti, papíron, rányomott papírpecséttel. 

21. 

1579. márczius 17. Beszterczebánya . 
F . I. beszterczebányai pap Pastius Kristóf selmeczi jegyzőhöz. 

Megírja, mint új hírt, hogy Szepesben Belsius Benedeket választották 
seniorrá, Mentő megbuktatásával, aki Flacianizmus gyanújában áll. 
Mentonak egy titkon elbocsátott szakácsnőjét elfogták Késmárkon, ki
tűnt, hogy teherben van ; az apa kilétét nem akarja elárulni, de való
színű, hogy Mentő az apa, mert felesége nincs és egyedül élt a sza
kácsnővel a parochién. 

Salutem in domino ! Te m i Pásti, bene valere cum 
tuis domesticis, gaudeo, ego valeo, ut possum, cum ut 
volo, non l iceat: coniugis enim meae diuturnum morbum, 
non consuluerimus dominum doctorem. Temporibus enim 
medicina valet, data tempore, prosunt, sed interdum data, 
plus valet, arte m a l u m : nihilo minus animus non est 
despondendus, etiamsi non statim, sentitur efficatia medi
cináé, sed malo modo malus quaerendus cuneus, et 
medico obtemperandum erit, ac diurna benedictio, inde-
sinenter petenda et expectanda. Suadeo igitur coniugi 
meae afflictae, ut in patientia possideat animam suam et 
inchoatae curae se submittat, ne eam postea rediisse, 
paeniteat. Ego praeterita dominica, p r imum egressus domo, 
et cepi concionari iterum, profuerunt enim plur imum phar-
maca per dominum doctorem missa, quibus liberatus 
sum a vehementi dolore stomachi et haemorrhoidibus 
caris, sic non dubito eam quod alleviamen, si modo ob-
temperaverit, sensuram. Caetera deo commendabimus. 



Post ferias deo volente, veniam ad vos et eam tandem 
reducam. Hoc consil ium, ut tu confirmes praesens te rogo, 
quia quamplurimis usa medicinis hic est, quia non iuxta 
artem, sed usum et qualemcunque experientiam erant 
confecta, sed vigoris nil habuerant. Satius igitur est, uti 
consilio domini doctoris, cum isthic eum habeat, quam in-
certa amplecti, et neglecta occasione, sese in graviores 
morborum dolores involvere. Quod differ D[ominus], non 
aufertur etc. De Sepusio et civitatibus patriae, nil aliud 
habeo, quam nostrum dominum Benedictum Belsium 
electum esse pro seniore, reiecto Mentone, qu i rodendo 
corpus doctrinae 0 . M . seipsum suspectum reddidit Fla-
cianismi, eiecit Cabathium et alios Cassovia, causam 
ignoro, quia adolescentes diversas referunt et Cabathius 
et Saxo alti sunt in eo ; iniuriam si modo a l iqua est, et 
cocam Mentonis, clam dimissam Caseofori curarunt incar-
cerari, quia praegnans esse, deprehensa est, haec fateri 
patrem hucusque noluit , suspicio tarnen ingens est, cum 
Mento careat coniuge per 12 a[nnos] et solus cum sola habi-
tarit in parochia, idque ei ibidem obiectum fuisse in fa
d e m , dicitur quod futurum sit, brevi intelliges ex aliis ; 
deus orandus, ut tollet scandala doctrinae et morum et 
nos in fundamento Prophetarum et apostolorum prae-
ceptorumque nostrorum D. Lutheri A . M . et Stökely con-
servare dignetur, a quorum doctrina ego in null ius gra-
tiam nunquam discedere decrevi. Saluta D. pastorem 
vestrum et D. doctorem si rediit. Caeterosque dominos 
amicos et fratres et meam uxorem cum tua. Valere in 
Domino. Raptim Novosolii 17. Mártii anno 79. I . F. frá
ter t[uus]. (Lap szé len; Tal. 1. mitto per Mar tham conjugi.) 

Kívül: Clarissimo viro doctrina et pietate insigni domino Chris-
tophoro Pastio Notario reipublicae Sebniciensis, fidelissimo amico, fratri 
et conterraneo suo carissimo. Schembnicz. Oldalt: D[ominum] Mag-
num Cunradum, cum domino Augustino, et versificatore domino El ia 
Schallio, ac clarissimo domino ßurkhartto judice, officiose salutari cupio. 

Eredeti missilis, papírony ö > S z e ] é n y i ö . F l ó c i á n u s i e i k é s z e k 

Magyarországban. Theol . Szaklap. 1916. 19. 1. 

22. 
1579. április 1. Pozsony. 

A magyar k a m a r a a varasdi tizedszedőhöz. Felhívja, hogy a 
pálosoknak Várasd megyében levő birtoka után nyolczvan portáig a 
Miksa király által engedélyezett rendszabály szerint a dicát engedje e l ; 
a nyolczvanon fölüli portáktól és házaktól azonban a dicát és füst
pénzt a szokott módon szedje be. 



Egregie domine, Amice nobis honorande, salutem et 
omne bonum. Iniungimus dominationi vestrae egregietati, 
ut dicam bonorum religiosorum fratrum Heremitarum in 
isto comitatu existentem, habita cum dicatore comitatus 
Zaladiensis mutua intelligentia, de portis octoginta, iuxta 
transactionem div i olim imperatoris Max imi l i an i foelicis-
simae recordationis, cum eisdem fratribus haeremitis fac-
tam, relaxet, accepta eorum quietantia. Et si portae, vel 
fumi, numerum octogenarium excesserint, de superfluis 
dicam exigat. In reliquo bene valeat. Datum Posonii, 
prima április 1579. Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis 
Camerae Hungaricae praefectus et consiliarii etc. Agr i -
ensis manupropria. G. Hozutoty m. propria. 

Kívül: Egregio domino Christophoro Wragowyth, sacrae Caesa
reae et Regiae Maiestatis dicatori Comitatus Warasdiensis , etc. Amico 
nobis honorando. Rájegyezve más kézzel: Reportatae ad Cameram 23. 
febr. 1580. Praesentatae die 2 augusti. Causa fratrum de Lepoglawa 
fi. 36. 

Eredeti, papíron, három darab papírba nyomott zárópecséttel. 

23. 

1579. június 3. T h a i . 

A thali monostor vicariusának nyugtája 12 veder borról, mely a 
monostor építési költségére utaltatott ki a pálosok számára . 

Ego fráter Paulus, vicarius monasterii Thalliensis, 
fateor per praesens hoc chyrographum meum genero-
sum et egregium dominum Ladislaum Zelemery, admi
nistratorem bonorum archiepiscopalium Strigoniensium, 
medio domino Stephano Baranyay provisore curiae archi-
episopalis Posonii habitae, i l lud vas v in i , quod sua Sere-
nitas ad aedificationen monasterii Thallensis benigne dari 
mandaverat, urnarum videlicet duodecim, mih i dedisse 
integre et sine defectu praedictarum 12 urnarum. De qui 
bus eundem dominum administratorem praesenti hoc scrip-
to meo, quietum et expeditum reddo. Datum in monas-
terio Tha l l 3. die Junii 1579. Idem qui supra. mp. 

Oldalt balra qpro vini urnarum 12. 
Eredeti, papíron, rányomott papírpecséttel. 



1579. július 1. Pozsony. 
A pozsonyi ferencesek nyugtája 50 forintról, amelyet az 1578. 

évre ellátásukra Wienner Andrástól fölvettek. 

Nos fratres ordinis minorum Sancti Francisci Mo
nasterii Posoniensis, fatemur et recognoscimus per prae
sentes nostras literas, nos in rátionem provisionis ad 
praeteriti anni 1578. accepisse ab egregio domino Andrea 
W y e r n o [?] perceptore proventuum camerae Hungaricae 
Sacrae Caesareae Maiestatis florenos quinquaginta H u n -
garicales, super quibus eundem dominum perceptorem 
reddimus quietum expeditumque, harum nostrarum vigore 
et testimonio litterarum, quas sigillo nostri conventus ob-
signavimus, ac manus propriae nostri ministri fratris Mat
hiae Borhy corroboravimus. A c t u m Posonii pr ima die 
Julii, anno domini millesimo quingentesimo septuagesimo 
nono. Idemqui supra, manu propria. Michael Zthenychnya-
ky contrascriba, manupropria. 

Oldalt balra: qu[ietantia]p[ro] fl. 50. 
Eredeti, papíron, rányomott papírpecséttel. Nemzeti Múzeum le

véltári osztálya. Törzsanyag. 
Ugyanott 1579. nov. 19. kelettel még egy nyugta található 25 

forintról mely szintén az 1578-iki évre szóló ellátási dijat nyugtatja. 

25, 

1579. július 1. Karinthia . 
Orthenburg Ernfridus gróf és felesége Arco Julia grófnő Tarródy 

Istvánnak, a tulajdonukat képező szentgotthárdi apátság és vár vár
nagyának s vagyonkezelőjének hűséges szolgálata fejében elengedik 
mindazon tartozásokat és hiányokat, melyek leszámolása alkalmával 
mutatkoztak Tarródy az apátsági vagyont 1572. május 22-től 1579. j a 
nuár l-ig kezelte. 

Nos Ernfridus comes ab Orthenburg, liber baro in 
Fraynsthan et Carlspach, dominus in Erycurl et L y l l etc. ac 
generosa et magnifica domina Julia, consors eiusdem, f i -
lia vero spectabilis et magnifici condam domini, comitis 
Pirrhi ab Archo, ex generosa á c magnifica concam Mar
garetha Zechy consorte sua, filia magnifici ol im domin i 
Thoma Zechy de felsewlyndwa progenita : Memóriáé com-
mendamus, tenoré praesentium significantes, quibus ex-
pedit universis, quod egregius Stephanus Tharrody de 
Németh Zechewd alias provisoret castellanus noster in 



abbat ia et castello Sancti Gotthardi, nunc vero cuncío-
rum bonorum nostrorum in Hungária habitorum prae-
fectus, de et super gestis, ac cunctis administratis dicti 
officiolatus sui proventibus ac redditibus, ex bonis ipsi-
us abbatiae pro nostra parte cedentibus, a vigesima se-
cunda die May in anno domini millesimo quingentesimo 
septuagesimo secundo transacto praeteritae, per ipsum in 
ipsa abbatia suscepti et incoati, usque primum diem ja
nuari i praesentis anni miilesimi quingentesimi septuage-
simi noni computando, universis scilicet per eum percep-
tis et erogatis, justam sufficientem et l iquidam nobis de-
dit rationem, deffectusque et difficultates omnes, si qui in 
suis rationibus casu subsequi potuissent et emersissent, 
pro eius fidelibus et benemeritis servitiis, quae a praeno-
tato tempore suscepti officii sui in Sancto Gotthardo, no
bis summa fide, diligentia, constantia, promptitudine, in-
dustria et animi alacritate, pro locorum et temporum va-
rietate praestitit et impendit. Cuius et nos debitum haben-
tes respectum, volentes eum pio nostro affectu et bene-
volentia prosequi ut et imposterum promptior et alacrior, 
donec in servitio nostro haerebit, reddi queat, dicto Ste-
phano Tharrodi, condonav imus et relaxavimus, de quibus 
praemissis omnibus rationibus dicti administrati sui offi
cii redditibus, dictae abbatiae Sancti Gotthardi, dierum et 
annorum praenominatorum inclusive factis, perceptis et 
erogatis, memoratum Stephanum Tharrody, eiusdemque 
haeredes et posteritates utriusque sexus universos quittos 
et expeditos ac módis omnibus absolutos reddimus et 
commisimus, imo relaxamus et condonamus, reddimus et 
Committimus vigore et testimonio praesentium l i terarum 
nostrarum subscriptione manuum nostrarum propriarum, 
sigillorumque nostrorum usualium appensione roborata-
rum et communitarum mediante. Quas eidem Stephano 
Tharrody, haeredibuspue et posteritatibus eiusdem ju r ium 
suorum futurorum pro cautela dandas duximus et conce-
dendas. Datum in c u r i a nostra hospitali Charinthiae, pri
ma die Julii , anno domini millesimo quingentesimo septua
gesimo nono supradicto. Ernfridus Comes ab Ortenburg 
mp. Julia comitissa ab Arcú m. propria. 

Eredeti, papíron az aléirók gyürüpecsétjével. 



1579. december 23. Pozsony. 

A pozsonyi ferencesek évi ellátásukra fölvesznek a magyar ka
mara perceptorától 10 magyar forintot. 

Nos fratres ordinis minorum Sancti Francisco mo
nasterii Posoniensis, fatemur et recognoscimus per prae-
santes literas nostras, nos ad rationem annuae provisionis 
nostrae, ab egregio Andrea Viennero, perceptore proven
tuum camerae Suae Maiestatis Hungaricae, percepisse 
florenos decem hungaricos. Super quibus florenis decem 
Hungarical ibus eundem perceptorem quietum atque se-
curum reddimus harum nostrarum vigore ac testimonio 
literarum, manupropria ac sigillo nostro consueto confir-
matarum. Ac tum Posonii, vigesima tertia die decembris, 
anno domini millesimo quingentesimo septuagesimo nono. 
Idem qui supra, manupropria, Michael Zthenichnyaky con-
trascriba mp. 

Olda l t : quietantia pro flor. 10. 
Eredeti, papíron, rányomott papírpecséttel. 

27. 

1580. február 18. Pozsony. 

Ternavai István, a pálosok generálisa nyugtatja Wragoych Kris 
tóf varasdi dicatort 72 magyar forintról, amelyet a lepoglavai monos
tor javára az 1578. és 1579. évi dicából a magyar kamara rendeletére 
elengedett. 

Nos fráter Stephanus Ternavinus, fratrum ordinis 
beati Pauli primi heremitae prior generalis, fateor et recog-
nosco per praesentes meas litteras egregium dominum 
Cristophorum Wragoych dicatorem comitatus Varasdien-
sis in bonis monasterii Lepaglaua pro utroque anno v i -
delicet [15]78 et [15]79 iuxta commissionem Suae Maies
tatis Camerae Hungaricae relaxasse florenos septuaginta 
duos Hungaricos, super quibus memoratum dominum 
dicatorem aut cuius interest, quietum et expeditum reddo 



praesentium vigore manu mea et sigillo proprio muníta-
r u m . A c t u m Posonii 18. februarii. Anno domini rüillesimo 
quingentesimo octuagesimo. Idem qui supra m. p. Michael 
Z thenychnyaky contrascriba m . propria. Oldalt balra : qu . 
pro flor. 72. 

Eredeti, papíron, az oklevél kiállítójának címeres gyűrűpecsétjével. 

28. 

1580. május 29. Pozsony. 

Borhy Mátyás ferenczes provinciális a pozsonyi ferencesek ne
vében nyugtatja Baranyay Istvánt, hogy fölvett tőle I6V2 akó bort és 
20 pozsonyi mérő gabonát, amelyet a király az érseki jövedelmekből 
számukra alamizsnaképp utalt ki. 

Nos fráter Mathias Borhy, minister provinciáé Hun* 
gariae Sanctae Mariae, caeterique fratres Posonienses, 
fatemur et recognoscimus per praesentes litteras nostras 
nos ab egregio domino Stephano Baronyay administra-
tore proventuum archiepiscopalium Strigoniensium illos 
sedecim cum dimidio akones v in i percepisse, et viginti 
metretas tritici, mensuram posoniensem, quos Sacra Cae
sarea Maiestas, dominus noster clemenlissimus ex pro-
ventibus archiepiscopalibus nobis elemosiae nomine dar i 
mandavit, de his itaque ipsum dominum Stephanum Ba
ronyay, quietum et expeditum reddimus harum nostrarum 
vigore et testimonio literarum medianle, quas sigillo usu-
al i nostro obsignavimus atque roboravimus, dátum Po
sonii 29. die may, anno domini 1580. Idem qui supra, manu
propria. 

Oldalt balra : Trit. metr. 20. V i n i urn. I6V0. 
Eredeti, papíron, a rend -rányomott papírpecsétjével. 

29. 

1580. deczember 12. Szentbenedek. 
Teíegdi Miklós pécsi püspök Selmeczbánya városához. Értésére 

esett, hogy a selmecziek a németii bíró fiát és vejét hat ökörrel sze
kerestűi elfogták á s megkínozták, mert selmeczi polgároktól török tize
det hajtottak be. Erre nem volt joguk, mert ha sérelmet fedeztek föl, 
a saolgabíró utján kellett volna perorvoslatot keresniök. Azonkívül 
Németi az ő birtoka, jobbágyait ott elfogni nem szabad. Hasonló ma
gatartást ígér, ha a selmecziek a jogtalanságot abba nem hagyják, 



Gúnyosan jegyzi meg, hogy bizonysára evangélikus prédikátoruk, aki a 
török tized fizetésétől leginkább vonakodott, buzdította ők&t a parasz
tokkal való ilyen . „kegyes" bánásmódra. 

. Prudentes ac circumspecti v i r i , domini et amici ho-
norandi, Salutem et mei commendationem. 

Relatum est mih i , quod circa festum S. Mart ini pro-
xime praeteritum, fil ium et generum judicis de Nemethj, 
una cum sex bobus et curru, in porta istius civitatis in -
terceptos, per plures dies absque ulla iusta causa, ita 
crudeli atflixistis captivitate, ut postea dimissi ne pedibus 
quidem insistere certo tempore potuerint. 

Si decimam Turcicam a vestris concivibus exegerunt, 
non fecerunt vobis in iur iam, sed pro more istius comita
tus, id quod facere eis licuit, fecerunt. Sed etiam si vos 
laesissent, si al iquid intelligeretis de jur ibus regni, scire* 
tis quod non licuisset vobis in vestro territorio ipsos ares-
tare, imo neque in loco communi priusquam a nobis me-
dio judicis nobi l ium, ex parte ipsorum justitiam admi-
nistrari postulassetis. Videbitis et vestro incommodo spero 
discetis, vos non legitime processisse. Dominationes ves-
tras rogo, ne in posterum aliquid simile contra colonos 
nostros attentetis, nam si al iquid tale attentaveritis, ego 
iam vos certos reddo, quod quotquot vestrum in nostris 
territoriis comprehendi poterunt, etiamsi sint de senatorio 
ordine futuri, omnes sine ul lo respectu in tetrum carce-
rem trahi faciemus et sic v im nostris i l latam v i repeile-
imus. Fietque ut vos nobiscum litigare cogamini. Quibus 
nos ut domini civibus respondebimus. Nemethj mea pro
pria possessio est, doleo quod ab illa saeviendi in nos
tros ini t ium fecistis. Ali ter esset colenda amicitia et v i c i -
nitas. Vester credo Euangelicus (si diis piacet) conciona-
tor, qui vel maximé recusabat decimam Turcicam sol-
vere, ad hanc pietatem erga rusticos exercendam, vos 
induxit. Nobis certe lites displicent, et malimus amicit ia 
et humanitate cum vicinis certare. Verum si vobis ita 
piacet, sciemus etiam iniurias iniuriis compensare, et v i 
debitis, quod si hoc genus certaminis ingrediendum erit, 
citius vos, quam nos fatigabimini. Valete. Datum ex S. 
Benedicto 12. decembris, anno 1580. Nicolaus Telegdi-
nus episcopus quinqueecclesiensis. 

Kívül: Prudentibus ac circumspectis viris dominis, judici et ju» 
ratis civibus civitatis Schemniciensis, dominis et amicis honorandis. 
Jegyzet: Redditae 14. decembris Ao. 80. Herrn Thelegdini schreiben 
Bischof zu Fünfkirch, bettreffendt einem Bewer von. Bjanir dorf. [?] Ist 
darauf geantwort den 14. decembris a. 80. 

Eredeti, papíron, a püspök papírbanyomott pecsétjével. 



1580 deczember 22. Csáktornya. 

Miklós a csáktornyai pálosok vikáriusa nyilatkozata arról, hogy 
a király az 1578—1579. évokre a birtokuk után járó dica-ból számukra 
48 magyar forint könnyítést engedélyezett. 

Nos fráter Nicolaus, vicarius claustri ad honorem 
divae Helenae fundati, caeterique fratres ordinis Heremi-
tarum Sancti Pauli primi heremitae, juxta Chaktorniam 
inhabitantes, memóriáé commendamus hac praesenti apoca, 
qualiter transacti anni 1578 et 1579. dicam de bonis nost
ris Maiestas Sua serio mandati sui, egregio domino Gre-
gorio Erdeogh dicatori tunc temporis coexistenti comitens 
nobis relaxaverit de portis 12 florenos ungaricales 48, 
de quo ipsum dicatorem hoc scripto reddimus quietum et 
expeditum, sigillo nostro usuali pro maiori vigore et testi-
monio roboratam [!] Datum ex claustro super scripto die 22 
decembris 1580. 

Eredeti, papíron, rányomott papírpecséttel. 

31. 

1581. márczius 14. Liptószentmiklós. 
Duchon Menyhért és öt plebánostársa nyugtatják Csemiczky 

Benedek és Mindszenty Mihály liptómegyei tizédszedőket, hogy a ré* 
Szűkre eső negyedet és a termény tizedből járó tizenhatodot tőlük az 
1580. évről fölvették. 

Nos Melchior Duchon plebanus ecclesiae beatae 
Mariae virginis, et vicegerens in spiritualibus comitatus Lip* 
toviensis, Mathias Raduch, parochus de Nagh Bobröwecz, 
Andreas Zubor de Senth Péter, Stephanus Berko de 
Nagh Palugya, Emericus Cocavinus de Sancto Nicolao 
ac Samuel. N . de Senth Iwan plebani ecclesiarum prae-
scriptarum possessionum, fatemur et recognoscimus tenoré 
praesentium nos percepisse ab egregiis Benedicto Che-
miczky et Míchaele Mynczenthy decimatoribus frugum 
dicti huius comitatus Liptoviensis, in sortem nostrae 
quartae et sedecimae de antiqua consuetudine cedentem 
ex decimis frügum pro anno 1580 proxime praeterito 
connumeratis videlicet flor. 30 denarios 22. Super qua 
praemissa solutione eosdem memoratores [!] decimatores 
rnedio praesentium nostrarum sigillis nostris obsignatorum 
quietos ét absolutos reddimus. Datae ad S. Nicolaum 



Ioco scilicet congregationis nostrae generalis, feria tertia 
proxima post dominicam Judica, anno domini 1581, Idem 
qui supra Melchior Duchon etc. manu propria. 

Eredeti, papíron, öt papírba nyomott pecséttel. 

32. 

1581. március 22. Alsókubin. 
Kolar Mátyás és öt plébános társa nyugtatják Csemiczky Be

nedek és Mindszenty Mihály árvamegyei tizedszedőket, hogy a ter
ménytizedből nekik járó tizenhatodot az 1580. évre tőlük fölvették. 

Nos Matthias Kolar pastor Ecclesiae Christi possessi
onis inferioris Cubiny ac vicegerens in spiritualibus co
mitatus Arwensis, Thamas Vliczny de Nagfalwa, Mart i -
nus Rosucsky de Dubowa, Michael Sokol de Twer-
doschyn, Michael Rokos de Trstena et Casparus Fabri 
de Zasskow ecclesiarum plebani praescriptarum possessi-
onum, fatemur ét recognoscimus tenoré praesentium nos 
percepisse ab egregiis dfominis] Benedicto Czemycky et 
Michaele Mynczenthy decimatoribus frugum dicti huius comi
tatus Arwensis in sortem nostrae sedecimae de antiqua con-
suetudine nobis ex decimis frugum cedentium pro anno 
1580 proxime praeterito connumeratis videlicet f l . 12 demp-
tis et exceptis denariis 17. Super qua quidem praemissa 
soluta praefatos decimatores medio praesentium nostra
rum sigillis quarundam obsignatarum quietos et absolutos 
reddimus. Datae ex praescripto inferiory Cubinio in pro-
festo annunciatae deiparae, anno restitutae salutis 1581* 
Idem qui supra Matthias Kolar etc. manupropria. 

Eredeti, papíron, két papírba nyomott gyürüpecséttel; 

33. 

1581. augusztus 6. Nagyszombat. 
Telegdy Miklós pécsi püspök, esztergomi érseki helytartó. Péchy 

Lukács , az esztergomi érsekség ügyésze kérésére Chenkey Jánost 
többszörös nyilvánvaló engedetlensége miatt, mivel továbbra is kemény 
szívvel és nyakasán megmarad a kiközösítésben és nem szándékozik 
visszatérni az anyaszentegyház kebelébe, az egyházból kiközösiti. 

Nicolaus Telegdinus episcopus Quinque ecclesiensis, 
administrator in spiritualibus, et vicarius generalis Arch i -
episcopatus Strigoniensis, necnon sacratissimi principis et 



domini , domini Rudolphi secundi dei-gratia, electi Roma-
norum imperatoirs, semper augusti, ac Germaniae, Hun
gáriáé, Bohemiae etc. regis, archiducis Austriae, ducis 
Burgundiáé etc. consiliarius etc. Dilectis nobis ín Christo 
universis et singulis honorabilibus et discretis v[ir]is, do
minis plebanis, viceplebanis et eorum eapellanis, altari-
umque atque capellarum rectoribus caeteris eliam praes-
byteris et clericis in dioecesi et alias sub jurisdictione 
praefati archiepiscopatus Strigoniensis, ubilibet constitutis 
et [com]morantibus qui cum praesentibus fueritis requisiti, 
aut alter vestrum fuerit requisitus, salutem in domino 
sempiternam, et nostris firmiter obedire mandatis. Noveri-
tis quod nuper ad instantiam nobilis Lucae Peechi, pro-
curatoris fiscalis ecclesiae Strigoniensis, egregium Joan
nem Chenkey exigente ipsius manifesta et multiplici con-
tumacia, rebellione, et contemptu ac non paritione ju r i , 
eorumque occasione, tarn in hac sede spirituali, Strigo-
niensi excommunicatum, quam etiam in partibus publice 
mediantibus aliis literis nostris denunciatoriis, debitis ter-
minis et dilationibus observatis denuntiatum fuisse, pro 
ut ex relatione certorum dominorum exequutorum intel-
leximus. Tarnen quia ut ex actis huius causae cognosci 
datur eundem Joannem Chenkey huiusmodi excommuni-
cationem d iu sustinuisse, et adhuc sustinere animo indu-
rato ac re[bel]li, induritiaque et contumacia sua pertina-
citer perseverare, nec curare ad grémium Matris Ecclesiae 
redire, in animae (su]ae perniciem et scandalum Christi 
fidelium plurimorum manifestum. Ideo debita cum instantia 
dicti nobilis Luca[e]' Pechy, procuratoris fiscalis ecclesiae 
Strigoniensis fuimus requisiti, quatenus ad aggravatio-
nem et reaggravationem dictae excommunicationis sen-
tentiae, et alias censuras ecclesiasticas contra eundem 
Joannem Chenkey excommunicatum procederemus. Nos 
itaque attendentes huiusmodi requisitionem fore justam et 
ju r i consonam, quodque contumacia crescente, merito 
debet augeri et paena, et ne idem praenominatus Joan
nes Chenkey excommunicatus de sua inobedientia rebelli
one et contemptu, quomodolibet valeat gloriari, huiusmodi 
aggravationis et reaggravationis sententias contra eundem 
decernendum duximus, ipsumque pro tr ibunali sedentes 
aggravavimus, prout aggravamus et reaggravamus in his 
scriptis. 

Vobis igitur dominis supradictis et vestrum cuilibet 
in solidum in virtute sanctae obedientiae et sub ex
communicationis paena (quam in vos et vestrum quem-



Irbet nisi feceritis, quae mandamus, tríum dierum cano
nica monitione praemissa, a die requisitionis vobis fiendae 
computando ferimus in his scriptis) districte praecipiendo 
committimus et mandamus, quatenus statim, dum cum 
praesentibus fueritis requisiti, aut alter vestrum fuerit re-
quisítus, ita tarnen ut in his exequendo, unus vestrum al-
terum non expectet, nec unus pro alio se excuset, prae-
fatum Joannem Chenkey excommunicatum, aggravatum 
et reaggravatum in vestris, et cuiuslibet vestrum ecclesiis, 
singulis diebus dominicis, et aliis feslis infra Missarum 
solennia, aut alias dum in eisdem ad divina atidienda 
maior convenerit populi multitudo, pulsatis campanis, 
candelis accensis ac demum extinctis, et in signum ma-
ledictiönis aeterne in terram proiectis publice, alta et in-
telligibili voce denuncietis, seu faciatis denuntiari, tam
diu, donec ecclesiae et nostris venerit parere mandatis, 
aut a nobis, vel a nostro superioribus a l iud habueritis in 
commissis, et de eius absolutione vobis constiterit [mani]-
feste, nec non palám et intelligibili voce ex parte nostra 
moneatis, et in eorum propriis personis requiratis univer-
sos et singulos utriusque sexus homines, et praesertim, 
quos vobis dictus Lucas Peechy procurator fiscalis eccle
siae Strigoniensis, praesentium scilicet ostensor duxerit 
nominandos, quos et nos serié praesentium sic requiri-
mus el monemus, ne cum praefato Joanne Chenkey ex-
communicato, aggravato et reaggravato, in sacramento-
rum perceptione, aliisque divinis officiis, item cibo, potu 
loquela, aut alio quovis modo participare, seu aliam 
quamvis communionem habere praesumant, sed ab huius
modi participatione, seu alia quavis communione effectu-
aliter abstineant. Quin potius eundem evitare debeant, 
tarn diu donec in huiusmodi excommunicationis, aggra-
vationis et reaggravationis sententiis damnabiliter perse-
veraverit, ac ecclesiae et nostris venerit parere mandatis 
exceptis personis, et casibus de jure praemissis, qui vero 
monitiones et requisitiones huiusmodi vestras imo verius 
nostras contempserint, et infra sex dierum spatium, a die 
huiusmodi vestrae monitionis et requisitionis de ipsis fac-
tarum computando, quos dies eis el cuilibet ipsorum pro 
primo, secundo, tertio et peremptorio termino et monitione 
assignamus a participatione praedicla non destiterint, illos 
omnes et singulos (usque ad quadraginta personarum nu
merum) propter eorum contemptum et contumaciam, dicta 
canonica monitione praemissa, ex nunc prout ex tunc, 
ex tunc prout ex nunc consimili excommunicationis se[n-



tenjtia innodamus in his scriptis et quemlibet ipsorum in-
Currere volumus ipso facto, et ex tunc in praedictis vest
ris et cuilibet vestrum ecclesiis, dum ib idem ad divina 
audienda maior convenerit populi multitudo, singulis die
bus dominicis aut aliis fe[st]is pulsatis campanis, cande-
lis accensis ac iterum extinctis, et in signum maledictio-
nis aeternae i n terram p[roiect]is, publice excommunicatos 
fore denuncietis, seu faciatis denunciari, tarn d iu , donec 
et quousque ecclesiae et [nostr]is venerint obedire manda
tis. Cum autem domini suprad[icti] in vestris ecclesiis d i 
vina celebrat[is] o — dictusque Joannes Chenkey ex
communicatus aggravatus et reaggravatus, sive partici-
pantes cum eo e[xcommuni]cati, aut eorum aliquis ib i 
dem convenerint, ad ipsa div[ina et sacrif]icia audienda, 
ipsos et eorum quemlibet ecclesiis vestris expel-
latis. Quod si commode facere non juris est, 
a divinis cessetis, causam cess[ation]is huiusmodi fidelibus 
exponendo, certificando nihilominus eundem praetactum 
nobilem Joannem Chenkey excommunicatum, aggravatum 
et reaggravatum, quod si in huiusmodi sententiis animo 
(quod absit) indurato pertinaci et rebelli per quindecim 
dies perstiterit, ex tunc ad invocationem brachii secularis 
contra eum procedemus. 

Ut autem omnia et singula praemissa ad singulorum 
Ne deducantur, vobis omnibus et singulis do
minis supradictis, et cuilibet vestrum, qui super hoc fuerit 
requis[itus] [prae]fata excommunicationis manda
mus, ut copiam praesentium literarum in portis ecclesia-
rum vestrarum et praefatus Joannes Chenkey, 
excommunicatus, aggravatus et reaggravatus inobediens 
et rebellis, et participantes excommunicati , seu 
eorum aliquis (quatenus securus eo vobis dabitur acces-
sus) habitat, fafciatis] affigi et extendi. Et tandem affixum 
et extensum fore permittatis, quousque per publ icum con-
spectum ipsius omnia et singula in eis contenta 
fient cunctis manifesta. Et a praemissis omnibus et sin
gulis non cessetis, donec a nobis, vel superiori nostro 
a l iud habueritis in mandatis. Absolutionem vero omnium 
et singulorum, qui in praemissas sententias nostras suc-
currerint, nobis vel superiori nostro tantum referramus. 
Quicquid autem in praemissis feceritis, nobis fideliter et 
conscientiose rescribatis, praesentibus in specie remissis. 
In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium, 
praesentes literas nostras fieri, et sigilli nostri apressione 
subscriptioneque publ ic i notarii iussimus et fecimus com-



munire. Datum Tirnauiae sexta die m[ensi]s augusti, anno 
domini millesimo quingentesimo octuagesimo primo, 
Stephanus Somogy publicus authoritate apostolica nótá
rius, manupropria« 

Hátlapon : Reproduxit Lucas Peechy in judicio 26. septembris 
anno 1581. 

Különböző kézzel : Ego Michael Mwray Zombathely, plebanus 
in oppido W a y k a , in districtu czalóköz, excommunicavi hunc virum, 
Johannem Chenkey commorantem in eodem czenke 29 die augusti, 
post dominicam protector noster. 

Ego Valentinus Zeredi plebanus in oppido wassárwtt, plébánia 
vocata egiha[z]as kwrth, excommunicavi hunc nobilem Johannem 
chenkei commorantem in eadem czenke, 27 die augusti, die domini-
ca 14. 

Ego Mattias Gwttay, plebanus in pago existenti Zent mihalfalwa 
vocata in districtu chiallokösz, excommunicavi hos viros intra scriptos 
per ordinem diebus novem [?] eorum perscripsi — — — die augusti 
dominica protector noster: 14.-a. 

Eredeti, papíron rányomott papírpecséttel, meglehetősen rongált 
állapotban. 

34. 

1582. január 26. Pozsony, (az elintézés kelte.) 

A pozsonyi ferenczrendü szerzetesek a kamarától pénzsegélyt 
kérnek. A kérvényre a kamara 25 frt.-ot utalt ki. 

Reverendissime et generosi domini , patroni obser-
vandissimi 1 Orationum nostrarum devotarum commen-
dationem. 

Egemus magnopere, nec est quo nos sustentemus, 
oramus itaque suppliciter dominationes vestras, dignentur 
nostrae egestati succurrere, et in sortem nostrae provisiun-
culae a l iquantum pecuniae, nobis dari iubere. Benignum 
expectamus responsum. 

Reverendissimae et generosis dominationibus vestris 
humi l imi sacellani. Minister et ceteri 

fratres Posonii degentes. 

Kivül: Humil ima Supplicatio ministri, ac ceterorum fratrum Po
sonii degentium. 

A z elintézés ugyanott: Domine perceptor, Monachis fratribus, hic 
Posonii degentibus date in sortem provisionis eorum, viginti quinque 
florenos Hungaricales. Accepta quietantia. Actum Posonii, die X X V I . 
Januarii, anno M . D . L X X X I I . Ex consüio camerae Hungarice G, Hozu-
thothy, Ge. Nostitz. 

Eredeti, papíron. 



1582, január 26. Pozsony, 
A pozsonyi ferenczesek nyugtája a részükre szokásos ellátás cí

mén kiutalt 25 magyar forintról, melyet a magyar kamara perpeptorá-
tól, Wienner Andrástól fölvettek. 

Nos fratres ordinis minorum Sancti Francisci, mona
sterii Posoniensis, fatemur et recognoscimus per praesen
tes literas nostras, nos in rationem annuae nostrae provi-
sionis ab egregio Andrea Wiennero, perceptore proven
tuum camerae Hungaricae percepisse florenos vigint i quin
que Hungaricales, super quibus florenis viginti quinque 
Hungaricis eundem dominum perceptorem harum testimo-
nío literarum, quas sigillo nostri conventus obsignavimus, 
ac manus propriáe subscriptione nostri ministri fratris Mátr 
hiae Borhy corroboravimus, quietum atque expeditum red
dimus. Ac tum Posonii vigesima sexta Ianuarii , anno do
mini millesimo quingentesimo octuagesimo secundo. Fráter 
Mathias Borhy, minister. 

Oldalt ba lra : qu. pro flor. 25. 

Eredeti, papíron, rányomott papírpecséttel Nemzeti Múzeum le
véltári osztálya. Törzsanyag. Ugyanott, ugyanabból az évből még egy 
nyugtája található a pozsonyi feienczeseknek 25 magyar forintról. A 
nyugta dátuma 1582. szeptember 13. Pozsony. 

36. ' * / / > 'y-t/; ' /, 
1582. március 31. Szakolcza. 

A szakolczai franciscanusok nyugtája 25 magyar forintról, ame
lyet a nekik a felségtől évenkint rendelt loo forint első részleteként a 
szakolczai harmincadosoktól 1— Bogárdi Pétertől és Oroszthony Fe
renctől — fölvettek. 

Ego fráter Franciscus de gyengyes Gwardianus mo
nasterii Zakolcensis, fateor et recognosco per praesentes 
literas meas, quod egregií domini Petrus Bogardi et Fran
ciscus Orozthoni tricesimatores Zakolcenses, de provisione 
centum florenorum Hungaricalium, quam Sacratissima Cae
sarea Regiaque Maiestas, dominus noster clementissimus 
nobis fratribus minoribus, hic in praefato monasterio de-
gentibus, graciose contulit, et ex hac tricesima Zakolcensi 
annuatim duranter suae Maiestatis beneplacito dandam 
jussi t : nunc primo viginti quinque florenos Hungaricales 
nobis restituerunt; de quorum viginti quinque florenorum 



Hungarical ium plenaria restitucione, ego tum in mea pro* 
pria persona, tum aliorum fratrum supra dictos egregios 
dominos tricesimatores quietos et expeditos reddo, harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum, manusque meae 
propriae subscriptione ac sigillo meo, quo utor munitarum; 
Datum in praefato nostro monasterio Zakolcénsi, ul t ima 
die martii , anno salutis 1582. Fráter Franciscus, qui suprav 
manu propria scripsit. Michael Zthenychnyaky contra^ 
scriba, mp . 

Oldalt balra : q. pro flor. 25, 

Rányomott papír pecséttel, papíron, eredeti. Nemzeti Múzeum 
levéltári osztálya. Törzsanyag. A további részleteket június 30-án, szep
tember 30-án és december 31-én szabályszerű nyugtákon vették föl, 
amelyek ugyanott találhatók. 

.; * ': 37, . . . 

1582. augusztus 27. Olmütz. 
Göckeritz (Köckritz) Kristóf zeneszerző megküldi a selmecziek-

nek hat szó lamra készült, az év ünnepnapjaira szóló Introitus-át. 

Salutem et secundam omnibus in rebus fortunam 
Ampl i tud in i vestrae una cum humil imis meis servitiis 
precor et opto a deo opt[imo] maximo. Neminem igno-
rare existimo, amplissimi ac ornatissimi domini, praecla-
ram ac excellentem illám canendi scientiam, quam Musi-
cera appellamus, inter reliquas artes liberales, disciplinas-
que ingenuas non postremas sibi partes vendicare. Cuius 
nos ideo deus opt. maximus fecit participes, ut il l ius nő
mén in templis in ecclesiis inter christianos et in toto 
orbis circulo summis praeconiis concentu ac suauvissimo 
cantetur, laudetur et extollatur. Exempla nobis fuerunt 
purissimi i l l i e caelo delapsi spiritus, qu i Christo salvatori 
nostro e virgine nascenti melódia dulcissima. astüerunt 
cantantes : glória in excelsis deo et in terra pax homi : 
nibus bonae voluntatis. Divus Paulus etiam nos ut psal-
mis et melodiis sacratis canticis denique perplacidis 
deum Iaudemus, admonet et hortatur. Quare amplissimi 
ac ornatissimi domini cum vos deus opt. max. ornamenf 
tum regiminis reipublicae Christianae constituerit, ut hac 
vestra prudentia et animi summi sapientia, cum maxima 
omnium utilitate toti plebi ac civitati vestrae ornatissime 
praesitis, evangélium Christi sanctissimum et religionem 
sacram defendatis, Scholas denique et earum praefectos 



a deo constitutos vestra munificentia augeatis: haec in -
quam sunt, quae animum meum impulerunt, ut AmplU 
tudinibus Vestris Introitus hos de praecipuis et summis 
totius anni festivitatibus cum unico hoc officio sex vocum 
a tenuitate ingenii mei profecta dedicarem, et cum summa 
animi demissione servitiorum meorum offerrem, quae 
Ampli tudines vestrae a me suscipere mihique hoc i p sum 
in dexteram partém explicare non dedignetur. Quod reli-
quum est Ampli tudinibus vestris deo optimo maximo 
submissa animi devotione commendo, una cum officiorum 
meorum tenuium erga benevolentiam vestram commoda-
tione valeat Amplitudines vestrae in annos nestoreos. 
A c t u m Olomüty 27. die augusti anno salutis nostrae 1582. 
Vestris amplitudinibus addictissimus Christophorus Köc-
kritius, musicus practicus apud D. Maurit i collegae. 

Kívül: Amplissimis viris, nobilifate, doctrina, sapientia, virtute 
et eruditione praestantibus, judici et juratis civibus regiae liberae mon-
tanae civitatis Schemnicensium Pannoniorum, dominis et patronis suis 
colendissimis. 

Más kézzel: Praesentirt den 14. septembris. Anno 82. 
Auf dies schreiben sind dem Componisten R. 3 vererhrt, und 

durch seinen gesandten einen Studenten Wenceszlaum Rosen mon-
tanum Ime zugeschickt. 

Eredeti, papíron, kívül C. K . G . betűs papírba nyomott gyűrű
pecsétje látható a levélírónak. Göckeritznek ezt a munkáját a zenei 
irodalom nem tartja számon. V . ö. Rob. E imer : Biogr.-Bibliogr. 
Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten etc. Leipzig, 1901. 
IV- k. 291. 1. 

38. 

1582. szeptember 13. Pozsony. 
A magyar kamara a pozsonyi ferenczesek számára 25 forintot 

utal ki . 

Domine perceptor, fratribus franciscanis in Monas-
terio Posoniensi commorantibus, in rationem provisionis 
eorum, solve florenos viginti quinque Hungaricos, accepta 
quietantia, Ac tum Posoni, die decima tertia septembris 
anno etc. octuagesimo secundo. Ex consilio camerae 
Hungaricae Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis. Agr i -
ensis mpria. G. Hozuthothy mp. 

Hasonló tartalmú rendelkezés 1582. július 11, kelettel ugyanott, 

Eredeti, papíron, 



1582. október 8. Pozsony. 

A pozsonyi ferenczesek nyugtája 50 magyar forintról, melye 
templomuk javítására a kamarától fölvettek. 

Nos fratres ordinis minorum S. Francisci monasterii 
Posoniensis, fatemur et recognoscimus per praesentes l i 
teras nostras, nos florenos illos quinquaginta Hungaricos, 
quos sacra Caesarea Maiestas nobis ad restaurationem 
ru inarum templi nostri, ex gratia clementer contulit, ab 
egregio domino Andrea Wiennero , perceptore proventuum 
camerae Hungaricae integre et plenarie percepisse. Super 
quibus florenis quinquaginta Hungaricis eundem dominum 
perceptorem harum literarum testimonio, sigillo nostri con-
ventus obsignatarum, ac manus propriae subscriptione 
nostri ministri Mathiae Borhy corroboratarum, quietum 
atque expeditum reddimus. Ac tum Posonii, die octava 
mensis octobris, anno domini , millesimo quingentesimo 
octuagesimo secundo. Fráter Mathias Borhy, minister, 
manu propr ia ; Michael Zthenychnyaky contrascriba mp. 

Oldalt balra: q. pro flor. 50. 

Eredeti, papíron, rányomott papirpecaéttel. 

40. 
1583. január 21. Pozsony* 

A pozsonyi ferenczesek nyugtája 25 magyar forintról, amelyet évi él-
látásuk dija fejében Wienner Andrástól fölvettek. 

Nos fratres ordinis minorum Sancti Francisci monas* 
terii Posoniensis, fatemur et recognoscimus per praesentes 
literas nostras, nos in rationem provisionis nostrae annuae» 
ab egregio domino Andrea Wiennero , perceptore proven
tuum camerae Hungaricae, levasse florenos viginti quin
que Hungaricos, super quibus florenis viginti quinque 
hungaricis, eundem dominum perceptorem, harum testit 
monio literarum, quas sigillo nostri conventus obsignavi* 
mus, ac manus propriae subscriptione nostri ministri Mat
hiae Borhy corroboravimus, quietum atque expeditum 
reddimus, Ac tum Posonii vigesima prima januarii anno 
etc. octuagesimo tertio. Fráter Mathias minister, Michael 
Zthenychnyahy contrascriba. 

Oldalt ba lra: q. pro flor. 25. 
Rányomott papipecséttel, eredeti. 



J583. március 4. Weimar. 
•. . Aftopeaus Márton weimari pap és biró a város nem régen res

taurált temploma részére Pozsony városától casulát, illetőleg egyházi 
szerelvényeket kér ajándékul. 

Officia nostra paratissima ex animo V[iris] C[ircums-
pecti]s Dfominis] tanquam nostris dominis clementissimis 
deferimus ac in totum devovemus etc. Quoniam egregii 
ac circumspecti dömini, ad sacra conficienda precesque 
divinas celebrandas ornamentis ecclesiasticis opus habe-
mus, si vestris egregiis ac circumspectis dominationibus 
tanquam nostris clementissimis dominis incommodum non 
est, ut nostrae ecclesiae non ita pridem restauratae aliqua 
casula, seu (ut vocant) ornamento ecclesiastico succurrere 
dignentur, humiliter vestras egregias ac circumspectas do-
minationes rogamus, ut eo nostris in sacris atque templo, 
quod est Omnium celeberrimum, communemque totius Or
bis terrarum pietatem, et laetitiam continet, per e l iquod 
temporis spatium uti possimus. Quod plane futurum con-
fídimus, atque ut vestrae E[gregiae] ac C[ircumspectae] 
D[ominationes] nostri aliquem respectum habeant, humi
liter iterum atque iterum rogamus. Cum his .Vestras Eg
regias ac Circumspectas Dominationes salvas atque flo-
rentes in annos longevos fieri exoptamus. Actum W i m a r y 
4. Mart i , anno domini 1583. Vfestris] E[gregiis] ac [Cir
cumspectis] D[ominationibus] íVlartinus Artopaeus, paroc-
hus Wimariensis illiusque loci judex et fota communitas 
gubjectissimi et addictissimi. 

Kívül: Clarissimis. Egregiis ac Circumspectis Dominis, domino 
Feliciano et inclytae coronae senatus Posoniensis, dominis nobis cle
mentissimis, in proprias palmas exhibeantur. 

Máskézzel : Redditum 8. Április anno 1583. Más kézzel: We imar . 
Eredeti, papíron, papírba nyomott záró pecsétjén a címerkép fö

lött M . A. N. kezdőbetűk láthatók. 

42. 

1583. december 5. Bitse. 
Forgách Imre a selmecziekhez. Kérdezősködik az új kalendárium 

sorsa felől. Vájjon elfogadják-e, vagy az országgyűlésre halasztják a 
döntést ? Mivel az ügy oly fontos, hogy nemcsak koreskedelmi érdekeket 
érint, hanem az emberi társadalom életébe is beleszól, nem kellene 
mellékesen kezelni az ügyet. Mivel pedig az ágostai hitvallás legfőbb 
patrónusa a szász fejedelem, kívánatos volna megtudni a szász egy
házak magatartását. Mindezekről mielőbbi tudósítást kér. 



$ 
Egregii prudentes ac circumspecti domini, amici et 

v ic in i nobis honorandi. Salufem et officiorum nostrorum 
plur imam commendationem. r 

Quid actum sit hactenus in causa caiendarii recens 
evulgati , non latét dominationes vestras. Si quidem epis-
copi non modo non cessant, sed acrius instant, üt reci-
piatur, illudque sui esse officii asserunt promulgare Calen-
dar ium, ex quo nil aliud, quam populärem aurám et ina-
nem glóriám venantur. Quare magnoperé peto, ut quid 
de recipiendo Calendario sentiant, mih i perscribant, utrum 
i l l ud recipére, an vero rejicere velint, aut potius ad pub
l icum regni consensum vicinarumque provinciarum nego
tium differre statuerint. Cum enim res sit tanti momenti, 
quae non modo omnes contractus et negotiationes ac fora 
confundat, verum ipsam etiam humanam societatem tol
lere videatur, non est obiter praetereunda, sed antequam 
al iquid statuatur diligentissime expendendum et discutien-
dum negotium. Quamobrem iterum atqje i terum peto, 
ut qu id de universo hoc negotio sentiant, mecum haud 
gravatim communicent, si quidem sciam esse inter Domi
nationes Vestras Egregias viros gravissimarum rerum iu-
dicio pollentes, ut qu i res max imi momenti possit iudiciö 
et ratione discutere. Hisce Dominationes Vestras Egregias 
fideliter ac optime valere cupio. Datis in Castro Bichiae 5 
decembris 1583. 

Post scripta. Quia nostrae ecclesiae consentiant cum 
Augüstana confessione, cuiüs hodie supremus fautör est 
princeps Saxoniae, peto ut non gravatim me edoceant, 
qu id Saxonicae ecclesiae de hoc ipsp calendario hacte
nus senserint; non énim dubium est cöniunctos esse cives 
et plerasque ex quibus Dominationibus egregiis emittere [?] 
aliisque necessitudinibus cum Saxonibus et Bavaris, quo 
facilius hactenus fűit Dominationes Vestras statum caienda
r i i huius cognovisse aut intellexisse, qualis in Saxonia et 
aliis Imperii provinciis sit. Emericus Fórgach de Gymes 
manupropria. 

Egregiis prudentibus ac circumspectis dominis Judici, 
Senioribus, et senatui civitatis inclytae regiae mineralis 
Schemniciensis etc. nimis amicis nobis honorandis. 

Más kézzel : Praesentirt den 9. decembris anno 83. 
Eredeti missilis, vörös zárópecsét nyomaival. 



1584. márczius 11. Nemeskürt. 
Pogrányi Benedek a bakabányaiaknak híreket ír az új naptár 

ügyéről : Nyitra megye hosszú vita után döntését elhalasztotta a leg
közelebbi országgyűlésig. Annak végzéséhez kíván alkalmazkodni. 
Nagy a zavar, mert Pozsony megye az új naptár mellett foglalt állást. 
Trencsén, Bars és Hont megyék még nem döntöttek. 

Generosi Domini et amici observandissimi. Salutem 
et servitiorum commendationem. Comitatus Nitriensis in 
recipiendo novo calendario multas sane disputationes 
habuit, postea tarnen in hoc concordarunt, quod ad futu-
ram generalem suae Maiestatis et regnicolarum dietam 
reiecerunt, ib i deinde quidquid conclusum fuerit, parati 
erunt obtemperare, interim veteri calendario uti decreve-
runt. Sunt in maxima confusione, nam comitatus Posonii 
ensis nóvum recepit. Quid comitatus Trinciniensis conclu-
serit, n ih i l certi habeo, spero tarnen ad meum reditum 
intellecturum. Brevi etiam in comitatu Barsiensi et Hon-
tensi domini nobiles convenient, videbimus postea ib i 
quoque negotium in quo statu mansurum sit. Cum his 
D[ominationes] Vfestras] G[enerosas] felicissime valere 
opto. Ex Nemeskwrt. 11. martii 84. 

E[gregiis] D[ominationibus] V[estris] fráter et amicus 
B. Pograni. 

Czímzés: Generosis Dominis N. judici et juratis civibus liberae 
regiae montanae civitatis Bakabaniensis etc dominis et amicis obser-
vandiss imis . 

Eredeti missilis, papíron, pecsét nélkül. 

44. 

1584. március 13. Nemeskürt. 
Pogrányi Benedek a bakabányaiakhoz. Értesiti őket Nyitrame* 

gyének az új kalendáriummal szemben elfoglalt magatartásáról. Első 
izben az országgyűlésre halasztották a döntést, másnap, amikor a 
nemesek közül már sokan eltávoztak, megjelent a püspök és kérésére 
elfogadták az új kalendáriumot, megfeledkezve előző határozatukról, 
ami a nemesek közt várhatólag ellentéteket fog okozni, 

Generosi Domini et amici observandissimi. Salutem 
et servitiorum commendationem. Nudius quartus seripse-
ram Generosis Dominationibus Vestris Comitatum Nitrien-
sem nóvum calendarium non acceptasse, sed ad futuram 
diaetam reiecisse, nec secus se res habuit, sed secunda 



postea die dum plur imi ex- nobilibus discessissent. In per
sona dominus episcopus comitatum convenit, quos mu l -
tis precibus tandem ita deflexit, quod novum calendarium 
receperint immemores prioris deliberationis, sane non 
parva inter nobiles controversia ex his orietur. Statum rei 
et ineonstantiam hominum volu i Generosis Dominationi-
bus Vestris hisce significare. Quod superest Generosas 
Dominationes Vestras felicissime valere cupio. Ex Nemes 
kwr th 13. marti i 84. Frater et amicus B[enedictus] Pograni. 

Címzés: Generosis et circumspectis dominis N. judici et juratis 
civibus liberae regiomontanae civitatis Bakabaniensis etc. dominis et 
amicis observandissimis. 

Eredeti, papíron, pecsét nélkül. 

45. 

1584. április 25. Kenése. 
Tolnay János kenései prédikátor által kiállított oklevél egy szőlő 

vételről. 

A . D. 1584. szent Mark evangélista napiam A z al* 
fevldi demeter bírósagában. Ismertete Maior peter, sandori 
Lazlo. Az zelet penig Nagy mihalj vette, mely zele hiua* 
tátik monar zelenek, vette penig az nagy mihalj az zelet 
flor. 45. zep talerokon, az nagy mihalnak eggik echie 
matthias, az másik gergely ; az okos andrasnetul az ka-
lara azzontul, es az ev giermekitel, az ersetel. Attak penig 
es vallottak az helisegben. Sándoron: az egez sandori 
polgárok elet, fél zelrel maior petére, ísmeg orban gienise, 
nap keletrel Jánossá petére az Wegeben, nap eniezetrel 
az orzag vta, delrel pesti mihal j zeleie. A z mindzenti 
Wener ika azzoni ideieben attak, vallottak, az nagj mihal j -
nak, az e echieinek az zele erekseget, firól fira, es nem' 
zetrel nemzetre kit senki fel nem bonthat, az zabo ger-
gelj Wduarbirosagaban, Mar thon Imre ispansagaban, irta 
penig ezt ez zele levet [!] az ereksegh felel,, az. kenésej 
praedicator az tolnaj János . 

Eredeti, pergamen oklevél, rányomott pecsét nyomaival. 



1584. szeptember 12. Bécs . 

Ernő főherceg az újvári kapitány kinevezése ügyében. Kívánatos
nak tartja, hogy a végbeli kapitányok általában, de főként azok, akik 
az egyház censusából fenntartott várakban viselnek kapitányi tisztsé
get, ne csak a török ellen harcoljanak, hanem a katholikus vallásnak 
védelmében is buzgólkodjanak. Ajánlja báró Dietrichsíein Miksát az 
újvári kapitányságra. 

Ernestus dei gratia archidux Austriae, dux Burgun
diáé etc. comés Tyrolis etc. 

Reverende, devote, syncere nobis dilecte. Accepimus 
literas vestras pridie Calendas septembris ad nos datas, 
ex quibus syncerum ac nobis quidem antea multis argu-
mentis cognitum atque perspectum animum zaelum (!) 
atque desyderium vestrum in propaganda ubivis locorum 
et terrarum relligione catholica praesertim vero quo ad 
nominationem supremi alicuius in arce V y w a r capitanei, 
abunde cognovimus. 

Nos equidem nihil magis optaremus, quam ut prae-
sidiis illis, qui in confinibus regni Hungáriáé sunt univer-
sis, iis praesertim, quae ecclesiae censibus muniuntur 
atque sustentantur catholicae religionis tantum vi r i duces 
atque capitanei praeficerentur, qu i non solummodo de infen-
so Christiani nominis hoste immanissimo turca debellando, 
sed de religione etiam Catholica iis in partibus promul-
ganda, defendenda, atque conservanda pro viribus, in-
tenti alque solliciti essent; nec dubitamus nobilem fide-
lem nobis dilectum Maximil ianum a Dietrichstain baro-
nem, quem tum propter parentis, tum propria quoque me-
rita nobis multis ab hinc annis indefesso studio praestita, 
valde gratum habemus, huic muneri pro sua qua est in 
rebus gerendis sollicitudine, dexteritate et pietate huic of
ficio cum summa sua laude et omnium satisfactione com-
mode praefici posse : Quandoquiderrt vero de sufticiendo 
in locum defuncti comitis de Hardegk supremo arcis 
Vywariensis capitaneo praeteritis hinc diebus Sacratissi" 
mae Caesareae Maiestati etc, demissam nostram opinio-
nem atque sententiam adaperuerimus suae Maiestatis 
resolutio nobis superinde expectanda sicque negotium 
hoc apud suam Maiestatem urgendum erit. Id quod ad 
memoratas vestras rescribendum vobis duximus literas, 
de caetero benignitate nostra vos iugiter complectimur. 
Datum Viennae, die duodecima mensis Septembris, an
no domini millesimo quingentesimo octuagesimo quarto. 



Ernestus. A d mandátum Serenissimi domini archiducis 
proprium. Westernacher mp. 

Eredeti, papíron, Ernő főherceg aláírásával . 

47. 

1585. január 25. Varsó . 
Báthory István lengyel király levele Nádasdy Ferencihez, mely

ben egy Potoczky nevű ifjút, aki Nádasdy udvarában nevelkedik, to
vábbi jóakaratába ajánl, kérve, hogy vigye magával az ifjút olyan 
helyre is, ahol a vitézi élettel is megismerkedhetik. 

Stephanus dei gratia rex Poloniae, Magnus dux 
Lithvaniae, Russiae, Prussiae. Masoviae, Samogitiae, Livo-
niaeque etc. princeps Transilvaniae. 

Spectabiiis et Magnifice domine, affinis noster ca-
rissime, salutem et benevolentiam nostram regiam. Ir ke
gyelmed levelébe Potoczki feleol, kitt az mi commenda^ 
lasunkra be veott uolt kegyelmed, hogi az kegyelmed 
vduaraba iol uiselne magát minden erkeolczibe, es hogi 
kegyelmed is minden io akarattal uolna hozzaia, kitt ke^ 
gyelmednek myes keozeonunk, es mint atiank fiatul io 
neuen vezeonk. Mel i io akarattiat eo hozzaia ennek ut-
hanna is az eo rendé zerinth ne vonnia meg kegyelmed 
teole, es myert hogi innét oda az idegen helire az tanu
lásért, látásért, hallásért bochattuk, az mikoron az ke
gyelmed zolgay afféle helire mennek, holot eois iffiusaga 
zerint az vitezleo dologhoz.ualo indulattiat megh mutatt-
hattia, kegyelmed kuldgie k i vélek, hogi tanoluan es gia-
koroluan magatt az witezleo dologba, ieohessen io hír
rel neuel ide vizza. Tarcza meg Isten kegyelmedet. Da
tum in arce nostra regia Varsauiensi, vigesima quinta die 
mensis januarii , anno domini millesimo quingentesimo oc-
togesimo quinto, regni vero nostri nono. Stephanus rex. 

Spectabili ac Magnifico domino Francisco de Nadasd, 
comit i perpetuo comitatus Castriferrei ac Sacrae. Caesareae 
Regiaeque Maiestatis consiliario etc. affini nostro charis-
simo. 

Eredeti, papíron, Báthory István aláírásával , kivül nagy zárópe
csét nyomaival. 



1585. január 28. Pozsony. 
A pozsonyi ferencrendüek nyugtája 25 forintról, amelyet az 500 

forint évi kamatja címén a pozsonyi kamarától fölvettek. 

Nos fratres, ordinis minorum S. Francisci, monas
terii Posoniensis, fatemur per praesentes literas nostras, 
nos in rationem census seu interessé annui, quingentorum 
florenorum Hungaricalium ab egregio domino Andrea 
Wiennero , perceptore proventuum camerae Hungaricae 
percepisse florenos viginti quinque Hungaricos. Super 
quibus florenis 25 eundem dominum perceptorem, harum 
testimonio, sigillo nostri conventus obsignatarum ac ma
nus propriae subscriptione Mathiae Borhy, ministri nostri 
corroboratarum, quietum atque expeditum reddimus. A c t u m 
Posonii, die vigesima octava Januarii, anno domini m i l 
lesimo quingentesimo octuagesimo quinto. Fráter Mathias 
Borhy minister manu propria. Michael Zthenychnyaky 
contrascriba mp. Oldalt balra : q. pro flor. 25. 

Rányomott papir pecséttel, eredeti. Nemzeti Múzeum levéltári 
osztálya. Törzsanyag. Az 1585. évből ugyanott április 16. június 8. és 
október 15. datummal még három nyugtatvány található a pozsonyi 
ferencrendüektől, időrendi sorrendben 20, 15 és 50 forintról. A z első 
kettőt „in rationem annui nostri census seu interessé de mille florenis", 
a harmadikat egyszerűen „in rationem census seu interessé annui" 
címen veszik föl. 

49. 

1585. márczius 31. Szakoicza . 
Gyöngyösi Ferenc szakolczai ferenczes gvardián nyugtája 25 

magyar forintról, amelyet a király által számukra rendelt évi 100 forint 
ellátási összegből Bogárdy Péter és Oroszthony Ferenc szakolczai 
harmincadosoktól fölvett. 

Ego fráter Franciscus de Gyengyes, in provincia 
Hungarica salvatoriana com nissarius, fateor et recognosco 
per praesentes literas meas, quod egregii domini Petrus 
Bogardy et Franciscus Orozthony tricesimatores Szakol-
czenses, de provisione centum florenorum Hungaricorum, 
quam S. Caesarea Regiaque Maiestas, dominus noster 
clementissimus nobis fratribus minoribus hic in praefato 
monasterio degentibus graciose contulit, et ex hac trice-
sima Szakolczensi, annuatim durante suae Maiestatis 
beneplacito, dandam jussit. Nunc pr imum viginti quinque 



florenos Hungaricos nobis restituerunt, Q U O S viginti quin
que florenos Hungaricos plenaria restitutione, ego tum in 
propria persona, tum al iorum fratrum supradictorum eg-
regios dominos tricesimatores quietos et expeditos reddo, 
harum mearum literarum vigore et testimonio, manusque 
subscriptione ac sigillo minor i munitarum, Datum in prae-
fato nostro monasterio Szakolczensi, ultima die marcii 
1585. fráter franciscus qui supra, manu propria ; Michael 
Zthenychnyaky contrascriba. Oldalt balra: q. pro flor. 25. 

Eredeti, papírba nyomott pecséttel. 

50. 

1585. július 26. Pozsony. 
Borhy Mátyás ferences provinciális nyugtája 25 magyar forint

ról, amelyet a kamarától évi ellátás fejében fölvett. 

Nos fratres, ordinis minorum S. Francisci monasterii 
Posoniensis. Fatemur per praesentes literas nostras nos 
in rationem provisionis nostrae annuae ab egregio domino 
Andrea Wiennero, perceptore proventuum camerae Suae 
Maiestatis Hungaricae accepisse florenos viginti quinque 
Hungaricos. Super quibus florenis viginti quinque Hunga
ricis eundem dominum perceptorem, harum testimonio, 
sigillo nostri conventus obsignatarum, ac manus propriae 
subscriptione Mathiae Borhy, ministri nostri corroboratarum, 
quietum atque expeditum reddimus. Ac tum Posonii die 
vigesima sexta Julii, anno domini octuagesimo quinto. 
Fráter Mathias Borhy minister, Michael Zthenychnyakv 
contrascriba. Oldalt ba l r a : q. pro flor. 25. 

Rányomott papir pecséttel papíron, eredeti. 

5 1 . 

1585. szeptember 1. Komárom. 
Dobroonoki Miklós komáromi prédikátor kijelenti két mostoha 

gyermeke nevében, hogy hozzájárul ahhoz a megállapodáshoz, amit 
elhalt felesége rokonai az ő távollétében Schierbager András rokonuk 
hagyatéka felől kötnek. 

Salutem et officii nostri commendationem. 
Circumspecti v i r i , domini et amici honorandi, prae-

teritis diebus intelleximus per literas vestrarum D[omina-



t ionum] cognatam nostram ibidem agentem, sororem 
quondam Andreáé Schierbager alias Vyhel i , defunctam 
esse. Quo audito et irítellecto consanguineae uxoris meae 
j a m defunctae, filiae quondam Andreáé Schierbager alias 
Vyhe l j , in conspectu D. V. comparuerunt, reque infecta 
d o m u m radiere. Nunc secunda vice pro voto earundem 
me annuente, pro re eadem conficienda in conspectum 
V . D. ascenderunt. Et quamvis mih i pro ratione officii 
publ ic i unacum illis in persona privignae meae filii item 
et filiae ab eadem praefata et iam defecta uxore mea 
ascendere non licuerit, quicquid tarnen i l l i coram V. D. 
dixerint me consentiente aut constituerint, non contradixero. 
In cuius rei testimonium et maiorem firmitatem in persona 
praenominatorum liberorum meorum, do has meas literas 
sigillo proprio munitas. Easdem D. V. fideliter valere 
exoptans. Datum Comarini 1. die septembris, secundum 
nóvum calendarium. A. D. 1585. Nicolaus Dobronochinus 
pastor ecclesiae Christi in Comarom. 

Kívül. Circumspectis ac prudentibus viris magistro civium, judici 
ac juratis civibus Novae Civitatis, dominis, et amicis nobis honoran-
dis etc. 

Eredeti, papíron, papírba nyomott gyűrűpecsét nyomaival. 

52. 

1585. szeptember 12. Pozsony. 
Gyöngyösi Ferenc szakolczai ferences guardián nyugtája 12 veder 

borról és 25 köböl búzáról, amelyet Baranyay Istvántól, a pozsonyi 
érseki residentia gondozójától a király által az érseki jövedelmekből 
számukra rendelt alamizsna címén felvett. 

Nos fráter Franciscus de Hyongos guardianus Zako-
cyensis, ceterique fratres, fatemur et recognoscimus per 
praesentes literas nostras, quod egregius dominus Stepha
nus Baraniay, provisor curiae archiepiscopalis Posony 
habitae, illas v in i urnas 12, tri t icum 25 cub. Posoniensium, 
quo sua Serenitas ad necessitates monasterii Zakolciensis, 
nomine elemosinae ex proventibus archiepiscopalis cle
menter dare mandaverat, integre et plenarie persolvit, de 
quibus suam dominationem per praesentes literas nostras 
quietum facio et expeditum reddo. Datum Posonii 12 die 
septembris, anno domini millesimo quingentesimo octua
gesimo quinto. Idem fráter franciscus, qui supra, manu 
propria. 

Eredeti, papíron, rányomott papírpecséttel. 



• 53. 
1585, november 17, Szuesány. 

ifj. Thúry Pál szucsányi lelkipásztor nyugtája az általa fölvett 
tizenhatodról. 

Anno domini 1585, Ego Paulus Thurius junior , fateor 
et testőr pro sedecima per egregium dominum, dominum 
Benedictum Gutay plenarie satisfactum esse. Quod chy-
rografo confirmo, 17. novembris. Idem qu i supra, manu 
propria, pastor ecclesiae Syuchaniensis. 

Eredeti, papíron. A rányomott gyűrűs pecséten V . L . betű áll. 
tehát nem ifj. Thúry Pálé . 

54. 
1586. január 31. Pozsony. 

A pozsonyi ferenczesek 25 forintot vesznek föl évi ellátásuk 
részlete fejében Wienner András kamarai perceptortól. 

Nos fratres, ordinis minorum S. Francisci monasterii 
Posoniensis, Fatemur per praesentes literas nostras nos 
in rationem provisionis nostrae annuae ab egregio domino 
Andrea Wiennero , perceptore proventuum camerae suae 
Maiestatis Hungaricae, accepisse florenos vigint i quin
que Hungaricos. Super quibus florenis viginti quinque 
eundem dominum perceptorem harum vigore ac testimo
nio literarum sigillo nostri conventus obsignatarum, ac 
manus propriae subscriptione Mathiae Borhy, ministri 
nostri corroboratarum quietum atque expeditum reddimus. 
Ac tum Posonii, die ultima januari i , anno domini octuage
simo sexto. Fráter Mathias Borhy manu propria, Michael 
Zthenychnyaky contrascriba. Oldalt balra : q. pro flor. 25. 

Eredeti, papíron rányomott papírpecséttel. Nemzeti Múzeum 
levéltári osztálya. Törzsanyag. A z 1586. évről szóló többi nyugták 
dátuma és összege: 1) július 31. 25 frt. Zthenychnyaky Mihály percep
tortól ; 2) október 6. 50 frt. Zthenychnyaky Mihály perceptortól; 
3) december 5. 20 frt., Zthenychnyaky Mihály perceptor kezéből. 

55. 
1586. június 23. Nagyszombat. 

A nagyszombati ferenczesek templomuk javítására a nagyszom
bati harminczadostól 25 forintot vesznek föl. 



Nos fráter Joannes Kassoviensis guardianus monas
terii S. Jacobi Tyrnauiensi existentis, fatemur et recognos
cimus praesentibus literis nostris, nos ratione gratiae 
florenorum videlicet vigintiquinque, quos sua serenitas 
in festauratione monasterii praedicti clementer contulit, 
ab egregio d[omino] Francisco Ochkay tricesimatore S. 
Maiestatis Caesareae Tyrnaviensis, percepisse et levasse 
plenarie et absque defectu, supradictos collatos florenos 
vigintiquinque, super quibus eundem D[ominum] Tricesi-
matorem reddimus quietum et expeditum harum nostra
rum vigore et testimonio literarum, A c t u m Tyrnaviae 23. 
Junii, anno 1586. 

Oldalt balra : q. pro flor, 25. 
Eredeti, papiron, rányomott papipecséttel, 

56. 

1586. szeptember 30. Szakoicza . 

Füleki András a Szakolczai ferenczesek guardiánja elismeri, 
hogy Bogárdy Péter és Oroszthony Ferencz harmincadosoktól fölvette 
a felség részéről számukra kiutalt 100 frt. tartáspénz harmadik rész
letét 25 forintot. 

