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ELŐSZÓ

A régi magyar irodalom nem bővelkedik írói-költői szövegek
ben: mindig különleges esemény egy-egy új szöveg, mű fölbuk- 
kanása. Hermányi Dienes József szépprózai műveinek összegyűj
tése és kritikai kiadása után nem reménykedtünk az írótól szár
mazó új szövegekben. A kiadásunk alapját képező kéziratkötet 
ezért igazi fölfedezés-számba megy; ráadásul vele nem egysze
rűen új szövegek jutottak birtokunkba, hanem számos, az író élet
művével kapcsolatos kérdés megválaszolhatóvá vált, emellett új 
megvilágításba került az író szövegkezelése, avval pedig a 18. 
századi írói alkotás módja is.

Hermányi Dienes József autográf kéziratos jegyzetkönyvét 
Czigány Géza antikvárius találta meg egy Debrecenben vásárolt 
hagyatékban 2003 őszén; a fölfedezésről a Magyar Könyvszemle lap
jain adtunk hírt.1

Hermányi Dienes József (Olasztelek, 1699. szept. 26. -  Nagy- 
enyed, 1763. ápr. 12.) egyaránt jelentős alakja a régi magyar iro
dalomnak és a református egyháztörténetnek. Életútja jobbára 
megegyezik a korszak református értelmiségének szokásos pá
lyájával: református prédikátor apától származott, Székelyudvar
helyen, majd Nagyenyeden tanult; 1728-tól Torockószentgyör- 
gyön kezdte papi pályáját (itt vette feleségül hivatali elődjének 
lányát), 1735-től Nagyenyed második papja Nádudvari Sámuel 
mellett, 1742-től első pap (második pap Dézsi Lázár György). Szel
lemisége azonban jóval összetettebb és modernebb volt, mint nem
zedéktársaié. Apja révén megismerte az előző generáció korsze
rű filozófiai és egyházi irányzatait (kartezianizmus, coccejaniz- 
mus), ő maga a kor református reformirányzata, az univerzaliz-
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mus felé közeledett. Műveivel a szépirodalomban is jelentős nyo
mot hagyott. Önéletírásában szakított a barokk emlékírói gya
korlattal, s megteremtette az eredeti anekdotanovella műfaját. 
Nagyenyedi síró Heráklitus és hol mosolygó s hol kacagó Demokri- 
tus (1759-1763) c. gyűjteményében közel félezer eredeti hazai 
anekdotát örökített meg. Az anekdotikus szemlélet áthatja egy
háztörténeti följegyzéseit is: Nagyenyedi venerabilis tractus, Nagy
enyedi eklézsiának papjai és az utókor által Püspökök élete rövidí
tett címen emlegetett művei az egyháztörténeti följegyzések mű
fajában készültek, ám egyben szépprózánk történetének is figye
lemreméltó állomásai. Polgári szemlélettel, éles erkölcsi kritiká
val készült pillanatfelvételei széles körképet adnak kora erdélyi 
társadalmáról, egyben értékes genealógiai, művelődés-, mentali
tás- és eszmetörténeti források.

A róla és művészetéről kialakítható képet tovább színezi az 
előkerült kézirat.

A kéziratkötet negyedrétű, kissé sérült; a 18. századi kötésen 
még látható az eredeti minta. 212 utóbb számozott lapot tartal
maz. Kézírása a meglévő autográfiák tanúsága szerint kétségte
lenül Hermányi Dienes Józsefé. Az író személyéről tanúskodik 
egy bejegyzés is („Udvarhelyi Oskolából El-Jőtömben E’ Volt Com
mendatoriam Néhai T Szigeti György Professoromtol, nékem Her
mányi D. Josef[ne]k”, 129), amely csak magától Hermányi Dienes 
Józseftől származhat.

A kézirat a következő írásokat tartalmazza:2 1

1. (1-2.) *Édes Posteritásim. Végén dátum és aláírás: d. 27. 
Dec. 1752. Enyed. Hermányi Jósef.

2. (3-19.) Clementis Divina Providentia Papae XI. (latin)
3. (19-26.) Joh. Frickii annotationes in Bullam hanc A. 1719. 

Ulmae (latin)
4. (27-41.) A N. Enyede [!] Vjenerabilis] Tractus' leg-régibb Pro- 

tocolumából. 1752-ben. (A továbbiakban: NVT)
5. (42.) Gubernium Commissiojának Copiája az Inneplésröl. A. 

1752. Aláírása: Adalbertus Somlyai. (latin)
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6. (42-43.) NB. jelek alatt magyar nyelvű kommentár
7. (43-44.) T. Superintendens Borosnyai L. János Uram Levele 

Copiája. Marosvásárhely, 1751. 10. Oct. (latin)
8. (44-45.) Summa propositionum Regiarum d. 10. Maj. an. 

1751. in Diaeta Generali Posonii (latin)
9. (45-50.) E ’ Walckneri Vienna a Turcis Obsessa A. 1683.
10. (51-53.) *Pasquillus, qui Posonii emanavit sub Diaeta 1751. 

(latin)
11. (53-56.) Romae 1. Jul. 1751. Constitutio Pontificis Benedicti 

XIV. edita (latin)
12. (56-62.) Copia LiterarfumJ Archiepiscopi Viennensis (latin)
13. (62-63.) Kommentár az előző szöveghez
14. (64.) A  Basileai Bibliákról T. Professor Ajtai Urfam] Czedolajja]
15. (64-96.) Anno 1752. ezen Esztendőbeli Novellákból (újsá

gok kivonata, magyar-latin)
16. (97.) Csillag jelzéssel fél lapnyi szöveg, a helynevekből 

láthatóan a NVT folytatása)
17. (97-99.) *A’ Székely Reformátusoknak Gravaminái et Postu- 

latumi. A. 1643. d. 14.Jun.
18. (100.) *Resolutio V.D. Ministrorum Orthodoxorum. 1643. 

d. 15. Jun. A lap alján: A’ Több Resolutiok el-vesztenek a ’ mi Proto- 
columunkbol.

19. (100-112.) NVT
20. (112-118.) Acto S. Synodi Generalis jussu et consensu Cels, 

et Clementissimi nostri Principis D. D. Michaelis Apafi
21. (118-120.) NVT
22. (121-129.) 1752-ben az Agrippinai Novellákból való Excerp- 

ták (újságok kivonata, magyar-latin)
23. (129-131.) Udvarhelyi Oskolából El-Jőtömben E ’ Vált Com

mendatoriam Néhai T. Szigeti György Professoromtol, nékem Her- 
mányi D. JosefJnejk (latin)

24. (131-153.) *E’ Biographia <Illust. Com.> Nicolai Bethlen 
MS. (a jelzett szavak tintája elmázolva)

25. (153-155.) *Carmen Nicolai Betlen ad Josephum Filium A. 
1708. inAug. (latin)
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26. (156.) egy bekezdésnyi érdekesség, majd * Andreas Oslan
der (latin-magyar)

27. (157-161.) *E’ Schmeizelio Coronensi de Statu Eccl. Lu
ther. Transyl. 1722. (latin-magyar)

28. (161-174.) ^Isabella Királyné Diplomája (latin), egyházi 
följegyzések (magyar)

29. (174-175.) *Smeizel a ’ Templombeli musikárul
30. (175-176.) *A’ Keresztelés Brassóban. A  Temetésről Brassóban
31. (176-178.) * Szász Püspökök Catalogusa
32. (179-212.) *Tofeus Mihály Reform. Püspökről, tréfás dolgok 

[Püspökök élete]

A kis szövegrészek nincsenek elkülönítve, valószínűleg nem 
tartalmi tagolásukat, csupán fontosságukat jelzi, hogy némelyik
nek a címe vagy első sora alá van húzva. Mint látszik, a kézirat 
voltaképpen vegyes tartalmú jegyzőkönyvecske, benne minden 
akad, amivel az író a jegyezgetés idején (1752 végén, 1753-ban) 
találkozott: újságszövegek, rendeletek, zsinati döntések, jegyző
könyvek, saját gondolatai napló módjára folyamatosan vezetve.

A kéziratkötet számos új megállapítást, eddig megoldhatat
lannak tűnt kérdések megválaszolását teszi lehetővé.

Az életmű kritikai kiadása3 főként másolatok alapján készült, 
az írónak csupán két szépirodalmi műve maradt meg saját kéz
írásában: apja életpályáját megrajzoló Emlékirata, valamint Nagy- 
enyedi eklézsiának papjai c. följegyzése. Az író autográfiájának 
fölbukkanása tehát önmagában is érték. A kézirat emellett új fény
be állítja a fennmaradt másolatok leszármazását. A kiadáskor úgy 
tűnt, a három másolatcsalád közvetlenül Hermányi ősszövegére 
megy vissza. Most látnunk kell: a kis szövegek igen nagy részét 
megőrző két nagy kézirategyüttes, a gyulafehérvári (Gyfv) és a 
marosvásárhelyi (Mvh) kéziratok szövegeinek sorrendje azonos, 
de nem azonos Hermányiéval: volt tehát egy ősmásolat, nevez
zük alfának, amely közéjük illeszkedett. Mint lentebb látni fog
juk, ez szintén Hermányi birtokában volt.
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Az autográfiából kiderül, hogy aNagyenyedi venerabilis tractus 
szövege jóval hosszabb, mint eddig tudhattuk, az alfa ősmásolat
ban csak annyi szerepelt belőle, amennyi az első helyen állt, a 
27-41. lapokon, a többi nem került bele az ősmásolatba.

Az előkerült kézirat megváltoztatja elképzeléseinket a szerző 
kompozíciós eljárásáról, a műalkotásról vallott felfogásáról is.

Az utóbbi egy-két évtized kutatásai alapjában módosították a 
17. századi alkotásról mint folyamatról és a folyamat eredményé
ről alkotott képünket. A modern textológiai felfogás alapján ké
szült szövegkiadások nyomán egyre inkább úgy látjuk, az író ön
kifejezéseként megkomponált, egyszeri szövegkonstrukció (ame
lyet a romantika írói személyiségkultusza óta alkotásként értel
mezünk) a 17. században egyáltalán nem magától értődő, az írói, 
költői alkotásnak sok esetben nincs szilárd váza, végleges szöve
ge, a szerzők nem komponálták meg műveiket, hanem csak je- 
gyezgettek, s „alkotásaik” úgy jöttek létre, hogy mások vagy ők 
maguk már elkészült szövegegységeket, blokkokat állítottak új 
és új kompozícióba eltérő időkben eltérő célokkal. Láttuk ezt Koháry 
Istvánnál, akinek költői életműve nem elkülönülő alkotásokból 
áll, hanem kisebb-nagyobb szövegegységekből, amelyeket új és 
új sorrendbe állított.4 A műveit állandóan másolgató Rozsnyai Dá
vid esetében is föltételezhető, hogy volt egy „alapnaplója”, amely
ből időről időre különböző célú munkákat készített, mint ahogy 
történeti munkájával is tette: különböző műfajú munkáiban igen 
nagy a szövegátfedés.5 Mióta Markos András az 1960-as években 
megtalálta Bethlen Kata 1762-ben csonkán kiadott, mondat kö
zepén megszakadó önéletírásának folytatását (nem a befejezé
sét!), Bethlen Katáról is tudjuk, hogy különálló ívekre írt bontat
lan, szerkesztetlen följegyzéseket, a közzététel szándéka nélkül, 
azokat Bőd Péter szerkesztette művé.6

A most előkerült kéziratból kiderül, hogy -  talán nagyobb mű
veit kivéve -  Hermányi sem a mű-alkotás szándékával készítet
te írásai legnagyobb részét. Hermányi a szó szoros értelmében 
szinte állandóan írt, mindent följegyzett, megörökített, amivel 
találkozott: az olvasott újságszövegeket, rendeleteket, zsinati dön-
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téseket, iratokat és jegyzőkönyveket, gúnyiratot és pápai leve
let, saját gondolatait, emlékeit és reflexióit. E jegyzőkönyvecs
két folyamatosan vezette, de egyetlen részét sem tekintette mű
alkotásnak, inkább emlékmegörökítésnek. Az utókor által irodal
mi műnek tartott Nagyenyedi venerabilis tractus szintén csak a 
tudomására jutott (éppen akkor olvasott) apróságok kijegyzése. 
Ez elviselhetőbbé teszi másfélszáz kötetnyi kéziratanyagának 
elvesztét: a hatalmas mennyiségű kéziratanyag jórészt ilyen fo
lyamatosan vezetett, vegyes tartalmú kötetekből állhatott, s el
vesztük alighanem kisebb tragédia, mint a számuk sugallaná.

E kéziratkötet fölfedezése óta tudjuk, hogy amiképp művé nem 
szerkesztette kis írásait, kompozícióvá sem szerkesztette őket. 
A Hermányival foglalkozó kutatók fölvetették, hogy három mű
ve, mégpedig Rövid Satyra c. verse, Édes Posteritásim kezdetű 
elöljáró beszéde és a püspökök életéről szóló munkája egy kom
pozícióba tartozott.7 Én magam a kritikai kiadás jegyzeteiben úgy 
véltem, a Rövid Satyra ugyan nem tartozott a kompozícióhoz, de 
„kétségtelenül” a Püspökök élete előszava volt az Édes Posteritásim. 
Az autográfia legfigyelemreméltóbb tanulsága az, hogy a benne 
szereplő írások semmilyen módon nincsenek megkomponálva: a 
Rövid Satyra sehol nincs a könyvben, és az Édes Posteritásim sem 
tartozott a Püspökök életéhez, hanem az évi jegyzetkönyvet veze
ti be: nem a Püspökök élete előszava, hanem egy levél az utókor
hoz, amelyben a szerző csak megemlíti a Püspökök életét, amely 
eszerint előbb volt kész, mint a jegyzetkönyv élén a levél, de az 
író csak utóbb másolta be a kéziratkötetbe. Ezzel lehetővé vált a 
Püspökök élete pontosabb datálása is. Minthogy a kézirat elősza
va, amelyben utalást tesz a püspökök életéről szóló művére, 1752. 
dec. 27-én kelt, a Püspökök élete keletkezését 1752-re tehetjük 
az eddigi 1752-1759 közötti, tágabb időhatár helyett.

Ez az elhelyezkedés, valamint az Édes Posteritásim elszakadá
sa a Püspökök élete szövegétől megoldja azt az időrendi problé
mát, amely Bőd Péter és Hermányi összeütközésének tárgyalását8 
mindig is zavarta, hogy t.i. Hermányi a Püspökök élete fölfogását 
Bőd részéről ért bírálatra az Édes Posteritásimhan válaszolt, te
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hát a Püspökök élete megírása után, de az Édes Posteritásim meg
írása előtt ütközött össze Boddal. Ha az Édes Posteritásim a Püs
pökök élete előszava volna, feloldhatatlan volna az ellentmondás, 
hogy a mű előszavában védekezik a művet ért bírálat ellen.

Bőd Péter és Hermányi Dienes József vitája a püspökéletrajz- 
gyűjteményeikből sugárzó felfogásuk eltéréséből fakadt. Az 1750- 
es évek közepén mindketten írtak az erdélyi református püspö
kökről: Hermányi Dienes József 1752-ben, Bőd Péter pedig 1756- 
ban a latin nyelvű Historia Hungarorum ecclesiastica részeként 
(e mű bizonyos részeinek anyagát, az I. kötet II. könyve X. feje
zetét és a II. kötet III. könyve XVII. fejezetét jelentette meg 1766- 
ban magyar nyelven ezer példányban az enyedi sokadalom idejé
re Smirnai Szent Polikárpus címmel). A könyvet 1768-1769 for
dulóján kormányszéki határozattal lefoglalták; az egyház nem vet
te védelmébe a művet.9 Hermányi püspökéletrajzai kéziratban 
maradtak, de az idők folyamán legalább 12 másolatuk született, 
ez elég nagy kedvességre utal. A Smirnai Szent Polikárpus elöl
járó beszéde és az autográf kéziratkötetet bevezető Édes Posteri
tásim egymással homlokegyenest ellenkező írói célokat fogal
maz meg. Hermányi, mint írja, elvszerűen törekedett rá, hogy a 
püspököket ne mint angyalokat, hanem mint embereket írja le, 
hibáikkal, fogyatkozásaikkal együtt. Bőd ennek az ellentétét tűzte 
ki célul: „azoknak megeshetett fogyatkozásaiknak szemétdomb
ján én az olvasót megállítani nem céloztam [...]. Holott az Isten is 
a feledékenységnek tengerébe kívánja azoknak erőtelenségeiket 
bémeríteni”. Meglehetősen gorombán kirohan „valaki” ellen, aki 
„egy írásában [...] az istenfélő, jó embereknek erőtelenségből esett 
fogyatkozásaikat szedte egy rakásba, jócselekedeteikről semmit 
nem emlékezvén. [...] De micsoda gyönyörűség valakinek mos
lékban mosdani, a szemétdombon mulatni?” (6a-6b.) Hermányi 
az Édes Posteritásimban kedveszegetten vállalja el a „szemétdomb” 
minősítést: „talán csak különb-különbféle dolgoknak szemétra
kása ez. [...] De ki tudja? Hátha ennyi szemét között valami ara
nyat is olykor fog találni egy gondos elme?” A két írói hitvallás 
időrendje szerint tehát vitájuk szóban folyt: a két elöljáró beszéd
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egymásra reagál, vagyis mindketten ugyanazon beszélgetésre re
agálnak.

Még így is maradt egy kritikus kérdés a Püspökök élete szö
vegtörténetében.

Gyenis Vilmos föltételezte, hogy Hermányi hagyatéka legalább 
részben Bőd Péter kezébe került.10 Föltételezése bizonyítékának 
tekintette azt is, hogy a Püspökök élete minden fennmaradt máso
latában hiányzik egy szövegrész (vagyis magából a másolatok ere
detijéből hiányzott legalább egy levél): a hiányt minden másoló 
jelzi üres hely kihagyásával vagy „Hic/Hinc quaedam desunt” meg
jegyzéssel. „Ha Bőd kezébe került Hermányi halála után a kéz
irat, s ebben a Hermányi-hagyaték sorsát ismerve aligha kétel
kedhetünk, feltételezhetjük, hogy nem szívesen látta a szöveg
ben a reá nézve dehonesztáló jellemzést [...], ezért könnyen el
képzelhető, hogy ő semmisítette meg a hiányzó szövegrészt” -  
írta.11

A kézirat előkerülése után világossá vált: az inkriminált levél 
már Hermányi autográfiájából hiányzik. Itt a szöveg a kivágás előtt 
valamivel hosszabb, mint a másolatokban, de nincs folytatása: eb
ben a kéziratban az volt az utolsó levél, és a kivágással a szöveg 
vége is megsemmisült. Az alfa ősmásolat oldaltördelése más volt, 
nyilván kisebb formátumú, apróbetűs levelekből állt, és megőriz
te a szöveg zárását. Azaz: x szövegrész megvan az autográfiában, 
de hiányzott az alfa másolatból; y szövegrész nincs meg sem itt, 
sem ott; z szövegrész nincs meg az autográfiában, de megvolt az 
alfa ősmásolatban, ennélfogva megmaradt a másolatokban.

Bárki volt az, aki a levele/ke/t kivágta, mindkét kézirat, az au- 
tográfia és az alfa ősmásolat is a kezében volt. Igazán nehéz el
képzelni olyan helyzetet, hogy mindkét példányból Bőd Péter vág
ta volna ki, mint azt Gyenis Vilmos föltételezte: ezt leginkább 
mégiscsak Hermányi tehette meg.12 Világossá vált az is: semmi
vel nem igazolható, hogy Hermányi kéziratai Bőd Péterhez ke
rültek volna (A  Sidók Talmudjának másolásától eltekintve, az pe
dig történhetett akár úgy is, hogy Bőd annak rendje és módja sze
rint kölcsönkérte a kéziratot). Még így is nehéz kikövetkeztetni,
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miért távolította el Hermányi a kéziratrészt oly gondosan. Az au- 
tográfiában a megmaradt rész Bethlen Kata három nevezetes clien- 
sével végződik. Talán a három kolléga jellemzése volt az, amit a 
vitáktól egész életében húzódozó szerző megsemmisített, nem 
akarván élezni a helyzetet.

A kézirat kiadását tehát több rétegű jelentősége teszi szüksé
gessé: a még kiadatlan részek esetében az egyháztörténeti és 
művelődéstörténeti jelentőségű szövegek közrebocsátása; A Nagy- 
enyedi Venerabilis Tractus esetében az, hogy most a teljes szöveg 
a szerző kézírásából közölhető; a szerzői vallomásnak felfogható 
Édes Posteritásim és a legolvasmányosabb Hermányi-mű, a Püs
pökök élete esetében az, hogy a szerző kézírásából most a hiteles 
szöveg jelenhet meg. A kézirat és a kiadás legnagyobb hozadéka 
a hozzájárulás a 18. századi alkotói módszerek jobb megértésé
hez.

Kötetünk mindemellett azonban talán élményt is nyújt a 21. 
századi olvasóknak, megmutatva, hogy a szövegek írása óta el
telt két és félszáz év csak nyelvtörténeti értelemben hozott vál
tozást, „embertörténeti” értelemben nem: e lapokon eleink ugyan
úgy küzdenek, veszekednek, vitatkoznak, szeretnek és gyűlöl
ködnek, mint mi, kései utódok. „Mások úgy írhatják le őket, mint 
angyalokat; én úgy, mint embereket” -  tűzte ki célját Hermányi 
Dienes József. Elérte a célt: emberként állnak előttünk a rég
múlt idők szereplői. S.

S. Sárái Margit
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Édes Posteritásim,1 ha kik lésztek!

[1]

Annyi, minden-féle, jobb ’s roszszabb írást készítettem  én, 
hogy Ti azt tsak egyszer meg-olvasni is unni fogjátok: Nintsen 
is ellenemre, ha mind öszve-szaggatjátok, vagy hammuvá égeti
tek is: Ti többeket vagy jobbakat írjatok. De, ha némelly más Irásim- 
nak kedveztek is, ezt vessétek a’ szemétre ha úgy tetzik; mert, 
ha nékem fáradtságomban állott is, talám tsak külömbb-külömbb- 
fele dolgoknak szemét-rakása ez. Légyen is; mindazáltal látván 
hogy mások rakás tabákot2 metélnek ’s pipálnak, mások tabákat 
törnek ’s pixiseket3 töltenek, én pedig ezekhez nem tudok; azok 
helyett ezt az írást írtam idö-töltésböl egyszer-másszor: igy ló
gattam a lábaimat mint a’ rest, hogy meg ne ’sibbadjanak. De ki 
tudja? hát ha ennyi szemét között valami aranyatis ollykor fog ta
lálni egy gondos elme! Láttatnak a dolgok nagy részint kitsinyek- 
nek; de nagyobbakról való elmélkedésre adhatnak okát. Bár bi
zony az én édes Atyám is irt volna valamit; én jo szivei szemlél
tem volna benne az ö idejebeli Ecclesiastica és Politica aetást;4 de 
nékie nem volt meg tsak egy lineani5 e’féle írása is, hanem a’ sok 
ideális predikatziok, mellyekre kevés vagy semmi szükségem 
nem lévén, adtam Pap Sógoraimnak;6 sőt szegyenlettem, midőn 
nálam Eklesiai Historiá- [2] ra7 tartozó jegyzéseket kerestek, mint 
Esperest fiánál ’s nem tudtam mutatni; de az én Atyámat meg
menti az ö sok egyéb fáradtsága és baja. Utói a’ mi Püspökjeinket 
úgy írtam le, hogy azokból őket jobban meg-esmérhetitek, mint
ha az ö felettek el-mondott hazudozó Alkalmaztatásokat mind hal
lottátok volna; m ert én tudom hogy igazat írtam felölök: tudtam 
többeket is, de a’ keveset is elégnek tartottam, mások úgy irhatják-le 
őket min Angyalokat; én úgy mint embereket. írhatnék én az Enyedi
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Professorokrol és némelly más Belső8 emberekről is sok szomorú, 
és sok jó dolgokat is; talám nem is ártana, hogy szemlélhetnétek 
azokban mint tettük magunkat méltatlanokká a’ mi békeségünk- 
re, Evangyeliomi szép Religionkra,9 Papi szent méltóságunkra; 
hogy mikor el-veszen I[ste]n tőlünk minden e’féle Ditsöségeket, 
azt mondhassátok: Igaz az Isten itél[e]te! de talám az illyetén go- 
nosságok[na]k hiteles Documentumit más Irásimban fel-talaljatok. 
En magam a’ leg-gonoszabb külső10 Emberektől is semmit nem 
szenvedtem a’hoz-képest a’ mit szenvedtem az Enyedi két ifjabb 
Prófessortól;11 de az I[ste]n légyen Irgalmas nékiek, a’ ki úgy meg 
is hátrálta őket ’s lágyította sziveket hogy most jo kedvel mutat
nák magokat jo-akaróimnak lenni; de én még tsak félek ö-tölök; 
ők pedig az ellenem való őszve pilatuskodás után egymást gyű
lölik, s ellenem való machinatiojokat azzal szépítik hogy egyik a’ 
másikra veti etc.

d. 27. Dec. 1752. Enyed
Hermányi Jósef
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[Püspökök élete]

TOFEUS MIHÁLY Református] Püspökről, tréfás dolgok:

Ä Sz[ent] Ministerium1 Szent-Györgyi Dávidot akarja vala Püs- 
pökjének választani; de a’ Fejedelem Apafi Mihály2 Tófeust, mint 
udvari Papját, insinuáltatá;3 azért, sok sok sugás-bugás és con- 
sultatiok után, fejet hajta az Egyházi rend a’ Fejedelemnek ’s lön 
a’ Püspök Tofeus; Ki is elö-állván, hivatalja szerint, a’ Ministerii 
Candidatusokat4 ki- állatá a’ szokás szerint; de olly kemény be
szédekkel éle, hogy két Candidatusok lovokra kapának ’s el-nyar- 
galának a’ Sz[ent] Generálisból;5 mellyen Tofeus láttaték is bú
sulni.

Azután idővel Három-Széket bé-visitálá, lévén mellette egy 
Compania Militia6 is: Holott is magával hordozá a’ fél-szemü Ja
kab Esperestet7 Akinek egyik szemét egy hajdú karddal vágta vala 
ki Tövissen a’ kortsomán Tövissen:/ Ekkor vádoltaték a’ Körösi 
Mester azzal, hogy nyári napokban tsak két vén Aszszony frequen- 
talvan8 a’ Templomát, haragjában Szerelem verseket éneklett volna, 
mellyért az egyik Vén Aszszony a’ M estert igen ditsérte volna, 
azt mondván, hogy annak a Megyés Diáknak méltó volna meg- 
aranyazni a’ száját. De a’ Püspök a’ M estert az Eklesiábol ki-veté: 
A tréfás és ravasz M ester pedig egy hát szitával szembe jőve a’ 
Püspökkel az útban és a’ szítakat bé-mutatá ajándékba; mond
ván, hogy ö Szita-Bányai ember;9 De midőn a’ Vak Jakab meg-je- 
lentette volna a’ Püspöknek, hogy ez a’ Körösi le-tett Mester, 
fel-szabaditá a’ büntetés alól ’s el-botsátá jo-válaszszal. [180]

Tófeusnak Udvari Pap korában, tsak próbára, nem arany, ha
nem folyo ezüst pénzül, küldé-meg a’ Fejedelem Aszszony,10 az

[179]
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esztendőre való Salariumat;11 mellyet is a’ Hop Mester le-tölte a’ 
Tófeus asztalára: Tófeus pedig ragadván a’ nád-páltzát és ide s to
va véré a’ házban ugyan peng vala; és haragoson ezt mondá: Mond 
meg Aszszonyunknak, hogy az én predikatziom nem ezüstös, ha
nem aranyas. Az Úri ember azonban12 a’ pénzt fel-szedegete a’ 
mint lehete ’s viszsza vive.

Ezen Tóféust Püspökségében meg-látogatá Dési Márton a<z> 
N[agy] Enyedi Professor; de süveget sem vete Desinek, sem le 
nem ültete házában. Dési is, minekutánna eleget udvarlott volna 
talpon, el-mene a’ szállásra; mentében ezt mondván az ötöt kísérő 
Deákjának: Hie homo certe non est regenitus.13

Közép-Ajtai Pap lévén Köpetzi János igen kurvás ember/:kit 
a’ hazámban Hermányban laktában en is esmértem:/ Ország István
ná nevű paraszt Aszszony mellöl ugratják-fel egy hajnalban; Melly 
miatt az Eklesia János Papot turbálni14 akarván követségbe külde 
Fejérvárra a’ Püspökhöz; de János Pap is kintelenitetek el-menni. 
Holott is monda Tófeus János Papnak: Miért tselekedted ezt? mert 
ha valamit nem néznék a’ Fejérvári piatzon üttetném-el a’ feje
det. Mentegetvén magát a’ szegény Pap, monda: Nem egyébért 
mentem oda, hanem Brassóba szándékoztam ’s egy kereket akar
tam furatai. Mellyre nagy haraggal monda Tófeus: Honn fúrj! honn 
fúrj! Ez a’ János Pap hala-meg 90 [181] esztendős korában, és e’ 
volt egyik utolsó szava: Én Istenem! bár-tsak még tiz esztendeig 
élhetek vala, hogy meg-térek vala!15

NAGY-ARIJÓSEFRÖL Apafi Fejedelem’ Udvari Papjáról:

Mikor ez a’ drága jó ember, ’s abban az időben/:’s talám e’ mos
taniban is, ha élne) incomparabilis16 Pap, a’ Fejedelmi Udvarban 
a’ Papsághoz fogott ’s elsőbben predikállott, úgy meg-tetzett a’ 
többek között Tófeus Püspöknek, hogy házához menvén ’s a’ ház
ban alá ’s fel sétálván, egy-nehányszor igy szólitaná-meg a’ maga 
Feleségét: Feleség! Feleség! Papotska ám ez! adjuk néki Sárát, 
’S adta is volt azt a’ leányát17 Nagy-Árinak, kitől való fia Nagy-Ari
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Josef Enyedi Hadnagy vala egy időben; szelíd ember és igen fa
cetus18 a’ beszédében; Vala egy erköltstelen felesége is, kitől való 
ez a Bogáton lakó Nagy-Ari Bentzik, a’ ki ebben igen singularis19 
példa, hogy igen idején meg-házasodék ’s meg-öszüle; de egy idő 
múlva az ősz haja oda lön, ’s régi színébe öltözék a’ haja. Ennek 
a’ Nagy-Atyja Tofeus /:a’ mint a’ Testamentumának extractusát20 
láttam) mind özvegyének, mind leányinak igen sok arany, tallér, 
és egyéb pénzt hagyott volt, úgy hogy az a’ summa sok ezerekre 
ment.

De térjünk viszsza a’ Néhai T[iszteletes] Nagy-Ari Josefre: 
Ez ollyan buzgón ’s könyhullatásokkal való könyörgéseket tészen 
vala, hogy a’ Pogány Törökök is azt látván, arra fakadtak ki, [182] 
hogy ha azt az embert az I[ste]n meg nem hallgatja, senkit meg 
nem hallgat. Kiváltképpen látván, hogy az ifjú Apafinak21 mint van 
esze, az Austriai F[elséges] Udvarral ’s az Erdélyi Urakkal dol
ga; mint ejti az Ország ’s Fejedelem ö magát hamis hitbe, ’s abból 
mi következnek a’ Réformáta Eklesiára; ki-fakadt könyörgésé
ben, a’ Fejedelem hallattára illyen szókra in Cultu publico:22 Uram 
Isten nintsen Fejedelmünk! Gyermek Fejedelmet adtál nékünk!23 ’S 
azonban a’ szákállán hullott le a’ könyve. Ekkor mondotta volt el 
ama fulminans24 predikatziot25 is Ország Gyűlésén ex Jerem[ias] 
38. 22.* melly nálam is meg-vagyon; mellyért sokan féltették, hogy 
Teleki Mihály meg-öleti; de nem lett az; sőt azon napon Teleki 
ebédre hívta maga a’ Veridicus Concionatort.26 Teleki el-esven 
Törts-váránál, ugyan Nagy-Ari Josef parentalt27 felette; melly pre- 
dikatziojat en is olvastam ’s tsudáltam.