Ego Fráter Andreas de filek, ordinis fratrum mino
rum guardianus monasterii Zakolcensis, ceterique fratres 
eiusdem ordinis et monasterii Zakolcensis, fatemur et 
recognoscimus per praesentes literas nostras, quod egregii 
domini Petrus Bogardi et Franciscus Orszthony, tricesi-
matores Zakolcenses, de provisione centum florenorum 
Hungaricorum, quam Sacratissima Caesarea Regiaque 
Maiestas dominus noster clementissimus, nobis dictis 
fratribus in praefato monasterio Zakolcensi degentibus, 
graciose contulit, et ex hac tricesima Zakolchensi annua
tim durante suae Maiestatis beneplacito dandam jussit, 
nunc rursus pro tercia angaria nobis viginti quinque 
florenos restituerunt; de quorum quidem viginti quinque 
florenorum plenaria restitutione tum ego in mea propria 
persona, tum vero aliorum fratrum nostrorum personis, 
supradictos dominos tricesimatores Petrum Bogardi et 
Franciscum Orozthony, quietos et expeditos reddimus 
harum nostrarum vigore, et testimonio literarum mediante, 
manusque nostra propria subscriptione, et sigillo nostro 
munitarum. Datum in praefato nostro monasterio Zakol 
chensi ult ima die septembris, anno domini millesimo 



quingentesimo octogesimo sexto, Fráter Andreas qui supra 
manu propria. Oldalt balra : q. pro flor. 25. 

Eredeti papíron, rányomott papírpecséttel. Nemzeti Múzeum 
levéltári osztálya. Törzsanyag. A z évi 100 frt. 4-ik részletét 25 frt-ot. 
december 31-én veszi föl Gasparus Varadiensis, szakolczai guardíán. 
Az l , é s 2, részjet nyugtái nincsenek a törzsanyag levelei között. 

57. 

1586. október 6. Pozsony. (Az elintézés kelte.) 

A pozsonyi ferenczesek a kamarától pénzt kérnek, mert sem 
fűteni valójuk sem boruk nincs télire való. A számukra járó fenntar
tási és kamat hátralék már 150 frt.-ra nőtt, ennek kifizetését kérik. 

Generosi domini , patroni observandissimi. 
Jam hiems imminet ad auam sustinendam alimenta 

nobis comparanda essent. Et imprimis vindemia prae fori-
bus est, in qua pro totius anni usu v ina nobis emenda 
sunt : sed deest pecunia. Et nisi Dominationes vestrae 
subvenerint, his omnibus carebimus. Supplicamus igiíur, 
dignentur nobis nostram provisionem et interessé, quae 
ad centum et quinquaginta florenos excreverunt, persolvi 
jubere, ut hoc beneficio Dominationum vestrarum 
vitae nostrae sustentandae necessitatibus providere pos-
simus, benignam expectamus relationem. 

Dominationum vestrarum . , . 
Humiles capellani Fratres Posonienses. 

Túloldalon : Humi l l ima supplicatio fratrum Posonien-
sium. 6. die octobris 1586. Más kézzel : Domine Percep-
tor his fratribus monachis supplicantibus hic Posonii 
degentibus date ad rationem annuae proviaionis ipsorum, 
quinquaginta florenos Hungaricos, accepta quietantia. 
Actum Posonii, sexta octobris. Anno M D L X X X V I . 

Ex consilio Camerae Hungaricae. G. Hozutothy mp. 
C, Bezenczey [?] mp. 

Eredeti papiros oklevél. 

58. 

1587. márcz ius 20. Pozsony. 
A pozsonyi ferenczesek nyugtája 25 frt. felől, amelyet Ztenich-

nyáki Mihály kamarai perceptortól évi ellátásukra fölvettek. 



Nos fratres ordinis minorum S, Francisci Monasterii 
Posoniensis, fatemur per praesentes literas nos in rationem 
annuae nostrae provisionis ab egregio domino Michaele 
Ztenichniaky, perceptore proventuum camerae suae maies
tatis Hungaricae levasse florenos viginti quinque HungarU 
cos, super quibus florenis viginti quinque, eundem domi
num perceptorem quietum atque expeditum reddimus, 
harum testimonio literarum, quas sigillo nostri conventus 
obsignavimus, ac manus propriae subscriptione nostri mi
nistri, Mathiae Borhy corroboravimus. Ac tum Posonii, die 
vigesima martii , anno domini, octuagesimo septimo. Frá
ter Mathias Borhy, manu propria. Oldalt ba l ra : q. pro 
flor. 25. 

Rányomott papírpecséttel, eredeti. Nemzeti Múzeum levéltári osz
tálya. Törzsanyag. 

Ugyanott ugyanezen év augusztus 8-áról található még egy nyugta 
25 frt.-ról, amelyet szintén évi ellátás címén vettek föl. 

59. 

1587. márczius 31. Szakoicza . 

Gyöngyösi András szakolczai ferenczes gvardián Bogárdy Péter 
és Orosztony Ferenc harminczadosoktól, a király által rendelt 100 forint 
ellátási pénzből első negyed képpen 25 forintot fölvesz. 

Ego fráter Andreas de Giwngeos, ordinis fratrum 
minorum gwardianus monasterii Szakolcensis coelerique 
fratres eiusdem ordinis et monasterii Szakolcensis fatemur 
et recognoscimus per praesentes literas nostras, quod 
egregii domin i Petrus Bogardy et Franciscus Oroztony, 
tricesimatores Szakolcenses de provisione centum floreno
rum Hungaricorum, quam sacratissima Caesarea Regiaque 
Maiestas dominus noster clementissimus, nobis dictis 
fratribus in praefato monasterio Szakolcensi degentibus 
gratiose contulit, et ex hac tricesima Szakolcensi .annuatim 
durante Suae Maiestatis beneplacito dandam iussit, nunc 
rursus pro praesenti prima angaria, nobis viginti quinque 
florenos restituerunt. De quorum quidem viginti quinque 
florenorum plenaria restitutione, tum ego ín mea propria 
persona, tum vero aliorum fratrum nostrorum personis 
supra dictos dominos tricesimatores Petrum Bogardy et 
Franciscum Oroztony, quietos et expeditos reddimus, há
túm nostrarum vigore et testimonio literarum mediante, 
manusque nostra propria subscriptione, et sigillo nostro 



munitarum. Datum in praefato nostro monasterio Szakol
censi, ul t ima die martii A n n o domini 1587. Idem qui 
supra, frater Andreas de Gywngeos gwardianus monas
terii Szakolcensis manupropria, Oldalt ba j ra : q, pro 
flor. 25. 

Rányomott papírpecséttel, eredeti, Nemzeti Múzeum levéltári 
osztálya. Törzsanyag. 

A királytól rendelt 100 forint második negyedrészét Füleki 
András szakolczai gvardián, júnh's 3o-án, a negyedik részét —? 25 
frt.-ot — Váradi Gáspár szakolczai gvardián december 31-én vette föl. 
A két nyugtatvány u. ott található, ahol az első negyedről szóló, 

60. 

1587. —. Jászó. 
Gyulay J á n o s levele Nagyszombaty Gergely káptalani jegyzőhöz. 

Hírül adja többek között a helybeli prédikátor kivégzését, akinek K i s 
Ferenc húgával bűnös viszonya volt, mikor kitudódott, maga jelentette 
föl magát, töredelmes vallomást tett, saját maga kívánta a halált; bíráiúl 
egyházi embereket kért, vádiratát maga készítette el fmaga ellen. K i 
végzése előtt mindenkit intett az övéhez hasonló bűntől. Páratlan bá
torsággal halt meg. 

Generöse domine fautor confidentissime. Servitii mei 
perpetuam commendationem. Mindeneket kegyelmednek 
megh írtam, mireol letth az inquisitio, immár az kamora 
mit vegezeth, nem tudom, hizem w r a m zollitnak benneon-
ket, amint ertem az feiedelemnek megh irthak amerth ka-
potth raytonkh ; en Gerghey wramnakh nem tudok mith 
írnom, hizem eo kegelmek bochattak ide inquisitorokat, 
meggh penigh azt, aky acusator is, eo kegelme min-
denth erth, igen zegen emberek wagionk wram mij , hogy 
illien igen expositusok wagionk emmy wronk attiafianak, 
en nem tudom honnan adatotth enny hatalma, fenieget 
ereossen hogi mint es hogi lezen, de az Vr Isten remen-
segeonk. 

Hogi penig eddig kegielmednek nem írhattam, oka nem 
egieb, hanem nagy rettenetes dolog teortenek itth, tegnap 
weeteteok feiet az itth wa lo predicatornakh, az oka my 
légien, weethkezeth az Kis Ferencz hugawal . A z waros-
nak hir letth benne, megh akariak w a l a fogny, es sponte 
eo maga az predicator hozzam jeowe es megh wal la , 
hogy igaz az, amelleth rettenetes irast is ada, minemy 
rettenetes fertelmessegeket chelekedetth életiben, es im
már ideié halalt zenwedny; eo maga keere, hogy egi-
hazy embereket gyeoichek rea, es keez az halaira menny 



eremesth. A z kamora hyrewel azt cheleketthem; en tel-
lies eletembe sem hallottam, sem láttam, ol l ian gonoz 
elethew emberbe, hitet, wallasth, gionasth, batorsagoth 
zebbet k i az halalt wgy affectallia, minth ez, publice min
den bineyth ky wailottha, fel zowal, es mindeneket in-
tetth az keresztieny íletre, sok wona az iras feleole. 

Az k. hordoj kezek, de Isten latia az el wytele 
minth lehessen, nem tudom, merth ollj rettenetes az ge-
onczy berken az wíz, hogi oda senki nem mehet. Im 
reggel megiek Kassara, ha mith érthetek, kegyelmednek 
azonnal megh írom, ha az resignacio halladna, oztan 
eggit mennénk ala kegyelmeddel, azért en kedden min-
denreol irok kegyelmednek. A z Ur Isten iltesse kegyel
medet cum tota família jo egessegben. Raptim Ex Jazow, 
ma wasarnap anno 87. servitor sincerus Io. Giwla j . 

Oldalt: Amit meg nem irhatok mast kegyelmednek Uram meg 
bezellem. 

Czím: Generoso domino Gregorio Thirnawiensi, notario capituli 
et comitatus Scepusiensis etc. domino fawtori Confidentissimo. Ad 
proprias. 

Eredeti missilis. 

61, 

1588. december 21. Pozsony. 

A pozsonyi ferenczesek fölvesznek 32 forintot annak az az ezer 
forintnak kamatja címén, amellyel nekik a kamara adós. 

Nos fratres ordinis minoris S. Francisci hic Posonii 
in monasterio commorantes, fatemur praesentibus literis 
nostris nos in rationem interessé, de summa florenorum 
mille nobis debiti ab egregio domino Michaele Ztenich-
niaky, perceptore proventuum camerae Hungaricae per-
cepisse florenos triginta duos hungaricos. Super quibus 
florenis triginta duobus eundem dominum perceptorem 
quietum atque expeditum reddimus harum nostrarum tes
timonio, quos sigillo nostri conventus obsignavimus ac 
manus propriae subscriptione fratris Mathiae Borhy, mi 
nistri nostri corroboravimus. Actum Posonii, die vigesima 
prima decembris, anno domini octuagesimo octo. Idem 
fráter Mathias Borhy, minister manupropria. 

Oldalt balra : q. pro. flor, 32. Rányomott papírpecséttel, eredeti. 



1589. március 30. Pozsony. 
A pozsonyi ferenczesek nyugtája az 1000 forint kamatjából föl

vett 25/forintról. 

Nos fratres ordinis minoris Sancti Francisci hic Po
sonii in monasterio degentes. fatemur praesentibus literis, 
nos in rationem interessé, mille florenorum, ab egregio 
domino Michaele Ztenichniaky, perceptore proventuum 
Camerae Hungaricae, percepisse florenos viginti quinque 
Hungaricos. Super quibus florenis viginti quinque eundem 
dominum perceptorem quietum atque expeditum reddi
mus harum literarum testimonio, qua sigillo nostri con-
ventus obsignavimus ac manus propriae subscriptione 
nostri ministri , fratris Mathiae Borhy corroboravimus. Ac
tum Posonii , die penultima martii , anno domini 1589. 
Fráter Mathias Borhy manupropria. 

Oldalt b a l r a : q. pro. flor. 25. 
Rányomott papír pecséttel, eredeti. Nemzeti Múzeum levéltári 

osztálya. Törzsanyag. 
Ugyanott még egy nyugta található 1589. szeptember 12- datum

mal 10 forintról, melyet a barátok szintén a fönti címen vettek föl. 

63. 

1589. április 26. Túlesik (Tölfcsszék). 
K a p i Zsigmond levele Péchy Zsigmondnak. Örömét fejezi ki, 

hogy tanulmányaiból haza érkezett. Három évvel előbb Berzeviczy 
Mártonnal együtt ő is Poroszországba utazott és a danzigi gymnasium-
ban folytatta tanulmányait, de a ragály miatt nem maradhatott ott, 
hanem hazajött. Itáliában szerette volna tanulmányait folytatni, de 
midőn hiányait, nagy tapasztalatlanságát elméjében forgatta, segítő 
után keresett, akinek vezetésével biztosabban célhoz érhet. így tudta 
meg, hogy Forgách Simon fia, Mihály az olasz nyelv végett Itáliába 
megy; Forgách Simonhoz fordult tehát, s ígéretet kapott, hogy saját 
költségén elkísérheti Forgách Mihályt Itáliába. Mivel hallotta, hogy 
Péchy is Forgáchcsal utazik, kéri, jöjjön vele Forgách Mihályhoz, akit 
jobban ismer, mint ő, és tárgyalják meg együtt az utazás részleteit. 

Salutem a Christo, fonté omnis bonitatis veramque 
sapientiam, et augmentum cont inuum vitae praesentis, 
cum officiorum meorum prompta, parataque commenda-
tione etc. 

A n i m i tui dotes adolescens praestantissime velut in 
speculo tuum il lud repraesentavit scriptum, quod si tuo 
unius Marté confectum fűit, sicuti fuisse nihil addubito, 



ausim tum mihi, tum saeculo magnum quiddam de te 
polliceri. Haec eximia tua indoles, admonet me officii 
pristinaeque illius necessitudinis renovandae, quae tecum 
inde ab ipsa pueritia mihi intercessit, ansam praebet. 
Gratulor itaque mi Sigismunde ex animo, quod te Deus 
altissimus per totum i l lud tempus, ex quo jam Musarum 
castra sequeris, ab omni malo et periculo tum corporis, 
tum animi clementer protegens, ad patrios tandem lares 
incoluni i , illaesoque corpore reduxerit. Gratulor, quod non 
immemor i l lorum versiculorum, quos in ipsa adhuc 
pueritia in ore saepius agitare solitus es, moribus et arte 
cultus domum rediisti, atque spe, quam de te (nec sine 
injuria) eximiam tui omnes conceperant, eosdem minime 
deludens, votis ipsorum respondisti. Quamobrem, verum 
i l lum et indubitatum inspeclorem renium, cordiumque 
scrutatorem, ardentibus compello gemitibus, ut deinceps 
quoque suo sancto spiritu omnia tua studia ita regat, ita 
gubernet, quo omnes tui conatus et instituta, cedant ad 
laudem sanctissimi sui nominis, ecclesiaeque incremen-
tum et incolumitatem. T u vero candidissime adolescens, 
perge exemplo defuncti generosi tui parentis piae memó
riáé, vestigia eiusdem insequi, atque spem tuorum de te 
conceptam, ex parteque iam perspectam et exploratam 
in dies magis ac magis in ipsis adhuc adaugere non 
desine. In hanc sententiam scriberem plura, nisi te tua 
sponte satis incitatum esse confiderem : Et quicquid attigi, 
non feci inflammandi tui causa, sed testificandi amo-
ris mei. 

Cum igitur ego quoque triennio ab hinc, cum Magni-
fico Domino Martino de Berzeuice in Borussiam profec-
tus, liberalibus me disciplinis in florentissimo Gedanen-
sium, sive Dantiscanorum Gymnasio addixissem, tandem 
atrocitate luis pestiferae saevientis, me illic diutius prohi-
bentis manere, compulsus venire domum, an imum induxi 
meum, ut uberioris eruditionis acquirendae gratia Italas 
capesserem oras. Sed cum hic iterum anxius apud me 
perpendissem, quam inops consilii, quantus indigentiarum 
nostrarum sit cumulus, quam denique multae defectuum 
myriades; unum talem opitulatorem mihi quaerendum 
duxi , cuius ductu, et auspiciis, hoc commode consequi 
possem. Edoctus tandem Spectabilem ac Magnificum do
minum Simonem Forgacz, filium suum, generosum ac 
Magnificum dominum Michaelem in Italiam mit tendum 
sibi proposuisse, quo sermonis Italici quoque familiarita-
tem sibi compararet, extemplo me ad eundem Magnificum 



Dominum Forgacz, hac in re, opem et auxi l ium eius i m -
ploraturus (fölé írva : requisiturus) contuli, qui et ipse non 
immemor dicti illius Prophetici, in quo Deus omnes eos, 
quorum tutelae et patrocinio pupi l l i et orphani commissi 
sunt, patres eorundem appellans gravi addita commina-
tione, muneris sui diligenter obeundi admonet; non im
memor item se, cum sit a defuncto parente nostro in 
ul t ima voluntatis sua contestatione, tutor nobis supremus 
delectus, non ita egregie perfunctum esse officio, dum 
modo tutoris nomen retinere mereatur, neglectis interim 
eiusdem requisitis, sicut non desunt hodie, qui cum sint 
orphanorum, et v iduorum patroni, tutoresque constituti, 
illis non modo adversus al iorum molestationes subsidio, 
et ope non subveniunt, eosdemque (lapszélen: ut par 
erat) protegunt ac tuentur; sed econtrario ipsimet quibus-
vis iniuriis et infestationibus eosdem divexant et exagitant. 
H o r u m inquam magnificus il le rite memor, hac in re 
auxi l io et opera sua mihi deesse nolens, promisit se cau
sam mei effecturum, quo mih i integrum sit Patavium us-
que, cum filio suo domino Michaele propriis meis sum-
tibus devenire. Quare cum a nonnullis te quoque una 
cum domino Forgacz in I tal iam proficisci an imum indu-
xisse intellexerim, mih i vero nondum quicquam (törölve : 
noticiae ac) non dicam familiaritatis (közbeiktatva: sed 
noticiae) cum ipso intercesserit, officiosissime hoc mi cla-
rissime Sigismunde a te si poteris, gratia contendo, ut 
hisce diebus huc ad me venire, atque hinc mecum ad 
Magnificum Dominum Forgacz proficisci (cum et necessi-
tudine familiaritateque iam tu cum domino Michaele 
iunctus sis) non recuses, quo ibi de rerum nostrarum 
statu instructi, quid mih i faciendum sit sciam. Si vero 

-te quominus ad me venire posses, vel hoc prohiberet, 
quod quo destituaris, facies me certiorem mi humanissime 
Sigismunde, ego mittam rhedam pensilem cum equis, vel 
si malueris asturconem gradarium, aut tolutarium, super 
quem commode poteris equitare. Maiorem in modum, 
singularique studio carissime Sigismunde rogo, sine me 
hoc a te impetrare, ut locus apud te sit huic meae peti-
cioni, neque patere meas esse irritas, et inanes preces, 
quod si feceris, et si quem aliquando mihi locum tibi 
gratificandi dederis, non sum defuturus officio meo, et 
sicubi queam tibi esse commodo, nihil sum recusaturus. 
Pluribus verbis hoc a te petére, pudore prohibeor, ne ilI i 
diffidere videar, quem ego nedum hoc ; verum gravius 
etiam onus mei causa non detrectaturum certo mih i per-



suaserim. (Betoldva: Ne longior s i m : felix et faustus) 
Vale adolescens integerrime, et si quid liberius et impru-
dentius effutivi, da veniam homini non aliter instituto. 
Iterum vale, et rescribe. Dat[um] ex Teolczék 6. Calend[as] 
Mai i iuxta ri tum veteris calendarii. A n n o restauratae per 
Christum salutis 1589. T u i amantissimus Sigismundus 
Käppi manu propria. 

Cím: Generosae indolis et omni arte liberali pol i -
tissimo adolescenti domino -Sigismundo Peczi, amico 
summe dilecto. 

Eredeti missilis, zöld zárópecsét nyomaival. 

64. 

1590. augusztus — Nagyszombat. 
Thyl l János nyugtatványa Nagyszombat város számára 25 ma

gyar forintról, amelyet testvérének Thyl l Zakariásnak halála után, aki 
Nagyszombat város német prédikátora volt, — mint annak hagyatékát 
hiány nélkül fölvett. 

Ich Hanns Dü[l] Burger V u n d Peckh z w Z w i c k h a 
ím Lanndts Meyssen, Bekhenn hiemit sonnderlich v n d 
samentlich in diser Quittum, das ich aufrecht vnnd radt-
lich empfangen vnd eingenomben hab nach absterbung 
meines Brüdern Magisters Zacharias Tyl len gewösner Teyt-
scher Predicant der gemainen Statt alhie zu Türnaw von 
den edlen vnd ernnesten fürsichtigen ersamen vnd wol -
weysen Herrn der gantzen Raths der khöniglichen Frey
statt Türnaw in Ungern ein Summa gelts. Benändt-
lichen fünff und Zwámtzig gülden Hungerisch den gelden 
zu 100 hungerisch Pfening zu rechnen von wegen meines 
Bruedern Zacharias verlassenschafft, so sage ich hierauff-
die Ersame ond weyse Herrn auch einen fürsichtigen und 
erbarn wol lweysen Rath der gantzen Statt Türnaw. Ganntz 
Quit, frey ledig und losz, also dergestalt nach, das ich 
und meine frainndt von khindts khind an, Nach die 
ganntze freundtschafft hinfüran zu ewigen Zeytten n im-
mermher nichtig, zu suechen noch zu fodern haben an 
den weissen Rath vnd gantze Burgerschafft der hoch-
löblichen Freystat alhie zu Türnaw (es sey mit oder one 
recht) w i e es den des menschen syen erdankhenn khann, 
in khainerlay weysz noch w o g von innen dasclbsten bé
gért werden. Des zu warem vrkhundt vnd Versicherung 
gib ich Hans T y l l von Z w i c k h a w der ganntzen gemain 
vnd Statt dise Quittantzen v n d mit meinem aignen 



Petschafft verferdiget vnnd aigner Handt vnder schryben. 
Geben vnnd Beschehen in der khőnigklichen freystatt 
Türnaw den (üresen a nap dátumának helye) tag August i 
i m ain tausent fünffhundert v n d in dem Neuntzigisten Jare. 

Eredeti, papírba nyomott pecséttel, a pecséten a tulajdonos 
nevének betűi: H . T . 

65. 
1590. szeptember 26. Pozsony. 

, A kamarai tanácsosok Zlaichich Mátyás szombathelyi provizor* 
nak. Értesítik, hogy Ujlaky Lajos vasvári prépost kérésükre vállalja a 
prédikációt és az isteni szolgálatot Szombathelyen. Kitonich János is
kola-igazgató előterjesztésére meghagyják, hogy a szegény diákok szá
mára megkezdett épületet még a tél jövetele előtt fejeztesse be. Ugyan
csak Kitonich kéri a diákok heti tartási költségének kiutalását, va la 
mint az iskolához tartozó földeknek a polgároktól visszavételét s újra 
az iskolához csatolását. A tanácsosok a kérés teljesítését a provizorra 
bízzák. 

Egregie domine amice, nobis honorande, salutem. 
Praepositus Castriferrei, reverendus dominus Ludovicus 
W y l a k y , ad instantiam et petitionem camerae huius, pro-
misit se ad tempus isthic esse permansurum, et munia 
sua tarn in concionando, quam in aliis divinit> officiis 
solita fide et diligentia recte peracturum. Quare domina-
tio vestra edicet etiam civibus et incolis istius oppidi 
Sabariensis, ut eum pro concionatore suo agnoscant, ei 
debitum honorem et reverentiam, uti par est, deferant, 
nec aliquid eiuscemodi contra ipsum committant, de quo 
merito accusari possint. 

Caeterum, Joannes Kithonitius, ludimoderator ibidem, 
petit, ut inchoata eius scholae aedificia, pro pauperibus 
studiosis pernecessaria, antequam hiems nos praeoccupet 
perficiant. Cum autem ea exigua colonorum et c iv ium 
ibidem opera perfici posse intelligamus, iustum omnino 
censemus, ut miseris scholasticis, quorum in ceremoniis 
ecclesiasticis et cultu d iv ino rite peragendo maximus est 
usus, provideatur, ne metu venturae hiemis perterriti, a l io 
migrare, scholamque illám vacuam relinquere. De omni
bus curet ergo dominatio vestra ne i d eveniat, sed ita 
ipsis prospiciatur, ut commodum isthic manendi et du-
randi habeant locum. 

Petit etiam idem rector scholae eiusdem, ut iisdem 
scholasticis, solitam singularum septimanarum provisionem 
ex arce restitui faciamus. Quare dominatio vestra, ea eti-



a m in parte id faciat, quod aequum iustumque erit, et 
quod antea huius gratuiti provisionis nomine, ipsis prae-
stitum fuit, id eodem modo, deinceps etiam, ut sese me
lius, faciliusque alere et sustentare possint, et diligenti-
ores in divinis officiis sint, ipsis certo praestari curet. 

Postulat postremo dominat iomi vestrae injungi, ut 
omnes terras, ad scholam pertinentes, e manibus civium 
excipiat, et manibus suis assignet. Cuius petüionem non 
iniquam videamus, dominationi vestrae iniungimus, ut 
id quo ita in effectüm deducat terrasque de jure et ab 
antiquo ad scholam ipsam pertinentes e manibus priva-
tarum personarum excipiat, et dictae scholae rectori assig
net et utendas tradat. Valeat feliciter. Posonii 26. septem
bris 1590. Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis 
Camerae Hungaricae consiliary. 

Kívül : Egregio Matthiae Zlaichich, provisori arcis Sabariensis 
etc. Amico nobis honorando. 

Más kézzel: Provisionen! studiosis concessit Camera, sumpto 
initio a die ultima septembris, quae fuit dominica 16. post Trinitatis. 
90. Exhibitae 29. 7-bris. 

Eredeti, papiron, 3 drb. rányomott pecséttel. 
A levél melléklete: Ego M. Joannes Kythonitius de Kozthanicza, 

ludimoderator apud Sabarienses: fateor et recognosco per praesen
tes literas meas, studiosos meos, ab egregio Martino literato Zekeres 
rationista arcis Sabariensis, suae Sacrae Caesareae Regiaeque Maies
tatis, ex liberali provisione, a dominica septuagesima, usque ad do-
minicam Trinitatis inclusive plenarie et integre levasse a c recepisse 
florenos Hungaricos octo et decem. In cuius rei testimonium praefato 
Martino literato, hanc syngrapham meam dedi. Actum in gymnasio 
Sabariensi. 3. Julii 1591. 

66. 

1590. október 22. Pozsony. 
A pozsonyi ferenczes barátok a kamarától nagy szegénységükre 

hivatkozva, élelmet és ruházatot kérnek, hogy a fenyegető tél ellen 
magukat valahogyan megvédhessék. A kamara 50 forintot utalványoz 
ki a kérvényezőknek. 

Reverendissime ac generosi domini , domini mihi 
observandissimi. Orationum mearum devotarum com
mendationem. 

Quantis necessitatibus atque miseriis calamitosum 
hoc nostrum monasterium ad praesens in tanta omnium 
rerum penuria prematur, dominationibus vestris reverendis-
simae ac generoso, satis superque notum esse arbitramur, 
confugiendum itaque nobis ad reverendissimas ac gene-



rosas dominationes vestras est, orantes demisse, dignetur 
pro commodiori monasterii nostri proventibus omnino 
orbati, fratribusque in eo degentibus, sustentatione, a l i -
quam pecuniae quantitatem benigne suppeditari mandare, 
ne imminentis hiemis asperitate, victu et amictu destituamur. 
Orabimus dominum deum pro diuturna reverendissimae 
ac generosae dominationis vestrarum incolumitate assi-
duis precibus. Quarum gratiam cum benigna expectamus 
resolutione. Earundem devoti capellani. Minister et re l iqui 
fratres in hoc monasterio degentes. 

Kivül : Humi l l ima supplicatio fratrum in monasterio 
Posoniensi degentium. 

Máskézzel : Domine perceptor, fratribus d iv i Francisci 
Posoniensibus numerate in rationem provisionis eorum 
florenos Hungaricos quinquaginta, accepta quietantia. 
Actum Posonii X X I I . octobris A° L X X X X . ° Ex consilio 
Camerae Hungaricae S. Caes. Maiestatis. Episcopus 
Nittriensis mp. Ladislaus Cubiny mp. 

Eredeti, papíron. 

67. 

1592. március 26. Kassa. 
Thury János diák Kállai Lökös Lőrincet értesíti megbízásaiban 

való járás-keléséről, végül igy folytatja: 

. . . kgd irtt v ram az Byblia felöl ys, azért vagion 
itt az en boltombanis, ky mind egy keonyben vagion 
keottve, eoromest oda attam volna, de az l o w o n 
nem vihete el az kgd zolgaya. En kgdnek vram az en 
zegeny reondem zerent való zolgalatomat ayanlom, kgd 
paranchiollion bizwast, az mire eleg vagyok, zeretettel 
zolgalok kegnek, mint io akaró bizodalmas vramnak. — 
A z ur isten sokáig jo egessegben éltesse kgdet, minden 
kgdhez thartozokal. Datum Cassoviae 26. die marcii , anno 
1592. Zolgal kgdnek myndenkor János dyak Thury, Cassan 
lakozó mp. 

Cim : Generoso ac egregio domino Laurentio Lwkeos 
de Callo etc. domino et fautori mihi semper confidentissimo. 

Papíron, eredeti. A z y-fölött az eredetiben két pont van az 
egész levélben. 



1592. szeptember 20. Gyulafehérvár. 
Báthory Zsigmond Scheffbaumer Mátyást Körtsher György és Jákob' 

Pál polgárok ajánlatára kinevezi kisselyki lelkésszé, megadván neki 
mindazon jogokat, melyek ői hivatalánál fogva megilletik, kikötve azon
ban, hogy előbb a neki szóló hűségesküt tegye le és fogadja meg, 
hogy a rábízott nyájat hite szerint kellőképpen megoltalmazza, javait 
nem idegeníti el, sőt az elidegenítetteket visszaszerzi. 

Sigismundus Bathori de Somlio W a i u o d a Transsyl
vaniáé, et Siculorum com[es etc] Honorabi l i Matthiae 
Scheffbaumero, plebano oppidi Kis Selk, in sede Me-
diensi inferiori existentis, habiti, salutem et favorem. Vita 
erudita atque mores tui honesti et probati, quibus a deo 
altissimo insignilus et decoratus perhiberis, faciunt, ut te 
digno virtutibus tuis praemio prosequamur. Te igitur tan
quam personam idoneam et benemeritam, ad praesen-
tationem honestorum et circumspectorum Georgii Körtsher 
et Pauli Jacobi, civium dicti oppidi Kys Selk, in plébániám 
eiusdem oppidi kis Selk, per spontaneam resignationem 
honorabilis Pelri Lupini , veri, u l t imi et immediati plebani 
eiusdem oppidi kis Selk, nominandum, eligendum et 
confirmandum duximus, dantes et concedentes tibi plenam 
et omnimodam authoritatem in hac functíone tua rite et 
pro consuetudine omnia ea exequendi, quaecunque tui 
munera censebuntur, praestito tarnen nobis prius iura-
mento super fidelitate nobis observanda et quod oves 
fidei tuae concreditas et commissas fideliter verbum dei 
docebis, sacramenta eccleasiae rite et iuxta instilutionem 
Christi administrabis, bona ecclesiae tuae non dilapida-
bis, imo dilapidata quoque et abalienata pro posse tuo 
recuperabis, ac ad ius et proprietatem ecclesiae prae-
scriptae reducere studebis. Imo nominamus, eligimus et 
confirmamus harum nostrarum vigore et testimonio litera
rum mediante Dalum in Civitate nostra A lba Julia, die 
vigesima mensis Septembris. A n n o domini Millesimo 
quingentesimo, nonagesimo secundo. Sigismundus Bathori 
Wolffgangus Kowachoczy cancellarius. 

Rányomott pecséttel, eredeti. 

69. 
1592. október 18. L e l e s z . 

A leleszi premontrei barátok nevében Prágai János conventualifi 
preibiter Kállai Lökös Lőrinctől ajándékul egy hízott disznót kér. 



Generose ac Egregie Domine mihi semper Colendis-
sime ! Servitiorum meorum commmendationem. 

Adg ion az Úristen kegdnek io egessegett haza nepewel 
egieteomben. Bizodalmas wytezleo vram es jo akaro pat-
ronussom. ezert kelletnek kegdett lewelem altal megh ta
lálnom, myvel hogj kegdett az wristen mynden nemeo 
jókkal beosegeossen megh áldotta es megh lattogatta, va
gion anni bizodalmam es remensegem kegdben, hog ezen 
.mostonj keresemetth myndeneosteol hyaban nem hadgya. 
Annakokaiert kegdett myntth vramatt es bizodalmas pat-
ronussomath, kjnek ha valamjkor zolgalatom kedves wol th 
awagy chjak most legyen foganatos kegdnel; kegd mint-
hog beweolkeodik Jo mak hízott keover marhákkal, ad
gion kegd es látogasson megh egj diznowal io kedwebeol. 
megys aprolekyaval myvel az teob conventbelj fráterekkel 
egyetteomben magonkatt taplalnaywk, mert njnchjen semmi 
segichegeonk sohonnan, hanem ez fele feo bizodalmas 
Vrajnkatt kel requiralnonk. Isten kegdnek teobbet ad 
ereotthe, my penig itth az conventbelj attiafiak megh igje-
kezzwk zolgalnj kegjelmednek, mynt io vronknak ; erre 
kegdtul kywanatos valazth is warok rouid napon az kegd 
io akarattja zeryntth. Quod superest G[enerosae] ac Eg 
[regiae] D[ominationis] V[estrae] foelicissime valere cupio. 
Ex Lelezz, die Sancti Lucae evangélistáé, anno 1592. Ge-
nerosae ac. Egr. eiusdem dominationis vestrae servus in 
Christo, Ioannes presbiter Pragensis conventualis. 

Generoso ac Egregio Domino Laurentio Leokeos de 
Nagkallo etc. domino at uti fautori mih i p lur imum obser-
vandissimo. In ker Semyen. 

Eredeti, papíron. 

70. 

1593. január 28. Pozsony. 

A pozsonyi kamara Bogardi Péter és Oroszthony Ferenc sza
kolczai harmincadosoknak meghagyja, hogy a szakolczai ferencesek
nek a számukra rendelt száz forintot negyedévenkinti részletekben 
fizessék ki, mert a szerzetesek szegények és csak alamizsnából tart
ják fenn magukat. 

Egregii domini , amici nobis honorandi, salutem et 
omne bonum. Religiosus fráter, páter Georgius, guardianus 
in monasterio ibidem, cum suo conventu, supplicat vobis 
iniungi, ut ipsos de provisione centum florenorum ipsis 



per Suam Maiestatem clementer quotannis pendi ordina-
torum pro hoc quoque currenti nonagesimo tertio anno 
e proventibus istius tricesimae vestrae administrationis, 
contentos reddatis, et partem pro more solito angariatim 
exolvendam, eis post exactum trimestre quodvis tempus, 
certo exolvatis. Cum autem ipsi fratres, nullos alios pro
ventus unde vitam sustentent, habeant, et ex sola Ele-
mosyna vivant, huicque clementi Suae Maiestatis ordi-
nationi insistendum omnino sit, eapropter hisce vobis 
iniungimus, ut eisdem fratribus, modo praescripto, et per 
eosdem petito, dictam pensionem suis semper terminis 
ordine praestetis. Accepta eorundem quietantia. In reliquo 
bene valeant. Posonii 28. januari i 1593. Sacratissimae 
Caesareae Regiae maiestatis Camerae Hungaricae praefectus 
et consiliarii. Episcopus Nittriensis mp. Valentinus Ernn-
leutner mp. 

Egregiis dominis Pelro Bogardi tricesimatori, et Fran
cisco Orozthoni tricesimae Zakolczensis contrascribae etc. 
amicis nobis honorandis. 

Eredeti. 

71. 

1593. június 30. Szakoicza. 

A szakolczai ferencesek nyugtája 25 forintról, melyet Bogardy 
Péter és Oroszthony Ferenc harmincadosok kezéből a részükre a fel
ségtől adni szokott száz forint adományból annak második negyede
ként fölvettek. 

Ego fráter Georgius Jauriensis, fratrum minorum gwar-
dianus monasterii Zakolczensis, caeterique fratres eiusdem 
ordinis, et monasterii Zakolczensi [1] fatemur et recognos
cimus per praesentes literas nostras, quod egregii do
min i Petrus Bogardy et Franciscus Orozthony tricesima
tores Zakolczenses de provisione centum florenorum H u n -
garicorum, quam sacratissima Caesarea Regiaque maiestas 
noster elementissimus nobis dictis fratribus in praefato 
monasterio Zakolczensi degentibus gratiose contulit, et ex 
hac tricesima Zakolczensi annuatim durante suae Maies
tatis beneplacito dandam iussit nunc rursus pro secunda 
angaria nobis viginti quinque florenos restituerunt, de quo
rum quidem viginti quinque florenorum plenaria restitu-
tione, tum ego in mea propria persona, tum vero alio-
rum fratrum nostrorum personis supra dictos dominos 



tricesimatores Petrum Bogardi et Franciscum Orozthoni , 
quietos et expeditos reddimus, harum nostrarum vigore, 
et testimonio mediante, manusque nostra propria subscrip
tione et sigillo nostro munitarum. Datum in praefato nos
tro monasterio Zakolcensi . Ultima die jun i i , anno domin i 
millesimo, quingentesimo nonagesimo tertio. 

Oldalt ba lra: q. pro flor. 25. 
Eredeti, papíron, rányomott pecséttel. Nemzeti Múzeum levéltári 

osztálya. Törzsanyag. A harmadik negyedévi összeg nyugtája 1593. 
szeptember 3 )-án. a negyedik részleté pedig deczember 31-én kelt. 
Ugyanott található mindakettő. 

72. 

1593. július 21. Pozsony. 
Utasítás a pozsonyi kamarai perceptornak, hogy a helybeli fe-

renczeseknek 32 magyar forintot fizessen ki. 

Domine Perceptor, fratribus ordinis Sancti Francisci 
hic Posonii degentibus in rationem pensionis eorum date 
florenos Hungaricos triginta duos, accepta fratris Matthiae 
Borhi , eiusdem ordinis ministri quietantia. Actüm Posonii 
vigesima prima j u l i i , anno etc. nonagesimo tertio. Ex con-
silio Camerae Hungaricae. Valentinus Ernnleütner mp. La
dislaus Cubiny. 

Eredeti. 

73. 

1593. december 11. Pozsony. 
Bratulith Simon, remete szentpál szerzetének főnöke a szerzet 

felső magyarországi birtokaiból a királyhoz befolyó összeg ellenérté
keként fölvett szerzete nevében Zthenychnyaky Mihály kamarai per
ceptor kezéből 22 frt. 22 dénárt. 

Ego fráter Simon Bratul i th, prior generalis fratrum 
ordinis S. Pauli, pr imi haeremitae, fateor per praesentes 
literas meas, me pro pensione anni praesentis praefatis 
fratribus de bonis in partibus regni Hungáriáé superiori-
bus suae maiestati cessis, debita, ab egregio domino 
Michaele Ztenichniaky, perceptore proventuum Camarae 
Hungaricae, levasse florenos viginti duos Hungaricos ac 
denarios viginti duos, super quibus eundem dominum 
perceptorem, harum testimonio quietum reddo, Posonii, die 



Undecima decembris, anno domini etc. nonagesimo tertio. 
Idem qu i supra prior generalis fratrum haeremitarum mp. 

Oldalt balra : Quietantia super flor. viginti duos Hun
garicos, denarios viginti duos R. 22, d. 22. 

Eredeti, rányomott papir pécséttel. 

74. 

1594. január 28. Pozsony. 

A pozsonyi ferenczes barátok igazolják, hogy átvettek a kama
rásoktól egy darab szövetet kilencz forint értékben alamizsna gyanánt, 
amely alamizsnáért kötelesek az Istenhez imádkozni a keresztyének 
békességéért és győzelméért. 

Nos fratres Posonienses praesentibus litteris testifi-
camur nos percepisse a generosis ac magnificis dominis 
camerariis unam peciam panni, emptam florenis novem 
per modum eleemosinae, pro qua eleemosina obligati su-
mus deum ter optimum M a x i m u m exorare pro pace et 
victoria christianorum. Datae Posonii 28. Januarii 1594. 
Totus conventus Posoniensis fratrum franciscanorum. 

Oldalt balra. q. pro flor. 9. 

Eredeti. 

75. 

1595. február 28. Pozsony. 

A pozsonyi kamara tanácsosai a helybeli ferencesek segélyezése 
ügyében : A ferencesek segélyt kérnek, — mondja az oklevél. — de 
mert ellátás és egy javukra szóló régebbi tartozás címén a kamara 
jövedelméből évenkint — 150 forintot kapnak, azonkívül a pozsonyi 
érseki residentiából is kapnak időnkint gabonát és bort, végül ünne
pek alkalmával gyűjtenek is, de meg számuk nem szokott tíznél többre 
rúgni, néha még annyi sincs, ezúttal a segélyezést nem ajánlják. A z 
uralkodó azonban a hátlapon levő végzés szerint 10 forint segélyt 
utal ki. 

Serenissime Princeps, domine, domine nobis clemen-
tissimé. Religiosos patres fratres franciscanos, incaenobio 
loci huius constitutos, subsidium al iquod sibi conferri pe
tére, ex eorundem supplici l ibello praesentibus incluso, 
humil ime cognovimus: Cum autem ipsi provisionis et 
cuiusdam antiqui debiti nomine, e proventibus Camerae 
huius centum et quinquaginla florenos quotannis percipi-^ 



ant, atque ratione gratiae j am aliquoties ex domö Archiepis-
copali hic Posonii habita et triticum et vinum habuerint. Ideo 
in tantis publicis necessiiatibus, petilionem istam, eisdem 
eum etiam non adeo multos fratres in monasterio illó 
esse, et decimalem numerum non excedere, et nonnun-
quam eum quoque minimé aequare intelligamus, ae eti
am singulis festivis diebus non parvam eleemosynam ip
sos coliigere audiamus, pro hac vice denegandam esse, 
humiliter censeremus. Posonii 28. februarii. Anno etc. 95. 

Sacrae Caes. Regiaeque Maiestatis Camerae Hunga
ricae praefectus et consiliarii . 

Hátlapon: Sacratissimae Caes. et Regiae Maiesta
tis inclitae Camerae Aul icae exhibendum. 

A d Cameram Hungaricam tit[ulo]. Deliberavit et 
decrevit Serenissimus princeps, ut patribus istis non so-
lum id quod vel de decursa pensione, vel ratione gra
tiae eisdem antehac. Nfogarola?] 

Decreta exolvendum restat [?] statim et quampri-
mum exolvatur, sed insuper decem floreni, ex suae re
giae maiestatis gratia, statim numerentur, quod ipsa Ca
mera sine mora effectüm reddat. Príma Mártii 95. Nog[a-
rola.] 

Domine perceptor, religiosis patribus fratribus 
franciscanis Posoniensibus, iuxta decretum ad ter-
gum praesentis nostrae commissionis adscriptum, decem 
florenos sub nuper praeterita diéta, per suam serenita-
tem ex speciali gratia clementer exolvi jussos, eisdem 
persolvite. Accepta more solito quietantia. Actum Posonii, 
15 Április 95. Ex consilio Camerae Hungaricae Episcopus 
Nitriensis mp. Ladislaus Cubiny. 

Eredeti, papíron. Kívül (valószínűleg: Nogaroláé) rányomott pe
cséttel. 

76. 

1596. május 23. Eperjes . 
Bocatius János levele Bártfa város tanácsához. Jóakaratá t kéri 

a tanácsosoknak, abból az alkalomból, hogy Siracides cimű munkája 
megjelenőben van, amelyhez Aegidius Hunnius irja az előszót. 

V i r i nobilissimi, v i r i prudentissimi! 
Non multis vestram aucupabor gratiam ; cum, quare 

Siraciden hunc meum cum aliis communem esse voluer im 
et mea et v i r i c larissimi-domini doctoris Aegidi i Hunni i 
pastoris et professoris theologiae in Academia Witeber-



gensi praefatio commemoret. Hoc unum scire vos velim; 
multos boni iudicii, multos doctos homines mih i fuisse 
autores, ut ecclesiis et rebus publicis vestris hoc meum 
opusculum sacrarem. Constat, immortal i pacis et religionis 
vinculo moenia vestra arctissime esse copulata. Admira-
tionem illis Germaniae partibus áffertis, ubi sonat adhuc 
vox Evangelii incorrupta, quod in togam et Martern 
conspirantes, unum in Christo esse velitis. Gratulatur vobis 
ipsa virtus et pietas. Hic passim valde notos, notiores 
efficere sum iussus. Parui. Feci. Si feci quod gratum, 
facite, v i r i nobilissimi, vir i prudentissimi, quod vestram 
posthac in me testetur benevolentiam. Valete Vestris et 
Christo. Dedi Epperiessini 10. Cal. j un i i a partu virgineo 
M . D. X C V I . Vestram amplitudinem humil ime colens M . 
Johannes Bocatius P. L . 

C i m : Nobilissimis, prudentissimis et amplissimis 
viris, dominis judici et senatoribus inclitae Bartphensis 
reipublicae etc. dominis et fautoribus meis colendis. 

Eredeti, papíron. Bocatius B . I. feliratú zárópecsétjével. V . ö. Hörk 
Józse f : A z eperjesi ev. ker, collegium története. 1896. 44—49. 1. 

77. 

1596. július 1. B é c s . 
Káldy István (?) levele nagybátyjához Káldy Péterhez. Értesíti a 

bécsi iskolázási viszonyokról. 

Zolgalathomath ayanlom kegdnek minth biszodalmas 
vramnak batiamnak Istentwl k iwanom az kegd. eletet megh 
hozzabettatni. A z kegd. hoszszam walo io akarattiath 
io newen vezem es aggia Isten, hogy kegdnek mégis zol-
galhassam. Kegd. azt iria, hogy megh tudakoszszam, ha 
tenettat a Papa, igaz, hogy tenettat, de a fejebe, hogy 
pappá légien es vannak azok többen 20-nal, de mind 
pappá leznek es pap ruhába iarnak, de énnekem a pap
ságra megh eddigh akaratom nem w o l t h , nem is leszek; 
kegd. azt iria, hogy az Iesuitaknal többet tanultam wolna, 
de bizony ott is, az kjnek kedve ninczen hoszsza, nem tanul, 
megh töb latorsagh esik ot ben, mert zantalanan wadnak, 
zitkősződas es harczolas es igen kewesen birnak az Je-
suitak welek, mert en migh ot ben wol tam, egy mestert 
az apro giermekek könywekkel igen megh haigalanak 
estve. En cziak egi Cantorigh akarnék tanulnj Beczbe es 
annak utanna Turoczba akarnék mennj, ott is Iesuitak 
tanetnak es iobban, hogy nem minth i th , merth öt egy 



oskolába 30 giermek ha wagion, k ik egy fele leczketh 
halgatnak es mind az mesternek mongiak föl rendel az 
leczkeketh, de itten egy oskolába, kiben masfel zaz, k i 
ben zaz wagion es ha mind az mesternek mondanak föl, 
barcziak azt halgatna, el iunő addigh az negy ora, hanem 
éginek vagy kettőnek mongja az kit kebzi, hogy föl mon-
gion, es ha egiczer tuggia, egi holnapigh sem kerül rea 
az mester. A z collegiumba ith be nem megiek, merth itt 
immár othwen R-tot adnak minniayon, azok is, az k ik 
negywent attak, merth igen el dragettia az sok ember Be-
czet, mert valamenny hadakösző nep onnand foll iul iun, 
mind erre iun, es hun egi heligh, hun kettőigh el lakik 
itthen. Igaz hogy harmicz R.-tig találnak zallast, de azon 
en el nem lakhatnám, mert valami h i twan lewet öntnek 
elokbe es megh az zolgakkal eznek az mj az aztal twl 
marad, hun 12 órakor hun elob. 

Kegd. azt iria hogy nem iarok oskolába, de bizony 
nem mondoth igazat az az k i kegdnek mondotta awagy 
azzoniomnak zoltam is vele es megh tagada előttem, kj 
egy Iesuita uolth es Farkas deák meg bezellette uala ne
kem w ys tuggia, hogy inkab minden nap oth ben uol tam, 
mert igen iartam oda hoszsza es kerdezstem [!] is twle az 
mith nem tuttam. 

Mindenekrwl en menedeketh adok kegdnek. Barcziak 
eztendeig tanulhatnék meg az mi vagion, iol tudom pe
nigh, hogy az mi marha Menyhártnál wagion, megh er 
R. 100 mind az g iurwkkel es az ezüst miwel es on szer
számmal. Watthay Ferencz is ha megh waltana az 80 
araniath, megh annak az felebwl is el tanulhatnék ezten-
deigh az ket kupawal es egy paharval egietembe, k i 8 
f.-tot er, hizem az Istent, hogy nem hagy. Azzoniom w 
kegme is adhatna walami th az agyerth, kjt zegieny aniam 
R. 5 ueth barcziak feyer ruhát, ha w kegmenek nem köl, 
konnien el adhatny azt R. 3 erth. Isten tarczia meg kegdet. 
Date Viene 1.' Iu l i i A n n o 96. V[estrae] E[gregiae] D[omi-
nationis] servitor et fráter. S[tephanus?] Kaldy. 

Címzés: Egregio domino Petro Ka ldy commoranti 
in civitate libera Soproniensi etc. domino et patrueli summa 
observantia colendo. Sopronium. 

Eredeti missilis, zöld zárópecsét nyomaival. A z orthographiai 
sajátosságra nézye megjegyzendő, hogy az y fölé két pontot tesz, az 
ű hang jelzésére többször a w jegyet használja két fölébe tett ponttal. 
A bécsi egyetem matriculájában 1596-ban a Káldy név nem fordul elő. 
1597. jan. 9-én subscribál Káldy György. V . ö. Schrauf K . : Magyar
országi tanulók külföldön IV. 326. 1. A levélben a keresztnév rövidítve 
van és esetleg G[eorgius]nak is értelmezhető. Valószínűbb azonban a 
Stephanus értelmezés, kinek Bécsben tartózkodásáról a 84. sz . levél ad 
tudósítást. 



1596. július 29. Eperjes. 

Bocatius János laureatus poéta és eperjesi iskola igazgató Sel
meczbánya város tanácsához: Kötelességének tartja, hogy valami jelét 
adja hálájának azért, hogy kegyükkel halmozták el mint városuk egy
kori tanulóját. De eddig nem volt erre alkalma. Most Németországba 
ment, hol vizsgának vetette alá magát, hogy őt is tanulmányainak 
megfelelő iskolai fokkal ékesítsék föl. Szokás, hogy aki első lett a vizs
gán, jelét adja rátermettségének. Mivel 44 közül ő lett az első, vállal
nia kellett a feladatot és ő akadémiai értekezését kiadta más beszédeivel 
együtt. Bár ezidŐszerint máshol él, de az irántuk való szeretet nyilvánul 
meg ezáltal is. Kéri, fogadják szívesen, hogy a munkát nekik ajánlja. 

V i r i nobilissimi, vir i prudeníissimi. 
Agnosco meum esse, vicissim pro beneficiis al iquam 

gratiam referre; quibus in vestra civitate scholasticus olim 
cumulate sum ornatus. Natura enim nos obligat ad dvTÍówpa 
ut jure consultus ai t : Id mihi ab eo tempore conanti 
nondum fuit occasio. Iam cum in Germaniam ob certa 
negotia hoc anno profectus fuissem, et Witebergam eo 
plane tempore venissem, quo candidati philosophiae gradu 
Magistri decorantur; et ipse me praeceptorum censurae 
reverenter subieci, ut si meam quid putarenl eruditionem, 
una cum aliis gradu illo scholastico ínsignirent. Quod 
etiam factum est. Mos autem in Academia i l la observatur, 
ut qui loco principe inter candidatos dignus habeatur, 
publice eruditionis suae specimen quoddam edat, ne de 
ipsius dignitate subdubitetur. 

Cum igitur ego inter 44 doctos juvenes et viros pub-
licis officiis fungentes, in acie collocarer, provinciám illám 
ín me suscipere debui. Illám meam quaestionem in coetu 
et Academiae doctoribus frequentibus propositam, cum aliis 
turn habitis orationibus sub nomine et auspicio vestro suasu 
clarissimorum virorum edere volui , ut hoc quicquid est, 
me licet a l ib i viventem, gratae in vos mentis arguat. 

Quare vehementer oro, ut meas istas pagellas et 
alia mea studia vobis habeatis commendata 1") Quod si 
factum intellexero, magno me rursus beneficio vobis de-
vinctum reddetis. Ego alias magis ero gratus. Valete, cum 
vestris v i r i nobilissimi v i r i prudentissimi. Dedi Epperies-
sini in Hungária superiore 29. Julii . M . D . X C V I . Ampl i tu 
dini vestrae addictus et ad vocationis officia paratissimus. 
M . Johannes Bocatius, poéta laureatus et ludirector Eppe-
riessinus. 

1.) A munka Selmec.z-Körmörz, Beszterczebánya stb. városoknak van ajánlva. 
Cime : Oratio De Profanitate Turcicae Religionis, deque rebelliosis maledicti regní initij3 
et incrementis etc. L- Szabó Károly: Régi magyar könyvtár JII.|1. 261, J. 



Cim : Nobilissimis et Amplissimis viris, judici , sena-
toribus et communitati rei publicae Schembniciensis, do
minis ac fautoribus mih i colendis. 

Más kézzel : Datum den 29. Jul i . a. 96. 

Eredeti, papíron, Bocatius rányomott zárópecsétjével. 

79. 

1596. augusztus 8. Pozsony. 

Theophilus Petrus pozsonyi szerzetes főnök nyugtája 60 frt-ról, 
melyet Zthenychnyaky Mihálytól, a felség által rendelt ellátás díj 
fejében fölvett. „ 

Ego fráter Theophilus Petrus, minister monasterii 
Posoniensis, Fateor per praesentes meas literas me in 
rationem provisionis nobis fratribus per suam maiestatem 
ordinatae, ab egregio domino Michaele Zthenychniaky, 
proventuum camerae Hungaricae perceptore, percepisse 
florenos sexaginta Hungaricos, super quibus florenis 
sexaginta Hungaricis, eundem dominum perceptorem qui
etum reddo atque expeditum. Harum nostrarum vigore ac 
testimonio literarum mediante. A c t u m Posonii 8. august, 
96. Fráter Theophilus Petrus minister manu propria. — Ol
dalt balra q. pro flor. 60. — Quietantia de sexaginta florenis 
ex Camera Hungarica perceptis. 

Eredeti. 

80. 

1596. december 5. Pozsony. 

A pozsonyi szerzetesek nyugtája 111 forintról, melyet a szá
mukra rendelt 1000 forint hozadéka gyanánt fölvetlek. 

Nos monachi in caenobo Posoniensi degentes, fate
mur per nostras praesentes literas, nos in rationem census 
de florenis mille nobis ordinati, ab egregiis domino Mic
haele Zthenichnyaki camerae Hungaricae proventuum 
perceptore percepisse florenos centum et undecim Hun
garicos. Super quibus florenis 111. Hungaricis eundem 
dominum perceptorem quietum atque expeditum reddimus 
harum nostrarum vigore ac lestimonio literarum mediante. 
Ac tum Posonii die quinta decembris, anno 96. Conventus 



fratrum Posoniensium. Oldalt b a l r a : Quietantia per flo
renos centum et undecim Ungaricos. Q. pro flor. 111. 

Eredeti. 

81. 

1597. március 8. Körmöczbánya. 

A körmöcziek közlik a selmeciekkel, hogy császári rendelet ér
kezett, melynek az a tartalma, hogy a városok az érsek reformatiós 
törekvéseit nem akadályozni akarják, hanem engedelmesen támogatni. 
Ezért ők szükségesnek tartják a többi városokkal való mielőbbi közös 
tanácskozást arra vonatkozólag, hogy minő magatartóst mutassanak, 
mert a szegény városokat nemcsak a súlyos adózás terheli, hanem 
ami még nehezebben elviselhető, a lélek legdrágább kincsének, az 
Isten beszéde tiszta prédikálásának tilalma, amely pedig eddig e vi
déken épségben fennállott. 

Ersambe Nambhafft unnd wolweise insondeis guns
tige Herrn freindts unnd liebe Nachbarn. Denen sein unn-
ser freundlicher] gruesz und nachbarlich willige dienst 
zuvor. Beiligend werden Euer H[errschaften] einen khai-
serlichen Beuehl abermals zuendpfahen haben, welchen 
unns unnser Herr Stadtschreiber von Preszburg allso eröff
neter, demnach die Herrn Abgesandten der Stadt den
selben nachrichtung halber aufgebrochen, zuegeschikht hat. 
Und wei l dessen Inhallt in sich so viel vermag, das die 
Ersamb. Stadt den erweiten Erzbischoff und Herrn Lo-
cumtenentem in seiner fürgenohmenen reformation der 
Kirchen unnd religion nicht hindern, oder darwider sich 
auflahnen, vondern viel mehr ihme hierin in gehorsamb 
befürderlich sein sollten. So erachten wi r w o für eine 
hohe notturfft, das Euer Herrschaften] sambt den an
dern Ersamb. Städten diese wichtige unnd gaistliche Sa
chen w o l und ohn alles aufschueb beratschlage, wie man 
hierin sich verhalten soll, unnd wie diesem proposito 
zeitlich zubegegnen sey, dieweil (Gott sey es geclagt, im 
Himel daroben.) diese arme Stadt nicht allein mit harter 
und schwärer auflag undt Kriegssteuer bedrängt, sondern 
auch welches untraglich unnd nachschädlicher ist, an 
ihrem fürnembsten und edlesten Kleinot der Seeles, w e l 
ches ist das raine und unfählbare gepredigte wort gottes, 
so biszhero Gottlob bey unns, in den Kirchen und die
ser Refier umb, wunderbarl ich ist erhalten worden, an
gefochten u n d angegrieffen Werden. 

Es zeigt unns auch der Stadtschreiber in seinen 



schreiben an, das die löbliche Vnngerische Landtschafft 
wegen der Kriegs contribution sich bewilligt, Von jeden 
Zehen portten drey Huessaren unndt drey fueszgenger 
zuegeben und khein gelt. 

Der Ersamb. Stadt beschwärung wegen der zwey 
hundert Drabanten und Artolerry Roszen seind auch mit 
in die replication einkhomen unnd soll herr Illieszhazy 
zuegesagt haben die Stadt genedigist zubedenkhen. 

Herr Palffy soll auch allbereit auf Pibersburg an-
khomen sein, und an sein stall Obrister zue Graan wer
den Herr Thomas Erdeődy welcher zuuor Banus Croa-
tiae et Sclauoniae gewesen. 

Soll auch wie w i r berichtet werden, ein annder Cra-
iszhauptman werden ; Er Palffy aber khombt anstadt des 
Herrn Rúempffen Hoffmaisters zue Hoff. Erzherzog Maxi
mi l ian soll wiederumb generál Obrister werden, welcher 
auch nuemehr zue Neustadt ankhom[en] . Das Khőnig-
reich Bähemen soll sich u[nbe]wil l igt (?) haben 15000 
mann zue Rosz undt fuesz i n s W a l d t zueschikhen. Auch 
das Reich habe ein grosse Hi l l f zuegesagt. 

Wegen der Zehrung so noch den Herrn Abgesand
ten die Stadt sckikhen sollen, wo l l en sich Euer Herr
schafften wie wir zuuor gebeten, auch erkhlären. Welche 
w i r hiemit zuesambt unns allen göttlichen gnaden emp
fehlen. 

Crembniz 8. Marty, anno 97-isten. N . Richter und 
Rath der Stadt Crembnitz. 

Post Scripta. W e i l wir aus Euer Herrschaften schrei
ben heüt Vernohmen das sie den Herrn Abgesandten 
zur Zehrung die f l . 45 den 50. zuegeschikht, wol len w i r 
auch zuesambt den Herrn Neűsollern und libetner mit 
eheister gelegenheit, we i l es bisz morgen nicht gesein [?] 
kan, unnser Portion fortschikhen. 

Darnach ob E. Herrschaften wegen obbemelten kay. 
beuelchs eine allgemaine Versamblung der Stadt anzu-
tsellen guet achten, unns auch zeitlich andeuten. 

Kívül: Denen Ersamben Nambhafft unnd Wolwe i sen 
Herrn N . Richter und Rath der Khőniglichen freyen perg-
stadt Schembnitz, unsern insondersgünstigen Herrn frem
den und lieben Nachbarn. 

Más kézzel: Praesentirt den 11. Mártii A° 97. Den 
Kay . befehl die Cathol. Religion durch herrn Locumtenenten 
in unserm Kirche zu pflegen [?] anlangendt. Schemnitz. 

Eredeti, papíron, papírba nyomott zárópecséttel. 



1597. márc ius 31. Szakoicza. 
A szakolczai ferenczesek monostoruk javitására 50 forintot 

vesznek fel. 

Nos fratres Zakolczenses etc. Fatemur per nostras 
praesentes literas, hos in complementum illorum floreno
rum 200 quos sua serenitas ad restaurationem monasterii 
huius Zakolcensis benigne exolvendos comisit, ab gene-
roso domino Leopoldo Peck, proventuum camerae H u n 
garicae perceptore sacrae Caes. Regiaeque Maiestatis ex 
pecunia census civitatis istius Zakolczensis percepisse 
flor. quinquaginta Hungaricos, super quibus florenis 50 
Hungaricis eundem j a m fátum dominum perceptorem. 
quietum et expeditum reddimus. Harum nostrarum vigore 
ac testimonio literarum mediante, manuque nostra propria 
subscriptione ac sigillo conventus munitis. Datum in 
Monasterio nostro Zakolcensi, ultima Mártii 1597. Fretres 
Zakolczenses qui supra, manibus propriis. q. pro flor. 50. 

Rányomott papírpecséttel, eredeti, 

83. 

1597. április 10, KörmSczbánya . 
Körmöczbánya város tanácsa a selmecziekhez: Szükségesnek 

tartják az egyház vizsgálat és reformatio ügyében közös gyűlést tartani, 
a papsággal tanácskozni, mert szükséges tudniok a megfelelő közös 
álláspontot akár a lőesperesek, akár az érsekkel szemben. Bár az Is 
ten az ő egyházát minden emberi tanács és segítség nélkül is meg
védheti, de azért az állandó vigyázás ajánlatos. Küldjék el köve
teiket április 15.-kére hogy a vallásin kivül egyéb közös ügyeikben is 
határozhassanak. 

Ersamb namhafft wolweisze Insondersgnadige Herrn 
Freund vnd liebe Nachbarn, Ihnen seind neben freund
liche Gruesz, unser Nachbarlich statte berait dienst beuor. 
O b w o l E[ure] H[errschaften] vnd die herren von Dülln 
für vnnotwendig eracht, das man, wegen der fürgenome-
nen Kirchen Visitation v n d Reformation eine algemeine 
Versamblung anstellen solte, Gleichwol dieweil die andern 
Städ darein consentirt, achten auch wir unserstheils, das 
solche congregation vndt Unterredung der Priesterschafft 
nicht aller dings vergeblich und unnotwendig sein möchte. 

Denn wie die alte Regel lautet, abundans cautela 
nemini, et nunquam nocet. Und möchten die Ersamb 



Stadt und Priesterschafft, w a n n durch die archidiaconos, 
oder den Erz bischoff selbst fragen geschehen, oder in 
anderweg etwas tentirt würde, wie man sich auf eins und 
das ander, mit guettem glimpf und beschaid resolviren 
solte, mit einander sich vergleichen, und auf allen fall 
gefajt machen, und durch solche correspondentz allerlei 
vngemach ablaihnen. Und w i e w o l Gott seine kirche auch 
ohne menschlich Raht und Hil f f wider all anschläg des 
bőszen geists, und seiner Werckzeug behütten khan, so 
w i l er doch auch uns in stätter beraitschafft stehen, wa
chen u n d betten. 

Darnach köndten auch ander notwendige Punct, so 
im landtag movirt, und der Eure Herrschafften fürgetra
gen worden, aber unerörtert verblieben, zuegleich be
dacht und berachtschlagt werden, welches dann wi r für 
eine sondere hohe notturft achten. 

So werden w i r auch gleich an jetzo. durch den neu 
bestehen Musterschreiber der ersamb Stadt Georgen 
Schwab berichtet, das von den hundert Trabanten, die 
auff Buyakh verordnet worden, nicht über 17 überblie
ben, die andern alle sich verloffen. 

Darumb der Obrist auf Buyackh sich vernehmen 
lassen, das er Herrn Palffj a lsbald derowegen zueschrei-
ben wolte . Damit nun auch diesfals kein ungelegenheit 
den Ersamb. Städten zuegefügt werde, ist ein grosse not-
turfft, das man ohne einige saumsall, wie den Sachen 
fürtzue komen, sich entschlüsse. Gelanget demnach an 
Eure Herrschaften] unser fr[eundliche] bitt, die wol len in 
erwegung dieser undt andern fürstehunden notturfft. auf 
den nechst körnenden 15 április ihre abgesandten sambt 
etlichen aus der Pristerschafft, auf den Abend alher an
körnen lassen, damit volgundes tags die tractation in einem 
u n d dem andern fürgenohmen, sonderlich aber verordnen, 
was in Religions sachen durch die Widersacher für die
ser Zeit tentirt, soviel bej einer jeden Stadt undt Kirchen 
fürhanden, damit dasselb nachrichtung halber mitgebracht 
werde, wie w i r dann auch gleichermassen unserm Stadt 
Schre iber anbefohlen, dergleichen schrifften und acta aus 
den archivis herfür zuesuchen. Himi t uns samptlich Gött
licher bewahrung befolhen, Crembnitz den 10 Április A° 97. 
N . Richter und Raht daselbst. 

Kivül: Denen Ehrsamb, Namhafft, und wolweiszen 
Herrn N. Richter undt Raht der Khőn. freyen Pergstatt 
Schembnitz, unsren sonderg[ünstigen ?] Herrn Freundten 
undt nachbarn. 



Más kézzel : Cremnitzer erachten für notwendig, das 
eine versamblung in Sachen der Kirchen reformation und 
Visitation angesteldt werde aufs ehiste so möglich. Schemb-
nitz. 

Eredeti, papíron, kívül papírba nyomott zárópecséttel. 

84. 

1597. április 19. Bécsújhely. 
Káldy Ferenc tanuló, nagybátyjához Káldy Péterhez. 

Zolgalatomat ayanlom kegyelmednek minth bizodal
mas vramnak batiamnak. 

Kívánok Istentül minden io egesseget megh adatni 
kegielmednek nagi boldogul. Tovaba azt írhatom kegyel
mednek, mind az oschola felöl es mind az szállás felöl, 
hogi énnekem mind az kető teczczik, mind az 
gazda es mind az mester, lstennekh hala bizoni en io-
helen uagiok, kit ha az Isten eltet megy ygiekezem szol-
gialni kigyelmednek az mibűl tudom. Kigyelmedet kérem, 
hogy kigyelmed az Atyám köniuei közöt kerestesen az 
Istokual egy Emánuel gramaticat, mer en it nem találok 
penszertis sohult, mert it az felet nem árulnak az it ualok. 
H a penigy ot nem találtathat kigyelmed, az Istóknak 
vagion Beczben emanuel gramaticaia, ha föl megien, hat 
kigyelmed mongy megi, hogi külgö ide, Uy Helben én
nekem. 

A z gazdámnak Hans Streitl neue, barczak az hoz 
küldeneie. kigyelmed megy boczassa, hogy kigielmedet 
bántom vele. Az ki ket arany en nálam volth, azt el nem 
vestegetem, hanem egy nary kurtamentet czina Itatam be
lőle az Dolczy saboiaual, kit most is minden nap viselek. 
A z belet mentet télre tartom. Kygielmednek egy levelet 
irtam volt az előtis. nem tudom, ha megy atak volt eh, 
az uagy nem, abanis irtam volt az köni felöl, Kygyelme-
det azonis kérem, hogy kigelmed külgön keth R.-tot va
lami bizonos embertűi, bizoni el nem ueztegetem. Kigye l -
medtül nem kerek aznal töbet mind estendeigh is czak 
kigelmed azt külgö megh. Kegyelmedet kérem, kigelmed 
irion valast reiaia ha kegelmedtül lehetséges, en io egesseg-
ben u[a]giok. Datum in Nova ciuitaty 19. április 1597. Fran
ciscus K[ald i ] mp. 

Generoso ac Egregio domino, Petro Kaldy Sopronii 
comoranti , etc. domino d. patrueli observandissimo. Sop
ronii . 

Eredeti missilis, vörös zárópecsét nyomaival. 



85. 

1597. 
Följegyzés Káldy Ferencről. 

A n n o domini 1597. estendőben. Ugh mint szent 
fülöp, szent Jakab nappian, vet uolt az azszoniom én
nekem egy nadrágnak valló istametott, vette reffit magiar 
forenton R. 1. d. 16. 

Ugian akor kuldöt volt azoniom d. 15. 
Ugian ezen nadrág cinalasatul adot azoniom d. 25. 

sinior sellem hozaia d. 12. 
Ismegh fekette postot vettem mentenek ötöt fel refet, 

refit vettem d. 44. tessen mindenestül R. 2. 
A z vatsagatul adot asszoniom d. 35. 
Ismegh adot azoniom Vyhelben letemben f. 1. 
Ismegh adot azoniom az en penszembul batiamnak 

énérettem greczben R. 2. 
Most Szent Marton nap estin adot azoniom hogy 

Vyhe lben mentem R. I . 1 ) 
A n n o 1597. eztendőben ugmint karacon hauanak 

8 napian ment el Ka ldy Ferenc szolgalny Popel Lasloual 
Prágában, attam neky kötszegere magár R. 2. 

Eredeti, papíron. 

Idáig Káldy Ferenc írása. 

86. 

1597. július 31. Pozsony. 
Csíki István mint pozsonyi gvardián 82 magyar forintot vesz föl a 

nevükre szóló 1000 forint kamatja fejében. 

Ego fráter Stephanus Chyky, custos provinciáé Hun
garicae S. Mariae nec non gvardianus Posoniensis, fateor 
per praesentes me a generoso domino Leopoldo Peck 
proventuum Camerae Hungaricae, Sacr. Caes. Regiaeque 
Maiestatis perceptore, ratione interessé de summa floreno
r u m mille Hungaricalium cedenti percepisse diversis v ic i -
bus florenos octuaginta duos Hungaricos, super quibus 
florenis octuaginta duobus eundem dominum perceptorem 
quietum reddo atque expeditum. Harum mearum vigore 
ac testimonio literarum mediante. Ac tum Posony die ult ima 
j u l i i , anno domini millesimo quingentesimo nonagesimo 
septimo. Fráter Stephanus Chiky custos provinciáé Hun-



garicae s. Mariae necnon Guardianus Posoniensis, qu i 
supra, manu propria, quietantia pro flor. octuaginta duobus 
hungaricis, idest f l . 82. 

Eredeti, papíron, rányomott papírpecséttel. 

87. 

1597- november 26. Gyulafehérvár. 

Báthory Zsigmond rendelete Kőhalom szász szék és papjainak 
panaszéra azok ellen, akik a papi tized negyedét régebb idő óta 
árendaképp birtok, de a fizetéseket nem teljesítették a papok s z á m á r a 
pontosan. A fizetés terminusa a folyó évre július 20-ika, a következő 
évekre pedig Szentgyörgy napja. A k i a fizetést elmulasztja, az árendát 
elveszíti. 

Sigismundus dei gratia Transilvaniae, Moldáviáé, 
Valachiae Transalpinae, et Sacri Romani imperii Princeps; 
partium regni Hungáriáé dominus, aurei velleris eques, 
et Siculorum comes etc. Universis et singulis, magnificis, 
generosis, egregiis et nobilibus, ac alterius cuiusvis or
dinis, et conditionis hominibus praesentes visuris salutem 
et gratiam nostram : Cum ex relatione honorabilium un i -
versorum pastorum capitul i ecclesiae, et sedis saxoni-
calis Keőhalom intelligimus esse nonnullos, quibus a 
praedecessoribus nostris, ac a serenitate quoque nostra, 
quartae decimarum ea ratione collatae sint, ut eae a 
pastoribus eiusdem capituli quotannis solita arendae so-
lutione redimantur, ac in rationem ipsorum cumulentur, 
i l l i vero" saepenumero huiusmodi arendae solutionem n i -
mium extrahant cum evidenti eorundem pasiorum detri-
mento et damno ; volentes huiusmodi ipsorum incommodis 
occurrere hanc rationem in posterum in decimarum re-
demptione ineundem et statuendam duximus ; ut eiusmodi 
arendae solutionem, a quibus quidem hactenus nondum 
persoluta est, i i hoc quidem anno ad vigesimum diem 
mensis j u l i i proxime venturum persolvant, in posterum 
autem, suam quisque quartam singulis annis in profesto 
d iv i Georgii martyris, iusto et limitato pretio a suo pastore 
redimat. Si vero quispiam in praedictis terminis eam 
redimere neglexerit, liberam erit pastori ea arbitratu suo 
ut i . Quocirca vobis, quorum interest, harum serié com
mittimus et mandamus firmiter, quatenus quisque vestrum 
in premissis terminis hoc quidem anno, vigesima die 
mensis j u l i i , deinceps autem in profesto divi Georgii 



martyris, ut praemissurri est, iustam et solitam arendae 
solutionem, pastori eius loci, in quo sibi decimae deputa-
tae sunt, plene, integre, et absque omni defectu deponat 
al ioquin iis careat, pastorque ipse omnem potestatem 
earum habeat. Secus non facturi. Praesentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum Albae Juliae. vigesima sexta 
die, mensis novembris, anno domini millesimo quingente
simo nonagesimo septimo. Sigismundus Princeps. Io. 
Bernardffy. mp. [?] 

Eredeti, rányomott papírpecséttel. 

88. 

1599. április 14. Lauingen. 
Dr. Cleminius György gymnasiumi igazgató levele Pozsony város 

tanácsához. Örömét fejezi ki a fölött, hogy a pozsonyiak kormányzási 
tevékenységükben és törvénykezési berendezésükben azokat a törvénye
ket tartják szem előtt, amikkel a nagy törvényalkotók pl. Lycurgus — 
éltek. Partinger Jánosnak és Kristófnak, továbbá Cellarius János po
zsonyi tanulóknak az ő iskolájukba küldésében igazolva látja a po
zsonyiak jövőbe néző helyes magatartását a tudományokkal szemben, 
ígéri, hogy a reá és társaira bizott három ifjút úgy fogják oktatni, hogy 
megfeleljenek a hozzájuk fűzött várakozásnak. 

Officiosissimam salutem, et felicissimam reipublicae 
administrationem. 

Princeps ille philosophorum Aristoteles, nobilitate ge-
neris, virtute, prudentia, atque eruditione praestantissimi 
v i r i domini , singulari observantiae studio colendi, literis pro-
didit, Lacedaemoniorum rempublicam ideo magnós ad vir-
tutem progressus fecisse, quod Lycurgus sapientissimus 
eorum legislator de iuventutis educatione publica simul 
et privátam legem quandam illis tulerit. A n eadem lex vel 
similis quaedam condita sit in republica, cuius gubernatio 
vestrae curae et fidei commissa est, mih i equidem non 
constat. Sed ut maximé nec Lycurgi , nec ulla eiusmodi 
apud vos scripta extet: vos tarnen eosdem imitati Lace-
daemonios, qui, ut Iustinianus imperátor loquitur, magis 
ea, quae pro legibus observabant, memóriáé mandarunt, 
quam quod ea, quae in legibus scripta comprenenderant, 
quod Athenienses facere soliti sunt, custodierunt, legem 
illám Lycurgi saluberrimam non secus ac si vobis quoque 
lata scriptaque esset, magna vestra cum laude, c ivium 
vero vestrorum magna cum utilitate, stúdiósé observatis. 
Cum enim nobiles et ingenui adolescentes Johannes et 



Christophorus Partingerj, nec non Johannes Cellarius hac
tenus apud uos privatim fuerint literis imbuti, eos ad gym-
nasium nostrum palatinum, ut publice quoque bonis ar-
tibus et disciplinis ad pietatem ac virtutem instituantur 
atque informentur, allegastis, nobisque commendastis d i -
ligentissime. Unde facile colligitur, cum vestrorum c iv ium 
liberos, paterno plane moti erga eos amore, tam dil igen-
ter educandos instituendosque curetis, rempublicam quo
que vestram omni vir tutum genere et iam ornatam esse, 
et in posterum magis magisque, diuina adspirante gratia 
inornatum. Quemadmodum autem praefatos tres adoles
centes m i h i et collegis meis accurate et de meliore nota 
commendastis : Ita persuasum vobis sit, nos cum ratione 
officii, quod gerimus, tum vestra ista commendatione ductos, 
daturos operám, ut i l l i qua par est fide ac diligentia, pia 
doctrina doctaque pietate ad omnem humanitaten erudiantur 
ac informentur : non dubitantes, quin ipsi quoque sui quod 
est officii, diligenter sint facturi, ac diligentia eorum prae-
ceptorum sit responsura fidei. Ut enim adolescentes i n -
genuarum artium studiis dediti spei in parentum ac propin-
quorum animis concitatae satisfacere, et aliquando rei-
publicae emolumento, ecclesiae et scholis subsidio, ipsis-
que parentibus et cognatis voluptati esse queant, ne-
cesse est ad praeceptorum labores in docendo, i l lo rum 
accedere in discendo industriam et assiduitatem. Quod 
rel iquum est, oro deum immortalem, patrem domini nostri 
Jesu Christi, ut v im vos omes et singulos, tum universam 
rempublicam vestram quam diutissime salvam, incolumem 
et florentem conservet ad sanctissimi nominis sui glóriám, 
vestrum et c ivium vestrorum commodum, ecclesiae deni
que ac scholarum utilitatem. Vobis me una cum collegis 
meis, quorum officiosissimam adscribo salutem, summisse 
ad quaevis obsequiorum studia commendo. Lauingae 
Sueuorum ad Danubium, die 14. Április, anno recuperatae 
per Christum salutis humanae 1599. Vestras amplitudines 
et dominationes quo par est observantiae studio colens 
Georgius Cleminius i . r. doctor et gymnasii palatini i b i 
dem rector. 

Cím: Nobilitate generis, virtute, prudentia, eruditione-
que praestantissimis viris et judic i , consulibus, totique se-
natui Posoniensi, dominis suis omni observantiae studio 
colendis. 



1599. július 28. Lauingen. 

Cellarius Jakab professor Pozsony város tanácsához. Pusch 
György kamarai irnok és Senator levelét megkapta. A z ajánlott tanulók
ra fokozott figyelmet fordit, bár az összes tanulók fölött, akik hozzá
juk kerülnek, főként akik konviktuson és nevelésen nála vannak, 
nagy gonddal őrködik. Mivel az az ország virágzik, melyet tanult, jó
lelkű és erényes férfiak kormányoznak, dicséretre méltó, hogy a pozso
nyiak — költséget nem kiméivé — gyermekeiket taníttatják. E törek
vést a maga részéről azza l honorálja, hogy bizalmuknak minden te
kintetben megfelelni kivan. 

S.[alutem] Literas amplitudinis vestrae, nobiles et 
amplissimi v i r i , a nobi l i et clarissimo viro domino Geor-
gio Puschio scriba camerario et senatore vestro accepi. 
A d quas etsi statim respondere debuissem, sicuti etiam 
cup iebam: tarnen part im occupationibus meis, partim 
subito eiusdem domini Puschy discessu, partim denique 
tabellariorum inopia impeditus, hactenus id facere non 
potui. Quare ut Amplitúdó Vestra excusatum me habeat, 
etiam atque etiam oro. Pueros et adolescentes, quos 
A . Vestra mih i commendavit. sunt eruntque mihi commen-
datissimi. Etsi enim omnibus, qui ad hanc scholam nost-
ram literarum discendarum causa mittuntur, inprimis vero 
qui convictui et disciplinae meae committuntur, inservire, 
eorumque studia pro v i r i l i promovere, non solum officii 
ratione teneor, sed etiam ultro cupio : tarnen A . Vestrae 
commendatione ad c iv ium vestrorum filios omni bene-
volentiae genere amplectendos, et ad eorum studia pro-
movenda magnus accessit cumulus. Cum eiiim A . V . pro 
sua prudentia facile perspiciat, eam Rempublicam felicem 
esse, quae a viris eruditione, pietate, caeterisque virtuti-
bus praestantibus gubernetur: iure optimo laudanda est, 
quod liberos suos, pignora charissima, ad eas, quas dixi , 
res consequendas peregre mittit, nullisque sumptibus par-
cit. Quod A . Vestrae p ium et sapiens institutum ego, 
quantum in me est, adiuvare studebo, operamque dabo, 
ut honestissimae voluntati vestrae satisfaciam. Quod reli-
quum est, Rempublicam vestram, eosque singulos Deo 
optimo maximo et me fratrisque mei Iohannis pie defuncti 
liberos A . Vestrae commendo. Datae Lauingae V . Calen-
das Sextiles anno MDIC. Ampli tudinis vestrae obser-
vantissimus Jacobus Cellarius, professor ethicus et ora-
torius. 

Cimzés : Nobil ibus et amplissimis viris, domino iudici, 



domino Consuli, caeterisque dominis senatoribus regiae 
et liberae civitatis Posoniensis, dominis suis honorandis. 
Presburg. Más kézzel: praesentata 16, August i , anno. 99. 

Eredeti mi§silis, papírba nyomott zárópecséttel. 

90. 

1599. december 1. Bécs. 

Mátyás főherceg Kutassy János esztergomi érsek tanácsát kéri 
arra nézve, hogy a katonailag hatalmába került Erdély lakosaival 
szemben minő rendszabály volna a lkalmas: Halál büntetés, vagy tete
mes pénzbüntetés börtönnel Utóbbit a főherceg azért tartaná célszerű
nek, mert a pénzből a zálogba vetett birtokok és a katonaság terhe ki 
volna fizethető. 

Matthias dei gratia. Archidux Austriae Dux Burgun
diáé etc. comes Tyrolis etc. 

Reuerendissime in Christo páter syncere nobis d i -
lecte : Cum Sacra Caesarea Regiaque Maiestas etc. Do
minus et frater noster observandissimus j a m armataque 
manu (Deo auxiliente) subiugata et devicta Transylvaniae 
provincia in rebelles, eorundemque in superioribus Hun
gáriáé partibus complices, non vitae modo necisque po-
testatem exercendi, verum omnibus etiam bonis ac pri-
vilegiis illos exuendi causas habeat iustissimas, consul-
tius tarnen fore, pecuniaria illos affici poena cum carcere 
existimat, quo sane modo non exigua pecuniarum summa 
colligeretur, quae non ad necessariam modo mil i tum in-
tertentionem utilissime adhiberi, ve rum oppignoratorum 
quoque bonorum liberationi maximum suppetere possit 
emolumentum. 

Cum vero negocium hoc non exigui momenti vide-
atur maturaque deliberatione egeat. Vos Sacrae Caesa
reae Regiaeque Maiestatis nomine benigne requirimus ut 
(si vobis videtur) cum intimis ac confidentioribus suae 
Maiestatis consiliariis re in maturam deducta delibera-
tionem, nos de vestra opinione, (sie tarnen ut res alto 
maneat involuta silentio) edocere velitis. Facturi in eo 
rem vestro officio dignam nobis singulariter gratam cle
menter recognoscendam. Datae Viennae, pr ima decembris 
die, A n n o domin i millesimo quingentesimo nonagesimo 
nono. Matthias. A d mandátum serenissimi domini archi-
ducis proprium. J. Schröttl [?]. 



Kívül: Reverendissimo in Christo patri domino Joan'ni Kuttazy 
electo archiejiscopo Strigoniensi, locique eiusdem comili perpetuo pri-
mati Hungáriáé legato nato. Sacrae Caesareae Regiaeque maiestatis 
etc consiliario etc. per Hungáriám, locumtenenti, sincere nobis dílecto. 

Más kézzel: Quomodo in rebelles Transylvanos animadverteret. 
Eredeti pátens. 

Az itt 1.—90. sz. alatt közölt oklevelek a Magyar Nemzeti Mú
zeum levéltárának törzsanyagában találhatók. 

91 . 

Miskolczi Csu lyak István Diarium-ából. *. 

I . Gyászbeszéd Bocskay István fölött. 1607. 
Áz diadalmas Bochka i István fejedelemnec dichere-

tes viselt dolgairól valo oratio. Tartsalini. 
Ez m i minden ékességetői es minden kilső segedel

métől meg foztatot hazanknac romlott allapottiaban : és 
hazankbeli rongios scholainknak is mostan minden rend
béli emberektől meg utaltatott halálos niomorusagaban ; 
felette igen szükséges es illendő, hogy az scholabeli i ff iu-
sagnak előtte twkör 2. gianant légien, mind az deaki tudo-
manioknak bőséges ajandekival fel ekesitetet tudós em
bereknek ; mind az iol es kegiesen viselet hadi dolgoknac 
diicheretivel fel ruhaztatot hadakozoknak peldajoc: kic 
m nemw bátran es minden félelem ne lkwl azoknak az 
nepeknec szandekoknac fegyverekkel ellene allottac, és 
igiekezetekben meg késleltéc : valakic az felséges Istennec 
ecclesiajat fene vadkan modgiara irgalmatlanul dultac, 
puztitottac, öltec. Ez penig oka nelkwl ninchen : mert az 
mi előttwnc élt fő embereknec jóságos chelekedetekből 
származót jo hir, new, dicheretek, miképpen regenten a-
maz hires neves iffiakat, mind minket, mind az miutan-
nunc lejendőket, azoknac az dicheretes chelekedeteknek 
követesere fel indetnac es gerjeztenec. De hogy en mos
tan régi es meszőnnet soc munkával elől kereset példával 
ne ell jec: öröcke valo emlékezetre es tisztességes diche-
retre méltó, amaz Isten irgalmassagaban bátorságosan 
niugovo szent es kereztien ágyból szwletet fejedelmwnk-
nec Bochkaj István Urunknac, Magiar es Erdély ország 
valaztot fejedelménec nagyságos es őröcke valo emléke
zetre méltó chelekedeti : k i okos es serény elméjével es 

1 . Ismertetését 1. a. Magy. Prot. Egyháztört. Adattár 1927. X I - év
folyamában. 

2 . Miskolczi Csulyak az ű hangot w jeggyel is írja, fölébe két 
vonást helyezve. 



karjavai, mind az Isteni felelem ne lkwl valo Valonoknac, 
mind az kevélyseggel fel fuvalkodot nemeteknek, (kic az 
szent es igaz Isteni tizteletet hazánkból k i akarjac vala 
telljesseggel giomlalni, nagiob bátorsággal, hogy nem erő
vel, kevés, de válogatót kopias es gialog Haiduc seregé
vel ellene alla az Religioert es hazanc meg maradásáért 
fegyvert kapa, kapván hadakozéc, hadakozván giőzede-
lemmel jára, giozedelmével nekwnc ideiglen valo lelki es 
testi szabadságolt kerese; maganac penig széles ez vilá
gon valo tartomanioknac szurdekibannis öröcke meg ma
radandó hirt es nevet talala. Mely ő felsége emlékezetre 
méltó vitezkedéset hogy en tőlem mostan bővebben es 
ni lvabban meg érthessétec, szom es beszedem leszen ez 
szent fejedelemről Bochkai Istvánról. Titeket penig kic 
emlékezetre méltó dolgot hallani ide iőttetek, hogi az en 
mostani beszedemet minden meg unakozas nelkwl chen-
desen az ti épwlletetekre meg halgassátoc es megh tar-
chátok, felelte igen, melynél felieb nem lehet, kérlec. 

A z mi Christusban el niugot fejwnknec ékes koro-
naia, es Magiar orzagnac oltalma melle Istentől rendelte
tet tamaszoszlopa Bochkai István Urunc, az macula ne lkwl 
valo Religio, es rongios hazanc mellét ezen kapa kezé
ben kardot, hogi az Valonoc es Németec, sem az igaz 
tudomant ugi mint szeplő nelkwl valo szűz virág szálat, 
dögleletes vélekedeseckel meg ne szeplősitenéc, sem pe
nig hazánkat, mint egi ártatlan barant fene farkas mod-
giara tovab immár ne rongiolnác szaggatnác. Mert ő fel
sége Bochkai Urunc még mikoron iffiu korában az tiztes-
seges tudomanioknac tanulásáért scholaban jardogalna, 
fő es tudós mesteritől iol meg tanulta vala, es elméjéből 
k i sem vetette va l a : hogy az Isten az tiztbeli es az also 
gradusbol felieb ment embereknek azért atta volna kezek
ben az fegjvert, hogy az ő alattoc valoknac ugimint egy 
oltalmazó Isteni lennének : azaz, az erőszaki chelekede-
tekett hatra vernéc, jámbor Isten félőket az boszusag szen
vedéstől meg oltalmaznác, az bwntetesre méltókat érdem
let sententiaval terhelnéc: kivalkepen penig, midőn ollian 
ártalmas ellenségéé tamadnanac, kic nem chak orsza-
gunknac romlására, de még az Isteni tizteletnekis el oltá
sára szandekoznánac, meg zabolaznac. Mert az igaz es 
Isten zerint valo Fejedelemnec tizti nem chak az, az mint 
mostan nagi sokaknac szokasoc, hogy egiec, igiec, es ha
sat mint egy saakot chak töltse: tár házat pénzel rakja; 
jobbagit törventelen dolgockal es ado fizetéssel sarczol-
tassa: azonközben penig az ő alattoc valoc mit egienek, 



igionac, vagy minemw chendességben éljenec meghse 
gondolja, hanem hogy tartomániál, jószágát, békeségben 
es igassagban tartcha : az sz. tudomant homálj es kon
koly nelkwl hirdettesse, az közönséges társasagot jo tör-
vénievel es igaz atiafiui szeretetivei szentwl es jámborul 
birja es igazgassa. Ezeket ez mi Josaphathoz illendő Fe-
jedelmwnc nem chak tudta, es mint egy el rejtet kinchet 
ládájában tartotta, de chelekedetivelis meg bizonitotta. 
Mert mihelien bizonios es szava hihető emberektől, az mi 
orszagunc elebbeni baratinac, az utan penig hirtelenseggel 
löt ellenségínec ellenwnc végezet titkos es alnoc tanachat 
meg értelte es jővésetis meg tudta volna, noha az ő vité-
zinec nem kitsiny kárával eset: de mégis az menniei ca-
pitannac zaszloia alatt bátran az Tiszán tul mindgiart el
lenségivel szemben menvén, erejét meg töre, es sullios 
igaját niakunkrol le vona. 

Mely igaz légien penig az, hogy az szerenche mos
tan iob, mostan bal kéz felöl légien, az ő viselt dolgaiból 
nilvan k i tetszik. Mert noha az mi orszagunknac darasi, 
az Magiar országi méheket Edelénnel kemenien megmar 
ván chipdesvén, egész Miskoltzig futva wztek vala ; melj 
diadalom az mieinknec lattatic vala öröcke allandonac 
lennie: mindazonáltal minekutánna Isten titkos itileti sze
rint az ő eszeket meg chabita : es szemec eleiben, mint 
az Lott Patriarcha haborgatoinak, homályt vete, az mie
inktől niert giőzedelemmel nem tudanac jo l é lni ; mely 
tudatlansagnac alkolmatossága által, az mi Haiduinc sza-
kadozot es el szélhedet erejeket meg foldozván es helére 
állatván, ismét masut az raitoc töt gialazatos kárt az el-
lenségnec hasonló mertékkel visza mértéc: mert ő rejajoc 
mint egi véletlen dördwlés vitéz módra rohanván, őket 
bátorsággal öltéc vagtac, es egész Magiarorszagbol, ugimint 
hazánknak vér szopó farkasait k i w z é c ; kic fodros gallie-
rokott annac az gialazatos szégien vallasnac beliégejw 
mostis niakokon viselik. 

Olvassuk az (lapszélen : Coelius Rhodig. l i b . 7. c. 
28.) Macedóniai Philep kiralnac az világ biro Sandornac 
Attianac emlékezetre melto ditseretes chelekedetét, k i 
midőn egi katonaját valami dolganac meg szerzésére bo-
chatotta v o l n a ; azonban penig az szélveszi haboru miatt 
hajója elromolván, az tengerből egi szegény embertől, 
chonokban k i fogatéc ; sőt az tenger partian va lo kis 
hai lokaban be vivén, minden emberséges gazdálkodással 
vala neki, es harmintz nap el mulvan uti költséget adván 
az katonanac, az királyhoz haza bochata. A z vitéz penig 



mikor az királyhoz jutót volna, az ő veszedelmét es kár 
vallásit uranac meg beszelle ; de az szegény ember véle töt 
io emberséges gazdálkodását, es az veszedelemből valo 
meg szabadítását nemis emlité, A z király az katona 
kárvallasiért magát minden jóval igiré, A z katona penig 
az tenger partián lakozó embernec házat es öröksegech-
kéjet szolgalattiaért meg kéri az királytól, es mégis nieri, 
Mert az király az ő Pausanias nevő tiztartojanac meg 
hagia, hogy az katonatol kivant örökségett szolgalattiaért 
inscribalna. M i n d ezec meg lévén, minek utanna amaz 
katona az véle j o l töt embert hazából k i wzte volna, az 
szegény ember foliaméc az királyhoz: megbeszelvén neki 
az katonával tot io emberséges gazdálkodásért az katona 
immár m i n e m w jóval fizetne érette. A z király minden 
dolognac j o l végere menwén: amaz háládatlan katonát 
megh fogata : es chelekedetiért twzes betwkkel homlokara 
imez igiket : Hospes ingratus öröcke valo emlékezetre 
swttette. De va l i ion miért számlálom mind ezeket elől ? 
Miért ? hogy széles ez világon levő embereknél ni lvan 
légien, hogy az Németec es Valonoc hasonlatosképpen 
chelekedtenec légien szegény niomorusagban be merwlt 
hazanckal. Mert meg nem emlékezvén hogy Isten után, 
az egy Magvarorszag volna minden szomszéd orszagok-
nac erős bastiaja, dihös eb modgiara rejaja rohanánac : 
es minden szép javaiban saakmant vetvén halaira wldö-
z é c ; es ha az m i raitunc köniörwlő Isten rejaja bocha-
totta volna, mégis öltéc volna. Mely ő háládatlan chele-
kedetekért meg érdemlettéc volna, hogy ha twzes betwc-
kel nekikis imez igiket: Miles ingratus homlokokra swtöt-
téc volna. Noha peniglen eleitől fogvan országunkban 
hires neves Urac voltanac; és mégh ackoris nem keve
sen vo l tac : midőn amaz tökelletlen Clodius szabású 
hitetlen Barbianus ellenwnc tamat vala : kic közwl mégis 
egy nehani kereztien Nagyságos ágiból valoc é lnec ; mel-
lieckel mint egi drága kővel hazanc nem oka ne lkwl 
kérkedhetic: m ind az által mind anni sok nemes nem
zetes zászlós Urac közzwlis, az Papa hada ellen első 
ormozatra Isten maid mint egy wstökön fogva vonta es 
egiedwl elől állatta Bochkai Urunkat : es az idegen nem
zet szemében mint egy nagy gerendát vetet. 

Mely mi fejwnknec Isten hatalmával meg erőssitetet 
karja, ha az Valón es Nemeteknec fegyverét kezekből 
k i nem verte v o l n a : minden kétség ne lkwl hazanc meg 
maradott rongios köpöniegének, nem hogy chak gallierais 
niakunkban maradhatot vo lna ; de hazanknac még bőriis 



gerendára vonatot volna. De az Isten höszu ideiglen való 
twrésenek es irgalmassaganac köszönniwc, hogy minket 
ő ellenségit érdemwnc szerint nem bwntetet: az ő bo-
szusagokat raitunc k i tölteni nem engedte, sőt az bwn-
ből ő hozza valo meg téresre elégséges időt engedet. 

Szent Dávidnak CXXII I I . Psalmusaban keserves szi
vei eneklic az Sidoc, hogi az ő ellensegeknec ellenec 
felgerjedet haragioc, aárviz modgiara chac el nem nielte 
őket: m i is bizoniara nem kwlömben mondhattiuc ugian-
azont ez idegen nemzetségéé felöl. Mert amaz hires ne
ves Basta Giörgy, es J á n o s . J a c a b Barbianus sok szamu 
fegyveres népet hoztac vala e l lenwnc: kic chak new sze
rint voltac orszagunknac oltalmazoi, de valóban voltac 
puztitoi, ron to i : kic az ő jo l viselt dolgockal nem kisseb 
méltosaguaknac lattattanac, mintha Achilles es Hector 
jőttenec volna reanc pokolból, mégis hogy az Istennec 
ereié az erőtelenec által vitetic végben, kezwnkel ugian 
meg tapasztoltuc. Mert amaz mi szent emlekezetw Boch-
kaj Urunc, k i mind az had viseléshez vekoniab értelem
mel volt, mind az eszközben kisseb értéckel birt, mégis 
Isten utan az ő fő Capitaninac Lippai es Nemet Balas 
hwsegehez bizvan, bizonios szamu lovagot es gialogot 
giwtvén, amaz magokban fel fuvalkodot valón es Néme-
teckel szemben szállót, megh wtközöt, es dicheretes giő-
zedelemmel járt. O h Istentől soc ohaitas által regen kí
vánt oltalom ! Oh szegény Magiarorszagnac be hunt sze
me ! Oh niomorult orszagunknac el romlót oszlopa 1 Val i 
ion s mikor tekentesz reánk szegény el hagiattatot Ma
giaridra ? H o l vagi te Bonfinius Antal , ki az tőb híres ne
ves Magiaroknac dicheretesen viselt dolgaitt Cronicaban 
írtad. Va l i ion bátor szintén élnélis, talalnale illendő papi-
rossat ez mi kegies Isten félő Fejedelmwnc vitézsegenec 
megírására ? De mi hasznunc vagion minekwnc ez pa-
naszolkodasban ? Bizoniara semmi. Job tehát es dichere-
tesb, ha Istenwnknec kegielmes oltalmát kér jwc: es ez 
m i Fejedelmwnc által szerzet hires neves giőzedelmett 
soha el nem felejtiwc, hanem fiainc fiainakis emlekeze-
tire históriában be irjuc. Meltois be írásra peniglen. Mert 
nem kichiny dolog egy országban megh gwkerezet nem
zetséget fegyverrel k i w z n i ; nem tréfa dolog orszagunknac 
szép siros mezeit illien ártalmas férgektől meg tiztitani. 
Nem i l l i c penig valakinek az levagatot népeknec bizonios 
számát én tőlem itten meg kérdenie. Tekenche megh va
laki az Németec régi fészkét, Cassat, Thokait , Varadot, 
Szakmart, Szenderőt, Callot es Fiieket: bizoniara keveseb 



Németet lát, hogy nem feir varját, avagi darvat. De mégh 
az Tisza vizeis ha szolhatna, hány Raczot, Valont , es 
italban valo telhetetlen Németet foitot meg minden fele
lem ne lkwl k i kiáltana. De ámbátor az Tisza ne szollionis 
azont bízonittia Cassa es Epperies vidéke, egész Szepes-
seggel. Sőt még azokis ennec igaz voltát nem tagadgiác: 
az kic fegiverec az harczolas miatt el fogjvan, erdő felé 
palcza vágnia siettec, egesség felé tartották az lo szájat, 
es minket nagy haragosan sarkockal feniegettec. A z első 
király könynec X I I X részeben, A c h a b kiralnac Hobadias 
nevw safaranac kegies chelekedete széles ez világon hir-
dettetic: ki midőn amaz Istentelen Jezabel az Istennec 
Sz. Prophetait hon kaphatta mind meg öletné : ez Hoba
dias penig két barlangban szazat reite el, es őket étele
vei, italával tartá. Nem leszene tehát ez mi Hobadiasunk-
nakis neve öröcke valo emlékezetben, k i egéz országunk
ban levő kereztien tanítókat kedvelte, tanachaval oktatta, 
költségével segetette: az öldöklőktől kegíelmesen meg ol
talmazta ; az Baal papiait penig országunkból mesze ker
gette. Aeneas kiralnak az ő attiahoz Anchiseshez valo 
kegiessége ezért dichertetic, hogi midőn Trója varosa égne 
es el nem mehetne az égésből vensege mia t t : Attiat ha
tara vévén, az varosnac közönséges veszedelméből k i 
vitte, es mégh az langis ez ő kegiességejért ő neki sza
bad utat adot. Nem leszene tehát dicheretre méltó Boch
kai Urunknac chelekedeti, k i hazanknac közönséges ve
szedelméből nem chac egy embert, hanem az egész Ma-
giarságot; sőt az egész orszagott megh szabadította. 
Joseph Patriarchat az egiglen magaztaliác, hogy az testi 
éhségnek idején az embereknek testec táplálására elé
gedendő gabonát adott. De menivel nagiob az leki ke-
niér az testi eledelnél : annival inkab magaztalasra méltó 
Bochai Urunk, k i az mi lelkinknec kenierét nekwnk meg 
adta, tölwnc el venni nem engedte. Mely ha m i tőlwnc 
el vétetet volna, az pokolbéli satannac rabjai lőttünk volna . 

Minekokaert hogi niomorult orzagunknac mostan 
valami kicziny pihenés adatot, hogi békesegben birhattiuc 
kertwnket, szőlőnket es mezeinket, hogy csendesz lélec-
kel halgathattiuc Istennec az ő szent akarattiát: teneked 
Szent es kegies Bochkai fejedelmwnc Isten után egiedwl 
köszönniwc. Te wzéd el az balvaniozoknac dögleletes 
setetséget. The voltai az mi árva fejwnknec ékes koro
nája. Te voltai az mi lelkwncnec az Romai papanac j ö 
vendő tévelygéséből megh szabadítója. Mely te io es 
drága chelekedelidert, miért hogy sem szolgalatunc, sem 



köniorgéswnc ne lkwl nem szwkölködöl, val i ion s mit 
adgiunc. Ely azzal az hervathatatlan koronával világ vé
gezetig es mind öröcke, melliel Isten te neked az te viselt 
dolgaidnac dicheretes giőzedelme után fejedet meg koro
názta : Sz. fianac ártatlan vérevei az te emberi giarlosag-
ból származót fogiatkozasidat mossa el, öltöztessen fel 
téged amaz halhatatlansagnac feiér palastiaval, es légien 
mind öröcke te neked irgalmas. 

Melliec mierthogy mind igy legienec, ez mi diadal
mas Coronas Fejedelmwnket, Magiar orzagnac minden fő 
zászlós urai es Grofai fölöt böchwljwc; őtet orzagunknac 
jelen valo veszedelmiből meg szabaditojanac ismerjwc 
.lenni, felőle holta utannis tiztességes emlékezetet tegjwnc 
es ez ő dicheretes io teteménie felől soha el ne feletkez-
zwnc, hanem az menniei giőzhetetlen kiralt kérjwc, hogi 
ennec utanna is az ő io akarattia zerint támaszon orszá
gunkban hasonló koronát: kinec chendesz arniekában 
migh ez halandó világban élwnc, bátorságoson niugod-
hassunc, ez mi testwnc veszendő satoranac le vetése után 
peniglen, ő felségét az egekben vegetlenwl dicherhesswc. 
Ez szent Isten az en scholamnac buzgó sziből származót 
ohaitasa. Nisd meg füleidet, es hald megh sz. Fiadnac 
esedezeseiert. A m e n . 

IL Gyászbeszéd Rákóczy Zsigmond erdélyi fejedelem fölött. 
1609. jan . 21. 

Homi l ia in funere Spectabilis ac Magnifici Domini 
domini Sigismundi Rakocj etc. dicta 1609. 21 . Januarii in 
templo Szerencino. 

Christus Jesusban szerelmes Atiamfiai . Hogiha sze
meimet ez m i előttwnc le tétetet szomorú giaszra fordít
ván, szegénj meg niomorult hazanknac mind jelen valo 
s mind rea következendő allapattia felől szorgalmatoson, 
az mint i l l ik , gondolkodom ; szivemnek keserves faidalma 
miatt, alig tartoztathatom meg magamot az sirastol. 

Mert az m i mennyei sz. Atiank, országunknak mos
tani közönséges örömében, es regolta kivantatot jelen 
valo chendesz allapattiaban (Lapszélen : Post inaugura-
tionem Matthiae I I . regis Hungáriáé Posonii 1608.) az mi 
sziwnket kivalkeppen valo keserwségnec záporával annira 
meg öntözé, hogj annak árja, nem chak nekwnk, kiket 
ez faidalom közelebb illet, hanem mégh itten ez sz. gw-
lekezetnec helien valo minden rendeknekis, bőséges köny-
hullatast szolgáltatót. 



De miérthogy nem valami történetből, hanem át 
szent Istennec megh másolhatatlan tanachabol, lött: hogi 
ez mai Boldog aszonj havának X X I . napján, az mi id-
vezwlt Nagyságos Patronusunknak Rakoci Sigmond Urunk-
nac, mértékletes es Isten szerént va lo bánattal, (Lapszé
len ; 2. Cor. 7—9.) utolsó tiztességet tegiwnk : engedvén 
az ő sz. akarattianak, azon kérem ő felséget, Sz. Fianac 
érdemejért, vigaztalo sz. lelkével, kic mostan kesergwnc. 
meg vigaztaljon ; (Lapszélen: Isa. 61 . 3.) ez mostani bá
nat heliében örömnec kenetét, adgion es dicheretnec pa
lástiét az keserves lélec heliében niuchon. Énnekem pe
nig, k i ez jelen valo sz. gwlekezetnek epwlletire, az Isten
nec patikájából, hasznos orvosságot hoztam, sz. Lelkénec 
bőséges ajandékival erőtelensegemet giamolicha, elmé
met es nielvemet ugi igazgassa, hogi ez Tekintetes sz. 
gwlekezetben mostani beszédem, légien szent nevének di-
cheretire ; az jelen valo hiveknec penig lelkeknek epwle-
tekre szolgalljon. 

T i penig Tekintetes es Nagyságos Urac es Aszonioc, 
tiztelendő lelki pasztoroc, vitézlő es nemzetes Némessec, 
tekintetes tanachbeliec, felső also renden valo bechölle-
tes férfiac es aszoniallatoc, kis ez sz. gweletkezetet jelen 
voltotokkal fel ékesitettétec, chendesz elmével, embersé
ges io akarattal, az en mostani beszédemet meghalgas-
sátoc : tudatlan iffiu voltomat méltosagtockal meg segic-
hétec, es minden emberi giarlosagbol származót fogiat-
kozasimat, igaz atiafiui szeretetnec bő palástiéval be fe-
dezzétec s el töröljétec. 

Miérthogy penig, Isten segedelme ne lkwl , mi ma
gunktol (lapszélen: 2. Cor. 3. 5.) valaminec chac meg 
gondolasara is alkolmallanoc vagiunc: buzgó köniörgé-
swnc által, kerjwc ő Felségenec menniei segedelmét, es 
fejenként mondgiuc. M i Atianc etc. 

Veszec tanúságunkra valo igéket, az Szent János 
menniei ielenésről irot könjvénec X V I . részéből, Christus 
Urunknac imez számos igéiéből, holot igy szo l : Imé el 
jövöc mint az lopo. Boldog az k i vigiáz, es meg őrizi az 
ő ruháit: hogi mezítelenen né járjon, es megh né latta-
sanac az ő szemérmei. 

Ezec az magiarazatra fel vöt igék : kiknec rövid ér
telméé utan, elől számlálom az mi Christusban kiegiesen 
niugovo Rakocj Sigmond Atiank életénec rövid historiaiat. 

Alábbiakban helyszűke miatt a beszédnek csak utolsó részét, 
az életrajzot közöljük. 



Következíc immár fel tőt czelomnac utolsó része, az 
m i idevezwlt Patronusunk eleténec historiaia : hogy en-
nekis megh hallására egi kiczinj időt engedgietec, felette 
igen kérlek. 

A z Aegyptusbelieknek sok szaz esztendőtől fogvan 
valo jo szokasoc ez v o l t : hogi midőn valamel i neveze
tes fő renden valo ember közwlöc k i holt, minekelőtte 
koporsójában az el temetésre be töttéc, az megh holtat, 
az kinec kedve tartotta, wado ln i meg engedtéc : k i ha 
gonoszul talaltatot élni, az biraknac törvenjből k i ment 
itiletek szerint, az el temettetésre méltatlannac itéltéc lenni. 
Ha penig jámborul élt, az ő életenec dichéretihez kez-
dettec, es giermekségetől el kezdvén, minden jószágos 
chelekedetit illendő oratioval elől szamlaltác. 

Val i ion s tehát kichoda tulaidonittia nekem vétkül, 
hogiha én, i l l ien bechwlletes gwlekezet előt, ez helien, ez 
Istennec székiből, az mi sz. életw patronusunknac maga 
viselését, ioszagos chelekedetivel egietemben rendel elől 
számlálom ? Kivalkeppen hogi ez dicheretnec nemével; 
miképpen régenten az Romai iffiac nagi dicheretes dol-
goknac megh proballasara fel inditat tac: igy az mi fel 
serdwlt vitezeinknekis légien mintegi twndöklő tükör sze
mek előt, meliben be tekintvén, illendő példával mint egj 
ösztönnel, emlékezetre méltó dolgoknac követésére fél 
gerjeztessenec. 

Szwletet azért ez mi Tekintetes Nagsagos szent em-
lékezetw Rakoci Sigmond urunc, szegeni orszagunknac 
Uyvár megiéjében, az ő édes szwleitől rea maradót ha
zában Felső-vadaszon : mikoron irnanac Christus szwle-
tese után negiven negi esztendő fölöt ezer öt százban. 

Att ia Rakoci János, noha nem felettéb nagi méltó
ságú, mindazáltal nemes agyból szwletet bechwlletes fő 
ember v o l t : ugi mint, k i dicheretes hirét nevét, jó erköl-
chével es maga viselésevei minden rendeknél bechwlle-
tessé, kedvessé tötte volt. Ez joszagoknac kivalkeppen 
valo gwmölcheit urunkban ő Nagyságában annira be o l -
tota v o l t ; hogy mi helien idejében es testénec allapattia-
ban giarapodni kezdet, mindgiart meg felelt imez közön
séges beszednec: Generosa plánta statim est cum fructu : 
A z jo nemű palánta, mingiart hasznát mutattia. 

Ez ő Nga io indulattiát az Attya latvan, mihelien 
giermekdéd allapattia engedte, viraganac idejét hevolko-
dasban mulatni nem hadta, hanem elmejénec iobban meg 
élesítésére, es az tiztességes tudomanioknac tanulására 
scholaban jártatta : értvén s tudván azt, hogy az deaki 



tudomány kivaképpen ezért volna kedves; mert az diche
retes természetet ékesen fel ruházná. Ottan az eszes 
találna, honnét elmejénec jószága meg erőssitetnéc. Ottan 
az fejedelem találna, miképpen kellene az ő alatta való
kat eggiességben tartani. 

Sőt az mi legnagiobb: ez fejwnc felet valo kerec 
égh alat nem lehetne ollian méltóság, melliet az deaki tu
domány fel nem ruházhatna; ugi mint, a honnat mint 
egy kut főből, származnánac mind az io törvéniec; mind 
az közönséges társasagnac eszes gondviselői, segédi. 

Az Scholaban penig hogi idejét nem haszontalanul 
foglalta légien, ni lvan vagion. Mert migh az kegietlen be
tegség ő Nagysaganac keze erejét el nem vötte: nem 
chak akarattiat Írhatta levélben, es masnakis keze irasat 
olvashatta e l : de mégh tőb foglalatossága közöttis, az 
szent Biblianac, es az j o l viselt dolgokról irot könjveknec 
olvasásában magát giönörwségesen giakorolta. 

De mi haszna nekem ezeket, kic maid mindenekkel 
közönségeséé, elöl számlálnom. Azoknac az jószágos dol-
goknac elől beszéllésere térec, kic ő Ngnac tu la idon i ; 
mellieket annál örömesben hozoc elől, meljnél inkab 
azoc, nem chak a mi szwc országunknak tudására; ha
nem mégh az mesze k i terjet idegen nemzeteknekis 
értésere vadnac. Mert mihelyen ő Nga valamenire felser-
dwl t : az ő belé Istentől öntetet kwlömb kwlömb féle 
ajándékokat, tobzódással avagi tuniasaggal nevekedéseben 
megh nem foitotta: sőt inkab elméjét nagi es kivalkeppen 
valo dolgoknac gondolattiaban foglalta ; testét penig, a-
maz régi hires neves Romai vitézec modgiára, lovaknak 
niargalasaban, puska kézíjai valo lövöldözésben, maga 
korachukkal valo kwzködésben, ugyannira giakorolta ; 
hogj minden hozza hasonló ifiakon diadalmat vöt. 

Thucydides (lapszélen : Libr . in oratione Brasidae.) 
három dolgot k ivan az vitéz emberben. Hogi az hadnac 
mindennémw kimenetelére készen légien. Hogi mindent, 
melj az vitézhez illetlen volna, szégienlien. Hog i előtte 
járójához h w és engedelmes lsgien. 

Mind ez három dolgot ő Ngában mégh giermekded 
idejébennis fel talaljuc. Mert megh gondolván azt, hogj 
az jószágos chelekedetre vivő ut darabos es meredec 
volna : (lapszélen : Cyrillus) meljen senki nagi faratsagos 
munka nelkwl nem járhatna : Minekokaért éhséget, szom
júságot, az égnec minden fergetegit, hevét, hidegét, esső-
jét, (me'ljektől az giengén tartót iffiac felette igen irtoznac) 
kivalkeppen valo chendességgel szenvedte : hogi igy mind 



az vigiazasra, s mind az hadi forfelioknac könniebben 
valo el viselésére alkalmatosb lehetne: inas modgiara 
földön egi pokroczban sugorgani nem szégienlet: soc 
eczakakon szemét alomra be nem h u n t a : magával el hi
tetvén az t ; hogi senki jo fejedelem és hadnagj nem le
hetne, va laki az hadakozasnac modgiat fondamentomatol 
fogvan megh nem kostolta, tanulta volna. Mely iffiusaga 
viraganac gwmölchét, mind az Ngos boldog emlékezetw 
Prini Gabrielnec fegiver hordozó kedves inassagaban : 
mind kivalkeppen ez Ur halalanac utanna, amaz hires 
neves Eger varában, az kegies emlékezetw Ngos Forgách 
Simon es Ungnad Christoph capitansagokban megmutat
ta. Mert sok féle k i wtésekben es chatakban, az ellen-
segget oly bátran kopiat tört es vagdalkozot : hogi soc 
fő vitézeknec emberséges io akarattiokat j o l viselt dolgai
ért magahoz édesítvén, méltonac itiltetet, k i Egren az iffiu 
vitézeknec Hadnaggia lenne. (Lapszélen : Junioris militiae 
capitaneus.) Mely hivatalban, ugi mint Istentől az viadal
ra felkent vitéz nagi dicherettel viselte magát: ketségnel-
k w l titkon nógatván ő Ngat Christus Urunknak imez mon
dása : J ámbor es h w szolgám, kevesen h w voltai, ennek-
utanna sokra bizlac. (Lapszélen : Mat th . 25. 21.) 

Ez jó indulaton mint egy garadichon Isten lassan 
lassan feljeb vite : mert chaszar urunc ő Felsége io en-
gedelméből, nem soc idő mulvan, amaz Magiar ország 
vég erős hazában Szenderő várában levő hires Magiar 
vitézeknec capitanniava tétetéc: az holot, miért hogi i m 
már tizti utan az ő vitézi karjánac szarniát inkab k i ter-
jezthette : elmejénec es erejénec vitéz emberhez illendő 
jelenségit meg akarván mutatni : hazanknac szomszéd 
ellenségivel minden alkolmatossag által szemben szállót: 
kiket néha futva szalaztot: giakortab az Istentől köszö-
rwltetet kardal , véreket az földre kiontván meg szégieni-
tet, öl t : nem keveset kemennien meg kötözvén, az ő giő-
zedelmehec szekere előt nag trombita szóval fogságra vite-
tet. Ez ő Ngnac capitansaga idejében probalt nevezetes 
harczoc közöt, kivalkeppen valo emlékezetre méltót kettőt 
talalunc. Első az : mikor az Fileki , Szechéni és Nógrádi 
négy B é c az Budai Törökökkel, orszagunknac puztitasa-
ra, nem kisseb bátorsággal, mint erővel k i wtvén, Han-
gatsot, Sápot, Domakot el rablottac v a l a : ő Nga követ
vén az világ biro Nagi Alexandernec példaját, minden 
késedelem és haladék nelkwl, az ő Nga capitansaga a-
lat levő vitezeckel, es egiebwnnet valo kevés szamu sereg
gel, az Saio vize mentében, Kazánal Isten segedelméből 



az ellenséggel meg wtközéc : bennec sokakat le vaga : 
nem keveset fogságra vit ; es szép niereseggel, nem chak 
az giőzedelemmel jart vitézeknek, de mégh a körwl valo 
vidéknek is nagi örvendezésevel haza tért. Továbbá 1577. 
esztendőben, nem kisseb méltóságú hirt nevet talált amaz 
Szixai első harczkor Szent Marton nap táiban : mely giő-
zedelmes viadalnac nézésén, mégh amaz magos égen 
akkor támat wstökös chillagis örvendezet: es vilagosko-
dasaval, maid mind egi tanubizonsagot töt, ő Nga ackor-
béli hiven valo forgolodasanac, hamar napon valo megh 
fizetéserői. 

Mert latvan orszagunknac gondviselői ő Nganac se
rény forgolodasat: nem itilléc méltonac lenni, hogi chac 
az Szendereijec dichekednénec i l l ien választót vitézzel: 
es hogi dicheretesen viselt dolgai ott az hegies vőlgies 
erdős földön maid mint egi el temettetnénec: hanem az 
ő vitézi karjanac taga^ab mezőt választván, Egri fő capi-
tansagra emeléc: mely bechwlletes capitansagaban sem
mit nem gondolt, mely hazanknac hasznára nem lőt vol
na ; semmi dologhoz nem kezdhetet, a honnét va lami 
kár, vagi gialazat következhetet volna : sőt minden cha-
takban, wtközetekben oly jó szerenchés előmenetele v o l t ; 
hogy mihelt az ellenség az egri veres tafota rongios zász
lót távol földön megh lattá, egessege felől jó idején gon
dolkodni szégiennec nem tartotta. Ez ő Nga capitansaga
ban. va la 1588 esztendőben amaz nevezetes es giőzedel-
mes Szixai masodic harcz Szent Mihály napján ; holot 
szemelie szerint vitéz módra harczolvan : az ellenség 
közzwl sokaknac holtiglan valo siralmas jait, az fogljok-
nac kedves megh szabadulást, szegénj meg pusztult ha
zánknak ideig valo pihenést, az kereztien vitézeknek drá
ga szép niereséget, ő maganac öröcke valo hirt nevet 
nagi giőzedelmével szerze. 

Ez harczolas utan 1593 esztendőben, Filec es az 
töb végh hazaknac vtsza nierésekor, mind karjavai, eszé
vel , mind penig soc költségével ő Nga minniajunknak 
menit hasznait légien, ni lvan valo tanubizonsagot teszen 
felőle nem chac az Magiarsag, hanem mégh az Felséges 
Rodolphus Romai chaszaris, országunknak ez minapi k i -
rallia, az ő Nganac jo kedvéből ajándékozót czimer le
velében. Mert midőn lattá volna ő Ngat, hogy viselt do l -
gainac, bölch es eszes elméjenec szárniaval, az tőb ne
mes renden valo emberec felet, mint az sas az tőb ma
daráé felet fellieb emeltetet vo lna : akarván ő Ngahoz 
valo belső io akarattianac kilső jelenséget megh mutat-



n i a : eczersmind ő Ngat az Magiar országi zászlós Urak-
nac seregeben fogada: nevét is penig az Magiar tanach 
Uraknac regestomaban i ra ta : meg akarván amaz mondas-
nac fe le ln i : Sol illustrat radiis caelum et terras; honor 
hominum actiones praeclarissimaque facinora : (Lapszélen : 
Pontanus: De magnanimitate.) A z a z : A z nap fenievel az 
eget es az földet meg vilagositt ia: de az tisztesség az 
embereknek' hires neves chelekedeteket meg ékesíti. 

Ez bechwlletes meltosagnac ajándékozásával eggwt 
ő Nganac eleitől rea maradót czimerétis meg uita, öreg
bité. Mert amaz régi unicornis helwt, latunc immár két 
koronás k i terjeztetet szarnial valo sast, kiknec job labok-
ban egy egy mezítelen k a r d ; az czimernec penig alljan 
három kőszikla tetején egy két k w l w j w kereket. 

Akaródé penig meg tanulni, mit akarjanak mind 
ezek ? H a l d meg s tanuld megh. Miképpen hogi az sas 
az Jupiter pogani Isten madaranac, az tőb madaraknak 
penig kirall ianac mondat ic : Ezenképpen ez mi idvezwlt 
Urunkis Christus h w szolgajánac, Chaszar kedves hivé-
nec es Magiar orzagnac jo segedelménec eletében méltán 
neveztethetet: mely tiztesseget az sas feiekben valo ko
ronáé abrazolnac : az ő job labokban valo mezítelen 
kardoc, kwlömb kwlömb féle chatakban faradhatatlanul 
valo vitéz forgolodasat példazzác. De vali ion s mit jegiez 
az czimer hármas kőszikláján alio kerek ? Mit ? Ez amaz 
igaz szerenche kereke, kinec hét kwlwje , eleténec hét k w 
lömb kwlömb féle szerenchejet abrazol ia : es az also 
szegénj rendből először Egren iffiu vitézeknek Hadnagy-
sagra, másodszor Szenderei Magiar Capitansagra, har
madszor Egri Capitansagra, negiedszer Nagsagos Ura-
sagra, ötödször chaszar ő felsége tanachossagara, hatod
szor Erdeli Gubernatorsagra, hetedszer Erdeli Fiedelem-
ségre ment allapattiat vilagossan mutattia, es chelekedeti-
nec vége bizonittia. 

Xenophon azt írja, (Lapszélen : L ib . s. Graecarum re-
rum.) hogi midőn valaki eleténec negiven esztendejét 
megh halatta, nem tartozót tovab vitézkedni; de mind 
ezzel sem gondolt ő Nga : az ő elebbi pália futásától 
megh nem akart chökönni, hanem vensegebennis orszá
gunknak teste szakadasavalis akart valami kichiny chen
desz pihenést szerzeni. 

Tanubizonsagot teszen az ő Nga Uri vitézségéről az 
ellenségnek 1594 esztendőben Thuranal valo meg verése : 
Hatvan varanac visza nierese: es 1596 esztendőben az 
kereztesi harczon valo io forgolódása: melliekről ha én 



érdemec es meltosagoc szerént akarnéc szollanom, be-
szédemnec vége eleb az nap niugatnál nem lenne. 

Adgion az sz. Isten, szwkseges is volna bizony, 
szegénj hazánknak mégis egi Bonfinius Anta l t : k i az nio-
morusagban be merwlt Magyarorszagnac magával egywt 
meg holt Cronica irasat, halottaiból fel támasza, es az 
Magiarsagnac viselt dolgait históriában irja. 

De hogy ezekrőlis immár többet ne szoliac. Va l i ion ? 
kichoda volna itten közzwletec: az k i nem emlékeznéc 
orszagunknac ez minapiban valo siralmas esztendejéről? 
mikoron amaz ket ravasz olasz vad kan Jan. Jacab Bar-
bianus es Basta Giőrgy, minket Magiar kereztieneket or
szágunkból k i akarnac vala túrni? mikoron hazánkban 
soc wres kard hivelieket lattunc, mikor soc puska ropo-
gast hallottunc, mikor meg mondhatatlan rettegéseket 
szenvedtwnc: mikor amaz szent emlékezetw Bochkai Ist
ván Fejedelmwnc minden vélekedéswnc kivől Istentől o l -
talmul adaték : vali ion ? kichoda az, az k i akkor ő Nga
nac soc esztendőé által megh érth bőlch tanachaval nem 
é l t? kichoda az ki az friggiel hozzanc köttetet mostan 
szomszéd barátinkat, hogy országunkban kart ne tegienec, 
barátságos beszédevei es ajándékozásával tartoztatta? 
Azt mondom, es minden hallottara, az mit hallottam, mon
dom : hogi ha ez mi varunknac es Makoviczánac kő 
falai szolhatnánac: hazánknak megh maradására mással 
közlöt bölch tanachit tálam maidan kikialtanác. Nem illic 
tehát hala ado woltunkhoz ő Nganac enni jo chelekedeti 
mellől száraz lábbal el mennwnc. 

Idvezwlt Bochkai Fejedelmwnkis ez ő Nga eszénec 
jo ézit érzette vala. Minekokaert hogi Erdélyben, ő Fel
sége távol létében, valami támadás ne lenne, ő Nganac 
akarattia ellen, sok szép beszedi utan heliette Guberna-
torsagra be kwldé: mely tiztben az országot oly kegies 
At ia i módra birta es igazgatta : hogy Bochkai Fejedelmwnc 
keserves halála utan, az hires neves Erdéliec ő Nganac 
hiven valo forgolodasaért illendőb fizetést nem adhattac: 
hanem hogi az ötben lakó három nemzetnec eggiező 
akarattiabol Erdeli Fejedelemségre választanáé: es ugi 
mint Istentől mutatót Fejedelem Att iokat uralnác es en
gedelemmel halgatnác. Ebben ez méltóságos allapatban oly 
mértékletesen viselte magát, hogy az mint az Agathocles 
királyról olvassuc, el nem feletkezet rola, mi volt, m i volna, 
honnét, kitől és miért vötte volna jelen valo tekintetes a l -
lapattiat. Ennec igaz voltát meg mutattia, az ő Ngatol Er
délyben verettetet öreg araninakis fe lwl valo irasa, me-



liet vöt vaía az szent Pal Apostol leveléből ez i g ikke l : 
(Lapszélen: Roman. 9. 16J Non est volentis neque cur-
rentis sed miserentis Dei. A z a z : Nem azé az k i akarja, 
sem aze az k i futtia, hanem az köniörwlő Istené. 

Plutarchus i r j a : (Lapszélen: In moralibus.) Mikép
pen az j uh mellet valo komondoroc, nem azért vigiaznac 
hogy magokat, hanem hogy az juhokot, féltic: Ezenkép
pen az jo Fejedelemnec nem annira szwkseg magát, 
mint országát félteni. Annakokaért ő Nga midőn mint 
egi okos őr alio, ma id mint egi szemével látná, mind az 
Erdelj országra követközendő szél veszi háborút, mind 
testi erejénec az sok gond es idő miat napról napra valo 
fogiatkozasat: Erdélytől kegies A t i a i módon végh boc-
huját vővén, ez testi életet ahol Istentől vötte volna, az 
halai által ott ismeg le akarván tenni, országunkban visza 
t é re : mely ő Nga Erdélyből va lo k i jővetelinec okat 
Tartszalon szájából ezt hallot tam l e n n i : Mert nem akar
tam, úgymond, kereztién vér k i ontasaval magamnac 
nagiob uraságot keresni. 

Ezek ő Nga idejénec iob korában az hadakozásban 
dicheretesen viselt dolgainac rövideden valo elől szám
lálása : következnec immár azoc az jószágos chelekede-
tec, mellieket az had kivől ő Ngaban kezwnkel maid 
ugian megh tapaztaltunc, mell iekkel volt Istenhez, fele-
barattiahoz es magahoz. Tikteket mégis kérlec, besze-
demnec utolsó reszechkéjetis chendeszen es minden 
unatkozás ne lkwl megh halgassátoc. 

Istenhez valo kegiességenec es emberekhez valo 
szeretetinec ni lvan valo tanubizonsagi vadnac m i nalunc. 
Mert ha Joseph Patriarchanac az ő Att ia hazahoz valo 
kegiessége, hogi elégedendő gabonával táplálta, méltán 
dichertetic az sz. i rasban: miis méltán fogadgiuc bechöl-
letes emlékezettel es hálaadó szivei ő Nganac imez ke-
giességet. Mert midőn lattá vo lna egész országunkban 
va lo hiveknec lelki éhségeket, az elő istennec oh es 
U y Testamentomat, kit m i szent Biblianac hivunk, mely 
mégh Magiar nielven egeszén nalunc nem vala, nagy 
szorgalmatossággal, soc költségével, szép világos őreg 
betwkkel 1590 esztendőben Visolban k i niomtattatta. 
Me ly annival nagiob kegiesség, menivel az lelki ehségh 
nagiob es szörnjwb az testi éhségnél. 

Ehez járul ezis, hogy m i n d életeben nagi sokszor, 
m ind penig chac halála előttis, soc kereztién tudós iffia-
akat idegen országokban, az tisztességes tudomanioknac 
tanulásáért tulaidon költségevei kwldött: kiket, mihelien 



palia futasoknak célját elérvén országunkban visza tértec, 
mingiart hazankbéli scholaknak es ecclesiaknak gongia 
viselésere, kegies At ia i indulatból származót jo akarattal 
osztogatot: az kic j o l tudom, hogy az kic mégh hazánk
ban é l n e c ; avagy mégh mostis Németországban tanulnac, 
hálaadó voltokat (miért hogy erőtelen allapattioc miat 
kwlömben nem lehet) dicheretes emlékezettel megh m u -
tattiác. Azokis el hittem ő Nganac maradékihoz haladat-
lansagnac vétkében nem talaltatnac: kiket el hagiot 
igiekben tanachaval táplált: kiket szegény niomorult al la-
pattiokban költseggel, gabonával segitet: kiket az ellen
ség sarcza alol pénzével k i váltván, szabadsagoson élni 
engedet. 

Thovabba az kegielmes nevet noha ő Nga fel nem vötte, 
es magát azzal nevezni nem engedte: mindazáltal mind 
beszédében, mind chelelekedetiben kegielmes v o l t : tud
ván azt, hogy itt ez földön Istennec képét es tisztit v i 
selné, kinec tulaidona volna az kedvezés es köniörwletes-
ség : melj jószágban inkab akarta Isten 'niomdokát, hogy 
nem mint ember szokását, követni. Annakutanna aztis 
j o l tudta, hogy nem fene allatoknak, hanem egj igiw em
bereknek parancholna: kiknec jo akaratú engedelmessé
geket, semmivel inkab magahoz nem édesíthetné, mint 
kegielmes es niajas beszédével, az mint ezt Salamon 
(Lapszélen : Prov. 20-28.) bizonitt ia mondván: Thronum 
Regis corroboratur dementia. A z kiraljnac kegielmesseg 
öregbiti birodalmát. Es miképpen hogj az A n i a méhnec 
avagj ugian ninchen fulakja : avagi ha vagionis, mást 
véle megh nem ch ip : ezenképpen ő Ngais az mint, m i 
kor es kikhez illet, kegielmes engedelmes v o l t : giakorta 
szájában viselvén Szent Pá lnac (Lapszélen : Rom. 12-ult.) 
imez mondásat : A z embertelenséget, emberségeddel giőzd 
megh. 

Tellies életeben penigh mértékletes es józan elméjw 
v o l t : mert az tobzódástól nem kwlömben félt, retteget, 
mint az eczaka járó kormanios mesterec az tengerben 
való kőszalaktol. Hallottam nem igen régen ő Nganac 
soc esztendőtől fogvan kedves vitéz szolgaiat azzal d i -
chekedni, hogy soha nem lattá volna ő Ngat italtol meg 
részegwltnec lenni. 

De am bátor az emberek semmit ne szóllionac, az 
ő Nga kegiessegeről soha el nem feletkeznec ő Ngarol 
az Isten igéjénec halgatasara régen chinalt templomoc, 
kiket romlót es puszta allapattiokbol szépen fel epitet: 
kic közzwl ez Szerenchi fondamentomatol fogvan, illien 



szépen az mint lattiuc ő Ngatul rakattatot: mely templom 
az ő kegies Uranac halálán valo szomorú banattiat, fe
kete giaszban öltözőt falával es székivel bankodvan je
lenti : ohaitia ez praedikallo széc, sirattia az benne valo 
nép, es méltannis sirattja. Mert (hogy régi időt elől ne 
hozzac) erőtelen hazanknac imez rendel Istenben elalutt 
Ngos szövétneki utan, Homonnai István, Forgách Simon, 
Dobó Ferencz, Bathori István, Chaki István, Bochkai Ist
ván, Thőkeli Sebestien az en tanusagomnac vezére, Niari 
Pál urac utan : ez égj megh ért öreg Ur v a l a : kit ez mos
tani időben, orszagunc twkörnec, Ngos urac tanach tár 
haznac, Némettec egiebb rendekkel oltalomnac méltán 
ismerhettek, ki t az sz. Isten, miképpen amaz Geth varas
ból valo Obed Edomot (Lapszélen: 2. Sam. 6. 11.) megh 
aldot vala, hogj az Isten frigy ladajanac böchwlletes 
szállást adot v o l t : ezenképpen ő Ngatis Isten hozzája valo 
kegiességeiért, minden ő elei fölöt annira megh ajándé
kozót vala, hogj méltán dichekedhetet, hogy ő Nga adot 
volna az Rákóczi nemzetnec Ngos nevet es böchwlletet. 
M i annakokaert mind ezeket j o l értvén es t j d v a n , imez 
előttwnc valo fekete virágos kamuka zászlóra, mely diche
retes emlékezetre ez templomban fel tétetic, az ő Nga 
nevét arany betwkkel méltán irtuc fel, imez deac ver-
seckel-

Hic Sigemundus ovans post ultima fata Rákóczi, 
Pannóniáé columen pace sagoque cubat. 

Agria fortunam est cujus mirata secundam 
Hectoris, amoenum Caesar et ingenium, 

Dacia protectorem, atrox sed Turca flagellum, 
Nos patriae cives mite patrocinium. 

Quare Pannónia, Agria, Caesar, Dacia, cives, 
Justa patri patriae solvite cum lacrumis. 

Magiarul ma id ennit teszen. 
It fekszic Rákóczi Sigmond, 
A z jámbor felőle jot mond. 
Magiar orszagnac támasza 
Vala Chaszarunc tanacha. 
Szendrő chudalta erejét, 
Eger karját nagy elméjét. 
Erdélj szerette oltalmát, 
A z Töröc félte hatalmát. 
M i honniunkban lakó népec 
Ohaitjuc mint igaz hivec. 
Azért Szendrő, Magiar, Eger, 



Chaszar, Erdélj — s minden ember: 
Sirassad édes Atiádot 
Megh holt Rákóczi Sigmondot. 

De miért számlálom mind ezeket elől ? Miért ? Hogj 
minden rendeknél nilvan légien, ő Nga minemw ruhával 
löt légien Istentől fel ekesitetvén : oll iannal tudni illic 
hogy az Szent János jelen valo tanubizonsaga szerint 
halála orajan mezitelenwl nem talaltatot. 

Ha k i volna penig itten avagi masut : az k i ő Nga-
ban valami fogiatkozast rágalmazna: Szent David király 
es Prophetatol (Lapszélen: Psal. 15. 3.) tanulja megh, 
hogy egy emberis ninchen vétec n e l k w l : es az k i min-
dennec kedveben akarna lenni, annac jo reggel kellene 
fel kelni, H a kinec ezis nem elégh, Christus Urunc mond-
gia, (Lapszélen: Joh. 8. 7.) az k i bwnnélkwl valo első-
benis az vessen követ az bwnösre. 

Ez sok kilső chatác utan, Isten ő Ngát szerelméből, 
mint az szent Jobot teste erejénec fogiatkozasavalis megh 
a jandekozá : hogy az soc hadakozás miat el farát keze 
es laba immaran meg niugodnéc: es az erőtelenség által 
minden szempillantásban eleténec rövid voltáról r reg em-
lékeztetnéc. Melliec mindazonáltal ő Ngát hazajanac h i w 
szolgalattiatol el nem vonhatác: hanem Rákóczi Giörgy urun
kat az Istentől újonnan mutatót kiralynac megkoronázására 
az Posoni gwlésre fel bócha ta : es orszagunknac, jöven
dő chendesz allapattia felől valo jo vegezéseket nagi o-
haitassal várta. Mihelien penig bizonnial meg értette, hogj 
immár Matias király Urunc az kiralsagra fel kenettetet : 
követvén amaz vén Simeont, Istennec az ajándékért ha
lat adván • az koronazat utan maid harmad fel hét tel
vén, édes hazájától utolsó bochuját vővén, az mely he
lien Isten nekwnc adta vala, ismét azon helien magát Is
tennec adván, 1608 esztendőben, karachon havanac ötö-
dic napján estve (üresen hagyva) órakor, mikoron élt vol
na 65 esztendeig, ez halaiból éleire, ez faratsagos munka 
alól niugodalomra, az faidalombol egességre, az siralom
ból örömre, az tömlöczből szabadságra, ez testi életből 
öröcke valo életre mene : holot mostan az Ur Istent farat-
sag nelkwl lattia, unakozas ne lkwl szereti, végh ne lkwl 
dicheri. 

Ha annakokaert az elmúlt masodic eczakan valo 
hold az ő fogiatkozásával ő Ngat giaszolta: méltán ke-
sergwnk mi minniajan ill ien oltalmunknac tőlwnc el tá
vozásán ; méltán bankodunc hazanc fő oszlopanac el 



romlásán: mi ő Nga szo fogadó hivei szerelmes Atiank-
nac meltan jaigatunc halálán : kivalkeppen ha meg gondol-
juc, Aszoniunc ő Nga minemw hitves házas társatok ez 
jelen valo három Ngos Urfiac minemw Attioktol , orszagunc 
Ngos Urai minemw barattioktol, az Rákóczi nemzet mi
nemw ékehsegtől, az jobbagioc minemw oltalomtol, az 
szwkölködők minemw taplalo Att ioktol fosztattac megh. 

De azért ugi keseregjwnc, hogi illetlen sirasunkal az 
ő Nga boldogságát ne iregiel jwc: mivelhogy Istennec jo 
teczéseből mi előttwnc ment k i innét, az k i m i előtlwnc 
jőt volt i d e : es az mint Ambrus Doctor szol Theodosius 
chaszar felől, ő Nga hagiot még nekwnc gondviselőjwl 
három szép virág szálat, kikben ő Nganac hire neve mint 
az nap twndöklic. 

Ezeket szent Isten az te Ecclesiadnac chendesen va
lo táplálására tarch meg ; az te hitedben es félelmedben 
naponkent nevelied, öregbiched : es mint az Salamon k i 
rályt idejec fölöt tanachosival egietemben eszel, bölches-
seggel ajándékozd megh. Aszoniunknak ő Nganac penigh 
szomorú szivét vigaztalo szent lelkeddel szalljad megh, 
hogy ez szomorú siralmat békeseges twressel giőzze 
megh. 

Te penigh hires neves vitéz Rákóczi Sigmond, Isten
nec el alut hive, meny be az te agias hazadban, kit éle
tedben niugodalmadra chinaltattal: te Christusnac szen
teltetet vitéze, ved el soldodat az öröc boldogságot: te men
niei király ez te meniegzői ruháddal fel ékesitet hívedet 
v i d el be az szenteknek lakodalmában, tarch menniei 
Mannaval , itasd éltető vízzel, ruházd fel öröc élettel. 
Minketis penig ez testi sátorunknak le tévese utan, aján
dékoz megh az menniei hervathatatlan koronával ; mely-
nec meg nierésejert fejenkent mondgiuc. Pater noster etc. 

III. Gyászbeszéd Rákóczy Lajos fölött. 1612. febr. 29. 

Concio funeralis in sepultura Magnifici domini , do
min i Ludovic i Rákóczi, habita in templo Szerenciensi, 
A n n o 1612. 29. februarii, die mercurii. 

Mindenféle rendekből számoson ide gwlekezet, bö-
chwlletes halgatók, Christusban szerelmes Atiamfiai . 