Minthogy pedig ez a’ Nagy-Ari épen Incomparabilis Pap volt, 
viszsza is élt a’ Fejedelmi Udvar az ö promtitudójával28 és jám
borságával; és ollykor harangozáskor izent Textust29 nékie a’ melly- 
röl mindjárt predikálljon; Mellyre hirtelen elmélkedvén, néha a’ 
sietség miatt a’ palástját az alljánál fogva vette nyaka körül ’s úgy 
talált ki-indulni házából; a’ mint a’ fiától hallottam.

* 22. a sor fölött beszúrva
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Némethi Sámuel Kolosvári draga Professor irt ennek egy igen 
szép Epitaphiumat,30 melly ki-nyomtattatott;31 tartom én is, ’s bi
zony méltó meg-olvasni. [183]

VESZPRÉMI ISTVÁN PÜSPÖK-röl holmi léhás dolgok:

Ez az Ember Udvarhelyi Papságában, midőn az en édes Atyám 
Hermányi Péter is ott a’ Gymnasiumban Seniorotska32 volna, ollyan 
hirt hallott vala, hogy Apor István személye szerint el-jöne ’s el
foglalná a’ reformata Scholához való egy asztag búzát, még pedig 
a’ Jesuiták Seminariumjához.33 Maga melle vévén azért az Atyá
mat Veszprémi István, nap-estig az asztagnál várá Aport egy he
gyes-tőr páltza34/:mellyet abban az időben a’ papok igen viseltek; 
de a’ Nemet bé jővén tilalmas fegyvernek kezde tartatni az a’ sica)35 
lévén nála; de Apor nem superveniála.36 Akkor haza mene Veszp
rémi, és monda az Atyámnak: Frater Senior, Frater Senior!37 Nem 
jöve-el Apor István az ördög lelkű: Bizony dolog, bizony dolog, 
hogy ha el-jö vala, ezt a’ páltzát a’ hasába gyakom38 vala.

Ez a’ Veszprémi szálas, termetes, szó-ki-mondó, bátor ember 
vala; de a’ Felesége igen borozó részeges Aszszony vala /:’s min
den gyermekei is) de az Aszszonyhoz, res mira!39 kurva hir még 
sem fért soha. Két fülű fazékkal állott ollykor a’ bor a’ konyhán 
Veszprémmé előtt, ’s midőn látta, hogy szintén40 rajta éri a’ Férje, 
bé-zuditotta az Aszszony a’ bort a’ moslék közzé. Veszprémi Ist
ván pedig igen szidogatta a’ német Bernhajder-rel.41 Ezt a’ Tudós 
embert elsőbben ütötte-meg a’ Gutta az Udvarhelyi Predikálló- 
székben könyörgés közben; De azután Püspökséget ért és viselt 
25 esztendeig. [184]

Mikoron leg-utolszor Synodus generalist tartana, es az Atyám 
is, mint Esperest, jelen volna, ott ezek estenek: I.) Az a’ fractus42 
Püspök tsak úgy ült a’ Consistoriumban43 mint egy néma Oracu
lum:44 hanem a’ gyűlésnek egyik napján del előtt, igen halkai,45 
nagy későre, a’ szokat meg-kettöztetvén ’s hármaztatván monda: 
Bizony dolog! Bizony dolog hogy, hogy, meg-halok éhei. Melly
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szavaira nagy hallgatás vala. E’ pedig azt tette, hogy a’ Veje és 
ama részeges Leánya46 mindenét lopták és ötöt semmissé tették. 
Az a’ Jutka nevű bor-sák leánya /:ki Vénségében volt itt Enyedi 
Parochiámban alamisnájért.) illy hallatlan háládatlanságot is tse- 
lekedett az édes Atyjával: Észre vévén hogy az Atyja, tőle való 
féltében, valami arany ’s tallér pénzt a’ derekán hordoz éjjel-nap
pal; addig intselkedék nyomorék Attya után, hogy feredöbe ültete; 
’s mig a’ Püspök a’ kádban szunyokála,* a’ tüszüt47 Jutka meg-üre- 
sité ’s üveg darabokkal ’s egyéb tserepekkel meg-tölté, ’s mintha 
mind transubstantialta48 volna, ott hordoztatá Vén Atyjával éppen 
addig, mig reá szorula; ’s akkor vévé eszre a’ Vénség a’ nagy által- 
állatozast.49 ’S az e’ féle miatt félt a’ szegény Püspök az éhel-ha- 
lástol. Végezteték azért ekkor, hogy a’ Generalisbeli jövedelem 
lenne egészszen a’ Püspöké; de az után a’ Successori50 is azt a’ 
próventet51 el-seprék az Esperestek elöl; ha ez után nem fordul 
jobban. Dél után, azon [185] napján a’ Sinodusnak, ismét meg- 
szólala a’ Püspök és monda: Bizony dolog! bizony dolog hogy, hogy 
sok Püspök vagyon. Melly szavára az adott alkalmatosságot, hogy 
a’ Consistorialisok52 ebéd után voltának ’s vígan ’s bátran discur- 
ráltanak ama’ mondás szerint: Foecundi Calicus quem non fecere 
disertum?53 II.) Mikoron ’a[!] szokás szerint, könyörgene a’ Püs
pök a’ Ministerii Candidatusokért, igy ejtette beszédét: Ur Is
ten! mi ezeket a’ te szolgaidat ki-botsatjuk a’ te szőlődnek növe
lésére; te azért áldd-meg őket -  áldd-meg a’ jelenvalo eledeleket 
is, mellyeket hozzánk veszünk testünk’ táplálására! III.) Az édes 
Atyámtól pedig igy butsuzott-el: Adja Isten! édes Hermányi Uram! 
hogy egymást láthassuk a’ más világon jó egésségben.

Ezt a’ Veszprémi István Püspökét vette volt reá Betlen Mik
lós, hogy consentialna és subscribálna54 az Amstelodami pénznek le- 
hozásában;55 Mellyet Betlen Miklós a’ Taratzközi jószágra, Grófi 
titulusra, és Sz[ent] Miklósi Kastelra el-költe ’s meg nem fizet- 
heté. Melly subseriptióért56 Veszprémit igen keményen szembe

* szunyokála jav. ebből: szunyókáld
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fogák a’ Papok egy Generalis Sinodusban; de midőn magát nem 
menthetné, monda: Kedvezzen57 K[e]g[ye]lmetek énnékem; mert 
a’ gutta újonnan meg-üt engemet. Melly szavára felele Eszéki 
István, igen kemény ember: Ütötte volna meg K[e]g[yelme]det 
ez előtt tizen két esztendővel; ne metz-[186] hette volna meg 
K[e]g[yelme]d az Erdélyi Eklésiának torkát.

BONYHAI GYÖRGY Püspökről.

Ez igen termetes, szép tekintetű, szelíd és gravis58 ember vala. 
Valának pedig nékie három leányi; de a’ kissebb vala legszebb és 
katzérabb természetű; meg is férgesedék osztán M[aros] Vásár- 
helytt. Melly esetnek hire minden felé ki-menvén nagyon örülék 
a’ Pápisták ’s igen szégjenlek a’ Reformátusok a’ Püspöki háznak 
illyen eleven gyászát. Esék azonban hogy ama’ Nagy Pápista Ur 
Torotzkai János /:ki azután Thesaurarius59 vala) menne Mezöségi 
jószágába nyaralni; holott is udvarla néki egy szomszéd Reformatus 
Nemes ember; kit noha Torotzkai nem igen kedveli vala ob reli
gionem et contentiones de finibus Territorii;60 mindazonáltal ebéd
re maraszta, hogy mortificálhatná.61 Vala pedig a’ Nemes ember 
elmés és köny-olvasó Értelmes. Monda azért Torotzkai János ebéd 
felett a’ Nemes Embernek: Tűdé Kjed újságot? Feleié a’ Nemes 
ember és monda: Nem tudok meltoságos Ur; de ha N[a]g[yságo]d 
méltoztatik parancsolni, meghallgatom az újságot. Mellyre mon
da a’ nagy fejű Torotzkai János: Hallaé Kjed? a’ Kjetek Püspöké
nek leánya megfattyazott. Mond erre a’ nemes Ember: A’ Leányáé 
Méltoságos Ur? Felele Torotzkai: A’ Kjetek Püspöke’ leánya bi
zony! Mellyre monda a’ Nemes Ember: De pedig hogy a’ leánya 
’s nem maga, mint hajdan a’ N[a]g[yság]tok Pápája Romában:62 
bizony a’ leány ollyan az eb lelkű, hogy ö úgy jár ha férjfi fér mel
léje: azt bizony én is tsudálom vala, ha a’ Püspök fattyazott volna 
meg. Erre* meg-némula az Ur. [187]

' Erre jav. ebből: Ezzel
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M[AROS] VÁSÁRHELYI ISTVÁN Püspökről.

Ez N[agy] Enyedi Fö-Pap vala: mértékletes ember az italban, 
az ételek között pedig igen szereti vala a’ parasztosabbakat p[él- 
dának] o[káért] borsót, lentsét, alutt-tejet; beszédében is és erköl- 
tsében darabos vala igen; mellyért Deáki Josef Püspök igen nagy 
paraszt embernek mondja vala.

Esperestségében Partialis Sinodust63 tartván az Enyedi Kas
télyban,64 kéredzék-ki a’ házból, mások hivatalára, Érsek Újvári 
Sámuel nevű szegény Prédikátor; kinek is igy felele: Ulj-le a’ seg
gedre. Az Enyedi Tanáts Károlyi Sámuelt másod magaval követ
ségbe küldé egykor hozzája, valami keményke izenettel /:a’ mint 
hallatott) azzal, hogy őket ne szólitaná olly durván ezzel a’ szóval: 
Atyámfiái. Mellyért meg neheztelvén, e lön a’ Válasz: Bolondok 
vagytok.

Generalis Notariusságában,65 Kubunyi nevű Táblai Procurator,66 
holmi Causaban Párt67 kívánván in figura Synodi Generalis,68 és 
ezt a’ szót akarván protocolaltatni: I[ncattus] petit Pár.69 hátra for- 
dula ’s monda: Adnak szart.

Püspökké nehezen is lehete ’s későre is lőtt vala ez az Em
ber, ezen durva -  daraboságáért és hogy ajándék-vévö embernek 
tartatnék. Ennek Püspökségében esének ama nagy dolgok, hogy 
Miko Ferentz Ur egy lutskos70 M esternét venne el feleségül go
nosz uton-modon: És Bonyhai György Esperest is Bánffi Imrét 
hites Mátkájától választá-el nagy summa pénzért; és Teleki Sán
dor a’ Bánffi Mátkáját Nagy Susánnát, a’ gyenge kis-Aszszonyt, 
mint a Vén Sas a’ tyuk-fiat, el-kapá. melly miatt a’ Fels[éges] Ud
var a’ Reformatus Statust71 megrettenté; ’s Bonyhai Esperestségét 
el-veszté ideig etc.

SZIGETI ISTVÁN Püspökről

Következik vala ez a’ Tudós ember Generalis Nótáriusnak: de 
az Urak factioja72 eleibe téve Szathmári Mihályt a’ M[aros] Vá
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sárhelyi Collegiumnak szelíd és Tudós Professorát: de Szathmárit 
a’ felesége ki-nyughatatlankodtatá Erdélyből ’s úgy succedálhata73 
Szigeti István a’ Notariusságban: azután lett vala Püspökké is; de 
az Enyedi professorságról le kelle mondani: már pedig Esperestség 
és Ecclesia kell vala néki. Az Enyedi Tractus74 Esperestsége pe
dig vacal75 vala az Hunyadi Márton halálával; el is nyeré az Espe- 
restséget, Kibedi András machinatioi ellen; de hátra vala a’ Ca- 
tedra;76 meg-üressiték azért az Urak az Enyedi Kastelybeli paro- 
chiat, M[aros] Vásárhelyi Professorságra promovealván77 Nádud
vari Sámuelt az Enyedi Fö-Pápot, ki azután apostatált78 is. Az Enyedi 
Tanáts azonban praktikái vala, mint obstálhatna,79 hogy néki Püs
pök Papja ne lenne, ne hogy a’ nyakokra ülne ’s Boros-Botsárdi 
borait is be-hozná cum infractione Privilegii.80 A’ Püspök Szigeti 
Istvánt azonban Szebenben a’ gutta meg-üté ’s Enyeden nem so
kára meg-hala. Akkor az Enyediek nékem adának hivatalt, a’ má
sodik Papságból az Elsőbe; és minden kedvem ellen bé is vivének, 
consensust81 adván a’ szegény clinicus82 Püspök is.

Ez a’ Szigeti István Püspök, ifjúságától fogva Kollegiomi ifjú
ságot igazgatván, az Eklesiai egyéb igazgatáshoz igen vékonyon 
tud vala, el-annyira hogy tsudálkoznánk; de a’ Nótáriusa Kibédi 
András /:kit vagy tizen hat Pap egy dél-utáni eszszel83 Esperesté 
is választott vala, ’s hogy [189] akkor el nem nyerheté tsak-nem 
kezét-lábát évé meg:) Hunyadi Márton Esperestjétül nagyon meg
tanulván a’ directiót, meg-nyeré, hogy Szigeti István igen betsülné 
és szava után járna; sőt Szigeti Istvánt a’ Császár Arrestomban84 
vettetvén ártatlanul,85 Kibédin fordula meg az esperestség azon 
esztendőben is. melly Arestumnak históriája nagy volna ha ide 
írnám; írhatnám is valami részből, minthogy a’ Püspök el-viteté- 
sét szemeimmel is néztem.

A’ sokszor említett Szigeti István, feles86 Papoknak jelenlétek
ben akara valami Dispositiót87 tenni az Erdélyi Reformata Eklesia 
aránt, p[éldának] o[káért] hogy Magyar Oskolák állitassanak-fel 
’s. a. t. de olly szapora pergéssel mondotta a’ mit mondott, hogy 
a’ leg-serényebb írok is nem adsequalhaták;88 holott ö az előtt 
egésséges korában igen halkai beszélő ember vala.
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Egésséges korában járt az elméje azon is, hogy esnénk a’ ma
gyar nyelvnek, és pallerozgatnánk, a’ sok szükségtelen deákizálást89 
is hánynok-ki belőle: Volt is magának ollyan magyarsága, melly- 
ben deák szók nem voltak; a’ régi el-nyomult magyar szók elö- 
jártak szép hathatóssággal. Vala közép termetű, izmos, egésséges, 
piros ember: az ételekben éppen nem válogató; a’ bort igen jól 
biró Vendég; de a’ kinek nyelve soha a’ böv bortol is nem botlik 
vala: Beszédei hasznosak valának ’s ember rágalmazás nélkül valók: 
Visgálás nélkül nehezen hivő: Igen erős nézésű Ferjfi ’s. a.t.

[190]
Ősz Vénkorában, Özvegységében, egy leány szolgálója az ár

tatlan Vén jámbornak meg-terhesedék egy Létzfalvi nevű kurvás 
legénytől; de nem akarván a’ leány a’ lator legényre vallani spe 
matrimonii lactata;90 hanem tsak himezvén-hámozván, hogy ö egy 
István nevű embertől esett meg, gyanúba hozá a’ jámbor Vént; 
egy Barothi István nevű mérges Deák pedig Vén latornak is szi
dalmazván sokáig itt tekerge a’ Városon Néhai Köblös János és 
az akkori Tanáts titkos és álnok tutelája91 alatt; Kinteleniteték 
azért az öreg Szigeti magát inquisitione mediante ki-tisztitani és 
justificaltatni92 Igeni Generalis Synodusban; holott is a’ Non-Com- 
parens93 Baróti vasra itélteték; de az Enyedi Tanáts kezét nem 
tévé reája, hogy Nemes Ember volna, holott az ég alatt egy tal- 
palatni öröksége sem vala, ’s az attya is egy pasquilusokat94 íro
gató és senkit nem betsüllö gonosz Pap vala. de Szigeti István
nak a’ tanáts nem vala barátja.

Voltak e’ nagy Embernek több szomorú fátumi95 is az előtt; 
mint az, hogy az első felesége /:szép, kényes Aszszony:/ Betlen 
Istvánhoz adta vala magát, ki is a’ Szigeti István házánál tart vala 
szállást, és még akkor tsak tsödör ifjú vala az a’ hitván Gróf: a’ 
Fia felöl Szigeti István felöl is hallaték rósz hir, hogy a’ Szolgálóhoz 
fért; de ez az után Akadémiákra mene ’s le-jövén Magyar Ország
ban meg-hala a’ hitvánság legény. A’ nagyobbik leánya Maria most 
Püspokné: a’ második96 1752-ben in Nov[embris] marada el a’ sze
gény ’simbes Kováts Sigmondtol. etc. De sok volna mind le-irnom 
a’ mit tudok. [191]
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DEÁKIJÓSEF PÜSPÖKRŐL.

Ez igen ékesen-szóló, ’s mind az Urak előtt, mind Eklesiája 
előtt igen kedves Pap vala ’s tudja is vala magát alkalmaztatni; 
tsak a’ Kolosvári értelmesbb Deákok nem igen betsüllik vala taní
tásit; sőt hallottam közöttök, hogy halott felett egy Könyörgés
nél többet nem mond soha. De bizony mondhatott volna ha akart 
volna. Ha Ur hal vala-meg, annak temetéséről nem igen hagyják 
vala-el. Még az Udvari Szolgáktól is hallottam ezt mondani: Lel
kem Deakim, be jo Pap az; ama’ Batzoni pedig semmire kellő. Én 
pedig Batzoni Mátét solidusabbnak97 véltem.

Püspökké tévén ezt az Embert a Consistorialis Urak, inkább 
mint a’ Sz[ent] Ministerium; igen meg-bánták vala; ollyan irre
gularis98 sok dolgai valának. Látván, hogy Három-Széken sok a’ 
hiba, ott egynéhányszor visitála;99 de az Ényedi Tractusban egy
szer sem soha. Oda bé esett volt, hogy Sz[ent] Györgyi István 
nevű tanuló-Társambol ’s igen fajtalan fiúból való Papot, hatvan 
forintig meg-bursáza.100 De meg-jegyzették volt a’ Székelyek, hogy 
sohul tsak egyszer is nem ment Templomba közöttök a’ Püspök. 
Batzonban Synodusban a’ Templomba mentében a’ két karját két 
Páp fogta ’s harmadik hátul a’ palástját. Igen meg is ezüstözte vala 
magát, és tsináltata ezüst nyelű késeket, kalánokat, ezüst tálakat 
tányérokat. De a’ Háza tele vala scandalummal gyermekei miatt; 
noha ditsekedni szokott vala, hogy gyermekeiben meg nem szo
morodott soha. [192]

I.) Ä nagyobbik fia, Deáki Sámuel /:mostan Kolosvári eloquens101 
és tudós prédikátor jo Barátom) akkor édes Atyja káplánja; édes 
Attya biztatásából, hogy, ha meg-házasodik, az egész Kolosvári 
Papság jövedelmét néki adja ’s maga a’ Püspökség jövedelmével 
contentus102 lészen /:noha abban semmi sem tölt) meg-házasodék; 
’s véve feleségül ama’ Néhai jámbor Udvarhelyi T[ölcséres] Mi
hály Kolosvári Professornak kevely, akaratos és veres nadragos 
secularis103 mellé vágyódó Leányát: Celebraltaték104 is a’ lakoda
lom a’ Püspök házánál, feles Urak és Dámák jelen-létében tántzoson. 
De a’ Meny-Aszszony Deáki Sámueltől idegenkedvén külön álla;
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el-mene a’ Testvérjéhez Debreczenbe, fel-tévé a’ pártát. A’ Püs
pök Deáki Josef is Divortiumot pronuntialtata;105 a’ Menyetske- 
leány is egy külső Emberhez106 férjhez-vakarodék; Deáki Sámuel 
is bé-mene Három-Székre /m intha a’ Szamos mellett lud-szart 
nem talált volna, a’ szegény Putnoki István Nótáriusunk szava
ként) ’s az Ólt mellöl az Imreh Famíliából hoza szép Feleséget; a’ 
ki a’ nagy gög miatt, ezüst patkót veretett Kolosváratt a’ tsizmájára; 
De ez nem sokára meg-hala. Az után Deáki Sámuel valami ifjú 
legény[ne]k hites Mátkájához foga; melly miatt a’ Mátkaság el- 
bomla az Ajtoni Synodus Generálisban 1752-ben; de a’ Delibera- 
tumban107 fel-téteték, hogy Tfiszteletes]* Deáki Uram azt a’ le
ányt feleségül ne vehesse. Igaz volté mind a’ mivel Deaki Sámuel 
terheltetett, nemé? nem tudom; mert némellyek előttem dolgát 
szépítették; és a’ Papi irigységnek itt sokat tulajdonítottak; név 
szerint Beregszászi Mosesnek a’ Dési Papnak ki között ’s a’ Kolos- 
vári Papok között ellenkezés vagyon. [193]

II. ) A’ fen-emlitett Deáki Püspöknek Cognomenii108 fia Josef 
egy részeges helluo;109 kit az Attya a’ visitatiokban magával hor
dozván, esmerik most is az Esperestek. Azt tudom, hogy Enyeden 
is ejtszakákon annyira insolenskedett,110 hogy a’ hadnagy fenye
getve ment reája, ’s úgy tsendesedett. Ez Seribája111 vala az Attyának, 
minthogy Cancellista Deák112 vala, ’s a’ Törvényt meg-büzgölte113 
vala.

III. ) A’ harmadik fiú Deáki János, szép elméjű ’s formájú gyen
ge ifjú vala mikor láttam; De Attya hire nélkül meg-házasodék az 
éretlen, bajusztalan, gyenge legény; ’s noha szép Familiáju, jobbá
győs leányra talált volna /:ki sokáig lakék a’ Püspök házánál férj 
nélkül; de nem vala semmi rósz hire) azt az ártatlan Menyetskét 
meg-uná, ’s el-hagyván mene Prussiába114 ’s léve Katonává, az 
hol arestumokat szenvedett; De leg-nagyobb e’ dologban a’ volt, 
hogy a’ F[elséges] Királynénk revocalván115 a’ magyar fiakat a’ 
Prussiai Király mellöl116 sub nota infidelitatis;117 nagyon fél vala a’

' Tfiszteletes] a sor fölött utólag beszúrva
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Reformata Eklesia az Udvar adpraehensiójátol,118 hogy a’ Püspö
künk’ fia az Ellenség földén fegyvert visel a’ mi Aszszonyunk el
len; De onnan idővel háza jött vala. Azt tudom, mert láttam, hogy 
midőn M[aros] Vásárhelyre Synodusba menyünk vala /rholott én 
valék az egyik Concionator ’s a Püspök consentiente Synodo,119 
parantsolá is, hogy azon Predikatziom ki-nyomtattassék; de én 
nem akarám) Ugrán túl utói érők a’ Püspökét ’s köszöntök; és 
mikor ismét Kotsira ülvén mendegelnénk, [194] egy motsáros 
helyen az Attya Hintójabol libotzhoz120 lőve Deáki János az Attya 
orra előtt; de meg sem szólitá róla.121 Másnap pedig, idöre-hára122 
mikor a’ Németek ajtót nyitának a’ Váron, bé-takarodánk a’ M[aros] 
Vásárhelyi Templomba; és a’ Püspök után Deáki János is ezüstös 
kardal bé-jöve a’ Sírása azt akkor eszébe nem vévén; mert nem 
vala senkinek [szabad] fegyverrel menni a’ Várba. De mikor a’ 
Templomból ki-oszlanánk el-ragadák a’ Németek a’ mi kardos le
gényünket ’s vivék a’ Vártára arrestumba.123 Azonban mi asztal
hoz telepedünk a’ Papság háznál, a’ hova el-hozák a’ Püspöknek 
a’ kedvetlen hirt ’s meg-szomorodék igen; de meg-szabadula szé
pen a’ Fiú; mellynek módját unom le-irni minthogy hoszszu; azt 
írhatom, hogy az én opiniom124 ott az egyszer igen sokat használa 
Deáki Jánosnak. Ezt a’ János fiát is divortiálá125 az ártatlan feleségtől 
a’ szegény Püspök, nem tartván ellent benne a’ menyetske is, 
látván éretlen férjének nagy vadságát. Igen hajlandó is vala a’ sze
gény Deáki Püspök arra, hogy a’ Házasokat divortiálja. Én Enyeden 
a’ Szigeti háznál a’ szájából hallottam ezt a szót: Valakik között 
azt a’ szép egyességet nem látom, melly vagyon a’ Kristus és Anya- 
szentegyház között, én bizony bona cum conscientia126 mind el
választanám. Itt mondja vala ezt a’ tréfát is, minthogy éppen ak
kor jö vala a Háromszéki visitatioról: Valék Angyaloson: nem An
gyalos, hanem Ördöngös. mert a’ tájban tépelödött volt meg a’ 
templom előtt az Eklesia ob praecedentiam.127 [195]

IV) Negyedik fiatskája Deáki Püspöknek Pali. Lehet, hogy e’ 
mostan jo Ifjú; de kitsiny korába Herepei Istvánt a’ Vintzi betsü- 
letes Prédikátort meg-husz fontozta vala128 Kolosváratt az Attya 
házában; de senki meg sem szólitá róla.
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V) Vala két leánya is, kiket ’s a’ Feleségét, az Igeni Generalis 
Synodusra el-hozta vala a’ szegény Püspök; de a’ Templomban mind 
az Aszszony mind a’ Leányi annyit suttogtak és nevetkeztek, hogy 
a’ Collegam Dési György Uram Dantzkainéval /:oda való Secularis 
Embernek) modesta129 feleségével, ki mellettek ül vala, öszve-hason- 
littván, Dantzkainét a’ Püspöknéségre érdemesbbnek ítéli vala. Ezek
nek a’ Leányoknak is volt szomorú fatalitások;130 De én a’ házasitás- 
rol egy tréfáját irom-le a’ szegény Deáki Püspöknek: A’ M[aros] 
Vásárhelyi Synodusban hétfőn reggel menék a’ szállására, hogy ki
fogjam az idvezült Atyám részét é Cameratico Beneficio;131 meglát
ván engem a’ Püspök, monda: Tudom miért jösz; nyilván azért hogy 
feleséget kérjek néked: bizony mindjárt menyek, noha fáj a’ lá
bam. Mondák én: Tiszteletes Uram! K[e]g[yelme]d engemet bűnbe 
akar ejteni; mert Szjent] Pál nékem igy szól: Meg-szabadultalé 
a’ te feleségedtől? ne keress feleséget.132 Mellyre monda a’ Püs
pök: Úgy de azt is írja ott: Jobb házasságban élni, mint égni.133 Mellyre 
mondák: Az én részemről az az égés engemet meg nem persel; 
sem a’ pers-büz senkinek orrába nem hat. Monda végre a’ Püs
pök: Ülj-le [196] mellém Hermányi /:hozának azonban valami Theat) 
m ert meg-merem veled disputálni ezt a’ matériát. Mondák én: 
Ne Tiszteletes Uram! mert bizony félek, hogy meg-találom győzni 
az Erdélyi Püspökét gyalázatomra. Valának pedig már ekkor ot
tan sok Esperesek ’s mások. Midőn azért sokáig unszolna tréfából 
a’ Püspök, mondék: Mint szabaditt-fel ö k[e]g[ye]lme az Apostol 
szava alól, ki azt írja, hogy feleséget ne végyek? Monda: Felelj- 
meg magadnak; mert te érted az Apostol szavát. Mondék: Verba 
intelligo prout jacent:134 Én másutt is hoztam elő ezt a’ locust135 
Tudós emberek[ne]k; de nem tudtak meg-felelni. Hoztam volt is 
elő az Enyedi Professorok[na]k asztal felett, ott lévén a’ szegény 
Kováts Sigmond is, a’ ki már a’ bortol meg-bugygyant vala ’s monda: 
Én bizony az el-mult Vasár-nap arról a’ Textusról predikállottam. 
Kapának azért rajta az ifjú Professorok, Borosnyai és Ajtai Uramék, 
’s addig unszolák hogy nékem meg-feleljen, mig meg-haraguvék. 
A’ szegény Deáki Püspök a’ meg-irt tréfát idővel meg-beszéllvén 
a’ M[éltóságos] Praesidens136 Betlen Adamnak, egy torba asztal
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nál meg-emlité, ’s monda tréfából: Töröljük-ki azt az egy igét a’ 
Bibliából, mellyre mondák én: Érettem egy betűt se Kegyelmes 
Uram!

Volnának elmémen több egyéb dolgok is e’ Deáki Püspökről; 
de mindent le-irni unalmas; noha a’ Maradékimnak olvasni nem 
volna ártalmas meg-olvasni idő töltésért. Ezeket mindazáltal fel
jegyzem futura pro memoria.1371.) Mi- [197] dön Gróf Kemény 
László/:ki az után apostatála:/ Kolosváratt sok musikálást ’s tán- 
tzoló vendégségeket tartott volna; monda Néhai Deáki Uram egy 
Predikatziót és ki-nyomtattatván138 a’ Dedicatioban valami a’ félét 
ira, hogy soha gyönyörkodvé Musikát nem halgatot volna, mellyet 
meg-olvasván onnan Szigeti István Püspök, monda nékem: Mit 
ítél K[e]g[yelme]d arról a’ szóról? Mondók: Nem hiszem Uram. 
Az után a’ szegény Deáki Uram is Püspökségében még az orgo
nát is igyekezi vala bé-vinni a’ Kolosvári Templomba.

2. ) Predikálla Szigeti István felett Enyeden a’ Fel-támadásrol 
é Gen. XXXV 29. methodo quodlibetica.139 és akkor succedala a’ 
Püspökségbe is; az Enyedi Esperestségtöl pedig szintén el-tseppene 
Kibedi András, ki a’ Tractust a’ maga szállására gyűjtötte vala ’s 
ott választaték Esperest[ne]k; de az Enyedi Clerus hire és voxa140 
nélkül, mellyet ha akkor ki találok vala pottyantani, vélem, hogy 
a’ jó Kibedi András ki-marad vala; minthogy már az előtt a’ Gene
ralis Synoduson hamis hitben találtatván a’ Gróf Betlen István 
causájában /donga est historia)141 notariusságábol ki-vettetett vala; 
és osztán estve Vásárhelyi András Szászvárosi Tudós Prédikátor; 
de nem igen jó féle ember, az Esperesteket szállásokon meg-járván, 
restituáltaték.142 Melly Causának folyásában én is ott tekergék, ’s 
az akkori Püspöktől143 egy ok nélkül való rijogatast én is nyerék. 
de itt mindent nem irhatok-le. Betlen István azt mondá nékem 
ekkor, hogy ö ellene, a’ Feleségétől 70. arannyat vett-fel Hunyadi 
Márton, Kibédi András és Patai István hasas Pap, ki egy veder144 
bort egy le-ültében fel-tölthet vala. Isten szánd az illyeneket! [198]

3. ) Szokott vala a’ szegény Deáki Püspök igy is kérkedni tré
fából vagy serio:145 En fütyölni nem tudok; én kurva hajat146 nem 
viseltem soha; én idegen Aszszonynak mellyét nem illettem etc.
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Mellyre Intzédi Josef Itelö-Mester, igen jeles tudós ember egy
kor így felelt volt meg: Ä tsak ollyan, mintha én is azzal kérked
ném, hogy ezüstös végű nadrág szíjat nem viseltem soha; mint 
nem is jártam soha utánna. ’s.a.t.

4. ) Említem itt a’ magam vanitásomat'147 is: Minthogy Enyeden 
hajdon Plébánia ház volt a’ kastélybeli Professori ház; azért egy 
is, más is engemet /:mint a’ M[éltóságos] Betlen Adam is:/ Pleba- 
nusnak titulált ’s én is jobb szivei vettem, mintha a’ Fö-Papi szo
kott névéi illettek volna. Lett azért, hogy ezzel engemet vádol
nának a’ Püspök előtt, mintha a’ Pápistáknak nyitanék utat vala
mi gonoszra, noha én a’ féléről még álmát sem láttam vala; melly 
vádolásra a’ szegény Püspök hátam-megé ezt mondotta vala: A’ 
tudomány fújta fel azt az embert; de bizony meg-tanitom. Melly 
szót én meg-hallván, mondék: Nálam a’ tanítás fel fér a’ tudomány 
mellett. Egyébaránt jól tudja vala a’ Püspök mitsoda indulattal 
volnának ellenem némelly Professor Collegáim, ’s írott is valami 
Levelet arról.

5. ) Esék illyen dolog is: Magyari Miklós nevű Lakatost divor- 
tiala az enyedi Tractus a’ feleségétől; de a’ Ferjfiat is Eklesiai recon- 
ciliatiora148 itélék azon deliberatumban a’ sok káromkodásért. ’S 
ezt a’ Deliberatumot Confirmálá149 Deáki Püspök ’s el-hozá né
kem Magyari, de ö nem-tsak nem akará magát a’hoz tartani: ha
nem a’ [199] Püspöknél engemet igen bé-vádola, hogy ö ártatlan 
’s még is ötöt excommunicaltam150 etc. Melly dologért a’ Püspök 
igen illetlen kemény Levelet külde reám. Én viszszá-irék, hogy 
egy embernek simplex151 vádjára Timotheus[na]k sem volna sza
bad igy bánni Egyházi-Szolgával:152 ö K[e]g[ye]lmeje a’ Deliberatum 
de Magyarii reconciliatione;153 ’s már mit tsináljunk. Látván praeci- 
pitantiáját154 a’ szegény Püspök, igen szépen meg vallá vétkét ’s 
reám bizá az egész dolgot; de én is abba hagyám haragomban.

6. ) Esék illyen dolgom is a szegény Püspökkel: Borosnyai Sig- 
mond Enyedi Theologiae Professor melléje férvén Pál Ilonka nevű *

* vanitásomat jav. ebből: vánitásomat
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szegény sorsú leánynak el is vévé ’s poenitentiát155 is tártának. 
Hoszszu volna e’ dolognak históriája; én tsak azt jegyzem ide, 
hogy az ö két Professor társai, post actam etiam poenitentiam,156 
igen idegenek valának ö tőle; a’ mellyet panaszképpen fel-ada ö 
is Levelében a’ Püspöknek. A Püspök mit gondolván kemény fed- 
dözö Levelet írván a’ más két Prófessorra, engemet is fel-teve a’ 
Levél titulusában;157 holott én jól tudtam, hogy Borosnyai Sigmond 
engemet nem vadolt. Vala pedig a’ Püspök Levelében illyen szó: 
Ä ki K[e]g[ye]lmetek közzül bűn nélkül való vessen követ reája158 
t.i. Borosnyaira. Mondák én a’ Level fel-olvasáskor: Ez azt teszi, 
hogy a’ mellyikünk nem parázna a’ vessen reája követ; m ert a’ 
Kristus illyen értelemmel mondotta ezt: Bizony ha tsak a’ kell, 
én ötöt meg-kövezhetem. Meg is írtam ezt a’ Püspöknek; de azt 
bizony bár hallgattam volna el. etc. [200]

BOROSNYAI JÁNOS PÜSPÖKRŐL.

Ez az ember Betlen István Ephorusa159 vala, kinek Tutora160 
vala akkor Gróf Betlen Josef, jámbor, de böv-költö vagy inkább 
tékozló Ur; ’s minthogy ez a’ Betlen Jósef Máramarosi Fö ispán 
vala, ez mostani Papista Püspök161 is, mint Máramarosi Nemes 
ifjú /:akkor religiojára162 nézve is Reformatus lévén) Fő Ispánjá
nak Udvarában lakik vala, és annak Seribája foga lenni;163 holott 
e’ Borosnyai Jánossal belső esmeretségben vala, és majt azon egy 
idő tájban érének is Püspökségre: meg is udvarlá egykorban Bo
rosnyai János Stojka Sigmond Püspökét Szebenben, már amaz is 
Püspök léven; ’s monda Stojka Püspök, egy darabig tartó dispu
tatio164 után: Egy akolnak ’s egy Pásztornak kell lenni; De én most 
a’ Guberniumba165 tartozom fel-menni ’s követem is K[e]g[ye]lme- 
teket; Tartsunk jó hármoniát.

De viszsza-térek Borosnyai Jánosnak régibb dolgaira: Mivel 
úgy beszéllték, hogy ennek Attya Bartzasági ember, és Brassai 
Bírósághoz való jobbágy volt volna; de az Enyedi Collegiumban 
annyira mene a’ tudományokban, hogy a’ fundatusabb166 Deákok
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közül való volna; De midőn officialisnak167 következnék, támada 
egy Ajtai Benjámin nevű versengés,168 a’ tudatlanságban is fel-fu- 
valkodott, mali corvi malum ovum169 Deák, a’ ki az ifjúságnak el
méjét tőle el-idegenité ’s nem választaték; mellyre maga is adott 
okát Borosnyai János néminémü kevélységre ’s mást kevésre be- 
tsülö erköltsével, darabos szavaival, vagy parasztos természeté
vel; vagy minek kellene mondani? Lön akkor ősz- [201] tán Víz
aknai M esterre; ’s onnan mene Leydába a’ Collegium Theologi- 
cumbeli Ordinaria Alumniára;170 holott is sok szép tudományt tanula. 
De ott létében estek illyen tréfás dolgok 1.) Aemilius, igen dara
bos ember lévén a’ Rectorok,171 ’s Aemiliusnak valami Attyafia a’ 
Deákok Szakátsnéja; majt mindenkor egy ollyan kedvetlen formájú 
zuppont172 vittek-fel a’ Deákok asztalára, mellyet a’ magyarok még 
meg-kostolni is iszonyodtak; de magok a’ belga Deákok sem et
ték; Mellyért az Aszszony panaszra menvén a’ Rectorra, el-jö a’ 
kedvetlen ember éppen ebédkor, és egy lábig el-rijogatja az asz
taltól; ’s kérdi a’ két magyartól; Gajdo Dánieltől és Borosnyai Já
nostól, megért idejű és elméjű modestus173 legényektől: Hát ti 
miért nem esztek abból a’ levesből? Mond Gajdó: Néked Uram! 
nálunknál modestusabb Deákid nintsenek; de ne erőltess, hogy 
azt együk a’ mi ellenkezik természetünkéi. Mond Aemilius: Talám 
azt kívánjátok, hogy Magyarországból hozassak néktek Coquat?174 
Mond erre Borosnyai János: Uram! főzesd a’ mi tetzik néked; ha 
nékünk nem tetzenék is, mi senkinek soha nem panaszolkodunk. 
Mond erre a’ Rector: Et tu inter rebelles est?175 De erre meg-tsen- 
desedvén, helyekre ülteté s’ Deákokat h[ogy] ennének. 2.) Jött 
vala Leydába Borosnyai Jánoshoz és Gajdóhoz egy Besztertzei 
Szöts Legény is, rongyoson és gyalog; a’ ki az Imperialis176 Váro
sokon, mint Mester legény, addig bagdátsola,177 mig Hollandiába 
juta, a’ hol nem kell Szöts legény; és a’ Magyaroktól alamisnát 
kére etc. [202] 3.) Angliai peregrinatiojábol178 ide jőve hozzájok 
Nánási András is a’ Társával Tsernátoni Cseh Sámuellel /:melly 
Nánásinak dolgai, Kassai Papságán kezdvén, Huszti és Viski, sőt 
M[aros] Szent-Királyi Papságán le-ereszkedvén, mind az enyedi 
és most Füredi vacantiáig,179 igen emlekezetes Historia. Ez az 
ember igen profanus, de felette ritka memoriáju, ’s eloquentiáju
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ember. Kiről én igen sokat tudok) Ennek a’ Nánásinak kedvéért 
egy-két Mengel180 bort hozatának Leydában Borosnyai Jánosék, 
hogy azonban Anglicana experientiájokat181 ki-beszélenék; de egyik 
a’ másikat addig hazutolá, hogy semmit is ügyiben nem beszéll- 
hetének; hanem Nánási Cseh Sámuelt unszolni kezdé, hogy ho
zasson bort, de az mentvén magát pénzetlenségével, monda Ná
nási: 0  D[omi]ne! miserum est cui glocitat crumena.182 4.) De ezek
nél nagyobb az, hogy Borosnyai Jánostól /:Gajdótol is.) még fel
menő útjában sok aranyat tsalt vala el, ama’ nagy Impostor Baba 
Ferentz; mellyet ott fen meg nem fizethetvén, nagy Desperatiora183 
juta Borosnyai János mind Társával egyben, és akaratja ellen öt 
esztendeig lakék Leydában, ’s úgy jőve le Istenfélő Hollandusok
nak szép segijtségek által, kik közzül egy mind néki, mind Gajdonak 
szép palástot és egy öltöző Leydai posztó köntöst tsináltata; ’s 
úgy érkezvén-le, jőve Borosnyai János Enyedre, minthogy az Urak 
között nem is fogott lenni semmi Patronusa a’ ki hívta volna Ud
varába, ’s vacans184 Eklesia is nem igen vala a’ Hazában; Vagy hogy 
Szigeti Istvánhoz is Akinek Leányát az után el is vévé feleségül.) 
igen bízik vala, kinek igen kedves tanítványa is volt vala. [203]

Az Enyedi Eklesiának állapotja pedig akkor ennyiben vala: Tank
nak benne két öreg papok, M[aros] Vásárhelyi István Püspök, igen 
el-vénhedett erőtlen ember, mondják hogy Tudós Prédikátor volt 
volna az előtt, de már ekkor magából igen ki-fogyott vala ’s le
ülve is predikáll vala; a’ második Prédikátor pedig a’ jámbor, de 
felette borozó ’s vékony tudományu Bajtsi Sámuel vala, ki még 
jól bírja vala magát, de könyve sem vala, nem is tanul vala, ha
nem tsak é Scypho augurabatur185 mind a’ szegény bor-moslék 
Feleségével együtt; kiknek borok Husvétnál tovább nem is tart 
vala, minthogy a’ fiai is helluók valának, ’s a’ leánya is Dósa nevű 
Deákot boroz vala, a’ kitől osztán meg is fattyazott vala. Igassággal 
irom, szivem bánatjával, hogy én, már ekkor Enyedi Deák lévén 
’s igen kívánván tanulni, nem tanultam annyit e’ két Vén Prédiká
tornak predikatzioibol, hogy méltó lett volna a’ Collegium kapu
ján érette ki-lépnem; melly miatt sok kárt vallottam; hanem a’ 
Professoraink helyettek sokszor predikálottak hasznoson, ’s tsak 
abból tanultam a’ Papságot, minthogy nyoltz esztendeig való De-
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ákságomban én nem hallottam Methodus Concionandit186 is az én 
Theologiae Professoromtol is; melly miatt, melly vékony készü
lettel fogtam Papságomhoz, az én lelkem tudja ’s az Isten, a’ ki 
ugyan tsak nem hagyott magamra, hanem mentem annyira, a’ meny
nyire való épület látszik írásaimban. Mikor az Enyedi szép Eklesiá- 
[204] nak ennyiben volna dolga; Az ifjú Köblös János is viszsza 
jőve Bétsböl, ’s minthogy igen szép tudományu ember <volt> 
vala, ’s nem-tsak láta másokkal együtt, hanem'ore liberiore187 is 
kezdé beszéleni, ’s mások is a’ Tanátsban kezdék érzeni az Ekle- 
siának fogyatkozásit. Estek szók Bajtsi Sámuel aránt is, hogy kel
lene amovealni188 ’s jo lenne a’ Betzei Eklesia néki; de az le-tsen- 
desedék hamar, minthogy ö szegény a’ néppel sok romlásban együtt 
szenvedett volt mindenütt;189 Hanem Vásárhelyi Istvánt kezdék 
szorongatni, hogy tartson káplányt, ki addig a’ Collegiumbeliekkel 
sok szolgálatot tétetett. Nevezetesen a’ Borosnyai János ide ér
kezésekor tsak reá is mene, hogy ötöt Káplányul fogadná ’s meg 
is tselekedé<k>; noha a’ Tanáts egy kévéssé abban is gántsos- 
kodék, hogy talám a’ Borosnyai János szava nem fog el-hallani az 
egész Templomban; azért is némelly Senatorok, midőn a’ leg-elsö 
könyörgését mondaná próbára, ülének a’ torony ajtaja felé, a’ De
ákok székibe ’s más meszsze szegeletekre; de ugyan-tsak meg- 
nyugtaták rajta elméjeket. ’s hozzá foga is functiojához. De egés- 
ségtelen lévén még ekkor, és igen gondolkozólag való késedel
mes beszédű Orator, nem igen kedvellik vala; nevezetesen a’ Colle- 
giumnak ugyan nem kell vala; de én hallván hogy dolgát ’s való
ságot prédikál, ’s nem él lehás haszontalan beszéddel /:igen él
vén a’ Van Til Munkaival, mellyeknek én addig a’ neveket sem 
hallottam vala) igen meg-kedveltem, ’s tapasztalván azokból való 
épületimet, igen kezdém frequentalni halotti Predikatzioit is, ’s 
gyakran is prédikál vala a’ két Vén Collegái között, el-annyira hogy 
maga is unná a’ sokát: e’ miatt engemet is igen kéz- [205] de számba 
venni, asztalához hivatni, ritka szép könyveit is mutogatni: az én 
példámon más Deákok is kezdék frequentálni ’s tanításit betsülni; 
De én sokáig nem vehetém hasznát, Torotzkó Sz[ent] Györgyre 
esvén hivatalom. Ott valék azonban Küküllöváratt a’ Synodusban 
mint Deák Disputator,190 midőn ordináltaték a’ Sz[ent] Ministeri-
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umra,191 holott is illyen dolog esék: Hunyadi Márton Ó Tordai Pap 
és Kolosvári Deákból való Nótáriusa az enyedi Tractusnak, Vá
sárhelyi István fractus Püspök öreg-erötelenségével abutálván,192 
leg-elsö Praecedensekké193 iratá Tsepregi Ferentzet és Verestói 
Györgyöt/:két jeles uj Academicusokat)194 ’s utánnok téteté Gajdó 
Dánielt és Borosnyai Jánost, holott ezek amazoknál elsőbbek vol
nának ’s az Akadémiákon is többet laktak volna; De találtatának, 
a’ kik ez ellen a’ rend ellen fel-szolalának más nap a’ Templom
ban; akkor azért Gajdo és Borosnyai eleibe tétetének ama kettő
nek; de Borosnyai szántszándékkal nem üle Tsepregi eleibe, Ve- 
restoi pedig haragoson leg-utol álla az Akademicusokon ’s osztán 
a’ Püspök fellyebb riasztá onnan, ’s azután úgy forgatá magát, hogy 
egy sem úgy, mint Verestoi. ’s.a.t.

El-hullván ’s el-halván az enyedi Vén Prédikátorok, Borosnyai 
János el-éré az Enyedi Fö-Papságot, ’s hozák melléje Nádudvari 
Sámuelt; melly igen sok szomorú dolognak lön matériája és oka. 
Ez a’ Nádudvari Pelsötzi [206] Prédikátor fia vala és tanitaték Pa
takon, holottis lön Deákká ’s asztaláról él vala Nagy-Mihályinak 
az egyik Professornak abban a’ veszedelmes háborgásban, melly 
alig hogy el nem veszté azt az egész Collegiumat is;195 és akko
ron Tsétsi Jánost valami deák versekkel pasquilizálá196 is Nadud- 
vári;197 minthogy ritka Deák poéta vala. melly tselekedeteért utat 
is adának néki vagy véve magának ’s jőve Erdélybe Nádudvari 
Péterhez a’ Szász-városi tudós, eloquens, de borozó és kurvás 
Paphoz mint attyafiához; ki is Szigeti István Professornak nagy 
barátja lévén, bé véteték az Enyedi Collegiumba Deáknak ’s nagy 
gradust198 adának néki: 0  is nem mulata-el199 semmit benne, hogy 
magának hirt szerezne; ’s szerzé is mind kedves maga alkalmaz
tatásával; mind poesisával; mind Mathesisévei,200 mert annak né- 
melly részeihez igen szépen ért vala ’s mások keveset vagy sem
mit, ö pedig tsinál vala Uj Kalendáriumokat is, és el-viszi vala a’ 
Curator Uraknak;201 de kiváltképpen kedvesek valának a’ predi- 
kállási még Deák korában; mert természet szerint is igen ked
ves, lágy, engedelmes beszedje vala mint a’ vaj; de a’ Pázmány és 
Káldi Predikatzios Könyvével202 él vala titkon, ’s azokat az Erdélyi 
Reformátusok még akkor kevesen esmerik vala: annyira öregbe-
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dett is vala kedvessége Enyeden ’s a szomszédságban, hogy a’ 
Nemesség halottja felett orálgat203 vala, az Enyedi Templomban 
is predikallgatván, arra fakada a’ Tanáts, hogy kiváná egy Predi- 
katzioját ki-nyomtattatni; de ö nem adá-ki, mivel tsak-nem szoról- 
szorá a’ Pázmányé vala a’ Predikatzio. Nékem Kemény Janos je
lenté meg a’ dolgot, [207] honnan böltselkednék az ö Ephorusa 
’s mutata is egy lakat alatt levő ládátskát, mellyben állanak vala 
a’ Pázmány Peter és Káldi György Concionator könyveik. Ez a’ 
szép hirü ’s kedvességü Ifjú a’ Nádudvari Samuel nem sokára fel- 
mene a’ Francofurtumi204 Academiára; de midőn ott a’ harmadik 
esztendőt töltené, meg-hala a’ szegény Bajtsi Sámuel, ’s azon na
pon a’ Postán mindjárt tudosita Köblös János Nádudvarit titkon, 
hogy disponálná dolgait a’ szerint, hogy minden órán205 hivatalja 
lészen a’ Tanátstol a’ második Papságra: Véve is a’ Levelet, ’s 
mindjárt el-mene azon Akadémiáról Belgium felé; de nem a’ mi 
Akadémiáinkat látogatá, hanem valami szél vive ötöt Antverpiába 
hova, ’s onnan viszsza-jötében egy Debreczeni Senátornak fél
lábára egy-kevesé sánta ’s nem igen formás, de igen-igen tzifra 
köntösű leányát el-mátkásitván, bé-indula Enyed felé. Valamiért; 
de nem igen tetzett ez Szigeti Istvánnak és a’ Vejének Borosnyai 
Jánosnak, a’ mint vélek létemben különös206 beszélgetésekből 
észre-vettem; De Nádudvari a’ felöl tsak introducaltaték207 az Enyedi 
Papságba. Nagyobb kedvet is talála mézes bészéde, adcommoda- 
tiója,208 és rövid és fül-tsiklándoztató tanítása mint a’ Borosnyai 
János kedvessége vala; azonban pedig kezdé potyogni az univer- 
salismust,209 és, minekutánna a’ Collegája az ellen predikállott volna, 
vastagabban is ki-adá; sőt Tordai Synodusban denominált Conci
onator210 lévén, vastagabban is ki- [208] adja vala, ha Bonyhai György 
Püspök predikállani engedi vala; azonban Enyeden nagyon igye- 
kezi vala az emberek elméjébe titkon bé-önteni ’s öntötte is vala; 
mellyeken meg-indulván Borosnyai János, zelo aliis laudato, vitu
perato aliis,211 az Enyedi Templomban, midőn Nádudvari prediká- 
lana, fel-szoval interpelláld,212 mondván: A’ Remonstránsok213 sem 
szólanak illyen vastagon etc. ’s ki-mene a’ Templomból. De végre 
Nádudvari e’ tudományt publice recontalá;214 mindazonáltal Boros-
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nyai Jánost el-tévé Enyedröl a’ Supremum Consistorium,215 az 
Udvarhellyi Oskolába Professornak: Hova is ötöt éppen az I[ste]n 
küldé; mert nagy szenyböl és barbariesböl216 vévé-fel azt a’ Gymna- 
siumat; sőt, ha a’ nehéz Papistás idő ’s egyéb engedi vala, fel-viszi 
vala annak az Oskolának állapotját a’nyira, hogy a’ M[aros] Vá
sárhelyi Collegiumnál alább való nem lészen vala; de az Udvar
helyi Jesuiták a’ Felséges Udvarnál igen bé-vágak szándékjának 
utát; és Gróf Teleki Josefné között ’s ö közötte is, Bőd Péter fe
lett, nagy simultas217 indula; ez az Úri Aszszony pedig mind tekin
tettel,218 mind adakozással igen sokat tehet vala ez időben Erdély
ben. Mint indultak ’s folytak pedig ezek a’ szomorú dolgok, hal
lottam hoszszason Borosnyai Janos Püspöktől; de igen sok volna 
ide írnom; és ö egyképpen, Bőd Péter pedig másképpen beszélli, 
a’ kik között én Biro nem lehetek; hanem, úgy tetzik hogy Bőd a’ 
dolgot indulatosabban adja elő, ’s igen tellyes is haraggal; a’ Grófné 
is tellyes Borosnyai Püspök ellen való haraggal. Szánja-meg I[ste]n 
szomorú dolgainkat! [209]

A’ Borosnyai János Püspökségének pedig rövid históriája ez: 
A’ Supremum Consistoriumnak tetzéséböl Synodus Generalis ne
vezete alatt Papi Gyűlés lön Enyeden, melly is álla a Tractusok’ 
Esperestjeiböl, Notariusibol ’s Delegatusibol; és Pelsötzi János 
Generalis Notarius Püspöknek declaraltaték;219 noha ollyan erö- 
telen, beteges Vén ember vala hogy a’ szót is alig tehetné; és ál- 
mélkodnám rajta, hogy ha az I[ste]n ditsöségét szereti, miért vál
lalja ezt a’ nehéz Superattendentiát,220 mellyre éppen tehetetlen; 
de a’ Boros-Botsárdi Püspökség jószág szeme előtt vala; vala pe
dig extreme221 fösvény ember. Már akárhogy, ugyan-tsak Pelsötzi 
János lévén a’ Püspök, Generalis Notariusságrol kezde consultá- 
lodni a’ Synodus; Candidálta vala pedig a’ Supremum Consistorium 
Tsepregi Ferentzet, Borosnyai Jánost, Verestói Györgyöt, Szath- 
ma[rit?]* Sz[ent] Annái Mihály Domi-Doctust,222 és a’ Dévai Ifjú 
ember Papot Lisznyait; de ezek közzül egy is el nem jött vala;

'Szathma beszúrás a sor fölött
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Borosnyai a’ gyűlésnek hírét sem hallotta vala; Lisznyai marada 
nemóba,223 minthogy ötöt tsak az Alvintzi Gabor Ur szele szúrta 
volt fel. Sajnálja vala pedig az Enyedi Tractus Esperestje Kibedi 
András hogy ö a’ Candidatusok közül való nem volna, noha a’ há
za bizony egy kis Gomora az ö átkozott erköltsü gyermekei mi
att, ’s maga is nagyon belé harapott a’ Simoniaba,224 ’s Nótárius 
korában is magát igen meg-jegyeztette vala a’ hamis írással s Proto- 
collum mancalásával:225 Hasonló forma Male Con- [210] tentus226 
vala Töke István is az Enyedi primarius227 Professor; de azt is a’ 
Collegái el-betsmérlették vala, ’s maga is magát az Uraknál meg
jegyeztette vala állhatatlansággal, pusillanimitással,228 és hogy 
bövötske borral élne: Adá azért elménkre Kibédi András, hogy 
fel-szólalnánk ’s élnénk jussunkal in Candidando,229 minthogy Minis- 
teriumé mind a’ Választás mind a’ Candidatio. Látok hova üt a’ 
szegény Esperest: tetzék a’ dolog a’ jelenvalo Enyedi Tractusbe- 
lieknek nagy hirtelen. Én pedig mondék: Nem lehet ez egy Trac- 
tusnak, a’ több Tractusok Con[sen]susa nélkül fel-szólalni ’s a’ 
Ministerium jussát praetendálni;230 hanem lehet per formam ins
tantiae231 azt a’ just említenünk a’ Consistorialis Deputatusoknak,232 
illy formán, hogy ha a’ M[éltóságos] Consistorium maga részéről 
Candidalt egy-nehányakat, legyen szabad a’ Sz[ent] Ministeriumnak 
is fel-tenni egy két érdemes embert. Tetzék ez az opinio Kibedi 
Andrásnak ’s a’ többi hallgatának. Meg vala már a’ tsengetjü; de 
már fel kell vala a’ matska farkára kötni;233 ’s bizák Putnoki István 
Nótáriusra, Hermányi Josefre minthogy ö is belé kotyogott vala, 
és Kováts Sigmondra a’ ki a’ dologban semmit nem tud vala; arra 
is vivők a’ dolgot, minden reménségünk felett, hogy kettőt Can- 
didalnunk meg-engedteték nagy híjába, én bizony magamnak nem 
nyertem egyebet véle, hanem factiosus234 nevet Szebenben némelly 
Uraktól. Candidálok pedig Kibedi Andrást és Töke István Profes
sort: Kibedi ki is fordula mig a’ Votumok235 folyának; de Töke Ist
ván elö-vévén a’ plundrájábol236 egy írást, abból kezdé maga vo- 
nogatását olvasni, holott ha választják vala, vállalja vala. [211]

A’ Candidatus Tudósok közül a’ M[éltóságos] Consistorium 
leg-egyenesebben tzéloz vala Szathmári Sigmondra a’ Kolosvari
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Papra; az oda kívül levő Tractusok is igen vonszanak vala hozzá
ja: nem is ok nélkül; mert egy jeles ember, et portio aureas aetatis 
vel flos argentei seculi.237 Folyni kezdvén pedig a’ voxok: Töke 
Istvánra voxola a’ Sógora Borosnyai ’Sigmond, de más nem; Kibedi 
Andrásra mene két vox, vélem hogy az egyik a’ szegény Putnoki 
István Nótáriusunké volt, ’s a’ másik talán Kováts Sigmondé; a’ 
többi fel oszla Borosnyai János és Szathmári Sigmond között; hat 
esvén Szathmárira; a’ több vox pedig Borosnyaira, kihez a’ Szé
kely Deputatusok cum formula Juramenti238 el-küldetének is Ud
varhelyre hogy adjuráltassák.239

Tsak hamar meg-hala a’ szegény Pelsőtzi János Püspök; ’s az 
ö halálával succedála Borosnyai János a’ Püspökségbe; a’ kiről én 
holmikét még kívánok fel-jegyezgetni:

I. Udvarhelyen ollyan házakat épitetvén magának, mellyekben 
egy Hertzeg is el-lakhatnék; olly gondolattal vala, hogy a’ Püs
pökséggel együtt viselné a’ Professorságot ’s holtig ott nyugod
nék: hogy pedig az Oskolai tanításban fogyatkozás ne lenne, gondolá 
hogy maga mellé vigye második Professomak Körösi Josefet [:Grof 
Teleki Josefné pedig Bőd Pétért a’ maga Udvari Papját igyekezi 
vala bé-tenni és nagy szép summa pénzt is szerzett vala hogy a’ 
Professornak fundust erigálna)240 ’s maga mellé is vévé és bé-szál- 
litá a’ Gymnási- [212] umba az egyik kamarába, az Inspector241 
Curatorral Gróf Betlen Imrével egyet értvén; minthogy az emlí
tett Körösi Ephorusa vala Gróf Gyulai Sámuelnek a’ Betlen Imréh- 
né testvér Ötsének, ’s ök is kívánják vala az Annyok[na]k gene
rális Gyulai Ferentznének cliensét promovealni242 ’s ebben ked
vét tölteni annak a’ jo Ur Aszszonynak; a’ ki inkább is akarja vala 
Körösit promovealtatni, mint nagy költségen Udvari Papjának 
tartani, minthogy a’ Generalisné is, a’ böv adakozások között, nem 
igen pénzes; Körösi Josef is nyűg nehéz természetű koros legény 
volna. Borosnyai János pedig a’ Körösi Josef promotiójaval243 ezek
re néz vala: a.) hogy a’ Literaturát a’ Gymnasiumban jobban-job- 
ban lábra kaptassa; mellyre Körösit Bőd Péternél jobbnak tartotta, 
’s igaz is, hogy Körösi a’ Deák nyelvet erössen tudja, ’s egyebek
ben is szép tudomány van nála; a’ mint Gyulai Sámuel körül ö en-
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nek nagy jeleit adta vala. b.) Tudja vala Borosnyai János, hogy a’ 
General Gyulai Ferentzne néhai jó Férjével együtt szép fundust 
tsinalt oda-fel, talán ugyan Brémában; igyekezi vala azért azt az 
Udvarhelyi Oskolának meg-nyerni, és az Interesből244 a’ második 
Profesort is segilteni; ’s némelly Deákokat Udvarhelyről egye
nest az Akadémiákra küldeni ’s abból a’ fundusbol tartani, melly- 
nek meg-nyerésére jónak látzik vala a’ Generalisne Cliensét promo- 
vealni, és ebben Körösit eszközül is fel-venni. c.) Nem titkolom 
el azt is, hogy ekkor G[róf] Teleki Jósefnének három nevezetes 
Cli- ensei* [...]

III. Anno 1751. Septemberben gyűlénk Sinodusra Szebenbe, 
a Varadine (a ki elsőben Betlen Istvánné vala/ causájában. Ott ez 
a causa mint foja, hol akada meg, mint appellála az Aszszony manie245 
a Causát Udvar eleibe, Sok volna le írni. Mint hogy pedig láttuk, 
hogy annak a rut Kurvának pártyát fogta a Pápista Status, és az 
Udvaris; meg itilheti akárki, mínemű félelemben voltunk artatlan 
voltunkra, ha hibázni fogunk in judicandó246 a mi vékony értelmünk 
szerint! bizonnyal irom, hogy Nótáriust Semmi képpen nem ka
punk vala, és nem vállala egyis, hanem Voxból méné ki a dolog, 
és Vásárhellyi Andrásnak a Sz[ász] Városi Vice Dékánynak247 úgy 
kelle nagy vontatva fel vállalni; de azis estve le monda rólla indu
latoson, látván hogy Semmi conceptussa248 nem maradhat hellyben. 
s A Püspök e miatt engem kér vala hogy Notariuskodnám; de Vásár- 
hellyiis meg gondolkozék reggelre. Itt Varadiné /:kinek férje s al 
peresse egy Varadi István nevű betsülletes, jó, igen szép ember: 
ki M[aros] Vásárhellyi Deák vala, és az Aszszonynak némelly Bet
len Gróftól való Gyermekeinek Praeceptora249 vala, kire reá kőté 
magát a Patrona, ez a fergeteges eszű Kurva Matskási Kristina:/ 
tartozik vala nékünk valami diurnummal,250 mint hogy az ő szállá
sán nem akartunk ebédelni s vatsorálni, s nemis lehetett volna

*ensei az őrszóban. A kézirat itt megszakad. A szöveg további részét, bár nem 
folyamatosan, a 18. századi másolatok megőrizték, ezek nyomán közöljük a 
Gyfv kolligátum szövege alapján.
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kivált Vatsorára, iminnen amonnan oda gyűlnünk a széles Város
ról. De némellyek feltekis, mert az Aszszony már Pápistává lett 
vala, és a M[aros] Vásárhellyi gyűlésnek ez előtt asztalt tartván 
egy kergeteges bihalt251 üttetett vala le a Papok számára, a mint 
hire volt. Panaszla azért ellenünk a Gubernium előtt, midőn egy 
Reformatus Ur sem volna a Guberniumba, s mi Sem tudnánk Sem
mit a dologban, s a Gubernium rendele nékűnk demensumot252 
pénzűi, parte altera inaudita.253

IV Ebben a Szebeni Gyűlésünkben jelen vala Tőke István Enyedi 
Professoris; és ada elő sok Metaphysica observatiokat punctatim254 
a Volphiana Philosophia255 ellen, hogy meg mutatná, mint praeju- 
dicalna256 az a Philosophia az Orthodoxiának; De a Püspök Boros- 
nyai János igen böltsen diluálgatá azokat a difficultásokat,257 és 
lön nagy halgatás. Ekkor pedig azt a Philosophiát Enyedenis az 
ifjúság igen kedvelli vala, de a Philosophiae Professor manibus 
pedibusque Contranitál vala,258 és a Cartesiana Philosophia259 mel
lett depúgnál260 vala. Mellj dologrol sokat írhatnék de /minthogy 
ebédnek ideje vagyon/ mujjanak a többi.
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A’ N [agy] E n y ed i* V [e n e r a b il is ] T ra ctu s’1 
LEG-RÉGIBB PROTOCOLUMÁBÓL.2 1752 -B E N

[27]
Anno 1635. Visitatiokor3 tapasztaltatott, hogy az Egyház-falvi, 

Egerbegyi, Polyáni ’s még más Eklesiákban4 is, keresztelő kan
na nintsen; azért demandaltatott,5 hogy szerezzenek sub poena 
flforeni] 12.6 Ugyan akkor a’ M[aros] Újvári Eklesiának sem 
volt keresztelő kannája Johannes Sz[ent] Miklósi nevű Papnak 
idejében; Úgy a’ Kotsárdi Eklesiának sem.

Azon visitation sok Papok vádoltattanak, hogy tsak könyv
ből predikallanak; mint a’ Keresztúri, Ózdi, Hari, Nagylaki és 
Káptalani.