Jeremias Propheta cap. 9 .—1. az minemw igeckel 
siratta régenten az sidoknak veszedelmét, az t i engedel-
metekből, szabad légien nekem is ugian azon igeckel si
ratnom, az Magiar nemzetnek borotva élire jutót mostani 
allapattiát, es igy szol lanom: Oh ha va laki az én fejemet 



vizekké változtathatna, es az en szemeimet könyhullata-
soknak kút fejévé, hogj mind ejel nappal szwnetlenwl 
siratnám, az Magiar ország Nagyságos Patronusainak ha
lalat. Mert szemeinkel lattiuk, hogj az magossagbéli k i 
rály, az mi bwneinktől fel gerjeztetvén, halálos nilait ké
zivében tötte, ideget ellenwnk megh húzta : es az kikhez 
országunk siralmas igiében oltalomért foliamodhatot volna, 
azokat eggienként kettőnként el lövöldözi: es az követ-
közendő fel tamadasnac boldog remensége alat koporsó
jukban téteti. Ez kereztién Patronusoknak seregebői valo 
volt, (nogj én mostan töb sok Nemzetes urakról semmit 
ne szolliak) amaz, hires neves Nagyságos Rákóczi Sig
mund : kinek ez előt három eztendővel ezen ez szent 
helien, ezen fekete székből parentaltunk. 

Ezen vitézi seregből volt ez mostan fekete koporsó
ban előttwnk fékwvő Nagyságos Rákóczi Lajos, Achil les 
Battianac Hector öche, Magiar országnak szentelt vitéze-
kiknek bizoniara eletek szwkseges vala, hogj közöttwnk 
mégh mostannis élnének: es az országtól vőt jo hirért 
névért, életért, országunknak mint édes annioknak hiven 
szolgálnának, megmaradásáért hadakoznának, hogi ha az 
sz. Istennek más kwlönben nem teczet vo lna . Müs annak-
okaert az ő szent akarattiát tudván, hivatalanac örömest 
engedgwnk : es hogj az mi végre mostan ide gwlekeztwnk, 
Istennek dicheretire, nekwnk idvessegwnkre szolgáljon, 
alázatos szivei Iéleckel fejenként mondgiuk. Pater noster. 

Hogj ez sz. gywlekezet mostan ide valo jövetelinek 
valami hasznát vehesse: az Ur Istennek segedelméből 
rövid tanúságra valo igéket veszek, az Isaias Propheta 
irasanak I I I . részéből: holot az Istennek szent embere 
illienkeppen szol. 

„1. Mert ime az seregeknek Ura Istene Jerusalemböl 
es Judabol el veszi az tamazt es az táplálót, az keniér-
nek es viznec minden erejét. 2. A z hatalmast es az ha
dakozót, az birot es az Prophétat, az jövendő dolgoknak 
megh látóját es az vén embert. 3. A z ötvenedes hadna-
giot, az böchwlletest, az tanachost, az tudós mester em
bereket es az ékesen szollokat." 

A beszéd további része a fölvett textus alapján azt fejtegeti* 
hogy „Az polgári társaságnak, országnak, városnak, falunak, mikor 
leszen pusztulása, romlása, veszedelme." E fejtegetés után rátér Rákóczy 
Lajos életének ismertetésére. 

Mire va lo ez Praedikacio ? 
Twkör ez, meljben m i Magiarok ha belé tekintünk, 

meg lathattiuk országunknak amaz niomorult allapattiát, 



melliel Isten nem chak feniegetet; hanem ugian meg is 
saniargatot. Mert hogj en mostan semmit ne szolliak az 
eledelnek erejéről, országunkban maid chak egj vár me-
giét is nem találunk, meliből Isten k i nem szollitot volna 
egj néhány Nemzetes Nagyságos Urako t : varos, falu 
nints, melliet eszes Birotol, tudós lelki Tanítótól, böchwl-
letes Tanachostol, hires neves vitéztől, j o mester ember
től megh nem foztot : melliekből mit reménljwnk egiebet 
nem t u d o m ; hanem hogj az halaitól megh körniékeztetet 
fei az töb tagokat is utanna vonnia az koporsóban, hogj 
Magiar ország immár halálán vagion, es nekwnk Testa
mentumban siralommal meg aztatot jait hágy, ha Isten 
sz. Fianac kedvejért ujobban megh nem orvosolja. Mel l 
től hogj azon Isten oltalmazzon, az mostan mutatót tá
maszokat böchwlljwk, szeresswk es tiztelljwk : erőtelen-
segekből származót eseteket az Semmel es Japhettel el 
fedezzwk; hogj haladatlansagunkert el ne veszesswk. 
Ez mellett ő sz. Felségét imadgiuk, hogj az ő gabonájá
ban naponkent bochasson aratokat, k ik az igaz híveket 
kévékben kötvén, vigiék az örök életnek chwriben. Amen. 

Ez az Praedikationak első része, következik az 
második. 

Ollian értelemben vagiok, hogy ugian ezent kivanná 
Istentől mi nekwnk, hogj ha szolhatna ez előttwnk aluvo 
Nagyságos Rákóczi Lajos: k i felöl kereztién halgato ha 
tőlem tudakozol, egj igével mindent megh m o n d o k : mi 
kor ő Nagyságát Magiar országnak vitézének nevezem, 
mert igazan vitéz ur vo l t ; kinek vitézi chelekedetiröl az 
ő Nagysága Magnificentias czimer levele is bizonsagot 
teszen. Meliben azt olvassuk, hogy ő Nagyságának az 
vitézséghez iffjusagatol fogvan hailandosaga es szereteti 
levén : elsőbennis az vitézségnek scholajaban Eger vara-' 
ban, az Nagyságos Rákóczi Sigmond capitansaga alat az 
vitézséget annira meg tanulta volt, hogj Egerből kevés 
esztendő el mulvan Szendrő varában ment : holot vala-
hanj esztendeig Chazar ő felsége fizetésén élt, es az 
töb fizetet néppel vitézkedet. 

Thovabba mikor az Török és Magiar közöt valo 
iregjseg az hadakozásra ujob alkolmatossagot adot; 
(fölé i r v a : aitot nitot.) Szechen, Filek, es ugianackor az 
töb varaknak meg vételikor is egj nehanj szolgaival jelen 
v o l t : sőt mégh mikor Hatvan varát vitták is az Magia-
rok, es az Budaj bék Beglérbékkel az megh szállót vár
belieket megh akarta segíteni, Rákóczi Lajos volt az, az 
kinek az harczon alatta valo lovát az ellensegh puska golio-



bissal megh ölte, ő Nagyságát megh sebesítette : mellj vére 
hullásával megh bizonitotta jövendőben hazájának micho-
das vitéz fia lenne. 

Rákóczi Lajos volt, k i Nagj Giőr veszedelme utan, 
mikor Szinan Basa Comaront megh szállotta, saját költ
ségével fogadót népével, az also Magiar országbelieknek 
táborában ment, az Törökökre ki chapot, es egj nehanj 
Törököt elevenen fogót : kiket Posonban, az mostani 
Felséges második Matias kiraliunknak, ackoron Austr ia-
nac fő Herczegenec, ajándékon v i t t : melj Törököktől niel-
vet kapjanak es az ellensegnec szándéka felöl értelmet. 

Rákóczi Lajos volt, k i mind Vácznak, mind Hat-
vannac visza nieresében, nem chak jelen volt, hanem 
ugy mint serény vitéz az ellenseggel is szemben volt , 
véle megh vivőt, es közwle kit le vagot, kit penig ele
venen el fogót. 

Rákóczi Lajos volt, k i Eger varának utolsó megh 
szállásakor, az Szerench alat valo táborból, az Török 
táborra giakorta k i wtöt: es az el fogót Törököktől értet 
uysagokkal hírekkel, az chaszar mezei capitanit tartotta: 
sőt amaz vérrel veritező Kereztes mezején valo harcon 
is, nem gondolt mellette valo sok vitézinek karáva l : ha
nem az Török chaszar táborára oroszlány módra rohant, 
es az főbbik vezér Ibrahin Basanac sátorából, oll ian v i 
tézi predat niert, melliel mégh ő maga is az Romai Ru-
dolphus Imperator is dichekedet. 

Ezeknek utanna ezer lovag es gialog vitéznek capi-
tannia levén: mikor az ország fizetését fel vötte volt , 
Szolnok varosara ment, es sok népének fogiatkozasaval 
azt is meg égette. 

Mikor Basta Giörgj, az Chaszar hwsegetől el hailot 
Erdélj országot le akarta chendesiteni, Rákóczi Lajos tiz 
ezer Haidunak capitannia levén, az Erdelieket le wltette: 
az utan három ezered magával az Tiszán által költ, es 
az Báchmegiei pusztája után, az vas kapun találkozót az 
Szegedi es Bachi szanchak bekre, holot véres giőzedel-
met niert, mert az Békét ő magát egj nehanj mellette 
valo fő Törököckel elevenen el fogta: az megh maradót 
népét penig ugian ottan fegyverre hanta. Másod nap ismét 
onnat visza térőben, az megh nevezet puzta helieken, 
egj nehanj ezer rabló Törökre talált: kickel egj elsőben 
sullios chatát tartot; de végre azokat is meg giőzvén, 
egj részét ugian ottan meg ver te : más részét penig az 
Péter Varadgia Duna hidánal futtában le vágta. 

Rákóczi Lajos volt, k i mikor Szikéi Moses Török 



es Tatar segítséggel Erdeljben ment volna, ő Nagysága 
Rákóczi Lajos urunk négj ezer Haidu vitézével Tömös 
várra wtöt, hostattiat megh égette ; es szép niereseggel 
onnat is visza térvén, azt az hasznot chelekedte, hogj 
az Török segítségnek nagiob része Székel Mosestől el 
állana, es Erdeljből hazájában nagj szégien vallassál 
oszolna, térne. 

A z Erdeli hadnak le chendesitese után penigh, ő 
Nagyságát Basta Giőrgy Lippai capitannia tötte: melj va
rat mind addig az Chaszar hwsegeben tartót, mig az 
hamis hi tw Raczok Lippat az ő Nagysága hire nelkwl 
es akarattia ellen az Törököknek el ad tak : melj bői az 
kételenség Jenőben ő Nagyságát futva szalaztotta. 

Rákóczi Lajos volt, kí Budának utolsó megh szál
lásakor, ötszáz magával az Rákos mezején levő vezérnek 
táborára ütöt, véle vitéz módon harczolt ; minekutanna 
penig az Török ereje ő Nagyságát megh kezdette niomni, 
nagi karával félre allot. 

Végezetre az is Rákóczi Lajos volt, k i Vaczon fe
löl az Verőczenél valo Maximil ian Herczeg táborának öt 
szaz lovagh és gialogh magával, nagy segítségére volt. 

Vadnak ő Nganak töb sok vitéz chelekedetei is, me-
ljeknek elöl számlálásával mostan en töb időt nem akarok 
tölteni,holot az elől számlált dolgokból is ni lvan vagion,hogj 
az megh holt Rákóczi Lajos ő Nga vitéz ur volt , es orszá
gunknak eggik támasza volt. Ez ő vitézségiért Rodolphus 
chaszar Nagyságos nevel ajándékozta volt megh : (Fölötte: 
A— 1607.) az mostani király urunk penig szentelt vitéznek 
köszöntötte. Mely ő Naga vitézségit, mi imez fekete v i 
rágos kamuka zászlóra, melj emlekezetérth ez rákot sir 
fölöt fel fwggeztetik, deák versekkel il l ien képpen som-
maltuk b e 1 - ) . . . 

Hires neves vitézségi ezek Rákóczi Lajosnac: mel-
liekért (az mint megh mondám) az Chaszartol Nagyságos, 
az mostani kiraliunktól penigh szentelt vitézi nevet neiert: 
de sockal szeb es dichereteseb vitézségi az ő Naganak, 
melliel Christustol az örök életnek hirvathatatlan koroná
ját el nierte. 

Mert mikoron Palatínus urunk az Erdélieckel valo 
pacificatioban volna foglalatos: Rákóczi Lajos urunk ő 
Nga, az havasból alig jutót hazájában egessegben, mé
gis abban az Tractaban Tokajban jelen v o l t : holot szent 
János napiara virradolan reggel három es négy ora kö-

1) A latin és magyar nyelvű vers közlését érdemesnek nem 
tartottuk. 



zöt, mikor ágiaban niugodnek, az emberi nemzetnek ha
lálos ellensége az satan ő Nagaval szemben szállót, es 
az miképpen az chömörből származót betegség testét, 
azonképpen lelkét az lelki chata el faraztvan, nagy be
tegen Zomborra jőt, de az Satan sohul ő Nagatol chak 
fel lepesniéreis nem távozót: az meli le lki probat ő Naga, 
négj egész napig mindenektől el titkolta : hanem Decem-
bernec utolsó napján estve 6 órakor, mind az testi, mind 
az lelki betegség ő Nagat ugy anniera el erőteleni-
tette, hogj kénszeritetet lelki orvos felöl gondolkodni . 

Annakokaert az megh nevezet kis karachon estin 
estve, ő Naga. érettem is ide Szerenchre postán kwldöt, 
de eczersmind Barátot avagj Jesuitat ís az Exorcisala-
sert kivant. Szánon folivast ő Nagahoz jutván, bajos volt 
minden giogitasom, vigaztalo beszedem helitelen, mert 
egy nehanj oraig az Satan ő Naganak mégh ehak Istent 
is nem hagiot mondani. 

De azért ugian nem volt munkánk haszontalan : mert 
azt az szemtelen es merész kisirgetőt addig chapdostuk 
az Istennek fegjverevel az sz. irassal: hogj az pwszköl-
tető purgatiot el unván, hatrab hatrab kezdet állani, es 
az belegh urnák valet kellet mondani. Eifélről az idő vir-
rattara közelitven, az Sátánnal valo chatahoz az meg 
niugvas utan mind ketten ujob erővel hozza kezdettwnk : 
es hogj az Betegh Ur az vigaztalo beszednek nagiob h i 
telt adna, beszedemet el kezdettem az testi vitéznek az 
Lelki vitézzel valo öszve hasonlításán: rendel elől szám
lálván, hogi szinten ollian eszközök, költség tudniil l ik, 
szolga, fegiver, es bátor szw kívántatnék az le lk i , vitézben, 
az minemw vagion az testi vitéz emberben ; sőt meg azok
nál is nagiobbak, melyek ő Naganak oll ian kedvesek 
voltának, az Sátánnal penig ollian utallatosok voltának, 
hogj az Satan mindenestől el távozót, ő Naga penig az 
Isten igejenek hitelt adván, es kaput nytvan, nem chak 
Istent emiithetet, hanem velem egietemben szép köniör-
gest is töt. es az Penitentiai hét soltart is ékes nótára 
velem eneklelte. Végezetre oztan az sok faratsag utan, 
mint egy alom hozó orvosságul mondottuk el az har-
mincz eggiedik soltarnak hat első verseczkéit: mellieket 
minekutanna másod izbenis el mondottunk volna, legh 
ottan az a lom ő Ngat el borította, es chendesen el alut. 
Melyből megvirradva, hát az Sátán immár kisirgető fegy-
verit elveztette, es szégieneben többé az viadalhoz nem 
kezdet: ő Nga penigh minden szép es rut chelekedeti-
nec elöl számlálása után elebbeni vétkeit nem chak utalta, 



pökte : hanem mindent, nevezet szerint az iffiu öczei szol
gai az Balika Matiast, es az maga Chapi nevw inassat az 
ő parázna es kevel i eletekről az Penitenciara intet, min
dent az Istennek igejenek szorgalmatoson va lo halgata-
sara es tanulására es meg tartására az Istenért kért; főképpen 
penig az ő ket Nagos öcheit intette, es ez világtól telljesseggel 
ugy el bochuzot, hogj szeme elöl minden ezwst edenieket es 
noszoliaiaban valo fegiverelis kivitetet. ezt mondván, hogj 
ha, úgymond, ez vilagnac minden kazdagsagit egy ta-
nieron élőmben hoznakis, énnekem nem kellene. Hétfőn 
es kedden chendesben volt mind ebedig: ebed utan pe
nigh kezeit es lábait az halalnac szépen mind estveig el 
niutvan, estve oly chendesen holt megh, hogj ha feje fe
let ő Naganac nem állottunk volna, hálalat maid eszwnk-
bennis alig vehet twk volna. A z ő Naga halálos agiaban 
valo soc beszélgetési közzwl chak azokat számláltam elöl, 
mellieket hajam fel borzodasa nelkwl mondhattam ki , es 
az mellieknek Istentől en tétettem tolmacháva. 

De val i ion ezeket is miért szamlalám elől ? Először, 
mert ő Nga kénszeritet engemet, hogj valamit az ő Nga 
beteg ágianal láttam avagy hallottam volna, abban sem
mit el ne titkolnék, hanem mindennek k i hirdetnem. Sőt 
arrais kénszeritet, hogj haláláról verseket irnék, minden 
rendeket az ő Nga. példájával az Isten igejenek szorgal
matos halgatasara intenék, az templomban restség nelkwl 
valo fel járásra serkengetnék : melliet mivel hogj ő Nga 
eleteben nem igen giakorlot, bánta, es fohazkodasaval 
Istentől bwneinek bochanattiat ohaitotta, igérven ő Nga. 
szo fogadó voltat, ha Isten mégh eczer ez világra térítene. 

Második oka ezeknec elöl számlálásának ez, hogj 
az kereztienek ez világon Isten szerent éljenek, másoknak 
peldajokbol tanuljanak, szomszedgiok hazának égésétől 
rettegjenek, megh emlékezvén arról, hogj testi es lelki v i 
tézek légiének : es nem mindenkor engedtetik halálok órá
ján Rákóczi Lajossal Istenhez megh térni: mert ha az 
Satan az tudós embert megh sarkallja, az tudatlan es 
deaksagnelkwl valo vali ion michodat itelhet maga felöl? 
Annakokaert minden rendek kichintöl fogva nagig az Is
tenért intelek, lelketek idvessegejert kérlek, hogy térjetec 
meg Istenhez, valakik Rákóczy Lajossal el teveliedtetek 
Istentől. 

Iliién testi es lelki vitéz vala ez az mi Nagos Rákóczi 
Lajos U r u n k : melj ő Naga giőzedelmejért hiszem hogj 
lelke mostan az szenteckel triumphal, k inekh mi megh 
hidegedet testet jer adgiuk megh az ő első Annianak az 



földnek : es tizta sziből leiekből alázatosan kérjwk az Átia 
Fiú Sz. Lelek Istent, adgion nekwnkis minniajunknak igaz 
hitben valo k i mulast ez világból, meljnek megh nieresejert 
fejenken mondgiuk. 

I V . Gyászbeszéd Rákóczy Zsigmond felett. 
1621. február 8. 

A z tekéntetes es Nagyságos Felső Vadászi Rákóczi 
Sigmondnac, Pataknak, Makoviczanac, Sarosnac, Ledni-
czenec, Szerentsnec es Onadnac szebad urának, el teme-
tesenec idején, az szerenci templomban 1621 eztendőben 
8 Febr. lőt ORATIO. 

(Lapszélen jegyzetben : Nag' Mihály Rakoci Giörgy 
Urunc ő Nga meg hit szolgája mondotta nálam, hog' Ra
koci Sigmond Urunk ötvenhatod magával eset volna be
tegségben, kic közzwl maris egynehanian meg holtak volt.) 

Ha kic volnanac ez Tekéntetes es sz. gwlekezetben, 
chudalkozasban, honnat es mitől légien ez, hog' holot ez 
helen enni szamu meg ért iteletw, melséges tudomaniu, 
es ekésen szollo lelki paztoroc legienec veztegletessegben, 
kivalkeppen en állottam fel az szollasra : ki sem Ítélettel, 
sem tudomannial , sem ekésen valo szollassal ő kegiel-
mekhez hasonlítandó nem vagioc; azoknak tőlem ez az 
felelet. 

Magamis egy elsőben chudalkoztam azon, sőt méltó 
mentsegemis volt az halgatasra : hog' Jeremiással giermec 
volnéc, (lapszélen : Jer. 1. 6.) es nem tudnéc szollani: az 
Bőlts Syrach (lapszélen : Syr. 32. 13.) parantsolattiatis kö
vetvén, az öreg emberec közöt ugian nemis akartam fel-
a l l a n i : mivel nagiob dolgokról kellene szollanom, hogy 
sem elmémnec élivel fel érhetnem: olliakrolis kellene 
szollanom, mellieket nem ugyannira láttam szemeimmel, 
mint egiebektől chak hallomás által tanultam. Ide járult 
az is, hog' o l l ian szemes emberec közöt kellene szolla
nom, kic (az mint Cicero is mondotta) az fogiatkozast 
hamarab meg latiac az Oratorban, es mégis itéllic, hog' 
sem az jóságos dolgot. Ez okokra nézve magamis böl-
tseb Oratort kívántam, de chak heaban kívántam : mert 
meg giőzettettem azoknak szorgalmaztatasoktol, kiket ez 
az keserwség közeleb i l le t : (Lapszélen: Rakoci Giörgy, 
Pal, János kértenec levelec által.) kiknec ugy teczet: hog' 
miképpen az ő Nagoc boldog emlékezetw Tekintetes 
Attioknac es Battioknak ennekelőtte 9 es X I . eztendővel 
ezen székből parentaltam : azonképpen mostannis az ő 



Nagoc szereimes attiafianac, éz Tekéntetes es Nag'sagos 
Rakoci Sigmondnac, Pataknak, Makoviczanac, Sarosnac, 
Ledniczenec, Szerentsnec es Onad varanac szabad ura-
nac, utolsó tiztessege az en tanításom által mennyen 
végben. 

Annakokaert Tekintetes es Nagos urac s aszonioc, 
tiztelendő es Isten felő le lki paztoroc, vitézlő es nemzetes 
nemessec, tizteletes polgaroc es minden rendec, alázato
son kerlec : hog' emberséges j o akarattal, es chendez hal-
gatassal az en beszedemet meg halgassatoc, erőtelense-
gemet fel segelliétec, es tudatlanságomból származandó 
fogiatkozasimat kegiessegteknek palastiaval el fedezzétek, 

Mive l penig, az mint Sz. Pal tanit, (Lapszélen : 2. 
Cor. 3. 5.) az Istennec segedelme nelkwl semmi jo dolog
ban elől nem mehetwnc : imdgiuc az mi menniei atiankot 
Istenwnket, es kerjwc az mi Urunc Jesus Christusért, hog' 
miképpen regenten Isaias prophetanac, (Lapszélen : ísa. 
6. 6.) ugy mostan nekwnkis, sz. Lelkenec twzevel illesse 
ajakinkat es fwleinket, hog m i n d tanitasunc, mind tanu-
lasunc, az ő szentséges nevénec dilseretire légien, ez sz. 
gwlekezetnec penig hasznára szolgáljon. Ennec meg nie-
resejert, mondgiuc el az mi Christusunktol tanult imád
ságot eckeppen : M i Atianc etc. 

Jóllehet mind az szomszéd országoknak siralmas 
sorsa, mind az mi fegyverben alio orzagunknak bizonta-
lan allapattia, elégedendő példa lehet mindennec : hog' az 
k i főn ál, meg lássa hogy el ne esséc : (Lapszé len : 1. 
Cor. 10. 12.) az jelen valo példa penig ezt predikallia. 

T u quod es, ipse fui, nunc ego quod sum, eris. 
Azaz : 

A z mi vagy, en vol tam, most mi vagioc, lész teis 
o l l ian . 

Mikor ? Aztis mondgia : hodie mih i cras t ibi , ma 
énnekem, holnap neked : (Lapszélen: Syr. 38.23.) mind
azonáltal az Istenben el niugot tekéntetes es Nagos Felső 
Vadászi Rakoci Sigmond Urunknak boldog emlekezetiert, 
es ez Sz.-gwlekezetnec kedvejért, az Ur Istennec segetse-
geből, szolloc az Sz. Janosnac amaz ekes tanitasarol, 
melliet nékwnc tanúságunkra hagiot, az menniei jelenes
ről írot könivenec 14 rezeben az 13. versben, illien igec
kel . (Lapszélen : Apocal . 14. 13.) 

Es hallék az égből szózatot, mely azt mondg'a va la 
nekem : ird meg. Boldogoc leznec ez utan az halottac, 
kic az Urban halnac meg. Ugy vagion bizoniara, az Le-
lec mondgia : Mert meg niugoznac az ő faratsagoktol, es 



az ő chelekedetec (avagy äz mint némelliec magiarazzác, 
az ő chelekedeteknek j u t a l m a v követi őket. 

A homiletikai fejtegetéseket, melyeket elhagytunk, a következő 
életrajz zárja be: 

Meg felelénc, az mint Isten tudnunc adá, az 
fel vöt kérdésre : immár hog ha az előttwnk valo példára 
forditandgiuc szemeinket, fel talaljuc, hog ő Nagais az 
Urban holt meg : mivel az mi kevés ideig élt, Istenes éle
tet é l t : azt mondgia penig Ágoston Doctor: mors mala 
putanda non est, quam bona vita praecessit: nem kel 
hitvan halalnac tartani azt, melliet jámbor élet előzőt 
meg. (Lapszélen: Lib. 1 de civit . Dei, cap. 11.) Fulgentius 
(Epist. 1. de statu vid.) Christianus qui in limore Dei 
vixit , quacunque fuerit defunctus aetate corporis, non 
acerbo funere mergitur, sed placita Deo subnixus maturi-
tate, transfertur. Az ő Naga eletének penig fóliása igy 
következik : kérem az Tekéntetes gwlekezetet, mégis egy 
igen kevéssé légien chendez halgatasban. 

Szwletese az Tekintetes es Nagos iffiu Rákóczi Sig
mondnac löt az mi niomorult hazanknäc Zemplén vár-
megiejeben Szerents varában, Januarius nevw hóban, 
Christus szwletese utan mikoron irnanac 1595 eztendő-
ben. ő s i volt a vitézlő es Nemzetes Rákóczi János. Edes 
Att ia penig volt az Tekintetes es Nagos Rákóczi Sigmond, 
k i hires neves vitezsegejert, iffiusagaban Szendrei es Egri 
fő capitansagot viselt: vénségében penig Erdei orzagnac 
Fejedelmévé, es az Szekelsegnec Ispanniava tétetet. Annia 
vol t az vitézlő es Nemzetes ur embernec Gerendi Janos-
nac aszoniallathoz illendő jozagockal twndöklő leania 
Gerendi Anna aszony: kic immár mind az ketten az Ur
ban niugoznac, es mind ketten ez rákot sirben feküsznec. 

Ezek az szüléc ollian igen szerették ez ő fiokat, 
hog' mindgiart kereztsegénec idején, az idvezwlt Atl ia az 
maga kerezt nevével ajándékozta meg, es Sigmondnac 
kerezteltette: akarván jelenteni, hog' nevezetivei eggwt 
holta utannis jo hirénec nevénec, es minden joszaganac, 
örökösévé tenné ; mig élne penigh, mindennémw Nagos 
Urfihoz illendő virtusokra tanítana. Tanitottais penig : 
mert ha chak mulatni mentis k i az Att ia hintoian, min-
denwt magával hordozta. 

De nem chak az Attia oktatta ő Nagat; hanem 
oskola mestereknek tanitasoc ala is commendal ta: mivel 
gondolkodhatott rola, mit mondót volt regenten JVlagiar 
orzagnac amaz giőzedelmes első Mattias kirallia, hogy 
sem király, sem Ur, sem fejedelem, tökelletes ditseretre 



nem mehetne deaki tudoman n e l k w l : (Lapszélen : Paul. 
Jovius. tom. 2. vit. p. 114.) melliet az kössegnec ezwst 
gianant, az nemesnec arany gianant, az Uraknak penig 
drága giöngy gianant kel bötswlni. (Aeneas Sylvius.) 

Ebben az scholaban, chak hamar meg mutatta, ge-
nerosam plantam statim esse cum fructu, hog' az jo nemw 
palánta, mindgiart hasznát mutatná. Mert miképpen az 
Sigmond néw Magiar nielven tizta edént jegiez: azon
képpen ő Naga az Sigmond nevezetnec meg felelt: mert 
tizta edenie volt szwleinek, Istenénec es magának. 

Tizta edenie szwleinec ugy volt, hog' valameddig 
azoc éltenec, őket fiúi engedelmesseggel halgatta, térd ha i -
tassal tiztelte, szolgálta : chak egiedwl azoknak szajoktol 
fwggöt, mint regenten sz. Pal az Gamaliel doctortol. (Lap
szélen : Act. 22. 3.) 

Tizta edénie volt az lstennekis: mert ő Nagat jól 
lehet az Att ia halála utan kereztieni vallásában meg 
akartac tántorítani: mindazáltal Istentől vezéreltetvén gier-
mec allapattiabanis hitiben meg nem tantorithattác. Annak-
utanna követvén Josias kiralt , mihelt az jo es gonoz kö
zöt valaztast tudót tenni, (Lapszélen : 2. Chron. 34.3.) leg-
ottan az Ur Istent kezdette keresni, fölis találta : midőn 
haza kivől giakorlotta egez udvara népével az prédikáció 
halgatast, es az közönséges köniörgest: hazában kedves
ben otvasta az sz. Bibliát, hog' nem most tanuló iffiac 
az Cicerónak irasat: mert vötte volt eszeben. hog' chak 
az sz. irasnac híven valo tanulása tenné ő Nagat böltsé 
az idvessegre. (Lapszélen : 2. Timot 3.15.) 

Tizta edénie volt maganakis: mert szajanac retezt 
chinalt (Lapszélen : Syr. 28.29.) nem volt tragar, faitalan 
beszedw : szájából semmi gonosz nem hallatot; hanem 
inkab mint valamely soc viselt dolgoknak tanulása által 
meg éret iteletw öreg ember, vag' hazában volt, vagy az-
talanal wlt , vag' uton járt, chak az szép Isteni dolgokban 
volt minden gönörwsege es bezelgetese : giakortab idves
segre tartozó, kösség igazgatására néző, es hazanac tiz-
tasagara szolgáló dolgokról szollot, beszellet, tanatskozot. 
Az igaz mondást ugyannira szerette, hog' ha ő Naga egy 
bizont mondót, oll ian igen megállotta azt, mintha az szent 
háromságra eskwt volna. 

Eteleben követte Socratest, es nem azért élt, hog ' 
chak ennék : hanem inkab azért öt, hogy éljen. A z ital-
bannis mértékletes volt, mert olvasta volt az Lemuel k i 
rály töb beszedi közöt, hog' az Ur embertől távol kellien 
lenni az meg részegítő poharnac kívánsága. (Lapszélen ; 



Prov. 31 . 4.) A z részegségtől penig ugy annira irtozot, 
mint ha mingiart meg öltec volna, ha részegségben talál
tató! volna, az mint Solon ezt ugian törvéniwl hadta volt, 

Szemeivel szövetséget tőt vala, szemérmetes volt es 
t i lalmasban nem nézet (Job, 31 . 1.) hog 'az reitekben valo 
indulatoc az latas által, napfény eleiben ne jönének. To
vábbá tudta azt is ő Naga. hog' az két embernec sockal 
j ob karban volna dolga, (Lapszélen: Eccles. 4. 9.) hog' 
sem az egynec: mert ha szinten el esnekis az eggik, fel 
emelné az ő társa : minekokaert ő Nagais nem akarván 
egiedül lenni, az Isten sz. szerzesenec czehiben adván 
magát, chak szinten tavaly'lépet volt be az házasságban: 
(Lapszélen : Anno 1620. 26. április. Patachini.) es házas 
társul vötte volt maganac, az Vitézlő es nemzetes bol
dog emlékezetw Ur embernec Loranttfi Mihalnac, árva
ságra maradót, de szemérmetességgel es kegies erköltsel 
fel ekesitetet leaniat Loranttfi Mar ia aszont: mely hazas-
sagabais ugy élt, mint kereztién úrfi, kereztién hitvesével. 

Töb szép virtusockalis ékes volt ő Naga : melliekért 
az also rendec mint attiokat tizteltéc, az egienlőc chudal-
tác, az méltosagosbac ditsertek, es minden rendec maid 
ugian certatim (tusakodva) szerették. Innét lőt oztan, hog' 
midőn mind az mi valaztot Felséges kiraliunc, mind pe
nig az nemes orzag, tavalj (Lapszélen : Anno : 1620.) az 
Bezterczei orzagunc gwleseben, ő Nagahoz illendőb tiztet 
nem talalhattac volna, az Fatran innen levő Ecclesiakban 
valo Helvéciái confessionac defensorava rendelte : az mely 
méltóságos tiztben, ha az szent Isten niomosba tötte 
volna , mely Istenesen viselte volna magát, minden sze
mének megh adta volna látni. 

Betegsegétis minden zúgolódás ne lkwl szenvedte, 
ugyannira hog' meg beteg szolgaitis intette, hog' mindent 
haladással szenvedgienek. 

De mely igen nintsen semmi állandó ez világon, jo l 
Iattiuc. Mert mikor ő Naga szinten életenec virágában 
volna : mikor ő Nagok kedves Ur attiafianac, Aszoniunc 
szerelmes férjének, orszagunc ragiago es nag' remensegw 
chillaganac, mi Tanitoc Istentől soc ohaitassal niert de-
fensorunknac leg inkab kezdettwnc vala örwlni: ime az 
Ur Isten szinten ackor fozta meg minket minniajunkat, 
atiankfiatol, fejwnktől, chillagunktol, defensorunktol. Mert 
meg hala 1620 eztendőben, karatson havanac 27 napján, 
eyfel utan fertal ora hean három órakor. Oh halai , mely 
keserw chak emlekezetedis 1 Oh tőlwnc el ragattatot iffiu 
uraknak twköre, szivwnknek öröme, orszagunc nagy re-



mensege ! Most most panaszolkodva mondhattia orzagunc 
Jeremias Prófétával, (Lapszélen: Thren. 1. 15.) hog' az 
Isten el ragadta közzwle minden nagysagosit: Aszoniunc 
sirva mondhattia, hogy el eset az ő iffiusaganac ekes co-
ronaja, banattianac kedves vigaztaloja : miis Tanitoc mos
tan mondhattiuc, hogy el töröt az mi segítő palczankis : 
kinec fekete giaszal be buritot koporsóját, mivel az szo
morú télnec miatta rosaval es violával megh nem eke-
sithettiwk, emlekezetnec okaert imez előttünk fönn alio 
fekete virágos kamokabol chinalt zászlóra ill ien deac ver
seket irtunk. 

Flebile Sigmundus locat hoc sub marmore corpus 
Rackoczi ; magni Filius ille patris. 
Exemplum rarae pietatis, amatőr honesti, 
Defensorque piae relligionis, erat. 
Inter honoratos numerari jure Barones 
Coeperat, et multis ceu patriarcha co l i . 
Sex et viginti v ix dum compleverat annos, 
Quando Serencini funere mersus obit, 
Vixerat ut Christo, Christo sic mortuus, ergo 
Nunc Christo ín coelis dulce Hosianna canif. 
Discite mortales coelestes quaerere sedes, 
Terrea praetereunt tempore cuncta brevi. 

Loco quart i distichi etiam hoc addideram. quod non 
est vexil lo adscriptum : 

A u l a i horrendum I fama est embamma aconito 
Adspersum, et tetricam hoc accelerasse necem. 
Ul t imum distichon sic feceram: 
Discite Magnates cuivis non eredére vitám 
Incerto rapiat ne Libi t ina die. 

Magiarul igy mondhat t iuk: 
Siralmas teste Sigmondnac Ez kő alat Rakoczinac 
Fekszic Att ianac k i vala Jo hirrel twndöklö fia 
Szwk példája kegiessegnec Szeretője tiztessegnec, 
Kereztién relligionknac Defensora vallasunknac. 
A z urac közöt hiresnec Meltan mondatot nevesnek, 
Es sokan ifiui voltat Bötswltéc mint pátriárkát. 
Huszonhat eztendőt számlált Hog meg kostolta az halalt, 
Es szerentsetlen Szerentsen Chak keztéc mondani nintsen. 
Miképpen Christusnak élt volt Ismét Christusnak is megholt 
HátmostChristusnakmenniekben Hosiannat mond örömben. 
Tanull iatoc t i emberek Menniorzagot keressétek 
Mert ez világi minden jo Chak el vész mint az téli hoo. 



Az hetedik es niolczadik, es az ket utolsó verset el
sőben igy írtam v o l t ; de az utan nem mondottam e l ; 

Halliuc, de irtozo hírrel, Hogi udvaranac méreggel 
H'ntettéc volna ételét, Mely el fogiatta életét. 
Urac intlec, tanulliatoc, Magatokat ne bizzatoc 
Mindenre ! hog* i ly véletlen, Megne halljatok hirtelen. 

Vagion ugy vagion mitsodán bankodnunc, hog* ill ien 
nagy remensegw urfitől foztattunc meg: de banatunkot 
meg mértekelljwk, hog' remenseg nelkwl valo poganioknak 
ne iteltesswnc: es ha az meg holthoz akarjuc jo akara-
tunkot meg mutatni, nem fekete giaszal mutassuc chak : 
hanem boldog emlékezettel ekesitswk. Mert ugianis az 
jámbor, nem sírásra, hanem ditsiretre, melto. 

Ha penig azt mondgiuc, hog' azért kesergwnk, mert 
eleténec kívánatos virágában holt meg. Erre azt mondgiuk, 
hogy annál inkab semmi oka nintsen bánatunknak: mert 
ő Naga ez életből, mint chak egy lakodalmas hazbol an-
nakelőtte ment haza, minekelőtte az ital el változtatta volna 
értelmét, az mint szokot sok lakodalmakban lenni. Mas 
az, hogy ő Naga sokáig élt : de nem azért, mintha soc 
eztendőket számlált vo lna : hanem hog' meg éret erkölts-
ben es szent életben foglalta vol t magát. Es mint az pa-
lantok közöt, azok az legjobbac, az melliek kevés idő 
alat soc gwmöltsöt teremnec: ugy ő Naga is az kevés 
eztendő alat szép virtusokat termet. 

Sőt hog' egy igivel sokat mondgiunc meg, az ő 
Naga halála minniajunknac példánkra vagion, maganac 
penig hasznára. 

Példánkra m o n d o m : mert noha minden embernec 
halála int minket, hog' az Istentől féljwnc, es minden ez 
világiakat chak szemeteknec tartsunc : mindazonáltal fő
képpen az Urak halála int minket mindenikre. Mert mi 
képpen az aluvo embernec feje mellé amaz serkentő 
orat szoktanac tenni, hog' őtet bizonios oraban fel költse, 
meli chengesevel felis költi: azonképpen mikor illieten 
U r i ember hal meg, az ő haláláról valo emlékezet felet-
tebbis cheng az mi fwleinkben, hogi miis almunkból fel 
ke l l jwnc es vigiazzunc, az mint erre ugian int az menniei 
Mester, mondván : (Lapszélen : Mar. 13. 35.) Vigiazzatoc, 
mert nem tudgiatoc, mikor jő el az Ur, hog' ha hirtelen 
eljövend, ne találjon titeket el aluvan. 

A z halai ollian mint az madarász: k i latvan hog', 
valamelj fán avag' földön soc madarac vadnac, kic közzwl 
nemelliec enekeldegelnec, némelliec szökdetselnec, ne-



melliec tollazkodnac, oda kullog, azoc közwl eggiet n i -
laval megöl, az többi el hagivan énekléseket, el repwl-
nec, es magokra vigiaznak. Nem kwlömben az halai, 
lalvan hog ' mi emberec felesen vagiunc, nem szenved
hette azt el ; hanem közwlwnc ő Nagat koporsóban fek
tette. Hát m i ezt latvan, hadgiunc békét az hivolkodasnac, 
es magunkra szorgalmatos gondot viseljwnk. 

Viszont ő Naganac hasznára vagion ez az testi h a l a i : 
mert hogi ő Naga kedves volt az Istennél, az ő regi 
szokása szerent országunknak ennelis nagiob változása 
előt, ezt az jámbor Urat jo idején k i szollitotta magahoz 
ez világból (az mint ezent azt Josias kiralrolis olvassuc, 
Lapszélen : 2 Chron. 34.) es az ő edes szwleinek kopor
sójában bekesegben tétette mi altalalunk, hogy ne lássa 
országunkra követközendő siralmas veszedelmünket. Er
ről szollot áz Comicus is : Hunc quem diligit atque tuetur 
Deus. Iuvenis supremum mortis intrat l imitem. Kit Isten 
szeret s oltalmaz, Iffiu korában hal meg az. 

A z Bölts : Az Istennél kedves es szerelmetes volt, 
es mikor az bwnösöc közöt laknék el ragattatot, hog' az 
gonossag el ne változtatna az ő értelmét Kedves vol t 
az ő lelke az Urnal, annakokaert siette k i vinni az Isten
telenség közzwl. Bizoniara tehát az kit szeret az Isten, 
ez világon szeb ajándékával meg nem ajandekozhattia, 
mint ha iffiusagaban szollittia k i ez hitvan világból, minek
előtte meg nem tanulta annac chalardsagat: melliet két 
szép példával meg bizonitvan, vége leszen oraciomnak. 

írja Plutarchus, hog' mikoron egy Euthynous olasz 
iffiu véletlen meg- holt volna, (Lapszélen : De consol. ad 
Apol lon ium p. 232. Cicero in fine l ib . Tuscul . 9.) es senki 
igaz okat halalanac nem tudhatta volna, az Attia Elysius 
gianosagban eset, hog' az ő fia netalantan méreg miat 
holt volna meg : melnec ugian végere akarván menni, az 
Psychomantium templomban ment be, holot haidan az 
halottaktol kérdettenec jövendőt: ott az regi szokás sze
rent, az tudakozasnac adván magát az siralmas Atia, el 
szunniadot, es latas által ugy teczet neki , mint ha eg' 
va laki oll ian iffiu allapodot volna meg előtte, ki ideiével 
es termetével hasonló volna az megholt Euthynoushoz : 
kitől mikor megkérdette volna, kitsoda volna, az az je
lenes azt felelte, hog' az ő fianac geniussa, lelke légien; 
es ez mondás közben, egy cédulát niutot neki, meliben 
imez deák verseket találta irvan : 

ígnaris homines in vita mentibus errant. 



Euthynous potitur fatorum munere laeto. 
Sic fuit utilius finiri ipsique tibique. 

A z emberec ez világban Vadnac chak tudatlanságban, 
Hog* Euthynoust az Isten Részeltette örömeben, 
Halai által, neki hasznos, De te nekedis nem karos. 

Pindarus irja, az mint azon Plutarchus az meg nevezet 
könyben elől hozza, (Lapszélen: pag. 231.) hogy Aga-
medes es Trophonius ket jeles alts mester emberek, mi 
koron Delphi varasban az Apol lonac butsu ozto temp-
lomanac chinalasat el vegeztéc volna, igen követték az 
Apollótól iutalmokat, hog' meg fizessen nekic : az Apolló 
jo kedvel meg igirte, chak léginek het napig chendez vá
rakozásban, es ez idő alat kedvek szerent lakozzanak. 
A z altsok ug' chelekedtek: el jővén azért az hetedik 
eczaka, reggel chak halva talaltac az altsokat, es azt 
adta volt nekic jutalmul, ö Naga is az mint meg hallok, 
az Istennec kedves templomot chinalt vala, melynek j u 
talom adasat az Istenis nem halaztotta meszére, hanem 
megfizete, midőn szinten eletének virágában szollitotta k i 
ez világból. 

így levén azért mindenek, az ő Naga halálán felet-
téb ne giötörjwk magunkot, holot az halandó testnec 
romlandó tömlöczeből, az menniei kéz ne lkwl chinalt 
öröcke maradandó hazában ment által: nemis ment penig 
chak egy imeggel, az mint az Saladinus Asianac kirall ia 
mondotta volt maga felől; (Lapszélen: Fulgos. l ib . 7. 
cap. 2.) hanem ő Nagat az ő chelekedetinec ju ta lma kö
vette : es noha az keserw halai minden földi urasagatol 
meg foztotta : mindazáltal ugian nem maradót mezítelenen : 
mert el vötte amaz menniei hervadhatatlan coronat, holot 
immár az Ur Istent vég nelkwl ditseri, unakozásnelkwl 
szereti, faratsagnélkwl lattia. 

Uram Jézus Christus ad meg nekwnkis azt az men
niei hervadhatatlan coronat. A m e n . 

Közli: Zsinka Ferenc. 



A wittenbergi egyetemi könyvtár Wittenbergben maradt 
részének régi magyar könyvállománya. 

A z ősz folyamán huzamosabb időt töltvén Wittenbergben, egyéb 
egyháztörténeti vonatkozású kutatásaim mellett összeállítottam azon 
régi magyar könyvek jegyzékét, amelyek a régi wittenbergi egyetemi 
könyvtár állagaként m a is Wittenbergben találhatók. 

A wittenbergi egyetemi könyvtár anyagának egy részét 1829-ben, 
mikor az egyetemet beolvasztottak a hallei egyetembe, átszállították 
Haliéba. A magyar tudományosság figyelmét azonban elkerülte az a 
körülmény, hogy a régi egyetemi könyvtár theológiai és históriai anyaga 
ott maradt Wittenbergben s ma az Augusteum könyvtárának törzsanya
gát képezi. Ez}az oka annak, hogy amig Hallét nem egy magyar bib
liográfus felkereste már, Wittenberg régi könyvtárában magyar biblio
gráfus előttem kutatási célzattal nem fordult meg. Pedig, mint az alábbi 
jegyzék bizonyítja, a wittenbergi könyvtárban a Régi Magyar Könyvtár
nak főleg Ill-ik kötetéhez tartozó természetű, szinte példátlanul gazdag, 
külföldi lelőhelyét találtuk meg. 

A wittenbergi könyvtár ma mintegy 80.000 kötetet számlál, mely 
a régi egyetemi könyvtár ott maradt anyagából és a dr. Heubner-féle 
hagyaték anyagából áll. V a n egy 3 kötetes kézzel írott és a növedé
keket utólag beszúró fol-alakú abc. szerzős katalógusa. A 4-ik kötet a 
Heubner-könyvtárt regisztrálja. A katalógusok a mult század közepe 
táján készültek, címleírásuk igen lerövidített s így alig használható. 
Különben is a könyvek helyrajzi raktározása oly bonyolult, hogy a 
katalogizált anyag pontos számbavétele csak a könyvek darabról-darabra 
való átnézésével végezhető el. Sajnos én idő hiányában a katalogizált 
anyagot csak a katalógusból nézhettem át s így valószínű, hogy a könyv
anyagban még lappanghat általam meg nem talált Régi Magyar Könyv
tári anyag. A 3 kötetes 1830. körül irt szakkatalógus kutatás céljaira 
nem használható. 

Ránk nézve legbecsesebb a könyvtár minlegy 12.000 darabnyi 
disszertáció gyűjteménye, amely teljesen katalógizálatlan." Ezt a több 
mint 200 kötetbe gyűjtött anyagot néztem át s ennek eredménye az 
a lább leírt 402 darab 1711. előtti magyar nyomtatvány. Gyűjtésem je
lentőségét vázolja az alábbi néhány s z á m a d a t : Találtam összesen 402 
példányt, ebből 2-od. 3-ad példány 70 drb, tehát fellelhető Wittenberg
ben 332 régi magyar nyomtatvány. Ebből 293 wittenbergi, 5—5 lipcsei 
és bártfai, 4 kassai, 3 jénai, 2—2 augsburgi, lőcsei, baseli, velencei, 
frankfurti, hagenaui és helynélküli, 1—1 königsbergi, genfi, strassburgi, 
bécsi, nagyszombati, offenbachi, rostocki és thorni nyomtatvány. A 332 
régi nyomtatványból 92-őt nem ismer a Szabó-Hellebrant-féle Régi M. 
Könyvtár. E 92 unicum közül 82 wittenbergi, 4 lipcsei, 2 velencei, és 
1 — 1 königsbergi, rostocki, thorni és hely nélküli nyomtatvány. 67 nyom
tatványnál a wittenbergi példány elütött a R M. K. által leírt példány
tól, vagy pedig leírásom bővebb mint a R. M. K . leírása. Tehát a leírt 
332 cím közül csak 173 egyezik meg szó szerint a R. M. K.-ral . 

A címeket egy éven belül a kiadás helye szerint betűrendben 
s azon belül a valószínű megjelenés sorrendjében közlöm. Rövidítést 
csak az R. M. K . (Régi Magyar Könyvtár) kifejezésben használok. 
Utána a római szám a Régi Magyar Könyvtár kötetét, az arab szám 
a köteten belüli sorszámot jelenti. A z unicum példányoknál a címlap 
arcát is igyekeztem visszaadni a kis- és nagybetűs szöveg és a sor
végek pontos közlésével. 



Pelbartus de Themeswar. Sermones pomerii fratris P E L B A R T I 
D E T H E M E S W A R . R. M. K . III . 42. A wittenbergi példány jelzete: 
4, H . T H . 441. Csattos, közel egykorú bőrkötés, elől-végén szúette, 
ép példány. 

2. Hagenau, 1499. 
Pelbartus de Themeswar. Sermones pomerii fratris P E L B A R T I 

D E T H E M E S W A R . . . R. M. K . 111. 49. A wittenbergi példány jelzete: 
4. H . T H . 440. Egykorú bőrkötés. Elöl-hátul kissé szúette, ép példány. 

3. Augsburg, 1502. 
Pelbartus de Themeswar. Stellarium Corone benedicte marié 

v i r g i n i s . . . R. M. K . 111. 103. Jelzete : fo. H. T H . 878. Jelenleg a Luther-
halle II. kiállítási termében a bejárati ajtó melletti jobbra eső tárlóban 
van kiállítva. 

4. Augsburg, 1502. 
Pelbartus de Themeswar. Pomerium de s a n c t i s . . . R. M. K 

III. 104. Jelzete: fo. H. T H . 876. Ugyanott van kiállítva. 

5. Wittenberg, 1560. 
Georgievics, Bartholomaeus. De Origine Imperii Turcorum . . . 

R. M, K. III. 479. A wittenbergi példány a katalógus szerint „Gesch. 
oct. 375." jelzetű. Ott létemkor a helyén nem volt fellelhető. 

6. Wittenberg, 1560. 
Georgievics, Bartholomaeus. Erzehlung der Tuerlkischen Keiser... 

R. M. K . III. 480. A wittenbergi példány a katalógus szerint „L. C . I. 
235." jelzetű. Ott létemkor a helyén nem volt fellelhető. Gyanítom, 
hogy az előbbi művel együtt a Lutherhalle refektoriumában elhelyezett 
röpirat gyűjteménybe osztatott át. 

7. Basel, 1568. 
Sambucus, Johannes. A N T O N I I BONFINII Ungaricarum Decades 

Qvatvor, Cvm D i m i d i a . . . R. M. K . III. 570. Jelzete: fol. G. 220. Ép 
példány. 

8. Bécs, 1569. 
JANI PANN0NI1 E P I S C O P I Q V I N Q V E E C C L E S : I L L I V S ANT1-

Q V I S vatibus comparandi, recentioribus certé anteponendi, quae uspiam 
reperiri adhuc potuerunt, omnia . . . R. M. K . III. 585. Jelzete; S. W . 
323. Címlapján egykorú kézírással: „Ex libris Jacobi Nemethij . . . 
Ungar." Ép példány. 

9. Genf, 1573. 
Szegedi, Stephanus. Assertio V e r a De Trinitate . . . R. M. K . III. 

631. Jelzete : S. T H . 3202. Ép példány. 

10. Frankfurt, 1581. 
Sambucus, Johannes, A N T O N I I BONFINII Rerum Ungaricarum 



Decades Qvatvor Cum Dimidia . . . R. M. K . III. 706. Jelzete: föl. G. 
228. Ép példány. 

11. (Basel) ,1586. 
Szegedi, Stephanus. Speculum Pontificum Romanorum . . . R. 

M. K . III. 747. Jelzete: L . C. 812. Ép példány. 

12. Wdtenberg, 1588. 
Lovczani, Samuel. „DISPUTATIO | De Essentia & 

Facultatibus | Aniinae. I Qvam, | AVSPICE DEO. | A U T O -
RE ET PRAESIDE M . JO-1 H A N N E MENT, A U G U S T A N O 
V I N - 1 DELIGO, DIE A P R I L : X X V I , HORA SEXTA | ma-
tutina in avditorio noui Collegij publice, pro in | genij v i 
ribus defendere conabitur | S A M U E L L O V C Z A N I VETERI 

I soliensis, Pannonius. I W I T E B E R G A E | M D L X X X V I I I . | " 
4-r. A i — F i = 21 sztlan levél. R. M . K. nem ismeri. Jelzete : 
„Diss. 185. Dissert. theol. Wit tenberg, a. 1657-1692." (sic !) 
A kötetben ez a 31-ik darab. A nyomtatvány tipográfiai saját
ságai kétség telenné teszik azt, hogy a kötet gyűjtőcíme elle
nére is ez a nyomtatvány valóban 1588-ból való. Ép példány. 

13. Wittenberg, 1588. 
Sárközi, D. Valentinus. Oratio de modo considerationis primi 

principii . . . R. M. K . III. 783. Jelzete : Var . 224. A kötetben a 7-ik da
rab. Ép példány. 

14. (Wittenberg) 1588. 
Féczi, Sigismundus, „ORATIO | DE BONIS A N I M I I 

ET CORPORIS, SCRI-1 P T A ET | H A B I T A IN INCLY-1 TO 
NATIONIS H V N - 1 GARICAE COETV W I | TEBERGAE | 
A . I SIGISMUNDO PE- I cz iVngaro . | Tvpis Zachariae Cra-
tonis. I A N N O M D L X X X V I I I . f" 4-r. Eredetileg A , - ! . ^ 
sztlan 34 levél volt, de az A 2 — A 3 levelek hiányoznak : 
igy 32 sztlan levél. 

A hiányzó két levél miatt a szerzőnek br. gyimesi 
Forgács Mihályhoz irt latin hexameteres éneke csonka. 
R. M. K. nem ismeri. Jelzete : Var. 224. (Orationes Variae 
Wit tenberg. 1564—1602); A kötetben 6-ik darab. Ép pél
dány. A tipográfiai sajátságok alapján, valamint mivel ez 
évből e nyomdából még 3 hellyel jelzett nyomtatványt is
merünk, kétségtelenül wittenbergi nyomtatvány. 

15. Wittenberg, 1597. 
Jessenius a Jessen, Johannes, De moribus et legibus sermo . . . 

R. M, K . III. 909. A wittenbergi példány jelzete : Var. 224. A kötetben 
16-ik darab. Ép példány, 



Alvinci, P. Petrus. „DISPUTATIO IV. | DE CETERIS 
ENUNCI-1 A T O R U M DIVISIONIBUS, DEQ ; V E | R I T A T E 
ET F A L S I T A T E EX ISTORUM | Oppositionibus resultante, 
ex Líbr. nepl spfxrj- \ VSÍCCQ colligenda. | Cujus positionis | 
D . O . M . A . I Sub praesidio I CLARISSIMI, HUMANIS- 1 S1MI 
Q V E V I R I I M . ANTONII E V O N Y M I CARIN- | thi , Peripa-
teticae Philosophiae Professoris Publici , | Ih celeberrimá 
Wilebergensium Academia', 14 | Calend. Junij horá et 
loco consvetis, defende-1 re conabi tur : | PETRUS P. A L 
V I N C I , I Vngarus, | W I T E B E R G A E . | Excusae Typis M . 
Georgij Muller i , | M.D.XCIX. | " 4-r. csak az első és az 
utolsó sztlan levél maradt meg. 

Tekintettel Alvinci Péter történelmi szerepére alább adom az 
egész töredéket: 

(Az első levél belső lapja:) „Reverendo, Doctrina et Authoritate, 
Clarissimo Viro- Dn. Johanni F . Ungarino, Vice-Superattendenti, Fratrum 
Orthodoxorum in Transsylvania Vigilatissimo, Pastori Albae Juliae Pri-
mario, Nec non Reverendis et Clarissimis Viris D. D. Johanni Julano, 
Ambrozio Deieczkei, Johanni Callovio, Orthodoxarum Ecclesiarum Un
garicarum inibi Pastoribu8, Dominis Fautoribus observandissimis. In 
perpetuum observantiae symbolum hanc sisL^xv-xi^i | Logicam honori et 
reverentie ergo offert et dedicat Petrus P. Alvinci Respondens." 

(Az utolsó előtti lap:) „ X I X . In definitorum Enunciatorum, si 
unum alteri apponatur affirmando et negando, non semper altera est 
vera, altera verő falsa, quia in accidentium fortuitorum attributione. 
utrumq ; eorum verum esse potest, ut, Homines inebriantur, Homines 
non inebriantur, si quis enim pro altero enunciato substituat corres-
pondentem phrasim, res érint manifesta, ut, homines sunt ebrij, homi
nes sunt sobrij. 

X X . Licet absurdum videri posset, quod Enunciatio indefinita, 
quae ex subjecto universalitatis vim habente, constat, simul cum op-
posita possit esse vera, tarnen cum nota, universalitatis non oponatur, 
latum est discrimen, neque enim unum et idem sunt, homo non est 
albus, et nullus Homo est albus, sed de his plura in sequenti tracta-
tione. Finis." 

(Az utolsó lap :) „Ad Dn. Petrum Alvincium. | Respondentem. | 
De Praestantia Logices. i Cimmeriä jacet atq. latét caligine Verum, | Et 
Labyrintheis est v ia plena dolis. | H a c Ariadna Ducem praestat, qui 
negligit illam, | Mergitur, heu, caetis et manet in tenebris! | In vero, 
quem iata beantmeliora, sequestram ! Pone legis, vulgi teg'. agis é te
nebris. I Macte istá virtute ! novem tibi cerno Sorores | Cyaneum pri-
dem nectere, Petre, decus. | Macte age! nec procul est, video surgen-
tis Eros I Luciferiradios, et nova, at ecce diem! | . , . A d Eundem. | Est 
et Non nerunt homines. nihil amplius omnes | Et hoc freqúentant, va-
tibus ipsis testibus, | Quum tarnen opplerint verborum fyrmata Mun-
dum, 1 Tequare Petre, Est an Non illa veritas ? | Georgius Thurius | 
amicus amico. | 

A R. M . K . nem ismeri. Jelzete : „Diss. 187. Dissert. 
philos. phys. polit. etc. Wit tenberg. 1599—1639." A kötet
ben levő többnyire töredékes 69 nyomtatvány között ez 
a 4-ik. 



Zwonarics, Emericus. Disputatio II de Deo uno et trino . . . 
R. M. K . III. 983. Jelzete: Diss. 173. A kötet 3-ik darabja. Ép példány. 

18. Wittenberg, 1601, 
Zwonarics, Emericus. Disput. X I I . De poenitentia et confessione... 

A R. M. K. III. 984. száma alatt Szabó Károly gyűjtése alapján a deb
receni collegiumi példányra hivatkozva a cím helytelenül van közölve. 
A helyes cím nem „de potentia et confessione . . " mint a R. M. K . adja, 
hanem „De poenitentia et confess ione. . ." stb, Jelzete: Diss. 173. A 
kötet 13-ik darabja. Ép példány. 

19. Wittenberg, 1604. 
Gilbert Georgius Bernhardus Disputatiorum Physica-

rum I V I I I . I De | TEMPORE, I Quam | DEO TRIVNO FA-
V E N T E I SVB PRAESIDIO | T O B I A E T A D L E R I , | T o m 
Plul. & Med. Doctoris | propositam, | RESPONDENDO | 
GEORGIUS BERNHARDUS GILBER-1 TUS Biberburgen-
sis Vngarus | tuebitur pro viribus, | A d 4. Április diem 
horis et loco consvetis. | W I T E B E R G A E | Typis M . GE-
ORGIJ M U L L E R I , | A N N O M . D. CIIII . | "4-r. [2] + A i - B i = 
6 sztlan levél-

Ajánlva Napsi Kristóf-, Kofnatzky Mihály- és L i n -
denawer Pálnak. A R. M . K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 
132. A kötet 8-ik darabja. Ép példány. 

20. Offenbach, 1610. 
Dudith, Andreas. Orationes in Concil. Trident. habitae . . . R. M 

K . 111. 1086. Jelzete: Kath. 1505. É p példány. 

21 . Wittenberg, 1614. 
Gönczy, Stephanus. Prodromus disputationum logic, de usu phi-

losophiae in ss. Theologia . . . R. M. K . III. 1133. Jelzete: L . C . V . 
118. Ép példány. 

22. Wittenberg, 1614. 
Lossics. Stephanus. Disputatio logica XIII , De argumenti dialec-

tici inventione. . . R. M. K . 111. 1135. Jelzete: L . C. V . 118. A Szabó 
áital ismert N. Múzeumi példány többeknek van ajánlva, a wittenber-
giben nincs ajánlás. Ép. 

23. Wittenberg, 1614. 
Paulinus, Daniel Disputatatio logica V I . De interpretatione . . . R. 

M. K . III 1137. Jelzete: L C. V . 118. Ép. A 21—23. alatt felsorolt nyom
tatványok több nem magyar vonatkozású művel egybe vannak kötve 
külön gyűjtőcím nélkül egy 1619-es kötésű kötetbe. 



Windisch, Johannes. Disquisitio astronomica I . : an terra lunam illu-
minare queat ? . . . R. M. K, III. 1448. Jelzete: Diss. 116. A kötetben a 
94-ik darab. Ép. A z R. M. K . a nyomtatványt sajtóhibásan 2 sztlan 
lapnyinak mondja, A nyomtatvány A i — B 2 = 6 sztlan lap. 

25 Wittenberg. 1629. 
Alauda Josephus: Decas quaestimonium partim metaphysicarum, 

partim lpgicarum... R. M. K. III. 1441. Jelzete: Diss. 90. A kötetben 15-ik 
darab. Ép. 

26. Wittenberg. 1629. 
Alauda, Josephus. „DISQVISITIO ASTRONOMICA | 

SECVNDA I DE I MACVLIS | L V N A E . | Cujus positiones 
I Div in i Numinis favente gratia, | In alma Wittebergensium 

Academia, | PRAESIDE | M . V A L E N T I N O KINLENIO, | 
PRAVSNIC.SIL. AMPLISS. | F A | CVLT. | PHIL , ADJVNC-
TO, I Publice I pro vir ibus tuebitur, | JOSEPHVS 
A L A V D A I Leutschov. Ungarns. | A d diem 2, Maij horis 
antimeridianis, | in Auditorio majore | W I T T E B E R G A E . | 
Typis haeredum C H R I S T I A N I T H A M , | Anno M D C X X I X . | " 
4-r. Ai-B 4 =^8 sztlan levél. 

A R. M . K . I I I . 1443. sz. alatt csak Fabó és Sziny-
nyei alapján e n l i t i a cimet, de hibásan és csonkán. Jel
zete : Diss. 116. A kötet 93-ik darabja. Ép. 

27. - Wittenberg, 1629. 
Hadikius, Jonas. Brevis et manuductoria demonstratio . . . R. 

M. K . III. 1444. Jelzete: Diss. 164. A kötetben a 61-ik darab. A kés
márki ev. lyc. példányától eltérőleg nincs ajánlva senkinek. Ép példány, 

28. Wittenberg, 1629. 
Piscator, Gabriel. Collegii logici disputatio II. De individuo et 

praedicabilibus . . , R- M. K. III. 1447. Jelzete : Diss. 138. A kötet 26-ik 
darabja. Ép példány. A R. M. K . három hazai példányt ismer, de nem 
emliti, hogy a nyomtatvány ajánlva lenne. A wittenbergi példány 
ajánlva v a n : bethlenfalvi Thurzó Mihály,- Rotth György,- Beniczky 
Miklós,- Csalogovics J á n o s - Mihály András.- Duchon János,- és 
Bobalius Jánosnak. 

29. Wittenberg, 1629. 
Mayer, Andreas. Collegii logici disputatio III. De praedicamentis 

postpraedicamentis . . . R. M. K. III. 1445. Jelzete: Diss. 138. A kötet 
27-ik darabja. Ép példány. A R. M. K . három hazai példányt ismer, 
de nem emliti, hogy a nyomtatvány ajánlva lenne. A wittenbergi pél-, 
dány ajánlva v a n : Hrabowi Jakoffi Ferenc , - Sextus Péter,- Kotai 
Jakab, - Corvin Szaniszló,- Pucher Gáspár.- és Nikleczi Mártonnak. 



Alauda, Josephus. Collegii logici disputatio V I I . De forma argu-
mentandi et discurrendi . , . R. M. K . III . 1442. Jelzete: Diss. 138. A 
kötet 31-ik darabja. Ép. Á R. M. K . három hazai példányt ismer, de 
nem emliti, hogy a nyomtatvány ajánlva lenne. A wittenbergi példány 
ajánlva v a n : Czerneki Desőfi István,- A lauda Bertalan,-Sturm Dávid,-
Némethy Ferenc-, Fuchs Kristóf,- Sölder János- és Spillenberg Jónásnak. 
Igen bő egykorú javítással és toldással van ellátva. 

31. Rostock, 1632. 
Schuller, Johannes: „IN NOMINE JESU | DISPUTA-

T I O N U M LOGI-1 C A R V M SECUNDAM. | DE I QVANTT-
T A T E PROPOSITIONIS. I Spiritu Sancto Adjuvante | 
Amplissima Facultate Philosophicä per | mittente | IN | 
Inclytä Academiä Rostochiensi. | publico Doctorumexamini 
exercitii | gratia subjicent | M . PHILIPPVS H A R T M A N N V S 
Lubenä Lusat. S. S. Theol. Studiosus. | PRAESES | ET | 
JOHANNES SCHVLLERVS | Sempronio-Ungarus. | RES-
PONDENS. I In Audi tor io Majori Die 18. Novembr. | hör. 
antemerid. | ROSTOCHI | , | Litern. N I C O L A I K I L I I , Acad. 
Typograph. | A N N O M D C X X X I I . | " 4- i . A i - B 4 = 8 sztlan 
levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete : Diss. 138. A kötet 
86-ik darabja. Ép. Schuller két eddig ismert művét lásd 
R. M . K . I I I . 1455 és 1528. sz. alatt, 

32. Wittenberg. 1637. 
Horvát, Andreas: Disputatio Theologica de ministerio sive or-

dine ecc les iast ico . . . R. M. K- III. 1533. Jelzete: Diss. 175- A kötet 
77-ik darabja. Ép. A disputatio napja „12 Julij" tintával 13 Julij-ra 
javítva. 

33. Wittenberg. 1637. 
Budák, Georgius: Disputatio theologia de ecclesia . . . R. M. 

K . III. 1531. Jelzete : Diss. 163. A kötet 2-ik darabja. É p példány. 

34. Wittenberg 1639. 
Spilenberger, Martinus: „DISPVTATIO THEOLOGI

CA, I DE I PROVIDENTIA. | Quam | J E H O V A Juvanta | In 
celeberrima Academia Wittebergensi, | SUB PRAESIDIO 

I V I R I I A d m o d . Reverendi, Clariss. et Excellentissimi. | 
D N . J A C O B I W E L L E R I , | SS. Theol . Doct. & Profess. P. Ext-
raordinarij, Praeceptoris, Favtoris & Promotoris svi omni 
observantiae cultu aeternum | venerandi, | In Auditorió 
Collegij Veteris | defendere conabitur | M A R T I N V S Spi
lenberger, I Gölniciensis Pannonius. | A d diem 20. Junij, 



Horis á 7. matut. | ANNO, quo | JehoVa noster oMnla 
aDhVC Verbo VIrtVtIs sVae | Veré portat. Hebr. I . V . 3. 

I W I T T E B E R G A E , | Ex officina typographicä JOHANNIS 
H A K E N . I " 4-r. A r C 2 . = 10 sztlan levél. 

A R. M. K nem ismeri. Jelzete: Dis. 28. A kötet 26-
ik darabja. Ép. Egy idegen szerzőjű vers keltezve van : 
„An 1639. d. 9. Junij." tehát az idézetbe rejtett évszám 
helyes feloldása kétségtelenül „1639". 

35. Wittenberg. 1640. 
Grosch, Andreas: „DISPVTATIO M E T A P H Y S I C A | 

DE BONO ET I M A L O , | Quam | D. 0 . M . A . I PRAESIDE 
I M . M A R T I N O HEINSIO, | Spadovensi Facult. Philosoph. 

Adjunct . Proponit publice A N D R E A S Grosch, Posonien
sis I Ungarus. | In Auditorio Minor i | A d d. 28. Martij Ho
ris á 7. I matutinis. | W I T T E B E R G A E | Typis exscribebat 
JOHANNES H A K E , | ANNO M . DC. X L . | " 4-r. A r B 2 

= 6 sztlan levél. 
A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 117. A kötet 

35-ik darabja. Ép. 

36. Wittenberg. 1641. 
Grosch, Andreas: DISPVTATIO POLITICA | exhi-

bens I P A E D A G O G I A M , | SIVE | E D V C A T I O N E M & IN-
STITV- ITIONEM LIBERORVM, | Q V A M , | PRAESIDE | M . 
M I C H A E L E WENDELERO, | Moralium & Civium Prof, 
Publ . I Publicae ventilationi exponit | A N D R E A S GROSCH, 
Posonien- | sis Ungarus | In Auditorio Minor i | A d . d. 
X X V I I . Martij I Horis pomeridianis. | W I T T E B E R G A E , | 
Ex officina typographicä | Johannis H A K E N , | A N N O M . 
DC. X L I . I "4-r. A r B 2 = 8 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete : Diss. 188. Dissert. 
philos. phys., p o l i t . . . Wittenberg. 1640—1648. A kötet 8-
ik darabja. Ép. 

37—38. Wit tenberg 1643. 
Fitkowini, Andreas : Disputatio theotogica de justificatione ho

minis peccatoris coram deo... R. M. K. III. 1612. Egyik példány jelze
te: Diss- 164. (A kötetben a 71-ik darab.), a m á s i k é : Diss. 181. (A 
kötet 48-ik darabja.) Mindkét példány ép. 

39. Wittenberg, 1643. 
Romenetz, Matthias: Disputatio theologica de persona Christi... 

R. M. K . III. 1613. Jelzete; Diss. 181. A kötet 49-ik darabja. Ép. 



Lang, Matthias : Pentas quaestionum matephysicarum . . . R. M. 
K . III. 1630. Jelzete: Diss. 117. A kötet 11. darabja. Ép. 

Lang. Matthias: „DIATRIBE PHILOSOPHICA | De | 
SPIRITU, I ab infinito & finito abstracto, | Quam | Subgra-
tiosis Spiritus infiniti auspiciis, In Alma | Wittebergensi 
Academiä, | PRAESIDE | M . JOH. CHRISTOPHORO SEL-
DIO Franc. | Fac. Phi l . Adjuncto & h. t. Decano, | publico 
examini subjicit | M A T T H I A S L A N G I V S | Sempronio — 
Hungarus. | Typis JOHANNIS RÖHNERI, Acad. Typogr. 
A n n o C D D C X L I V . | " 4-r. A i - C 2 = 10 sztlan lap. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete. Diss. 188. A kötet 
20-ik darabja. Ép. 