Veres-mart Filiája7 volt Fel Vintznek ’s a’ Mester8 házára tar
tozott gondot viselni. Inakfalva is Vintznek filiája volt.

A’ Kotsárdi Biró a’ Predikállo Székből tett törvényt, része
gen is.

An[no] 1636. die 4 Ján[uarii]9 Visitation vádoltatott a’ M[ros] 
Szent-Királyi Pap Radnóti Miklós, hogy Ur Vatsorája’ ki-szól- 
gáltatásának végén az Imádság alatt nem térdeplett le.

Ezen esztendőben a’ Bagai Mater Eklesiaban10 Pap és mes
ter volt: a’ Pap volt Farkasfalvi Pál: Tsombord volt a’ Filiája; de 
nem volt Keresztelő-kannája; ’s Bagóban sem volt Ur Vatso- 
rájához való Pohár. Gidi István pedig, a’ Bagai Disznó Pásztor 
azt mondotta volt ekkor: Bűn a’ ki a’ Templomba jár. ’s lett illyen 
Deliberatuma:11 Ha Esztendő alatt meg-hal, el ne temettessék.

Ugyan ezen esztendőben, die 18 Jan[uarii] a’ Hari Pap vá
doltatott, hogy tsak négyszer szolgáltatta ki az Ur Vatsoráját 
esztendő alatt.

’ a  kéz ira tb an : Enyede
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Ózdon Laskai Györgyné, Pünköstig akarván az Adóssá ha
lasztani az adósság’ meg-fizetést, ezt mondotta: Hol ördögbe 
még Pünkösd. Deliberatum: Enyeden az áldozói Sokadalomkor12 
végyen egy abroszt az Ur Vatsorájához ezért a’ rósz szóért. 
[28]

Vádoltatott a’ Tsutsi Pap, hogy esztendő alatt tsak három
szor osztott Ur Vatsoráját; Mentette magát azzal, hogy ő publi- 
calta13 ’s hozzá készült; de senki nem járult elő. Deliberatum: 
A’ ki egész esztendeig tsak egyszer sem communical,14 sza
már temetsége15 legyen. Ekkor a’ Mikloslaki Mester Miriszlai 
János volt.

Die 25. Jan[uarii] Kertsedini Deliberat[um]:16 Valaki esztendő 
alatt Ur Vatsorájával nem él; vagy három hónapig predikátziora 
nem menyen; a’ Páp el ne temesse; se ne harangozzanak néki, a’ 
temetőbe se temessék, az emberek is ki ne késérjék temetésre.

Anno 1638. A’ Hari Papné vádoltatott, hogy tsizmája vagyon /:nem 
saruja:/ ’s hat forintig büntette a’ visitatio.

A’ Lapádiak Vádoltattak, hogy két ’s három hónap múlva ke- 
reszteltetik kisded gyermekeiket. Péterfalvi Farkas Pál ellen 
pedig, kisdedének meg-kereszteltetésenek hoszszas el-halasz- 
tásáert végeztetett, hogy XV napok alatt kereszteltessen sub 
poena excommunicationis.17

An[no] 1641. Hariban Versendi nevű Nemes ember igen tiltotta 
a’ maga jobbágyait, hogy a’ predikátziora ne járjanak, mert ha 
tselekeszik, hassal vereti a’ kalodába.

A’ Gerendi bába, Fábián Mihályné, [látván], hogy egy gyer
mek, mellyet akkor fogott volt, bádjadoz; meg-keresztelte, 
ezt mondván: Uram Jesus! adj S[zent] Lelket beleje.

die 24 Sept[embris] N[agy] Enyedi Bor Adamné, mikor copu- 
láltatott,18 hitére kénszerittetett, hogy mondja meg, ha nintsené 
mátkája; de el-titkolta: ki-tudodott hogy volt; ’s Eklesia kö
vetésre ítéltetett.

An[no] 1642. A’ Péterfalvi Papot Halmágyi Andrást Kis Nemes 
János meg-szidogatta leikével sok úttal; Deliberáltatott,19 hogy 
Vasárnapon a’ kalodába álljon; a’ Falu előtt a’ Papot meg-kö-
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vesse; fel-[29]fogadja, hogy többe azt nem tselekeszi; és fi
zessen tiz forintot. Ad intercessiones leniáltatott20 a Delibe
ratum eképpen: Verjék vasba egy hétig; fizessen tizen két fo
rintot; s a Papot kövesse-meg.

Anno 1642. A’ Lapádiak’ vasár-napi vadászása tiltatik sub poena 
florfeni] 12. A’kik pedig eddig vadasztanak, három-három ró
ka bőrt fizessenek.

Enyedi Kun Annát Radó Jánostól a’ Szék divortialja;21 de az 
Aszszony, parázna férjét meg-ölesse, különbben férjhez nem 
mehet; sőt ha nem tselekeszi s meg talál halni el sem temettetik.

A’ Maros-Koppáni harangot Gétzi Györgyné Ur Aszszony 
ajándékoza 1643-ban. Cziko Mihály Uj-váron, ez időben, jó 
Patronus volt a’ Pap tartásban.

An[no] 1643. Balásfalvi Gyula Gáspár az Enyedi Partialis előtt, 
parázna feleségét viszsza-vette; reconciliatiora22 kéredzett a’ 
Partialistol;23 de igazitatott a Generálisra.24

Ezen esztendőben Betzének filiája volt Lörintz-Reve.
Ugjan ekkor Nemzetes Almádi Andrásné Ördög Kata Asz- 

szonj adott a’ Harasztosi Eklesiának egy szép majoris editionis25 
Bibliát, tzapába26 kötve; arannyas szélű pappirossut.

Ekkor a’ Papok a’ népet contemtim Vulge*27 névéi illették.
An[no] 1644. Szfent] Mihályfalván, Balog Mihály, a’ Vajda György 

Udvarában, kereszteletlen tartotta a’ gyermekét; Ítéltetett, 
hogy egy elsőbben meg kell inteni róla.

A’ Miriszlai György Páp részegen igy szidott-meg egy Hen
test, midőn egy ketske fiat akarna meg-metzeni: Jerki ketske 
gya-[30]kó28 bestje lélek kurva fia. Ismét: Egy legyet nem tudsz 
teremteni ’s még is ketskét gyaksz. Mellyre mond a’ Hen
tes: Menny dolgodra Pap; mert ha én ketskét gyakok is, tsak 
vere foly annak.

Uj-Tordai29 Pap Radnothi István vádoltatott a’ Visitation, 
hogy Ur Vatsorájára egyenként járulván hallgatói, igy piron-

‘ a  kéz ira tban : Vülgye
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gatodzott: Mit szotyogtok egyenként, kettőnként; jövetek elő, 
ha akartok jöni. melly miatt sokan el-mentek Ur Vatsorája 
nélkül. Másszor pedig intést tett a’ Predikálló-székböl, hogy 
az Ur Vatsorája Asztalára pénzt hányjanak; azért némellyek 
másoktól a Templomban kértek pénzt költsön; a’ kiknek pe
dig pénzek nem volt ’s költsön sem kaptak, Ur Vatsorája nél
kül el mentek.

Ezen esztendőben Polyánban volt Tóbiás Pap vacans;30 az 
actualis31 Pap pedig volt Matthias Coronensis.32 Tóbiás a’ Temp
lomon kívül hallgatta a’ Mattyás tanításit; ’s osztán a’ Temp
lom előtt a’ Bibliából mutogatta a’ népnek Tóbiás Uram, hogy 
nem jól citálta a’ locusokat33 Máttyás Pap. Tóbiás Papné is el 
ment kémkedni a’ Templom alá, ’s onnan el-me[n]vén,* igy 
szóllott: El-menyek innen; mert ez a’ Pap nem igazán mond
ja az Éneket. Mondott illyen szót is Tobias Papné: Nem iga
zán szólgáltatta-ki a’ Coenát;34 mert el-hagyta a’ köz gyónatot. 

ítéltetett a’ Visitation, hogy Harasztosi Prédikátor György 
Páp Uram a’ Páter nostert nótával35 ne mondja: ollyan nagy fel
szóval36 se tanítson: A’ Prasconiumat37 pedig meg-vegye sub 
poena flórén [i]. 12.

A’ Tsutsi Pap Michael Károlyi a’ Meg-szentelö igéket az 
Elementumokra38 el nem mondotta, ’s még is a’ Coenát osz
totta. Mentette magat feledékenységgel. Deliberjatum] Kö
vesse meg hallgatóit; másszor pedig deponaltatik.39 [31]

1 Martii N[agy] Enyedi Pärtialisban imponaltatott, hogy ä 
modo deinceps,40 Vasárnapokon mindenkor a Praeconiumbol 
prédikáljanak: A Catechizáláskor41 pedig reggeli és estvéli Imád
ságokra tanítsák a’ Leányokat.

An[no] 1647-töl fogva nintsen emlekezet Ó Tordai Eklesiárol; ha
nem Uj-Tordairol és Egy házfal virol; vagy talám nem visitált 
az Esperest 0  Tordában.

' a kéz ira tban : el-mevén
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1647-ben Egyházfalvi Visitation végeztetett, hogy a’ Vará- 
soltatók excommunicaltassanak,42 ’s tisztességes temetések 
ne légyen.

Ezen esztendőben hoztak volt Harasztosra, a’ hadi expedi- 
tiobol43 viszsza-jöttek, egy Káldi Bibliát44 ’s adták az Eklesiának; 
az Eklesia pedig el-adta tizenkét forinton.

Ä Búzás Botsárdi Papnak meg-parantsolta a’ Püspök, hogy 
az Udvarba bé ne járjon predikállani idque in poenam D[omi]ni.45

Tsombordi Béres Márton gyermeke, magok gondviselet- 
lensége miatt kereszteletlenül hólt-meg; ítéltetett hogy kö
vessenek Eklesiat.

An[no] 1648. Az infideliter deserált és absolutiót kívánó46 ember
nek dolgában végeztetett: Juráljon471.) hogy a’ desertiora48 
okot nem adott. 2.) hogy attól fogva tiszta életet élt. 3.) a’ hírét 
a’ Desertrixnek49 nem hallja; 4.) ha haza jö meg-büntetteti; 
így absolváltatik; ’s a’ Desertrix ligáltatik.50

A’ Tutor51 a’ mátkás leányt mással öszve-mátkásitotta tud
va, az első mátkájától való separatio52 előtt; Mellyért büntet- 
tetik flforeni] 12. den[arii] 50.

Miriszlai Eklesia igy ditsértetik visitation: Nihil difficultatis 
reperta est.53 Szépen esik deákul.54

Az Egyházfalvi Pap Adventben házasokat copulált; vádol- 
tatott. Ekkor Uj Tordaban Deákokat tartottak. [32]

Tobias Pap, a’ kortsomán a’ Mikó Jósef Énekét éneklette.
Polyánban Páp Mihály aszszony ember ruhában fársángolt, 

azért excommunicaltatott; ’s a Farsanglas meg-tiltatott sub 
poena fl[oreni] 12.

Anno 1649. Committáltatik55 az Egerbegyieknek, hogy ezután, 
Vasárnap és egyéb Innep-napokon bírságot ne igyanak, szé
nát falujokba ne hozzanak, mezejekben fel ne takarjanak, búzát 
be ne hozzanak, se asztagot ne rakjanak praeter Causam neces
sitatis,56 sub poena flforeni] 12.

Nagylaki Papról Zalányi Jánosról illyen Deliberatum ema- 
nált57 a’ Visitation: Ezután a’ Pastor felesége kontyot viseljen.
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Ä Koppaniaknak demandaltatik, hogy a’ kézi-kalodát a’ Temp
lom Kerítéséből ki- rekeszszék.

Ebben az esztendőben Betzében nem volt Keresztelő kanna.
Az Ózdi Mester Őköritoi Mattyás volt.
Ekkor a’ Betzei Templomban még meg-volt egy darab ol

tár; és parantsolta a’ Visitatio, hogy ki-rontsák onnan; a’ Pap 
pedig volt Szikszai István.

A’ Tsombordi Tsiki familia akkor Tsik névéi neveztetett.
Tsombordi Kotsis Mihály vádoltatott, hogy igy szóllott: El- 

hisziteké az én hütömöt? és a’ tenyerét meg-fujván mondott 
csak ollyá tartom a’ hűtőt mint a’ ló-szart. Excommunicatiora 
ítéltetik, ha ez ellene meg* bizonyosodik.

Egyházfalvi Templom óldalain levő képek bé-mazoltatni 
parantsoltatnak sub poena fl[oreni] 12. Úgy volt Polyánban is 
26. Febr[uarii].

An[no] 1650. die 5 Novfembris] Tsávási Istvánnak a’ Tsekelaki 
Pasternak imponáltatik, hogy Bibliát szerezzen a’ Partialisig; 
másképpen Eklésiát nem ád néki a’ Partialis.

Ebben az esztendőben, sőt ez előtt ’s ez után is, húsz ejteles58 
vékával fizettek a’ Papnak ’s Mesternek; A’ véka’* pedig az Aedi- 
lisnél59 állott. [33]

Visitation, ezen esztendőben, vádoltatott, Uj-Tordában, az 
Hallgatóitól Radnóti Miklós Pap, hogy az Ur Vatsorájahoz a’ 
kenyeret hoszszan metélte, mint a’ tyuk tojományhoz.

Egy hártyára60 írott Level volt, melly ezt bizonyította, hogy 
Oláh-Lapád felöl, a’ határ szélyben, a’ patak között, két hóid 
földnek egyike a’ Miriszlai Eklesiaé volt; de a’ Levelen nem 
volt petsét.

An[no] 1653. Peterfalvi Páp Matthiás Kertsedi. Deliberatum Visi- 
ta[ti]onis:61 Máttyás Uramnak Committáltuk,62 hogy ezután 
Vasárnap delyest a’ Decalogust63 prédikálja.

' a kéziratban: meb 
" a kéziratban: vék
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An[no] 1655. Balásfalván Bolgár <Erés>  Ersébet divortiumat64 
kíván férjétől Székely Jánostól; de tsak separaltatik65 ideig 
illy két okokra nézve 1.) hogy eddig is, ha tehette volna, meg
ölte volna feleségét és fiát, ’s mások mentették-meg. 2.) mert a’ 
gonosz Sátán succumbál66 gyakorta nékie /:mint a’ Relatoria67 
bizonyítja:/ mellyet egyéb orvossággal nem orvosolhatni, ha
nem könyörgéssel, hogy Isten könyörüljön rajta és szabaditsa- 
meg.

An[no] 1652. A M[aros] Újvári Pap vádoltatik, hogy a’ Conciok68 
után való Könyörgést negligálta.69

Malomfalvi Pál, Tsutsi Pap tsak a’ Kannából Communicalta 
a’ népet, noha a’ Pohár is jelen volt.

Anno 1655. Ä Betzeiek úgy fogadták-meg a’ Mestert, hogy min
den Vasarnap reggel három éneket mondjon-el; de a’ Pap azt 
mondotta: Semmi lelki idvessegre való dolgát nem ismérek 
’s nem tudok várni az éneklésből. Mellyért vadoltatott, ’s a’ 
Visitation meg-intetett. Ugyan ott illyen Deliberatum emanalt: 
„Ennekutánna senki a’ féle boszorkány-űzö kereket, kosárt, 
és egyéb e’ féléket senki házára, kapu sarkához, [34] ólja fe
libe, vagy akár-hova is fel ne tégyen: a’ ki e’ félében találtatik 
excommunicaltatik.

Ezen esztendőben még M[aros] Szent Királyon Quárta70 
járt a’ Papnak.

Anno 1656. Bágyonban egy aszszony egy hóid földet testált a’ Pap
nak mondván: Átok alatt a’hoz a’ földhöz senki ne nyúljon a’ 
Háromságos Papon és a’ hozzá- tartozandókon kívül.

Gerend-Kereszturi Pap Tsávási Istvánt három Hallgatói, 
hitek után vádolták, hogy ezt mondotta volna a’ Predikatzio- 
ban: Idvezitönknek is kellett hazudni, Ködmönt is öltözött 
magára, fejszét vett a’ Vállára részegen, ’s mészárosnak tet
te magat, ’s úgy keresett vágó tehenet.

Anno 1661. A’ Kertsedi M estert a’ Visitation ezzel a’ rut szitok
kal adták-ki: Tzó-fel ördög hitü lova.

A’ N[agy] Enyedi Kastélyba71 szorulván a’ M[aros] Szent- 
Királyiak is, és a’ Tatárnak meg-sattzolván,72 Barta János az
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Egyházfi a’ Tatároknak ki-adott egy szép ezüst Pohárt ’s egy 
kösöntyűt, mellyek a’ Sz[ent] Királyi Eklesiaé voltának: prae- 
tendáltatott73 rajta de el-engedtetett, edocealván,74 hogy a’ Po- 
gánynak kintelenitetett ki- adni. Ä Lörintz-Revi szent cleno- 
dium75 is akkor adatott. A Tsombordi Arannyas kelyhet is ak
kor adták ki az Enyediek; prastendáltatott is a’ Városon.

Anno 1665. Fel-Vintzi Sigmond bírta Csombordot.
A’ Lörintz-Réviek ellen panaszlott a’ Pap, hogy dinnyéből 

és hagymából nem adják-ki a’ Quartat; mellyre a’ Partialison 
igy feleltek a’ hallgatói: Soha nem adtunk ’s nem is adunk.

An[no] 1671. Egy Fel-Enyedi ember vádoltatott, hogy Szomba
tos volna; el-járt ugyan a’ Templomba; de Ur Vatsorájával nem 
élt soha; De az ember tagadta magát Szombatosnak lenni etc. 
[35]

Ezen esztendőben Fel-Enyeden, Kis Andrásné nevű Asz- 
szony a’ Pap feddését magára tészi, és a’ Templomból harag
gal ki-menvén, ezt mondotta: Eleget nyaltál Pap a’ házamnál, 
de lám semmi foganatja nem volt. Ezért excommunicáltatott.

Ugyan ott és akkor Deliberatum Visitationis: Ördög Mihály - 
nét a’ Pap a’ predikáló-székből excommunicálja.

In Visitatione Tordensi Deliberatum:76 Tordai Hadnagy Uram 
mind a’ Papista, mind az Oláh Papokat az ö modjok szerint 
tisztelet gyakorlástol impediálja77 az Országnak arról való Arti- 
culusa78 szerint: ha ö K[e]g[ye]lme tiszti szerint való köte
lességét el-mulatja, ö N[agysá]gat meg-találjuk felöle.

Az Ó Tordai Mester admonealtatik79 arról, hogy Tanitványit 
érdemeken felyül ne betsüllje; hogy amazok azzal abutalván80 
valami alkalmatlankodásra ki ne fakadjanak.

1671. die 4. Feb[ruarii] Balásfalvi Visitation vádoltatott a’ 
Pap Szent-Györgyi István, hogy a’ népnek kezéből ki-vétette 
a’ Fejedelmi méltóságokkal a’ Pap-marasztást. Deliberatum 
est adversus eum, Seniore Stephano Tsengeri, in haec verba:81 
„Fájlaljuk mind a’ Ministernek meg nem marasztalását, mind 
a’ meg-nem-marasztatásnak a’ Ministertöl adattatott okát; 
de mi mostan ennek meg-orvoslásában módunkat nem lát
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juk; Mindazonáltal a’ dolog, melly okozta tik a’ meg nem ma- 
rasztásban, sok nagy dolgokat foglal-bé önnön magában, az 
egész Ministeriumnak el-töröltetésére; úgymint: Sacrilegiumot, 
Spiritualis Tyrannust,82 a’ Kristus szerzésének és az Eklesiák 
szolgálatjában meg-[36] tartandó parantsolatjának meg-rontá- 
sát; a’ Ministeriumnak83 testi kereskedésre fordítását, és az 
Eklesiák igazgatására tartozó közönséges törvényes szent 
rendnek fel-forditását ’s többeket e’féléket: hivalkodó szem
mel és szivei nem szenvedhetjük; hanem jövendő Partialisra 
támasztván a’ dolgot, ennek Consensusábol84 a’ Generalis Syno- 
dusban, az Eklesiaknak illyen lelki szabadságának meg-rom- 
lását elő-adjuk, hogy az egész Ministerium az Országban észbe
vegye magát, és a’ mi kegyelmes Urunkat, annak az ö rendi, 
és a dolognak szükséges volta szerint, találja meg alázato
san, hogy ö N[agysá]ga Vallásunkon lévő Tanáts-Ur híveivel 
együtt, a’ mint a’ Sz[ent] írás kívánja, és az I[ste]n is ö N[agysá]- 
g[ána]k méltóságot és hatalmat adott reája, orvosolja és or- 
vosoltassa úgy, hogy a’ Jesus Kristustól a’ Ministeriumnak ’s 
Eklesiáknak adatott lelki szabadsága és méltósága nemze
tünkben pökedelemre és veszedelemre ne jusson.”

1671. Székely Ersébet nevű Bába majt ötször immár inscio 
Ministro85 a’ Burkát meg-kereszteltette. Deliberatum: A’ külső 
Magistratust86 a’ Sacramentomnak87 meg-ferteztetéseért meg
találjuk: a’ Bábát excommunicaljuk; ha meg nem tér, légyen 
szamár temetsége.

1671. Ä Quartat a’ Gyéres* Sz[ent] Királyi határról a’ Fe
jedelem Aszszony88 részéröl meg nem adták; úgy Nemzetes 
Torotzkai Peter és Torotzkai Máttyás Uramék sem adták-ki 
egészszen.

Volt ekkor Articulus róla, hogy ha oláhok telepednek ollyan 
fundusokra,89 mellyekröl az előtt bért adtanak a’ Mini-[37]sternek,90 
ők is azt praestálják91 sub poena floren[i] 12. Referaltatik hogy 
Nemzetes Torotzkai Peter Uram Udvari Papjának akarja adni

a kéz ira tb an : Géres

50



a’ Sz[ent] Királyi Quartat; de a’ mit a’ régiek a’ Gyeresi* Eklesiához 
adtanak, azt el nem veheti.

1671. die 17 Feb[ruarii] Gerend-Kereszturat Ványai János 
Papot meg nem marasztották 1.) mert fogyatkozás vagyon a’ 
szavában. 2.) a’ határt is meg-fogta átkozni.92 Ugyan ott pana
szul adatik-fel, hogy az utolsó éneklés alatt a’ Templomból az 
ifjúság ki-menyen, melly botránkozásul vagyon.

1671. Ä Kotsárdi Pap vádoltatott Visitation, hogy tanítás 
közben nem igen feddözött; gyakrabban kivántatott volna a’ fed
dés. Igen hoszszas Exordiumokkal93 is el; azért unadalmas a’ 
tanítása.

1671. Fel-Vintzi Csóka György sokáig nem járván a’ Temp
lomban meg-intetett; de minekutánna fel-kezdettis járni, nem 
menyen bé a’ Templomba, hanem kívül áll meg a’ fal alatt.

Ezen esztendőben Orbó Enyedi Tractushoz való filialis Ek- 
lesia94 volt.

Anno 1672. A’ Bükösi Eklesia meg nem elégszik azzal, hogy a’ 
Prédikátor predikatzios köz-napokon tsak unde95 olvassa a’ 
Caputokat;96 annakokáért végezte a’ Visitatio, hogy vagy prédi
káljon ö K[e]g[yel]me a’ Canon97 szerint, vagy Resolválja98 
azon Caputokat.

Ezen esztendőben Hérmányi János volt Betzei Mester és 
ditsértetett a’ visitation. [38]

Ugyan azon esztendőben Miriszlai Visitatioban (:non viso 
in Protocolo hactenus exemplo:/99 N[agy] Enyedi Szabó Ta
mást adták ki azzal, hogy attázott volna; Ki is a’ Miriszlai Pa
pot Zágoni Ferentzet, a’ ki ötöt jól tartotta vala és még egy 
pohár bort köszöne reája, igy szidá-meg: Kurva az annya a’ ki 
reám köszöni a’ bort. Monda Zágoni: Miért mondod azt; mert 
ha mit nem néznék, a’ fejedbe ütném ezt a’ kupát? Kimenvén 
a’ Szabó a’ kapun, monda: Ördög atta: ördög baszta: ördög te
remtette: ördög lelkű: disznó hátán tsinált etc.

’ a kéziratban : Geresi
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1672. Ä Kertsedi Pap Adventben Ur Vatsoráját nem osz
tott; de a’ Visitation azzal mentette magát, hogy eleitől fog
va, a’ mint hallotta, abban az Eklesiában nem volt szokás.

Ezen esztendőben Uj-Tordában Visitatorok100 voltak az Es
perest mellett az Enyedi Prófessorok Dési Márton és Tser- 
natoni Pál: Dádai János volt Uj-Tordai Pap, ki is Betzéböl vi
tetett volt oda. Dadai Uram a’ Visitation azzal vádoltatott, hogy 
egy leány gyermeket azzal küldött el a’ Catechisatiorol, hogy 
menjen haza* ’s az apjától és annyátol tanulja-meg a’ Tiz Párán- 
tsolatot. Ugyan ott: Barátosi Mihály meg eskütt volt, hogy 
soha a’ Dadai Uram kezéből Ur Vatsorájával nem él. Ugyan 
ott vádoltatott Kerekes István, hogy soha Ur Vatsorájával nem 
éltt.

1672 Enyedi Sárdi Gáspárne Brekszai Vas Mária, vádolta
tott a’ Partiálison Férjétől, hogy napjában tiz, tizenkét ejtel 
bort el-veszteget.

Egerbegyi Gál András igy eskütt vala a’kkor időben: Isten 
engemet úgy segéljen a’ ditsö Király

Akkor nevezte vala a’ Tsekelaki M ester a’ Visitatorokat 
Vizi Tatároknak. [39]

Anno 1681. Kaposi István Kotsárdi Páp magyarázván a’ Kristusnak 
ama’ szavát: Dominus his opus habet,101 ezt tette oda magya
rázatul: Nem ütötték félre a’ harangot, nem kiáltottak reája 
tolvajt. Melly szókért vádoltatott.

Anno 1682. Kertsedi Böjté Márton magára vette a’ Pap feddését 
a’ Templomban; és illyen szókkal illette a’ Papot azután: Ördög 
atta lelkű Papja, ha meg nem szűnik az ellenem való prédikál- 
lástól, úgy meg-hajtom102 ezzel a’ tsákánnyal, hogy soha nem 
predikáll többet. A Felesége is mondotta a’ Papot ketske szakál- 
lunak, barom ábrázatunak.

Ezen esztendőben Mészkövön Református] infans Eklesia103 
volt.

' a  kéz ira tban : ha
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Anno 1691. Ezen Formula szerint esküttek bé az Enyedi Tractusbéli 
Papok a’ Leopold Császár104 hivségére:105 „Ego N.N. pro tem
pore Minister Ecclesias N.N. juxta fidem meam Deo et Sacro 
Ministerio datam juro, me Sacratissimam Regiam Majestatem 
Caesaream et Regiam pro Magistratu meo agnoscere; et juxta 
eandem fidem, Deo et Sacro Ministerio debitam, Suas Majes
tati in omnibus fidelem futurum.” In hujus rei fidem et testi
monium subscripsit Senior Societatis N[agy] Enyedensis, Sigil
loque communi Societatis obsignavit, in Congregatione celeb
rata in Oppido N[agy] Enyed. 1691. die 22 Martii.106

Anno 1649. Johannes Turi Bűkkösi Pap felöl edocealtatott a’ Visi
tation, hogy közel két esztendő alatt, az Ur Vatsorájához való 
kannában hütött bort, és abból ivott mind háza népestől egy
ben, ’s másokat is abból itatott; mellyel a’ Templom szent edé
nyét profanalta107 etc. [40]

Akkor emanált ez a’ Deliberatum: I. Ha valamely Pap fél 
esztendő előtt meg-hal, a’ Ministerium a’ fél-esztendőt ki
töltesse. II. Ä meg-hólt Papnak Eklesiájaban a’ ki keresztel, 
copulál, vagy temet a’ Sallariumat leválja108 egészszen. Ha él 
a’ Pap, de Eklesia dolgában jár, ’s más szolgai helyette, a’ fi
zetést oszszák-meg: ha nem-ordinatus109 a’ Pap, néki az e’féle 
salariumbol semmi nem menyen. III. A’ ki a’ Partialisbol a’ 
szót ki-viszi poena flor[eni]l. másodszor flor[eni] 2. azután a’ 
Societásbol ejiciáltatik.110 IV Ha valamely Mester a’ más Tanit- 
ványit per supplantationem111 magához hitegetné; a’ Didact- 
rumat112 a’ magáéból fizesse-meg érette.113 V Valahol Parochi- 
alis114 szőlő vagyon, a’ Minister minden esztendőben egy-egy 
ember négy nap homlitasson115 benne.

Anno 1652. Deliberatum: I. Ha Pap árvái közzé Pap Divisorok116 
küldetnek, minden forintból egy pénz a’ Divisoroké: Ha külső 
ember bonumit117 osztják, ők is a’ Külsőknek rendtartásához 
tartsák magokat. II. Ha Pap atyafia hal-meg innen Maroson, 
az innen lakozó atyafiak töltsék ki érette az esztendőt; ha túl 
való hal-meg, a’ túlsók töltsék-ki az időt.

NB. Miriszlón régen káplánt tartottak.
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III. A melly Mesternek tógája118 nintsen M esterségre ne 
botsáttassek.

Anno 1655. Lázári János M[aros] Szent-Királyi Prédikátornak 
Felesége, S[zent] György napja’ hajnalában119 a’ Szolgálót ki
küldötte, oltvar ellen, harmat szedni. Vádoltatott varáslással; 
De juráit, hogy nem tselekedte babonás véggel; Interim120 meg- 
parantsoltatott, hogy más napon szedesse a’ harmatot; azt 
Biró [41] hírével; másképpen a’ Férje deponaltatik.

Anno 1657. die 27 Sept[embris] Tiszt[eletes] Árkosi Benedek ’s 
Felesége, és Fagarasi Ferentz Enyedi Papne ellen való* Cau- 
sájában, < Fagarasiné > prókátornak121 vallotta Enyedi Tót Györ
gyöt: Fagarasi Ferentzné pedig Hoszszu-mezei Gáspárt a’ Szász 
Phpot. De a’ Pártialis, az addig tartott usus122 szerint, Tót Györ
gyöt nem admittalta;123 hanem Eklesiastica personát124 kívánt 
Prókátornak. De ez a Causa sopiáltatott.125

NB. A’ Mesterek ellen 1.) ha tógában nem járnak a’ falun is 2.) ha 
Papjokat nem betsüllik, ’s ellenek practicalnak, nagy poena 
inteltaltatott.126

Anno 1660. 22. Febr[uarii] Delib[eratum] I. Ha, okát nem adván, 
absentálja127 a’ Pap a’ Partialist, pcena flor[eni] 6. a’ M ester 
fl[oreni] 3. II. A melly Papok ’s Mesterek Ördög lelkűvel szidal- 
mazodnak deponáltassanak a’ Synodus Generálisig ha Papok; 
a’ Mesterek meg-verettessenek ’s ki-vettessenek.

Anno 1662. Murza István Enyedi fi Enyedi Cantor volt; de a’ Szabó 
M esterséget erössen űzte: Az Esperest akaratja ellen érte 
volt-el a’ Cantorságot.

1662. Beldi Susánna Tekintetes] Nagyságos Wesselényi Pál 
ellen, mint Férje ellen, Causat erigalt128 az Enyedi Partialison, 
vádolván férjét paráznasággal és kívánván Divortiumot. Deli
beratum: Noha a’ Partialis elegedendö Utat találna a’ Divorti- 
umra; de minthogy az Ország is az Urat a’ Generálisra igazította, 
az Aszszony is oda citáltatta; azért a’ Partialis nem pronuntiál.129

[97]

* ellen való utólag a margó fölött beszúrva
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Miriszlón régenten /:most nem tudom:/ minden háztol egy-egy 
tsizmát adtak a’ Papnak. Ezt azért jegyzettem-meg, hogy a’ 
Reformatiókor a’ Szebeni Pápista Papok is igen panaszosod
nak vala a’ Dézma tsirkéjért; ’s talán ez is annak maradéka, 
minthogy Miriszló szász faluvá volt regen. De térjünk a’ Gom- 
bási pap salariumára:*

Gombáson régen Magyar filialis Ecclesia lévén, ’s alligáltatván130 
Miriszlohoz, e’ volt a’ Pap fizetése: Onnan mindenből Quarta 
járt Amint Miklósiakén is noha ott a’ kenderből nem adtak:/ 
Minden ember két-két kalongya131 búzát adott: egy-egy veder132 
bort. Egy hóid földet meg-szántottak ’s bé-vetették; három 
szekér fát; Garas pénz den[arii]13312. Egy rét is vagyon Szu- 
golyában. Az Ur Vatsorájához szép aranyas pohár kehely for
ma A’ Mesternek adtak flor[eni] 1. nyoltz véka búzát: két sze
kér fát. Egy darab rét, maga kaszálja. Egy hóid föld, mellyet 
maga búzájával bé vetnek.