42. Wittenberg. 1646. 
Zabeler, Jobus : Notabiliorum theorematum philosophicorum fas-

ciculus.. . R. M. K. III. 1672. Jelzete : Diss. 90. A kötetben a 9-ik da
rab. É p . 

43. Wittenberg. 1648. 
Tarnóczi, Martinus: „Publica | Disputatio Logica | 

De I SYLLOGISMO INFINITO | Quam i Deo Ter Opt. Max. 
benéfortunante | Sub Praesidio | M . HIERONYMI DEP-
K I N I Rigensis. | Placido Philosophantium examini | subji
cit I M . MARTINVS TARNÓCZI | Beczkoviá Ungarus. | 
A n n o 1648. Die 5. Febr. | In Audi tor io Philosophorum I 
horis Pomeridianis. | W I T T E B E R G A E . | Typis Johannis 
Roehneri, Acad. Typogr. | " 4-r. A i - B 2

s = 6 sztlan lap. 
A R. M. K. ne mismeri. Jelzete - Diss. 89. A kötetben 

137 beszámozatlan nyomtatvány van egybekötve. Ez a 
kötet elején van. Ép. 

44. Wittenberg. 1648. 
Tarnóczi, Martinus. Disputatio theologica de theologia hetero-

doxia et orthodoxia . . . R. M. K . III. 1715. Jelzete : Diss. 163. A kötet 
10-ik darabja. Ép. Ebből a nyomtatványból ismerünk ajánlásos és 
ajánlás nélküli példányokat. A wittenbergi ajánlás nélküli. 

45. Wittenberg, 1648. 
Lang, Matthias. Consideratio loci 2. Maccabb. Cap. X I I . R. M. 

K . III . 1714 Jelzete: Diss. 81. A kötet 25-ik darabja. Ép. 

41. Wittenberg. 1644. 

4 6 - 4 7 . 



R. M . K 11?. 1693. A wittenbergi első példány jelzete: Diss. 164 (a 
kötet 45-ik darabja), a másod példány jelzete: Diss. 181 (a kötet 67-ik 
darabja). Mindkét példány ép. A R. M. K . fenti szám alatt 1647-re 
teszi a megjelenés évét. 

48. Lipcse, 1649. 
Zimmermann, Matthias. „SPECIMEN | THEOLOGÍAE C H E M N I -

I C I A N A E I In duobus I LOCÍS | D E | D E O & C H R I S T O , | Ex T. I. L o c . T h . 
& L . de duabus | naturis in Christo, ostensum ac decla- | ratum [ á | 
J O H A N N - B E N E D I C T O C A R P Z O V , | SS. T h . L i c . | & Prof. Publico ac 
ad D. Thomae | Verbi Ministro, | LIPS1AE. | Sumptibus Viduae A N D 
R E Á É Kühnens | Excudebat H E N N I N G U S Koeler i ; | ANNO M D C I L | " 
8-r. a i — a 8 + A i — L L L 4 1. 

Fenti mű 235-ik lapján kezdődik: 
(Felzet:) „MEMBRUM I I . | DE | E X A L T A T I O N E . | " 
(Lapszél:) „Disput X X I . | RespondeteJ M . Matthia i 

Zimmermä- I no Epperie- | sino Ungaro. | " 8-r. Eee—Eee 
4 b = 235—242 lap. 

A R. M.r K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 14. A kötet 
5-ik darabja. Ép. 

49. Lipcse, 1649. 
Zimmermann, Matthias: „DISPUTATIO T H E O L O -

GICA I OSTENDENS | DE I REGENERATIONIS | CAUSIS 
I M P U L S I V A , MERÍTŐ-1 RIA ET INSTRVMENTALI DOC-
TRI I N A M PONTIFICAM, EJVSDEMQVE | REFVTA-
T i O N E M , I Q V A M | SVB PRAESIDIO | A D M O D V M RE-
VERENDI. AMPLISSIMI J V X T A | AC EXCELLENTISSIMI 
V I R I , I DN. DANIELIS HEINRICI, S. S. T H E O L D. P. P. 
CANONICI MISNENSIS, I A L V M N O R V M E L E C T O R A L I V M 
E-1 PHORI. A C A D E M I A E Q V E DECEM-1 V I R I , I D O M I N I 
FAVTORIS ET PRAECEPTORIS SVI SINGVLARI OBSER
V A N Z A COLENDI ET V E N E R A N D I , | PVBLICO E X A M I N I 
S V B M I T T I T I M . M A T T H I A S Z I M M E R M A N N , | EPPERI
ES- I SINO UNGARUS. | IN I A V D I T O R I O COLLEGII M A -
JORIS INFERIORI, | AD D I E M X X . SEPT. HORIS A . SE-

I P T I M A M A T U f l N I S MDCIL. | LIPSIAE, | TYPIS | H E N -
NINGI COLERI. | " 4-r. P] + I , — M i = 1 4 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Ajánlva Langfeiner Dániel, 
Quaestor Jakab, Zimmermann Ármin és Weber J ános 
eperjesi tanácsnokoknak és Fritsch Donát,kereskedőnek. 
Jelzete : Diss. 171. A kötet 43-ik darabja. Ép. A keltezés 
tintával 18-ikára van javítva. . 



50. Königsberg, 1651. 
Nostitius, Johannes: „DE | EXISTENTIA | UNIVER

SALIS IN I ESSENDO I DISPVTATIO P V B L I C A , | Quam 
I AVSPICE DEO I Consensu Nobilissimi & Ampliss imi 

Collegii Philosophici | in | Celeberrimá. Prutenorum Aca-
demia | Publicae Ventilationi subjicit I PRAESES | M . A L -
BERTVS ROBERTSON, | POM. | RESPONDENTE | JO
H A N N E NOSTITIO I Solná Pannonio | A d d i e m . . . Maji 
Anno 1651. in Audi tor io | Philosophico. I REGIOMONTI , | 
PRAELO REVSNERIANO, 1651. | . " 4-r. A ! - C 2 = 10 
sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Üdvözlő verset irt Schröter 
Samuel mester mRozsnyóról. Jelzete : Diss. 133. A kötet 
25-ik darabja. Ép. 

51. Wittenberg, 1651. 
Pomarius, Samuel: „I. N . J. | POSITIONES THEO-

LOGICAE I CONTROVERSIAS FIDEI POTISSIMAS | suc-
cincté exhibentes, I juxtaseriem | A R T I C V L O R V M AUGUS-
T A N A E CONFESSIONIS, | Quae cumprimis Ecclesiae Orth-
hodoxae cum mo-1 dernis Haereticis & Schismat'cis inter-
cedunt. I DISPVTATIO X X I I . I eaq. I PRIOR EX A R T I -
C V L O V I I . I DE ECCLESIA. | Quam | SVB RRAESIDIO 1 
A B R A H A M C A L O V I , S. S. T H E O L . D. | EIUSDEMQVE 
PROFESS. P V B L I C I , CONSIST. | ECCLESIAST. CIRC. 
ELECT. ASSESORIS, ET A L U M N O - 1 R V M ELECTORA-
L I V M EPHORI, p. t. COLLÉG. | T H E O L . DECANI , | Pla-
cidae Sententiarum collationi subjicit I M . S A M V E L PO-
M A R I V S . I COLLEGII PHILOSOPHICI ADJVNCTVS. | 
Habebitur ad. d . . . Septembr. | Horis locoq, receptis I In 
illustri Academia Wittebergensi I ANNO C D D C L I . I W I T E 
BERGAE I Typis MICHAELIS W E N D T . | " 4-r. 2. szmtl. 
levél. 

Pomarius Sámuel 1668—69-ben mint tanár Eperjesen működött. 
E z időből több a nevéhez fűződő kassai és bártfai nyomtatvány je
lent meg. Wittenbergi működése alatt számos magyar ifjúnak volt a 
praeses-e. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete : Diss. 181, A kötetben a 22-ik 
darab. Ép. 

52—53. Wittenberg, 1652. 
Danielis, Johannes Josephus. Urbs §7iráXoyog Babylon . . . 
R. M. K . III. 1818. Az első wittenbergi példány jelzete; Diss. 12. 

(A kötetben 30-ik), a másodiké: Diss. 174. (A kötetben 40-ik.) Mind
kettő ép. 



Serpilius, Samuel Dissertatio theologica de justificatione ho
minis . . . R, M, K , III, 1825, Jelzete; Diss. 46, A kötetben lQ-ik da
rab. ÉP, 

55. Wittenberg, 1653. 
Fuchs, Johannes. Exercitationum physicarum disputatio II. De 

causis corporis naturalis in genere . . . R, M. K . III. 1856, Jelzete : 
Diss. 116. A kötet 57-ik darabja. Ép. 

56. Frankfurt, 1654. 
Tiszabecsi, P. Thomas. Disputatio theologica de duabus quae-

stionibus . . . R M. K . III. 1884. Jelzete: Diss. 177. A kötet 44-ik da
rabja. Ép. 

57. Wittenberg, 1654. 
Hadik, Johannes. Exercitationum phypsicarum disputatio sexta. 

De Motu et Quite . . . R. M. K. III. 1914. A cimet azonban helytelenül 
igy a d j a : „Sexta Exercitationum Physicarum Disputatio De Motu et 
Quite . . . " H a az R. M. K . cimleirása nem helytelen, akkor a witten
bergi elütő példány. Jelzete: Diss. 116. A kötet 70-ik darabja. Ép. 

58. Wittenberg, 1654. 
Vörös, Georgius. Exercitationum physicarum disputatio IV . de 

affectionibus corporis naturalis . . . R. M. K . III. 1923. Jelzete: Diss. 
116. A kötetben 69-ik darab. Csonka példány- A i — C 4 = 12 sztlan lap, 
a 19-ik tétel első mondata közepén megszakad. Hiányzik 2 levél. 

59. Wittenberg, 1654. 
Hrabski. Johannes. Exertitationum philologicarum in psalmum 

I. , . . R. M. K . 111. 1916. ahol a cim a szövegben „ad d. 13. 
Maji" szerepel a N. Múzeumi példány alapján. A wittenbergi példány 
címében csak „ad d . . . Maji" van s utólag van tintával beírva „24". 
Jelzete: Diss. 72 A kötet 26-iknak jelzett darabjának 6-ik része Ép. 

60. Wittenberg, 1654. 
Lang, Christophorus. Testamentum Davidícum . . . R. M. K . 111. 

1919. Jelzete: Diss. 12. A kötet 12-ik darabja. Ép. 

61—62. Wittenberg, 1654. 
Hrabski, Johannes. Philologica Generalis, de arabismi utilitate. 

R. M. K . 111. 1917. A z első wittenbergi példány. Jelzete: Diss. 91 
(a kötetben a 3-ik), a másodiké: Diss. 104. (a kötetben 28-ik.). Mind
kettő ép. 

63. Wittenberg, 1654. 
Neunachbar, Paulus: „DISPUTATIO ETHICA | DE | 

L I B E R A L I T A T E | ET MAGNIFICENTIA. | Quam | D I V I N A 



ASPIRANTE GRATIA, I PRAcSIDE I M . JOSIA CHRISTO-
PHORO I NEANDRO, S. S. Theol . Stud. I publice venti-
landam proponit I P A U L V S Neunachbar, Corona—Tran-
sylvanus | In Auditorio minor i | ad d. 28. Octobr. horis 
Pomeridianis. I W I T T E B E R G A E , | Typis JOBI W I L H E L M I 
FINCELII A N N O M D C L I V . | " 4-r. A i - B * - 8 sztlan lap. 

A R. M. K. I I I . 1922. sz. alatt Trausch nyomán csak 
a cimét ismeri, azonban hiányosan és hibásan. Jelzete: 
Diss.H 130. A kötetben 84-ik. Ép. A keltezés tintával „4. 
Nov/ '-re van javítva. 

64. Wittenberg, 1655. 
Zabko, Michael: „ p f Ű I POSITIONUM | M E T A -

PHYSICARUM I SENARIUS DECIMUS I NONVS I quem I 
I N FLORENTISSIMA LEVCOREA | SUB PRAESIDIO I M . 
AEGIDII Strauchs, W I T T E B . | F A C U L T : PHILOSOPH : 
A D J V N C n . I Publicae Dispulationi sistit | M I C H A E L Z A B 
K O B A R T P H A - H V N G A R V S . | In Audi tor i i Collegii Vete-
ris I A d diem 6. Januarii, horis matutinis. | W I T T E B E R 
GAE. I Typis JOBI W I L H E L M I FINCELII | A N N O M . DC. 
L V . I " 4-r. 2 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. J e l z e t e D i s s . 133. \ kötet 
V l - i k jelzésű darabjának 12-ik része. Ép. 

65. Wittenberg, 1655. 
Löhner, Christophorus. Testamentum Davidicum . . . R. M. K . 

111. 1950. Jelzete : Diss. 12. A kötet 13-ik darabja. Ép. 

66. Wittenberg, 1655. 
Honter, Johannes. Disputatio politica de republica hebraeoram-

R. M. K, 111. 1949. Jelzete : Diss . 102- A kötet 53-ik darabja. Ép. 

67. Wittenberg, 1656. 
Kövesdi. Paulus- Disputatio theologica de orali manducatione -.. 

R. M. K . 111. 1975. Jelzete: Diss. 4. A kötet 36-ik darabja- Ép, 

68. Wittenberg, 1656. 
Hellenbach, Johannes. Oratio pr© Hungária. . . R. M. K. 111. 1974-

Jelzete: Diss 182. A kötet közepe körül. Ép. Magyarországi Christof-
fori Mátyás német nyelvű szonettben üdvözölte a szerzőt. 

69. Wittenberg, 1656. 
Christophori, Matthias. Dissertatio publica de fide vera. R. M . 

K. 111. 1973, Jelzete • Diss. 166. A kötet 17-ik darabja- Ép. Második k i 
adását lásd 356. sz. alatt-



Kalinkius, Johannes : „DISPVTATIO PHISICA | DE | 
MONSTRIS, I Quam | DEO Docente & Ducente, | SUB 

PRAESIDIO I Vi r i Ampliss imi , Praeclarissimi, Excellen-
tissimiq' I DN.JOHANNIS SPERLINGIJ, | Physices in Illus-
tri Academiá Wi t te | bergensi Profess. P. longé | celeber-
r imi I Dn. Praeceptoris Fautoris sui aeternum deveneran-
di I Publicae disquisitioni | exhibet I JOHANNES | K A L I N -
K1VS I Novosolio-Ungarus. | A d diem 15. Apr i l , horis et 
loco solitis. I W I T T E B E R G A E I Excribebat M I C H A E L 
W E N D T , I A N N O C D D C L V I I . I "4-r. A i - B 4 = 8 sztlan Iap. 
A z A i jelzés az A 2 helyett is, tehát kétszer szerepel. 

Ajánlva Sopron consulának és judexének. Végén 
üdvözlő versek Sperling János, soproni Fögglerus Ker. J á 
nos, és Lohmannus Mátyástól. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete : Diss. 190. Dissert. 
philos. phys. polit. Wittenberg 1654—1659. A kötet 20-ik 
darabja. Ép. 

71 . Wittenberg, 1657. 

Kalinkius, Johannes. Disputatio physica de monstris... 
A R. M. K. nem ismeri. Azonos az előbbi nyomtat

vánnyal, de az ajánlás hiányzik, az ajánlás oldala üres. 
Jelzete: Diss. 190. stb. A kötet 33-ik darabja. Ép. 

72. Wittenberg, 1657. 
Kegelius, Johannes Rudolphus: Tractatio philosophica. R. M. K . 111 

1996. Jelzete : Diss. 137. A kötetben 68-ik~darab. Ep . 

73. Wittenberg, 1657. 
Kegelius, Johannes Rudolphus : „COLLEGII DOMES-

TICI T E R T I I I DISPVTATIONEM P R I M A M | De I Nonnul
lis Positionibus, ad caput | p r imum Problematum Physi-
corum de affectioni- | bus corporis Physici. L ib . I . Sect. 
I I I . I Philosophiae Sobriae | Dn . D. Balthasaris Meisneri 
pertinentibus | PRAESIDE | M I C H A E L E WENDELERO | D. 
& P. P. I proponit I RESPONDENS | JOHANNES RV-
D O L P H V S KEGELIVS | Posonio-Ungarus, I A d diem 27. 
M a j i I In Auditorio privato, horis antemeridianis. I W I T T E 
BERGAE, I Typis JOBI W I L H E L M I FINCELII | ANNO 
C D D C L V I I . I " 4-r. A ! - A 2 = 2 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 48. A kötet 
15-ik darabja. Ép. 



Hontems, Johannes : COLLEGII DOMESTICI Q V I N T I 
I DISPUTAT10NEM PRÍMÁM | De I Quibusdam Positionib 
(us) ad caput | pr imum Problematum Ethicorum de Libero 
Arbitro & Actionibus Humanis | L ib r i I I I . Sectionis I . I Phi-
losophiae Sobriae | Dn. D. Balthasaris Meisneri | pertinen-
tibus. I PRAESIDE I M I C H A E L E W E N D E L E R O I SS. T h . 
D. & P. P. I proponit I RESPONDENS | JOHANNES H O N -
TERVS I Corona Transylvanus, | A d diem 8. Julii | In au
ditorio privato, horis antemeredianis. | W I T T E B E R G A E . | 
Typis JOBI W I L H E L M I FINCELII. | A N N O C D D C L V I I , | " 
4-r. 2 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 48. A kötet 
26-ik darabja. Ép. 

75. Wittenberg, 1657. 
Kegelius, Johannes Rudolphus. „COLLEGII DOMES

TICI Q V I N T I I D I S P V T A T I O N E M O C T A V A M | De | Qui
busdam Positionibus ad caput | V I I . Problematum Ethico
rum de I Vericitate | L i b . I I I . Sec. I . | Philosophiae Sob
riae I Dn . D. Balthasaris Meisneri. | pertinentibus | PAESI-
DE I M I C H A E L E W E N D E L E R O | SS. Th . D. & P. P. | 
proponit I RESPONDENS I JOHANNES RVDOLPHVS K E -
GELIVS I Posonio-Ungarus | A d diem 31. Julii | In A u d i 
torio privato, horis antemeridianis. | W I T T E B E R G A E , | Ty
pis JOBI W I L H E L M I FINCELII , | A N N O C D D C L V I I . I " 
4-r. 2 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete : Diss. 48. a kötet
ben a 33-ik darab. Ép. 

76. Wittenberg, 1658. 
Erynthraus, Joachimus: „Wol - verdiente | Ehren-

Zweige I Damit | Die Ehrenweste | Vorachbahre und w o l -
gelahrte | Herrn | Hr. JOACHIMUS Erynthraus von B É 
L A I aus Ungarn. | W i e auch | Hr. JEREMIAS Deut
schmann I von Iueterbock. | Als sie der Freyen Kuenste. 
und Weltweiszheit | MAGISTRI erkläret, verehret wor
den I v o n zwey guten Freunden. | In Wittenberg Gedruckt 
bey Johann Borckarden | In Jahr 1658. i " 8-r. 2 sztlan 
levél. 

A cim a nagy betűs szavakat kivéve gót betűkkel van nyomtatva. 
Tarta lma két vers : egy német magyarországi Hellenbach János 

tól és egy német Lübecki Lintke Mártontól. 
A R, M, K. nem ismeri. Jelzete : Diss. 161. A kötet V3-ada 

körűi, Ép , 



Bayer, Johannes és Schnitzler, Jacobus : „DISPUTA
TIO M A T H E M A T I C A . | Insignes quasdam Positiones | ex 
universa M A T H E S I I depromta, | exhibens, I quam | Aus-
pice CHRISTO JESU I SVB PRAESIDIO I M . JOHANNIS 
B A Y E R I Eperiessi-1 nensis Hungar. j In Illustri Acade-
mia Wittebergens, publico Erudi- | torum examini sistit | 
JACOBUS SCHNITZLERVS Cibiniensis ] Saxo-Transylva-
nus I A V T H O R & RESPONDENS | Die IV . Februarii Ho
ris antemeridianis I In auditorio Philosophorum. | Literis 
OELSCHLEGELIANIS | A N N O M.DC.LVII I . | " 4-r. A , - B 4 = 8 
sztlan.. levél. 

UdvÖzlőverset irt a praeses és szebeni Fabricius György. 
A R. M, K. nem ismeri. A z első wittenbergi példány jelzete: Diss. 

62. (a kötet 51-ik darabja), a másodiké: Diss. 114. (a kötetben 84-ik). 
Mindkettő ép. 

79. Wittenberg, 1658. 
Bayer, Johannes és Gallikius, Johannes. Disputatio pneumatica 

de notitia dei naturaji . . . R. M. K . III. 2042. Jelzete : Diss. 134. A 
kötet 45-ik darabja. Ép. 

80. Wittenberg, 1658. 
Pinner. Abrahamus. Quaestionum Metaphysicarum Quaternio. , . 

R. M. K . III. 2043. Jelzete: Diss. 136. A kötet 7-ik darabja. Ép , 

81. Wittenberg, 1658. 
Schnitzler, Jacobus. Collegii Publici II . Disputát. X I I . et penulti-

mam de Rerum publicarum mutalione . . . R. M- K. III. 2044. Jelzeté : 
Diss. 48. A kötet 87-ik darabja. É p . 

82. Wittenberg, 1658. 
Bayer, Johannes. Disputatio metaphys. I. summariam decisionem 

controversiarum prooemial. exhibens . . • R. M . K . III. 2029. Jelzete : Diss. 
133. A kötetben IV. jelzésű nyomtatvány 1-ső része, ép. 

83. Wittenberg. 1658. 
Hellenbach, Johannes. Quaestionum logicarum . . . R. M. K . III. 

2039. Jelzete: Diss. 138. A kötet 14-ik darabja. Ép. 

84—85. Wittenberg, 1658. 
Zabanius, Jsaacus. Exercitatio physica de intellectu . . . R. M. 

K III. 2048, A witfenbergi első példány jelzete: Diss. 89. (a kötet V r e 
körül), a másodiké: Diss, 190, (a kötetben 51-ik darab,) Mindkét pél
dány é j , 



Bayer, Johannes és Stuertzer, Matthias. Disputatio metaphysica 
II. summariam decisionem controversiarum de ente rationis exhibens.., 
R, M, K, III, 2030. Jelzete: Diss. 133, A kötet 67-ik darabja, Ép, 

87. Wittenberg, 1658. 
Bayer, Johannes és Gallikius. Johannes. Disputatio metaphysica 

III, summarium decisionem controversiarum circa nominalem entis pro 
theoriam occurentium exhibens , , . R. M. K, III , 2031. Jelzete: Diss. 

„ 133. A kötetben külön számozva nincs, a 67-tel jelzett darab előtt ta
lálható, Ép, 

88. Wittenberg, 1658. 
Schnitzlerus, Jacobus, Disputatio physica de terra . . . R. M, K , 

III. 2045, Jelzete: Diss. 89. kötet V^ede körül. Ép, Az „ A 3 " levél sajtó-
hibásan B3-nak van jelezve. 

89. Wittenberg, 1658. 
Bayer, Johannes, Disputatio metaphysica IV. Summariam deci

sionem controversiarum de conceptu entis veri et reális occurentium 
exhibens . . , R. M. K . 111. 2032. Jelzete: Diss, 133, A kötetben I V . 
jelzésű nyomtatvány 2-ik része. Ép, 

90. Wittenberg, 1658. 
Schnitzler, Jacobus. Collegii pubüci III, atq. ultimi disput. IV. de 

potestate domesticá . . . R. M. K . III. 2046. Jelzete : Diss. 48. A kötet 
94-ik darabja, Ép. 

91. Wittenberg, 1658. 
Kémmel, Johannes. Tractatio philosophica de ortu animae rati-

ona l i s . , . . R. M. K . III. 2040. Jelzete: Diss, 5109. A kötet 69-ik da
rabja. Ép. 

92. Witteuberg, 1658. 
Bayer, Johannes és Grelneltius, Timotheus. Tractatio philosophica 

de existentia angelorum. R. M. K. III. 2036. Jelzete : Diss. 134- A kötet 
123-ik darabja. Ep. 

93. Wittenberg, 1658. 
Bayer, Johannes és Zabanicus, Isaacus. Dissertatio metaphysica 

V . summariam decisionem controversiarum de attributis entis in genere 
occurrentium exhibens . . . R. M. K . III. 2033. Jelzete : Diss. 133. A kö
tetben IV. jelzésű nyemtatvény 3-ik része. É p . 

94. Wittenberg, 1658. 
Bayer, Johannes. Disputatio metaphysica V I . summariam deci 

sionem controversiarum"de uno, vero & bono, occurrentium exhibens... 
R. M . K . III . 2034. Jelzete : Diss. 133. A kötetben IV. jelzésű nyomtat
vány 4-ik része. Ép. 



Bayer, Johannes es Zabanius, Isaacus. De gnomone sciatherico... 
R. M. K . III 2035. Jelzete: Diss. 62, A kötet 47-ik darabja. É p . 

95. Wittenberg, 1659. 
Raphanides, Johannes. Tractatio pneumatica de existenlia spiri-

tuum etc. . . R. M. K. III. 2092. Jelzetef Diss. 134, A kötetben 36-ik da
rab Ép. 

96. Wittenberg, 1659. 
Schnitzler, Jacobus. Disputatio astronomica de stellis fixis . . . 

R. M. K . III. 2094. Jelzete: Diss. 62. A kötetben 56-ik darab. Ismerünk 
ajánlásos é s ,a ján lás nélküli példányokat. A wittenbergi példény aján
lás nélküli. Ép. 

97. Wittenberg, 1659. 
Bayer, Johannes és Hnilitzenus, Johannes. Disputatio metaphys. 

VII . de actu et potentia. , . R. M. K . III. 2073. Jelzete: Diss. 133. A kö
tet IV, jelzésű darabjának 5-ik része. Ép. 

98. Wittenberg, 1659. 
Bayer, Johannes. Disputatio metaphys. VIII . de causa et cau-

satio . . . R. M. K . III. 2074. Jelzete : Diss. 133. A kötet IV. jelzésű da
rabjának 6-ik része. Ép. 

99. Wittenberg, 1659. 
Bayer, Johannes. Disputatio metaphys. IX . de necessario. R M. 

K . III. 2075. Jelzete: Diss. 133. A kötet IV. jelzésű darabjának 7-ik ré
sze. Ép . 

100. Wittenberg, 1659. 
Bayer, Johannes és Lachanosarcus, Elias. Disputatio metaphys. 

X . de eodem & diverso simplici et composito . . . R. M. K . III. 2076. 
Jelzete: Diss- 133. A kötet I V . jelzésű darabjának 8-ik része. Ép. 

101. Wittenberg, 1659. 
Bayer, Johannes és Jeckelius, Jacobus. Disputatio 

metaphysica. De singulari et universali occurentium. 
A R. M . K . I I I . 2077. sz. alatt a címet helytelenül így 

adja : „Disputatio metaphysica undecima". A nyomtatvá
nyon az „undecima" hiányzik s csak tintával van utólag 
beszúrva. Nem említi a R. M . K . azt sem, hogy Falk J á 
nos, Roth Mihály és György Mátyás erdélyi ifjak versek
kel üdvözölték a respondenst. Jelzete : Diss 133- A kötet 
I V . jelzésű darabjának 11-ik része. Ép. 



Bayer, Johannes és Stürtzer, Matthias. Disputatio metaphysica 
duodecima et ultima. De substantia et accidente . . . R. M. K . III. 2078. 
A R. M. K . a cimet helytelenül adja, mert „duodecima eoq"-t ír „duo
decima et" helyett. Jelzete : Diss . 133. A kötet IV. jelzésű darabjának 
9-ik része. Ép . 

103. Wittenberg, 1659. 
Schnitzler, Iacobus. Disputatio astronomica de stellis enaticis, 

seu planetis . . . R. M. K . III. 2095. Jelzete: Diss. 62. A kötet 57-ik da
rabja. Ép. A múzeumi példánnyal ellentétben, ajánlás nélküli, 

104. Wittenberg, 1659. 
Schnitzler, Jacobus és Thann, Andreas. Dissertatio politico-ma-

thematica ex architectura militari . . . R. M. K . III. 2096. Jelzete : Diss. 
114. A kötet 77-ik darabja. É p . 

105. Wittenberg, 1659. 
Galli, Johannes Christophorus. Disputatio theologica, 

de Christi hominis ad dextram dei sessione . . . 
R. M . K . I I I . 2083. Jelzete : Diss. 47. A kötet 30-ik 

darabja. A z eddig ismert példányok vagy Pozsony, Sop
ron és Szentgyörgy papságának, vagy Beregi Nyári Lajos
nak vannak ajánlva. A wittenbergi példányban nincsen 
ajánlás. 

106. Wittenberg, 1659. 
Sebastiani, Georgius. Disputatio geographica, de affectionibus 

tcrröíü 
R. M. K . III. 2100. Jelzete: Diss. 114. A kötet 118-ik darabja. 

Ép. Ajánlás nélküli példány. 

107. -108. b Wittenberg, 1659. 
Jackisius, Elias : Dissertatio theologica de ministro-

rum vocatione . . . 
R. M . K. I I I . 2088. A z egyik wittenbergi példányon 

a címlap szövegében az „ad diem. . . Maji11 kitétel egy
korú kézírással „29 Junii"~m van javítva. A z első witten
bergi példány jelzete : Diss. 47. (a kötet 45-ik darabja, ja
vítás nincs) ; a másodiké : Diss. 175. (a kötet 49-ik darab
ja , javítva van). Mindkettő ép. 

109. Wittenberg, 1659. 
Schnitzler, Jacobus és Bäsch, Simon. Disputatio astronomica de 

stellis erraticis ex'raordinariis seu cometis . . . R. M. K . III. 2097. Jelze
te: Diss. 62. A kötet 67-ik darabja- Ép. 



Schnitzler, Jacobus és Zachariaes, Georgius. Disputatio astrono
mica de stellis fixis . . . R. M. K . III. 2098. Jelzete : Diss. 62. A kötet 
59-ik darabja. Ép. 

111. Wittenberg, 1659. 
Schnitzler, Jacobus. „DISPVTATIO P N E V M A T O L O -

GICA I Succintam | Quaestionum Prae- | l iminar ium | dis-
cussionem | exhibens, | Quam | Subsidiante Aeterná Aeter-
ni Spiritus Gratia | & | PRAESIDE | VIRO | CLARISSIMO 
ac DOCTISSIMO l DN. M . JACOBO SCHNITLERO I Cibi-
niensi Transylvano, | Dn. Praeceptore, Fautore & Studio
rum suorum Promo- | tore multis nominibus honorando 
atque suspiciendo. | In Celeberrimá Electorali, que Wit te-
bergae ad A l b i m | est, Academiá | publice Eruditorum 
ventilationi | sistit | SIMON Hammerdörffer, Plattá- Bohe-
mus, I Autor & Respondens. | A d d. X V I I . September. Ho
ris Locoq'consvetis. | WITTEBERGAE, I Literis JOHANNIS 
H A K E N . I A N N O M.DC.LIX. | " 4-r. A i - B 4 = 8 sztlan lap. 

A R. M, K. nem ismeri. Jelzete : Diss. 134. A kötet 
21-ik darabja. Ép. 

112. Wittenberg, 1659. 
Unger, Michael. Exercitationem philosophicam de concursu cau-

sae primae cum secundis . . . R. M. K . III. 2104. Jelzete : Diss. 136. 
A kötet 62-ik darabja. Ép, A R. M. K nem emliti, hogy a „ C 3 " lap-
él zés helyett tévesen „63" van nyomtatva. 

113. Wittenberg, 1659. 
Erynthaeus, Joachimus és Zaravucius, Paulus. Triga quaestio

num illustrium metaphysicarum de causis,. . . R. M. K . III. 2082. — 
Jelzete. Diss. 136. A kötet 56-ik darabja. Ép. 

114-115. Wittenberg, 1659. 
Schnitzler, Jacobus. Dissertatio geographica de Zonis . . , R. M. 

K. III. 2099. A wittenbergi első példány jelzete : Diss. 62. (A kötet 60-ik 
darabja); 2-ik példány jelzete: Diss. 114. (a kötet 119-ik darabja). Mind
kettő ép. 

116 Wittenberg. 1660. 
Thann, Andreas. De eclipsi luminarum magnorum in genere. 

R. M. K . 111. 2/33. Jelzete : Diss. 114. A kötet 86-ik darabja. Ép. 

117. Wittenberg, 1660. 
Höher, Matthias. Disputatio posterior de essentia theologiae 

naturalis. R. M. K, 111. 2124. Jelzete: Diss. 144. A kötet 9-ik darabja. Ép. 



Schniztler, Jacobus és Rosner, Matthias, Dissertatio geographica, 
exhibens descriptionem breviorem, celeberrimae illius, regiae juxta ac 
liberae civitatis Sempronii. R. M, K . 111. 2129. Jelzete : Diss. 134. A kö
tet 123-ik darabja. Ép. A mű két részre oszlik • 1. De externa civitatis 
Semproniae constitutione., 11. De interna hujus civitatis constitutione. 

119. Wittenberg, 1660. 
i aphanides, Johannes. Disputatio theologica de controversione 

homiais ab infidelitate ad fidem. R. M. K . 111. 2127. A cimet azonban 
hibásan adja, amennyiben „controversione" helyett „conversione"-t ir. 
Jelzete : Diss. 53. A kötet 27-ik darabja. Ép. 

120. Wittemberg 1660. 
Schnitzler, Jacobus. Discussio physico-astronomica contrcver-

siae inter Ptolomaicos, Tychonic j s et Copernicaeos agitatae. R. M. K, 
111. 2130. Jelzete: Diss. 114. A kötet 58-ik darabja. Ép. 

121. Wittenberg, 1660. 
Schnitzler, Jacobus: „DISCVSSIO PHYSICO-ASTRO

NOMICA I exhibens | RESPONSIONEM | A d | A R G V M E N -
T A I OPPOSITA I CONTROVERSIAE | inter | P T O L O M A 
ICOS, TYCHONIOS I & I COPERNICAEOS A G I T A T A E , | 
A n Stelláé in Caelo subsistant immotae et Terra jugi 
circum- I volvatur motu eoque triplici , Diurno, Annvo et 
Inclinationis seu Reflexionis ? | Quam | A V X I L I A N T E DEO 
OPTIMO, M A X I M O | sub I PRAESIDIO | M . JACOBI SCH-
NITZLERN I Cibiniensis Transsylvani | In Celeberrimá ad 
A l b i m Academia publico Eruditorum examini | submittit | 
PHILIPPVS CHRISTOPHORVS Beer. | Creilshemio-Fran-
cus. I In Anditor . Minor, d. 4. Aug . hor. matutin. | W I T T E 
BERGAE I Ex Chalcographeo JOHANNIS B O R C K A R D I | 
A . M D C L X I ". 4-r. A r B 4 = 8 sztlan levél. 

A R. M. K, nem ismeri. Jelzete: Diss. 62. A kötet 
58-ik darabja. Ép. Üdvözlő verset irt többek közt Schnitz
er J á k o b is. 

122. Wittenberg, 1660. 
Schnitzler, Jacobus. Dissertatio chorographica de Franconia, R. 

M. K . 111. 2131. Jelzete : Diss. 114, A kötet 124-ik darabja. Ép, 

123—124. Wittenberg. 1660. 
Schnitzler, Jacobus : „DISPVTATIO M A T H E M A T I C A 

I P R I M A I SYLLOGEN I . | Quaestionum | Arithmeticarum 
I Complectens, | Quam | Adjuvante Deo Ter Optimo Ma-

ximo I & I PRAESIDE | M . JACOBO SCHNITZLERO | 



CIBINIENSI Transylvano | In Electorali Wit tebergensium 
Academico publico | Eruditoriim examini submittit | CHRIS
TIANUS I FRIDERICUS JANUS | Lichtenburgensis Misn i -
cus. I A d diem 22. Decemb. Hor. Matut. | In Audi t . M i 
nor. I Wittebergae Typis JOHANNIS B O R C K A R D I A . 
MDCLX. I 4-r. A i - B 4 = 8 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. A z első wittenbergi példány 
jelzete : Diss. 62. (a kötet 61-ik darabja) : a másodiké : 
Diss. 116. (a kötet 88-ik darabja). Mindkettő ép. 

125-126 . Wittenberg. 1660. 
Schnitzler, Jacobus. Disputatio mathematica ex architecturacivili de 

quinque columnis architectonicis, Tuscana, Dorica, Jonica, Corinthia & 
composita... R - , M - K - III. 2132 A z első wittenbergi példány jelzete : Diss. 
62. (A kötet 63-ik darabja); a másodiké: Diss. 114 (a kötetben 92-ikJ. 
E z utóbbi példányon a cimlap sajtóhibája „Antimerit" egykorú kéz
írással „Antimerid-"re van javítva- Mindkét példány ép. 

127. Wittenberg. 1660. 
Hnilitzenus, Johannes. Collegium II. discussionis disput. V . de 

peccato originis. R. M K. III. 2122. Jelzete: Diss- 7- A kötet 14-ik 
darabja. A nyomtatvány két féle címlappal maradt fenn- A wittenber
gi cimlap a N- Múzeum példányáéval egyező. Ép példány. 

128. Wittenberg. 1660. 
Quetonius, Samuel Collegium II. discussionis disput. IX . de in-

carnatiqne verbi— R. M- K . 2126. Jelzete ; Diss. 7. A kötet 18-ik da
rabja. Ép-

129—130. Wittenberg. 1660 körül. 
~Metaphysi- | ca divina | D. Abrahami Calovii | Philosophico 

Theologi celeberrimi | é principiis possimis eruta | in abstractione Entis 
representata, | monstrans | Terminorum & Conclusionum Transcenden-
tium I usum genuinum | abusum haereticum | contracta atque ad dis-
putatandum proposita I in A l m a W I T T E B E R G E N S I | Opera et studio 

I M. J O H A N N I S SIMONIS, Collég. | Philos Adjuncti & p. t- D E C A N I . 
I W I T T E B E R G A E | Typis J O H A N N I S B O R C K A R D I | ". 

Fenti mű K i jelzésű lapján kezdődik: Rospeundine-
rus, Paulus. (Felzet.-) M E T A P H Y S . C A L O V I A N . CON-
T R A C T A E I EXERC1TAT. V . | " 

(Lapszél:) „Praes. M . Joh. | Simone. | Coll. Phi l l . | 
A d j . p. t. De I cano, | Resp. Paulo | Rospeundt- | nero 
Posoniensi." 4-r. K i , M 2 = 10 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. A wittenbergi első példány 
jelzete: Diss. 122. (a kötet kétharmada körül.); a máso
diké : Diss. .133. (a kötet V I I . jelzésű darabjának 5-ik ré
sze.) Epek. Üdvözlő verset irt Greniz Simon János Po
zsonyból. 



131-132 . Wittenberg. 1660 körül. 
Simon J. fent idézett műve M jelzésű lapján kez

dődik : Vencellius Samuel {Felzet:) „METAPHYS. CALO-
V I A N A E C O N T R A C T A E | EXERCIT. V I . | " 

(A lapszélen :) „Praeside M . | Joh. Simone, | Fac. Phi-
los. I A d j . p. t. De- I cano, | Resp. Samué- | le Wen-
cellio. I Semproni | ensi Hunga- | ro. | " 4-r. Ni- 03 = 
7 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. A z első wittenbergi pél
dány jelzete : Diss. 122. (a kötet 2 V a d a körül.) ; a máso
diké : Diss. 133. (a kötet V I I . jelzésű darabjának 6-ik ré
sze.) Epek. 

133. Wittenberg. 1661. 
Ensel, Johannes. Disputatio Theologica de electione & reproba-

tione . . . R. M K . III. 2146. Jelzete: Diss. 4. A kötet 29-ik darabja. Ép 

134. Wittenberg. 1661. 
Schnitzler, Jacobus. Tractatio astronomica de globo coelesti . , . 

R, M. K, III, 2152. Jelzete: Diss. 62. A kötet 62-ik darabja. Ép, 

135. . Wittenberg. 1661. 
Schnitzler, Jacobus Dissertatio geographica de climatibus . . . 

R. M. K . III. 2153. Jelzete: Diss 114. A kötet 121-ik darabja Ép. 

136 137. Wittenberg. 1661. 
Schön, Casparus. Disputatio metaphysica de e x i s t e n t i a . . . R. M. 

K . 111. 2154. A z első wittenbergi példány jelzete: Diss . 122. (a kötet 
közepe körül): a másodiké: Diss. 136. (a kötetben a 15-ik darab.) 
Mindkettő ép. 

Roth, Melchior: „ m n ' M W I POSITIONUM A N T I -
B I - I STERFELDIARUM, EX EJVSDEM | PHILOSOPHIAE 
P R I M A E SEMINARIO I A D O R N A T O R U M | OCTONARIVS 
PRIMVS I Q V E M I ATHENIS LEVCOREIS | Publicae 
ov^xftei subjiciuntlPRAESES M . GERHARDVS W I C H M A N , 

I Lübecensis | et | RESPONDENS | MELCHIOR ROTH. | 
Cassov. Ungarus. | A d diem 19. Oktobr. in Audit . Min . | 
Horis Antemerid . | WITTEBERGAE. | Typis Johannis Ha
ken, M . D C . L X I . I " 4-r. 2 sztlan levél. A z 1-ső levél bel
ső lapja üres. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 116. A kö
tet 24-ik darabja. Ép. 

138. Wittenberg. 1661. 



139. Wittenberg. 166Í. 
Pihringer, Christianus. E x metaphysicis disputatio de causa 

moral i . . . R. M. K . III. 2151- Jelzete: Diss. 136. A kötet 70-ik da-

Schön, Casparus. „DE | SVMMIS IN PHILOSOPHIA | 
H O N O R I B V S I RECTORE 1 MAGNIFICO I V I R O Nobilissi-
mo, Amplissimo atque, Ex- | cellentissimo | DN. JOH : 
ERICO OSTER- | M A N N O , Graecar. Literar. P. P. Celeb-
ratissi- I mo, Alumnorumq ; Elector. Ephoro gravissimo. | 
ä I DECANO M A X I M E S P E C T A B I L I I V I R O Plurimum 
Reverendo Amplissimo atq | EXCELLENTISSIMO, | D N . 
AEGIDIO STRAVCHIO, | S. S. Theol. D. Mathem. P. P. 
& Histor, Substi- I tuto famigeratissimo, | Juveni Praexi-
mio atq Litteratissimo | DN. CASPARO SCHONIO, | Epe-
riessino-Hungaro. I SOLEMNITER COLLATIS I CONGRA-
T V L A T V R I W I T T E B E R G A E | Liieris M A T T H A E I H A N -
CKELII I A N N O M.DC.LXII . | " 4-r. sztlan lap. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 161. A kötet 
2 / ; V de körül. Ép. Tartalmaz 15 verset. A 8-ikat Roth 
Melchior kassai theologus írta. 

141. Wittenberg. 1662. 
Schön, Casparus. Collegii Pneumatici Disputatio V I . de affecti-

onibus spiritus ut sic negativis . . , R. M- K III. 2182. Jelzete: Diss. 
134- A kötet 5/c,-da körül. Ép. A R. M. K . az általa ismert mün
cheni példány alapján nem tesz említést ajánlásról. A wittenbergi pél
dány ajánlva van Eccard Ábrahám,- Saríorius János,- Curianus György,-
Rosaides János- és Bayer Jánosnak. 

142. Wittenberg, 1662. 
Rosner, Matthias. Disputatio theologica de causa peccati . . 

R. M. K. 111. 2177. Jelzete: Diss, 17. A kötetben 21-ik darab. Ép. 

143. Wittenberg, 1662. 
Unger, Michael. Positiones mathematicae miscellaneae . . . R. M. 

K . 111. 2189. Jelzete: Diss. 114. A kötetben 46-ik darab. Ép. A z „Ad 
diem . . . Junii" kitétel egykorú kézírással „28. Maji Hor. Maí.-"ra van 
helyesbítve. 

Möller, Daniel Guilielmus. Oratio de confusione lingvarum ba-
bylonica . . . R. M. K . 111. 2170. Jelzete : Diss. 83. A kötet 6-ik darabja. 
Ép. A R. M. K. nem emliti az általa ismert N. Múzeumi és Késmárki 
ev. lyceumi példányok alapján, hogy az üdvözlőversirók közt magyar 
is van a soproni Unger Mihály személyében. 

rabja- Ép. 

140. Wittenberg. 1662. 

144. Wittenberg, 1662. 



Hutter, Georgius. Nonnullas positiones politicas, ad caput de 
subditis pertinentes . . . R. M. K . 111. 2169. Jelzete: Diss. 48. A kötet
ben 167-ik darab. É p . 

146-147. - Wittenberg, 1662. 
Richter, Andreas. T<p A xal i<b Q. ®sa)pía Aetiologias 

Generalis. R. M . K . 111. 2174. A z első wittenbergi példány jelzete: 
Diss. 1. (a kötetben 77-ik); a másodiké : Diss. 137. (a kötetben 48*ik 
darab.). Ép példányok. 

148. Wittenberg, 1662. 
Schnitzler, Jacobus. Tractatio geographica de globo terrestri . . . 

R. M. K . 111. 2180. Jelzete: Diss. 114. A kötet 113-ik darabja. Ép. A R. 
M. K . nem említi, hogy Schnitzler verssel üdvözli benne a res-
pondenst. 

149. Wittenberg, 1662. 
Schnitzler, Jacobus. Disputatio mathematica ex architectura mi* 

litari de praxi bellica offensiva et defensive . . . R. M, K . 111. 2181. 
Jelzete: Diss. 114. A kötet 85-ik darabja. Ép. 

150. Wittenberg, 1662. 
Möller, Daniel Guilielmus. El iae Schmegassi facilis disputandi 

m o d u s . . . . R. M. K . 111.2172. Jelzete: Diss. 138. A kötet 24-ik da
rabja. Ép. 

151. Wittenberg, 1662. 
Möller, Daniel Guilielmus. Disputatio metaphysica de persona . , 

R. M. K . 111. 2173. Jelzete: Diss. 137. A kötetben 145-ik darab. A R. 
M. K . szerint a nyomtatvány Mezger Kristóf orvosnak van ajánlva. 
A wittenbergi példányban az ajánlás az ottani egyetem névszerint fel
sorolt tanári karához van intézve. 

152. Wittenberg, 1662. 
Schön Casparus: „THEOREMATA LOGICA | dispu* 

tatione publica | In Incluta Saxonum Academia | PRAE» 
SIDE I V I R O I Amplissimo et Excellentissimo | DNO. 
CHRISTIANO I TRENTSCHIO, | Log. & Metaphys P. Publ. 
Praecept. & Faut. | suo colendissimo | ad ventilandum pro-
posita I á I M . CASPARO SCHOEN, | Eperiensi Hungaro 
1 A . o. R. 1662. I A d d. X X . Decembr. In Auditorio Ma

jor i . I W I T T E B E R G A E , Typis Johannis Haken. k " 4-r. 
2 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri Jelzete: Diss. 138. A kötet 
9-ik darabja. Ép. 



Reusch, Goltofridus. Exercitatio historico-philologica de cultu 
Simonis Magi apud Romanos, contra Baronium . . . R. M. K . 111. 2205. 
Jelzete : Diss. 58. A kötet 35-ik darabja. Ép. 

154. Nagy-Szombat, 1663. 
Elevenkuti, Andreas. Sophia in aquila gentilitia adumbrata . . . 

R. M. K . 11. 1019. Jelze'e : Diss. 26. A kötet 12-ik darabja. Ép. A R. 
M. K. nem emliti, hogy a nyomtatvány gyarmathy br. Ba lassa András, 
Rutkay István, Bartakovics Péter, Gyurcsani Pál, Racolupski János , 
Horváth János, Jezerniczki György, Ta i s György, Sikó András, Jezer-
niczki János , Osztarics István és Kürtösi Andiás magyar nemeseknek 
van ajánlva. 

155. (?) 1663, 
Elevenkutus: Fasciculus epigrammatum . . . A R. M. 

nem ismeri. Jelzete : 8° R. L . C. 1. 86. 
A R. M . K. Elevenkutinak csak a 154. sz. alatti 

munkáját ismeri. Szinnyei ismer még egy kéziratban levő 
művet, de az nem azonos ezzel. Erre a nyomtatványra 
sem az Apponyiban, sem a Todorescu-könyvtárban, sem 
a Magyar Könyvszemle pótlásaiban nem találunk adatot. 
Sajnos a nyomtatványt Wittenbergben nem találtam a he
lyén, ami azonban — tekintve a wittenbergi könyvtár tel
jesen rendezetlen állapotát — korántsem jelenti azt, hogy 
nem volna szorgos kutatással fellelhető. így mindössze a 
katalógus igen szófukar és pontatlan adatával kell egy
előre beérnünk. 

156-157 . Wittenberg, 1663. 
Pihringer, Christianus. Disputatio ex metaphysicis de conditione 

sine qua non . . . R. M. K. 111. 2227. A wittenbergi példányok jelzetei: 
Diss. 122. (a kötet 3/4-e körül) és Diss- 137. (a kötet 76-ik darabja). Épek. 

158. Wittenberg, 1663. 
Pihringer, Christianus. Disputatio altera, de conditione sine qua 

non . . . R. M. K . 111. 2228. Jelzete : Diss. 137. A kötet 77-ik darabja. Ép. 

1 5 9 - 1 6 1 . Wittenberg, 1663. 
Richter, Andreas. De Carolo Magno . . . R. M. K . 111. 2229. 

A wittenbergi 3 példány jelzete: Diss. 62. (a kötetben 85-ik); Diss. 
104. (a kötetben 53-ik) és Diss. 114. (a kötetben 144-ik). Mindhárom ép. 

162. Wittenberg, 1663. 
Möller, Daniel Guilielmus : „I. S. N. I . | POSITIONUM 

M E T A P H Y S I C A R U M | SEPTENARIUS, | Quem | PRAESI-



DE I Amplissimo et Excellentissimo Viro | DN. CHRISTI-
A N O TRENTSCHIO, | Log. & Met. in Acad . Wi t t eb . P. P. 

I D n Patrono ac Praeceptore observanter honorando. | 
Publice disputabit I M . DANIEL G U I L I E L M U S MÖLLER, I 
Posoniensis Panno. | A . 0 . R. MIDCLXIH. d. 2. Maj i . | 
H . L . Q. C. I W I T T E B E R G A E , | Typis JOHANNIS RÖH-
NER1. Typogr. Academ. | " 4-r. 2. sztlan levél. 

A R. M . K. Klein nyomán csak a címét ismeri, azt 
is csonkán. Jelzete : Diss. 133. A kötet X I V - i k darabja. Ép. 

163. Wittenberg, 1663. 
Dudari, Georgius. Disputatio logica de t e r m i n i s . . . R. M. K . III. 

2222. Jelzete: Diss. 138. A kötet 111 -ik darabja. Te l je s ; a felső sarka 
itt-ott ragasztott. A levéljelzések között a „Ci" helyett tévesen „Bi" jel
zés van. 

164. Wittenberg, 1663. 
Möller, Daniel Guilielmus és Dudari, Georgius: „I. S. 

N . I . I DISPUTATIO METAPHYSICA | DE RE | Absolute 
Enti Synonymo, quam | PRAESES | M . D A N I E L GUILI 
ELMUS I MÖLLER I Posoniensis Ungarus, | RESPONDEN-
TE I GEORGIO D U D A R I , Ungar : Sarvariensis, | placidae 
Philosophantiam censurae | publice submittit, | A n n o | Pan-
nonlo paCeM p o p V L o Da IoVa benigne! | A d d. 31 .0c-
tobr. Horis Antemeridianis, | In A u d . Minore | Witteber-
gae Typis Johannis Haken. | "4-r. A i - B 2 = 6 sztlan 
levél. 

A R. M. K. Klein nyomán csak a címét ismeri, de 
azt is csonkán és hibásan. Jelzete: Diss. 137. A kötet 
5-ik darabja. Ép. Üdvözlő verset irt kub in i Hieronymi 
András. 

165—167. Wittenberg, 1664. 

Serpilius, Augustinus. Disputationem theologicam principem il
lám proponentem controversiam de absolu'a romani pontificis potes-
tate. . . R. M. K . III. 2268. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 10. 
(a kötetben 5- ik;) Diss. 47. (a kötetben 47-ik) és Diss. 147. (a kötet 
10-ik darabja). Mind a 3 ép. 

•168. Wittenberg, 1664. 
Deutschmann. J . : Examen publicae reformatorum mataeologias. 

Wittenberg. J . Bockard. Év nélkül. (Az előszó 1664. ápr. 13-án kelt.) 
4-r. [8] + A r U U 4 . 

Fenti mű Hhx jelzésű lapján kezdődik: 

Schön, Casparus: {Felzet-) „IN NOMINE JESU! 



I E X A M E N I PUBL1CAE REFORMATORUM M A T A E O -
LOGIAS, I Q U A E publicis ipsorum Confessionibus, Cate-
chesibus, aliisq : seri- | ptis asseritur, sed Autenticis D iv i -
nae Veritatis Tabulis, & Ecclesiae | Catholicae symbolis 
opponitur I Cujus j D1SPUTAT10NEM X X I . | DE | ECCLE-
S1A, I PRAESES I JOHANNES Deutschmann | D. & P. P. 
! ET RESPOND. | M . CASPARUS Schön | Eperiess. Hunga-

rus I D... Április proponent | " 4-r. H h i - I i 2 = 6 sztlan levél. 
A R. M. K. nem ismeri. Jelzete r Diss. 7. A kötet 

61-ik darabja. Ep. 

169—170. Wittenberg, 1664. 
Sárfőy, Nicolaus. Disputatio metaphysica, de necessario et con-

t ingente. . . R. M . K . III. 2265. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 
122. (a kötet 3/4-ede körül) és Diss. 137. (a kötet 97-ik darabja.) Mind
két példány ép. 

171. Wittenberg, 1664. 
Ritthaler, Michael. Nobilitatem H u n g a r o r u m . . . R. M. K . 111. 

2264. Jelzete: Diss. 48. A kötet 171-ik darabja. Ép . 

172—173. Wittenberg, 1665. 
Leutsch, Georgius. Disputatio metaphysica de objecto metaphy-

sicae . . . R. M. K III. 2310. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 
122. (a kötet közepe táján) és Diss. 133. (a kötet 22-ik darabja.) Mind
kettő ép. 

174-179. Wittenberg, 1665 
Deutschmann, Joh.: Methodica confessionis Augustanae Repe-

t i t io . . . Wittenberg. Typis Joh. Borckardi. Év nélkül. (Az előszó 1665. 
ápr. 24-én kelt). [8] + 668 + [16] lap. Jelzete : Diss. 7. A kötet 59-ik 
darabja Teljes és ép példány. 

Ebben a műben az alábbi 6 magyar nyomtatvány 
található: 

174. Schön, Casparus : (Felzet:) „IN NOMINE JESE ! | 
METHOD1CAE * REPET1C10N1S I A U G U S T A E CONFES
SIONIS I DISPUTATIO V. PRIOR I EX | ART1CULO 111. | 
DE CHRISTO. I QuamIPRAESES JOHANNES DEUTSCH
M A N N ID. P. P. & p. t. Academiae R e c t o r l E T * 
RESPOND. I M . CASPARUS Schon. | Eperiessino Hun-
garus I In Audi tor io Majori. D. Febr. proponet. | " Mi- N 4 

vagy 89—104 lap. 
A R. M. K. nem ismeri, ami annál meglepőbb, mert 

a további e műben levő s alább következő 5 magyar vo
natkozású nyomtatványt közli, 



Lutzius, Ludovicus. Disputatio X I X . E x articulo X V . De ritibus 
ecclesiastinis . . . R. M . K . III. 2312. 

176. 
Belusky, Nicolaus. Disput. XXV11. De ceremonialibus articulis in 

genere . . . R. M. K . III. 2303. 

177. 
Augustini, Elias. Disput. X X X . E x articulo II. R. M . K . III. 2302. 

178. 
Fleischhacker, Andreas- Disput. X X I . De cultu sanctorum . . . 

R. M. K . Hl. 2306. 

179. 
Dudari, Georgius. Disput. X X X I V . Ex artic. V I . De votis monas-

ticis . . . R. M. K . III . 2305. 

180—181. Wittenberg, 1655. 
Lutzius, Ludovicus. Disputatio theologica legitimum B. Lutheri 

ministerium proponens . . . R. M. K. III . 2311. A wittenbergi példányok 
jelzetei: Diss. 10. (a kötetben 25-ik) és Diss. 47. (a kötetben 46-ik da
rab). Mindkettő ép. 

182. Wittenberg, 1665. 
Schön, Casparus. Disquisitionem metaphysicam de caussarum 

caussalitate seu formali ratione. R. M. K . 111, 2317. Jelzete : Diss. 122. 
A kötet 2/3-da körül. Ép. 

183—184. Wittenberg, 1665. 
Schön, Caspar és Grenizius, Simon Johannes: „I. N . 

J. \ De PONITENTIA | LOGICA & OBJECTIVA | juxta I 
M E N T E M SCOTI | In Ilkrstri Academiä Wittebergensi I 
Ex decreto Amplissimae Facultatis Philosophicae | PRO 
LOCO I in eadem benevolé sibi tributo, | disputabit pub
lice I PRAESES I M . CASPAR Schoen | Eperiessino Hun-
garus, I A l u m n . Patr. | RESPONDENTE | M . SIMONE JO
H A N N E GRENIZIO, I Posoniö-Hungaro, | A . O. R. 1665. | 
d. 19. Octobr. I In Auditorio Major i . | W I T T E B E R G A E , | 
E L I T E R A R I A OFFICINA JOHANNES H A K E N . | " 4 - r . 
A i — B i = 8 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. A wittenbergi példányok 
je lze te i : Diss. 122. (a kötet 2 / 3 -a körül) és Diss. 84. (a kö
tet lV.- ik darabja). Mindkettő ép. 



185. Lipcse, 1666, 
Zimmermann, Matthias, Acceptilatio Sociano imprimis injuria in 

meritum. & gatisfactionem Christi , , , R. M- K, III , 2350, Jelzete: Diss. 
28, A kötet 15'ik darabja. Ép. 

186-187. Wittenberg, 1666. 
Czack- David* Disputatio publica de mysterio praedestinationis... 

R. M. K . III. 2374. Az első wittenbergi példány jelzete; Diss. 47. (a kö
tetben 41-ik); a másodiké: Diss. 165. (a kötet 32-lk darabja). Utóbbi 
példányon a cimlap „12. Junii" kitétele egykorú kézírással „15. Sep-
temb"'te van javítva. Mindkét példány ép. 

188—189. Wittenberg, 1666. 
Schön, Caspar. Disput. pneumatica I. de inteligentiarum opera-

tionibus . . . R. M. K. 111. 2381. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 
122. (a kötet V 4 -de körül) és Diss, 134. (a kötet 133-ik darabja). Mind
kettő ép. 

190. {Wittenberg,) 1666. 
(Felzet:) Schön, Caspar. „DISPVTATIONE P N E V M A -

TICA I A L T E R A | I N T E L L I G E N T I A R V M OPERATIONES 
I PRAESES I M . CASPAR SCHOEN, Eper. Hung. | Collég. 

Phil . A d j J RESPONDENTEI M . PETRO Stamm, Haberst. 
Saxon.I 

( A lapszélen:) „Pub- I lica ven-1 t i l . An. 1666. | Die 
12. Sept I " 4-r. A i—B 4 = 8 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. A tipográfiai kiállítás alap
ján valószínűen a wittenbergi J. Borckard nyomda nyo
mása. Címlapja eredetileg sem lehetett. Jelzete: Diss. 122. 
A kötet V r e körül található meg. Ép. 

191. Wittenberg, 1666. 
Czack, David: „PALMAM PHILOSOPHICAM | Quam 

I RECTORE MAGNIFICO | VIRO | Plur imum Reverendo 
Amplissimo atq' Excellentissimo | DOMINO I M I C H A E L E 
W E N D E L E R O | S. S, Theol. Doct. e jusdemq' ; P. P. Extra-
ordinario Facultatis Theol. | Assessore, et Morális Philo-
sophiae P. P. Ordina- | rio Celeberrimo | ä l iberali manu 

I DECANI SPECTABILIS | V I R I I Ampliss imi atque prae-
clarissimi | DN. HEINRICI B A V M A N N I , | S. S. T h . Licen-
tiand. Ampliss. Fac. Phil. A d j . Meritissimi Gymn. | Coburg, 
vocati Direct. & S. S. T h . P. P. dignissimi | V I R J V V E -
NIS I Virtutis atque Eruditionis Nobilitata Praestantissimus: 

I DN. D A V I D CZACKIVS, | Coronä-Transylv. | 1DIB. Oc-
tobr. A N N O M D C L X V I . | reportabat | Congratulantur | 



CONTERRANEI. | W I T T E B E R G A E , | Typis JOHANNIS 
BORCHARDI . | " 4-r. A i — A 4 = 4 sztlan levél. 

Német versekkel üdvözölte Brendorffius György és 
Sigerus János , latin versekkel Kolozsvári Mihály, Fabricius 
András, Gündesch Mihály, Deckíus Péter, Pleckerus Pé
ter, Greissingius János, Friedrich Márton, Calbius György 
és Maurer Márton, valamennyi erdélyi. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete; Diss. 161. A kötet 
közepe körül. Ép. 

192-193. Wittenberg, 1666. 
„LOCORUM T H E 0 L 0 G 1 C 0 R U M | C O M P E N D I U M | In Electorali 

Saxon. A c a d e m i ä | Wittebergensi | Adornatum | Et X X V . Disputationi-
bus absolutum. | A U T O R E | A N D R E A K V N A D O , S. S. | Theol. Doctore 
& P. P. Consistorii | Ecclesiastici Adsessore & Electoral. Alumnorum | 
Ephoro. I ED1TIO S E C V N D A . | W I T T E N B E R G A E , | Literis M A T T H A E I 
H E N C K E L I I I A N N O M . D C . L X V I | " 

4-r. [4] + 175 lap = [4] + A i — Y 4 levél. E műben 2 magyar 
nyomtatvány van . 

A fenti mű 91-ife lapján kezdődik: 
192. 

Raphanides Johannes, (Felzet:) „DISPUTATIO X I V . 
I DE BONIS OPERIBVS. | " 

(Lapszélen:) „Respondente | J O H A N N E | R A P H A -
NIDE I Ungaro | " 91-98. lap. 

A JR. M. K. nem ismeri. Jelzete : Diss. 21. A k ö W 
utolsó darabjának egyik része. A z első kiadása önállóan 
1659-ben jelent meg Wittenbergben, 1. R. M . K. I I I . 2093. 

193. 
A fentebb irt mű 112-ife lapján kezdődik: 
Hnilizenus, Johannes.'(Felzet:) „DISPUTATIO X V I I . 

I De I SACRAMENTIS. | " 
(Lapszélen:) „Respondente | J O H A N N E | HNILIEZE-

N O I Ungaro. | " 112-119. lap. 
A R. M. K. nem ismeri. Jelzete azonos a 192. szá

múéval. A z első kiadása önállóan 1659-ben jelent meg 
Wittenbergben, 1. R. M . K. I I I . 2087. 

194. Lőcse, 1667. 
Pomarius, Samuel és Nyári, Franciscus de Bedegh. De veritate 

religionis Lutheranae disputatio theologica . . . R. M. K . II. 1104. Jel
zete : Diss . 180. A kötet közepe körül. Ép. 

195. Wittenberg, 1667. 
Steller, Thomas. In disputatione pneumatices qu in ta . . . R. M. K . 

111. 2419. Jelzete: Diss. 144. A kötet „lV/4a" jelzésű darabja. Ép. 



Czack, David Disputatio publica de ratione existendi entis finiti, 
ad mentem scholasticorum . . . R. M. K . III. 2405. Jelzete: Diss. 122. A 
kötet vége felé. Ép 

197-198. Wittenberg, 1667. 
Steiler, Thomas. Exercitatio theologica de triplicis spiritus s. gra-

tiae, vocantis, justificantis et conservantis qvidditate & diversitate . . . 
R. M. K . 111. 2421. A wittenbergi példányok jelzetei; Diss. 4. (a kötet
ben 28-ik) és Diss. 165. (a kötet 23-ik darabja). Mindkettő ép. 

199. Wittenberg, 1667. 
Parschitius, Christophorus. Positionum astronomicarum denarius 

octavus de affectionibus motus stellarum ÍR. M. K. 111. 2415. Jelzete : 
Diss. 62. A kötet 94-ik darabja. Ép. 

200. Wittenberg, 1667. 
^Pomarius, Samuel „INFULA DOCTORALIS, | Quam | 

V I R O P L U R I M U M REVERENDO, AMPLISSIMO A T Q U E 
I EXCELLENTISSIMO, I DN. S A M V E L I PO-1 M A R I O , 

SS. T H E O L . LICENTIA-1 TO meritissimo, hactenus Mag-
deburgiensis Ecclesiae | ad D. Jacobi Pastori vigilantissi-
mo, I Nunc autem Gymnasii Illustris Ep-1 periessini vo-
cato Moderati et Directori supremo, | ac SS. Theologiae 
& Linguarum orientalium Professori ! Publico Primario. | 
Incluta Academia Wittebergensis solenniter con-1 ferebat 
& imponebal, cum A . D. X V . Augusti I Anno 0 . R. 
M.DC. L X V I I . I Illustrium Regni Hungáriáé Statuum, Augus-
ta- J no- Evangelicam Religionem professorum Munif icen-
tiá. I S.S. THEOL. DOCTOR in splendido | Panegyri pub
lice renunciaretur: | gratulabundo manus & mentis sin-
cerioris | applausu, atque Voto via l i integerrimo | Decora-
ta & decentata I á | PATRONIS, FAUTORIBUS, AMIC1S. 
I Wittebergae, Typis JOHANNIS BORCKARDI, | " 4-r. 

Á i - E 4 " 20 sztlan levél. 
A JR. M . K. nem ismeri. Tartalmaz 41 latin és né

met verset. Magyar versszerző : „Ferdinandus Kh ien , D. 
Reg. L ibq ' . Civitat. Epperies design. Medic. Ordinär." 
Magyar vonatkozású Werner Theodor Martin wit tenbergi 
jog-tanár alábbi verse : „Gloria sit constans, Titulus DOC-
TORIS honori | lnsigni cedat, quem j a m G E R M A N I A con-
fert, I Hunc foveat dititque in multos H V N G A R I A annos 1" 

Jelzete: Diss. 161. A kötet 3 / 5 -de körül. Ép. 



Lani, Georgius. „Q. D. B. V . | DISSERTATIO E T H I -
CA I De ! S U M M O B O N O | PRACTICO. I Quam | Inf loren-
tissimis Athenis Lucoreis, | SUB PATROCINIO I V I R I 
PRAECELLENTIS et PRAECLARISS. I DN. M . JOHANNIS 
SIMONIS, I Ampliss . Facult. Philosoph. Adjunct i digniss. 
& p. t. Scholae | Oppid. Wittebergenis RECTORIS | me-
ritissimi, | D N . Fautoris et studiorum suorum Promotoris | 
aeviterno cul tu devenerandi, | Publico philosophantium 
examini | subjicit | GEORGIUS L A N I , | Trenschinio- Hun-
garus. I A U T . & RESP. | A d diem 7. Septembris, A n n 
M.DC. L X V I I . I In Auditorio Majori, horis antemerid. | Pro
dibat I é Chalcographo H E N C K E L I A N O . | 4-r. A 1 - B 4 = 
8 sztlan levél. 

Versek szerzői közül magyarok a posonyi Magister 
Nagy György Frigyes és Steiler Tamás . 

A R. M. K. nem ismeri. A wittenbergi példányok 
je lzete i : Diss. 89. (valamivel a kötet közepe után) és Diss. 
130. (a kötet 10-ik darabja). Mindkét példány ép. 

203. Bártfa, 1668. 
Pomarius, Samuel. Oratio Auspicial is in solenni in-

auguratione Gymnasii Eperjessini recens erecti, die 18. 
Oct. 1667. 

R. M . K . I I . 1126. Jelzete: Diss. 83. A kötet X I I . j e l 
zésű darabja. Ép. A R. M. K. számozása szerint a 
nyomtatvány 4+131 + 1 levél, azonban ez helytelen, mert 
a „87"-es szám a levélszámozásnál sajtóhibából elma
radt s így a 131 számozott levél a valóságban csupán 
130 levél. Valamint a Múzeumi példány alapján nem em
líti a R. M. K., hogy a nyomtatvány ajánlva lenne, a 
wittenbergi példány pedig ajánlva van Semssey Ferenc, 
Keczer András, Keczer Jób, Dóbai András, Sárossy Se
bestyén és Feigel Péter nemeseknek, nem különben 
Hakker Mihály. Weber János, Zimmermann Zsigmond, 
Cunrád Tamás, Guth Dániel és Gasser György polgá
roknak. 

204. Bártfa. 1668. 
Pomarius, Samuel és Rutkai, Georgius. De natura 

peccati originális disput. I . 
R. M . K . IL 1127. Jelzete : Diss. 171. A kötet X X I I / 2 

jelzésű darabja. Ép. A R. M. K. 4 ismert példány alapján 
nem tud az ajánlásról A wittenbergi példány ajánlva 



van Klesch Daniel, Guendelius Mihály, Klesch Kristóf, 
Noscowius Mihály, Klein Mihály és Lázár Ágost felső
magyarországi lelkészeknek, 

205. Bártfa, 1668. 
Pomarius, Samuel és Stephanides, Johannes De natura 

peccati originis disput. I I . 
R. M . K . I I . 1228. Jelzete ; Diss. 171. A kötet X X I I / 3 je l 

zésű darabja. Ép. A R. M. K. 4 ismert példány alapján 
nem ir ajánlásról. A wittenbergi példány ajánlva van az 
eperjesi iskola kurátorainak és inspektorainak. 

206. Bártfa. 1668. 
Pomarius, Samuel és Platani, Paulus: De natura 

peccati originális disp. I I I . 
R. M . K . II.,1129. Jelzete: Diss. 171. A kötél X X I I / 4 

jelzésű darabja. Ép. A R. M. K. 5 ismert példány alap
ján nem ir ajánlásról. A wittenbergi példány ajánlva 
van Reményi Dániel és Trusius J ó b besztercebányai lel
készeknek és Kapirus András ottani bírónak. 