[100]
1646-ban, egy Ca[usa]i Levatában134 egy Causans[na]k135 neve: 

Piroska Aszszony. [101]
Anno 1649. Az Uj Tordai Mester Rudnai nevű ember lováról egyet- 

mást le-szedvén a’ lovat el-titkolta; sőt a’ Templomban is ki
hirdette ’s akkor sem mondotta-ki. Végeztetett, hogy, vagy 
ki-menjen az Eklesiábol és Societásbol; vagy kövesse-meg 
az Eklesiat. Neve a’ Mester[ne]k Szfent] istváni Miklós.

Anno 1650. A Rev[erendissimus] D[ominus]136 Stephanus Bánházi, 
az el-mult 1649 esztendőben Karátson Innepében, az Ur Vatso- 
ráját maga házánál administralta,137 a’ Templom posthabeálván,138 
mellyet nem kellett volna tselekedni: Azért az Ecclesia severe 
corripialta.139 melly pro prima admonitione reputáltatik.140

Zoltai Petro egy mátkás leánynak a’ neve; kit 1650-ben separált 
a’ Partialis Elekesi Jánostól, ’s a’ féíjfinak meg-engedte hogy 
diját keresse Petro Aszszonyon. Enyedi Partialisban.

’ az Ezt azért jegyzettem meg kezdetű szövegrész csillag alatt beszúrva a
következő bekezdés szövegében
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Rozgoni János Enyedi Fő Pap és Esperest A[nno] 1654. Kováts 
Gergelyt a’ feleségével öszve békéltette; de tsak a’ Porkolá
bot adhibeálta141 a’ dologban.

1654. M[aros] Vásárhelyen, Synodus Generalis alkalmatosságá
val, a’ Nagy-Laki Prédikátor, Steph[anus] Claudiopolitanus,142 
Vasárnapon ment volt kapálni, melyről a’ Partialisban serio 
admoneáltatott143 Enyeden 3 Novembr[is].

1655. die 2 Novfembris] Enyedini: Deliberatum' in Causa Reve
rendi ac cl[arissimi] D[omini] Johannis Rozgoni Senioris Dioece- 
seos Enyed[ensis] ut Actoris; et Rev[erendissimi] Domini 
Gasparis Hoszszu-Aszai Pastoris Eccl[esi]ae Saxonicae Enyed- 
[ensis] ut Inc[at]ti144 [102] „Mivel a’ Cl[arissimus] D[omi]n[us] 
Senior145 vallatott Gáspár Uram Feleségének nem-tsak a’ köz
tök levő Causára nézendő dolgaiban, hanem élete ellen is, 
melly ellen Gáspár Uram ö K[e]g[ye]lme Contendála146 a’ Tör
vény előtt, hogy a’ D[ominus] Senior nem tiszti szerint és 
ordinate,147 hanem tiszti kívül és inordinate148 tselekedett volna. 
Melly ellen a’ D[ominus] Senior azt állatja, hogy ordinate és 
Tiszti ’s" a’ 87-dik s’ 88 Canonoknak Continentiájok149 sze
rint tselekedte; oka: mert Seniora és esztendőnként, és noha 
eddig nem visitalt, de mostan ez alkalmatosságval akart éle
te felöl értekezni. 2. mert Primarius Pastor Enyedensis,150 és 
mint elötte-járo, ez aránt is procedálhatott151 etc. A’ Törvény 
azért Consideratioban152 vévén mind két Félnek Actioit;153 Tet
szett; hogy sem a’ 87-dik Canon, melly limitaté154 a’ Seniorok 
tisztét igy hozza-bé: In suos tamen etiam non absolutam, sed 
limitattam, habent jurisdictionem etc.155 A’ mi pedig a’ 88-dik 
Canont illeti; abban is illyent talált: Ipsis /:puta Senioribur:/ 
incumbit, ut Ecclesias suae directioni concreditas, annuatim, 
adscitit sibi duobus ant tribus ex praecipuis suis, Confratribus, 
visitens etc.156 melly szerint Visitationak sem mondhatni. Ha-

* a kéziratban: Diliberatum 
" a kéziratban: 's 's
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nem nagyobb vox a’ Törvényben ez: Hogy a’ D[ominus] Senior 
Tiszti ellen, ’s mind pedig Canonok ellen tselekedett. Azért 
ö K[e]g[ye]lme mind Gáspár Uram ellen, mind felesége el
len poenan157 vagyon et huszon-öt öt forinton mind két sze
mély ellen.

A[ctor] Apellat ad Synodum Generalem. Transmittitur;158 illy kér
dőre: A’ Senioroknak az alattok levő Personák ellen szabadé 
inquiráltatni,159 bizonyos vádot értvén magok vagy házak né
pe ellen, etiam extra Visitationem?

Deliber[atum] Sfancti] Synodi Generalis M[aros] Vásárhfelyi] 
a[nno] 1655. d[ie] 26 Jun[ii] habit:160 „Holott Contractusok161 
volt Rozgoni Uramnak az fenn meg-irt [103] Enyedi Szász 
Pappal, hogy egymás Felesége ellen inquiráljanak pacis faci
liori via ineundae gratia:162 nem is pénz mulctan163 volna, ha 
Tiszti ellen tselekedett volna, hanem depositiot164 érdemlene.” 
Tetszett a’ Sz[ent] Generálisnak, hogy a’ Dioecesis165 köves
se meg Rozgoni Uramat, mivel illy rósz törvényt tött, N[ota] 
B[ene]166 Meg is tselekedték a’ jelen való Enyedi Dioecesisbeli 
Uraim.

1657. A’ Gerendi Papot Batzoni Ferentzet vádolván a’ Felesége, 
hogy ötét tüzes vas kalánnal sütögette; mediante inquisitione 
clarescalt,167 hogy circa pudenda168 meg-sütögette volt. Azért 
a’ Ferjfiu ab officio suspendaltatott169 Generálisig. Lett ez Enye
di Semi-Partialisban170 Cl[arissimus]171 Maxai Mihály Uram 
proseniorságában.172

Kovásznai Tobiásné ellen Csombordi Papné ellen való kemény 
Deliberatuma az Enyedi Pärtialisnak. 1657.

Tobias Papne Aszszonyom mivel meg nem bizonyíthatta azt, a’ 
minémü motskokba az Urat Tobias Uramat* keverte, és a’ mit 
ö K[e]g[ye]lmére kiáltott, hanem benne maradott, mi /:salva 
et sana, a’ mint mindenkor szoktunk, Conscientia:/ponderalvan 
é perplexa causat,173 hogy ne láttatnánk magunk is mintegy

' a kéziratban: Urnákat
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benne vagy alatta fekünni, in exemplum quoque omnium fere 
Conjugum aliarum,174 illyen deliberation75 tettünk: Hogy va
lamint az Ura fö-vételre sententziáztatott176 volna, a’ dolog az 
Aszszony szavai szerint compariáltatván;177 igy azon poena 
redundalna178 az Aszszonyra; de sper/cia erga eam usi Condo- 
náltunk179 ebben néki; hanem ad quindecim nequi sub honesta 
Custodia180 lészen a’ fog-házban: akkor a’ D[omi]n[us] Senior 
convocalván181 egy-nehány Atyafiakat, ujobban decernálja182 
úgy, h[ogy] <vagy a’ nyelveben tsipjenek el> tsapattassék- 
meg, ’s reconciliálván183 Csombordon az Eklesiát, úgy redeál- 
jon184 az Urához. [104]

1659. Gerendi Partialisban deponaltatott a’ Rákosi Praedikator 
Matthias Coronensis, az Áldozói Pártialisig N[ota] B[ene] illyen 
okon, hogy a’ Convocatoriának nem annualt185 ’s nem jelent- 
meg a’ Partiálison: hogy Diversae Religionis et186 szabadság 
nélkül való személyeket copulalt olly praetextus187 alatt hogy 
convertálnak.188

Valami Szászt a’ Mátkájával nem akarvan copulalni Gáspár az Enyedi 
Szász Pap ’s Tractus Adsessora:189 a’ ki a’ Papját Partialisra 
citáltatta190 és meg-nyerte; ’s ez a’ Deliberatum vege: „—hogy 
pedig Hoszszu-Aszai Gáspár Uram non bonis modis impedi- 
alt,191 ’s meg is impedialni akarta tovább is, nem adván illendő 
és elegendő akadályokat, a’ Törvény el-marasztalta Gáspár 
Uramat.

1661. M[aros] Szentkirályi Prédikátort Egerpataki Mártont Po- 
lyánba hívták Papnak, kezet adott, meg-szegödtek véle, és az 
áldomását negyed napig itták; de az után a’ Csombordiaknak 
is kezet adott; azért Eklesia nélkül hagyatott.

1661. 22 Feb[ruarii] az Enyedi Partialis igy deliberált: Mivel né
mely Papok és Mesterek ördög lelkűvel szitkozódtak az Eccle- 
sianak nagy botránkozására. Ergo192 tetzik a’ Pärtialisnak, hogy 
azok, comperta rei veritate, usque ad Synodum Generalem 
deponaltassanak193 a’ Prédikátorok, a’ Schola-Mesterek pedig 
meg-verettessenek, és ignominiose ejicialtassanak, nisi con
fugiant ad Eccl[esi]am complanand[um].194
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1662. Deliberatum in Syn[odi] Parti[alis] Enyediensi:195
Némelly Eklesiáknak ezüst arannyas Pohárok lévén az Enyedi 

Uraiméknál, találta-meg a’ Partialis ö K[e]g[ye]lmeket azok
nak restitutioja196 felöl; mellyre-is ígérték magokat ö K[e]g[ye]l- 
mek, hogy confluálván197 azon lésznek, hogy mindenik Eccle- 
siának restituálják [105] azokat: Végezte azért a’ Partialis, 
hogy, ha egy hónapra nem tselekednék ö K[e]g[ye]lmek, Urun
kat requirálni198 igyekezzék a’ D[ominus] Pro-Senior.

1662. Deliberatum: Mivel Portshalmi Andrásne Bala Judit com- 
periáltatott1991[ste]n ellen káromkodónak a’ factiokbol200 a’ 
Kristus szolgáját /:ez Ungvári Janos:/ Ördög lelkűnek szidal
mazván; ítéltük és végeztük, hogy Politicus Magistratusnak201 
kezébe adassák, mivel mind az I[ste]n, mind az emberek tör
vénye szerint az illyen bűn halált érdemel. Lev. 24:13.202 és a’ 
22-dik Articulusbol is úgy tetzik.

Azon esztendőben. Ca[us]a Levata Steph[anus] Csávási Pást[oris] 
Péterfalvi[ensis] contra Georgium Zágoni Past[oris] Buzás- 
Botsardiensem: A[ctor] dicit: A D[ominus] I[ncattus]-t azért 
citáltattam,203 hogy a’ Sz[ent] Gál napi Sokadalomkor innen 
N[agy] Enyedröl haza-felé indulván, érem utói az utón a’ D[omi- 
nus] I[ncattus]-t Kitől, a’ többi között, kérdem: No miben hagyá 
a’ K[e]g[yelme]d Sógora annak az Aszszonynak dolgát? Kire 
monda a’ D[omi]n[us] I[ncattus]. Mit tökéletlenkedel? hiszem 
copuláltad is immár a’ kit meg-fizetsz. Miért? mert hiszem 
végezésböl ment-ki. Kire ismét a’ D[ominus] I[ncattus] mon
da: Hazudsz. Én mondák: Ne hazudtoljon K[e]g[yelme]d, mert 
fel nem veszem K[e]g[yelme]dtöl. Azonban nékem rugasz
kodván a’ Lóval szakállamba kapa és kezdé tépni és szaggat
ni, ugy-annyira hogy szakállamnál fogva le is vona a’ lórul. 
Én ismét fel-ülék: örömest el-mentem volna előle; de a’ lo
vam roszszabb lévén az ö kegyelméjénel, el-ére ismét, és a’ 
nálam lévő korbátsot ki-vévén a’ kezemből azzal sujtolt, vert: 
kiért is ugyan tolvajt kiáltottam a’ mezőben, ugyan ezen úttal 
is tépte ’s szaggatta [106] a’ szakállamot, melly dolog végett 
be is mentem a’ Dfominus] Proseniorhoz, és meg-mutattam 
ö k[e]g[yel]mének a szakállamot, etc.
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I[ncattus] Replicat: Ä D[ominus] I[ncattus] [helyesen Actor] Propo- 
sitiójára204 azt mondom: a’ midőn a’ propositioban meg-irt idő 
tájban utól-ért volna haza felé mentemben a’ D[ominus] A[ctor] 
monda: Hiszem nagy dolog, hogy K[e]g[yelme]d mindenütt 
el-veszi előttem az áldást. Kire mondék: Mitsoda áldást? Azon
ban egy tsorda lévén azon helyen, mondék: Nézze K[e]g[yel- 
me]d ama’ két teheneket, hogy noha egy mezőben járnak, mind- 
azáltal egyik a’ másiknál kövérebb. A meg lévén, kérde a’ D[o- 
minus] A[ctor]. Miért nem viseli K[e]g[yelme]d gondját a’ 
Tűri Sógorának? Én mondék: Mitsoda gondját viselném, hi
szem copulalta immár K[e]g[yelme]d az Aszszonyt; ’s mon
da: Rám kötétek; de te buszulsz-meg-érette. Én mondék: nem 
búsulok én, hiszem K[e]g[yelme]d copulálta, nem én. Ezek 
után monda a D[ominus] A[ctor]. Akkor is el-buttatok, hamis- 
sak vagytok. Én mondék: Ne mondj hamisnak bennünket. Né
kem magamnak is monda: Te is szamár Pap vagy; tsak maga
tokat tartjátok Papoknak. Arra mondék: hadj-békét, ne szi
dalmazz, mert meg-untam immár hallgatni; ’s monda: Örves! 
soha nem félek én tőled. Meg-fordulék, ’s hozzám tsapván 
meg-üte hátba a’ korbátsal. ki vöm a’ kezéből, ’s mondék: Ha 
részeg volnék, mint K[e]g[yelme]d, bizony ki-verném a’ sze
medet, de hogy nem vagyok nem tselekeszem, ’s le-vetém a’ 
korbátsot. Azonban tolvajt kiálta reám. Mondék: Ne kiálts, 
m ert nem vagyok én. Azonban minnyájan bennünket meg- 
hamissita. Ezt is mondá, az ebezés, szamározás, és tolvaj ki
áltás után: El-követlek mind Botsárdig, ott is Tolvajt kiáltok 
reád. Én mondék: Jámbor vagyok, tudják a’ Botsárdiak is azt, 
és meg nem fognak; de te, minthogy adós is vagy, ha meg
köttetlek: el-hidd hogy meg-köttetlek a’ házamnál; és úgy válék- 
el tőlem. etc.

Végre e’ lett a’ Delib[eratum] Exeat é Societate uterque.205 [107]
1663. d[ie] 28. Sept[embris] Szántsák Jánost a’ felesége ezekkel 

vádolta 1.) hogy impotens. 2.) hogy mikor valami dolgot akar 
rut körmetsléssel és egyéb erőtlenséget mutato körmetslessel 
élvén el nem szenvedhetem. 3.) hogy piatzon való maszlag
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vételével akarta maga erőtlenségét vas tágítani. 4.) Valameny- 
nyiszer bort iszik, mind annyiszor alája önti.

1664. Ä Betzei Eklesia sem tudományára, sem életére, sem ma
ga viselésére nézve a’ papját nem vádolja; a’ minémii okokat 
ád, hogy nem marasztja, nem elégségesek arra hogy ki tud
hassa. Ha azért mostani Prédikátorokat, Sályi Petre Atyánk
fiát meg-nem akarják tartani, légyen az Eklesia Praedikator 
nélkül. Ezen Deliberatum, ez után is, hasonló állapotban meg
tartassák. N[ota] B[ene].

1664. A’ Sz[ent] Mihályfalvi Ecc[esi]a Conferalt206 volt hajdon a’ 
Bágyoni Orthodoxa Eklesiának egy harangotskát: a’ Bágyoni 
Eklesia deficiálván, devenialt207 a’ harang a’ Kertsedi Eklésia 
kezében; de a’ Partialis a’ Sz[ent] Mihályfalviak[na]k viszsza 
adatta sub poena fl[oreni] 12.

A’ Sin-falvi Eklésiának a’ Partialis adott volt harangotskát; de az 
Eklesia deficiálván, az árra viszsza-ment a’ Pártialisnak flforeni] 
18.

1664. N[agy] Enyedi Oláh Györgyöt hitetlenül el-hagyván a’ Fe
lesége, Törökökhöz ment <a’> feleségül, szabad jo-akaratja 
szerint, a’ Kolosvári táborra.

1665. A’ Kotsárdi Prédikátor Stephanus Claudiopolitanus208 ellen 
való Deliberatum: „Minthogy ö K[e]g[ye]lme István Uram 
itt N[agy] Enyeden lévén egykor, betegnek irt a’ nyakára imily- 
lyen [108] szokat: In nomine Patris, Filii, et Sp[iritu] Sancti209 
Távozzál el gonosz tőle, melly mind a’ Sz[ent] írásnak, mind 
a’ Sz[ent] Ministeriumnak dehonestáltatására210 lett, a’ melly 
Superstitio211 ellen az I[ste]n[ne]k ugyan halálos törvénye is 
vagyon; azért ö K[e]g[ye]lme deponáltatott. De mivel vétkét 
meg-esmervén a’ Partialist mindjárt deprecalta, reassumálta- 
tott, reversálist adván, hogy többé nem tselekszi sub poena 
perpetuae depositionis.212

1666. d[ie] 3. Martii Delib[eratum] in Causa Gasparis Jenei Pas
torfis]213 Sz[ent] Királyi „Mivel az Inc[at]tus éktelen rut szit
kokkal ’s káromkodásokkal szitkozódott, mellyek ezek:/:salvo 
honore sit scriptum:/214 Ördög baszta lelkű: Ördög teremtet

n i



te: ördög lelkű, a’melly szitkoknak és káromkodásoknak ne
mei mind az I[ste]n ’s mind az emberek törvénye szerint ha
lálosok, és valakik ezek[ne]k tselekedöi halállal méltán bűn
tetteinek -  Mindazáltal, nem lévén fegyver a’ Szent Széknek 
kezében; azért Papi Tisztitől fosztatik-meg a’ Generálisig; 
addig is illendő elégséges kezest tartozzék állítani; ha pedig 
nem állathat detentioba215 vettetik. N[ota] B[ene] Ez az em
ber meg nem jelent a’ Generálison; és a’ Partialis el-foglal- 
tatta mindenét; m[ert] el-szökött.

Ákosfalvi Anna igy replicalt a’ Férjének Derai Györgynek a’ Par
tialis előtt: „Én azért nem lakom véle, hogy az én Uram nem 
arra való, hogy Aszszony emberrel közösüljön: én ollyan szűz 
vagyok most is mint mikor hozzá mentem: az ujjával akar ele
get tenni; tsak motskolódás dolga: mint a’ Hurkát úgy vono- 
gatja a’ szerszámát. Én akár hova tegyenek véle nem lakom. 
[109]

1667. Szerdai János Gerendi Prédikátor ellen, Váró Borbála a’ fe
lesége igy agáit:216 „Azért tzitáltattam K[e]g[ye]l[me]tek ele
ibe az I[ncattus]t, hogy ö K[e]g[ye]lme tellyességgel nem ollyan 
életet élt velem, a’ minemü élet illenék keresztyén házas
ságban élő emberhez, annyira hogy iszonyú az még a’ Pogá- 
nyokra nézve is. Otsmány utálatos szitkai: kölykös ebnek, 
pelengérbe valónak, hengér217 kutyának, ’s több egyéb rut dol
gokkal. Ennek felette sok rut kérkedékenységei voltának ré
gi utálatos fertelmes parázna élete felöl; ’s azt is mondotta, 
hogy egy székely Aszszonyt nem adna rajtam. Más az, hogy 
az I[ncattus] tsak névéi tartotta az Orthodoxa religiót, re et 
exercitiis218 Pápista. Azért absolváltatni219 kívánok tőle.

I[ncattus] replicat: Tagadom a’ szitkokat: a’ rut életem felöl pe
dig azt mondom: ez előtt volt az; de azólta, hogy I[ste]n tör
vénye szerint meg-házasodtam, tiszta életet éltem. Mindaz
által hogy tőlem való el-válást kíván, én azzal sem gondolok, 
ha a’ Sz[ent] Szék arra menyen.” N[ota] B[ene] Ez után az 
Aszszony nem comparealt ’s nem deceált; readjudicáltatott 
etc.220
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1668. d[ie] 8 Febr[uarii] Semi Generalis volt Enyeden, a’ Mező 
Bodoni Papnak Nabradi Andrásnak dolgában; kit az Enyedi 
Tanáts in loco delicti221 el-fogatott ’s fogva tartott: a’ Püspök 
Veresmarti Gáspár prosequalta ratione officii; praesideált222 
pedig az Enyedi Pap Debretzeni H[enter] Mihály. Ez a’ Náb- 
rádi András ölte volt meg Rátz Mátét Feleségestöl éjjel egy 
fejszével A[nno] 1667.29 Novembris N[agy] Enyeden az utza 
szerben.223 Senki nem látta ugyan szemeivel a’ patratumat;224 
de minden infallabile indicium225 Nabradira mutatott. Azért a’ 
Papi tisztét le-vonták róla, ’s adták Magistratus kézre. Hosz- 
szu a’ Processusa.226 [110]

1668. A’ Váradról be-jött ’s Tordán telepedett Nemesség kérte a’ 
Fejedelemtől, hogy az Egyházfalvi Templomot meg-épithesse 
magának; de az O-Tordaiak contradicáltak,227 minthogy az Ó 
Tordai Eklesia úgy deficialt volna. Végezte a’ Partialis, hogy 
mind a’ Tordaiak, mind a’ Váradiak épitenék-meg a’ Kamara
háznál levő Templomát építsék /:mint az előtt is volt:/ mivel 
közép helyen is vagyon. N[ota] B[ene] Ezek a’ Váradiak a’ 
Váradi templomhoz való Instrumentumokat228 el-hozták volt 
magokkal.

Egy Uj-Tordai Aszszony repudiálván229 a’ Mátkáját, dolgát meg
bánta és a’ gyüröt ugyan azon Ferjfiunak ujjába dugta, ’s te t
tek illyen ligát,230 hogy a’ ki a’ másikat repudiálná az ujja vágat- 
tassék el; az Aszszony repudiálta a’ Ferjfit; a’ Ferjfi kívánja a’ 
Jure231 az uj-vágást. Az Aszszony azt felelte: Azt mondottam, 
hogy annak vágattassék-el az ujja a’ ki az ö újából a’ gyűrűt 
ki-vonja; de én nem vontam.

1669. Deliberatum Generalis Visitationis:
I. A’ Divortionalis Causa232 ez után Semi-Pärtialison ne deci- 
daltassék,233 hanem intyra Synodusban.234 II. Sponsalisokra235 
is olly számoson gyűljenek, hogy alkalmatlanul ne determinál- 
tassék; sőt inkább ollyan fontos dolog fellyebb vitessék.

Partialis Deliber[atum] „A Dioecesis ennek előtte való időkben, 
a’ M[aros] Vásárhelyi Synodusban elö-adta vala, a’ N[agy] Enyedi 
Coll[egaej T[iszteletes] Professorok felöl, hogy ha ö K[e]g[ye]l-
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mek a’ Partialisban Comparealni tartoznaké vagy nem? Ak
kor a’ Generalis végezése e’ volt; hogy ki-ne vonják ö K[e]- 
g[ye]lmek magokat, hanem Compareáljanak. De ö K[e]g[ye]l- 
mek hol comparealnak, hol nem; Azért ezen dolgot ujjolag 
elö-kell adni a’ Sz[ent] Generálisnak.

A’ Partialis végezte, hogy innen Enyedre visitalni most delegál
t u l ]  tassanak; a’ kik is ezek: Ä D[omi]n[us] Senior, a’ Nota
rius, Dobrai Uram, Zágoni Uram, és Pál Uram el-menni kénte- 
lenitetének. N[ota] B[ene] Szegény Patai Máté male-conten- 
tus236 volt hogy Enyedi Papságát ide kellett hagyni; ’s ö indí
totta ezt.

Tordai Zöldi János vádolja paráznasággal a’ Feleséget. 1.) mert 
látták, hogy egy legénnyel az ágyon tsókolódott. 2.) hogy a’ 
legényt mások meg-vagdalván, meg-itta a’ vérét az Aszszony 
etc.

M[aros] Vásárhelyen a’ Generalis Synodus Deliberatuma: A’ melly 
Causákban a’ Partialisok homályt nem látnak a’ Generálisra 
ne botsássák.

A N[agy] Enyedi Szász Pap nem compareálván a’ Pártialisban poe- 
náztatik237 fljoreni] 3. An[no] 1669.

Causa Catharinae Lábas contra Michaélem Fejes.238
1670. d[ie] 17Jun[ii] Revferendissimus] D[ominus] Matthaeus 

Patai Senior deponitur M[aros] Vásarhelyini, et eligitur claris
simus] D[ominus] Stephanus Tsengeri.

1671 Paralysi tacto in Synodo239 10. Jun. ’s megholt.*
Hari Possessornak240 Versendinek felesége: Nicapoli Mária. Vén 

volt a’ szegény Versendi, ’s kurva volt Nicapoli.
1671.1 Jul[ii] midőn Debreczeni Hjenter] Mihály Enyedi Páp vá

lasztatott Seniornak, in antecessum241 illyen Deliberatumot 
Írtak: „A Szfent] Partialis, cum praejudicio authoritatis az liber
tatis Ecclesiastica242 nem mehet semmiképpen arra, hogy T[isz- 
teletes] Superintendensünk243 b[ecsü]l[ete]s Legatusit admit-

* a megjegyzés a margón beszúrva

64



talja244 a’ Senior választtásban való suffragiumaknak245 szede- 
getésére; meg-látogatására im ez okokra nézve: 1.) Mert arról 
való Canon sohul is nintsen, hogy mikor Seniorok választá
sának kell lenni valamely Dioecesisben, másból vagy Senior 
vagy [112] más Atyafiak által-menvén ezek szedjék a’ Suffra- 
giumokat; kihez-képest Canon ellen való dolognak ítélte lenni 
a’ Sz[ent] Partialis. 2.) Példát sem tud a’ Sz[ent] Pártialis illyent 
tsak egyetlen-egyet is ez hazában, hogy által-ment volna vala
ha más Dioecesisben Senior Választani valamely Senior, vagy 
más Atyafiak akárkik is. 3.) A Sz[ent] Generálisnak sem tudja 
semminémü Constitutioját246 errül; Mellyre nézve a’ Sz[ent] 
Generálisnak is praejudiciumára247 esnék ez, ha most tsak mi 
tőlünk egy Partialis Társaságból, illyen uj és szokatlan dolog
ra admittáltatnának248 ö K[e]g[ye]lmek. Annakokáért noha ar
ra nem admittálhatja ö K[e]g[ye]lmeket, hogy suffragiumokat 
szedjenek és látogassanak K[e]g[ye]lmek mindazonáltal a’ 
Sz[ent ] Partialis úgy veszi ö K[e]g[ye]lmeket, ’s betsülli is, 
mint T[iszteletes] Superintendensünk Personalisit:249 ö K[e]- 
g[ye]lmek legyenek benn a’ Partialisban mint szemek és fü
lek; ’s ha valami akadályos dolgok occurrálnának,250 a’ mellyek- 
ben ö K[e]g[ye]lmek tanátsával magunkat segijteni kell, jó 
szivei akarunk élni az ö K[e]g[ye]lmek tanátsával és segij- 
tsegével.

[118]
1672.17 Feb[ruarii] Enyedi Partialis végezése a’ Házas-Mesterekről:
Mivel a’ házas schola-Mestereknek sok fogyatkozásit halljuk, vé

geztük, hogy közüllök tsak egy is mostani helyében meg ne 
maradjon, hanem tartozzék szükségesképpen változtatni he
lyét mindenik házas schola-Mester; úgy mindazonáltal, hogy 
ugyan ezen Társaságban, ha kinek hiva talja adatta tik, meg
engedtetik el-menni más Eklesiába; tsak-hogy meg-feleljenek 
hivataljoknak, meg-betsüllvén Predikátorjokat, és tanítván ’s 
mind tanulván szorgalmatoson a’ scholákban:251 hallyunk jót 
inkább, mint roszszat felölök.
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Ezen esztendőben deliberáltatott, hogy Csató László, ha a’ Deli- 
beratumnak nem engedelmeskedik, suspendáltassék a’ S[acra] 
Coena;252 és hogyha azzal sem gondolna, azután ugyan excom- 
municaltassék is az Eklesiábol. [119]

Ezen esztendőben ama’ nevezetes Kovásznai Tóbiás Pap a’ Fele
ségét Küküllövári Ersébetet, a’ többi között azzal vádolta, 
hogy első Férjének, Asztalos Györgynek idejében, magának 
hasat tsinált ’s Urát el-hitette hogy praegnans253 volna, ’s mástol 
pénzen gyermeket vévén, úgy tettette mintha ö szülte volna, 
melly gyermeket meg is nyomott. Vét ez a’ Jacobus Spurius 
Angliai Flistoriájához.

Enyedi Szöts György Deákot vádolja a’ Felesége, Gótros Borbára* 
hogy leányt kéretett holott ö volt a’ felesége. A Férjfi pedig 
igy felel: „Nem tagadom, hogy én a’ leányt nem kérettem vol
na; de nem a’ vegre hogy el-vegyem; ha a’ végre tselekedtem 
volna is nem volna tsuda, mert ö maga adott nékem okát ar
ra: mondotta a’ többi között hogy ö nem Ferjfinak való, és a’ 
leányt is ugyan e’ végre szegödtette-meg velem: Hogy meg
kérettem azért is tselekedtem, hogy a’ lelkét meg-nyerhes- 
sem.” N[ota] B[ene] oláh volt a’ leány. Ezek, azután mind ket
ten excommunicaltattak.

1676. Bagothai Drusiánát Keserűi Jánossal azért nem copulalta 
az uj Tordai Prédikátor, hogy az Aszszony még első Ura éle
tében kötelezte volt el a’ férjfiunak magát.

1678. A’ Buzás-Botsárdi Pap /:Barátosi György:/ között és a’ Mes
ter között Madarasi János között szörnyű rut veszekedés volt; 
úgy a’ kettőnek Felesége között. A’ Pap a’ mestert: szakáltalan 
fatyu bestye kurva fiának szitta ’s.a.t. A’ Mester: Kolikás Pap
nak etc. A’ Mester páltzázra proscribáltatott:254 a’ Pap favete 
corripiáltatott,255 hogy a’ term észet munkáját meg-tsufolta 
etc. A Papné intro caetera256 azt mondotta a’ Mesternek: Több
ször vagyon egyik részemen /:pudendum/57 hogy nem a’ Mes
ter állán. etc. Ez Eklesia követésre Ítéltetett. [120]

’ a név a sor fölött beszúrva
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Enyedi Legárt István Enyedi fiúból Kertsedi Pap volt. 1668. nya
kas ember lehetett; mert suspensioval258 fenyegeti a’ Partialis. 

1669. Mezö-Bándi Mihály büntettetett azzal, hogy a’ halottat el- 
bucsuztatta.

67



[Feljegyzések a szász egyházról]

[174]
1713-ban Fronius Márk Brassai Fő Pap állította fel a’ maga 

Eklesiájában azt, hogy Vasárnapokon a’ Férjfi ifjúság Catechi- 
zaltassék.1 N[agy] Enyeden én inditám el ezt a’ szokást 
/:Hermányi D[ienes] Jósef:/ de ez a’ jótol vad magyarság igen 
akaratos; a’ Magistratus2 is, látom, nem igen veszi szambán, 
hogy parantsolná a’ fen-maradást, mindazonáltal ugyan-tsak 
folydogal az az exercitium3 vagy négy esztendőtől fogva. 
Irám ezt 1752. [175]

[Szász Úrvacsora]
A’ szászok között a’ Nagy Templomban minden Vasárnap osztatik 

az Ur Vatsorája. Brassóban a’ privata Confessionak4 nintsen 
helye, A’ Communicansoknak5 pedig a’ Pap illyen kérdéseket 
terjeszt eleikbe: Hisziké azokat, a’ mellyeket hallottak fel
olvastatni é publica formula?6 Köteleziké magokat uj enge
delmességre? Hiszike hathatósnak, hogy a’ pap bűneiket meg- 
botsátja. etc. mellyekre ama’ Német igével felelnek: Ja .7

A’ Keresztelés Brassóban igy menyen véghez: A’ rendes órán a’ 
kereszt anyák a’ kis gyermekkel meg-állanak a’ templom tor- 
nátzában, és a’ hetes Pap oda menvén, el-olvassa a’ szokott 
formulát a’ Keresztségröl; a’ Kereszt Atyákat ’s Anyákat hi
vatalokra inti; ezután be-mennek a’ templomban a’ Baptisteri- 
umhoz,8 és a’ Páp a’ gyermeket meg-kereszteli Exorcism[us]" 
nélkül; noha azt másutt a’ szászok el-követik.
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Ä Temetésről Brassóban: Ä Papok, Oskola Mester ’s a’ Tanulok 
a’ Halottas háznál éneklik a’ CXXX. és XC.dik Soltárt ’s hol
mi más könyörgéseket; de tsak a’ Papok; a’ Tanulok egyebet 
enekelnek. Halotti Predikatzio nintsen; hanem a’ temetés vé
gén egyik Pap el-olvassa a’ mi vagyon 1 Tess. IV 13 végig, ’s 
egy keveset beszeli vagy ö vagy más Clericus.10

Ä Medjesi Capitulumban11 a’ Prati vagy parathi Pap volt minden
kor a’ Fejervári Papista Püspöknek Vicariusa;12 ’s onnan mais 
a’ medjesi Decány13 Generálisnak hivatik, ’s az ö kezén is va
gyon az egész Universitásnak oeconomiája,14 ’s ö vészén szá
mot a’ jövedelmekről és költségrül. ’S e ’ vagyon a’ Püspök 
mellett minden titkos tanátskozásokban.

A’ Szebeni Decanus in Papissus15 az Esztergomi Érseknek Vica
riusa volt, et hodieque jura Episcopalia administrat;16 tsak hogy 
az ö [176] székéről a’ Püspök eleibe lehet appellalni;17 és a’ 
Papokat is az ö inspectioja alatt, a’ Püspök ordinálja.18

A’ Brassai Decanusnak az ö Capitulumábul tellyes Püspöki hatal
ma vagyon, mint a’ Szebeninek; hanem ex quadam condescen- 
sione19 meg-esméri a’ Püspök elsőségét és jussát.

Magyar-Régenbe Teleki Mihály vitt elsőbben Reformatus Papot.
Zalaknára Köleséri Sámuel tétetett volt Lutheran[us] Papot; de 

1715 ki kellett onnan menni.
A’ Tordai Szász Pap a’ Szebeni Decanustól függ, mint a’ Kolosvári 

is.

Szász Püspökök Catalogusa:20
I. Wiener Pál. E’ Szebeni Páp vala. Választaték 1553-ban Martius-

ban: Fejedelmi authoritassal nem Confirmaltatott mint a’ Suc
cessori.21 Holt-meg pestisben. 1554. d[ie] 16 Aug[usti]. Nem 
maradt semmi munkája, noha tudós ember vala.

II. Matthias Heblerus Corponensis Hungarus.22 Ezt Lötsei Papsá
gából hivák-be a’ Szebeni Papságra A[nno] 1554; ’s lön Püs
pökké 1557-ben. Vala pedig tsuda nagy elméjű ember, tudós, 
és ékesen szólló. Hala-meg 1571-ben. d[ie] 1 Máj.

III. M[agister] Lucas Unglerus. Ez hala-meg 1599-ben. E’ tette 
Püspök lakóhelyévé Berethalmot.
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IV Matthias Schiffbaumer Erdélyi fi, Választaték A[nno] 1601 Mar-
tiusban, <Megyesen a’ Synodusban; a’ ki is mindjárt abrogála 
a’ Praedecessorának Articulusait,23 mellyekkel a’ Calvinisták- 
hoz szitt vala. Meg-hala 1620. Januariusban. > Meg holt 1611. 
Augustus végén.

V Zacharias Weyrauch Kőhalmi fi. Választaték 1614. d[ie] 17. Feb-
[ruarii] Medjesen a’ Synodusban, ’s ott abrogalá a’ Praedeces
sorának articulusait Calvinismus velificanter.24 [177]

VI. Franciscus Graffius Ivánfalvi-fi, Választaték 1621. d[ie]. Máj. 
Ez igen rajta volt, hogy a’ Calvinismust ki-óltsa a’ Lutherá
nusokból; de meg-hala 1627. Kinek halála után a’ Berethal- 
miak, a’ Felsőbbeknek tetzések nélkül a’ Prásmári Papot vá
laszték Pápjoknak, Sipoeus Pétert; a’ ki eleget is mesterkedék, 
hogy a’ Püspökséget el-érje; de a’ Szebeni Gyűlésben mást 
választának helyébe.

VII. Georgius Tholésius Megyesi Pap választaték 1627. Hatal
mas ember volt ez; és sok Gyűlést tartott a’ Calvinism[us] 
ellen.

VIII. Christianus Barth, igen szegény állapotbul származott em
ber, de Generalis Decanus választaték 1647-ben.

IX. Lucas Hermannus. Ez hala-meg 1666. Martiusban. Ezt a’ Tö
rökök, az akkori hadakozásban, Erdélyi Fejedelemmé akar
tak tenni; de ö nem akart.

X. Paulus Czekelius Kizdi Pap 1669 választaték; de ott Kizden
meg-hala azon esztendőben.

XL Stephanus Adami Megyesi Pap választaték; ’s meg-hala 1679.
XII. Bartholomaeus Bausner. Ez meghala 1682.
XIII. Christianus Haasz. Meg-hala 1686. Vir doct[us], orator sum

mus.25
XIV Michael Pancratius. Ennek a’ Nagy-Apja vala Páncratius György 

Austriai fi, Basta idejében tábori tiszt; de meg-szeretvén Er
délyt Szászsebesen telepedék: Ennek fia Márton, Rostochi- 
umban Professorkodott vagy húsz esztendeig ennek fia; ’s 
úgy lőtt megyesi Pappá; és 1686 Püspökké.

XV Lucas Hermannus, a’ IX-dik Püspök[ne]k fia. E’ tudós ember 
vala; de igen köszvényes. ’s meg-hala A[nno] 1707. [178]
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XVI. Andreas Scharsius választaték 1708. ’s meg-hala 1710-ben.
XVII. Georgius Kraus Segesvári fiu ’s oda való Pap, valasztaték 

1711. ’s más esztendőben meg-hala.
XVIII. Lucas Graffius Megyesi Páp. Erre ez előtt is éppen annyi 

vox26 ment vala mint Krauszra.
XIX. Georgius Haner.
XX. Jacobus Schun. ki Heltai Pap vala.
A’ Szász Papoktól a’ Census Cathedraticus27 és egyéb taxa28 reá 

menyen esztendőben fl[oreni r]h[enensi]29 9529. Ezen kivül 
vagyon a’ Dézmáért az arenda30 etc.

A’ Szász Papok hajdon Parókot nem viseltek; hanem Szebenben 
kezdették fel-venni.
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Jegyzetek

e l ő s z ó

1 s. sárdi Margit, Ismeretlen Hermányi-kézirat, MKsz, 2004/2.164-168.
2 A csillaggal megjelölt részek a két fennmaradt nagy másolatgyűjte

ményben, a gyulafehérvári (Batthyány-könyvtár [Biblioteca Batthyaneum], 
IX. 264; MTA mikrofilm A 349/1.; a továbbiakban Gyfv) és a marosvásárhe
lyi (Teleki Dokumentációs Könyvtár [Biblioteca Documentará Teleki-Bo
lyai], Ms. 239; MTA mikrofilm A 737/IIL; a továbbiakban Mvh) kéziratban 
is megvannak, csak más sorrendben.

3 hermányi dienes József Szépprózai munkái, kiad. s. sárdi Margit, Bp., 
Akadémiai Kiadó-Balassi Kiadó, 1993 (Régi Magyar Prózai Emlékek, 9).

4 Példaként: Egyik része harmincöt esztendővel ezelőtt írt fűzfaverseknek 
címmel kiragadta Az halálnak horgával s hálójával [...] sétáló járásárul című 
hosszú, 151 strófás versének első 19, valamint utolsó két strófáját. Máskor 
új verset állított elő azzal, hogy hosszabb versének kisebb részét kiemelte, 
és önállóan szerepeltette (Deus ubique conservator protector meus; A prófé
ták között midőn Sault láták. ..). A kegyes olvasóhoz címzett versét a hasonló 
című korábbi versből úgy készítette, hogy azt megfelezte, s a 1-3. strófákat 
a 7-9. strófává, a 4-6. strófákat a 15-17. strófává tette: csak a vers elejének 
6, valamint közepének 5 strófája készült újonnan, ehhez a költeményhez. 
Tunya, rút keveréssel leírt verseknek első része után következik második része 
című hosszú, 415 strófás versét szétbontotta: első négy strófája a hasonló 
című vers elejét adta, 9-411. strófái a Vasban vert rabnak [...]  sétálása c. 
vers 3-407. strófáit, míg az 5-8., valamint a 412-415. strófákat nem használ
ta föl más versekhez. Jól tudom, némelykor örültem Füleken kezdetű versé
nek strófáit Elmémben forgatom elmúlt napjaimot és Deus ubique conservator 
protector meus kezdetű verseiben szórta szét, még a sorrendjüket is meg
változtatva.

5 Mindkét szerző műveit 1. rozsnyai Dávid, koháry István, petrőczy Ka
ta Szidónia és kőszeghy Pál Versei, kiad. s. sárdi Margit, Bp., Balassi, 2000 
(RMKT XVU/16).

73



6 markos András, Árva Bethlen Kata Vallástétele és Önéletírásának ki
adatlan töredékei, RefSzle, 1964, 308-323.

7 KLANICZAY Tibor, Hermányi Dienes József ismeretlen munkája, ItK, 1954. 
58-62; GYENis Vilmos, Bőd Péter és Hermányi Dienes József. Ismeretlen vitá
juk a valóságábrázolásról, ItK, 1970. 705-706.

8 L. a 7. sz. jegyzetet.
9 mikó Imre, Bőd Péter élete és munkái, Pest, 1862. 436-443.
10 Erre nézve döntő bizonyítékul azt használta, hogy a Nagyenyedi eklé

zsiának papjai c. Hermányi-mű autográf kéziratán megtalálni vélte Bőd Pé
ter kézírásos bejegyzéseit. A szóban forgó kézírás azonban nem Bőd Péte
ré, hanem a gyűjtőé, Kemény Józsefé (1. hermányi dienes József Szépprózai 
munkái, 558; v.ö. továbbá a kiadás képmellékletét). Bizonyíthatóan egyet
len Hermányi-mű fordult meg Bőd Péter kezében, A Sidók Talmudja (1760) 
c. válogatás és fordítás, amelyről Bőd is készített egy (csonka) másolatot 
(Országos Rabbiképző Intézet Kézirattára 219).

11 GYENis Vilmos, Hermányi Dienes József, kandidátusi disszertáció, 489, 
493.

12 Erre a föltételezésre jutottam a Bőd Péter-konferencián (2002. febru
ár 22-23.) elmondott előadásomban (Püspökéletrajzok és Bőd Péter ember
ábrázolása = Bőd Péter, a historia litteraria művelője, szerk tüskés Gábor, 
Bp., Universitas, 2004. 71-84), még e kézirat ismerete nélkül.

É des P osteritásim , ha kik lésztek!

Megjelent a hermányi dienes József Szépprózai munkái c. kiadás
ban (kiad. S. sárdi Margit, Bp., Akadémiai Kiadó-Balassi Kiadó, 1992 
(Régi magyar Prózai Emlékek, 9). 48-50), 18. századi másolatok alap
ján.

Jelen közlésünk Hermányi Dienes József autográf jegyzetköny
vének 1-2. lapjairól történik.

posteritás: utód 
tabák: dohány, tubák 
pixis: szelence
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4 ecclesiastica és politica astas: egyházi és politikai korszak
5 linea: vonal, vonás
6 pap sógorai: Judit húga férje, Ajtai Benkő Mihály erdővidéki esperes 

és Zsuzsanna húga férje, Zalányi István mohai prédikátor
7 eklesiai historia: egyháztörténet
8 belső: egyházi
9 religio: vallás
10 külső: világi, nem egyházi
11 az enyedi két ifjabb professzor: Borosnyai Nagy Zsigmond és Ajtai 

Abód Mihály

[Püspökök élete]

A szövegnek a 18. századi másolatokból ismert része megjelent 
a hermányi dienes József Szépprózai munkái c. kiadásban (kiad. S. 
sárdi Margit, Bp., Akadémiai Kiadó-Balassi Kiadó, 1992 (Régi Ma
gyar Prózai Emlékek, 9). 48-103). E másolatok nem hívek, egyes 
részek hiányoznak, mások be vannak toldva. Ez indokolja a most 
már ismert szerzői szöveg teljes egészében történő közlését Her
mányi Dienes József autográf jegyzetkönyvének 179-212. lapjairól.

A kézirat utolsó levele, így a Püspökök élete szövegének vége 
hiányzik. A hiányzó szövegrész legvégét, zárását a másolatok meg
őrizték. Jelen közlésünkben az autográf szövegrész után közöljük 
az innen ugyan hiányzó, de a másolatokban fennmaradt szövegrészt 
is a szerzői szöveget leghívebben megőrző gyulafehérvári kolligá- 
tum (Batthyány-könyvtár [Biblioteca Batthyaneum], IX. 264; MTA 
mikrofilm A 349/1.) alapján.

1 ministerium: lelkészi kar
2 a fejedelem: I. Apafi Mihály
3 insinuál: ajánl
4 ministerii candidatus: lelkészjelölt
5 generalis [synodus]: általános zsinat
6 compania militia: század katonaság
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7 Vásárhelyi (Vak) Jakab: a műben előforduló, azonosítható személyek
ről a legszükségesebb tudnivalókat 1. a névmutatóban.

8 frequentál: látogat
9 szitabányai ember: erotikus tartalmú kifejezés (1. bernáth Béla, A sze

relem titkos nyelvén, Bp., 1986. 98. skk.)
10 a fejedelemasszony: Bornemisza Anna
11 salarium: sallárium, járandóság
12 azonban: azonnal, nyomban
13 Hie homo certe non est regenitus: Ez az ember bizony nem újjászüle

tett ember (v.ö. Eféz. 4,22-24).
14 turbál: kivet, elűz
15 megtérek vala: az elbeszélő múlt ilyen használata feltételes mellékér

telmet hordoz
16 incomparabilis: hasonlíthatatlan
17 Nagyari József felesége Tofeus Mária volt, a Sára név talán átvitt érte

lemben értendő (v.ö. lMóz. 11,29; 23,20)
18 facetus: tréfás, játszi
19 singularis: különös, egyedi
20 testamentumának extractusa: végrendeletének kivonata
21 az ifjú Apafi: II. Apafi Mihály
22 in cultu publico: nyilvános istentiszteleten
23 v.ö. Ésa. 3,4: „És adok nékiek gyermek fejedelmeket, és a gyermekek 

uralkodjanak őrajtok”
24 fulminans: dörgedelmes
25 Az 1686. július 14-én, Jer. 38,22 alapján elmondott prédikáció a török 

mint szövetséges melletti kitartásra buzdított (kiadva: ProtSzle, 1900. 41- 
49,117-130).

26 veridicus concionator: igazmondó prédikátor
27 parentál: halotti beszédet mond
28 promptitudo: készség, gyorsaság
29 textus: (bibliai) szövegrész
30 epitaphium: sírfelirat; sírvers
31 Szathmárnémeti Sámuel epitáfiuma Nagyari Józsefről: Carmina in 

obitum Josephi Nagy-Ari, Celsiss. Principus Apafiis I. et II. per tria lustra et 
quod excedit a Sacris, Kolozsvár, 1694.
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32 senior: kollégiumi ifjúsági vezető
33 seminarium: papnevelde
34 hegyestőr pálca: tőrbot
35 sica: tőr
36 superveniál: megjelenik
37 frater senior: senior atyámfia
38 gyak: szúr, döf
39 res mira: világ csudája
40 szintén: szinte
41 Bernhajder (ném. Bärenhäuter): csirkefogó
42 fractus: megtört, erőtlen
43 consistorium: egyháztanács
44 oraculum: jós; vitathatatlan tekintély
45 halkkal: lassan
46 Veszprémi István leánya Veszprémi Jutka, veje Jenei N.
47 tüszü: tüsző; szütyő, erszény
48 transsubstantiál: átlényegít
49 általállatozás: átlényegülés
50 successor: utód
51 provent: jövedelem
52 consistorialisok: az egyházi tanács tagjai
53 Foecundi calicus quem non fecere disertum: a bő bor kit nem tesz bő

beszédűvé?
54 consentiál és subscribál: egyetért és aláír
55 Tofeus püspök idejében a ref. egyház a bibliakiadásra gyűjtött két és 

fél ezer aranyat; minthogy azonban Tótfalusi Kis Miklós a Bibliát a maga 
erejéből kiadta, Horti István püspök a pénzt Amszterdamban helyezte el. 
Ezt az összeget Veszprémi püspök Bánffi György gubernátor és Bethlen 
Miklós kancellár sürgetésére visszahozatta Erdélybe, és kurátorokként ren
delkeztek felőle előbb mindketten, aztán Bethlen Miklós egyedül. A ref. 
egyházi zsinatok 1695-től kezdve sürgették az összeg hovafordításáról való 
elszámolást, hiábavalóan.

56 subscriptio: aláírás
57 kedvez: kímél
58 gravis: súlyos, tekintélyes
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59 thesaurarius: kincstárnok
60 ob religionem et contentiones de finibus territorii: vallása és a birto

kok határvitája miatt
61 mortificál: bosszant
62 A középkorban elterjedt legenda szerint IV Leó pápa halála (855) után 

két évig egy angol származású, magát férfinak álcázó nő, Johanna ült a pá
pai trónon, aki egy körmenet alkalmával gyermeket szült, és belehalt a szü
lésbe.

63 partialis synodus: részleges zsinat
64 kastély: erődtemplom
65 generalis notarius: egyházkerületi jegyző
66 procurator: ügyvéd
67 causa: per; pár: másolat
68 in figura synodi generalis: az általános zsinat színe előtt
69 protocoláltat: jegyzőkönyvbe vétet; incattus petit par: a felperes má

solatot kér
70 lucskos: ronda, gyalázkodó
71 reformatus status: református rend
72 factio: fondorlat
73 succedál: következik
74 tractus: egyházmegye
75 vacak megüresedik
76 catedra: szószék; prédikátori állás
77 promoveál: előre mozdít
78 apostatál: elhagyja hitét
79 obstál: megakadályoz
80 cum infractione privilegii: kiváltságuk megsértésével
81 consensus: egyetértés
82 clinicus: ágyban fekvő beteg
83 délutáni ésszel: boros állapotban
84 arestom, arestum: fogság
85 1737-ben, amikor Rákóczi József török hadak élén betört Erdélybe, a 

vele való kapcsolattartás vádjával számos erdélyi nemes és más személy 
került fogságba; Szigeti Gyula István mintegy háromnegyed évig rabosko
dott Gyulafehérvárott.
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86 feles: nagy számú
87 dispositio: rendelkezés
88 adsequál: követ
89 deákizálás: latinosság
90 spe matrimonii lactata: a házasság reményétől rászedve
91 tutela: pártfogás
92 inquisitione mediante ki-tisztitani és justificaltatni: vizsgálat útján 

tisztázni és igazolni
93 non comparens: meg nem jelenő
94 pasquillus: gúnyirat
95 fatum: sorscsapás
96 a második leány: Szigeti Gyula Erzsébet
97 solidus: alapos, megbízható
98 irregularis: szabálytalan
99 visitál: egyházlátogatást tesz 
i°° niegbursáz: megbírságol
101 eloquens: ékesszóló
102 contentus: elégedett
103 secularis: világi személy
104 celebrál: végbevisz
105 divortiumot pronuntiál: kihirdeti a válást
106 külső ember: világi személy
107 deliberatum: határozat
108 cognomenii: azonos nevű
109 helluo: dőzsölő
110 insolenskedik: szertelenkedik
111 scriba: íródeák
112 cancellista deák: írnok
113 bűzgöl, bűzlög: megszaglász
114 Prussia: Poroszország
115 revocál: visszahív
1,6 A hétéves háború előkészítő szakaszában Mária Terézia hazahívta a 

magyarokat II. (Nagy) Frigyes mellől.
117 sub nota infidelitatis: hűtlenségi per terhe alatt
118 adpraehensio: neheztelés
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119 consentiente synodo: a zsinat egyetértésével
120 liboc: libuc, bíbic
121 megszólít: megfedd
122 időre-hára: valahára, sokára
123 vártára arestumba: az őrségre fogságba
124 opinio: vélemény
125 divortiál: elválaszt
126 bona cum conscientia: jó lelkiismerettel
127 ob praecedentiam: az elsőbbségért
128 meghúszfontoz: a meghuncfutoz (’legazemberez’) tréfás népetimoló

giája
129 modesta: illemtudó, tisztességes
130 fatalitas: sorscsapás
131 é Cameratico Beneficio: a cameraticum beneficiumból (ez az erdélyi 

fejedelmek adománya volt a nagyobb erdélyi és partiumi iskoláknak)
1321 Kor. 7,27.
1331 Kor. 7,9.
134 Verba intelligo prout jacent: Úgy értem a szavakat, ahogy hangzanak 

(’betű szerint’).
135 locus: (bibliai) hely
136 praesidens: elnök
137 futura pro memoria: jövendő emlékezetért
138 Ez a nyomtatvány a Testi embereknek kényes csemegéjekről, a táncról 

való szent elmélkedés, Kolozsvár, 1739.
139 é Gen. XXXV 29. methodo quodlibetica: lMóz 35, 29-ből zagyva mó

don
140 vox: voks, szavazat
141 longa est historia: hosszú a történet
142 restituál: visszahelyez
143 az akkori püspök: Szigeti Gyula István
144 veder: űrmérték, Erdélyben kb. 11 liter
145 serio: komolyan
146 kurva haj: paróka
147 vanitas: hiábavalóság
148 ecclesiai reconciliatio: eklézsiamegkövetés
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149 confirmál: megerősít
150 excommunicál: kiközösít
151 simplex: egyszerű
152 v.ö. lTim. 5,19: „Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két 

vagy három tanúbizonyságra”
153 deliberatum de Magyarii reconciliatione: határozat Magyari eklézsia

megkövetéséről
154 praecipitantia: elhamarkodás
155 poenitentia: bűnbánat, vezeklés
156 post actam etiam poenitentiam: még a bűnmegvallás után is
157 titulus: címzés
158 Ján. 8,1-11.
159 ephorus: iskolai felügyelő
160 tutor: gyám
161 a katolikus püspök: Sztojka Zsigmond
162 religio: vallás
163 foga lenni: ez az igeszerkezet az értesülés, emlékezés bizonytalansá

gát jelzi
164 disputatio: vita, beszélgetés
165 gubernium: kormányzóság
166 fundatus: képzett
167 officialis: tisztségviselő
168 versengés: versengő
169 mali corvi malum ovum: rossz holló rossz tojása (v.ö. AELIANUS, Natura 

animalium, 3.43.)
170 collegium theologicumbeli ordinaria alumnia: teológiai kollégiumbeli 

rendes ösztöndíjra
171 rectorok: értsd: rektoruk
172 zuppon: leves
173 modestus: illemtudó, higgadt, igénytelen
174 coqua: főzőasszony
175 Et tu inter rebelles est: Te is a rebellisek között vagy?
176 imperialis: birodalombeli
177 bagdácsol: bukdácsol
178 peregrinatio: vándorlás

81



179 vacantia: állástalanság
180 mengel: űrmérték
181 anglicana experientia: angliai tapasztalás
182 0  Domine! miserum est cui glocitat crumena: Ó, uram! Szánalomra 

méltó, akinek csörög az erszénye.
183 desperatio: reménytelenség
184 vacans: megüresedett
185 é Scypho augurabatur: serlegből jósolgatott
186 methodus concionandi: a prédikációkészítés módja
187 ore liberiore: szabad szájjal; nyíltan
188 amoveál: elmozdít
189 Bajcsi Sámuel és apja, egyben hivatali elődje, Bajcsi András nagy sze

repet játszott a Rákóczi-szabadságharc és Nagyenyed földúlása után a hely
reállításban.

190 deák disputator: latin vitatkozó
191 ordináltatik a szent ministeriumra: beiktattatik a szent hivatalra
192 abutál: visszaél
193 praecedens: jelölt
194 akademicus: akadémiát járt
195 Az évekig húzódó villongásokban a tanárok személyes ellentétein túl 

az oktatás alacsony színvonala elleni tiltakozás is közrejátszott.
196 pasquilizál: pasquillust (’gúnyiratot’) ír róla
197 A gúny iratot kiadta HORVÁTH Cyrill, Adalékok ifj. Csécsi János életéhez, 

ItK, 1907.140.
198 gradus: fokozat
199 elmúlat: elmulaszt
200 poesis: költészet; mathesis: matematika
201 Ez időben Teleki József főispán és Inczédi József ítélőmester volt a 

főgondnok.
202 Pázmány Péter (1570-1637) esztergomi érsek és Káldi György (1572- 

1634) katolikus hitszónokok
203 orálgat: prédikálgat
204 francofurtumi: frankfurti
205 minden órán: bármelyik percben
206 különös: külön folytatott
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207 introducál: bevezet
208 adcommodatio: alkalmazkodás
209 Univerzalizmus: az egyetemes kegyelem tana, a frigyteológia alap

kérdése. Kálvin rendszerében a frigyteológia háttérbe került, mivel a pre
desztináció a szabad akaratot kizárja. A protestáns teológia történetében 
azonban kezdettől fogva változó erővel jelen volt a frigyteológia és a kegye
lem (a megváltás) egyetemességének gondolata. A dordrechti zsinat (1619) 
az egyetemes kegyelem tanát elvetette, ám az a század folyamán továbbra 
is elevenen ható eszme maradt. Hermányi a maga prédikációiban, bár óva
tosan, szintén pendített meg univerzalizmusra valló gondolatokat.

210 denominált concionator: kinevezett szónok
211 zelo aliis laudato, vituperato aliis: egyesek által dicsért, mások által 

kárhoztatott buzgósággal
212 felszóval: hangosan; interpellál: közbeszól
213 Remonstránsok: a holland református egyház 17. századi reformirány

zatához tartozó arminiánusok neve; egy folyamodvány (Remonstrantias) nyo
mán keletkezett. Az irányzat szellemi atyja J. Arminius, eszménye a tuda
tos erkölcsi és vallási meggyőződésű, irenikus magatartású ember.

214 publice recontálá: nyilvánosan visszavonta. Nádudvari 1734. július 
12-én Marosvásárhelyen írta alá reverzálisát; utóbb megpróbált kibújni a 
benne foglaltak alól.

215 Supremum Consistorium: Legfőbb Egyházi Tanács
216 barbaries: barbárság, műveletlenség
217 simultas: versengés, vetekedés
218 tekintet: tekintély
219 deciarái: nyilvánít
220 superattendentia: püspökség
221 extreme: rendkívül
222 domi doctus: itthon tanult
223 marada nemóban: szavazat nélkül maradt (nemo: senki)
224 simonia: az egyházi méltóságokkal való kereskedés
225 protocolum mancalása: a jegyzőkönyv hibás, hiányos vezetése
226 malecontentus: elégedetlen
227 primarius: első
228 pusillanimitás: szűkmarkúság
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229 in candidando: a jelölésben
230 just praetendál: jogot igényel
231 per formam instanti®: kérelem formájában
232 consistorialis deputatusok: egyháztanácsi küldöttek
233 Világszerte elterjedt fabula nyomán keletkezett szólás, Európában 

valószínűleg Aiszóposz nyomán lett ismertté. Megjelent példázat- és anek
dotagyűjteményekben egyaránt.

234 factiosus: pártoskodó
235 votum: szavazat
236 plundra (ném. Plunder): bő nadrág
237 et portio aure® ®tatis vel flos argentei seculi: és az aranykor része 

vagy az ezüst század virága
238 cum formula juramenti: az eskü szövegével
239 adjuráltat: beeskettet
210 fundust erigál: alapot teremt
241 inspector: felügyelő
242 cliensét promoveálni: pártfogoltját előmozdítani
243 promotio: előmozdítás
244 interes: kamat
245 manie: rögeszmésen
246 in judicando: a peres eljárásban
247 vicedékán: alesperes
248 conceptus: fogalmazvány
249 pr®ceptor: tanító
250 diurnum: napidíj
251 kergeteges bihal: kergekóros bivaly
252 demensum: napidíj
253 parte altera inaudita: a másik fél meghallgatása nélkül
254 metaphysica observatiokat punctatim: metafizikai megjegyzéseket 

kifejezetten
255 Volphiana philosophia: Christian Wolff (1679-1754) filozófiai rendsze

re, a német felvilágosodás egyik, Leibnizével rokon vonala, jellemzője az 
ész kultusza és a keresztény hit racionális értelmezésének kísérlete.

256 pr®judicál: árt
257 diluálgatá azokat a difficultásokat: megoldogatta azokat a nehézségeket
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258 manibus pedibusque contranitál vala: kézzel-lábbal ellenez
259 Cartesiana philosophia: Descartes (1596-1650) filozófiai rendszere, 

jellemzője a gondolkodó és a kiterjedt szubsztancia dualizmusa. Materialis
ta és idealista elemek egyaránt előfordulnak benne. Ismeretelmélete a ra
cionalizmust alapozta meg. Skolasztikaellenes jellege, deduktív módszere 
serkentően hatott a kor tudományosságára, elsősorban az elméleti term é
szettudományokra.

260 depugnál: küzd

A’ N [agy] E nyedi V [e n e r a b il is ] T ra c tu s’1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LEG-RÉGIBB P r OTOCOLUMÁBÓL. 1752-B E N

A szövegnek a 18. századi másolatokból ismert része megjelent 
a hermányi dienes József Szépprózai munkái c. kiadásban (kiad. S. 
Sárdi Margit, Bp., Akadémiai Kiadó-Balassi Kiadó, 1992 (Régi Ma
gyar Prózai Emlékek, 9). 33-47). Az autográf kéziratban azonban a 
Nagyenyedi venerabilis tractus szövege jóval hosszabb, mint a máso
latokban: az ősmásoló csak annyit írt le belőle, amennyit az első he
lyen látott, a kézirat 27-41. lapjain, míg a szöveg -  mint látszik -  a 
97, 100-112,118-12Ö. lapokon folytatódott. A másolatok nemcsak 
az eredeti kéziratszöveg végét nem tartalmazták, de bizonyos szö
vegrészeket a lemásolt részekből sem vettek át. Ez indokolja, hogy 
az egész művet s immár teljes egészében közöljük.