207. Lőcse. 1668. 
Pomarius, Samuel és Petrőczy Nicolaus : De veri-

tate religionis Lutheranae disputatio theologica altera . . . 
R. M., K . I I 1146. Jelzete : Diss 180. A kötet köze

pe körül. Ép. A R. M. K. 3 ismert példány alapján nem 
ir ajánlásról. A wittenbergi példányt a praeses és a res-
pondens közösen ajánlják br. Petrőczy Istvánnak. 

208—209. Wittenberg, 1668. 
Major, Paulus. Dissertatio theologica de prudentia dei . . . 
R. M. K . III . 2459. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 47. 

(a kötet 36-ik darabja) és Diss. 165. (a kötetben 22-ik). Mindkettő ép 

2 1 0 - 2 1 2 . Wittenberg. 1668. 
Steller, Thomas. Votum Jacobi Patriarchae . . . 
R. M. K . III. 2468. A wittenbergi példányok jelzetei : Diss 47. 

(a kötet 10-ik darabja) ; Diss. 66- (a kötet közepe előtt) és Diss. 165. 
(a kötetben 45-ik). Mindhárom ép. 

2 1 3 - 2 1 4 . Wittenberg. 1668. 
Lani, Georgius. Diascepsis theologica de mysterio incarnationis 

7or Aoror 
R. M. K . III. 2^57. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 47. 

(a kötetben 19-ik) és Diss. 165, (a kötet 8-ik darabja). Mindkettő ép. 



215—216. Wittenberg. 1668. 
Parschitius, Christophorus. Disp. theol. de peccato 

in fi l ium hominis & in spiritum sanctum . . . 
R. M . K. III . 2465. A wittenbergi példányok jelze

tei : Diss. 47. (a kötetben 37-ik) és Diss. 165. (a kötetben 
17-ik). Mindkettő ép. A R. M . K . 3 ismert példány alap
ján két elütő ajánlásról tud. A wittenbergi példányok a 
két ajánlástól is elütnek, amennyiben nem Tököli István 
és társainak, sem Körmöczbánya és Selmecz bíráinak, 
hanem négy néven nevezett wit tenbergi tanárnak vannak 
ajánlva. 

217. Wittenberg, 1668. 
Frölich, Matthias : „Summis | In horto Philisophico 

Honoribus, | Quibus | RECTORE MAGNIFICO, | VIRO | 
Amplissimo, Excellentissimo, atq' Prae-Clarissimo, j DO
M I N O I CHRISTIANO TRENTSCHIO, | Logices ac Meta-
physices Prof. Publ in alma hac Leu- | corea, celeberrimo, 
I á I DECANO SPECTABILI, | V I R O | Amplissimo, et Prae 

Clarissimo, I D.N. M . SIMONE FRIDERICO | FRENZELIO, 
I Ampl iss . Facult. Philosoph. Adjunct . | dignissimo, | VIR 

JVVENIS I Prae-Eximius ac Praestantissimus | DN. M A T 
T H I A S FROELICH, I Leutschoviensis Hungarus, | ornaba-
tur, I A N N O M.DC.LXIIX. | D. X V . Mens, octobr. | gratu-
lantur | PATRONI, PRAECEPTORES | a tq ' ; A M I C I . I W i t -
tebergae Typis JOHANNIS BORCHARDI , Acad. Typogr. | " 
4-r. 4 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri.Tartalmaz 13 latin és német 
verset. Magyar szerzők : Röser Jákob az eperjesi gimná
z ium meghivott rendes történet és szónoklattan tanára, 
tanára, Gundesch Mihály az erdélyi Szebenből, Jeremiás 
János ugyanonnan és Maures Márton Kissenkről. Jelzete : 
Diss. 161. A kötet 2 / 3 -da körül. Ép. 

218. Wittenberg, 1668. 
Ladiver, Samuel. Dissertatio morális de justitia stratagematis in 

comburendis navibus Batavicis . . . R. M. K , III. 2455, Jelzete : Diss. 
127, A kötet 74-ik darabja. Ép. 

219. Kassa, 1669. 
Pomarius, Samuel. Hexas disputationum theologica-

rum de natura peccati origines . . . R. M . K. I I . , 1170. 
Jelzete: Diss. 171. A kötet X X I I . jelzetű darabja. Ép. 

E nyomtatvány a 204—206 és 220—222 alatt felső-



rolt értekezések összesített kiadása. A R. M . K . nem rész
letezi az ajánlást, de az egyháztörténeti vonatkozása miatt 
mi alább közöljük.,Ajánlva van a m ű : Liffmannus M i 
hály kassai, Kiss Ádám kassai, Pfeifer Márton bártfai, 
Seelmann Kristóf lőcsei, Sartorius János eperjesi, Regius 
János szebeni, Greeb Tamás késmárki és Quirinus Jakab 
sárosi lelkészeknek valamint Eccard Keresztéiy kassai 
német, Erynthraeus Joachim lőcsei német, Zabelerus Ja
kab bártfai német, Ádám Márton lőcsei német, Müller 
János eperjesi német, Pittus Ádám kassai magyar, Kőszegi 
Gáspár István kassai magyar, Várallyai András sárosi, 
Fischer György kassai tót, Krey Pál bártfai tót, Lázár 
Ágost lőcsei tót, Rosaida János eperjesi tót, Gáli András sze
beni tót, Serpelius Ágost késmárki német, Gamios J ános 
késmárki tót, Farkas György besztercebányai és Nóvák 
Márton alsó-meczenzéfi segédlelkészeknek. 

220. Kassa, 1669. 
Pomarius, Samuel. De natura peccati originális disput. I V . R. 

M. K . II. 1167. Jelzete: Diss. 171. A kötet X X I l / 5 jelzetű darabja. Ép. 

221. Kassa, 1669. 
Pomarius, Samuel és Pusoczi, Nicolaus. De natura peccati ori

ginális disput. V . , R . M. K . II. 1168- Jelzete: Diss. 171. A kötet XX11/ C 

jelzetű darabja. Ép. 

222. Kassa, 1669. 
Pomarius, Samuel. De natura peccati originális disput. V I . R. 

M. K . II. 1169. Jelzete: Diss. 171. A kötet X X l l / 7 jelzésű darabja. Ép. 

223. Thorn, 1669. 
Marthius, Ambrosius. „Q. D. B. V . | DISSERTATIO 

PHILOSOPHICA, I DE | NECESSITATE, I Q V A M | PRAE
SIDE I M . S A M V E L E SCHELGNIGIO I GVRANO SILE-
SIO, G Y M N A S I I , I THORVNCON-RECTORE, PHI-1 LOS. 
P R I M A E & POESEOS I PROFESSORE ; | Publico examini 
exponit I AUCTOR ET RESPONDENS I AMBROSIVS 
M A R T H I U S , I CIBININO H V N G A R V S . I A d . d... Jul i i . A . 
S. R, M.D.C.LXIX. I IN A V D I T O R I O M A X 1 M A | T H O -
R V N I I , I Excusa sub praelo JOHANNIS COEPSELII, I G Y M 
NASII TYPOGRAPH1. I " 4-r- A i - B 2 = 6 sztlan levél. A 
„ B 2 " tévesen „B 3 "-nak van nyomva, de hiány nincs. 

R. M. K. nem ismeri. Ajánlva Simon Böck és A n 
dreas Femgius thorni polgároknak. Jelzete: Diss. 84. A 
kötet 46 ik darabja. Ép. 



Pomarius, Samuel: „Q D. B . V . I Oratio Auspica-
lis, I in Solenni Inauguratione Illustris | Gymnasii Incluto-
rum Statuum Regni Hungáriáé I Augustano-Evangelicorum 
I EPERIESSINI I recens erecti, | D.XV11I. Octobris. A C. 

MDCLXV1I inslitutá, | Habita in frequentissimä Splendi-
dissimi Audi tor i i | Panegyri, | A | S A M V E L E P 0 M A R 1 0 , 
SS. I Theol . Doct. & P. P. Ejusdemq ; Gymnasii Modera- | 
tore ac Directore supremo, | Accessore Intimationes et 
Orationes quaedam Breviores aliae, hoc ipso Anno ib i 
dem ab Eodem expeditae, é | quibus facies moderna I l 
lustris Athenaei pro- | palám innotescet. MNEMOSYNE 
TEOSTICHON : | FragopoLI eXstVCto L V X LVCae It fessa 
LyCéo : I L V X EVangeLII translt In HVngar laM. | W i t -
tebergae, | Literis W E N D I A N I S , Impensis Danelis Schmatz 

I Acad , Typogr. M.DC.LXIX. | " 4-r. 72 levél. 
Ajánlva: semssei Semssey Ferenc-, lipóci Keczer 

András-, lipóci Keczer Job-, zobai Zobay András-, Sárossy 
Sebestyén-, Feigel Péter-, Hakker Mihály-, Weber János-, 
Z immermann Zsigmond-, Cunrad Tamás-, Guth Daniel
as Gasser Györgynek. 

A JR. M. K. nem ismeri. A 203 sz. alatt ismertetett 
1668.-iki bártfai nyomtatvány eddig ismeretlen wittenbergi 
újabb,kiadása. Jelzete: Diss. 182. A kötet második felé
ben. Ép. 

2 2 5 - 2 2 6 . Wittenberg, 1669. 
Pilarik, Stephanus. De mirabi l i cum filio Dei Jacobi 

lucta victoria . . . R. M . K . 111. 2509. A wittenbergi példá
nyok jelzetei: Diss. 4. (a kötetben 10-ik) és Diss. 167. (a 
kötet 3-ik darabja). Mindkettő ép. 

2 2 7 - 2 2 8 . Wittenberg, 1669. 
Filkenius, Bartholomaeus. „PROSPERANDA GLORI-

OSO I D I S P V T A T I O N E M T H E O L O G I C A M , | DE | V I T A 
AETERNA, | In electorali Academia Wiltebergensi, | SVB 
PRAESIDIO I V I R I I M A X I M E REVERENDI, | A M P L I S 
S I M I I A T Q V E EXCELLENTISSIMI | DN. JOHANNIS De
utschmann. I SS, Theol. Doctoris, ejusdemq' ; Professoris 
Publici I longé celeberrimi, nec non Electoralium alumno-
rum I Ephori gravissimi, | DN. PRAECEPTORIS, PATRONIS 
PROMOTORIS. I ac HOSPITIS SVI aeternä laude memo-
randi, | Publicae Eruditorum disquisitione subjicit | A V T O R 
ET RESPONDENS | B A R T H O L O M A E V S FILKENIUS, | 



Schaessburgő-Transylvanus, | A d . d. — August in A u d i 
torio Majori, I A . R. P, C. G. M . D C . L X I X . | horis con-
svetis. IWITTEBERGAE, | Literis M I C H A E L I S MEYERI . | " 
4-r. [ i]+17—Di=14 sztlan lap, 

A R. M. K. Trausch nyomán csak a.cimét ismeri, 
azt is csonkán és hibásan. A wittenbergi példányok jel
zései : Diss. 47. (a kötetben 49-ik) és Diss 165. (a kötet 
42-ik darabja.) Mindkettő ép. 

229. Wittenberg, 1669. 
Marci. Johannes. Disput. theologico-philologica de manna fili

orum Israel in deserto. R. M. K . 111. 2505. Jelzete: Diss. 47. A kötet 
11-ik darabja. Ép. 

230. Wittenberg, 1669. 
Windisch, Johannes. In physicam Sperlingianam disput. R. M. 

K. III. 2512, Jelzete: Diss. 116. A kötet 73-ik darabja. Ép. 

231—232. Wittenberg. 1669. 
Magnus, Georgius Fridericus. Exercitationum philologicarum in 

psalmos graduum. R. M. K. III. 2503. A wittenbergi példányok a Mú
zeumétól elütőleg nem hat, hanem 7 sztlan levélből állanak. Jel
zetük: Diss. 1. (a kötet 12-ik darabja) és Diss. 72. (a kötetben 37-ik) 
Mindkettő ép.. 

2 3 3 - 2 3 4 . Jena, 1670. 
Marklowsky, Paulus. Ficus Arbor. R. M . K . I I I . 2521. 

A R. M. K. a lapszámot tévesen 26 sztlan levélnek irja. 
A nyomtatvány 4 rétű és öt ivnyi (Ai-E 4) tehát — mint 
a wittenbergi példányok valóban — csak 20 sztlan levél 
lehet. A wittenbergi példányok jelzetei ; Diss. 60. (a kötet 
35-ik darabja) és Diss, 74. (a kötet közepe után). M i n d 
kettő ép. 

235—236. Wittenberg, 1670. 
Pilarik, Stephanus. De nestorio. R. M. K. III. 2541. A wittenbergi 

példányok jelzetei: Diss. 1. (a kötet 42-ik darabja) és Diss. 141. (a kö
tetben 72-ik). Mindkettő ép. 

237—238, Wittenberg, 1670. 
Femger, Georgias: „DISPVTATIO | DE | NESTORIO 

I Quam I I N CELEBERRIMÁ LEVCOREA, I sub I PRAE-
SIDIO I PRAECLARISSIMI VIRI | DN. M . JOHANNIS SI
MONIS FRANCI, i MOENO-FRANCOFVRTANI, | Divino 
Numine adspirante, publice defendet | GEORG1VS F E M -
GERVS, I Ci binio-Transylvanus, | Theosophiae Stud. | A n -



no C D D C L X X . d. 27. Aug. | Hor. mat. in Audi t . M i n , | 
W I T T E B E R G A E | Tipys MICHAELIS Wendt . | " 4-r. [ 2 ]+ 
29—42 lap vagy E i -F 4 azaz 8 sztlan levél. 

A R. M. K. 111. 2535. sz. alatt Trausch nyomán csak 
a leröviditett cimet ismeri. A wittenbergi példányok je l 
zete i : Diss. 1. (a kötetben 43-ik) és Diss. 141.. (a kötet 
73-ik darabja). Mindkettő ép. 

2 3 9 - 2 4 7 . Wittenberg, 1670. 
Deutschmann, I.: Symbolum apostolicum. Wittebergae. Joh. 

Borckard. M D C L X X . 4-r. [6]+480+[10] lap. Jelzete: Diss. 7. a kötet 
60-ik darabja. Ép. 

A fenti műben található az alábbi 9 magyar nyom
tatvány : 

239. Frölich, Matthias. (Felzet): ART1CVLVS 11X. SPE
CIALIS I DE I ANGELIS | " 

(A lapszélen:) „DISP. I X . | RESPOND. | M A T T H I - 1 
A S Frölich I Leutscho-1 viä-Hun- | garus. | " 129—144 lap. 

A R. M. K. nem ismeri. Önálló kiadását sem is
merjük. 

240. Grosch, Paulus. (Felzet:) „ARTICVLIS SECVN-
DVS GENERALIS | DE | REDEMTIONE, ET IN | SPECIE 
DE REDEMTORIS NO- | M I N I B V S . I " 

(A lapszélen:) „DISP. X I . | RESPOND. | P A V L V S | 
Grosch, I Keismar- | censis | Hungarus. I " 161 —178 lap. 

A R. M. K. nem ismeri. Önállóan megjelent W.-ben 
1667-ben. (R. M . K. I I I . 2407.) 

241. Pilarik, Stephanus. (Felzet-) „ARTICULUS I I I . 
SPECIALIS I DE I OFFICIO CHRISTI | " 

(A lapszélen :) „Disp. | X I I I . | Resp. | STEPHA- | NUS 
PILA-1 RIK. Mat-1 thieivillä-1 Hungarus, | " 193—208 lap. 

A R. M. K. nem ismeri. Önállóan megjelent W.-ben 
1667-ben. (R. M . K . 111. 2417.) 

242. Pilarik, Andreas, (Felzet-) „ART1CVLVS I V . 
SPECIALIS I DE I VAR11S PERSONAE CHR1-1 ST1 S T A T I -
BVS. I " 

(A lapszélen:) „DISP. X I V . | RESPOND, | A N D R E A S 
I PILARIK, I Matthaei- | v i l l a Hun-1 gaius. |" 2 0 9 - 2 1 4 lap. 

A R. M. K. nem ismeri. Önállóan megjelent W. -ben 
1667-ben. (R. M . K . 111. 2416.) 

243. Molschanius, Matthias. (Felzet:) „ARTICVLIS 
SPECIALIS XII I . I DE I CHRISTI ADSCEN-1 S10NE. | " 



(Lapszélen:) „DISPUT. I X X l l . I RESPOND. | M A t T -
H l - 1 AS M O L - I SCHAN11, | Hungarus. | " 337-352 lap. 

A R. M. K. nem ismeri, Önálló kiadását sem is
merjük. 

244. Murgaschius, Johannes. (Felzet:) „ART1CVLVS 
TERT1VS GENERALIS. | APOSTOL1C1 SYMBOL11 DE | 
SANCT1F1CAT10NE | ART1CVLVS 1. SPECIALIS, | DE | 
SP1R1TV SANCTO. I " 

(Lapszélen:) „D1SPVT. | X X V . | RESPOND. |JOHAN
NES I M V R G A - 1 SCH1VS, | Hungarus. | " 3 8 5 - 4 0 0 lap. 

A R. M. K. nem ismeri. Valószínű, hogy a R. M . K . 
III . 2463 sz. alatt ismertetett W . - i 1668-as nyomtatvány 
ennek az első önálló kiadása. 

245. Major Paulus. (Felzet:) „ART1CVLVS III. SPE
CIALIS I DE I COMMVN10NE SAN-1 CTORUM PER M l -
NISTER1VM EC | CLES1ASTICVM. I " 

(Lapszélen:) „D1SPVTAT. | XXV11. | RESPOND.PAV-
L V S I MAJOR. I Prividiä | Hungarus | ." 4 1 7 - 4 3 2 lap. 

A JR. M. K. nem ismeri. Nincs kizárva, hogy a R. 
M . K . 111. 2410 sz. alatt emiitett W . - i 1667-es nyomtatvány 
ennek az első, önálló kiadása. De mivel annak a címe 
meglehetősen elüt a fentitől, szöveg összevetés nélkül a 
kérdés nem dönthető el. 

246. Schallachius, Johannes. (Felzet:) ARTICVLVS 
I V . SPECIALIS I DE | REMISSIONE PECCATO-1 R V M , 
vei G R A T V I T A NOSTRICORAM | DEO JVSTIFICATI-
ONE. I " 

(Lapszélen:) „DISPVT. | X X I I X . | RESP. | JOHAN- | 
NES I S C H A L L A H I V S , | Iglo- I .Hungarus | ." 433-448 lap. 

A , R. M. K. nem ismeri. Önnállóan megjelent W-ben 
1668 ban. (R. M . K. I I I . 2467.) 

247. Steller, Thomas. (Felzet:) „ARTICVLUS V I . 
SPECIALIS I De | V I T A AETERNA. | " 

(Lapszélen :) „DISPVT. | X X X . | RESPOND. | THO- ' 
M A S I STELLER, | Hungarus. \ " 465-480 lap. 

A R. M. K. nem ismeri. Önállóan megjelent W-ben . 
1667-ben. R. M . K . I I I . 2422.) 

248. Bártfa. 1671. 
Goebel, Stephanus. Exercitatio theologica de peccato tám in gé

nére, quam in specie . . . R. M. K. II. 1266. Nem említtetik a Múzeum 
példánya alapján, hogy a nyomtatvány Nicotius Jakab, Lányi Mihály 
és Kauffmann András lelkészeknek van ajánlva. Jelzete: Diss. 171. 
A kötet X X I V . jelzésű darabja. Ép. 



Névtelen. 
(Külcim a szenylapon:) „C0NT1NVATI0 | AVST-

RICAE A V S T E R I A L I S . | cui, pro meliori Lumine & | In-
formatione LECTORIS, | IPSA E T I A M | AVSTR1ACA AVS-
TERITAS I denuö excusa, praemissa est. | 

(Cimlap :) „AVSTR1ACE (sic !) AVSTER1TAS | in qua 
ostenditur: | Quibus módis & quo jure florentis- | simum 
quondam Liberr imumq'ue | HVNGAR1AE | REGUM, | A n . 
1670. Armis Regiis infestatum, | & quod Comitatus Diti-
onis Regiae concer- | nit, defacto occupatum s i t : ! Sum-
maque in Libertatis Majestate j ä | FERD1NANDO PRI
M O , I Everti coeperit; | LEOPOLD1 PRIMO autem | Contra 
omnia Jura, Div ina & Humana, Huma- | nitüs loquendo, 
v ix non sit eversum : I ab | Authore A n o n y m o singulari 
fide conscripta, | A n n o quo | regnant Is LeopoLDl pr lMl 
aetate sVbLeste | rVInatVr Pannónia. | VENET11S, Ty
pis Fratrum Veraci i , | Constantini, & Speracii. | " 4-r. 
A 1 — C 2 = 1 0 sztlan levél. 

Sem a R. M . K. sem az Apponyi nem ismerik. Jel
zete: Diss. 26. A kötet 11-ik darabja. Ép. Lásd még és 
vesd össze a 257. szám alatt leirt nyomtatvánnyal 1 

250-252. Wittenberg. 1671. 
Pilarik, Stephanus, Ordo filiorum Noachi, Sem, Cham, Japhet. . . 

R. M. K . 111. 2578. A wiltenbergi példányok jelzetei: Diss. 1. (a kötet
ben 63-ik); Diss. 47. (a kötetben 9-ik) és Diss. 100. (a kötetben 12-ik.) 
Mindhárom ép. 

253-254. Wittenberg. 1671. 
Braxatoris, Johannes. De vocis papae ae ta t ibus . . . R. M, K . 

111. 2576. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 1. {a kötetben 54-ik) 
és Diss. 141. (a kötetben 98-ik.) Mindkettő ép. 

255-256. Wittenberg. 1671. 
Magnus, Georgius Fridericus és Peitcher, David. Dissertatio phi* 

lologica I. de veris atque primigeniis ebraorum l i t e r i s . . . R. M. K 
III. 2577. A jelzetek: Diss 98. {a kötetben 27-ik) és Diss. 100. (a kö
tetben 54-ik.) Mindkettő ép. 

257. Velencze, 1672. 
Névtelen: „AVSTR1ACAE AVSTER1TAT1S | CONTI-

N V A T I O I in qua | PROCESSVS | per | L E O P O L D V M PR1-
M V M I Contra Hungaros Criminis laesae | Majestatis ac-
cusatos, instituti, | 1N1QV1TAS & ILLEGALITÁS | uná cum 
Sangvineo Tr ibunal i ostenditur, | ä | Genuino quodam Pat-



riae Cive delineala. | EVlg lLabit DOMlnUs & Confr In
get hostes Verllatl | VENET11S | Typis Haeredum Magn-
animi, Audacis & Bellicosi. | " 4-r. C 3 —G4 = 18 sztlan 
levél. 

Sem a R. M. K. sem az Apponyi nem ismerik. Jel
zete : Diss. 26. A kötet 11/b. jelzésű darabja. Ép. Lásd 
és vesd össze a 249. alatt ismertetett nyomtatvánnyal! 

258-259. Wittenberg. 1672. 
Eccard, Andreas. Ungarica . . . R. M. K . III. 2603. jelzetei: Diss. 

1. (a kötetben 35-ik) és diss. 141. (a kötetben 18-ik darab). Ép mind 
a kettő. 

260. Wittenberg. 1673. 
Platanus, Paulus és Sartorius, Johannes : „HONOR 

A E M U L A N S V I R T U T E M | Quem | L A U R E A PHILOSO
PHICA I RECTOR MAGNIF1CO I VIRO | AMPLISSIMO, 
NOBILISSIMO, CONSULTISSIMO I EXCELLENTISSIMO-
QUE I D O M I N O I W I L H E L M O LEYSERO I Jurium Doct. 
& Prof. Publ. Famigeratissimo, Curiae | Elect. Facult. Ju-
rid. & Seabinatus Assessore | Gravissimo. | Per | A m -
plissimae Facultatis Philosophicae | D E C A N U M SPECTA-
B I L E M I V I R U M | NOBILISSIMUM, A M P L I S S I M U M , EX-
CELLENTISSIMUMQ | D O M I N U M | M I C H A E L E M W A L -
T H E R U M , I Superiorum Mathematum P. P. longé Cele-
berrimum ut & | Elect. Alumnorum Ephorum merilissi-
mum I IN JVVENE IPRAE EXIMO, DOCTISS1MO, 
PRAESTANTISSIMOQ ; I DN. P A U L O P L A T A N I | Musto-
viensi H U N G A R O I ANNO MDC. L X X I I I . Mense Octobri | 
expressum aggratulatur | JOHANNES SARTORIUS, Epe-
riensis Hung, | Stanno BORCHARDIANO. | " 4-r. 2 sztlan 
levél. 

A R. M.rK. nem ismeri. Jelzete: Diss. 161. A kötet 
Vó-de körül. Ép. 

261. Wittenberg, (1673.) 
Platanus, Paulus és Fasco, Samuel: ,,[ieyßlS£xvßeQva 

1 I L A U R E A M PHILOSOPHICAM | RECTORE M A G N I -
F1CO I VIRO I NOBILISSIMO, AMPLISSIMO, CONSUL-
T1SS1MO, EXCELLENT1SS1MO, | DN. W I L H E L M O I LE1-
SERO, I J. V. D. Codicis Prof. Publ, Famigeratissimo, 
Curiae Elec- I torialis, Seabinatus & facultatis Juridicae 
Asses- I sor Meritissimo, | PER | AMPL1SS1MAE F A C U L 
TATIS PHILOSOPHICAE | DECANUM SPECTAB1LEM | 
V I R U M I NOBILISSIMUM, AMPLISSIMUM ET EXCELLEN-



T1SS1MUM, I D N , MIC AELEN W A L T H E R U M , I Super. 
Mathematum Professoren! Publ. Celeberimum, nec non 
Alumnorum Elector : | Ephorum Gravissimum, | Prae-exi-
mio, Praestantissimo atque Literatissimo | JUVEN1-V1R0, 
I D N . P A U L O P L A T A N I | M U T O V A Hungaro, | publica 

solemnitate col latam | G R A T U L A T U R I S A M U E L JASCO 
HUNGARUS. I W I T T E B E R G A E . | Excudit. MICHAELIS 
M EYERI V I D U A , | " 4-r. 2 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Ha összevetjük az előbbi 
nyomtatvánnyal, kétségtelenné válik, hogy csak 1673-ban 
nyomattatott. A wittenbergi példányon a cimlap sajtóhi
bája „ JASCO" egykori Írással „FASCO"-ra van javítva. 
„Faschko" nevű diáktól maradt is fent ez évből nyom
tatvány (R. M . K . I I I . 2634.) A wittenbergi egyetlen pél
dány jelzete : Diss. 161. a kötet V 5-e körül. Ep. 

262—263. Wittenberg, 1673. 
Pusoczi, Nicolaus: „I. N. J. I DE I Q V I D D I T A T E | 

A N I M A E SEPARATAE, | DEO Juvante | In | Illustri ad 
A l b i m Academiä, I Publice disputabunt, | PRAESES | M . 
PETRVS Jahn. I J ü t e r b o c ä - S a x o , | ET | RESPONDENS, 
I NICOLAUS PVSOCZI, | Murayszombathino-Hung. | A d 

diem X X V . Octobr. Anni 1673, | In Audi tor io Minori . | 
W I T T E B E R G A E , | Literis M I C H A E L I S M E Y E R I Relictae 
Viduae. | " 4-r. A i — B 4 = 8 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. A példányok je lzete i : Diss. 
90. (a kötetben 135-ik) és Diss. 134. (a kötetben 155-ik 
darab.) Mindkettő ép. 

264. Wittenberg, 1674. 
Etelius, Johannes Fridericus. Magistratum Politicum . . . R. M. K . 

III . 2673. Jelzete: Diss . 127. A kötet 44-ik darabja. Ép. 

265. Wittenberg, 1674. 
Pomarius, Samuel: „Q. D. B. V . | D E MODERA-

TIONE I T H E O L O G I C A I DISSERTATIO PRACTICA. | 
Quam I In | A C A D E M I A ELECTORALI WITTEBERGENSI , 
! PRAESIDE I S A M V E L E POMARIO, I SS. T H E O L . D. ET 

P. P. E X T R A O R D . | nec non Venerab. Ministeri Adjuncto, 
I Venti lat ion! sistit publicae | RESPONDENS | CHRISTI-

A N V S CASELIUS, | Winz iga -S i l e s ius . | Habebitur | In 
A V D I T O R I O MAJORI , | A d D . . . Febr. Horis. matutin. 

I A . C. C D D C X L X X I V . I W I T T E B E R G A E . Excudit M I -



CHAELIS MEYERI V I D V A . | " 4-r- A 4 - D a = H sztlan 
levél, 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete; Diss, 18Q, A kötet 
közepe körül Ép, 

266. Wittenberg, 1674. 
Pomarius, Samuel: Cim mint a 265-ösnéJ, változások: 

„PRACTICA" után „ALTERA" szó toldatott be. „RESPON
DENS" után igy folytatódik: „JOHANNES FRIDERICVS 
MÖRLINVSI Lign. Silesius.J Habebi tur l In Audi tor io M a 
jor i I D . . . . M a r t ; i . . . | stb." 4-r. A i — C 4 = 12 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 180. A kötet
ben az előbbi után. Ép. 

267. Wittenberg, 1674. 
Pomarius, Samuel: Cim mint a 265-ösnél, változá

sok : „DISSERTATIO" után „TERTIA" szó toldatott be s 
a szöveg „ I Quam | "-mai folytatódik. „RESPONDENS" 
után olvasd „HIERONYMUS FRIDERICVS GERHARDT 
I ERFURTENSIS I ". „Majori" után „D Április" stb. 

4-r. A i — C 4 = 12 sztlan levél. 
A R. M - K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 180. A kötet

ben az előbbi után. Ép. 

268. Wittenberg, 1674. 
Pomarius, Samuel: Cim mint a 265-ösnél, változá

sok : „DISSERTATIO" után olvasd „QVINTA | Quam" 
stb. „RESPONDENS" után olvasd „NICOLAVS HEITZIG 
I Libecensis." stb. „Majori" után olvasd „D . . . Dec." stb. 

végül „Wittebergae" után olvasd „TYPIS JOHANNIS 
W 1 L C K I I I " 4-r. A i - E 4 = 20 sztlan levél. 

269. Wittenberg, 1674. 
Pomarius, Samuel: „Q. D. B. V . | A R T I C U L I I I . 

A V G V S T A N A E CONFESSIONIS | DE | PECCATO ORI-
I GINIS. I Quam | In | A C A D E M I A ELECTORALI W I T -

TENBERGENSI I PRAESIDE | VIRO Plur imum Reve-
rendo, | Amplissimo atq. Excellentissimo, | D N . S A M V E L E 
POMARIO, I SS. Theologiae Doctore, Ejusdemq : in hanc 
Inclytá ä | Academiä Leucoreá Prof. Extraord. Dignissimo, 
nec non | Venerabilis Ministerii Adjuncto gravissimo, | 
D M . Patrono, Promotore studiorum suorum, Praeceptore 
ac I Hospite suo omni observantiae filialis et pietatis 
cultu nunquam | non prosequendo, | Vent i landam sistit 



publice I M . JOHANNES REICHARDT, | Bregrá-Si les ius . 
IN A V D I T O R I O MAJORI, I D . , . Maji Horis matutin. | 
A. C. C D IDC L X X I V . I W I T T E B E R G A E , I Excudebat JO
HANNES W I L C K I V S . I " D 4 = 16 sztlan levél, 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete; Diss, 180, Az előbbi 
után 3-ik darab. Ép. A „D3" ivjelzés tévesen „Dö"-nek 
nyomatott. 

270. Wittenberg, 1674. 
Klesch, Christophorus: „EXCVLANS EXCVLTANS, 

I RECTORE MAGNIFICO VIRO | Nobilissimo, Amplis
simo atque ExcellenHssimo | DNO. M I C H A E L E Strauch, | 
Infer. Mathem. Prof. Publ. celeberr. | ä | Decano Specta-
bil i I Nobilissimo, Amplissimo, Excellentissimoque | DNO. 
JOHANNE SCHARFIO, | Phil , ac U . I . D . & . Amplissimae 
Facult. Philosoph. | Adjuncto dignissimo, | Idibus Octobri-
bus A. 0 . S. M . D. C. L X X I V . I Insigniis MAGISTERII 
Philosophici ornatus | CHRISTOPHORVS KLESCH, Igloviá 

I Hungarus, antehac Ecclesiae Georgio Montanae in Co-
I mitatu Super. Hungar. Scepusiensi Pastor & X X I V . Re

gal. I Nótárius, nunc Officio exulus & Patria innocenter | 
pulsus Wit teberg. Hospes. | sistitur | Vot ivo Fautorum & 
Amico rum | Applausu | W I T T E B E R G A E , Typis Johannis 
Haken. 1674. | " 4-r. A i—A 4 = 4 sztlan levél. 

A R. M . K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 161. A kötet 
vége felé. Ép. A 14 vers közül egy sincs magyar szer
zőtől. 

271. Jéna, 1675. 
Kreher, Matthias: Usus phylacterior judaicor . . . R. M. K . 111. 

2703. Jelzete : Diss. 65. A kötet 42-ik darabja. Ép. A cimlap közepén 
a szöveget megszakítva egy 7 x 15 cm. méretű rézmetszet van, mely 
4 orvosi kötszeralkalmazást ábrázol, középen egy taláros, sapkás, sza
kállas férfi a l a k deréktól felfelé ábrázolva, akinek a balkarja fel van 
kötve. A rézmetszeten kurzív írássa l : „Jo. Franck. U l m : Med : Stu : 
delineavit. C . W . S." 

272. Lipcse. 1675. 
Tiüus, Andreas : „Unverwelcklicher | Ehren-Preisz | 

W e l c h e n | Dem | Wol-Ehrenvesten, Vorachtbarn und 
Wolgelahr ten | Herrn | ANDREÁÉ TITIO , | der. H . Schrifft 
eifrigst Beflissenen, | A l s | Er mit der hoechsten Ehre der 
Wel t -Weishei t zu W i t - | tenberg A n n o 1675. den 14, Oc-
tobr. nach Verdienst | beglücket worden , | ueberschicken 

I wo l l en I Etliche gute Freude | aus JLeipzig. | Gedruckts 
Joh. Witt iganeus sei. Wi t tve . | " 4-r. 4 sztlan levél. 

A c i m a nevet kivéve gót betűkkel szedetett. 



A R, M, K- nem ismeri. Jelzete: Diss. 161. A kötet 
vége felé. Ép, Vesd ösze a 276—278 sz, alatt leirt nyom
tatványokkal, 

273. Wittenberg, 1675. 
Pomarius. Samuel: „Q. D. B. V . | DE | MODERA-

TIONE I THEOLOGICA | DISSERTATIO SEXTA I Quam | 
In I A C A D E M I A ELECTORALI WITTEBERGENSI I PRAE
SIDE ! S A M U E L E POMARIO I SS. THEOL. D. ET P. P. 
ÉXTRARQD. | nec non Venerab. Ministerii Adjuncto, | 
Venti lat ion! sistit publicae I RESPONDENS | S A M V E L H A -
M E L I Gedanensis. | Habebitur | In AUDITORIO MAJORI I 
A d D... Jan. Horis matutin. | A . C. C D D C L X X V . I W I T 
TEBERGAE TYPIS JOHANNIS W I L C K I I . I " 4-r. A i - D 2 

= 14 sztlan levél. 
A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 180. A kötet 

közepe körül. Ép. Vesd össze a 265—268 és 274 sz. alatt 
leirt nyomtatványokkal. 

274. Wittenberg, 1675. 
Pomarius, Samuel: Cim mint a 273-asnál, változá

sok : „ S E X T A " helyett „SEPTIMA" van. „RESPONDENS" 
után olvasd t „JOHANNES F A L C K , I GEDANENSIS. | " to
vábbá „Ad" után „D... Januar" stb. végül „TYPIS" után 
„CHRISTIANI SCHRÖTERI. | " 4-r. A i - D 4 = 16 sztlan 
levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 180. A z előb
bi nyomtatvány után. Ép. 

275. Wittenberg, 1675. 
Pomarius, Samuel: „Q. D. B. V . | A N A L Y S I S ET 

EXEGESIS I A R T I C U L I I I I . A U G U S T I N A E CONFESSIO-
NIS I DE CHRISTO, I Quam | VALEDICTIONIS LOCO | IN 
ILLUSTRI A C A D E M I A ELECTORALI | W I T T E B E R G E N S I 
I Disputandam Publice Proponit | S A M V E L POMARIUS. 
SS. I Theol. D. Ejusdemq., hactenus in In- | clytá hác Uni-
versitate P. P. Ordinarius, & | in Ecclesiá Parochiali Ve-
nerandi Ministri Adjunctus, | nunc vocatus, & propediem 
discessurus Ecclesiarum | Lubecensium Superintendens, [ 
RESPONDENTE | M . JOHANNE CONRADO KOENIG, | Ar-
gentoratensi. | Habebitur | IN A V D I T O R I O MAJORI , I D... 
Febr. Horis matutin. | A , C. C D D C L X X V . | W I T T E B E R 
GAE, TYPIS JOHANNIS W I L C K I I . | " 4-r. A i - E» = 18 
sztlan levél. 



A R. M. K. nem ismeri. Jelzete; Diss, 180. A kötet 
3 ik negyedében, ép. 

276. Wittenberg. 1675. 
Tüius, Andreas: „TIARAE MAG1STERIAL1 | REG-

TORE MAGNIF1CO, | VIRO I Nobilissimo, Amplissimo, 
Consultissimo atque Excellentissimo, | D N . JOACHIMÓ NER-
GERO. I J. V . D. & Prof. Pandect. Publ . longé Celeberri-
mo, Curiae | Elector. Seabinatus & Facult Juridicae, quae 
hic sunt, u t i & I Ducalis jur id ic i in Marchionatu Infer. 
Lusatiae Assesore | Gravissimo, | A | DECANO SPECTA-
B I L I , I V I R O I Nobilissimo, Amplissimo | atque Excellentis
simo, I D N . CHRISTIANO RÖHRENSSE, I PhiL Pract. Prof. 
Publ. Famigeratissimo, | VIRO J U V E N I | Praestantissimo 
atque Doctissimo, | DN. ANDREÁÉ TITIO, | Posoniensi-
Pannonio, | In Illustrissima Leucoreá, | Die X I V . Octobr. 
A . 0 . R. CIO D C L X X V . | Solemni r i lu impositae, | Bene-
volé transmissis Carminibus, | applaudebant | PATRONI, 
PRAECEPTORES ET I A M I C I . I W I T T E B E R G A E , | Ex of
ficina Typogr. CHRISTIANI SCHRÖDTERI. | " 4-r. 2 szt
lan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete : Diss, 161. A kötet 
vége felé. Ép. 

277. Wittenberg, 1675. 

Titius, Andreas: „SVPREMAS PHILOSOPH1AE | 
L A U R E A S , I In Illustrissima Leucoreá, | RECTORE" stb. a 
cim egyezik tovább a 276-os c immel egész a ,,-Panno-
nio. I szóig, azután olvasd : „Die X I V . Octobr. A . 0 . R. 
C D D C L X X V . I Solemni ritu collatas, | gratulantur | F A U -
TORES ET A M I C I | . " Tovább ismét egyezik. 4-r. 4 szt
lan levél. 

A R. M.,K. nem ismeri. Jelzete : Diss. 161. A z 
előbbi után. Ép. A versirók között magyar Magnus, Geor
gius Fridericus Pozsonyból és Peucker Georgius Besz-
terczebányáról. 

278. Wittenberg, 1675. 
Titius, Andreas: „LAURVM PHILOSOPHICAM, | In 

Illustri Leucoreá. | RECTORE MAGNIFICO, | VIRO | No
bilissimo, Consultissimo atque Excellentissimo | DN. JOA
CHIMÓ NtRGER, I D. V . J. Prof. Publ . Curiae Elector. 
Scabiantus & Fa- | cult. Jurid. quae hic sunt, ubi & Ju-
dicii i n Marchion. | Lusat. Infer. Assessore gravissimo, I á| 



I DECANO SPECTABILI I VIRO I Nobilissimo, Ampliss i 
mo atque Excellentissimo | DN- CHR1STIANO RQF.HNER-
SEE, I Philos. Pract. Prof. Publ. | VIRO-JUVENI, | Prae-
stantissimo ac Politissimo I DN. ANDREÁÉ TITIO , | Po, 
soniensi-Hungaro. | A . C D D C L X X V . D. X I V . Octobr. | so-
lemni ritu collatum | gratulantur | PATRONI, PRAECEP-
TORES AC PROMOTORES. I W I T T E B E R G A E , | Typis 
CHRISTIANI SCHRÖDTERI. | " 4-r. 4 sztlan levél. 

A R. M,, K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 161. A z 
előbbi után. Ép. 

279. Wittenberg, 1675. 
Mazarius Christophorus : 2KIATPA&IA Synopseos 

logicae... 
R. M . K . I I I . 2724, Jelzete: Diss. 138. A kötet 16-ik 

darabja. Ép. 

280. Wittenberg, 1676. 
Kienastius, Matthias: „SVPREMIS | IN PHILOSO-

P H I A HONORIBUS, | RECTORE MAGNIFICO, | V I R O | 
Nobilissimo, Amplissimo, Excellentissimo, Experientissimo, 
I DN. M I C H A E L E SENNERTO, | Med. Doctore & Prof. 

Publ. Celeberrimo, | á | DECANO SPECTABILI | V I R O | 
Nobilissimo, Amplissimo atq' Excellentissimo, | D N . CON-
R A D O S A M U E L E | SCHURZFLEISCH. | Poés. Professore 
Publico Famigeratissimo, | In A lma Leucoreá | D . X X V I I . 
Április Anno C D D C L X X V I . I VIRO | Clarissimo atq' 
Doctissimo I DN. M A T T H I A E KIENASTIO. | Posonio-Un-
garo, I Collatis, Feliciter acclamant | MAECENAS, CON-
TERRANEI A C A M I C I | Typis M A T T H A I H E N C K E L I I . 
Acad . Typogr. | " 4-r. 4 sztlan levél, 

17 részben latin, részben német, részben héber vers, 
melyek közül 15-öt magyar irt. Latin verset irt: Peucker 
György, Platanus Pál, Montschka Márton, Roxer Dániel, 
Grattenauer Keresztély Frigyes, Weixler János György, 
Majer János , Gassitzius György, Pilarick Ézsaiás, Dentu-
l ini Tamás, Kraudi János György, Hackstock J á n o s és 
Wal the r Mátyás. Német verset irt: Etel János Frigyes. 
Héber verset irt: Trusius Gábor. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 161. A kötet 
vége előtt. Ép. 

281. Wittenberg, 1676. 
Simonides, Johannes. Collegium Apostolico-Luthera-

n u m . . . R. M , K . 111. 2793. Jelzete; Diss. 47. A kötet 7-ik 



m 

darabja. Ép. A „Die . . . A p r i l " egykorú kézírással „IX-
Maj' ' -ra javíttatott 

282. Wittenberg. 1676. 
Platanus, Paulus; „D. 0 . M . A . | THESES LOGICAS 

I PROOEMIALES, | PRAESIDE | VIRO I Nobilissimo, A m 
plissimo atq' Excellentissimo | DN. CHRISTIANUS TREN-
TSCHIO, I Logicae ac Metaphysicae Profess. P u b l ; cele-1 
berrimo, | Domino Patrono atq* Praeceptore suo omni ob-
servantial aetatem colendo. | D. 12. Jul i i A . M D C L X X V I . 

I In Audi tor io Majori, horis antemer: | A d ventilandum 
proponit I M . P A V L V S P L A T A N I , | Muotova-Hungarus. | 
W I T T E B E R G A E , Typis JOHANNIS BORCKARDI , Acad . 
Typ. I Excudebat SIMON LIBERHIRT. | " 4-r. 2 sztlan 
levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 138. A kötet 
12-ik darabja. Ép. 

283. Wittenberg, 1676. 
Pilarik, Esaias. De persecutione verae ecclesiae dissert. theolo

gica . . . R. M. K . 111. 2789. Jelzete: Diss. 16. A kötet 23-ik darabja. Ep . 
A R. M, K. négy ismert példány alapján nem szól a magyar 

versirókról, akik a w.-i példány szerint az alábbiak voltak : Liefmann 
Mihály volt kassai pap. most mint menekült W.-ben vendég, Platanus 
Pál és Gassitzius György. 

284. Wittenberg. 1676. 
Platanus, Paulus"és Trusius, Gabriel. Logices protheoria generali.. 

R. M. K . 111. 2790. Jelzete: Diss. 138. A kötet 20-ik darabja. Ép. 

285. Wittenberg, 1676. 
Platanus, Paulus és Majer, Johannes. Gentis Hungáriáé prima 

incunabula . . . R. M. K. 111. 2785. Jelzete; Diss. 141. A kötet 49-ik da
rabja. Ép. 

Érdekességénél fogva ideiktatjuk a munka „Co!/oraria"-ját. íme: 
„1. Hungari oriund sunt ex barbaris, sed non sunt barbari. 2. Hungari 
priores sunt incolae Pannóniáé Germanis. 3. Hunni & Hungari non 
differunt & tc." 

286. Wittenberg, 1676. 
Michaelis, Georgius. Gentium desiderium . . . R. M. K . 111. 2787. 

Jelzete: Diss. 99. A kötetben a XVII . jelzésű darab. Ép. 

287. Wittenberg, 1677. 
Greissing, Valentinas: „POSITIONVM | PHILOLOGI-

C A R V M I DECAS | Quam | in illustri Wittebergensium A-
cademia | PRAESIDE | VIRO | Nobilissimo, Amplissimo 



Excellentissimoq' | DN. B A L T H A S A R E STOLBERGIO, | 
Graecarum Lingvarum Professore Publ. Ordinario | longé 
celeberrimo, | Dn. Patrono, Praeceptore, Studiorumq' Pro
motore I aetatem devenerando, I publicae disquisitioni ex-
hibet I M . V A L E N T I N V S GREISSING, | Coronensis Saxo-
Transylvanus. | A d diem V I I . Febr. Anno Christiano 
MDCLXXV11. I In Auditorio Maj. | Aere publico M A T T -
H A E I HENCKELII , Acad. Typogr. | " 4-r. 2 sztlan levél. 
A z első levél második lapja üres. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 99. A kötet 
85-ik darabja. Ép. 

288. Wittenberg, 1677. 
„COLLEGIVM I O N T O L O G I C U M | T H E T I C 0 - A X 1 0 M A T I C A M . | 

X X V . I D I S P V T A T I O N i B V S | semestris spatio | in | Electorali ad Albin 
Universitate, | publice propositum. | " stb. stb. „Studio ac opera | M. 
N I C O L A I B E N E D I C T I B A S C H A E | Zittä-Lusati. | Facult. Philos. Adjun-
cti. I W I T T E B E R G A E . Typis JOHANNIS SIGISMVNDIS Ziegenbeius | 
A N N O 1677 I " . 

A cimlap sajtóhibája: „BASCHAE" egykorú kézírással „PA-
S C H A E " - r a javítva. Jelzete : Diss. 133. A kötet 11/33, jelzetű darabja. Ép. 

A fenti műben található a következő magyar nyom
tatvány : 

Oltardus, Johannes. (Felzet:) „CAPUT. I I I . | DE | 
Q V A L I T A T E . | "(Lapszélen : )„PRAESES | M. NI- |COLAUS 

I BEN, PA-1 SCA Fac. | Phil . A d j . | RESP. I Johannes | 
Oltardus: | Cibinio | Transsyl-1 van. 14. Febr. | " 4-r. A i — 
E 4 «== 20 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Trausch nyomán adja a cí
mét egy állítólagos „Exercitatio Ontológia de qualitate" 
című W-ben 1647-ben megjelent nyomtatványnak. Nagy 
kérdés, hogy nem helytelen emlitése-e ez a fenti 1677-ben 
és nem 1647-ben megjelent nyomtatványnak. A lapszám
egyezés is erre mutat. (Lásd R. M . K . I I I . 1693.) 

289. Wittenberg, 1677. 
Platanus, Paulus és Hahnwald. Jeremias. Disquisitio metaphy

sica de perfectione entis. R. M, K- 111. 2862. Jelzete: Biss, 133. A kö
tet 33-ik darabja. Ép. 

290. Wittenberg, 1677. 
Platanus, Paulus és Dentulini, Thomas. Disquisito de natura 

ubietatis. R. M. K . III. 2872. Jelzete: Diss. 133. A kötet 42-ik darabja. Ép. 

2 9 1 - 2 9 2 . Wittenberg, 1677. 
Greissing, Valentinus és Tutius, Georgius. Exercitatio acade-



mica prior de atheismo. R. M. K . III, 2878. A példányok jelzetei : Diss. 
84. (a kötetben 65-ik) és Diss. 134. (a kötetben 67-ikj. Mindkettő ép. 

2 9 3 - 2 9 4 . Wittenberg, 1677. 
Greissing, Valentinus és Tutius, Georgius. Exercitatio academica 

posterior de atheismo. R. M. K. III. 2878. A példányok jelzetei: Diss. 
84. (a kötetben 66-ik) és Diss. 134. (a kötetben 68-ik). Mindkettő ép. 

295. Wittenberg, 1678. 
Michaelis, Georgius. De antipodibus. R. M. K . III. 2865. Jelzete; 

Diss. 141. A kötet 93-ik darabja. Ép. 

2 9 6 - 2 9 7 . Wittenberg, 1678. 
Caschai, Ludovicus. Inversus Papalis mundus, seu perversa 

Romana synagoga- R. M. K . III 2943. A példányok jelzete: Diss. 26. 
(a kötetben 13-ik és 32-ik darabok). Mindkettő ép. 

298. Wittenberg. 1678. 
Dubowsky, Martinus. De concilio Ephesino. R. M. K . III. 2945. 

Hellebrant Árpád a cimet az oxfordi Bodleian-ktár példányáról ma
gánközlés alapján adta, igy maradhatott el a cim „dissertatio" szava 
után a „prior" szó, ami annál fontosabb, mert igazolja, hogy Dubowsky 
értekezése nem merítette ki a tárgyát. A wittenbergi példány jelzete: 
Diss. 141. A kötetben 86-ik. Ép, 

299. Wittenberg, 1678. 
Greissing, Valentinus. Immolatio liberorum Molocho facta.., R. 

M. K . III. 2948 Jelzete; Diss. 99, A kötet 32-ik darabja. Ép. 

300. Wittenberg, 1678. 
Michaelis, Georgias. „EXERCITIVM PH1LOLOGICUM 

I DE I G R A E C A E L I N G V A E | PRONVNCIATIONE | ejus
demq, I V A R I I S DIALECTIS, I Quod | In florentissima W i t -
tenbergensium Academiä | Superiorum indultu | PRÁESES 

I M . ERNESTVS THEOPHILVS | Schoerling. | QVEDLIN-
BVRGENSIS, I ET | RESPONDENS | GEORG-IVS, M I C H A 
ELIS, I STEINENSIS H V N G ARVS, | P u b l i c a e ^ w ^ ^ 
i&ráost I submittunt | A d . D. X I I I . Novembr. A N N O 
M . D C . L X X V I I I . I In Auditorio Veteri. | W I T T E N B E R G A E , 

I Typis M A T T H A E I HENCKELII , A C A D E M . Typogr. | " 
4-r. A i - B 4 = 8 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 72. A kötet 
82-ik darabja. Ép. 

301. Wittenberg, 1678. 
Waranay, Andreas. Diolectianum ecclesiae hostem. R. M. K , 

III. 2957. Jelzete: Diss. 141. A kötet 81-ik darabja. Ép. 



Czeckelius, Michael Disput. logica de praedicabilibus. R. M. K . 
111. 3006. A példányok jelzetei: Diss. 84. (a kötetben X I V . jelzetű) és 
Diss. 138. (a kötetben 60-ik). Mindkettő ép. 

304. Wittenberg, 1679. 
Greissing, Valentinus és Euserus, Michael. Controversialum se-

lectarum. Ex philosophia rationali sylloge prima. R. M. K . 111- 3012. 
Jelzete : Diss. 138. A kötetben 42-ik. Ép. 

305. Wittenberg, 1679. 
Waranay, Andreas. Discurus politicus de religionis in rep. ne-

cessitate et cura. R. M. K. 111. 3028. Jelzete: Diss. 127. A kötet 64-ik 
darabja. Ép. 

306. Wittenberg, 1679. 
Masnicius, Tobias. Vera apológiáé apostol, explicatio. R. M. K . 

111. 3018. Nem emliti, hogy a cim „profanationem" szava hibásan igy 
nyomatott: „profa- | fanationem". Jelzete: Diss. 9. A kötet 6-ik da
rabja. Ép. 

307. Wittenberg, 1679. 
Gassitzius, Georgius. Hypolheses de cometis. R. M. K. 111. 3010. 

Jelzete : Diss. 191. A kötetben 25-ik. Ép. 

308. Hely nélkül, 1679. 
Hadik, Johannes. Regia coeli, angusta porta, arcta via. R. M. K . 

111. 3029. Jelzete; Diss. 26. A kötet 8-ik darabja. Ép. 

309. Wittenberg, 1680. 
Sartorius, Johannes. Quid de montium incendiis statuendum. R. 

M. K . III. 3072. Jelzete: Diss. 191. A kötetben 25-ik. Ép . 

310. Wittenberg, 1680. 
Steller, Thomas. Priore dissertatione theologica, vanem pseudo-

Christianorum religionem. R. M. K . III. 3077. Jelzete : Diss 3. A kötet 
40-ik darabja. E példány a hallei magyar könyvtér példányától, mely 
46 sztlan levél, eítérőleg csak 43 sztlan levél: hiányoznak az üdvözlő 
versek. Különben ép. Lásd az alábbi cim utáni megjegyzéseinket. 

311. Wittenberg. 1680. 
Steller, Thomas: Q. D. B. V . | POSTERIORE DIS

SERTATIONE THEOLOGICA I VERÁM | V E R E - C H R I S -
T I A N O R V M I RELIGIONEM, | Jacobi I . 27. descriptam"... 
(a cim tovább megegyezik a R. M . K . I I I . 3076 sz. alatt 
leirt címmel). 4-r. A 2 — M 3 = 4 8 sztlan levél. 

Az általunk 310 sz. alatt leirt nyomtatvány és jelen 
nyomtatvány közös kiadásának közös címlapját ir 'a le a 
R. M . K. I I I . 3076 sz. alatt. E;;ek után megállapíthatjuk, 



hogy az általunk 31Ö sz. alatt leirt nyomtatvány megje
lent önállóan, üdvözlő versek nélkül — igy maradt fent 
Wittenbergben — megjelent a 311 sz. alatt leírttal együtt 
közös címlappal; ezt irja le a R. M . K . I I I . 3076 sz. alatt. 
Végül megjelent önállóan üdvözlő versekkel, amit a R. 
M . K. I I I . 3077 alatt ismertet... Jelen 311 sz. alatti nyom
tatvány két féle példányban maradt fent, önálló címlap
pal — a wittenbergi — és közös címlappal, — a R. M . K. I I I . 
3076. példánya. Az önállóan megjelent példányt a R. 
M . K . a I I I . 3077 számú nyomtatvány után de önálló 
sorszám nélkül emliti meg, hibás címleírást adva. Jel
zete : Diss. 3. A kötet 41-ik darabja. Ép. 

312. Wittenberg, 1680. 
Platani, Paulus. Dissertatio de logices protheoria speciali. . Lásd 

R. M. K . III. 3070. A wittenbergi példány elüt a R. M. K. által leirt 
brassai ev. gymn.-i példánytól. Mert amig a brassai csak 8 sztlan le
vél, a witttenbergi 9. Ezen a 9-ik levélen van a besztercei Lischowius 
János üdvözlő verse. Jelzete : Diss. 191. A kötetben 24-ik. Ép. 

313. Wittenberg. 1681. 
Ritter. Gabriel- Diss. Theol. de terrestibus Elohim, h. e. magi-

strátu politico... R. M. K. III. 3149. A wittenbergi példány elüt a R. M. K. 
állal leirt hallei és szebeni példányoktól mert amig ezek csak 24 
sztlan levélből állanak, addig az 28 sztlan levélből áll. A wittenbergi 
példány eddig nem ismert 7-ik ivén (25—28 levél) latin üdvözlő versek 
olvashatók Eiser Mihály, Czieglerus Márton, Schobelius Dániel, K e l -
pius Márton és Klein János erdélyi ifjútól, görög vers Krempes János 
nagyszebeni ifjútól. Jelzete; Diss. 10. A kötet 13-ik darabja- Ép. 

314-315 . Wittenberg. 1681. 
Sartorius, Johannes. Fundamentum juris divini,.. R. M. K . III. 

3151. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 12. (a kötetben 47-ik) és 
Diss. 78. (a kötetben 22-ik.) Mindkettő ép. 

316-317 . Wittenberg. 1681. 
Lang, Johannes Christophorus: „Q. D. B. V . I Prob

léma Polit icum, I Quid astris tribuendam circa Rerum pu-1 
blicarum conversiones ? | IN ILLUSTRI A D A L B I M A-
T H E N A E O I propositum | ä | M . J O H A N N E GEORGIO | 
Meisznern, | PRAESIDE | & | RESPONDENTE | JOHAN
NE CHRISTOPHORO L A N G E N I Poson-Hungaro | add iem 
X I I . Novembris | Anno M D C L X X X I . | IN AVDITORIO M I 
NORI. I W I T T E N B E R G A E , | Literis JOHANNES W I L 
C K I I . I " 4. r. Ai—B*=8 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. A példányok jelzetei: Diss. 
127. (a kötetben 119-ik) és Diss. 129. (a kötetben 56-ik). 
Mindkeltő ép. 



Lang, Johannes Christophorus. Imperii Medo—Persar um initia... 
R. M. K . III. 3146. Jelzete : Diss. 141. A kötet XV- je l zé sű darabja. Ép. 

319. Wittenberg. 1682. 
Michaelis, Georgius. Aerarium sacrum... R. M. K . III. 3221. Jel

zete : Diss. 72. A kötet 94-ik darabja. Ép. 
A címlapon a cimet fametszet előzi meg, mely 3 érmet ábrázo l : 

A balsón egy kulcsot tartó szent, A középsőn egy jogart tartó szent, ki 
alatt cimer, abban két egymással szemben 2 lábon álló állat. Jobbról 
az éremben két cimer, egyikén fent kétfejű sas, alatt 3 fehér és 3 sö
tét kocka, a másik címerben egy balra néző, hármas halmon álló, 
koronás madár. A két címer fölött „1540" alatta „Fo". A balérem fö
lötti szöveg: „Sit BONA". A középső feletti: „RECTE". A jobbsó fe
lett : „et S P O N T E " . A középső alatt, „moneta data". 

320. Wittenberg. 1682. 
Krempes, Johannes. Quindenam positionum metaphysico—pneu-

maticarum... R. M. K . III. 3218. Jelzete: Diss. 134..A kötet 11-ik da
rabja. Ép. 

321-323 . Wittenberg. 1682. 
Fronius, Marcus. Dissertatio metaphysica de dístinctione... R. 

M K . I I. 3215. A wittenbergi példányok jelzetei : Diss. 84. (A kötet
ben V I . jelzetű): Diss. 125. (a kötetben 94-ik) és diss. 137. (a kötetben 
110-ik). Mindhárom ép 

324-325 . Wittenberg. 1682. 
Fronius, Marcus. Totius & partium distinctio... R. M. K . III. 3214. 

A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 84. a kötetben 41 -ik) és Diss. 
137. (a kötetben 116-ik), Mindkettő ép. 

326. Wittenberg, 1682. 
Krempes, Johannes és Malberthi, Andreas. Quaestionem pneu-

maticam, an detur praecursus Dei, omnia agentia creata ad agendum 
irresistibiliter praedeterminans ?... R. M. K . III. 3219. Jelzete : Diss. 134. 
A kötet 95-ik darabja. Ép. 

327. Wittenberg, 1683. 
Keweri, Johannes. Disput theol. de S. Sancta Scriptura. R. M. K . 

III. 3264. A wittenbergi példány elüt a múzeumi és akadémiai példá
nyoktól, mert mig ezek 18 sztlan levélnyiek, az csak 16 sztlan levél 
és az ajánlás hiányzik. Jelzete; Diss. 9. A kötet 7-ik darabja. Ép. 

3 2 8 - 3 2 9 . Wittenberg. 1683. 
Exoptatus e caliginosa papalis coecitatis regioné in claram evang. 

veritatis pátriám reditus . . . R. M. K . III 3262. A példányok jelzetei: 
Diss. 13 és Diss. 182. Mindkettő a kötetek vége fele. Épek. 



Kermann, Daniel. Disput. theol. de orthodoxae ministrorum vo-
cationis consideratione . . . R. M, K . III . 3263. A példányok jelzetei: 
Diss. 9. (a kötetben 38-ik^ és Diss 10. (a kötetben 14-ik). Mindkettő ép. 

332. Wittenberg. 1684. 
Albrich, Johannes. E x theologia naturali, de nomine D e i . . . R. 

M. K . III . 3316. Jelzete: Diss. 134. A kötet 44-ik darabja. Ép. 

3 3 3 - 3 3 4 . Wittenberg, 1685. 
Widmann, Johannes. De numismate census . . . R. M. K . III. 

3378. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 97. (a kötetben 23-ik) és 
Diss. 99. (a kötetben 105-ik.) Mindkettő ép. 

A címlapon a cimet a „Transylvano" szó után egy rézmetszet 
szakítja meg, mely egy két oldalú érmet ábrázol . Az egyik oldalon férfi 
fej „Ti. Caesar Augusti F . Imperator" körirattal. A másik oldalon alap
zaton két szembe néző kecske között egy 6 oszlopos Pantheon, alatta 
„IONTON" felirat 

335. Wittenberg, 1686. 
Karancsi, Nicolaus. Disput. theol. de myslerio electionis . . . R. 

M. K . III 3417. Jelzete: Diss. 10. A kötet 27-ik darabja. Ép. A „die... 
Junii" szavak közé egykorú kézírással beírva „17". 

336. Lipcse, 1687. 
Korbanis, Johannes Adolphus: „Kurtzer I Doch war-

hafftiger Bericht der | Päbstischen Fehler, | A l len und Je
den Evangelischen Christen, wasz | | Standen oder Ge
bühr sie seyn moegen, kürtzlich zu wis- | sen, nebst eines 
frembden Glaubens — Bekäntnuesz Claudij | des Aethio-
pischen und Israelitischen Koenigs in | Druck verfertiget 
I von I Johanne Adolpho Korbanis Edlen | von Keres-

T h u r n . | Leipzig. | Anno 1687. | " 4-r. A i — B i = 8 sztlan 
levél. A cím a kurzívval szedett szavakon kivül gót be
tűkkel szedetett. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 26. A kötet 
38-ik darabja. Ép. 

A z „A2" levélen a lipcsei egyetem dékánja és dok
torai bizonyítják, hogy „Herr Johannes Adolphus Korba-
nis, ein gebohrner Ungarischer von A d e l " , aki katolikus
nak született, a szentlélek ereje által azon vallás hibáit 
átlátta és 1674 febr. 16-án a Kar előtt Lutheránus lett. 

337. Strassburg, 1687. 
Lang, Michael, Disput. theol. solennis de benedictione sacerdo-

tali. R . M. K. 111.3459. Jelzete: Diss. 81. A kötet 10-ik darabja. Ép. 



Payr, Johannes: r<p IrjoaXQt&ö | DISPUTATIONEM 
T H E O L O G I C A M , I DE I DEO UNO ET | TRINO, I E X I 
ART1CULIS SCHMALCALDICIS.I Moderante Praeside | D N . 
J O H A N . DEUTSCHMANNO, | S. S. Theol. D. & P. P. in 
loto orbe docto undiquaque | Celeberrimo. A l u m n . Elect. 
Ephoro Gravissimo, Col- | legi Theol . h. t. Decano spec-
tatissimo, | De Orthodoxä Ecclesiä, ac studiosä juventute, 
ob sum- I ma & incomparabilia beneficia ac officia j a m -
du- I dum meritissimo, | Dn . Patrono, Praeceptore, ac Pro
motore omni I observantia et reverentiä sanctissimé colendo. 

I D. 26. A p r i l . Ao . M D C X X C V I I . | Ex Cathedra B. L U 
T H E R I I defendet I AUTOR | JOHANNES PAYR, | Sem-
proniensis Hungarus. | Typis CHRISTIANI FINCELII. | " 
4-r. [2 ]+Ai—C 2 =-12 sztlan levél. (A „ O " jelzés helyett té
vesen „Cg" nyomatott.) 

A . R. M. K. nem ismeri. A wittenbergi példányok 
jelzetei : Diss 9. (a kötetben 15-ik) és Diss 10. (a kötet
ben 6 ik.) Mindkettő ép. 

3 4 0 - 3 4 1 . Wittenberg, 1687. 
Francisci, Johannes. Angelum in assumpto corpore apparentem 

disp. R. M. K . III. 3470. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 90 (a 
kötet 124-ik) és Diss. 135. (a kötetben 73-ik.) Mindkettő ép. 

342—343. Wittenberg, 1687, 
Francisci, Johannes. Positiones selectas ex pneumaticis de an ima 

separate . . . R. M. K . 111. 3471- A wittenbergi példányok jelzetei • Diss. 
90. (a kötet 134-ik darabja) és Diss. 135. (a kötetben 79-ik). Mindkettő ép. 

344. Wittenberg, 1687. 
Graffius, Lucas, De versioné . . . R. M. K. III. 3472. Jelzete : Diss. 

98. A kötetben 34-ik darab. Ép. 

3 4 5 - 3 4 6 . Wittenberg, 1687. 
Röschet, Johannes. Disput. theol. de fidei Nicaenae . . . R. M-

K . III. 3478. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 24. (a köte.tben 2-ik) 
és Di s s . 78. (a kötetben 3-ik.). Mindkettő ép. 

347. Wittenberg, 1687. 
Teutsch, Paulus. Locutio angelorum . . . R. M. K . III. 3481. Je l 

zete: Diss. 90. A kötet 127-ik darabja. Ép, 

348. Wittenberg. 1688. 
Gemens, Ferdinandus. „Q. D. B. V. | DE | V I C T I M A -



R U M I SALITIONE, | Ex | Marc i IX. Comm. 49.50. | PRAE
SIDE I M . FERDINANDO | CLEMENTE, | Novosoliensi 
Hungaro, | disputabit | CHRISTIANUS FRIDERICUS Crau-
se, I Bardenizio Zinnav. Philos. Cultur, | A d diem 10. Oc
tobr. C D D C X X C I I X . I Horis pomeridianis. | V I T E M B E R -
GAE. I Tipis M A R T I N I SCHULTZII . | "4-r. A j - B 4 = 8 
sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 98. A kötet 
76-ik darabja. Ép. 

349-350 . Wittenberg. 1688. 
Schulerus, Andreas és Abrahami, Johannes. De susceptoribus. 

R. M. K . 111. 3532. A wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 142. (a kö
tetben 48-ik) és Diss. 148. (a kötetben 24-ik). Mindkettő ép, de szem
ben a R. M. K . által leirt példányokkal, sem ajánlás, sem üdvözlő vers 
nincs bennük. 

351-352 . Wittenberg. 1689. 
Bausner, Bartholomeus. Lotionem mariuum, disquisitione histo-

rica ad factum Ponti Pilali.. . R. M. K . III. 3580. A wittenbergi példá
nyok jelzetei: Diss. 25. (a kötetben 54-ik) és Diss. 142. (a kötetben 14-
ik). Mindkettő ép. A R. M. K . által ismert példányok — a marosvá
sárhelyit kivéve — 10 sztlan levélnyiek, ajánlással és üdvözlő verssel. 
A wittenbergiek csak 8 sztlan levélnyiek, de ajánlás és üdvözlő ver
sek nincsenek bennük. 

353. Wittenberg. 1689. 
Pilarik, Johannes. Princeps observare leges Fundamentales te' 

neatur.. R. M. K . III. 3591. Jelzete : Diss. 129. A kötet 73-ik darabja. Ép. 

354-355 . Wittenberg. 1689. 
Hutter, Georgius. De distinctione suppositi a natura... R. M. K . 

III . 3587. A wittenbergi példányokon a cim „Die 12 octobr" kitétele 
egykorú kézírással „Die 19 octobr."-re van javítva. A R. M. K . által 
leirt példányok 20 sztlan levélnyiek, a wittenbergiek csak 14 sztlan 
levélnyiek : hiányoznak belőlük az ajánlás és az üdvözlő versek, kü
lönben a lapszámozás (Aj- D2) kurrens és az értekezés teljes. A példá
nyok jelzetei: Diss. 90. (a kötetben 72-ik) és Diss. 135 (a kötetben 
16-ik). 

356. Wittenberg. 1689. 
Christophori, Matthias. Dissert. publica de fide vera... Editio sé -

cunda... R. M. K . 111. 3582. Első kiadását lásd 69. szám alatt. Jelzete: 
Diss. 184. A kötet 22-ik darabja Alsó sarka kicsit szúette. 

357. Wittenberg. 1690. 
Platani, Matthias. Appetitum, rationem triumphantem disserta* 

tione ethica prioré .. R. M. K . 111. 3657. Jelzete: Diss. 64. A kötet 39-
ik darabja. Ép. A R. M. K . ismertette példányok 10 sztlan levélnyiek, 



a wittenbergi csak 8 számozatlan levél. Nincs benne ajánlás és üd
vözlő vers. 

3 5 3 - 3 5 9 . Wittenberg. 1690. 
Francisci, Johannes es Scharsius Thomas. Memorabilia aliquot 

Transylvaniae. . . R. M. K. 111, 3651. A wittenbergi példányok jelzetei : 
Diss. 142. fa kötet XV11I. jelzésű darabja) és Diss. 191. (a kötetben 
31 -ik). Mindkettő ép. A mű természetére jellemző ez a mondattöredék 
„sed potior in Transylvahia est gens, quam vocant, Saxonia..." El is 
meri az oláhok római származását. 

360—361. Wittenberg. 1690. 
Lang, Johannes. De versioné... R. M. K . III. 3655. A witten

bergi példányok jelzetei: Diss. 33. (a kötetben 59-ik) és Diss 98. (a 
kötetben 35-ik). Mindkettő ép. 

362. Wittenberg. 1690. 
Hutter, Georgius. De coss. S. Q. speciatim Cibiniens... R. M. 

K . III. 3653. Jelzete: Diss. 20. A kötet 35-ik darabja. Ép. 