1 venerabilis tractus: tiszteletre méltó egyházmegye
2 protocolum: jegyzőkönyv
3 visitatio: egyházlátogatás
4 eklesia: ecclesia ‘egyház, egyházközség’
5 demandal: ajánl
6 sun poena floreni 12:12 forint büntetés terhe alatt
7 filia: leányegyház
8 mester: iskolamester
9 anno 1636 die 4. Januarii: 1636. január 4-én
10 mater ecclesia: anyaegyház, anyagyülekezet
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11 deliberatum: határozat
12 áldozói sokadalom: áldozócsütörtöki (a húsvét utáni 40. napra eső) 

vásár
13 publicál: közzétesz, kihirdet
14 communicál: úrvacsorát vesz
15 szamár temetség: egyházi szertartás nélküli temetés 
15 kertsedini deliberatum: kercsedi határozat
17 sub poena excommunicationis: kiközösítés terhe alatt
18 copulál: összead
19 deliberaltatik: határoztatik
20 ad intercessiones leniáltatik: a tiltakozásra enyhíttetetik
21 divortiál: elválaszt
22 reconciliatio: eklézsiamegkövetés
23 partialis [synodus]: részleges zsinat
24 generalis [synodus]: általános zsinat
25 majoris editionis: nagy formátumú kiadásban
26 capa: kecskebőr
27 contentim Vulge: megvetőleg csőcselék
28 gyak: öl, szúr
29 Új-Torda: Torda (a hagyomány szerint a reformáció térnyerése óta) 

két református gyülekezetből áll, az ó-tordaiból és az új-tordaiból
30 vacans: hivatal nélküli
31 actualis: hivatalban lévő, beiktatott
32 Matthias Coronensis: Brassói Mátyás
33 citálta a locusokat: idézte a bibliai helyeket
34 coena: úrvacsora
35 Páter nostert nótával: a Miatyánkot énekelve
36 felszóval: hangosan
37 praeconium: énekeskönyv; itt Geleji Katona István prédikációgyűjteménye
38 elementum: elem
39 deponál: elmozdít
401 Martii N[agy] Enyedi Partialisban imponaltatott, hogy ä modo dein

ceps: március 1-jén a nagyenyedi részleges zsinaton kiszabták, hogy ettől 
kezdve azonnal

41 catechizálás: a hittan kérdés-felelet formájában történő oktatása
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42 excommunicál: kiközösít
43 hadi expeditio: hadjárat
44 Káldi Biblia: Káldi György katolikus bibliafordítása (Bécs, 1626.)
45 idque in poenam Domini: az Úr ugyanazon büntetésével
46 infideliter deserált és absolutiót kívánó: hűtlenül elhagyott és fölmen

tést kívánó
47 jurái: esküvel bizonyít
48 desertio: elhagyás
49 desertrix: az elhagyó feleség
50 absolváltatik, s a desertrix ligáltatik: fölmentetik, és az elhagyó fele

ség a házasságkötéstől eltiltatik
51 tutor: gyám
52 separatio: elválasztás
53 nihil difficultatis reperta est: semmi nehézség nem deríttetett ki
54 deákul: latinul
55 committáltatik: meghagyatik
56 praeter causam necessitatis: a szükség esetén kívül
57 emanál: keletkezik
38 ejtel: kupa, pint, az erdélyi akó nyolcadrésze (kb. 1,4 liter)
59 aedilis: gazdasági tisztségviselő
60 hártya: pergamen
61 Matthias Kertsedi; deliberatio visitationis: Kercsedi Mátyás; egyház

látogatási határozat
62 committál: meghagy
63 decalogus: tízparancsolatot
64 divortium: válás
65 separál: elkülönít
66 succumbál: aláveti magát; enged neki; vele hál
67 relatoria: előterjesztés, jelentés
68 concio: prédikáció, beszéd
69 negligál: elhanyagol
70 quarta: negyed
71 kastély: erődtemplom
72megsaccol: megsarcol; 1661 nyarán Kemény János fejedelemségének 

megdöntésére török és tatár seregek törtek be Erdélybe
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73 prastendál: követel
74 edoceál: megismer, tudtul ad
75 clenodium: kincs
76 in visitatione Tordensi deliberatum: a tordai egyházlátogatáson hozott 

határozat
77 impediál: akadályoz
78 articulus: törvénycikk
79 admoneál: megint
80 abutál: visszaél
81 deliberatum est adversus eum, seniore Stephano Tsengeri, in haec 

verba: határozat hozatott ellene a senior, Csengeri István által e szavakkal
82 sacrilegium, spiritualis tyrannüs: szentségtörés, lelkiismereti zsar

nokság
83 ministerium: lelkészi kar
84 consensus: egyetértés
85 inscio ministro: a lelkész tudta nélkül
86 külső magistratus: világi elöljáróság
87 sacramentom: szentség
88 A fejedelemasszony: Bornemisza Anna.
89 fundus: telek
90 minister: lelkész
91 praestál: szolgáltat
92 meg fogta átkozni: ez az igei szerkezet az állítás vagy emlékezés bi

zonytalanságát, hallomásból származását hivatott jelezni
93 exordium: bevezetés
94 filialis ecclesia: leányegyház
95 unde: innen-onnan
96 caput: fejezet
97 canon: előírás
98 resolvál: itt: megmagyaráz
99 non viso in protocolo hactenus exemplo: a jegyzőkönyvben eddig nem 

látom
100 visitator: egyházlátogató
101 Dominus hic opus habet: az Úrnak van szüksége rájuk (Mt. 21,3)
102 meghajt: meghajít
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103 infans eccclesia: fiók egyházközség
104 Leopold császár: I. Lipót császár
105 A Diploma Leopoldinumot az erdélyi országgyűlés 1691. január 20- 

án fogadta el; Erdély rendei február 7-én tették le a hűségesküt
106 Ego NN [stb.]: Én, NN, jelenleg az NN-i gyülekezet lelkésze, hitem 

mellett esküszöm az Istennek és a szent lelkészi karnak, hogy a legszen
tebb királyi fenséget, császárt és királyt fölöttesemnek elismerem; és ugyané 
hit mellett Isten és a szent lelkészi kar színe előtt hűséggel tartozom őfel
ségének mindenben, és az ügy hitelesítésére a tanúságtételt aláírta a nagy- 
enyedi gyülekezet seniora, és ellátta a gyülekezet pecsétjével. Nagyenyed 
városában, 1691. márc. 22-én

107 profanái: megszentségtelenít
108 a salláriumot leválja: a fizetést nyerje el
109 nem ordinátus: nem beiktatott
110 a societasból ejiciáltatik: a közösségből kitaszíttatik
111 per supplantationem: gáncsoskodással
112 didactrum: tandíj
113 A határozat Az egyházi jó rendtartásoknak írott törvényei (Várad, 1642.) 

szövegét követi: „senki a mesterek közül más tanítványát el ne hitegesse 
[...], hanemha az előbbi mesterének megfizet.”

114 parochialis: parókiához tartozó
115 homlít: [szőlővesszőt] bujtat
116 divisor: osztó
117 külső ember bonumi: világi ember javai
118 tóga: félkör alakú, fekete felsőruha, a latinul tanító iskolákban tanítói 

ruha. A református diákok számára az 1682-es gyulafehérvári zsinat tette 
kötelezővé

119 Szent György napja (április 24.) a tavaszi gonoszjáró nap
120 interim: egyelőre
121 causájában prókátornak: perében ügyvédjének
122 usus: gyakorlat
123 admittál: elfogad
124 ecclesiastica persona: egyházi személy
125 sopiál: elsimít
126 poena intentáltatik: büntetés helyeztetik kilátásba
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127 absentál: elmulaszt, nem jelenik meg
128 causát erigál: pert indít
129 pronuntiál: ítélkezik
130 alligál: csatol
131 kalongya: a szálas gabona mezei tárolóegysége és mértéke (14-44 

kévéből álló gabonakereszt)
132 veder: űrmérték, Erdélyben kb. 11 liter
133 denarii: dénár
134 causa levata: könnyített per
135 causans: peres fél
136 reverendissimus dominus: nagytiszteletű úr
137 administrál: szertartást végez
138 posthabeál: kevesebbre becsül
139 severe corripiál: szigorúan megfeddette
140 pro prima admonitione reputáltatik: első figyelmeztetésként tekintetik
141 adhibeál: bevon, magával visz
142 Stephanus Claudiopolitanus: Kolozsvári István
143 serio admoneáltátik: komolyan meginttetik
144 Deliberatum in causa [stb.]: 1655. nov. 2-án Enyeden: határozat a tisz

teletre méltó és hírneves Rozgoni János úrnak, az enyedi egyházmegye 
elöljárójának mint felperesnek, valamint a tiszteletre méltó Hosszúaszói 
Gáspár úrnak, az enyedi szász egyház lelkipásztorának mint alperesnek 
ügyében

145 clarissimus dominus senior: hírneves elöljáró úr
146 contendál: tiltakozik
147 ordinate: rendje szerint
148 inordinate: nem rendje szerint
149 canonoknak contentiájok: jogszabályok tartalma
150 primarius pastor Enyedensis: enyedi első pap
151 procedál: eljár
152 consideratio: elmélkedés, megfontolás
153 actio: cselekedet
154 limitaté: meghatározva
155 In suos tamen [stb.]: Még abban a nem korlátlan, de megengedett el

járásban is megvan stb.
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156 Ipsis /:puta Senioribur:/ [stb.]: ezek (például az elöljárók) igyekezze
nek, hogy az irányításukra bízottakat, jóváhagyva, két vagy három megfele
lő embert a társak közül maguk mellé véve látogassák stb.

157 poenan: büntetésben
158 Actor apellat ad Synodum [stb.]: A felperes fellebbez az általános zsi

nathoz. Átengedtetik,
159 inquirál: nyomoz
160 etiam extra visitationem [stb.]: mégpedig visitation kívül? A maros

vásárhelyi szent általános zsinat határozata 1655. jún. 26-án
161 contractus: szerződés
162 pacis faciliori [stb.]: a könnyebb békülés kedvéért
163 pénz mulctan: pénzbüntetés
164 depositio: elmozdítás
165 dioecesis: egyházmegye, gyülekezet
166 nota bene: megjegyzés
167 mediante inquisitione clarescalt: a vizsgálat folyamán kiderült
168 circa pudenda: a szemérme körül
169 ab officio suspendál: hivatalától felfüggeszt
170 semi-partialis: fél-részleges
171 clarissimus: hírneves
172 prosenior: első tisztségviselő
173 salva et sana conscientia ponderalvan é perplexa causat: ép és jó lel

kiismerettel mérlegelvén e szövevényes ügyet
174 in exemplum quoque omnium fere conjugum aliarum: hogy minden 

más feleségnek is példaként szolgáljon
175 deliberatio: határozat
176 szentenciáz: elítél
177 compariál: bebizonyosodik
178 poena redundál: a büntetés visszaháramol
179 spsixeia erga eam usi condonáltunk: azon mértékben, tehát hasznára 

kedveztünk
180 ad quindecim nequi sub honesta custodia: tizenöt napig tisztes őrizet alatt
181 convocál: összehív
182 decernál: dönt
183 reconciliál: megkövet
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184 redeál: visszatér
185 convocatoriának nem annuált: az összehívó levélnek nem engedel

meskedett
186 diversae religionis et: különböző vallású és
187 praetextus: ürügy, kifogás
188 convertál: megtér, áttér
189 adsessor: ülnök
190 partialisra citál: részleges zsinat elé hívat
191 non bonis modis impediál: nem jó módon, helytelenül akadályoz
192 ergo: tehát
193 comperta rei veritate, usque ad Synodum Generalem deponaltassa- 

nak: míg az igazság kiderül, az általános zsinatig elmozdíttassanak
194 ignominiose ejicialtassanak, nisi confugiant ad Ecclesiam complanan

dum: szégyenletesen kivettessenek, hacsak nem folyamodnak az egyház
hoz bocsánatért

195 deliberatum in Synodu partialis Enyediensi: az enyedi részleges zsi
naton hozott határozat

196 restitutio: visszaszolgáltatás
197 confluál: egybegyülekezik
198 requirál: megkeres
199 comperiál: megbizonyosodik
200 factio: vallomás
201 politicus magistratus: világi elöljáróság
202 Lev. 24:13: 3Móz 24, 13
203 causa levata Stephanus Csávási [stb.]: Csávási István péterfalvi lelki- 

pásztor könnyített pere Zágoni György buzásbocsárdi lelkipásztor ellen. A 
felperes mondja: Az alperest azért idéztettem meg

204 Incattus replicat[stb.]: az alperes felel: a felperes úr előterjesztésére
205 exeat e societate uterque: mindkettőt kizárják a közösségből
206 conferál: átenged
207 deficiálván deveniál: elhalván jut
208 Stephanus Claudiopolitanus: Kolozsvári István
209 in nomine Patris, Filii et Spiritu Sancti: az Atyának, Fiúnak és Szent

iéleknek nevében
210 dehonestáltatás: meggyaláztatás
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211 superstitio: babona
212 a Partialist mindjárt deprecalta [stb.]: a részleges zsinatot mindjárt 

megengesztelte, visszafogadtatott, kötelezvényt adván, hogy többé nem 
cselekszi örökös elmozdítás terhe alatt

213 in causa Gasparis Jenei pastoris: Jenei Gáspár lelkipásztor perében
214 salvo honore sit scriptum: tisztesség ne essék írván
215 detentio: őrizet
216 agái: pert indít; felszólal
217 hengér: hóhér
218 az orthodoxa religiót, re et exercitiis: az igaz hitet, tényszerűen és 

gyakorlatban
219 absolvál: elválik
220 nem comparealt s nem deceált; readjudicáltatott etc.: sem igaznak, 

sem illendőnek nem bizonyult; visszaküldetett
221 in loco delicti: a bűntett színhelyén
222 prosequalta ratione officii; prsesideált: hivatalánál fogva eljárt ellene; 

elnökölt
223 szer: sor
224 patratum: tett
225 infallabile indicium: közvetett bizonyíték
226 processus: eljárás
227 contradicál: ellene mond
228 instrumentum: eszköz
229 repudiál: visszautasít
230 liga: egyezség, kötelezés
231 a jure: jog szerint
232 Deliberatum Generalis Visitationis: a divortionalis causa: az általános 

egyházlátogatás határozata: a válóper
233 decidál: végez, dönt
234 intyra synodus: a zsinat előtt
235 sponsalis: eljegyzés; megállapodás, szerződés
236 male contentus: elégedetlen
237 poenáztatik: megbüntettetik
238 Causa Catharinas Lábas contra Michaélem Fejes: Lábas Katalin pere 

Fejes Mihály ellen
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239 1670. die 17 Junii [stb.]: 1670. jún. 17-én a nagytiszteletű Patai Máté 
elöljáró úr elmozdíttatik Marosvásárhelyen, és választatik a hírneves Csen
ged István úr. 1671. jún. 10-én szélütés érte a zsinaton.

240 possessor: birtokos
241 in antecessum: a bevezetőben, előzményben
242 cum praejudicio authoritatis az libertatis Ecclesiastica: a tekintély sé

relmével az egyházi szabadság
243 superintendens: püspök
244 legatusit admittálja: küldötteit elfogadja
245 suffragium: szavazat
246 constitutio: alkotmány, rendelkezés
247 praejudicium: elébe vágó határozat
248 admittál: megenged
249 personalis: személyes megbízott
250 occurrál: előadódik
251 schola: iskola
252 suspendáltassék a’ Sacra Coena: függesztessék fel a szent úrvacsorától
253 praegnans: terhes
254 proscribál: ítél
255 favete corripiál: atyailag megfedd
256 intro caetera: egyebek között
257 pudendum: tisztességgel szólván
258 suspensio: felfüggesztés

[F eljegyzések a szász egyházról]

A közlés Hermányi Dienes József autográf jegyzetkönyvének 
174-178. lapjairól történik.

1 catechizál: kérdés-felelet formában hittant oktat
2 magistratus: elöljáróság
3 exercitium: gyakorlat
4 privata confessio: magángyónás
5 communicans: áldozó, úrvacsoravevő
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6 é publica formula: a nyilvános formulából
7 ja: igen
8 baptisterium: keresztelőmedence
9 exorcismus: ördögűzés
10 clericus: egyházi ember
11 capitulum: káptalan
12 vicarius: a megyéspüspök helyettese
13 decan: esperes
14 universitasnak oeconomiája: az egész egyház gazdasága
15 decanus in Pápissus: katolikus esperes
16 et hodieque jura Episcopalia administrat: és ma is a püspökség ügyeit 

intézi
17 appellál: fellebbez
18 ordinál: felszentel
19 ex quadam condescensione: bizonyos belátásból
20 catalogus: lista, névsor
21 authoritassal nem confirmaltatott mint a successori: tekintéllyel nem 

iktatták be, mint az utódait
22 Corponensis Hungarus: korponai magyarországi
23 abrogálá a praedecessorának articulusait: visszavonta az elődje tör

vénycikkeit
24 calvinismus velificanter: a kálvinizmust elősegítő
25 vir doctus, orator summus: tanult férfiú, fő orator
26 vox: voks, szavazat
27 census cathedraticus: egyházi adó
28 taxa: adó
29 floreni rhenensi: rajnai forint
30 dézsmáért az árenda: a tizedért a bér
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Névmutató

Adami, Stephanus, mh. 1679 -  medgyesi, majd berethalmi ev. 
szász pap, püspök. -  70

Aemilius, Robertus, 1663-1729 -  Leidenben tanult teológiát. 
Lelkész, majd 1702-től a leideni egyetem teológiaprofesz- 
szora; utóbb rektora. -  32

Ajtai Benjamin: 1. Ajtai Incze Benjamin
Ajtai Abód Mihály, 1704-1776 -  szárazajtai székely származá

sú ref. lelkész. Marosvásárhelyen, Szászvárosban, majd Nagy- 
enyeden, 1732-től Odera-Frankfurtban, majd Franekerben 
tanult. Hazatérve Bethlen Kata udvari papja lett. 1737-től 
az enyedi kollégium professzora, 1760-tól rektora. -  28

Ajtai Incze Benjamin, 1695k.-1763u. -  1715-től tanult Nagy- 
enyeden, innen paráznaságért kicsapták. Utóbb bodosi ref. 
lelkész. -  32

Akosfalvi Anna -  Derai György felesége. -  62
Almádi Andrásné: 1. Ördög Kata
Alvinczi Gábor, borbereki, br., id., 1686-1751 -  Péter és Lip

csei Éva fia. Az erdélyi gubernium levéltárosa, majd titká
ra, végül tanácsosa. 1736-tól a nagyenyedi kollégium fő
gondnoka. -  38

Apafi Mihály, I., apa-nagyfalvi, 1632-1690 -  György fejedelmi 
tanácsos és Petki Borbála fia. 1661-től Erdély fejedelme. -  
16, 17

Apafi Mihály, II., apa-nagyfalvi, 1676-1713 - 1. Apafi Mihály és 
Bornemisza Anna fia. 1681-ben Erdély fejedelmévé válasz
tották, apja halála után azonban sem a Habsburgok, sem a 
Porta nem kívánták fejedelemségét. Bécsbe rendelték, és

9 7



lemondatták fejedelemségéről, helyette hercegi címet ka
pott, ám Bécset nem hagyhatta el haláláig. -  18 

Apor István, altorjai, gr., 1638-1706 -  Lázár és Imecs Judit fia. 
1666-ban csíki alkirálybíró, utóbb kormányszéki tanácsos, 
kincstárnok. 1693-tól báró, 1696-tól gróf. A katolikus ér
dekek képviselője. -1 9

Árkosi Benedek -  az enyedi iskola rektora 1657-ben. Valószí
nűleg azonos azzal az Arkosi Benedekkel, aki 1614-ben vagy 
1615-ben született, Leidenben, Franekerben, Groningen- 
ben tanult, majd hazatérve 1647-től legalább 1650-ig gyu
lafehérvári rektor volt. -  54 

Árkosi Benedekné -  54
Asztalos György -  felesége Küköllővári Erzsébet. -  66 
Baba Ferenc: 1. Vásárhelyi (Maros—) Baba Ferenc 
Baconi Ferenc -  1657-ben gerendi ref. pap. -57 
Baconi Máté: 1. Baczoni Incze Máté
Baconi Incze Máté, 1679-1742 -  nagybaconi származású. Nagy

baconban, Székelyudvarhelyen, Kolozsvárt, 1706-tól Frane
kerben tanult. 1707-ben tért haza, ekkor Teleki Mihály ud
vari papja, egrespataki, 1709-től máramarosszigeti ref. lel
kész. 1714-től kolozsvári professzor. -  25 

Bagotai Druzsianna -  66
Bajcsi Sámuel, mh. 1730 -  András nagyenyedi ref. pap fia. 1692- 

ben Franekerben tanult, hazatérve kocsárdi, 1705-től enyedi 
második, 1728-tól első pap. Egyházmegyei jegyző. -  33, 
34, 36

Bala Judit -  Porcshalmi András felesége. -  59 
Balázsfalvi Gyula Gáspár -  44 
Balog Mihály -  szentmihályfalvi lakos. -  44 
Bánffi Imre, losonczi, br., sz. 170? -  Zsigmond és Filstich Kata 

fia. -  22
Bánffi Mária, losonczi, gr., mh. 1758k. -  György gubernátor és 

gr. Bethlen Klára leánya. 1709-től gr. Gyulai Ferenc altá
bornagy felesége. Udvari papja Huszti Körösi József. -  

Bánházi István -  1649-ben ref. pap. -  55
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Barátosi György -  1678-ban buzásbocsárdi ref. pap. -  66 
Barátosi Mihály -  újtordai lakos. -  52
Baróti István, id. -  1680-ban Enyeden tanult. Baconi, csernátoni, 

végül háromszéki ref. lelkész. -  24 
Baróti István, ifj. -  id. István fia.
Barth, Christianus, 1584-1652 -  Segesvárott, majd Beszter

cén tanított; 1637-től szász ev. lelkész Besenyőn, Muzsnán, 
1639-től esperes, 1647-től püspök. -  70 

Bartha János -  1661-ben nagyenyedi egyházfi. -48 
Bausner, Bartholomaeus, 1629-1682 -  Martin B. lelkséz, rek

tor és jegyző fia. Szebenben, 1652-től Wittenbergben, Leiden- 
ben tanult. 1656-ban hazatért, diakónus Szebenben, ev. szász 
lelkész Nádason, 1661-től Reichesdorfban (Medgyesszék). 
1667-ben főesperes, 1679-től püspök. -  70 

Béldi Zsuzsanna, uzoni -  Pál és Vitéz Zsuzsanna leánya, 1672- 
től Wesselényi Pál felesége. -  54 

Beregszászi Mózes, 1700-1772 -  1717-től Enyeden, 1728-1731- 
ig leidenben és Franekerben tanult. 1739-től Désen ref. lel
kész; 1757-től esperes. -  26

Bethlen Adám, bethleni, gr., 1691-1748 -  Sámuel és borsai Nagy 
Borbála fia. 1727-ben az erdélyi királyi tábla assessora, 1735- 
ben Fehér vm. főispánja, kamarás és titkos tanácsos; 1742- 
ben országos elnök, főkormányszéki tanácsos. A marosvá
sárhelyi kollégium főgondnoka, a ref. konzisztórium elnö
ke. -  28, 30

Bethlen Imre, bethleni, gr., 1698-1765 -  Sámuel és borsai Nagy 
Borbála fia. 1719-1722-ig Belgiumban, Hollandiában, Ang
liában folytatott tanulmányokat. Hazatérve a Gyulai-ezred 
tisztje, kapitány, 1730-ban főstrázsamesterként nyugalomba 
vonult. 1747-1751-ig Kővárvidék főkapitánya, 1752-1755- 
ig Doboka vm. főispánja, 1754-től guberniumi tanácsos. A 
ref. konzisztórium vezéralakja. Felesége Gyulai Klára. -  39 

Bethlen István, bethleni, gr., 1703-1737 -  Mihály és Vaji Er
zsébet fia. 1723-tól felesége Matskási Krisztina; botrányos 
házasélet után különváltak. -  24,29, 31
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Bethlen József, bethleni, gr., 1698-1742 -  Miklós kancellár és 
Rhédei Júlia fia. 1717-től Máramaros vm. főispánja, 1733k. 
királyi tanácsos. -  31

Bethlen Kata, bethleni, gr., 1700-1759 -  Sámuel és borsai Nagy 
Borbála leánya. 1717-től gr. Haller László, 1722-től gr. Te
leki József felesége. A ref. egyház és könyvkiadás támoga
tója, a magyar nyelvű könyvek gyűjtője; az erdélyi önélet
írás utolsó nagy alakja. -  37, 39, 40 

Bethlen Miklós, bethleni, gr., 1642-1716 -  János kancellár és 
Váradi Borbála fia. Gyulafehérvárt, Kolozsvárt, majd Heidel- 
bergben, Utrechtben, Leidenben tanult, járt Angliában, Olasz- 
és Franciaországban. Hazatérve udvarhelyszéki főkapitány, 
1681-ben főstrázsamester, utóbb kővári főkapitány, Mára
maros vm. főispánjatanácsos; 1691-től Erdély kancellárja, 
1696-tól gróf. A Rákóczi-szabadságharc alatt letartóztat
ták, és Bécsbe vitték. Halála előtt kiszabadult, de hazatér
ni nem tudott. Önéletíró. -  20

Bőd Péter, 1712-1769 -  1724-től Enyeden, 1739-től Leidenben 
tanult, hazatérve, 1743-ban Bethlen Kata udvari papja, 1746- 
tól hévízi, 1749-től magyarigen ref. lelkész. 1767-től egy
házkerületi jegyző. Sokoldalú, tudós író. -  37, 39 

Bolgár Erzsébet -  Székely Jánosné, balázsfalvi lakos. -  48 
Bonyhai Simon György, 1673-1737 -  1683-tól Kolozsvárt, majd 

Nagyenyeden, Odera-Frankfurtban tanult. Hazatérve, 1703- 
tól Bethlen Miklós udvari papja, 1707-től szebeni, 1709-től 
küküllővári lelkész, 1712-től esperes, majd egyházkerületi 
jegyző, 1728-tól püspök. -  21, 22, 36 

Bornemisza Anna, borosjenői, 1630-1688 -  Pál jenői főkapi
tány leánya, I. Apafi Mihály felesége. -  16, 50 

Borosnyai János: 1. Borosnyai Lukács János 
Borosnyai Zsigmondi 1. Borosnyai Nagy Zsigmond 
Borosnyai Lukács János, 1694-1760 -  Nagyborosnyón, 1711- 

től Nagyenyeden, 1721-től Odera-Frankfurtban, majd Leiden
ben tanult. 1726-ban Kemény Simonné udvari papja Vécsen. 
1727-től enyedi káplán, utóbb második, majd első pap. 1735-
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tői udvarhelyi tanár, 1748-tól egyházkerületi jegyző, 1749- 
től püspök. Termékeny egyházi író. -  31 

Borosnyai Nagy Zsigmond, 1704-1774 -  1721-től Enyeden, 
1730-tól Odera-Frankfurtban, majd Leidenben, Utrechtben 
tanult, hazatérve 1738-tól Enyeden professzor. Felesége 
Pál Ilonka. -  28, 30, 31-41

Brassói Mátyás (Matthias Coronensis) -  1644-ben polyáni, 
1659-ben rákosi ref. pap. -  45, 58 

Brekszai Vas Mária -  Enyedi Sárdi Gáspár felesége. -  52 
Czekelius, Paulus, mh. 1669 (1668?) -  kézdi szász pap, 1669- 

ben (1668-ban?) püspök. -  70 
Czikó Mihály -  marosújvári lakos. -  44 
Csató László -  66
Csávási István -  1650-ben csekelaki, 1656-ban gerendkeresztúri, 

1662-ben péterfalvi ref. pap. -  47, 48, 59-60 
Csécsi János, ifj. 1689-1769 -  Kassán, Sárospatakon, 1709-től 

külföldi egyetemeken tanult. 1712-ben visszatért Sárospa
takra, a következő évben átvette apja tanszékét. 1719-ben 
meg kellett osztoznia Nagymihályi Szomoló Gergellyel a 
professzorátuson; állandó hábotúskodásban élt Füleki And
rás rektorra, és Azari Nagy István lelkésszel is. A hosszú 
háborúskodás miatt a királyi commissio mindkét profesz- 
szort elmozdította. -  35

Csengeri K. [Képíró?] István, 1628-1671 -  Gyulafehérvárott, 
1653-tól Leidenben, Franekerben tanult. Hazatérve 1655- 
től dési ref. pap, 1656-tól esperes, 1658-tól kolozsvári, utóbb 
fogarasi lelkész. 1668-tól az enyedi kollégium professzora, 
majd lelkész, esperes. -  49, 64

Csepregi Ferenc -  talán Csepregi Turkovics Ferenc (1700-1758), 
aki Kolozsvárt és Franekerben végzett tanulmányok után 
kolozsvári tanár volt. -  35, 37

Csernátoni Pál, mh. 1679 -  Kolozsvárt, 1661-től Bethlen Mik
lós nevelőjeként külföldön tanult. Hazatérve, 1668-tól enyedi 
professzor. -  52

Csernátoni Cseh Sámuel -  1722-1723-ban Angliában tanult. -  
32-33
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Csemátoni Gajdó Dániel, 1696-1749 -  1714-től Enyeden, 1721- 
től Odera-Frankfurtban, Leidenben tanult. Hazatérve gyu
lafehérvári ref. lelkész, 1749-től esperes. 32-33, 35

Csombordi Béres Márton -  46
Csombordi Kocsis Mihály -  47
Dádai János, ifj., 1645-1678 -  1662-től Enyeden, majd Gronin- 

genben, Franekerben, Utrechtben tanult. 1668-ban haza
térve magyarbecei, 1669-től újtordai ref. lelkész. -  52

Danckainé: 1. Rettegi Judit
Deáki József: 1. Deáki Filep József
Deáki Sámuel: 1. Deáki Filep Sámuel
Deáki Filep János, sz. 1738 e. -  id. József fia, porosz zsoldban 

katona. -  26-27
Deáki Filep József, id., 1681-1748 -  1692-től Kolozsvárt, 1709- 

től Utrechtben, Franekerben, Odera-Frankfurtban tanult. 
Hazatérve 1712-től dési, majd kolozsvár ref. lelkész, 1737- 
től egyházkerületi jegyző, 1740-től püspök. Felesége Huszti 
Lovász Erzsébet. -  22, 25-31

Deáki Filep József, ifj., sz. 1738e. -  id. József fia, kancellista. -  
26

Deáki Filep Pál, 1738-1779 -  id. József fia. Kolozsvárt, majd 
Utrechtben, Leidenben tanult. Hazatérve kolozsvári káp
lán, 1776-tól ref. lelkész. -  27

Deáki Filep Sámuel, 1713-1767 -  id. József fia. 1738-1740- 
ben Leidenben és Utrechtben tanult. 1740-től kolozsvári 
káplán, apja halála után a város papja. Termékeny prédiká
tor. Első felesége Udvarhelyi Tölcséres Krisztina, máso
dik Imreh N. -  25-26

Debreceni Henter Mihály [István?], id., mh. 1686 -  1649-től 
Utrechtben, Franekerben tanult. Hazatérve enyedi ref. pap, 
1671-től esperes. -  63-64

D eési Márton, 1639-1691 -  Désen, Nagybányán, Sárospatakon, 
majd Leidenben tanult. Hazatérve kézdivásárhelyi ref. lel
kész, esperes, 1671-től enyedi professzor. -  17, 52

Derai György -  felesége Ákosfalvi Anna -  62
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Dési György: 1. Dézsi Lázár György 
Dési Márton: 1. Deési Márton
Dézsi Lázár György, 1710k.-1773 -  Désen, Enyeden, 1736-tól 

Odera-Frankfurtban tanult. Hazatérve alsórákosi ref. lel
kész, 1742-től enyedi második pap Hermányi Dienes Jó
zsef mellett. 1758-tól esperes, 1765-től egyházkerületi jegy
ző, 1767-től püspök. író. -  28

Dobrai -  1669-ben ref. pap. Valószínűleg azonos azzal a Dobrai 
Mihállyal, aki Utrechtben tanult, s 1658-ban ott adott ki ér
tekezést Pósaházi Jánosnak és Buzinkai Mihálynak ajánl
va. -  64

Dósa -  talán Dósa M. György, 1714-től enyedi deák, utóbb torjai 
ref. lelkész. -  33 

Egerbegyi Gál András -  52
Egerpataki Márton -  1661-ben marosszentkirályi ref. pap. -  

58
Elekesi János -  Zoltai Petró vőlegénye. -  55 
Enyedi Kun Anna -  Radó János felesége. -  44 
Enyedi Legárt István -  enyedi származású, 1668-ban kercsedi 

ref. pap. -  67
Enyedi Sárdi Gáspár -  62
Enyedi Sárdi Gáspámé -1. Brekszai Vas Mária.
Enyedi Szőcs György -  deák, felesége Gótros Borbála. -  66 
Enyedi Tót György -  enyedi ügyvéd 1657-ben. -  64 
Érsekújvári Sámuel -  ref. pap 1720 előtt. -  22 
Eszéki István, 1641-1707 -  szatmári származású. Sárospata

kon, 1663-tól Franekerben, Groningenben, Utrechtben, Lei- 
denben tanult. Hazatérve Kemény Jánosné udvari papja, 
ref. lelkész Aranyosmedgyesen, Székelyudvarhelyen, Za
bolán, Kézdivásárhelyen, Désen. Esperes. -  21 