363. Wittenberg. 1691. • 
Adami, Stephanus. Materia philos. ex theologia naturali... R. M. 

K . III . 3706. Jelzete : Diss. 84. A kötet 72-ík darabja. Ép. 

364. Wittenberg. 1691. 
Chladni, Martinus. „POSITIONUM PHYSICARUM | 

MISSUS PRIMUS, I SUB PRAESIDIO, | M . JOH. B A B T . 
RÖSCHELI1, I FAC. PHILOS. A D I U N C T . I ERUDITORUM 
E X A M I N I EXPOSITUS I ä | RESPONDENTE | M . M A R T I 
NO C H L A D N I . I CREMN. HUNG. I A D D. X X V I I . MAJ . 
A . M D C X C I . I W I T T E N B E R G A E | Typis M A T T H A E I HEN-
C K E L I I , Acad . Typogr. | " 4-r. A r D 4 = 16 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete : Diss. 125. A kö
tetben 59-ik darab. Ép. 

365. Wittenberg. 1691. 
Chladni, Martinus. Positionem moralium octonarium de notati-

one animorum . . . R. M. K. III. 3709. Jelzete: Diss. 64. A kötetben 
67-ik darab. Ép. 

366. Wittenberg. 1691. 
Adami, Stephanus. Dissertatio morális de consultat ione. . . R« 

M. K . III. 370S. Jelzete: Diss. 129. A kötet 19-ik darabja. Ép. A R. M. 
K . példányai 10 sztlan levélnyiek. a wittenbergi csak 8. A szöveg hi
ánytalan, csak az ajánlás hiányzik, ami a kurrens levélszámozás sze
rint eredetileg sem volt benne. 



Hegyfalusi. Georgius. Positiones in theologla nostrate illustriores 
R. M. K . III. 3767. A wittenbergi példányon c sak „ D i e . . . Jan." kité
tel olvasható, mig a R. M. K . a N. Múzeum példánya alapján „Die 
X V . Jan."-t ir- Jelzete: Diss. 9. A kötet 3-ik darabja. Ép. 

368—369. Wittenberg. 1692. 
Scharsius, Thomas. E x philosophia divina de adessentia dei 

extra m u n d a n a . . . R. M. K . III. 3774. A wittenbergi példányok jelzetei: 
Diss. 90. (a kötetben 88-ik) és Diss. 135. fa kötetben 38-ik). Mind
kettő ép. 

370. Wittenberg. 1692. 
Furmann, Johannes- De daemonologia recentiorum auctorum 

falsa . . . R. M. K . III . 3763. Jelzete : Diss. 90. A kötet 129-ik darabja. Ép. 

371—372. Wittenberg. 1692. 
Haner, Georgius. Luslratio Hebraorum . . . R. M. K. III. 3765. A 

wittenbergi példányok jelzetei: Diss. 75. fa kötetben 5-ik) és Diss. 98. 
(a kötetben 59-ik.) Ép. # 

373. Wittenberg, 1692. 
Haner, Georgius. Dissert. philologica de literarum Hebraicum 

origine . . . R. M. K . 111. 3766. Jelzete: Diss. 98. A kötet 24-ik darab
ja . Ép. 

374-375 . Wittenberg. 1693. 
Seelman, Christianus Martinus. Scrutinium orationis Dominicae 

philologicum.. • R. M. K . 111. 3748. A wittenbergi példányok jelzetei: 
Diss. 98. fa kötetben 73-ik) és Diss. 148. fa kötetben 39-ik). Mindket
tő ép. 

376-377 . Wittenberg. 1693. 
Seeíman, Christianus. Scrutini orationis Dominicae philologici dis

putatio altera A R. M. K. mint a III. 3848 függvényét csak igen 
lerövidítve közli s igy leírása helytelen. Pedig önnálló címlappal biró, 
önálló nyomtatvány. Jelzetei: Diss. 98. fa kötetben 64-ik) és Diss. 148. 
fa kötetben 40-ik). Mindkettő ép. 

378. Wittenberg, 1693. 
Chladni, Martinus és Török, Michael Dissert. histor. de fide ac 

ritibus ecclesiae Graecae hodiernae . . . R. M. K . 111. 3835. Jelzete: Diss. 
142. A kötetben 8-ik. Ép. 

379. Wittenberg, 1693. 
Chladni, Martinus és Capesius, Bartholomeus. E x história sac-

rorum rituum de diptychis veterum comprimis Graecorum. . • R. M. K -



III, 3834. A wittenbergi példány, szemben a 9 szilán levelű R. M. K. 
példányokkal, csak 8 sztlan levelű. Nincg ajánlása és hiányzik Chladni 
üdvözlő beszéde Capesjughoz, Jelaete \ Pis§. 142, A kótet 7*ik da
rabja. Ép, 

380. Wittenberg, 1693. 
Haner, Georgius és Hetgy, Johannes. Dissertatio philologica de 

punctorum Hebraeicorum, , . R, M, K . 111, 3838. Jelzete: Diss, 98> A kö
tet 23-ik darabja. Ép, 

381. Wittenberg, 1693. 
Deutschmann, J.: Panophia Confessionis Augustanae, symboli, 

vel pupillae Lutheranum ecclesiarum . . . Wittenberg. Joh- Wiecke . 
A n . M D C X C I U . 

Fenti műben található az alábbi magyar nyomtatvány: 
Brenner, Wolffgangus. (Felzet:) „IN NOMINE JESV ! 

I D ISPVTATIO IN ARTICVLO X X . | CONFESSIONIS A V -
G V S T A N A E . | DE BONIS OPERIBVS. | " 

(Lapszélen :) „Disp. | X X I V . | Resp. | Wolffg . | Bren
ner, I Lesch-1 kirch. | Traasyl." 4-r. 193-224. lap. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 15. A kötet 
3-ik darabja. Ép. 

382-383 . Wittenberg. 1694. 
Heyl, Johannes: „Q. D. B. V . | DE I DIVERS1FICA-

TIONE I S IGNORVM RATIONIS | IN DEO, I cum SCHO
LASTICIS praesertin, | SVB PRAESIDIO | M . JOHANNIS 
H E N R I C I I FEVSTKINGII , | Stelloviensis Holsati, | disputa
bit I In Audi tor io VETERI | A d diem X X . Junii MDCXCIV. 

I Horis matutinis | Respondens | JOHANNES H E Y L | Za-
ckolczä-Hungarus. | WITTEMBÉRGAE. Stanno Kreusigia-
no. I " 4-r. A i — B 4 — 8 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. A wittenbergi példányok 
je lzete i : Diss. 84. (a kötetben 86-ik) és Diss. 90. (a kö
tetben 92-ik). Mindkettő ép. 

384. Wittenberg, 1694. 
Seelmann, Christianus Martinus. Positionum politicarum dena-

rius . . . R. M. K . 111. 3919. Jelzete: Diss. 64. A kötet 81-ik darabja. Ép. 

385. Wittenberg. 1695. 
Seelmann. Chrl&lianus Martinus és Torkos, Andreas. Solertis 

studiosi lineamenta.. R. M. K . 111. 4972. Jelzete: Diss. 158. A kötet 
6-ik darabja. Ép. 



Roth, Georgius. Disseitatie politica de jure majestatisi circa en
gendes et confirmandas aeademias . , , R- M. K. 111. 3970. Jelzete ; Diss. 
129. A kötet 47-ik darabja- Ép. 

387-388. Wittenberg. 1695. 

Westherus, Lucas: „Q. B. V . | C A P U T A N T I Q U I T A -
TIS I De I SIGLIS & N O T I S | V E T E R U M | PRAESIDE | M . 
JO. THEODORO | Leubscher. | B R I G A - S I L E S I O . I IN 
A L M A LEVCOREA | CIDDCVD A. D. X I I I . Cal. Apr i l . | 
explicabit publice ac illustrabit | LUCAS WESTHERUS | 
Hodvilagino—Transylvanus. | W I T T E M B E R G A E , | Typis 
CHR1ST1AN1 KREVS1G11, Acad . TYPOGR. | "4-r. A r B 4  

= 8 sztlan levél. 
A R. M. K. nem ismeri. A wittenbergi példányok 

jelzetei : Diss. 33. (a kötetben 67-ik) és Diss. 142. (a kö
tetben 43-ik). Mindkettő ép. 

389. Wittenberg. 1695. 
Roth, Georgius: „Q. D , B . V . I . | DE | M U N I E N D I 

RATIONE I publice disseret j PRAESIDE | M A R T I N O 
KNORRE, I Mathem. infer. Prof. Publ . & Facult. | Philos. 
h. t. DECANO. I GEORGIUS ROTH, | Leocov. Hung. | 
Anno MDCVC. D. 15. Cal. Maj i . | H . L . Q . C. | W I T T E 
BERGAE. I Literis GODERITSCHIANIS. | " 4-r. A i - C 2 + [1] 
= 11 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. Jelzete: Diss. 191. A kötet 
38-ik darabja. Ep. 

Ajánlva van pazdiczi, keresztesi Szirmai Miklósnak. 
A cimlevél és az „A 2 " jelzetű levél közt egy beiktatott 
levél. Első lapján fametszetű cimerrajz. mely egy tizlábú 
rákot ábrázol, amint az első lábaival koszorút tart, mely
ről gyűrű függ alá. Második lapján latin üdvözlő vers 
Szirmaihoz. A z „A 2 " jelzetű levélhez egy rendes 4-r. 
nagyságú levél van ragasztva, melynek belső lapján 7 
rézmetszésű sáncépítési mérnöki ábra van . 

390. Wittenberg, 1695. 

Roth, Georgius: „ Q . D. B. V . J. | DE M U N I E N D I 
RATIONE I publice disseret | PRAESIDE | M A R T I N O 
KNORRE" stb. (a cim szövege és beosztása tovább meg
egyezik a 389. sz. alatt leirt cimmel). 4-r. A i - C 2 = 1 0 szt
lan levél és 1 melléklet. 



A R. M. \\. nem ismeri. Jelzete; Diss. 125. A kötet 
33-ik darabja, Ép. 

Bár a cim teljesen egyezik — a lényegtelen cim sor
beosztásától eltekintve — a 389. sz. alatt leírttal, mégis 
más nyomtatvány, mert itt az „A 2 " jelzetű levél tévesen 
csak „A"-nak van jelölve, ajánlás nincs és a nyomtat
vány végén van egy ábramelléklet, amelyen 15 rézmet
szésű geometriai ábra van, (Vesd össze az előbbi jegy
zettel.) 

391. Wittenberg. 1696. 
Heyl, Johannes, Positionum ethicarum novenarius... R. M. K . 

III . 4020. Jelzete: Diss. 64. A kötet 25-ik darabja. Ép . 

392. Wittenberg, 1696. 
Dubravius, Daniel De societati civili... R. M. K . UI. 4017. Jel

zete : Diss. 129. A kötet 37-ik darabja Ép. 

393. Wittenberg. 1697. 
Torkos Andieas: „Q. D. B. V . I O B S E R V A T I O N V M 

M1SCELLARVM | DE | CONSC1ENT1A | DENAR1VS, I 
PRAESIDE I CHRISTIANO Roehrenseen, | Phi l . Pract. P. P. 

I & Elect A l u m n . Ephoro, | RESPONDENTE | M . A N D 
REA TORKOSIO. I Jaurin. Hungaro. | publicae discepta-
tioni expositus | W1TTENBERGAE | A d d. 3. Febr. A 
j C D D C X V I I . I In Auditoria Majori . | W I T T E B E R G A E , | Ex 
officina Typographicä Johannis Haki i . | " 4-r. 2 sztlan levél. 

A R. M. K. nem ismeri. A z évszám jelzés kétség
telenül sajtóhiba a szokásos „CD DCXCV11" jelzés he
lyett. Jelzete: Diss. 64. A kötet 85-ik darabja. Ép. 

394. Wittenberg. 1697. 
Fischer, Johannes, De origine, jure, ac utilitate lingvae Slavoni-

cae. R. M. K . 111. 4064. Jelzete: Diss. 64. A kötet 144-ik darabja. Ép. 
A R. M. K . az általa ismert Múzeumi példány alapján nem tud 

sem ajánlásról, sem üdvözlő versről. A wittenbergi példány ajánlva 
van Simonides János , Smrtnik Jób, Beniak Baltazár és Puchon A n d 
rásnak. Üdvözlő verset irt Ernest Bálint és Mihály György. 

395. Wittenberg, 1699. 
Fabricius, Johannes. De Hebraeorum altari sufíitus. Disput. IV. R. 

M. K . 111. 4156. Jelzete: Diss. 29. A kötet 6-ik darabja. É p . 

396. Wittenberg, 1701, 
Fabricius, Johannes. De Hebraeorum altari suffitus. Disput. Vl l -

R. M. K . 111. 4318. Jelzete: Diss. 29. A kötet 8-ik darabja. Ép, azon-



ban a M. Tud, Akadémia példányán a nyomtatvány végén levő, iv-
jelzetlen 2 sztlan levél hijján. Valószínű, hogy eredetileg sem volt meg. 
Így az üdvözlő versek hiányzanak. 

397. Wittenberg, 1702. 
Phleps, Johannes. Fridericus III. R. M. K . 111. 4375. Jelzete: 

Diss. 192. A kötet második darabja. Töredék, a 28 sztlan levélből csak 
az Ai'Ai jelzetű 4 első számozatlan levél van meg. 

398. Wittenberg, 1707. 
Thurzó, Johannes. De montibus Hör et Nebo. R. M. K. 111. 4613. 

Jelzete: Diss. 281. A kötet 46-ik darabja. Ép. A R. M. K . az ivjelzést 
(Ai -Ej ) hibásan oldja fel 14 sztlan levélnek, az 18 sztlan levél. 

399. Wittenberg, 1708. 
Simonides, Paulus. De perpetuitate ecclesiae evangelicae. R. M. 

K. 111. 4666. Jelzete: Diss. 31. A kötet 14-ik darabja. Ép. 

400. Wittenberg, 1708. 
Zelenka Samuel. Schwengfeldismus in pietismo renatum. R. M. 

K. 111. 4668. Jelzete: Diss. 56. A kötet 37-ik darabja. Ép. 

401. Wittenberg, 1711. 
Karb, Fridericus. Dissert. theol. De Eccles ia Plantata. R. M- K . 

111. 4793. Jelzete : Diss. 147. A kötet 3-ik darabja. Ép. 

402. Wittenberg, 1711. 
Fischer, Elias. De reprobo Christi morte redempto. R. M. K . 111. 

4792. Jelzete: Diss. 67. A kötet utolsóelőtti darabja. Ép. A w-i példány 
elüt a R. M. K. öt ismert példányától, lévén nem 40, de 44 lapnyi. 
Üdvözlő verset irt Kassai Mihály a halle-wittenbergi magyar ösztöndíj 
alapitója. 

Közli: dr. Asztalos Miklós. 

*) A közlemény befejeztekor nem mulaszthatom el, hogy dr. 
Riemer urnák a wittenbergi Augustheum ephorusának a könyvtárban 
való korlátlan kutatás megengedéseért, nem különben W . Fernau lelkész
jelölt urnák a könyvtár raktározási rendszerének megismertetéséért 
őszinte köszönetemet ez utón is ki ne fejezzem. 



Miskolczi Csulyak István esperes! naplója és leveles 
könyve-

V I Acta eccl§sja§tica anno 1634. 

- ! - ' * 
Georgia Salánki, Andreáé Ruszkai, collegis docen-

tium in gymnasio Patakinensi. 
Gratiam in Filio Dei. V i r i clarissimi, gratum mihi est, 

quod de idoneo, ita auguror, scholae oppidi nostri gu
bernátoré per vos tempestive prospectum s i t ; longe vero 
gralissimum erit, si designatus Nolanus íidelitatem pubi 
scholasticae, diligentiam vero civibus nostris suam ita 
comprobaverit, prout ingenuum et ad megna natum juve-
nem decuerit. Gratas vobis gratias pro navata fideliter 
opera nunc quidem ago ; referam, ubi commoda occasio, 
qua meam vobis ingenuitatem declarem, affulserit. 

Diem a vobis praefixum necessitas oppidi antever-
tere satagit, vetus enim praetor nóvum ex more dominis 
terrestribus sequenti adhuc septimana repraesentare vult 
in comitatu Scepusiensi degentibus. Quare praetor noster 
per suos sese sequenti die Lunae apud nos sistet, die 
Mártis rectorem domiducturus. Accommodet itaque et No
lanus noster sese voluntati praetoris nostri, sed eum se-
rio cavere volo, quod etiam gymnasii vestri leges impe-
rant, ne propter convivii valedictorii epulas tantas íaciat 
expensas, quantas ne ipsius quidem annui reditus quad-
rans sit exsolvendo. Valete feliciter magno Ecclesiae bono. 

Dabam 7. Januarii 1634. 

2. 

Reverendo viro pastori ecclesiae in Kenis. 
Gratiam et pacem Dei cum felicissimo novi anni de-

cursu t ibi tuisque precor. 
Reverende v i r ! En a nobis profectus ad vos Stepha

nus aurifaber de Bihar celebraturus nuptias cum sponsa 
sua nobilis Georgii Dédesi Baxaiensis filia, qui quoniam 
tenuioris est fortunae, quam ut seorsin a socero suo con-
nubiales epulas peragere posset, ex consensu et consilio 
suorum benevolorum decrevit ib idem in Baxa ecclesiae 
tuae fil iali nuptias peragere. Quia vero opera tua indige-
bit in copulando, tuto poterit Reverentia tua veluti libe-



ram personam ritu Ecclesiae consueto conjungere, quod 
Ut non difficulter praestet, eandem fraterne peto, Deique 
protection! commendo. Vale feliciter. Dabam Liscae Do
minica 1. post nativitatis Christi dominicam. Anno 1634, 

3. 

Redoribus gymnasii Patakinensis} 
Felicissimum totius anni novi decursum vobis ve-

strisque animitus precor, et amicitiam meam commendo. 
Nupera confisus benevolentia vestra, in quam petiti

oné mea non invi t i condescendistis, ne numerus gymnasii 
vestri a lumnorum per discessum a vobis ad nos Nolani 
nostri diminutionem patiatur, en succedanium ex schola 
nostra praesentium exhibitorem Johannem Szűrtei, paren-
tibus quidem tenuioris sortis progenitum, at bonae indolis 
juvenem commendo, qui fere biennio campanatoris mu-
nere functus, ita fidem et ingenuitatem suam mihi et oppi-
danis comprobavit, ut dignus a me judicatus sit, qui et a 
me de meliori nota commendaretur et a vobis in audito-
rum vestrorum catalogum reciperetur. Quare etiam atque 
etiam clarissimas dominationes vestras peto, largiamini 
eam mihi gratiam, ut ipsi de commodo contubernio futu-
raque provisione prospiciatis, ut sentiat commendationem 
meam non exiguum apud vos pondus habuisse. Quicquid 
in eum beneficii et amoris contuleritis, i n me collatum j u -
dico et bene volentiam vestram parili benevolentia, Do
mino vires importierte compensaturum spondeo, cui vos 
vestraque studia commendo. Valete et qui vos unum fe-
cit officio, faciat quoque u n u m amore. Lisca, 9. Januar. 

4. 

Decima septima Januarii die Mártis interfui conven-
tui nobilium Zemplenini, cui vicecomes Ladislaus Sztárai, 
nótárius Michael Káesándi, Stephanus Butkai cum Fran
cisco Palagi profuerunt et mensae assederunt, quem ego 
conventum nomine Ecclesiae sic compel lavi : 

Nagyságtoknak és ti Kegyelmeteknek jelenvaló tekin
tetes gyülekezetit az Ur Isten áldja és szentelje m e g ! 

A z Kegyelmes Ur Isten ingyen való jóvoltából, hogy 
N . és K. az tavaly elmúlt esztendőt szenvedhető egész
ségben és békeségben megengedte érni és eltölteni, szi-

* Széljegyzet: Johannem Szűrtei eampanatorem qommendans. 



vünk szerént örvendezünk raj ta; miért ne örvendeznénk 
penig, holott az keresztyén atyafi-szerető embernek nem 
lehet nagyobb ö r öme, mint keresztyén atyjafiának boldog
ságos állapotja. Nem csak örvendünk penig, hanem az uj 
esztendőnek urát is alázatosan kérjük, hogy Nk. és K . ez 
uj esztendőnek minden részeit is tegye boldoggá, jó sze
rencséssé és idvességessé, ez mostani gyűlésben penig az 
Nk. és K. szivét, lelkét és elméjét ugy vezérelje és igaz
gassa, hogy az Nk. és K . végezése elsőben is az Isten
nek nagy nevének dicséretire, annak utána nyomorult or
szágunknak békeséges megmaradására és az N . és K . j ó 
hírének nevének tündöklésére szolgáljon. 

Mive l nyilván vagyon az Ecclesiánál országunknak 
követközendő pozsonyi gyűlése, melyben Nk. és K. ne
mes követit bizonyos instructióval fel akarja bocsátani : 
az Ecclesia is, mely az országnak nem utolsó tagja, ta
pogatván az ő keserves sebeit, Nk és ti K k nemes te
kinteti eleiben azért jött, hogy N.-nál és K k előtt constál-
j o n az Ecclesiának sebe, melyet az Istentől vett remedi-
ommal orvosolja és ha illendőnek itéli, instructiójában is 
inserálja. Ezt penig nostro videre méltán kívánjuk, mivel 
az Szentlélek az prófétánál az ecclesiát szegénynek, igye-
fogyottnak és vigasztalástól megfosztatottnak mondotta, az 
is bizonyára, — Nagyságtokat penig és ti K . az Ecclesi
ának tápláló dajkáinak nevezte. A z mi szükségünket pe
nig, hogy Nk és t i K. in specie értse, brevi scripto adjuk 
N . és K . eleiben. 

Defectus fuerunt, puta Ujlakiensi pástori ex allodia-
tura Garaniensi decima subla ta ; pastori Tarkaniensi ex 
agris ecclesiasticis antiquus demensus ablatus, via quae 
ducit in templum, immutatus, ademptus. Volumus habere 
v iam certam et de eaa Magnifico domino terrestri Alexandro 
Sennyei assecuratoriam obtinere. 

5. 

Venerando domino Michaeli Szepsi, pastori Tarcza-
liensis ecclesiae et seniori. 

Gratiam Dei Patris F i l ium cum felicissimo novi hu-
jus anni decursu, animitus tibi tuisque charissimis ad-
precor. Ex nupera Thaljensi synodo scripserat ad me R. 
P. T . se propter gravamina Ecclesiae tollenda certos ad 
futura regni comitia velle destinare legatos, utque vestris 
nostra quoque adjiciamus suffragia, petére. Quod ego sic 



interpretor, quasi P. T. aliquos ex Reverendis fratribus 
inspectioni tuae subjectis Posonium vellet ablegare, nos-
que i l l is comites adjungere debere. Si ita piacúit nobis, ut ex 
quatuor dioecesibus certum in locum a P. T. monstratum 
in vicinis delegati conveniamus, et cum de methodo i t i -
neris, tum de expensis deliberemus. Tempus quidem 
breve esse videtur, verum negocii difficultas consensum 
nostrum unanimum requirit. Ego proxime die Martis prae-
terito conventui nobi l ium Zemplenini interfui, quibus post-
quam strenae loco votum novi anni obtuli, totiusque fra-
ternitatis nomine demisse oravi, et mox exoravi, ut eccle-
siarum nostrarum gravamina, praecipue salariorum ad-
emptionem interstructioni legatis dandae interserant, iisdem-
que causam nostram ita commendent, ne amplius similem 
Ecclesiae querimoniam audire cogantur. Solus ad P. T. 
R. transiissem, verum propter grave crimen quorundam 
Sarajensium cras, dicto scilicet die a domino terrestri, 
Monacho, ibidem comparere totam causam Monacho 
declaraturus cogor. Caeterum, si omnes ecclesiarum ve
strarum difficultates scripto tcomprehensas habetis, hunc 
etiam defectum R. P. T. inerest notare, quod in inspec-
tione nostra Horvatini , sed ad P. T. R. dioecesin perti-
nente comes Melchior Alaghi sabbathale ex molendino in 
pago eodem situato pastori Horvatiensi ademit a spatio 
decennii, cujus cognitionem d u m ego intentus essem, 
superioris anni vicecomes monuit , ut ejus cognitionem 
jud ic i nobil ium comitatus Újvár R. P. T. committat. 

Lisca, 18. Januarii 1634. 

6. 

Generoso domino Ladislao Sztárai de eadem Sztára 
inclyti comitatus Zempleniensis vicecomiti, domino et pa-
trono mihi observandissimo. 

Szolgálatomnak ajánlása után, az kegyelmes Isten
nek bőséges áldását kivánom Kegyelmedre áradni, mind 
az Kegyelmed kedvesivei egyetemben. Tisztelendő ispán 
uram, minapiban Zemplénvármegyében való kívánságunk
ban nagy hátramaradás lőtt, melyben az nemes vármegyé
től kívántuk vala, hogy az mi querimoniáinknak recogni-
tiójára Kegyelmetek szolgabiráját bocsátaná k i . A z első 
querimonia penig ez volt, hogy az tarkányi templomnak 
utát megnézné, és ha Sennyei uram ő Nagysága az ne
mes vármegyének tetszése szerént az Ecclesiát felőle nem 



assecurálná, tehát az ínstructióban beirattatnék. Ezt az 
egyet szolgabíró uram peragálta, de többet nem inquirált, 
ezt mondván, hogy az nemes vármegye ennél többre ő 
Kegyelmét nem bocsátotta. Maga ugyanakkor panaszt 
töttünk volt, hogy az tarkányi parochiához voltának bizo
nyos számú földek, kiket Paczot Ferencz uram, hogy par
lagon ne álljanak, megszántatott, de az prédikátornak 
mind tiszta, mind abajdócz búzát annyit adott belőlök, 
melyekkel contentus lehetett, de azokat is Sennyei u ram 
ő N . elvötte és semmit belőle az pásztornak nem fizet. 
A z czékei prédikátornak, az jesztrebinek és ujabban az 
újlaki prédikátornak jövedelmébe is belekaptanak. Kegyel
medet mint bizodalmas uramat kérem az Ecclesiának 
ilyen nagy szükségén indul jon fel, és Székely Ferencz 
uramra és egy esküdtjére egy commissiót és egy-egy pecsé
tet adjon, mely egyszersmind szolgáljon mind nemes, m i n d 
paraszt emberre, melylyel szolgabíró uram idézhesse, az 
kiket akar, és inquirálhasson. A z Istentől veszi Kegyelmed 
az ő Ecclesiája mellett való fáradságának jutalmát, ha az 
Ecclesia magától elégtelen leend is az megszolgálásra, 
mindazáltal igírjük Kegyelmednek egyen-egyen szolgála
tunkat és Istenhez nyújtott könyörgésünket. Lisca 28. 
Januarii. 

7. 

Reuerendis et Clar. viris, domino Johanni Miskolczino 
Ujlakiensi (igy !), domino Johanni Kállai Terebesiensi (igy !) 
et domino Johanni Kassai Szécsiensis ecclesiae pastoribus, 
dominis et fratribus in Christo charissimis. 

Gratiam et pacem a Deo Patre per Fil ium precatus, 
amicit iam meam . . . offero. 

Inclytus dominorum nobi l ium comitatus ad geminam 
nostram instantiam Zemplenini factam solenniter emisit 
jud icem nobi l ium pro inquisitione intertentionis quorun-
dam redituum ecclesiasticorum, quam referre debebit in 
futuro conventu, X I . Februarii Galszecsini proxime cele-
brando. Quare dominationes vestras Reverendás serio 
moneo ex consensu dominorum fratrum, interessé velitis 
i l l i conventui, ut audiatis domin i judicis relationem et 
tandem apud inclytum comitatum instetis, si inquisitio i l la 
digna videbitur, ut instructioni legatis dandae inseratur. 
Secus non facturae. Raptim Lisca 6. Februarii 1634. 



?. Febr. Petrus Pataki pastor Ujheliensis circa Be
regszász cupit testimonium Laurenti i Pataki pastoris Aza-
riensis de bonis Patakinensibus. 

9. 
Superattendenii transtibiscano commendo Georgium 

Onadi ex Zalkod ad Rakomaz. 

Venerande vir, Domine et in vinea Christi honoran-
dissime synerge ! gratiam et pacem cum Spiritus Sancti 
sanctificatione precatus, officiosam amicitiae et fraterni-
tatis thesseram offert. Praesentium ostentor Reve-
rendus Georgius Onadi, qui antea per quinquennium sub 
senioratu Reverendi Francisci Ráczkevi in ecclesia Igar 
dicta in comitatu Kisheves pastorali functus dicitur officio, 
nunc iterum a nobis ex ecclesia Mesopotamiensi Zalkod, 
ub i biennio docuit, Tibiscum transnare, sed non sine 
cortice contendit, serio apud me institit, ut commendato-
riis meis suffultus, liceat i terum sibi apud bonos, idest 
apud vos pingviori bolo nutriendus bene agi. Cujus ego 
petitioni, quia nec debui, nec volui deesse venerabili 
pietati tuae talem commendo, qualem vicinia mea cog-
novit, hoc est v i rum probum et officio suo fideliter func-
tum. Quare pietatis tuae venerandae fuerit, eodem 
hunc, quo alios fratres solita est, affectu complecti de-
que functione prospicere. Praemium sacerdotale a sup-
remo brabeuta, a me meisque amoris honestamentum 
expectatum. Vale vir venerande maximo Dei et Eccle
siae suae orthodoxae emolumento. Raptim Lisca 15. 
Mártii 1634. Tuus omni officio et pietate conservus Steph. 
Miscolcinus, almae fraternitatis in dioecesi Zemplén, senior. 

10. 

Stephano Tholnaeo Patakinun Michaelem Göncium 
pro diacono commendo, 6. april. 

S. P. Quandoquidem mearum est part ium vulner i -
bus Ecclesiae secundum vires mih i divinitus commissas 
mederi, defectusque supplere, ne quid detrimenti grex 
Domini in absentia pastoris sui capiat : mei me officii ra
tio cogit, ut vestrae quoque ecclesiae rupturam resarciam 
et pie in Christo denati Caroli i locum al ium non minus 



idoneum sufficiam. En itaque vir clariss. praesentium la-
torem Rev. et Clar. Michaélem Göncium tibi tuisque de 
nota meliori commendo, et cras experimento concionali 
facto, si Reverentiae tuae et sanctae piorum congregationi 
placuerit, pro fideli in vinea Domini synergo recipére, 
non puto alienum a functione sibi oblata futurum, d u m 
modo liceat sibi aliquantulum commodi redhostire, quo 
o l im alumnus ejusdem gymnasii cum esset, juvenem ad
huc ad hanc functionen formavit et tirmavit. Vale. 

11. 
Ujhelyini in die Palmarum occasione rtundinali in 

negocio Joannis Kövi pastoris in Zétény. 1634. 
A z tavali esztendőben Butkai István viceispánságá-

ban esküdtit kibocsáttatta volt az falukra szerin szerte az 
vármegye commissiója szerént ad comnunem inquisilionem, 
ahol orgazdát, lopót, gyilkost, tolvajt, paráznát, istenká
romlót etc, találhatnának, megfognák és megbüntetnék 
törvény szerént. Zétényre jutván, ott is mindent meges-
küdtettenek egy ember kivűl, Nyáriné asszonyom jobbá
gya volt ez, de Rákóczi Jánosnénak szegődött disznó
pásztora. A z az ember kétséges ember volt , annak oká
ért az falu is egykor hitit latorságáért rejiciálta, minek-
okáért távol kerülte az hitet mindaddig, hogy ezelőtt mint
egy három héttel az zétényieknek gyűlések lött és eszek
ben jutván az a dolog, azt az legényt is behítták, meg
rekesztették és addig k i nem bocsátották, hogy az pász
tor is jelen lévén az gyűlésben, nem is inhibeálván, juratus 
et examinatus, azt vallotta, hogy az prédikátort látta az 
peresek menyével, hogy együtt beszélgettenek. Interea az 
prédikátor dolgát elvégezvén az polgárok között, az le
gény nem nyughatott, hanem az conscientia furdalván, 
az bírót harmadmagával kihítta és azt mondotta, lelke
men el nem viszem, jó uraim, de nem itt künn volt az a 
dolog, hanem az disznók ólában belül setétben találtam 
őket, egymáshoz közel lekussadván, de semmi cseleke
detet, sem annak jelét én nem láttam ; az asszony-embert 
megfogom vala, de elmene gyorsan, kijövék, hogy utána 
fussak, de hát immár messze ment ; visszatérek és az 
prédikátor szemközben jött énreám, tagadatlan kapdosni 
kezdek rajta, hogy vagy az süvegét vagy az könyvét az 
hóna alól elragadjam, de megbíra engemet és az sze-
kerczét elvövé tőlem és annak utána megadá. 

Deliberatum : Az Ecclesia előtt vékony az a pásztor 



felől való suspicio, mivel az testis csak egy, az sz. Pál 
tanítása ellen vagyon, az is penig nem jámbor, lopó és 
az emberek szájában forgott. Noha penig Kaposi uram
nak ugy tetszik, hogy mivel mostan terminált, vadat cum 
pace az Tiszán tul , mindazonáltal ez az Ecclesiának tet
szése, hogy ha mind az auditorok, mind az pásztor meg-
egyesednek, illendőbbnek tetszik, hogy avagy csak esz
tendeig maradjon még Zétényben, hogy ez suspicio i n 
kább eloszoljon ; mert ha elmenend, inkább felmarad az 
suspicio az pásztor ellen. Erről irtam Rákócziné asszo
nyomnak is. 

12. 

Cursiles pro visitanda ecclesia Kozmaiensi Keresz
túr, Bénye, Tolcsua, Patak, Ujhely, Újlak 11, April. 1634. 

Gratiam et pacem a Domino per Immánuelem no-
strum precatus me meaque studia pietatibus vestris com
mendo. 

Gravis, quia vetus et magnam animorum j a m exul-
cerationem peperit, controversia inter auditores ecclesiae 
Kozma et Kolbása , oborta ob antiquatum sylvae cae" 
duae priscum usum, pro aedificanda paroehia Kozma-
iensium, quam licet in duabus jam generalibus decisam 
norint pietates vestrae, tarnen, quia huic controversiae 
etiam pastor loci dicti non solum sese immiscuisse, sed 
etiam quasi incentivum qu id esse perhibeatur, aliter fieri 
non poterit, quam ut per modum visitationis et testirrtonia, 
totum hoc negocium in lucem et oculos hominum ven ia t ; 
et tandem aut componatur, aut scissio filiali ecclesiae 
concedatur. Quamobrem Reverendás et Clarissimas pie
tates vestras hortor, adsitis peractis feriis paschalibus 
statim die Mercuri i vesperi in pago Kozma. Quod si 
vero mihi per infirmitatem emanere necessum fuerit, Ke
verendő domino Urbano officium praesidentis committo, 
qui pridie ejus diei postquam vesperi apud me futurus 
est, informationem a me accipiet. Valete quotquot estis, 
una salute omnes. 

13. 

Anno 1634 April, die Lunae secunda feria Paschae 
sponte manum dedit suam scholae nostrae Liscensis 
rector, se munus pastoris subiturum, et tunc precibus 
impetravit cathedram meam, et hora pomeridiana docuit 
ex Ephes. 5. v. 2. 



Visitatio Kozmaiensis praesentibus Keresztúr, Bénye, 
Tolcsva, Patak, Ujhely, Újlak, Jesztreb, Kápolna, Szilpás-
ujfalu, Azar, 20. April. 1634. die Jouis. 

A z kozmái mater és Kolbása filialis ecclesia közölt 
nagy controversia volt az kozmái parochiának építése 
felől, mivel az régi usus szerént az kozmái nemesek nem 
adtak fát az az ő erdejökről való építésre, az kolbásiak 
penig azt mondották, hogy az magok erdejökről ők nem 
építenek, mert soha nem is építettek, mert erdejek is 
o lyan nincsen, nem is építenek. A z kozmaiak igirtenek 
fát, hac conditione, ha az kiskarácsoni, nagypénteki és 
pünkösdi reggeli órát nekik adják az kolbásiak; ellenben 
az kolbásiak azt mondották, hogy nem az legyen, ők inkább 
magoknak fognak pásztort tartani, ha az Ecclesia reá
megyen, kinek valahol teszik szerit, ha mind pénzeken 
kelletik is, de az magok fájából építenek mind parochiát, 
mind az mi az parochiához kívántatik. 

A z Ecclesia igy componálta az dolgot, hogy az régi 
usus szerént az filialis kolbásai ecclesia az kozmái erdő
ről építsen az kozmái prédikátornak museumot, egy ka
marát és egy istállót, és az scholában az mester házát, 
i ly véggel, hogy az kolbásaiaké legyen mind az kiskará
csoni és nagypénteki reggeli óra, de az pünkösdnapi 
reggeli óra az communióval az kozmaiaké legyen, az 
másik óra ebéd előtt az kolbásiaké legyen, az hétfői 
reggeli óra penig az coenának distributiójával az kolbá
siaké legyen. Erről levél költ, melyet mind az kozmái, 
mind az kolbásai nemesek pecsétekkel és subscriptiójok-
kal corroboráltak, melyet az vármegye előtt is publicálni 
fognak, bizonyos sommá pénznek büntetésével melyet 
nemes vármegye ispánja exequáljon, az k i ennek ez vé-
gezésnek felbontója legyen. 

Ugyanottan Valentinus Terebesi, az kazsui pásztor 
megfeddettetett, hogy senior hire nélkül az kisazari egy
nehány nemesektől hivattatott és az helybeli minister 
egyelsőben nem is tudván az dolgot, mind az két Azar-
ban nagypénteken prédikállott és őneki az azariak senior 
hire nélkül vocatiót is instituáltanak. Melyért inhibeáltatott, 
hogy Azar nélkül ellegyen. 

15. 
Az géresiek Andreas Ujhelyin senior hire nélkül 

kiadtanak és az szentesi pásztornak töttek hivatalt, mely
nek per Visitationen! Kaposi uram menjen végére, ha 



igaz okot nem adhatnak, miért bocsátják el, mint szintén 
az ő praedecessorát is, és semmiképen meg nem ma
rasztják egynehány nemesnek ellene való torzsalkodásáért, 
interdictumban vettessenek mindaddig, mig az Ecclesia 
előtt kedvet találhatnak, hogy usussá ne vegyék az 
pásztornak ok nélkül való elbocsáttatását. > 

16. 

Anno 1634. 25. April, die Mártis Patakini. 
Praesentibus R. Michaele Szepsi, Urbano Kis ta ludi , 

Stephano Tholnai , Andrea Prágai, Matthia Komjáti in 
parochia Patakinensi bényei prédikátornak, Szepsi Máté
nak özvegye protestált Suri Mihályné ellen, mivel az ő 
Kegyelme boltjában ládáját feltörték és 300 vagy 400 
aranyat belőle kiloptak, hogy az minemű épséggel vitte 
az ő Kegyelme boltjában ládáját, azon épséggel várja 
ismét kezéhez. Ugyanakkor Suriné is protestált, hogy az
napságtól megfogván sem annak, sem az több ő boltjá
ban való letett ládáknak nem akarja gondját viselni. 

Ebéd után ismét hora 2. diei Suriné asszonyom prae
sentibus iisdem ezt az kérdést proponálta, hogy meg akarja 
tudni , ha Máté papné Surinére való gyanakodván mond
ják (sic !) ezt, hogy ő Kegyelme adja épen elől az ládát, 
avagy~másra való gyanuságra nézve, hogy mással adassa 
elől épen az ládát. 

Respondit Michael Szepsi, az törvénykor mondják 
azt meg, kire gyanakodik. 

V ide de tali furto Exod. X X I I . v. 10. 11. 12. 
Ha valaki az ő felebarátjának adand szamárt, vagy 

ökröt vagy juhot,"vagy valami egyéb állatot tartani és az meg-
haland, vagy megsértetik, vagy ellenségtől elhajtatik, ugy 
hogy senki nem látta : az a két ember között való dolog bo-
csáttassék az Istenre való esküvésre, hogy az ő feleba
rátjának marháját el nem lopta amaz, az kinél az marha 
volt , és az marhának ura megelégedjék annak hitin, és 
ne fizessen az semmit. Hogyha ellopták az marhát, meg
fizessen az urának. 

17. 
Cwsiles pro visitatione Olasziensis ecclesiae ad Se

nye, Tolcsua, Horváti, Újfalu, Sára, Zsadány, 1. Maji, 1634. 
Pax vobis ecclesiisque vestris. Amen. Si tales, qua-

les omnino esse debebant, doctores cum discipulis sese 



praeberent, necue extra cancellos doctrinae mórumque 
vagarentur, domi ad valvas templorum nostrorum, ceu 
Apostolus noster ad Gamalielis pedes aut Maitha Be-
thaniensis ad Jesu pedes, nos quiete assidere possemus ; 
verum inquietudo nonnullorum nos quoque inquietos red-
dit et ex ecclesiis nostris invitos aliorsum extrudit. Vereor, 
ne exemplo suo fidem sermonis faciant vicini Olaszienses, 
qu i gravibus onerando suum doctorem querimoniis, ut 
colore fucato illum ex pago suo eliminent, quaedam gra-
vamina auribus meis insusurrarunt. Quae quia mih i si-
lentio involvere religio est, piacet per modum visitationis 
totum negotium et cognoscere et componere. Quare Re-
verendae vestrae traternitates mecum una Olaszini mature 
compareant Ka i . Maji idest sequenti die Lunae, secus 
non facturae. Vivite felices et valete quotquot estis una 
salute omnes. 

18. 

Commendatio Johannis Rozgonyi ex Olaszi Munkács. 
Eximio Jesu Christi servo, domino Stephano P. Új

helyi , disertissimo ecclesiae apud Munkácsienses collectae 
pastori et vicinarum inspectori meritissimo, domino in 
vinea Domini cooperario fautorique honorandissimo. 

Gratiam et pacem a Domino per Fil ium precatus 
amoris mei obsequium . . . que offero. 

Clarissime v i r ! ita depravata est post lapsum natura 
hominis, ut quia immemor illius Paulini, qui stat, videat, 
ne cadat, quanto minus casum formidat, tanto magis ca-
sui proximat, et in obviám cominus suppetias ferendo 
eatur, sempiternus sequatur occasus. Hinc praesentium 
exhibitor Reverendus Johannes Rozgonyi testimonium 
perhibet, qui cum in ecclesia Olasziensi aliquandiu d i l i -
gentem Christi ministrum sese in docendo praestitisset, 
lapsus est, et propter excessus quosdam, non in doctrina, 
sed in moribus, ne scandalo plebi foret, loco cedere de-
buit. Contendit per commendationem et simul intercessi-
onem meam Clarissimae pietatis tuae inspectioni sese as-
sociare. Quare precibus ejus motus, eundem pietati tuae 
Venerandae commendo, eandem orans, recipére eum i n 
ter suos non dedignetur ; erit diligens in munere suo obe-
undo, dum modo ebrietatem in exil ium mittat, missurum 
autem nullus dubito et autoritate vestra patriarchali mo-
nitus et moderni casus poenitudine non leviter compunc-
tus. Vale vir Clarissime domine vetus cum tibi charissi-
mis magno et proficuo Ecclesiae Christi bono. 



Commendatio Georgii Szinai ad pastorem Dombra' 
diensem Georgium N. 

Gratiam et pacem cum amica salutatione mea. 
Reverende vir I Quod ignotus ad ignotum scribam, 

non est quod mireris, causam enim scriptioni praesentium 
exhibitor obtulit, qu i licet apud notos etiam sine commenda-
tione tuto conversari poterat, tanem apud minus notos testi-
monialis fukimento, ne quo pacto lippientibus imponeret, 
sanctio ecclesiastica opus esse judicavit . Hunc scholae recto-
rem sub inspectione mea duobus in locis egisse significo, et 
talem se praestitisse, ut nu l lum amaricationis fei aures 
meas de eo verberaverit: talem etiam apud Reverentiam 
tuam futurum, et aetas ejus maturior et peregrinatio non 
sponte suscepta et perfuncta spondet; eandem feliciter 
valere desidero. Lisca, ult. Maj i 1634. 

20. 
Anno 1634. Először 23. Maj i , másodszor 1) az fiával 

Kereszturban az parochiában praesente domino Mich . 
Szepsi Szikszai Szőts Andrásné, Szikszai Gergelynek szat
mári várbeli prédikátornak az édes anyja instált előttem, 
hogy az mely pénzt nála letött Tholna i István pataki plé
bános 2 ) , tehát azt az pénzt ő kezében szolgáltassam, és 
az Tiszán túl semmit ne adjak abból, mivel őneki is Szat
márit az fia örökségéből csak harmadát avagy negyedét 
sem adták, melyet megígértem, de his conditionibus, ha 
Szikszai Gergelynek Németországban semmi adóssága nem 
maradt, mert ha maradott, ebből az pénzből kel l conten-
táltatni az adósnak, és az m i megmarad, azt kezében 
szolgáltatom. Ismét, ha az szikszai pásztor levelével jön 
hozzám az, az kinek az pénzt kell adnom ; én odaadom, 
de praesentibus apud me fide dignis personis. 

21 . 
Anno 1634. 21. Junii die Mercurii. 
Georgius Szobránczinak, ez elmúlt télen rakomazi 

pásztornak az öreg napa, Czékén lakozó Veres Mátyásné 
az leányával, k i felesége Szobránczi Györgynek, jövének 
hozzám az feleségnek életéről irott egynehány testimoni-
alisokkal, melyeket adtának az rakomaziak, vinnaiak, 

1 Széljegyzet: 10. Junii. 
2 Itt még egyszer előfordul, hogy „letött." 



ezékeiek és Stephanus Keresszegi superintendens uram, 
k i midőn visitatorokat bocsátott volna cum plenaria po-
tentia ecclesiastica Rakomazra, megbizonyosodott, hogy az 
Georgius Szobránczi rut, részeges, rusnya életű ember 
legyen, k i feleségét mind kurvának szidalmazta, mind má
sok előtt panaszolkodott, hogy felesége kurva legyen ; azt 
is mondotta, hogy az ő feleségét az anyja az Vinna i 
Kristóf katonáinak két garason adta volna el. Tetszett az 
visitatoroknak, hogy az az felesége addig Szobránczival 
házassági módon ne éljen, mig férjét az ocsmány gyalá-
zatokért reá nem keresi, és ez ocsmány gyalázatok után 
tisztességét helyre nem állatja, ha az asszony az maga 
böcsületit szereti. Haec ex autographö superintendentis 
scripto Debrecini 20. Febr. 1634. 

22. 

Georgio Zempléni Bényem 25. Junii. 
Salutem in Domino. Nuper socrus tuae Reverentiae 

sanctae vitae foemina querelam de T. R. apud me de-
posuit, quod ipsam. mirentem nonnunquam solitus sis 
vexare. Similem querimoniam nunc de T. R. servus v i -
duae D. Szepsini renovat, quod nolueris ipsum cum sua 
sponsa in ecclesia domini denunciare, quamvis ita non-
nullis apud me occasionaliter praesentibus certa sub sti-
pulatione, qui copuletur, judicatus est. Et cum instarent 
quidam intercessores apud T. R. urgens denunciationem 
me indigetante contumeliose rejecisti, dicendo : „eb cse
lekedje, ő Kegyelme Liszkán prédikátor, én Bényén, ke
veset gondolok én vele". Si al iorum injuriam cum meo 
contemtu conjunxeris, cogitare, quam pie fecisti, tute po
teris. Quaeso, depone aliam bilem, qualis in nostro ordine 
vit io datur, non virtuti, et temet noveris. Si a tuomet sal-
tem nutu dependere volueris, neque aures pie monenti-
bus aures audihibueris, vereor, ne poenitudine ducaris, 
sed tarda. Vale Quare et socrui parce, si non aliter, ob 
senilem aetatem jubente Domino honorare parentes, et 
praesentium latori, omnia ad nuptias parata habenti. Vale . 

23. 

Cursilis pro visitatione Zsadányiensi, Bénye, Tolcsva, 
Horváti, Újfalu, Sára, Olaszi, Patak duo, 3. Jul i i . 1 

1 Széljegyzet: Adfuit occasionaliter etiam Joh. Simándi ex Ujhely. 



Salutem in Domino. Reverendi viri et fratres in 
Christo honorandi. Nescio, qual i vento vicini Sadanienses 
circumacti, iterum contra pastorem suum tumultuantur, 
locumque ut mutet, omnem lapidem movent. Quid cum 
illis facto sit opus, nisi visitationis modum, diyinare non 
possum, sed nec pietatibus vestris hac in parte parcere 
possum. Quare vos universos et singulos fraterne. moneo, 
quatenus Ecclesiae existimationi cönsultum velitis, adsitis 
Sadanini mecum una 5. Juli i hora matutina 7, et quod 
in rem Dei faciat, faciatis. Valete, quotquot estis, una 
salute omnes. Lisca, 3. Julii. 

24. 

Thót András az derék actio előtt azt monda az 
Ecclesia előtt, hogy Máté pap erővel akar közöttük meg
maradni . 

Utrum : Nem méltó Máté pap arra, hogy többé zsa-
dányi prédikátor legyen. Ratio : Mert Czigándi Ferenczet 
megszidogatta érdeme nélkül. 2. Tolcsvai Baksa Mihály
nak ugy mint szőlő-szomszédjának poharát felesége el
szedte. 3. Thót András méhét maga hatalmával házához 
elhozta, de megengedte ugy, hogy osztozzanak az mézé
vel , de Máté pap csak az köpüjét küldötte meg. 4. Más 
ember ludai is mentenek házához az háborúságkor, és 
azokat is befogta. 5. Könyörgéskor részeg volt, hogy ha 
az tapasz nem tartotta volna, elesett volna. 6. Ferencz 
uram menyegzőjekor nem ugy viselte magát, mint prédi
kátorhoz illett. 7. Könyörgésre harangoztak, énekeltek, de 
a.zuíán ment oda az templomban, az mikor immár k i is 
jöttek az templomból. 8. Tanácsbeli embernek, Bartha 
Mihálynak azt mondotta, hogy latornak párttartója legyen. 
Szolgálójának azt mondotta az atyja házánál, hogy egyik 
lement róla, másik felment; ezeket azért mondotta, hogy 
elhagyta volt. 

Egyik tanácsbeli ember azzal vádolta, hogy hosszan 
prédikállott. Másiknak is az hosszasága nem tetszett, és 
értelmét nem adja. Czianko azzal vádolta, hogy az végin 
nem recapitulálta és az aluvó embereket meg nem 
riasztotta. 

Thót András és Czianko György neheztelnek Máté 
papra, Patakról akartak mestert hozni, de Máté uram én-
reám halasztott. 2. Tisztátalan asszonyt tartott házánál, 
azért szólította Thót Andrást. 3. Czianko György ebhitü-
nek mondotta felebarátját. 4. Vannak lopók, paráznák és 



egyéb vétkesek vannak, kiknek Thót András igyét fogja 
fel. 5+ A z paráznát Máté Balázsnét törvény szerént nem 
büntette meg Thót András. A z lopásért meg nem büntet
ték. Egy lopó hu volt, melyet kiküldött az eeclesiából, 
sem atyja, sem anyja nem jártak az templomban. Thót 
András ellenzi az fekete ruha megcsinálását. 

N B . Thót Andrásnak öcscse, Nagy János lopásáért 
méltónak itíltetett ecclesia követésére, megházasodott, és 
mivel csuklyában akarják követtetni, nem megyén reá 
Thót András. 

Deliberatum. Mivel mind az elől számlált okok is 
nem elegek arra, hogy Máté papot kiküldjék Zsadányból, 
és kérésünkre mégis nem acceptálják, és az poena, 
hogy pásztort ne adjon nekik az Ecclesia, de meddig in-
terdictumban tartja az Ecclesia, addig az szomszéd pász
torok az baptismust administrálják. 1 

25. 

Accusatur Franciscus Szentiuáni a suis auditoribus 
Lukaiensibus. 

Hogy pünköst után második vasárnap az felesége 
vonta k i az korcsoméról. Soha nem látják tanulni. Komp-
lárkodik bőrrel, csíkkal, bort is áruitat. Részeges. Az fe
lesége egy ifjú nőtelen legénnyel szokott szekerén imide 
amoda járni, és felettébb is suspectae probitatis. 2 

26. 

I I . Imago ista non est substantialis, sicut est Filius 
Dei perfectissima imago Patris Col. I . 15. et character per-
sonae ejus Heb. I . 3. Sed accidentaria, aliquatenus refe
rens Deum non exaequans. 

I I I . Partes imaginis duae sunt in homine. Una est ipsa 
animae substantia. Altera sunt dotes animae tr ibutae: 
quae sunt aut facultates ejus aut adtributa. Facultas fal-
sit (igy 1) in mente et voluntate. Adt r ibu tum in admirabil i 
glória, unde dominium in omnes creaturas. Gen. I . 28. 29. 
et cap. I I . 25. Psal. V I I I . 6. 7. Sir. X V I I . 34. 

1 Széljegyzet: 14. Julii pastorem petitum duo supervenerant, et 
senior dixit: bizony az házból is kirántjuk, ha nem szolgál neknük, ne 
pusztítson. 

a Egy levél hiányzik. Azután — ugy látszik — valami zsinati 
vitatkozásra kitűzött tételek folytatólagos szövege van meg ismét. 



IV. Per peccatum homo imaginem Dei amisit, et 
praeter reliquias illius nunc possidet nihil . 

V. Illa imago rursus ab eodem Deo repárabitur, in 
hac vita quidem inchoate in electis, sed plenarie in ultima 
demum resurrectione, quando vetus homo penitus exuetur 
et novus induetur, Col. III 10, IL Cor. I I I . 18. 

27. 

Par epistolae ad relictam Spectabiiis Melchioris Alagi, 
comitissam Annám Erdődi, 13. Augusti. 

Alázatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak, mint 
kegyelmes asszonyomnak, és Istentől kívánok Nagyságod
nak sok jókkal tündöklő boldog szerencsés hosszú életet 
kívánsága szerént megadatni. Megemlékezvén igiretemről, 
melyet az Nagyságod írására és ugyan házamnál levő 
jámbor szolgáinak kívánságára nyújtottam volt, hogy Ecc-
lesiánknak következendő közönséges gyűlésének napjáról 
és helyéről megtudósítanám Nagyságodat: mostan azt ez 
írásommal teljesítem be. Annakokáért ha az kegyelmes 
Isten ingyen való jó voltából békeségben és egészségben 
megengedi érhetnünk, ez reánk következendő szeptem
bernek hatodik napján, ugyanitt Liszkán leszen generáli
sunk ; ha Nagyságodnak micsoda eligazítandó dolga le
szen az Ecclesia székin, jó idején adom értésére Nagy
ságodnak, hogy legyen elégedendő ideje az. . . . . . em
berének az törvényre való készületre. Ezzel Nagyságodat 
az özvegyeknek és árváknak gondviselő Istenének tutor-
sága alá ajánlom. 

Illustrissimae ac Magnificae comitissae Dominae Do-
minae Annae Erdődi íllustris quondam comitis D. D . 
Melchioris Alag i judicis regiae curiae consorti, dominae 
et patronae meae benignissimae. 

28. 

A n n o 1634. 12. Augusti. A z néhai Szepsi Máté 
prédikátornak árvául hagyott özvegye az néhai Suri M i 
hálynak meghagyott feleségét az jelenvaló kisasszony ha
vának 29. napjára, mely szent János napjának is mondat-
tatik, Patakon leendő törvényre citálja. Annakokáért az 
Ecclesiának jelenvaló pecsétit látván, akkor törvényre elől 
álljon. 



Thomae Debreczeni, praefecto arcis et bonorum Pa-
takiensium. 13. Augusti. 

Generose ac nobilissime domine! plurium mihi ob-
servandis. officiorum meorum paratissima commendatione 
praemissa, idvességes testi és lelki jókkal, kívánatos hosz-
szu egészséges élettel áldja meg az ur Isten kegyelme
det, az ő Ecclesiájának jelenvaló és következendő nagy 
hasznára. 

A z két jó emlékezetű és immár az Urban csendesen 
nyugovó bényei és pataki prédikátor urunknak özvegye kö
zött minemű elveszett pénz felől való controversia táma
dott, kegyelmednél Tisztelendő uram nyilvábban vagyon, 
hogy sem mint én sok beszéddel való intimálásommal 
fárasztanám kegyelmedet. Ez elmúlt szombaton az felpö-
rös törvénynapot kért tőlem és idéző pecsétet, hogy az 
dolog ha végben nem mehet is egy törvényen, avagy 
csak fundamentom vettessék reá. Akarám kegyelmedet 
megtudósítani, hogy törvényre rendeltem 29. diem Augusti 
Patakon, ennek okáért, hogy ha kegyelmednek micsoda 
tetszése legyen, és kiket rendeljen törvény-tételre, mivel 
ez az causa nem mere ecclesiastica, hanem politico-eccle-
siastica, legyen ideje az gondolkodásra. A z Ur Isten ke
gyelmednek akkorra jobb egészséget adván, engedje, hogy 
az kegyelmetek discursusa által mi is taníttassunk. Az Ur 
Isten kegyelmedet szerelmesivei éltesse sok esztendeiglen 
jó egészségben. 

Generosissimo domino Thomae Debreczeni, Illustris-
simi principis Transsylvaniáé domin i domini Georgii Rákó
czi omnium bonorum praefécto, nec non orthodoxarum 
ecclesiarum nutricio benignissimo, domino et fautori meo 
honorandissimo. 

30. 

. . Azok penig az földes urak Bejczi István Hoty-
kán, Zákány András Szendrőben. A z más nyomásra 
olyan föld vagyon, melyben megyén 4 köböl buza, és 
kis erdőnek hijják. 

A z coenához való kanna itczésnél nagyobb volt , 
de elveszettnek mondják; végére menjenek; ha az má-

*) Egy egyházlátogatási jegyzőkönyv töredéke. Nincs meg a 
„Miskolczi Csulyak István egyházlátogatási jegyzőkönyvei" (Történelmi 
Tár J906.) közt. Valószínűleg Zalkodon volt e visitatio. 



sik prédikátor vitte el, meghozzák tőle, avagy mást ve-
gyének, abroszt is szerezzenek. 

A z menyegzősöknek eskütése reggeli órán éhgyomra 
legyen. 

Accusatur pastor, hogy szitkos legyen, jól prédikál, 
de azt mondja az czinteremből, a hamisan fizető bestye 
kurvafiak hej az ur dolga miatt későbben forgatták meg 
kelleténél az földet. 

A z kathedrából is hamisan fizetőknek mondotta. 
A z könyörgésre későn harangoztál. 
Liszkán részeg volt, hívatlan ment menyegzős házhoz. 
Pünkösd harmadnapján borivók voltak nála és nem 

prédikállott. A z birák is ittak, neki is egy korsóval kül
döttek, azután az pásztor mégis többet kéretett, és azt 
izente, hogy ihatnak ők is, mert ő nem fog prédikállani. 

András deákot zsidó szakállú, nagy tiszt kívánható 
bestye kurvafiának mondotta. A z kutyának egy háznál 
savót töttek vol t el, az pásztor reátalált, azt is megitta 
és az gazdaasszony haragudt érte. Azt mondotta, az 
praedecessora azzal kérkedett, hogy Za lkodon egy jám
bor asszonynál többet nem talált. 

Hogy az bíró az templomot k i nem seprette volt, 
az kathedrából hamisnak mondotta. 

Pastor de auditoribus. Hétköznap könyörgésre és 
prédikáczióra ritkán járnak, vasárnap penig Liszkára 
mennek. 

Az lélek, keresztelte mondás az szolga-rend között 
nem tilalmas. 

A z parochia kertelésére kicsiny gondjok vagyon. 
A z jövedelmét maga szedi be és hátán hordja 

maga házához. 
András deák az maga háza népét ördög-adtának 

mondotta, hogy lövöldözni akarván port és golyóbist nem 
hozott k i az házból. 

A z bírót azért mondotta, hogy nem igazán esküdt 
meg, hogy az Isten tisztességére, az templomra és az 
pásztor fizetésére gondot nem viselt. 

Delib. A z szitkozódás és részegség czégéres vétek, 
mellyel az pásztor terheltetik, annakokáért ez napságtól 
fogván mind az kettőtől supersedeáljon. Most ezután bá
tor csak két szavahihető ember vádolja is azokkal az 
vétkekkel, canonice bünteti meg érette az Ecclesia. 



Excellentisimo viro domino Christiano Augustino 
doctori medicináé Ab Hortis in Lomnicza. 

Gratiam et pac.em precatus, officiola mea tenuia 
licet, prompto nihilominus animo defero. 

Excellentissime domine doctor I angor p lur imum 
animoi quod cum amicitia vestra benevola potiri cupio, 
v ix umbram ejus apprehendi propter concionem apud 
duplex funus habendam, qua peracta sero admodum 
Excellentissimae dominationis vestrae hospitium salutavi. 
Necessitate itaque urgente absens consilium Exc. vestrae 
in potione uxori aegrae conficienda desidero. Si bene 
memini, tria erant potui inservientia, absynthium, radix 
helenii, et ebuli . Si Excellentia tua suaserit, omnia vas-
culo duorum cubulorum vin i capaci includam, "cui mus-
tum hornum superfundam ad una fervendum, eoque 
postquam defecatum fuerit utendum. Sed dosin tempus-
que quandiu erit potione utendum ignoro, ideoque ab 
Excellentissima dominatione tua edoceri cupio, cum eo 
siquid praeterea superaddi deb°at. Enitor Deo vires et 
valetudinem suppeditante, ut beneficium Excellentissimae 
dominationis tuae beneficio recompensem. Eandem d iu-
tissime florentem et vigentem desidero. Cursim Lisca, 20. 
Octob. hora 4. A o . 1634. 

Excellentissimae d. v. studiosiss. Stephanus Miscol-
cinus pastor ecclesiae Liscensis et vicinarum senior. 

32. 

Respondit Tholcsva statim. 
A d m o d u m Reverende domine amice et fautor co-

lendissime salutem et servitia. 
Ubi post prandium praestolatus sum V . R. d. tandem 

cum non occurrisset nec nunciasset quicquam, j a m om-
nino desperasse de sumendis medicamentis arbitrabar. 
V i n u m huic casui inserviens conficiatur ex aequali por
tioné corticum radicis ebuli (medulla enim null ius usus) 
enulae campanae et fructuum cynosbati. Major vero ad-
datur absynthii portio, ut illius sapor reliquorum vincat. 
Usus autem erit ad minimum singulis diebus sextarii unius 
mensura, mane et vesperi totidem, et vasculum duorum 
cubulorum vix sufficiet pro 20 diebus; pondus vero debet 
esse medicamentorum ad singulos cubulos quatuor l i -
brae, ita ut Enulae, Ebuli , Cynosbati (vel loco hujus, si 



haberi possunt, Álkekengi, meliores enim sunt) singulorum 
libra, absynthii parum plus ob saporem, bibat ex hoc 
vino per quatuor septimanas. Interea curet Cassovia 
drachmám unam Gummi Peruani, ex illo singulis septima-
nis semel sumat pondere septem granorum hordeaceos 
(in libra aureos pondere) in aliquo jusculo croco infecto, 
uti heri retuli, sumat autem mane in aurora, et usque ad 
10 a potu, cibo et somno abstineat, tum jusculo aliquo 
vires reficiet. Hac ratione videbit Deo juvante successum 
cum affectu. Et quia brevi missurus sum huc aurigas pro 
vino, significef mih i de statu consortis suae charissimae, 
uberius dein consil ium (est enim semper occasio) suppe-
ditabo. In reliquo V . R. D. officia mea paratissima com
mendo, et cum tota família ad vota valere exopto. Ex 
Tolcsva 20 octobr. A d m . Reverend. V . D. ad servitia pa-
ratissimus Christianus Augustinus ab Hortis D. 

33. 

Michaeli Szepsi seniori Abaujuar Tarczalinum et 
Benedicto Szegedino s. Borsod. 

Salutem et prosperioris vitae usuram vobis , 1 vir 
venerandi vestrisque precatus amicitiam meam commendo 

En iterum Jezabel pium persequi coepit Heliam, 
quae non contenta reditum Christi ministri j a m pridem 
intercepisse, sed etiam adempta prius clave templi, fores 
quoque sanctuarii occlusit, reseraturam fortassis Roma-
nensi Baalitae, nisi rex ille coeli medicam adhibuerit ma-
num. Sed et ille vindicem exeruit dexteram erga Eccle-
siam suam velut juratum hostem, dum melioris famae 
heroinas ecclesiarum vere nutrices et promotrices e medio 
nostri per mortem abripit, et Ecclesiam suam velut ovicu-
lam in fauce persequentium relinquit. Angimur propterea 
animo, et alto suspiria corde ducimus, cum praetcrea 
quid faciamus, non habemus. In hoc tristissimo eccle
siarum discrimine piacúit charissimis quibusdam ex vene-
rabil i presbyterio nostro fratribus totum hoc negocium 
ante omnia Pietati tuae et per eandem Venerabi l i domino 
Benedicto Szegedino meritissimo dioeceseon Borsod etc. 
seniori 2 intimae, ut si calamitas ista vobis doleat, dolere 

1 Előbb csak Szepsinek akarta irni s az ennélfogva kijavított 
fogalmazásban e helyen kihuzatlanul maradt: tibi. 

2 Bizonyára a megfelelő módosítással írta a Szegedinek szóló 
levelet is. 
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autem nullus dubito velint, consultandi causa Kereszturi-
num ad Bodrog 22. novembris confluere, et quid in rem 
Ecclesiae vergat nobiscum deliberare. Quare Pietates ves
tras admodum Reverendás et Clarissimas, amice et fraterne 
hortor, adsint ad diem praefixum in loco praenotato, pro 
qua promptitudine vestra, ego quoque vestris honoribus 
et commodis nunquam non deero. Eosdem diutissime 
magno Ecclesiae emolumento feliciter valere animitus de
sidero. Dabam Liscae 14. Novembris. Venerand. Pietatum 
v. studiosiss. 

34. 

Cursiles Benyem, Tolcsuam, Horvatim, Újfalu, Sa
ram, Olaszinum pro dedicatione templi nouiter aedificati. 

Salutem et melioris vitae usuram p. Vic in i Visienses 
et propria moti pietate et aliorum christianorum exemplo 
ducti, nuper templum noviter aedificarunt, adque umbi-
l icum fine aedificium perduxerunt, hoc unico excepto, ut 
dedicatione solemni a proiano usu sacerrimum Deo nun-
cupetur, quod a me unice contendunt, ut fiat. Ne itaque 
currentes mea taciturnitate inhibeam, sed potius bene 
currentibus calcar addam, templi illius dedicationi sextum 
Decembris diem Divo Nicoiao sacrum destinavi. Quare 
vos uaiversos et singulos moneo, speciatim vero te, do
mine Komjáti, ut concione dedicatoria, te vero, domine 
Zempléni, si opus erit, ut brevi de Coena Demini ser-
mone compareatis in Viss hora octava matutina dicto 
die. Secus non facturi. Valete feliciter et venite Domino 
vires et valetudinem suppeditante. Amen . Liscae, 2. De
cembris 1634. 

35. 

Stephano Tholnai et Matthiae Komjáti, pastoribus 
in Patak et Tolcsva. 

Salutem vobis in Filio Dei pr. Doleo et vere doleo, 
quod in novi conjugii collegae mei primordio vobiscum 
adesse et praeesse non liceat. Mearum quippe partium 
fuisset, et proxenetam et insimul paranymphum bono cum 
Deo agere, quod officii genus Alius mih i , et ipse collegis 
meis antea semel atque iterum praestiti non illibenter. 
Quae absentia mea subvereor, ne lacrymas meas nun
quam expertis, occasionem sinistre de me judicandi pa-



riat. Quibus vellem constaret, telricam Domini manum me 
percussisse, inque profundissimam luctus et squaloris, non 
tarn vestis, quam cordis abyssum immersisse Grave hoc 
cordis vulnus est, et ita grave, ut quamvis antea quoque 
semel atque iterum saeva haec mortis sagitta mih i intorta 
fuerit, nihilominus recens haec, et novitate sua et tanti 
inaestimabilis unionis decore, et quod supra omnes est. 
senectutis meae fulcimine penitus surrepto, ita me humi 
provolvit , ut quoties ejus recordor, recordari autem etiam 
invitus saepius cogor, toties ocul i mei lacrymis made-
scunt et tamdiu madebunt, donec coelestis quispiam Ales 
has lacrymas, hoc aut simili consolationis lenteamine ab-
sterserit. 

Ploratum satis est. Satis est luxisse maritam 
Jam dolor Hesperias currat ad usque plagas 
Haec fuit aetherei nunquam varianda 1 ) volun'as 
Caesaris, huic semper quemque parere decet. 
Justa haec funebria quodam modo reposcit a me 

beatissima Catherinae meae anima, quae superstes su-
perstitem velut altera Arthemisia suum Mausolum ita d i -
lexit, ita reverita est, et omnis fere domus angulos liberis 
pie enutritis ita exornavit ; ut stipes essem, nisi me in 
lessum solverem. Romani in luctu aureis depositis annu-
lis induerunt ferreos: sicut et Hebraei humi recubuerunt, 
et in publico comparere nefas duxerunt, nemo itaque Ju
stus operum aestimator mih i v i t io vertere poterit, quod a-
tratus a publicis congressibus me subducam, ne forte au-
steritate mea plus quam Catonita hilaritates vestras turbem, 
aut jocoseriis vestris in ectasin raptus indignum cordolio 
meo probléma faciam. Quare date mihi quidem veniam 
et collegae eam impendite operám, quam ipse impendere 
deberem, si praesens essem, imo vero huc meae eman-
sionis excusatione partim anticipate aliorum suspicax in-
genium, partim praeparate collegae mei honoribus aug-
mentum, ne ex hac mea absentatione scandalum acci-
p i an t ; et feliciter valete. Dabam Liscae crepusculo Do
minicae 3. Adventus 1634. 

36. 

Generoso domino Gregorio Miskolczi Cassoviam. 
Bizodalmas uram s kedves atyámfia, hogy ha az 

szent Jób panaszolkodván mondhatta azt, hogy az Isten 

1. Először „mutanda"-t irt. 



megverte őtet, midőn az sátán tetejétől fogván talpáig un
dok fekélyekkel megverte v a l a : én is bizonyára méltán 
panaszolkodhatom, hogy az Ur Isten engemet is megvere, 
midőn az én kedves Katámot, az asszonyállati tökéletes 
kegyességnek ragyogó tükörét, édes gyermekeimnek sze
relmes anyját, házamnak ékességét és kettős tisztem miatt 
terhes vénségemnek kivánatos gyámolát és segitő istápját 
halál által mellőlem reménytelen elragadá, kitől özvegyen 
való maradásom noha nem újság (mert ezelőtt is ebből 
ez keserű pohárból sokszor itatott az én Istenem), mind
azonáltal olyan igen terhes és keserű, mintha soha meg 
nem kóstoltam volna, és olyan fájdalmas, hogy valameny-
nyiszer eszemben jut, akaratom ellen is penig sokszor 
eszemben jut , de mindannyiszor sérelmes szivemet az bá
nat annyira megszorítja, hogy kevés óra, melyen szeme
imből az könyhullatás alá nem gördülne, Minekoká i r t 
felettébb is fájdalmas az szivem, de mivel Isten csele
kedte velem, békével kell szenvednem, hogy Istenem el
len ne vétsek, mert rajtam édes atyám látogatása és or
vosló keze, nem ellenségem fegyvere, melyet mindaddig 
fekete gyásszal kell kötöznöm, valameddig az mely se
bet rajtam vágott Istenem, meg is gyógyítja, De vájjon s 
mikor leszen az ? Isten őmaga tudja, melyet noha ne
kem még meg nem jelentette, mindazáltal lsaias próféta 
által engemet is int, hogy mig lehet tőlem, házam népét 
jól rendeljem, mert az én vénségem nem igir nekem 
hosszú esztendőket. Sok atyámfiai, barátim és jóakaróim 
között, hánytam-vetettem elmémet ugyan, holtom után 
édes gyermekimet kinek tutorságára bízhatnám, az k inek 
tudománya is volna az istenesen való felnevelésre, de 
kedve is volna az gondviselésre ; mindenek közül, iga
zán mondom, hogy Kegyelmeden kivül senkit illendőbb
nek nem találtam. Mert tudom, Kegyelmed az maga sze
relmes gyermekit, kiket még kisded állapotjokban háza
sította el Krisztusnak, miképen nevelte volt fel, hogy 
mindennek rajtok maradott m ind szemek, mind kedvek. 
Más az, mert az Isten Kegyelmednek annyit adott, hogy 
az mit táplálásokra hagyok, Kegyelmed nekik megtartja, 
és ha szintén Kegyelmed az pénznek hasznát veszi is, 
de ismét helyére teheti, valamikor akarja. Harmadszor 
mert Isten még mostan Kegyelmednek ez ilyen gyerme
kekben részt nem adott, annakokáért az édes Kata asz-
szonynak az kisebbik Istók fiam, Kegyelmednek az na
gyobbik Gáspár fiam kedves fia gyanánt leszen. Vége
zetre, mert Kegyelmed királyi nemes városban lakik, az 



holott az ^dvezűlí édes anyjok az istenes életet és min
denek előtt kedves nemes erkölcsöt ugy megtanulta volt, 
hogy koporsójára is az idegenek reá borulván, keserves 
jajszóval siratták •}') 

37. 

. . . 2 ) ad cujus exequias quia ego jure vicinitatis imo et 
affinitatis cum meis ab illis invitor, quos propius istae 
lacrymae attingunt. Quare ego rursus pietates vestras v i 
gore praesentium hortor et moneo, ut dicto in loco et ho
ris matutinis funeris deductioni intersint; et mortalitatis 
memores ex hac calamitatum valle ad felicem in acade-
miam beatorum transitum vita inculpata sese praeparent. 
In hoc finio et Reverendás pietates vestras diutissime in-
columes valere desidero. Dabam Liscae 22. Decembris 1634. 

Bénye, Tolcsua, Olaszi, Patak, Ujhely, Zemplén, 
Helmecz. 

VII . Notabilia notanda in progressu anni currentis 1635 

Votum : A n n i princípium Jova faustitet; et colophonem, 
Opto t ibi ex animo, melior fortuna Coronet. 

1. 

Cursiles Tolcsvam, Horvátum, Újfalum, Sárám, Öla-
szium in negotio scholae Horuátiensis rectoris. 

Hic precor, ut currat vobis feliciter annus. 
Rector scholae Horvatiensis, immemor vocationis 

suae, sicut cives pagi ejusdem apud me testati sunt, quos-
dam excessus fecit virgula ecclesiastica censendos. 
Quare vos fideles in vinea Domini speculatores officii 
mei ratione hortor et moneo, ut Horvat in i 19. Januarii 
futuro die Veneris compareatis, excessus illos mecum 
revisum et compositum. Secus non facturi. Dabam L i 
scae 16. Januarii 1635. 

1. A z eredetiből hiányozván egy levél, itt megszakad a szöveg. 
2. A hiány miatt ez is csonka. Valószínűleg közben még telje

sen is hiányzik egy-kettő. 



Horvátra ad oculatam menvén, vádoltatott volt an
nak előtte mind az pásztor, mind az rektor, hogy szüret
kor kelletinél nagyobb köböllel vötték volna be jövedel
mekben adott borokat. A z pásztor köblét az aedilissel 
megmérettem és nagyobbnak találtatott többel egy me-
szelynél ; de magát azzal mentette, hogy Táncos Ferencz 
adott volt neki egy köböl bort, és remélvén, hogy egy 
igaz köböl volt volna és ahhoz mérte az ő köblös dé
zsáját, Táncos Ferencz penig egy köbölnél valamennyivel 
szaporábban adta volt az ő adóságát. De mivel scanda-
losum volt ez factum, egy csöbör borral büntette meg az 
Ecclesia. 

A z mesteré nagyobb volt másfél icczével és maga 
is nem tagadta, hogy falt bocsátott volt az dézsában, me
lyért az idegenek vádolták és kárhoztatták mind az mes
tert, mind az horvátiakat. Egy hordó borát vötte el érette 
az Ecclesia. Mive l penig convincáltatott, hogy az egyház
ban felette későn szokott volt bemenni, az pásztorával 
nem egyezett, híre nélkül ott járt, az holott akarta, an
nak felette éjfélkor is asszonynépekkel szabadoson része
geskedett az faluban, az scholában is szemtelenül egy asz-
szony felmenvén egy férfival, az férfi elrészegedett, az 
asszony ki tudja mikor és miképen ment haza. Ezért az 
scholából relegáltatott, de hogy még esztendeje vége tá
vo l volt, az successornak, aki esztendejét kitölti, kell ott 
hagyni fr. 15, melynek öt forintét amaz elvött egy hordó 
bornak az árából adja meg, mely hordó bort fr. 20 ad
tának el Tolcsvai Lengyel Jánosnak. 

A z temetőkert is kerteletlen ; okát megkérdvén, majd 
mintegy tréfában causálják, hogy nem tudják, mitől le
gyen, ha az restségtől-e, vagy hogy szokatlanok az épí
téséhez ? Azt mondják, hogy Tolcsván is kerteletlen az 
temetőkert. 

Az prédikátor kertin is rések vágynak, és csak az 
káposztából is tavaly nagy kárt vallott az falu bikájától. 

A z schola sövényén elég karó vagyon, csakhogy sö-
velleni kel l az karó feli t ; az schola csörgött is midőn bő 
eső volt . 

A z lelke, keresztelte mondásáért csak az kezét te
szik az kalodában. Meghagytuk, hogy az nyakát tegyék. 

A z parochialis szőlőre megyén az víz az Tánczos 
Ferencz szőlőjéről. 

A z pásztornak sz. Gergely napján telik esztendeje. 



Jussi, hogy valameddig egészlen kezéhez nem szolgál
tatja az falu az egyházfia által jövedelmét, addig uj esz
tendőre be ne álljon. 

3. 

Anno 1635. 7. Februarii Madini. 
Et per certos nuncios et per literas alius dioeceseos 

Reverendi et Clarissimi consenioris Emerici Kovásznai, 
Georgii Lövei et Danielis Varsányi, pastorum in Szepsi 
Primarii, Mád et Tokaj primarii, post defunctum Reve
rendi et Clarissimi Michaelis Szepsi senioris ego cum 
Stephano Tholnai , Johanne Simándi (qui tarnen emanse-
rat), Joan. Szenczi et Urbano Kisfaludi invitatus profec-
tus sum Mad inum ad nóvum seniorem inaugurandum, 
ubi si Rev. et Clariss. Benedictus P. Mező Szegedinus 
non comparuisset, ego eandem dioeceseos fraternitatem 
sic fuissem allocutus, ut mox sequetur. 

Post concionerr matutinam 7. Febr. habi tam Rev. 
dominus Emericus Kovásznai vernacule sanctam congre-
gationem allocutus, deploravit pr imum, quod Dominus 
per luem epidemicam magnis Ecclesiam suam patronis 
pr imi et medii ordinis spoliavit, praecipue vera, quod se-
niore per v iam universae carnis ad meliorem vitám tra-
ducto. se orphanos esse et p lur imum antesignano indi-
gére. Quare nos ad nóvum seniorem inaugurandum vo-
catos esse, et q u o d comparuerimus se pr imo omnium 
Deo omnipotenti gratias agere, incolumitati nostrae gratu-
lari et ab eodem omnium rerum et negotiorum nostrorum 
felicem successum precari etc. 

Si latiné haec praemisisset, ego sic respondissem r1 

Verissima sunt omnia, vel nostro testimonio, quae 
memoras, Reverende et Clarissime vir, amice vetus et in 
vinea Domini synerge dilectissime 1 et ne singula tecum 
rursus petam 2 , merito deploras eum, qui maximo omnium 
vestrum cordolio per v iam universae carnis rebus huma-
nis exemptus catalogo coelestis militiae adscriptus est. 

Nam si quis vel aviculam domi suae diutius altam 
avolasse dolet, cujus cantilationibus adsuetus, modulati-
oni ejus ociosas nonnunquam aures praebuit demulcendas: 
i l lum utique a lma fraternitas vestra, te chorago, non in-

1 Széljegyzel: Anno 1638. 7. Julii Szikszoviae vernacule haec dixi 
in electione Casparis Gelei. 

2 Előbb „recenseam"-ot irt. 



jur ia dolet, qui et anlesignariüs sancti synedrii vestri fue^ 
rat, quique lampada vobis praeferendo, pietate, prudentia, 
sanctimonia vitae et comi affabilitate ita praeluxerat, ut 
quemadmodum ipso superstite, in rebus etiam valde du-
biis, os oculique vestrum in eum solum affixi, consiliaque 
vestra tanquam basi immobil i innixa fuerunt, ita ipso 
sublato, ceu navis excusso suo nauclero variis cogitati-
onum vorticibus huc et i l luc circumferimini. 

Condolemus eum nos quoque vobis praereptum, 
partim jure affinitatis et vicinitatis sanctae semper a no
bis observatae, partim quia veremur, ne occasus tanti 
v i r i , quod non raro fieri assojet, ecclesiae ruinam secum 
trahat. quod tarnen Dominus averruncet. 

Quapropter maluro fraternitatis vestrae consilio sacer 
iste conventus indictus est, ut postquam justa funebria 
jam denato dolenter persolvit, ne oves sine pástore, exer-
citus sine duce, membra sine capite periclitarentur, pr imo 
statim tempore in locum scientissimi Aronis suocenturiaret 
Eleazarum. Spondemus coelitus eum praesto vobis futu
rum vestrisque votis subscriplurum, qui cum suis ad us-
que finem seculi affuturum, nec eos orphanos rel ic lurum 
promisit. Praestitit ille quidem hactenus quod promisit 
semper, quando sacerdotibus sacerdotem, judicibus jud i -
cem, regibus regem, prophetam proohetis, apostolum 
aposlolis certa serié substituit, variata licet ceremónia. 

Nam Deus quosdam per se immediate, alios per ange-
los, nonnullos opera prophetarum, alios vero sortito suffecit. 
Sed et sortes unius ejusdemque generis non fuerunt. Nam 
quaedam fuerunt divisoriae, quibus terraChanaan exmanda-
to Dei israelitis distributa et sua cuique tribui portio adtribu-
ta fuit. Quaedam judicum fuerunt, nam judices missis in 
urnám calculis sententias suasita ferebant, ut albis absol-
verent, atris vero damnarent. Quaedam denique electionis 
fuerunt, quibus certae functiones idoneis personis com-
mendabantur. Exempla consuetudinem comprobant. Nam 
ol im non in Judaeae angustis duntaxat terminis pontifices 
sorté delecti sunt, verum etiam in Graecia quoque sacer-
dotia sorté collata sunt. Quid ? quod Athenienses quoque 
cum Romanis et amplissima Venetorum respublica, si 
politicis fides sit habenda, annuatim mapistratus suos 
sorté constituerunt; quo pacto apud nostrates etiam non-
nullis in locis in hodiernum usque diem praetores urbani 
sorté constituuntur. Sic et Matthias quoque apostolus in 
locum Judae proditoris sorté allectus est. Sapientissimus 
omnium, quos sol unquam vidit, Salomon sortium usum 



breviter qu idem sed nervöse indicat, sors, ait, contentio-
nes dirimit et inter sortes dividit (Prov. XV111. 18.), quasi 
dieat, sortes propterea sunt inventae, ne ambitioni aut 
inimicitiis locus et occasio daretur. Et licet sortes fortuitae 
videantur esse, sunt tarnen minime, nam eodem Salomone 
teste sortes quidem mittuntur in sinum, at vero easdem 
Dominus arcana sua Providentia gubernat, et ad nutum 
voluntateque divinam ordinat (Prov. X V I . 33.). 

Quare vos quoque Reverendi et Clarissimi viri sor
tes vestras amittite, sed prius serio monendi estis, ut de-
posito omni pravo affectu sortes jacite, ita enim optimum 
seniorem habituri estis, si non indulseritis affectui, is idem 
eas quoque gubernabit, qui cuncta gubernat, ad sacro-
sanctam nominis sui gloriam, et salutarem Ecclesiae suae 
utilitatem. Ita nos quidem vovemus : tu Domine vota 
nostra exaudi et secunda. 

Postquam vero per sortes senior fuisset electus, sie 
coetum sacrum fuissem allocutus : 

Apostolus gentium Paulus in persona Ephesiorum 
piorum, omnibus et singulis Christi nomine insignitis prae-
cepit, ut et semper et i n omnibus gratias agant Deo et 
Patri in nomine Domini nostri Jesu Christi. Merito itaque 
nos quoque in hac lectissima mystarum panegyri immen-
sas omnipotenti Deo agimus gratias. Primo quod salvis 
rebus nobis huc appulsis sanetam fraternitatem vestram 
incolumi valetudine fruentem et saneta pastorali unione 
congaudentem aspicere concessum s i t ; deinde pro vere 
paterno Dei in hanc Sareptam amore et Providentia, quod 
etsi peccatis almae fraternitatis vestrae ita demerentibus 
antecessorem vestrum de medio vestri sustulerit, nihi lo-
minus seria ejusdem delinitus deprecatione, en munif i-
centissimam aperuit dexteram, sortesque ita direxit, ut 
cum omnes intentissime hoc un icum spectaretis, quis 
esset ex tarn numerosissima frequentia denato seniori 
succenturiandus, paratum se esse ostendit, pro unico 
ablalo quatuor adhuc numero vita, vigilantia et pietate 
pares suo gregi praeficere. Commendo ego sanctae huic 
congregationi omnes et singulos de meliori nota j a m sa
tis commendatos, non tyruneulos adhuc in domo Dei 
dispensatores, sed veteranos, qui talibus Ecclesiae con-
ventibus non interfuerunt duntaxat saepissime, sed etiam 
praefuerunt laudafissime, et quos longa rerum experientia ita 
efformavit, ita perpolivit, ut minime fraternitas vestra vereri 
debeat, neprodoctore vigilatio dormitantia vel pro Athanasio 
satanasium sit habitura, sed lege Domini ita edoctos, ut 



existimationem de se a vobis conceptam fallant minime. 
Etsi vero pro varietate ingeniorum, fortassis etiam vo lun-
tatum, sortes quadrifariam sunt partitae 1, numerosiore 
tarnen suffragio unus coeteris omnibus antelatus est, quem 
jam praesentem vobis sisto, et de nomine notifico : is 
vero est Venerabiiis vir dominus Emericus Kovásznai 
meritissimus ecclesiae Szepsinae Primarius pastor. 

Sententia audita d. Kovásznai frustra usus excu-
satione de mutanda sententia immerentem directa prae-
eunte Venerabii i d. Benedicto Szegedino solemniter juvari t . 

Juramento sequentia subjuncta: 
Postquam sancta fraternitas vestra suffragium de 

electo seniore applausu suo comprobavit, et vero electus-
que assensit, assensumque jurejurando firmavit, ipsa super-
est inauguratio. 

Quapropter in nomine Dei Patris Dei Fili i et Dei Sp. 
Sancti ego S.P.M. voluntate divina almaefraternitatis dioece
seos Zemplén, senior, autoritate, qua per vos fungor publica, 
more praedecessorum nostrorum laudabil i , hodie et in hoc 
temporis momento, te honoratissimum virum d o m i n u m 
Emericum Kovásznai dioeceseon Abaujvár et Torna seni
orem creo, saluto, denuncio et ab aliis omnibus eodem 
titulo haberi, indigetari et salutari volo, potestatemque t ibi 
concedo disciplinam ecclesiasticam canonice exercendi, 
ministros evangelii ad functionem sacram ordinandi, or-
dinatos vero sed inordinate docentes aut viventes ab of
ficio sacro suspendendi, deponendi, excommunicandi. 
Deum patrem misericordiarum precatus, impleat te largi-
ter Sp. suo Sancto ad omne opus bonum peragendum, 
vitám proroget, valetudinem firmám et diuturnam donet, 
viresque huic oneri ferundo aptas natas largiatur, ut a lma 
ista fraternitas sub senioratu tuo, tanquam membra sub 
uno capite in sancta pace, christiana charitate et mutua 
concordia coalescant, et sanctae huic congregationi maximo 
cum ejus emolumento, ad laudem Domini laudabiliter 
prodesse et praeesse possis. — Vo tum concepi et d i x i : 
Quia vero inter seniorem et eos, qui seniori subsunt de
bet esse mutua quaedam relatio, vos eos et singuli do
mino seniori vestro data dextera ad sanctam obedientiam 
vosmet obligate. 

Széljegyzet: Emericus Kovásznai, Georg. Lövei, Paulus T irna-
vius, Andr. Prágai, 



Cursiles pio visitatione ecclesiarum, quam exördíor 
ab Izsép et finiam in Szőlőske aut Bári, 

Pax et misericordia Domin i sit vobiscum. Amen . 
Reverendi et Clarissimi v i r i 1 quandoquidem mullae 

et gravissimae causae v iam generalis synodi celebran-
dae nobis intercluserunt, quarum aliae nostra fraternitate, 
nonnullae Reverendos in vicina dioecesi fratres spectarunt, 
quod reliquum superest hyemis nolo domi meae sine l i -
nea ducere, verum ecclesiarum visitationi satago impen-
dere, inchoaturus eam illic, ub i antea desieram. Verum 
quia etiam ex illis alii imparati , a l i i absentes fuerunt, re-
dordiar hunc processum (pedem domo moturus 15. Feb
ruari i) ab Izsép a die 16. Febr. si Dominus voluerit, pro-
gressurus illinc ad Szécskeresztur, Azar, Polyánka, Sza-
csur et Varannó, quem moneo, ut Reverendis Pastoribus 
sclavonicarum ecclesiarum mature visitationem intimet, 
ut omnes et singuli cum suis auditoribus nos parati, aut 
in suis paroeciis, aut si ita v isum fuerit, Varannoviae, 
praemoniti prius, exspectent. Varannovia descendendo, v i -
sitabo Parno, Miglész (itt megszakad). 

5. 

Invitatoriae ad solemnitaiem nuptialem quintae con-
thoralis Susannae Prágai, olim Michaelis Surii thori con-
sortis ad 24. Április diem Mártis 1635. 

Gratiam et pacem a Domino cum divinioris vitae usura 
vobis vestrisque animitus precatus sinceritatem meam com
mendo. 1 

Quam vero Regius o l im fidicem cecinit, ad vespe-
ram demorari quidem planctum, sed mane affore cantum 
meopte comprobatum ibo exemplo. Nam Domino ita res 
nostras moderante circa superioris anni vesperam, tristis-
simus dilectissimae thori consortis occasus, lugubri satis 
me v iduum induit cilicio, domumque meorum parvulorum 
lamentis complevit, at vero reflorescens anni praesentis 
vernum mane pul lam conscidit véstem, planctumque meum 
in tr ipudium convert i t : quando coelestis ille paranymphus 
Christus Jesus et domus meae et lacrymarum misertus, 

1 Széljegyzet: Andreáé Prégai Tarcza l , Urbano Kisfaludi Kereszt
úr, Matthiae Komjáti Tolcsva, Stephano Tholnaeo Patak, Johanni S i -
mándi Ujhely. 



hanc paroeciae meae orbitatem eximii illius hominis Dei 
Michael is Surii, magni quondam amici mei eonlhorali re-
sarcivit, A Domino factum hoc est et mirabile videtur in 
oculis nostris, mirabile sane, sed factum bene. Quare vos 
amici Reverendi et Clarissimi, qui antea monitum Apo
stoli sponte secuti, mecum in morte condoluitis, justum et 
aequum est, ut nunc modernae accessioni meae congau-
deatis, quia inveni Susannam meam Prágai, ardentissímis 
a Domino votis j am pridem desiderio meo expositam, vo
bis vestrisque honoribus ex corde faventissimam, cujus 
ego quidem consensu vos vestrasque thalami jugales ad 
vigesimi quarti Április coenam nuptialem Patakinum, meo 
vicissim nomine ad vigesimi quint i diei prandium Liszkam 
peramanter invito, majorem in modum orantes, si honori
bus nostris ex animo favetis, favere autem absit ut dubi-
temus, vestra ut praesentia nos exhilarare, symposium-
que connubiale exornare minime negligatis. Quod si fece-
ritis, facturi vos quidem condignum bono viro officium, 
o l im vero Domino nobiscum collaborante a nobis comiter 
redhostiendum. Valete quotquot estis una salute omnes 
et prosperiter venite, prius quidem ad me ad horae de-
cimae 24. diei platonicum prandium, inde ad patakinam 
coenam. Dabam Liscae inter curas domesticas, mox aut 
prorsus tollendas aut saltem minuendas. 

6. 

Generoso domino Grozeczki in oppido Poloniae 
Lizko degcnti 13. Maji. 

Generose ac magnifice domine, domine mihi obser-
vandissime, salutem precor et servitia mea commendo. 
Certo constare scio Magnificentiam tuam nondum obl ivi -
oni tradidisse, quod jam pridem duo termini solutionis 
debit i elapsi sunt, et quid ultra mih i sit exspectandum pror
sus dubito, quando aegestatem meam in dies accrescere 
videam. Nam pecuniam nuperrime acceptam statim in 
maximé necessarios usus exponere coacta sim, nihilque 
ex ea ad manus supersit. Quare Generositatem tuam ma
jorem in modum peto, ut memor sit et veteris nostri con-
tractus et promissi de satisfactione, prima statim occasione 
debitum Magnificentia tua per a l ium aliquem, . aut per 
praesentium exhibitorem Stephani Juhos certo sub sigillo 
Liszkam mittat, ubi jam ego in matrimonio vivo admo
d u m Reverendi vir i St. M . senioris fratrum ín dioecesi 
Zempleniensi. 



Currentes literae pro generali synodo aestivali Ke* 
reszturinum ad Bodrogum convocanda ad XX. Junii diem, 

Gratiam Dei Patris, F i l i i Dei amorem et Spiritus 
Sancti sanctificationem precatus, sincerissimam animi mei 
promptitudinem, demerentibus ita studiis vestris polliceor. 

Reverendi et Clarissimi in Christo symministri, quam 
vere a veteribus dictum fuerit, hominem cogitare quidem, 
sed Deum cogitata disponere, meopte comprobatum ibo 
exemplo. D u m enim hybernam synodum in medio hyemis 
curriculo celebrare intendő, ut ex sinuoso Mesopotamiae 
quoque meditullio liber ad eam esset accessus, en cogi-
tationem meam disposiiio divina objectis domesticis si
mul et exteris, iisque non levibus obicibus, ad ipsum 
aestatis primordium protraxit. Cujus ego decreto tantum 
abest ut contraire ausim, quin potius ei subscri-
bam. Quare generalem indico synodum ad Bodrogke-
resztur, die X X . Junii habendam. A d quam ego univer-
sos et singulos jurisdictioni meae subjectos Reverendos 
ecclesiarum pastores, Clarissimos et Ornatissimos schola-
rum moderatores fraterne invito et adesse, authoritate qua 
per eosdem fungor publica, jubeo. Deum interea preca-
bor, vobis vires ad comparendum sufficientes, mentemque 
ad tranquille conferendum idoneam largiatur. In quo f i -
nio et vos vestrosque felicissime Deo et Ecclesiae ejus 
commodo longum valere desidero. Dabam Liscae X X I . 
Maji 1635. 

8. 
Materia futurae disputationis erit de libero arbitrio. 
1. Liberum arbitr ium est facultas eligendi aut repu-

diandi objectum ab intellectu monstratur, sine coactione, 
proprio motu et aptitudine ad alterutrum. 

2. Solus Deus habet liberum arbitrium ab omni de-
pendentia l iberum. 

3. Angelorum, daemonum et hominum arbitr ium ita 
est l iberum, ut tarnen divinae directioni subjaceat. 

4. Ante lapsum homo liber erat indeterminate ad 
bene et ad male agendum. 

5. Post lapsum liber est determinate ad malum. 
6. Regenerato libertás redditur indeterminate ad bo-

num et ad malum. 
7. Post glorificationem liber erit determinate ad bo-

num tantum. 



Commendatio Laurentii Beregszászii rectoris guon-
dam scholae Qlasziensis Clarissimo et Reverendo Ste* 
phano Debrecino Bathorinum, 

Sincero gratulandi studio divinae benedictionis in* 
crementa precatur, ac sui amicam promtitudinem polli-
cetur. 

Venerande vir, amice honorande! plurimos invenire 
licet, d u m in alto mari tempestatibus hinc et inde agitati 
periclitantur, redivivos extra omnem fortunae aleam posi-
tos se existimant, si portum feliciter apprehenderint, unde 
portum patronum adepti procellis et furenti mari confi-
denter insultant. Hoc idem ego de praesentium latoré L . 
B. non injuria pronunciare possum ; qu i cum- mihi ex 
schola Cassoviensi satis digna commendatione scholar-
chae munitus per me ad rectoratum scholae Olasziensis 
hac spe receptus fuisset, ut i l l inc exacto uno et altero 
anno ad uberiorem ingenii sui messem gymnasium Pata-
kinense ingrederetur, non satis scio, quo Delio natatore 
fretus, fere per triennium illic commorando, non gymna
sium, sed matrimonium et somniavit, et, sicut eventus 
docuit, ambivit , putans se ala matr imonii sublevatum, 
omne fortunae aleam superaturum et despecturum. Jam 
vero quia propter matrimonium schola remotus fortunae 
lud ibr ium factus est, en rursus se stylo sese mancipat. 
Ve rum quia ego vacanti in tarn frequenti ecclesiasticorum 
copia vacantem monstrare non possum locum, commen
datione mea cinctus ad pietatem tuam Venerandam pro-
perat, per me eandem orans, velit de aliquo loco sibi 
prospicere. Quare pietatem tuam amice oro, et ut exorem 
enitar, in optima gradienti via velis remisque adsit et 
praesit, factura huic et Ecclesiae usibus spem non con-
temnendam. Vale vir Rev. et amice vetus feliciter maxi-
mo Ecclesiae Christi emolumento. Dabam Liscae die 
Medardi 1635. Stephanus P. Miscolcinus officio et pietate 
tuus. 

10. 
Revocatio synodi. 
Salutem in servatore Christo. 
Mul ta cadunt inter calicem supremaque labra, dixit 

olim poéta, 1 et nos hodie tristi cum cordolio experimur. 

* Széljegyzet: Ancaei servus dixit hero suo, 



Cum enim cursiles pro generali celebranda emitterem, 
terra solis ardore adusta adeo induruerat, ut paternam 
Dei benedictionem reputavissemus, si ad juges nostras 
preces aridam vel mediocri saltem rore humectasset. Post-
quam vero diem et locum synodi praefixi, mox benedic
t ionem illam Dei criminibus nostris in maledictionem ver-
timus, ros enim ille in imbrem, imber in eluvionem, haec 
in cataclysmum versa, totam Mesopotamiam, ita mih i 
scribitur, adeo inundavit, ut nec equo, nec curru, neque 
navigio, nisi ex peculiaribus quibusdam locis, etiamsi 
totis adnitantur viribus, synodo interessé possint. Accessit 
a l ia praeterea gravis Ecclesiae a l ib i , nostra praesentia dis-
cutienda. Ne itaque cum discrimine vitae quispiam ve
strum iter hoc ingrediatur, synodi tempus in tempus op-
portonius differtur. Interea vos quiescere et bene valere 
animitus desidero. Dabam Liscae currenti calamo 25. Junii 
1635. 

Inimicus erit Ecclesiae, qu i currentes retardabit. 2 

Közli: Zoványi Jenő 

2 Előző, közleményeket l. a Magy. Prot. Egyháztört. Adattár 
1911. (X) és 1927. (XI.) évfolyamaiban, 





Név-, hely-, részben tárgymutató. 

Abaujvár et Torna dioecesis 205, 
214 

Ab Hortis Augustinus Christianus 
orvos 204, 205 

Abrahami Johannes 179 
Achab 94 
Achilles 93. 108 
Ádám Matton 158 
Adami Stephanus 180 
Aegyptusbeliek 97 
Aeneas 94 
Aeneas Sylvius 117 
Agamedes 122 
Agathocles 102 
Agriensis arx 1, 2 
Agriensis, episcopus 17, 30, 44 
Alaghi Melchior 189, 201 
Alauda Bertalan 129 
Alauda Josephus 128, 129 
Alba Julia, Gyulafehérvár 15, 26, 

68, 85, 126 
Albertus de Sancto Andrea 6 
Albrich Johannes 177 
Alfeoldi Demeter 49 
Alvinczi P. Petrus 125 
Ambrus doctor 107 
Ancaeus 218 
Anchises 94 
András deák 203 
Ányos Balthazar 9 
Apollo 122 
Apollonius 121 
Archo Julia 31, 32 
Argentoratum 168 
Ariadna 126 
Aristoteles 85 
Aron 212 
Artopaeus Martinus 46 
Arvensis comitatus 37 
Atardus Johannes 172 
Athanasius 213 
Athenienses 85, 212 

Augusteum 123, 185 
Augustini Elias 151 
Augustinus 29 
Aurifaber Stephanus,. de Bihar 

186 
Azar 191, 194, 215 
Baál papjai 94 
Báchmegyei pusztája 110 
bácsi bég 110 
Bakabaniensis civitas 48, 49 
Baksa Mihály 199 
Br. Ba lassa András 148 
Balika Mátyás 113 
Banffy Valentinus, de Thal locz 9 
Banffy Franciscus, de Thallocz 

18 
Baranyay Stephanus 23. 27, 30. 

34 
Barbianus Jakab 92, 93, 102 
Bári 215 
Barsiensis comitatus 48 
Bartakovics Péter 148 
Bártfa 74, 158 
Bartha Mihály 189 
Bascha Nicolaus Benedictus 172 
Basta György 93, 102, 110, 111 
Bathori Christophorus 26 
Báthory István király 15, 51, 105 
Báthory Sigismundus 68, 84, 85 
Baumannus Heinricus 152 
Bausner Bartholomeus 179 
Baxa ecclesia, B a k s a 186 
Bayer Johannes 138, 139, 140, 

141, 146 
Bécs 74, 75, 82 
Bécs ujhely, Ujhel 82, 83 

1. Nova civitas 
Beczkovia 131 
Beer Philippus Christophorus 143 
Bejczi' István 202 
Bellavary Georgius 6 
Belsius Benedictus 29 



Belusky Nicolaus 151 
Beniak Baltazár 184 
Beniczky Miklós 128 
Bénye 193.194.195.198. 202. 206. 

209 
Beregszász 191 
Beregszászi Laurentius 218 
Berko Stephanus 36 
Berna Jacobus 6 
Bernardffy 85 
Berzeviczy Martinus 62 
Besztercze 175 
Beszterczebánya 158 
Beszterczei országgyűlés 118 
Bezenczey C . [?] 57 
Biberburg 127 
Biblia 117 
Bittse. Bichiae 47 
Bobalius János 128 
Bocatius Johannes 74, 76 
Böck Simon 158 
Bocskay István 89, 90, 92, 93. 94, 

102, 105 
Bodoni Valentinus 5 
Bodrogkeresztur 193. 194. 197. 

206, 215, 217 
Bogardi Petrus 42, 52. 56, 58, 70, 

71 
Böhmen (Bähemen) 79 
Bonfinius Antal 93. 102 
Borckardus Johannes 137, 143, 

144, 153. 154.157. 161, 164, 171 
Bordenizium 179 
Borhy Mathias 23, 25. 27, 31. 34. 

42, 45, 52, 53, 55, 58. 60, 61, 
71 

Borsod dioecesis 205 
Bosch Simon 141 
Bossany Christophorus 10, 11, 12 
Borussia 62 
Branko Jakab 3, 5 
Brasidas 98 
Brassó 175 
Bratulith Simon 71 
Braxatorius Johannes 163 
Bregra 167 
Brendorffius György 153 
Brenner Wolffgangus 182 
Briga, Silesia 183 
Buda 111 
budai bég 109 
Budai török 99 
Budák Georgius 129 
Buják 81 
Burkhart judex 29 
Butkai István 187. 192 

Cabathius 29 
Caesar 105 
Calbius György 153 
Callovius Johannes 126 
Calovius Abraham 133,144 
Capesius Bartholomeus 181, 182 
Carinthia 32 
Carlspach 31 
Carolius Nicolaus pap 3, 5 
Carolius. vezetéknév 191 
Carolus. archidux Austriae 23 
Carpzov Johann. Benedictus 132 
Caschai Ludovicus 173 
Caselius Christianus 165 
Caseoforum, Késmárk 29 
Cassovia 8, 29, 67, 205. 207 
Cassoviensis 4 
Cassoviensis schola 218 
Castriferrei 65 
Catonita (?) 207 
Cellarius Jacobus 87 
Cellarius Johannes 86, 87 
Cham 163 
Chapi nevű inas 113 
Chemiczky (Czemiczky) Benedic

tus 6, 36. 37 
Chenkey Johannes 38, 39, 40, 41 
Chladni Martinus 180, 181, 182 
Christophori Matthias 135, 179 
Chyky Stephanus 83 
Cicero 114, 117 
Claudius király 177 
Clemens Ferdinandus 178, 179 
Cleminius Georgius 86 
Clodius 92 
Cocavinus Emericus 36 
Coepselius Sámuel 158 
Comarom 54 
Commentarius ungaricus Petri 

Melii Super apocalypsin 
(könyvcím) 23, 24 

Corpus doctrinae Philipi (könyv
cím) 23, 24 

Corvin Szaniszlo 128 
Crato Zacharias 125 
Crauze Christianus Fridericus 179 
Creilsheim 143 
Crembnitz, Cremnicia Körmöcz 

79, 81, 82, 180 
Croatia 79 
Csáky István 105 
Csalogovics János , Mihály és 

András 128 
Csallóköz, Czalóköz 41 
Cubinyi Ladis laus 67, 71, 73 
Cunrad T a m á s 155, 159 



Cunradus magnus 29 
Curianus György 146 
Czack David 152, 154 
Czeckelius Michael 174 
Czéke 197 
Czékeiek 198 
Czékei prédikátor 190 
Czekei, terebesi pap 5 
Czenke 41 
Czhako Ambrosius 18 
Czianko György 199 
Czieglerus Márton 175 
Czigándi Ferenc 199 
Danielis Johannes Josephus 133 
Dantiscani 62 
Danubius 86 
Dávid, Szent- 92 
Daytar puszta 15 
Deákság nélkül való élet hátrá

nya 113. 117 
Debreczen 23, 198 
Debreczeniek 15 
Debrecinus Stephanus 218 
Debreczeni János prédikátor 23 
Debreczeni Thomas 202 
Debreczeni Valentinus 5 
Deckius Péter 153 
Dédesi Georgius 186 
Delius 218 
Delphi 122 
Delschlegelius 138 
Dentulini Thomas 170, 172 
Depkin Hieronimus 131 
Dereczkei Ambrosius 126 
Desew (Deseo) Wolfgangus 10, 

11, 12, 13, 14 
Desőfi István (Czerneki) 129 
Deutschmann Jeremias 137 
Deutschmann Johannes 149, 150, 

159, 161, 178. 182 
Dietrichstein Maximilian 50 
Dobai András 155 
Dobó Ferenc 105 
Dobronochinus Nicolaus 54 
Dóczi (?) 82 
Domak 99 
Dombrád 197 
Drégely 15, 17 
Drugeth Franciscus de Homonna 3 
Drugeth Georgius, de Homonna 3 
Dubowa 37 
Dubowsky Martinus 173 
Dubravius Dániel 184 
Duchon János 128 
Duchon Melchior 36, 37 
Dudari Georgius 149, 151 

Dudith Andreas 127 
Dülln 80 
Duna 110 
Ebeczky Mathias 17 
Eccard Ábrahám 146 
Eccard Keresztély 158 
E c c a r d Paulus 164 
Edelyény 91 
Egerally Ladiszlaus 9 
Eger vára 99, 100, 101, 105, 110. 

116 
Egri prédikátor 1 
Egihazas kwith 41 
Eiser Mihály 175 
Eleazar 212 
Elevenkuti Andreas 148 
Elysius 121 
Emánuel grammatika 82 
Emericus fráter 25 
Ensel Johannes 145 
Eördeögh Gregorius 36 
Eperjes 74, 76, 94, 158, 164 
Erdély 101, 102, 103, 105, 106, 

110, 111, 116 
Erdeődy Thomas 79 
Erdeődi A n n a 201 
Eretnek papok és tanítók 16, 18 
Erfurt 166 
Ernestus archidux Austriae 27, 

50, 51 
Ernest Bálint 184 
Ernfridus comes ab Orthenburg 

31, 32 
Ernleutner Valentinus 70, 71 
Érseki jövedelmek beszolgálta

tása 16 
Érsekújvár, 1. Újvár 
Erszénigyarto Johannes 3, 5 
Erycurt 31 
Erynthraeus (Erynthaus) Joachi-

mus 137, 142. 158 
Etelius Johannes Fridericus 165, 

170 
Euserus Michael 174 
Euthynous 121, 122 
Evonymus Antonius 126 
Excommunicandi officium 214 
Exorcisálás 112 
Fabri Casparus 37 
Fabricius András 153 
Fabricius György 138 
Fabricius Johannes 184 
Falck Johannes 140, 168 
Farkas deák 75 
Farkas György 158 
Fasco Samuel 164 



Fátrán innen való eccíésiák 118 
Faygel Petrus 8 
Feigel Péter 155, 159 
Felicianus 46 
Felnémet 1 
Felsőkubin, possessio inferioris 

Cubinii 37 
Felső Vadász 97 
Femger Georgius 160 
Femgius Andreas 158 
Ferdinandus 1. 163 
Fernau W . lelkészjelölt 185 
Feustkingius Johannes Henricus 

182 
Filkenius Bartholomaeus 159 
Fincelius Christianus 178 
Eincelius Jobus Wilhelmus 135, 

136. 137 
Fischer El ias 185 
Fischer György 158 
Fischer Johannes 184 
Filkowini Andreas 130 
Fleishacker Andreas 151 
Fögglerus Ker. János 136 
Forgách Emericus 47 
Forgách Michael 62, 63, 125 
Forgách Simon 1, 62, 63, 99, 105 
Francisci Johannes 178, 180 
Francus Johannes Simon 160 
Fraynsthan 31 
Frenzelius Simon Fridericus 157 
Friedrich Márton 153 
Fritsch Donát 132 
Frölich Matthias 157, 161 
Frölich T a m á s (F. T.) 29 
Fronius Marcus 176 
Fuchs Johannes 133 
Fuchs Kristóf 129 
Fülek 93, 99, 100, 109 
Füleki Andreas 56, 57 
Furmann Johannes 181 
Gáli András 158 
Galli Johannes Christophorus 141 
Gallikius Johannes 138, 139 
Gálszécs 3, 5, 190 
Gálszécsi ecclesia 4 
Gamalie l 117 
Gamios János 158 
Garam 188 
Gasser György 155, 159 
Gassitzius György 170, 171, 174 
Gastius Christophorus 28, 29 
Gazdagh Gregorius 19 
Gedanenses 1. Dantiscani 62, 168 
Georgievics Bartholomaeus 124 

Georgio Montanae ecclesia (in 
comit. Scepus.) 167 

Gerendi A n n a 116 
Gerendi J á n o s 116 
géresiek 194 
Gerhardt, Hieronimus Fridericus 

166 
Germania 74, 76 
Geth város 105 
Gilbert Georgius Bernhardus 127 
Goda Gabriel 14 
Goderitsch 183 
Goebel Stephanus 162 
Gölniz 129 
gönczi berek 60 
Gönci Michael 191 192 
Gönczy Stephanus 127 
Görgey 59 
Graan 79 
Graecia 212 
Graffius L u c a s 178 
Grammatica Gregorii Molnár 

(könyveim) 23. 24. 
Gratlenauer Keresztély Frigyes 

170 
Graz, Grecz 83 
Greeb T a m á s 158 
Greissingius János 153 
Greissing Valentinus 171, 172, 

173, 174 
Grelneltius Timotheus 139 
Grenitz Simon János 144, 151 
Grosch Andreas 130 
Grosch Paulus 161 
Grozeczky (személynév) 219 
Guendelius Mihály 156. 
Gündesch Mihály 153, 157 
Gutay Benedictus 55 
Guth Dániel 155, 159 
Gyöngyösi Andreas 58, 59 
Gyöngyösi Franciscus 42, 43, 52, 

54 
Győr (Nagy-) 110 
György Mátyás 140 
Gyulay Joannes (Giwlaj) 60 
Gyulai Szabó Catherina Miskol

czi Csulyak István felesége 
207, 208 

Gyurcsani Pál 148 
Hackstock J á n o s 170 
Hadik Johannes 134. 174 
Hadikius Jonas 128 
hajdúk 90, 91 
Haken Johannes 130, 142. 14*. 

147, 149, 151, 167 
Hakker Mihály 155, 159 



Kahnwald Jeremias 172 
Halle 123, 175 
Hamel Samuel 168 
Hammerdörfer Simon 142 
Hanckelius Matthaeus 146 
Haner Georgius 181, 182 
Hangáts 99 
Hardegk, comes de 50 
Hartmannus Philippus 129 
Hathalmy Mathias kapitány 18 
Ha van 101, 109 
házasságtörők pénzbirsága 16 

93, ,105. 108 
Hédervári Johannes 
Hédervári Margaréta 
Hédervári Stephanus pap 
Hegyfalusi Georgius 
Heinricus Daniel 
Heinsius Martinus 
Heitzig Nicolaus 
Helgy Johannes 
Helmecz 
Hellebrant Árpád 
Hellenbach Johannes 135, 

4, 5 
4 
3 

181 
132 
130 
166 
182 
209 
173 

137, 
138 

155, 
180 
123 

Henckelius Mattheus 153, 
170, 172, 173, 

Heubner hagyaték 
Heyl Johannes 182 184 
Hieronymi András 149 
História Alexandri Magni (könyv

eim) 23, 24 
História de conflictu Paul i Ke

nési et Stephani Batori (könyv
eim) 23, 24 

História de turcarum profligati
one per Italos facta (könyv
eim) 23, 24 

História Johannis Huniadi (könyv
eim) 23, 24 

História Mathiae (könyveim) 23, 
24 

Hnilitzenus Johannes 140, 144. 
153 
94 

142 
183 
105 

15 
48 

135, 137 

Hobadiás 
Höher Matthias 
Holdvilág 
Homonnai István 
Hont 
Hontensis comitatus 
Honterus Johannes 
Hor hegy 
Horvát Andreas 
Horvát falu név 

185 
129 

209, 210 

Horváth János 148 
Horváti 189, 195, 198. 206 
Hotyka 202 
Hozutothy G. 17, 30. 41. 44, 57 
Hrabski Johannes 134 
Hungária 32. 50, 88 
Hunnius Aegidius 73 
Hutter Georgius 147, 179, 180 
Hydwegh 15- 16 
Ibrahim basa 110 
Igar 191 
Igló 162, 167 
Ilosvanus Benedictus 5 
interdictum 195, 200 
Isaias prófóféta 108,115 
Istvanffy Nicolaus 19 
Itália i 62, 63 
Izsép 215 
Jacobus Paulus 68 
Jackisius El ias 141 
Jakoffi Ferenc de Hrabow 128 
János apostol 106. 115 
Jánossá Péter 49^ 
Janus Christianus Fridericus 144 
Janus Pannonius 124 
Japhet 163 
Jasco Sámuel 165 
Jászó , Jazow 60 
Jauriensis Georgius 69, 70 
Jaurinum, Győr 184 
Jeckelius Jacobus 140 
Jenő 111 
Jentzseb Christianus 131 
Jeremiás 114, 119 
Jeremiás János 157 
Jessenius a Jessen, Johannes 125 
Jesztreb 194 
jesztrebi prédikátor 190 
Jezabel 94 
Jezerniczki György 148 
Jezerniczki János 148 
jezsuiták bécsi iskolája 74 
jezsuiták turóczi iskolája 74 
Joannes presbiter 8, 9 
Jób 106 
jobbágyok védelme 16 
Joseph patriárcha 94,103 
Josaphat 91 
Jósiás király 117, 121 
Júdea 212 
Juhos Stephanus 216 
Julanus Johannes 126 
Justinianus imperátor 85 
Jüterboca 165 
Kácsándi Michael 187 



Káldy Franciscu« 82, 83 
Kaldy Petrus 75, 82 
Káldy Stephanus 75 
Kalendárium (régi) 48 
Kalendárium (új) 47 
Kalinkius Johannes 136 
Kállai Johannes 190 
Kalló 93 
Kanizsa 9 
Kapi Sigismundus 64 
Kapirus András 156 
Kápolna 194 
Kapornak 8, 9 
Kaposi 193, 194 
Karancs i Nicolaus 177 
Karb Fridericus 185 
K a s s a 1. Cassovia 60, 93, 94, 

158, 171 
Kassa i Johannes 190 
Kassa i kamarások 15 
Kassa i Mihály 185 
Kassoviensis Joannes 56 
Kauffmann András 162 
K a z a 99 
K a z s u • 194 
Kecskeméti Benedictus 5 
Keczer András 155, 159 
Keczer Jób 155, 159 
Kegelius Johannes Rudolphus 

136. 137 
Keismarc 161 
Kelpius Márton 175 
Kémmel Johannes 139 
Kenése 49 
Kenis ecclesia 186 
Keőhalom 84 
Kér Semjén 69 
Kereskedők védelme 16 
Keresszegi Stephanus 198 
Keresztes (Mező-) 101,110 
Kermann Dániel 177 
Késmárk 158 
Keweri Johannes 176 
Kharlingh, baro ä-, 17 
Khien Ferdinandus 154 
Kienastius Matthias 170 
Kilius Nicolaus 129 
Kinlenius Valentinus 128 
Kisheves comitatus 191 
Kisfaludi Urbánus 195, 211, 215 
Kispalugya 7 
K i s Ferenc 59 
K i s s Á d á m 158 
Kisselyk, Ki s Selk 68 
Kissenk 157 
Kithonitius Joannes 65, 66 

Klein János 175 
Klein Mihály 156 
Klesch Christophorus 156, 167 
Klesch Dániel 156 
Knorre Martinus 183 
Köckritius Christophorus 44 
Koeleri Henningus 132 
Kofnatzki Mihály 127 
Kolar Mathias 37 
Kolbása 193, 194 
Kolozsvári Mihály 153 
Komárom 110 
Komjáti Matthias 195, 206, 215 
König Johannes Conradus 168 
Korbanis Johannes Adolpus 177 
Körmöczbánya 157, 169 
Körtsher Georgius 68 
Kőszegi Gáspár István 158 
Kotai Jakab 128 
Kowachoczy Wolfgangus 68 
Kovásznai Emericus 211, 214 
Kövesdi Paulus 135 
Kövi Johannes 192 
Kozma 193, 194 
Kraudi János György 170 
Kreher Matthias _ 167 
Krempes Johannes 175, 176 
Kreusig Christianus 182, 183 
Krey Pál 158 
Kubinyi Benedictus 6 
Kühnen Andreas 132 
Kunadus Andreas 153 
Kürtösi András 148 
Kuskóczy Vitalis 9 
Kutasy János 89 
Lacedaemonii 85 
Lachanosarcus El ias 140 
Ladiver Samuel 157 
Lang Christophorus 134 
Lang Johannes Christophorus 

175, 176, 180 
Lang Matthias 131 
Lang Michael 177 
Langfeiner Dániel 132 
Lani Georgius 155, 156 
Lányi Mihály 162 
Lauingae Sueuorum 86, 87 
Laurentius, pastor de Sancto Ni

coiao 6 
Lázár Ágost 156, 158 
Lednicze 114, 115 
Lelesz * 69 
Lengyel J á n o s 210 
1. Leopoldus 163 
Lepoglava 33 
Leschkirch 182 



Leubscer Joh, Theodorus 183 
Leutsch Georgius 150 
Leutschovia, Lőcse 161 
Leyserus Wi lhe lmus 164 
Libec 166 
Libellus troporum (könyvcím) 

23. 24 
?Liberhirt Simon 171 
Libetner 79 
Liefmann Mihály 171 
Liffmannus Mihály 158 
Lindenawer Pál 127 
Lintke Márton 137 
Lippa 111 
Lippai Ba las 93 
Liptószentmiklós, S. Nicolaus 7 

36 
Liptoviensis comitatus 6, 7, 36, 
Lischowius János 175 
Listhius Joannes 3 
L i s z k a Olaszl iszka 187, 190, 191, 
193, 197, 198, 199 201, 203, 204, 

206, 207, 209, 216, 217, 218, 219 
Li7ko 216 
Lőcse 158 
Lohmannus Mátyás 136 
Löhner Christophorus 135 
Lökös (Lwkeos) Laurentius de 

Kállo 67, 69 
Lomnicza 204 
Lorántffy Mária 118 
Lorántffy Mihály 118 
Lossics Stephanus 127 
Lóth pátriárka 91 
Lovczan i Sámuel 125 
Lővei Georgius 211, 214 
Lübeck 168 
L u k a i a k 200 
Lupinus Petrus 68 
Lusat ia 169 
Lutherhalle Wittenbergben 124 
Luther Martinus 29 
Lutzius Ludovicus 151 
Lycurgus 85 
L y l l 31 
Mád 211 
Magnus Georgius Fridericus 160, 

163. 169 
Mágócsy János 5 
Magyarország 90, 91, 93, 95, 99, 

101, 102, 108, 109, 116 
Magyarország a szomszéd or
szágok bástyája 92 
Magyarság 100, 102 
Majer János 170 
Major Johannes 171 

Major Paulus 156. 162 
Major Péter 49 
Makovicza 102. 114, 115 
Malberthy Andreas 176 
Marci Johannes 160 
Marklowsky Paulus 160 
Marosvásárhely 179 
Martha 29 
Marthius Ambrosius 158 
Marthon Imre 49 
Márton szabó 9 
Masnicius Tobias 174 
Máté Balázsné . 200 
Máté pap 199 
Mathias ludimagister 2Q, 21 
Matthias apostolus 212 
Matthias rex 88, 95. 116 
11. Mátyás király 106, 110 
Maurer Márton 153, 157 
Maximilian herceg 111 
Maximilianus, rex 1, 3, 30 
Mayer 1 Andreas 128 
Mazarius Christophorus 170 
Meczenzéf (alsó.) 158 
Mediesensis sedes 68 
Meiszner Johannes Georgius 175 
Meisnerus Balthasar 136, 137 
Ment Johannes 125 
Mentő (GogreO 29 
Menyhárt 75 
Mesopotamia . 217, 219 
Meyerus Michael 160, 165, 166 
Meyssen 64 
Mező Szegedinus P. Benedic

tus 211 
Michaelis Georgius 171, 173, 176, 

184 
Miglész 215 
Mindszenthy Andreas, archidia-
conus Sasvariensis 10 
Mindszenthy Michael 36, 37 
Mindszenthy Veronika 49 
Miskolcz 91 
Miskolczi Csulyak István 186, 

191, 204, 218 
Miskolczi Csulyak István gyer

mekei 208 
Miskolczi Gregorius 207 
Miskolczinus Johannes 190 
Moeno Francofurtum (Frankfurt

ern Main.) 160 
Möller Dániel Guilielmus 146, 

147, 148, 149 
Molschanius Matthias 161. 162 
Montschka Márton 170 
Muller Georgius 126, 127 



Müller János 158 
Munkács 196 
Muotova 171 
Murayszombath 165 
Muray Zombalhely Michael 41 
Murgaschius Johannes 162 
Mustovia 164 
Mutova 165 
Mwthy Benedictus 15, 17 
Nádasdy Franciscus 51 
Nagy Benedictus 119 
Nagy BoLrowecz 36 
Nagyfáivá 37 
Nagy Gergely 49 
Nagy György 155 
Nagy János 200 
Nagy Mátyás 49 
Nagy Mihály 49, 114 
Nagypalugya 36 
Nagy Sándor király 91, 99 
Napsi Kristóf 127 
Neandrus Josias Christophorus 

135 
Nebo hegy 185 
Nemeskwrt 48, 49 
Németek 90, 92, 94 
Német Balas 93 
Némethi Jacobus 124 
Némethy Ferenc 129 
Németi, Nemethj 35 
Németország 104 
Nemet Zechewd 31 
Nergerus Joachimus 169 
Neunachbar Paulus 134 
Neüsohl 79 
Neustadt 79 
Nicolaus Csáktornyái vicarius 36 
Nicotius Jákob 162 
Nikleczi Márton 128 
Nitriensis comitatus 48 
Nitriensis episcopus 67, 70, 73 
Noach 163 
Nogarola 73 
Nógrádi bég 99 
Nolanus 186, 187 
Noscovvius Mihály 156 
Nostitius Johannes 133 
Nostitz G . 41 
Nova civitas. Bécsújhely 82 
Nóvák Márton 158 
Novosolium, Besztercebánya 29 
Nyári Franciscus de Bedegh 153 
Nyériné 192 
Nyári Pál , - • 105 
Nyírbátor 218 
Obed edom 105 

Ochkay Franc i scus 56 
Okolichna possessio 6, 7 
Okolicsányi Péter 6, 7 
Okolicsányi Sebestyén 6» 7 
Okos Andrásné 49 
Okos Erzse 49 
Olaszi 195, 196, 198. 206, 209, 

218 
Olmütz, Olomütii 44 
Oltharczy Martinus 9 
Ónadi Georgius 191 
Ónod 114, 115 
Orbán Dienes 49 
Orgona javitás 27 
Orozthoni Franciscus 42. 52, 56, 

58, 70. 71 
Ostermannus Joh. Er icus 146 
Osztarics István 148 
Paczot Ferenc 190 
Paczoth, I. 8 
Pál apostol, Paulus 104. 115. 213 
Palagi Franciscus 187 
palatínus 111 
Pálfi 81 
Pálfy (Johannes) 79 
Palugyay Georgius 7 
pápa hada 92 
Papensis ecclesia, pápai egyház

község 18 
Parno 215 
Parschitius Christophorus 154,157 
Partinger János és Kristóf 86 
Patak, 1. Sárospatak 15, 114, 115, 

186, 187, 191, 193, 194. 195. 
197. 198, 201, 202. 206. 209, 

215, 216. 218. 
Patakiensis civis 5, 
Pataki Laurentius 191 
Pataki Petrus 191 
Pa tavi um 63 
Paulinus Dániel 127 
Paulus fráter, 26, 30 
Paulus Jovius 117 
Pausanias 92 
Payr Johannes 178 
Pechy L u c a s 38, 39, 41 
Pechy Sigismundus 64, 125 
Peck Leopoldus 80, 83 
Pertcher David 163 
Pelbartus de Themeswar 124 
Perenyi Gabriel 4, 99 
Perényi Petrus 4 
Pernezy Wolfgangus 19 
Pesty Ferenc szántai prédikátor 

23 
Pesti Mihály 49 



Peter Váradgia 110 
Petrőczy István br. 156 
Petrőczy Nicolaus 156 
Petrus Theophilus 77 
Peucker Georgius 169, 170 
Pfeifer Márton 158 
Phüep macedóniai király 91 
Phleps Johannes 185 
Pibersburg 79 
Pihringer Christianus 146, 148 
Pilarik Andreas 161 
Pilarik Ézsaiás 170, 171 
Pilarik Johannes 179 
Pilarik Stephanus 159, 160, 161. 

163 
Pinner Abrahamus 138 
Pirrhus ab Archo 31 
Piscator Gabriel 128 
Pittus Ádám 158 
Platani Matthias 179 
Platanus Paulus 156. 164, 165, 

170. 171, 172, 175 
Pleckerus Péter 153 
Plutarchus 121, 122 
Pograni Benedek 48, 49 
Polonia 216 
Polyánka 215 
Pomarius Sámuel 133, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 165, 
166, 168 

Pongracz Petrus, de Sancto Ni-
colao 6, 7 

Poppel László 83 
Posoniensis civitas 88 
Posoniensis comitatus 48 
Posoniensis guardianus 84 
Posoniense monasterium 23, 24, 

27, 31. 33, 42, 44, 45, 52, 53, 
55. 58, 61, 67, 77, 88 

Posoniensis senatus 46, 86 
Posonium 1. Pozsony és Presz-

burg 17, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 
33, 34, 41, 42, 44, 45, 52, 53, 
54. 55, 57, 58, 60, 6 í , 66, 67, 
70, 71, 72, 73, 77, 83, 170, 189 

Posztómettő Carolus 4 
Posztómettő Catherina 4 
Posztómettő Judit 4 
Posztómettő Michael 4 
Potoczky nevü lengyel ifjú 51 
Pozsony 110, 144, 169 
Pozsonyi gyűlés 106, 188 
Prága 83 
Prágai Andreas 195, 214, 215 
Prágai Zsuzsanna 215, 216 
Pragensis Joannes 69 

prédikátor kivégzése 59 
Preszburg 78, 88 
Psychomantium templom 121 
Pucher Gáspár 128 
Puchon András ' 184 
Pusch Georgius 87 
Pusoczi Nicolaus 158, 165 
Quaestor Jakab 132 
Quedlinburg 173 
Quetonius Johannes 144 
Quirinus Jakab . 158 
Racolupski János 148 
Racz Balthasar 19 
Racz Valentinus 19 
Ráczkevi Franciscus 191 
Ráczok 94, 111 
Radéczy István egri püspök 18 
Raduch Mathias 36 
Rákóczy György 106, 114, 202 
Rákóczy János 97, 114, 116 
Rákóczy Jánosné 192, 193 
Rákóczy Lajos 107, 108, 109, U C . 

111, 113 
Rákóczy Lajos halála 113 
Rákóczy Pál 114 
id. Rákóczy Zsigmond 95, 96, 

105. 107, 108. 109, 115, 116 
Rákóczy Zsigmond címere 101 
id. Rákóczy Zsigmond születése 97 

halála 106 
ifj. Rákóczy Zsigmond 114, 115 

119 
ifj. Rákóczy Zsigmond születése 

116 
ifj. Rákóczy Zsigmond házassága 

118 
ifj. Rákóczy Zsigmond halála 118 
Rakomaz 191, 197, 198 
Rákosmező 111 
Raphanides Johannes 140, 143, 

153 
Redmeczi pap 5 
Regiomonti, Königsberg 133 
Regius J á n o s 158 
Reichardt Johannes 167 
Reményi Dániel 156 
Reusch Gottofridus 148 
Reusnerianum praelum 133 
Richter Andreas 147, 148 
Riemer dr. 185 
Ritter Gabriel 175 
Ritthaler Michael 150 
Robertson Albertus 133 
Rohnerus, (RőhnerusJ Johannes 

131, 149 



Rohrenseen (Rőhnersse) Christia
nus 17, 169, 184 

Rokos Michael 37 
Romenete Matthias 130 
Rosaida János 146, 158 
Röschelius Johannes Bapt. 178, 

180 
Rosen Wenceszlaus 44 
Röser Jákob 157 
Rosner Matthias 143, 146 
Rospeundtnerus Paulus 144 
Rostoch 129 
Rosuczky Martinus 37 
Roth Georgius 128, 183 
Roth Melchior 145 
Roth Milály 140 
Rozgonyi Johannes 196 
Rudolphus császár 38, 100, 110, 

111 
Ruempffen 79 
Ruszkai Andreas 186 
Rutkai Georgius 155 
Rutkay István 148 
Roxer Dániel 170 
Sabariense oppidum 65, 66 
Sajó vize 99 
Saladinus Ázsiának királya 122 
Salamon király, Salamon 107, 

212, 213 
Salamon példabeszédei 104 
Salánki Georgius 186 
Salius Johannes 21, 22 
Sambucus Johannes 124 
Sámuel N. plebanus de Szent 

lwan 36 
Sándor Andreas, superintendens 

26 
Sándor helység 49 
Sándori László 49 
Sáp 99 
Sára 195, 198, 206, 209 
Sarepta 213 
Sárfőy Nicolaus 150 
Sárközi D. Valentinus 125 
Sáros 114, 115, 158 
Sárospatak 1. Patak 
Sárossy Sebestyén 155, 159 
Sartorius Johannes 146, 158, 164 

174, 175 
Saswar 10 
Saxo 29 
Saxoniaeprinceps 47 
Scepusiensis comitatus 186 
Scepusium 29 
Sclavonia 79 
Schallachius Johannes 162 

Schallius E l ias 29 
Scharfius Johannes 167 
Scharsius Thomas 180, 181 
Schebniciemsis, civitas 22 
Scheffbaumer Matthias 68 
Schelgnigius Samuel 158 
Schembnicz 29, 79, 81, 82 
Schembniciensis respublica 77 
Schemniciensis civitas, Selmec 

35, 44, 47 
Scherling Ernestus Theophilus 173 
Schierbager Andreas, alias Vy-

heli 54 
Schmatz Daniel 159 
Schnit7ler Jacobus 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 147 
Schobelius Dániel 175 
Schön Casparus 145, 146, 147, 

149, 150, 151, 152 
Schrödterus Christianus 169, 170 
Schröter Sámuel 133 
Schröterus Christianus 168 
Schröttl J . 88 
Schuller Johannes 129 
Schultzius Martinus 179 
Schurzfleisch Conradus Sámuel 

170 
Schwab Georg 81 
Schwenglerus Martinus ludirec-

tor 22 
Sebastiani Georgius 141 
seborvos 9 
Sebniciensis civitas 29 
sedecima, tizenhatod 55 
Seelmann Christianus Martinus 

158, 181, 182 
Seldius Christophorus 131 
Selmeczbánya 157 
Sem 163 
Semssey Ferenc 155, 159 
Sennertus Michael 170 
Sennyei Alexander 188, 189, 190 
Serkentő óra, ébresztő óra 120 
Serpilius Augustinus 149, 158 
Serpilius Sámuel 134 
Sextus Péter 128 
Sigerus János 153 
Siklóssy, 1. Soklossy 
Sikó András 148 
Simándi Johannes 198, 211,215 
Simeon (vén) 106 
Simon Johannes 144, 145 
Simonis Johannes 155 
Simonides Johannes 170, 184 
Simonides Paulus 185 



Siracides ßocal ius János müvé
nek cime 73 

Sithkey Jacobus 19 
Smrtnik Jób 184 
Socrates 117 
Sokliossy Stephanus 8, 20 
Sokol Michael 37 
Sölder János 129 
Solon 118 
Sombory Ladis laus 15 
Somogyi Stephanus 41 
Soproniense monasterium 23 
Soroniensis civitas 75 
Sopronium 82 
Sperlingius Johannes 136 
Spilenberger Martinus 129 
Spillenberg Jones 129 
Stamm Petrus 152 
Steinensis Georgius Michael 173 
Steller Thomas 153, 154, 155, 156, 

162, 174 
Stellovia 182 
Stephanides Johannes 156 
Stockei Lénárt 29 
Stolbergius Balthasar 172 
Strauch Michael 167 
Strauchius Aegidius 146 
Streitl Hans 82 
Strigonium 30 
Strigoniensis archiepiscopatus 37 

38 
Strigoniensis archiepiscopus 7, 89 
Strigoniensis ecclesia 10, 14, 38, 

39 
Sturm Dávid 129 
Sturtzer Matthias 139, 141 
Sulerus Andreas 179 
Sulyok Emericus 15 
Suri Michael 215, 216 
Suri Mihályné 195 
Suri Mihály özvegye 201 
Synchaniensis ecclesia 55 
Sypyk 15 
Szabó Károly 127 
Szabó Gergely 49 
Szacsur 215 
Szakoicza 52, 54, 56, 58, 59 
Szántai prédikátor 24 
Szatmár, Szakmar 20, 93, 197 
Szatmári pap 8 
Szeben 157, 158 
Széchén, Szecsen 99, 109 
Szécskeresztur 215 
Szegedi bég 110 
Szegedi Stephanus 124, 125 
Szegedinus Benedictus 205, 214 

Szegény iskolások ruházása 65 
Székely Ferenc 190 
Székely Mózes 110, 111 
Szenczi Johannes 211 
Szendrő 93, 99, 100, 101, 105 

109, 116 
Szentandrási Albert 6 
Szentbenedek, Sanctus Benedic

tus 35 
Szentes 194 
Szentgotthárd. Sanctus Gothardus 

32 
Szentiváni Franciscus 200 
Szentiványi Joannes 7 
Szentpéter 36 
Szepesség 94 
Szepsi 211, 214 
Szepsi Máté 195 
Szepsi Máté özvegye 198, 201 
Szepsi Michael 188, 195, 197, 

205, 211 
Szerencs 107, 11?, 112, 114, 115, 

116, 119 
Szerencsi templom 104 
Szikszai Gergely 197 
Szikszó 100, 197, 211 
Szilvásujfalu 194 
Szinai Georgius 197 
Szinán basa 110 
Szirmay Miklós 183 
Szlovák tót egyházak 215 
Szobránczi Georgius 197, 198 
Szolnok 110 
Szőlőske 215 
Szőts Andrásné 197 
Sztárai Lad i s laus 187, 189 
Sztaray Michael , concionator 

Papensis 18 
Szűrtei Johannes 187 
Syrach, bölcs 114 
Tadlerus Tobias 127 
Ta i s György 184 
Talált marha díja 16 
Tállya 188 
T a m á s uram 15 
Táncos Ferenc 210 
Tarczal , Tartsál 89.103, 188, 205, 

215 
Tárkány 188, 189. 190 
Tarnóczi Martinus 131 
Telegdinus Nikolaus, episcopus 

Quinqueecclesiensis 35, 37 
Temesvár 111 
Teolczék, Túlesik 64 
Terebes 5, 190, 194 
Ternavinus Stephanus 33 



Teutsch Paulus 178 
Thahy Franciscus 19 
Thaliense monasterium 26, 27, 30 
T h a m Christianus 128 
T h a n n Andreas 142 
Tharrody Stephanus 31, 32 
Theodosius császár 107 
Thirnawiensis Gregorius 60 
Thököli István 157 
Thököly Sebestyén 105 
Tholnai Stephanus 191, 195, 197, 

206,211, 215 
Thoraconymus Mátyás 1. Caba-

thius 
Thorona 5 
Thct András 199, 200 
Thucydides 98 
T h u r a 101 
Thurius Georgius 126 
Thurius Paulus (junior) 55 
Thury János diák 67 
Thurzó Johannes 185 
Thurzó Mihály 128 
Tibiscus, T i sza 191 
Tirnavius Paulus 214 
T i s z a folyó 110 
Tiszabecsi P. Thomas 134 
Tiszán tul 91, 193 
Titius Andreas 167, 169, 170 
Tokaj 93, 111, 211 
Tolcsva 193, 194, 195, 198. 199, 

206. 209, 210, 215 
Tolnay János 49 
Torkos Andreas 182, 184 
Török császár 110 
Török Michael 181 
Tövisi (de Thwys) Emericus 6 
Transi lvania provincia 88 
Trausch 161 
Treutschius Christianus 147, 149, 

157, 171 
Trinciniensis comitatus 48 
Trója v á r o s a 94 
Trophonius 122 
Trstena 37 
Trusius Gábor 170, 171 
Tius ius Jób 156 
Türnaw 65 
Turócz 74 
Tutius Georgius 172, 173 
Twerdoschin 37 
Tyl l Hans 64 
Tyrnavia, Tirnavia, 1. Türnaw 14, 

40,56, 64 
Tyrnaviense monasterium 23, 56 
Újfalu 195, 198, 206, 209 

Ujhely 191, 192, 193, 194, 196. 
198, 209, 215 

Újhelyi 1. Schierbager 
Újlak 3, 5, 188, 193, 194 
Újlaki prédikátor 190 
Újvár , W y w a r comitatus 17. 97, 

189 
Ulm Joh. Franck 167 
Ungarino F . Johannes 126 
Ungarn, Ungern 64. 
Unger Michael 142, 146 
Ungnad Christoph 99 
Urbanus 193 
Vácz 110, 111 
Vajda Thomas pataki polgár 5 
Vallonok 90, 92, 94 
Várad 93 
Varadiensis Gasparus 57, 59 
Várallyai András 158 
Varannó 215 
Varasdiensis comitatus 33 
Vaisányi Dániel 211 
Varsaviensis arx 51 
Vásárhely, Marosvásárhely 14 
Vásárok jövedelme 16 
Vencellius Sámuel 145 
Veneti 212 
Venetia 163, 164 
Veracius Constantin et Speratius 

163 
Verebély 17 
Veres Mátyásné 197 
Verőcze 111 
Vienna 50, 75, 88 
Vienner (Wienner) Andreas 25 
Viíinaiak 197 
Vinnai Kristóf 198 
Visiek 206 
Vizsolyi biblia 103 
Vliczny Thamas t 37 
Vörös Georgius 134 
Vywar arx 5 > 
Wadkerth 15 
W á g h y Ferenc 17 
Walther Mátyás 170 
Waltherus Michael 164, 165 
Waranay Andreas 173, 174 
Wasárwt 41 
Watthay Ferenc 75 
W a y k a 41 
Weber János 132, 155. 159 
Weimar, Wimari i 46 
Weixler János György 170 
Wellerus Jacobus 129 
Wendelerus M i ' h a e l 130, 136. 

137, 152 
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