Fábián Mihályné -  gerendi bába. -  43 
Fagarasi Ferenc: 1. Fogarasi Ferenc 
Farkasfalvi Pál -  1636-ban bagói lelkész. -  42 
Fejes Mihály -  64 
Felvinci Csóka György -  51

103



Felvinci Zsigmond -  csombordi birtokos. -  49 
Fogarasi Ferenc, 1620k.-1670k. -  1647-től Franekerben, Utrecht- 

ben, Leidenben tanult. 1649-től gyulafehérvári, vízaknai, 
nagyenyedi ref. lelkész, 1658-tól esperes. -  54 

Fogarasi Ferencné -  Fogarasi Ferenc enyedi ref. pap felesége. 
-5 4

Fronius, Márk, 1659-1713 -  Brassóban, Szebenben, Witten- 
bergben végzett tanulmányok után 1680-ban hazatért. 1681- 
től ev. szász pap. 1703-tól Brassóban szolgált, hat évig a 
Barcaság esperese volt. -  68 

Gajdó Dániel: 1. Csernátoni Gajdó Dániel 
Gáspár -1. Müller Gáspár
Géczi Györgyné -  maroskoppándi nemes asszony. -  44 
Gidi István -  bagói disznópásztor. -  42 
Gótros Borbála -  Enyedi Szőcs György felesége. -  66 
Graffius, Franciscus, mh. 1627 -  ivánfalvi származású, 1621- 

től ev. szász püspök. -  70
Graffius, Lucas, 1667-1736 -  a hasonló nevű főesperes fia. Medgye- 

sen, Enyeden, Segesvárt, majd Wittenbergben, Hamburg
ban és Lipcsében tanult. Medgyesen diakónus, tanár, 1695- 
től ev. lelkész, Kisselyken, Medgyesen szolgált. 1711-től 
(1712-től?) püspök. -  71 

György pap -  harasztosi prédikátor. -  45 
György pap -  miriszlói ref. pap 1644-ben. -  44 
Gyulai Ferencné: 1. Bánffi Mária
Gyulai Klára, marosnémeti és nádaskai, gr., mh. 1757 -  Ferenc 

altábornagy és Bánffi Mária leánya. 1728-tól gr. Bethlen 
Imre felesége. A magyar nyelvű könyvek gyűjtője, a ma
gyar irodalom pártfogója. -  39, 40 

Gyulai Sámuel, marosnémeti és nádaskai, gr., 1723-1802 -  Fe
renc altábornagy és Bánffi Mária fia. Résztvett a hétéves 
háborúban; 1767-ben tábornok, 1777-ben altábornagy, Hor
vátország, majd Erdély katonai főparancsnoka. -  33 

Haas, Christianus, mh. 1686 -  szász püspök. -70 
Halmágyi András -  péterfalvi ref. pap 1642-ben. -  43
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Haner, Georgius Jeremias, 1672-1740 -  Segesvárt, majd Wit- 
tenbergben tanult. 1695-től Segesvárt tanái; majd ev. szász pap. 
Egyéb helyeken végzett szolgálatok után 1713-tól Medgyesen 
lelkész, 1719-től esperes. 1736-tól berethalmi pap, püspök. 
-7 1

Hehler, Matthias, mh. 1571 -  korponai származású, Wittenberg- 
ben tanult. Hazatérve 1554-től szebeni szász ev. pap, 1556- 
től püspök. -  69

Herepei István, 1712k.-1780 -  1731-től Enyeden, 1742-től Harder- 
wijkben tanult. Felvinci, majd alpestesi, losádi ref. pap, egy
házmegyei jegyző; 1771-től a hunyadi egyházmegye espe
rese. -  27

Hermann, Lucas, id., mh. 1666 -  szász püspök. Fia iij. Lucas H. -  70 
Hermann, Lucas, iij., mh. 1707 -  id. Lucas H. fia, ev. szász lelkész, 

Eibesdorfban, Baromiakon (Wurmloch), 1687-től Medgyesen 
szolgált. 1691-től püspök. -  70 

Hermányi János -  becei iskolamester 1672-ben. -  51 
Hermányi Dienes Péter, ifj., 1659-1742 -  Hermányi Dienes 

József apja. -  Sepsiszentgyörgyön, Középajtán, Székelyudvar
helyen, 1690-től Enyeden tanult. 1693-tól ref. lelkész Pa
takfalván, Telekfalván, Olasztelken, Középajtán, Bölönben. 
1707-től erdővidéki esperes. -  19 

Hosszúmezei (Hosszúaszói?) Gáspár: 1. Müller Gáspár 
Hunyadi (Bánffyhunyadi) Abats Márton, mh. 1738 -  Kolozs

várt, 1694-től Franekerben tanult. Hazatérve torockószent- 
györgyi, 1710-től ótordai ref. pap, egyházmegyei jegyző, 
majd esperes. -23, 29, 35

Huszti Körösi József, 1698k.-1763 -  Enyeden, majd Hollandi
ában tanult. Hazatérve Gyulai Ferencné udvari papja, majd 
a székelyudvarhelyi gimnáziumban lektor, 1949-től rektor. 
-  39, 40

Huszti Lovász Erzsébet -  id. Deáki Filep József felesége -  28 
Imreh N. -  Deáki Filep Sámuel második felesége. -  26 
Inczédi József, nagyváradi, br., id., 1688-1750 -  Pál és Lipcsei 

Kata fia. 1718-tól az enyedi kollégium főgondnoka, 1736-
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tói ítélőmester, a ref. főkonzisztórium jegyzője. 1750-től 
báró. Több jogi, filozófiai mű írója, fordítója. -  30 

Jakab  esperes: 1. Vásárhelyi (Vak) Jakab 
Jenei Gáspár -  1666-ban marosszentkirályi ref. pap. -  61 
Jene i N. -  felesége Veszprémi Jutka. -  20 
Káldi György -  1 5 7 2 - 1 6 3 4  -  
Kaposi István -  kocsárdi ref. pap 1681-ben. -  52 
Károlyi Mihály -  maroscsúcsi ref. pap 1644-ben. -  45 
Károlyi Sám uel -  22
Kemény János, gyerőmonostori, br., mh. 1747k. -  Péter és Kolla- 

tovith Kata fia. Enyeden tanult, utóbb külföldre indult. -  36 
Kemény László, gyerőmonostori, gr., ifj., 1709-1774 -  id. Lász

ló és gr. Pekri Kata fia. Katolizált. Számvevőszéki elnök, 
1759-1762-ig Erdély gubernátora. -  29 

Kercsedi Böjté M árton -  52 
Kercsedi M átyás -  péterfalvi ref. pap 1653-ban. -  47 
Kerekes István  -  újtordai lakos. -  52 
Keserűi János -  66
Kézdivásárhelyi András, 1690k.-1767 -  Enyeden, 1718-tól Frane- 

kerben tanult. Hazatérve 1726-tól buzásbocsárdi, majd sárdi 
ref. pap; 1735-től öccse, Péter mellett szászvárosi második 
pap; öccsét kitúrva 1742-től első pap. A gyulafehérvári egy
házmegye jegyzője. -  29, 400

Kibédi András, 1690k.-1740u. -  Enyeden, 1714-től Odera-Frank- 
furtban, Franekerben tanult. Hazatérve becei ref. lelkész, 
egyházmegyei jegyző, 1740-ben a nagyenyedi egyházme
gye esperese. -  23, 29, 38, 39 

Kis A ndrásné -  felenyedi lakos. -  49 
Kis Nem es János -  valószínűleg péterfalvi lakos. -  43 
Kolozsvári István -  1654-ben nagylaki, 1665-ben kocsárdi ref.

pap. -  56, 61 
Kovács Gergely -  56
Kovács Zsigmond, mh. 1752 -  valószínűleg 1719-ben iratko

zott be Enyeden. Marosszentkirályi, majd buzásbocsárdi 
rep. pap, felesége Szigeti Gyula Erzsébet. -  24, 28, 38, 39
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Kovásznai Tóbiás -  1644-ben polyáni, 1657-ben csombordi ref.
pap. Felesége. Kiiküllővári Erzsébet. -  15, 46, 66 

Kovásznai Tóbiásné -1. Kiiküllővári Erzsébet.
Kováts Gergely -  56
Köblös János, nagyváradi, id., mh. 1733 -  a Rákóczi-szabadság- 

harc idején Nagyenyed hadnagya. -24, 34, 36 
Köleséri Sámuel, kereséri, ifj., 1663-1732 -  id. Sámuel debre

ceni lelkész és Demjén Anna fia. Debrecenben, 1680-tól 
Leidenben tanult, itt filozófiai doktori címet nyert. 1682- 
ben Franekerbe ment, itt teológiai doktorrá avatták. Haza
térve sikertelenül próbálkozott a papi pályával; visszatért 
Leidenbe, és orvosdoktori oklevelet szerzett. Korának leg
híresebb erdélyi orvosa, a felvilágosodás eszméinek köz
vetítője. Szebenben működött. 1699-től az erdélyi bányák 
felügyelője, 1713-tól guberniumi titkár, 1717-től tanácsos. -  69 

Köpeci János -  ref. lelkész. Talán azonos azzal a Köpeci János
sal, aki 1718-ban dési ref. lelkész, 1743-ban esperes, egy
házkerületi jegyző; 1748-ban halt meg. -  17 

Körösi József: 1. Huszti Körösi József.
Kraus, Georgius, mh. 1712 -  id. Georgius K. segesvári városi 

jegyző fia. Pozsonyban, Lipcsében tanult, 1678-tól segesdi, 
1684-től segesvári szász ev. pap, 1711-től püspök. -  71 

Kubunyi [Kubinyi?] Péter -  táblai procurator 1720 előtt. -  22 
Kiiküllővári Erzsébet -  Asztalos György, majd Kovásznai Tó

biás felesége. -  45, 57-58.
Lábas Katalin -  64
Laskai Györgyné -  magyarozdi lakos. -  43 
Lázári János -  1655-ben marosszentkirályi ref. pap. -  54 
Lécfalvi [István?] -  enyedi legény. -  24 
Leopold: 1. Lipót, I.
Lipót, I., 1640-1705 -  III. Ferdinád császár ifjabb fia, bátyja, IV 

Ferdinánd korai halálát követően trónörökös. 1657-től ma
gyar és cseh király, 1658-tól német-római császár. -  23, 53 

Lisznyai Incze Ferenc, 1710k.-1772 -  Enyeden, 1735-től Odera- 
Frankfurtban, majd Utrechtben tanult. Hazatérve Barcsai
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Gergely udvari papja, majd dévai ref. lelkész. 1755-1771-ig a 
hunyadi egyházmegye esperese, 1769-től egyházkerületi 
főjegyző. -  37, 38

Macskási Krisztina, tinkovai, 1700k.-1760 -  László és gr. Te
leki Erzsébet leánya. Bethlen István felesége, 1737-től öz
vegy; 1744-ben fiai tanítójának, Váradi Istvánnak felesége, 
tőle 1754-ben elválva makfalvi Dósa Mihályhoz ment fele
ségül. -  40-41

Madarasi János -  1678-ban buzásbocsárdi iskolamester. -  66 
Magyari Miklós -  lakatos. -  30
Maksai Mihály -  1657-ben enyedi egyházmegyei jegyző. -  57 
Malomfalvi Pál -  1652-ben maroscsúcsi ref. pap. -  48 
Mária Terézia, 1717-1780 -  VI. Károly császár és braunschweigi 

Erzsébet Krisztina leánya. 1736-tól Lotharingiai Ferenc fe
lesége. 1740-től Ausztria főhercegnője, magyar és cseh ki
rálynő. -  26

Marosvásárhelyi Molnár István, 1654-1728 -  Marosvásár
helyt, Kolozsvárt, Nagyenyeden, 1677-től Utrechtben, majd 
Franekerben, Leidenben tanult. Hazatérve, 1680-ban ma
rosvásárhelyi rektor, 1681-től a fejedelem udvari papja, 1690- 
től vajdahunyadi, majd harasztkeréki, mezőbándi, küküllő- 
vári, 1710-től nagyenyedi ref. pap, a nagyenyedi egyház
megye esperese, egyházkerületi jegyző, 1720-tól püspök. 
-  22,33-34

Mezőbándi Mihály -  1669-ben ref. pap. -  67 
Mikó Ferenc, hídvégi, mh. 1750 -  István háromszéki főkirálybí

ró és Bélpataki Éva fia. -  22 
Miriszlai János -  miklóslakai iskolamester. -  43 
Murza István -  enyedi származású enyedi kántor. -  54 
Müller Gáspár, hosszúaszói [hosszúmezei?] -  enyedi szász pap, 

assessor. -  54, 56, 58
Nábrádi András -  1668-ban mezőbodoni ref. pap. -  63 
Nádudvari Péter, 1670k.-1726 -  Debrecenben, Nagyenyeden, 

1696-tól Franekerben tanult. Hazatérve, 1698-ban Beth
len Sámuel udvari papja, 1700-ban marosvásárhelyi, 1705-
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ben szászvárosi második, 1706-tól első ref. pap, híres szó
nok. -  35

Nádudvari Sámuel, 1700k.-1754 -  Sárospatakon tanult, innen 
kénytelen volt Enyedre távozni. 1728-tól Odera-Frankfurt- 
ban, majd Franekerben tanult. Hazatérve enyedi második, 
1735-től pap. 1740-től a marosvásárhelyi kollégium tanára. 
1746-ban elhagyta állását, katolizált, és Magyarországra, 
Károlyi Ferenc udvarába húzódott. Első felesége Pósalaki 
N. -  23, 35-36

Nagy Zsuzsanna: 1. Petki (Nagy) Zsuzsanna 
Nagyari Benedek -  ifj. József fia, bogáti lakos. -  18 
Nagyari József, id., 1651-1694 -  Benedek nagyváradi ref. pap 

fia. Nagyváradon, Kolozsvárt, Sárospatakon, 1674-től Gronin- 
genben és Franekerben, majd Leidenben tanult. Hazatér
ve, 1679-től fogarasi lelkész és I. Apafi Mihály udvari pap
ja. Hírneves prédikátor. Felesége Tofeus Mária. -  17-18 

Nagyari József, ifj., sz. 1688k. -  id. József és Tofeus Mária fia.
Enyeden tanult. Assessor, hadnagy. -  18 

Nagyenyedi Bor Adámné -  43 
Nagyenyedi Oláh György -  61 
Nagyenyedi Szabó Tamás -  miriszlói lakos. -  51 
Nagymihályi Szomoló Gergely -  Miskolcon, Kassán, Sárospa

takon, 1716-tól Utrechtben és Franekerben tanult. 1719- 
ben Sárospataki tanár. Többször összeütközött tanártársá
val, Csécsi Jánossal. A királyi commissio mindkét tanárt 
elmozdította. -  35

Nánási András: 1. Nánási Lovász András.
Nánási Lovász András, 1695k.-1750u. -  Mihály ref. esperes 

fia. Enyeden, 1721-től Franekerben, Odera-Frankfurtban, 
Utrechtben tanult. Hazatérve, 1724-től kassai, majd huszti, 
viski, nyíracsádi, 1737-ben marosszentkirályi ref. lelkész. 
-  32-33

Némethi Sámuel: 1. Szathmárnémeti Sámuel.
Nikápolyi Mária -  Versendi hari földbirtokos felesége. -  64 
Ország Istvánné -  középajtai lakos. -  17
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Ököritói M átyás -  1649-ben magyarozdi iskolamester. -  47
Ördög K ata -  Almádi András felesége, valószínűleg harasztosi 

lakos. -  44
Ördög M ihályné -  felenyedi lakos. -  49
Pál -  1669-ben ref. pap. -  64
Pál Ilona, mh. 1770 -  Borosnyai Nagy Zsigmond felesége. -  30
Pancratius, Georg -  osztrák származású katonatiszt, Szászse

besen telepedett le.- 70
Päncratius, Georg -  Georg E fia, rostocki professzor; majd medgyesi, 

szászsebesi ev. pap. -  70
Pancratius, Michael, 1631 (1632?)-1690 -  szászsebesi ev. szász 

lelkész fia. Nagyszombatban, Bécsben, Nürnbergben, Wit- 
tenbergben tanult, de több más főiskolán is megfordult. 
1666-1667-ben az eperjesi ev. kollégium rektora, 1667-1668- 
ban tanára. 1669-ben Erdélybe költözött, előbb tanított, 1671- 
től medgyesi lelkész, 1686-tól püspök. -  70

Pap Mihály -  polyáni lakos. -  46
Patai Is tv án  -  becei, majd szentmihályfalvi (?) ref. lelkész az 

1730-as években. -  29
Patai M áté -  enyedi, majd 1660-ban magyarszentkirályi, utóbb 

becei ref. pap, jegyző, 1663-tól esperes. -  64
Pázm ány Péter, panaszi, 1570- 1637-jezsuita pap, hitszónok, 

esztergomi érsek. -  35-36
Pelsőczi Kovács János, 1672-1749 -  Pelsőcön, Rimaszombat

ban, Debrecenben, Miskolcon, Gyulafehérvárott, 1697-től 
Odera-Frankfurtban, majd Utrechtben, Franekerben és Leiden- 
ben tanult. 1700-ban hazatérve Keresztesi Sámuel udvari 
papja, 1702-től szentmihályi, 1704-től magyarigeni ref. lel
kész. 1717-től a gyulafehérvári egyházmegye esperese, 1740- 
től egyházkerületi jegyző. 1748. nov. 27-től 1749. jan. 18- 
án bekövetkezett haláláig püspök. -  37, 39

Péterfalvi Farkas Pál -  43
P etk i (Nagy) Zsuzsanna, mh. 1748 -  Zsigmond és Kovács Ju

dit leánya. Bánffi Imre jegyese; a mátkaság felbomlása után 
gr. Teleki Sándorné. -  22
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Piroska asszony -  55 
Porcshalmi Andrásné: 1. Bala Judit
Putnoki István, mh. 175? -  1749k. az enyedi egyházmegye jegy

zője. -  26,38-39
Radnóti István -  1644-1650 között újtordai pap. -  44 
Radnóti Miklós -  1636-ban magyarszentkirályi ref. pap. -  42, 

47
Radó János -  felesége Enyedi Kun Anna. -  44 
Rátz Máté -  nagyenyedi lakos. -  63
Rettegi Judit, kisbudaki -  Miklós és Diószegi Éva leánya, Danczkai 

Józsefné. -  28
Rozgoni János -  enyedi ref. pap. -  56-57 
Rudnai -  55
Sályi Petre -  1664-ben becei ref. pap. -  61 
Scharsius, Andreas, mh. 1710 -  1683-tól Wittenbergben tanult. 

1685-ben hazatérve medgyesi rektor. 1694-től Muzsnán, 
1708-tól Berethalmon ev. szász lelkész, ez évtől püspök. -  
71

Schiffbaumer, Matthias, mh. 1611 -  szász pap, 1601-től püs
pök. -  70

Schunn, Jacobus, 1691-1759 -  Szebenben, Halléban tanult. Haza
térve Szászújfaluban, Nagydisznódon, 1737-től Medgyesen 
ev. szász pap, 1741-től berethalmi lelkész, püspök. -  71 

Sipoeus Péter -  prázsmári szász pap. -  70 
Spurius, Jacobus -  angol történelem írója. -  66 
Szantsali János -  60
Szathmári Mihály: 1. Szatmári Paksi Mihály 
Szathmári Zsigmond: 1. Szatmári Pap Zsigmond 
Szatmári Paksi Mihály, 1683-1744 -  Gyulafehérvárott, Tállyán, 

Kassán, Sárospatakon, 1710-től Franekerben és Utrecht- 
ben tanult, hazatérve tokaji ref. pap, 1716-tól a gyulafehér
vári kollégium tanára, a kollégiummal együtt költözött Maros- 
vásárhelyre.1728-ban egyházkerületi jegyző. 1734-től a sá
rospataki kollégium igazgatója, a zempléni egyházmegye 
esperese. -  22-23, 37
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Szatmári Pap Zsigmond, 1703-1760 -  Kolozsvárt, 1729-től 
Utrechtben, Groningenben tanult. Hazatérve Kemény Si
mon udvari papja, 1735-től kolozsvári ref. pap, 1748-tól kolozs- 
kalotai esperes, 1749-től egyházkerületi jegyző, 1760-ban 
püspök. Hírneves szónok. -  38-39 

Szathmámémeti Sámuel, 1658-1717 -  Szatmárnémetiben, Ko
lozsvárt, Debrecenben, 1680-tól Utrechtben, Leidenben, 
Franekerben tanult. Hazatérve, 1684-től a kolozsvári kol
légium professzora. A haza kartéziánus filozófia jelentős 
képviselője. -1 9  

Székely Erzsébet -  bába. -  50
Székely János -  balázsfalvi lakos, felesége Bolgár Erzsébet. -  48 
Szentannai Mihály -  37
Szentgyörgyi Dávid, 1628k.-1680k.- Gyulafehérvárt, 1653-tól 

Utrechtben, Leidenben tanult. Hazatérve tanított, majd Kü- 
küllővárott, Déván ref. pap. 1663-tól a hunyadi egyházme
gye esperese. 1667-től Székelyudvarhelyen lelkész, majd 
esperes. 1671-ben visszatért Dévára. -  16 

Szentgyörgyi Márk István, ifj. -  Enyeden tanult, málnási ref. 
lelkész. -  25, 48

Szentistváni Miklós -  újtordai mester 1649-ben. -  55 
Szentmiklósi János -  1635-ben marosújvári ref. pap. -  42 
Szerdai János -  1667-ben gerendi ref. pap, felesége Váró Bor

bála. -  62
Szigeti Gyula Erzsébet -  István és Gálfi Erzsébet leánya. Ko

vács Zsigmond felesége. -  24
Szigeti Gyula István, id., 1678-1740 -  György máramarosi es

peres és Nánási Sára fia. Szatmáron, Enyeden, 1705-től Ode- 
ra-Frankfurtban, Franekerben tanult. Hazatérve, 1708-tól 
tanított, majd ref. lelkészként szolgált Szinyérváralján, Szat
márnémetiben, Felsőbányán. 1714-től az enyedi kollégium 
professzora, 1717-től rektora. 1734-ben az egyházkerület 
jegyzője, 1737-től püspök. -  22-24, 29, 33, 35-36 

Szigeti Gyula István, ifj., 1715k.-1740k. -  id. István és Gálfi 
Erzsébet fia. Kolozsvárt, majd Enyeden, 1737-től Leiden-
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ben és Utrechtben tanult. Hazatérése után hamarosan meg
halt. -  24

Szigeti Gyula Mária -  id. István és Gálfi Erzsébet leánya, Bo- 
rosnyai Lukács János felesége. -  24, 33

Szigeti István: 1. Szigeti Gyula István
Szikszai István -  1649-ben becei ref. pap. Talán azonos azzal a 

Szikszai Istvánnal, aki 1618-ban adott ki disputatiót Heidel- 
bergben. -  47

Sztojka Zsigmond Antal, szalai és kerekfalvi, br., 1698-1770 -  
László és Szegedi Sára fia. Görögkeleti vallásának szüle
tett, katalizált. 1733-ban egri kanonok, 1749-től erdélyi püs
pök. 1750-ben báró. -  31

Teleki Józsefné: 1. Bethlen Kata.
Teleki Mihály, széki, gr., 1634-1690 -  János zarándi főispán és 

Bornemisza Anna fia. II. Rákóczi György testőrkapitánya, 
kővári kapitány, majd számos más tisztsége mellett I. Apa
fi Mihály főkancellárja, Erdély valóságos irányítója. 1685- 
től gróf. -  18, 69

Teleki Sándor, széki, gr., id., 1679-1754 -  Mihály kancellár és 
Vér Judit fia.l733-ban guberniumi tanácsos, majd tordai fő
ispán. A ref. egyház támogatója. -  22

Til, Salomon van, 1644-1713 -  leideni coccejanus teológus. Fő
leg bibliamagyarázó művek kiadójaként ismert. -  34

Tholesius, Georgius -  medgyesi szász pap, 1627-től püspök. -  70
Tóbiás pap -1. Kovásznai Tóbiás.
Tofeus Mária, mh. 1715u. -  Mihály és Kun Éva leánya, id. Nagyari 

József felesége. -1 7
Tofeus Dobos Mihály, 1624-1684 -  Debrecenben, 1646-tól Fra- 

nekerben, majd Utrechtben, Harderwijkben, Leidenben ta
nult. Hazatérve Nagyváradon, utóbb Sárospatakon tanított, 
később diószegi, szatmári ref. lelkész. 1663-tól I. Apafi Mi
hály udvari papja, 1679-től püspök -  16-17, 18

Tordai Zöldi János -  64
Toroczkai János, toroczkószentgyörgyi, br., mh. 1745 -  István 

tábornok és Kapi Borbála fia. 1715-től táblai ülnök, 1730-
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ban Aranyosszék királybírója, 1733-ban Fogaras főkapitá
nya. 1734-ben báró. 1742-ben kincstárnok, utóbb guberniu- 
mi kancellár. Katolikus. -  21

Toroczkai Mátyás, toroczkószentgyörgyi, 164?-1698u. -  Zsig- 
mond tanácsos és Bánffi Anna fia, Péter testvére. Unitári
usból reformátussá lett. -  50

Toroczkai Péter, toroczkószentgyörgyi, 164?-1698u. -  Zsigmond 
tanácsos és Bánffi Anna fia, Mátyás testvére. Unitáriusból 
reformátussá lett. -  50 

Tőke István: 1. Vásárhelyi Tőke István.
Tsávási: 1. Csávási.
Túri János -  1649-ben bükkösi ref. pap. -  53 
Udvarhelyi Tölcséres Krisztina -  Mihály és Bogdányi N. leá

nya. Deáki Filep Sámuel felesége; tőle elválva Debrecen
ben élt. -  25-26

Udvarhelyi Tölcséres Mihály, 1670-1737 -  Székelyudvarhe
lyen, Debrecenben, Kolozsvárt, Enyeden, 1705-től Frane- 
kerben tanult. Hazatérve tanított, 1721-től Kolozsvárt pro
fesszor. -  25

Unglerus, Lucas, 1526-1600 -  szebeni származású. Wittenberg- 
ben tanult, majd ev. szász pap, 1571-től Berethalmon szol
gál, 1572-től püspök. -  69 

Ungvári János -  1662-ben ref. pap. -  59 
Vajda György -  szentmihályfalvi lakos. -  44 
Van Til: 1. Til, Salomon van.
Ványai János -  1671-ben gerendkeresztúri ref. pap. -  51 
Váradi István, mh. 1760 -  szatmári származású marosvásárhe

lyi deák, Macskási Krisztina gyermekeinek tanítója, majd 
Krisztina második férje. Elváltak. -  40 

Váró Borbála -  Szerdai János gerendi ref. pap felesége. -  62 
Vásárhelyi András: 1. Kézdivásárhelyi András 
Vásárhelyi István: 1. Marosvásárhelyi Molnár István 
Vásárhelyi (Maros—) Baba Ferenc, 1692k.-1740 -  Enyeden, 

1718-tól Odera-Frankfurtban tanult. Hazatérve borkeres
kedéssel próbálkozott. Élt Angliában, Frankfurtban is. -  33
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Vásárhelyi (Maros—) Tőke István, ifj., 1697L-1768 -  Enyeden, 
1722-től Odera-Frankfurtban, majd Utrechtben tanult. 1725- 
től enyedi professzor. -  38-39, 41 

Vásárhelyi [Vak] Jakab -  sepsiszentgyörgyi ref. lelkész, a sepsi 
egyházmegye esperese. -1 6

Veresmarti Gáspár, mh. 1668 -  Debrecenben, Franekerben ta
nult. Hazatérve Marosvásárhelyen rektor, Székelyudvarhe
lyen ref. lelkész, esperes, 1661-től püspök. -  63 

Verestói György, 1698-1765 -  Bonyhán, Marosvásárhelyen, Ko
lozsvárt, 1721-től Franekerben tanult. Hazatérve 1727-től 
Bánffi Farkas udvari papja, 1728-tól kolozsvári profeszszor. 
1760-tól püspök. Hírneves egyházi szónok. -  35, 37 

Versendi -  hari földbirtokos, felesége Nikápolyi Mária. -  43, 64 
Veszprémi István, id., 1637k.-1713 -  1664-1666 között Frane

kerben, Groningenben, Utrechtben és Leidenben tanult, 
Hazatérve tanított, utóbb udvarhelyi ref. lelkész, majd es
peres, 1691-től püspök és gyulafehérvári lelkész. -  19-21 

Veszprémi Istvánná -1 9
Veszprémi Jutka (Juci?) -  id. István leánya, Jenemé. -  20 
Weyrauch, Zacharias -  kőhalmi származású, 1614-től szász püs

pök. -  70
Wesselényi Pál, hadadi, 1657P-1694 -  István és Lónyai Anna 

fia. Tábornok, a magyarországi kuruc bujdosók vezetője. 
Felesége Béldi Zsuzsanna. -  54

Wiener Pál, mh. 1554 -  Laibachban volt kanonok, innen vallási 
nézetei miatt elűzték. 1549-től szebeni szász pap, 1553-tól 
püspök. -  69

Zágoni Ferenc -  1672-ben miriszlói ref. pap. -  51 
Zágoni -  1669-ben ref. pap. -  64
Zágoni György -  1662-ben buzásbocsárdi ref. pap. -  59-60
Zalányi János -  nagylaki ref. pap. -  46
Zoltai Petró -  Elekesi János menyasszonya. -  55
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Helynévmutató

Ajtony (Aiton -  Rom.) -  Kolozs vm.; Kolozs m. -  26
Alvinc (Unter-Wintz, Winzendorf; Vintu de Jós -  Rom.) -  Alsó- 

Fehér vm.; Fehér m. -  27
Angyalos (Anghelus -  Rom.) -  Háromszék, Sepsiszék; Kovászna 

m. -2 7
Bacon: 1. Nagybacon
Bagó (Magyar—; Bágáu -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  

42
Bágyon (Bádeni -  Rom.) - Aranyosszék; Kolozs m. -  48, 61
Balázsfalva (Blasendorf; Blaj -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér 

m. -  48, 49
Baráthely (Brateiu; Bretai -  Rom.) -  Medgyesszék; Szeben m. 

-6 9
B ece (Magyar—; Beta -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  34, 

44, 47, 48, 51, 52, 61
B écs (Wien -  Ausztria) -  34
Berethalom (Birthälm; Biertan -  Rom.) - Medgyesszék; Szeben 

m. -  69, 70
Beszterce (Bistrita; Bistritz, Nősen -  Rom.) -  Besztercevidék, 

Besztercei szász kerület; Beszterce-Naszód m.
Bethlenszentmiklós (Klosdorf; Sánmicláu? -  Rom.) -  Küküllő 

vm.; Fehér m. -2 0
Bogát: Oláh— (Bogaden; Bogaiul Román -  Rom.; Alsó-Fehér 

vm.; Szeben m.) vagy Olt— (Bogatbach; Bogata Olteaná - 
Rom; Felső-Fehér vm.; Brassó m.) -  18

Borosbocsárd (Bucerdea Vinoasá -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fe
hér m. -  23, 37
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Brassó (Kronstadt; Brasov -  Rom.) -  Brassói kerület, Barcaság; 
Brassó m. -  2717, 31, 68, 69

Buzásbocsárd (Botschard; Bucerdea Gränoasä -  Rom.) -  Alsó- 
Fehér vm.; Fehér m. -  46, 59, 66

Bükkös (Magyar—; Bichi? -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. 
-5 1 ,5 3

Csekelaka (Cecálaca -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Maros m. -  47, 
52

Csombord (Ciumbrud -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  42, 
49, 57, 58

Csúcs (Maros—; Ciuciu; Stäna de Mure? -  Rom.) -  Alsó-Fehér 
vm.; Fehér m. -  43, 45, 48

Dés (Desch, Burglos; Dej -  Rom.) -  Belső-Szolnok vm.; Fehér 
m. -  26

Egerbegy (Aranyos—; Erlberg, Erlendorf; Vii?oara, Agárbiciu -  
Rom.) - Aranyosszék; Kolozs m. -  42, 46

Egyházfalva (ma Tordával egyesítve -  Rom.) -  Torda vm.; Kolozs 
m. -  42, 45, 46, 47, 63

Fejérvár: 1. Gyulafehérvár
Felenyed (Feleiud, Aiudu de Sus -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fe

hér m. -  49
Felvinc(Oberwinz; Unirea -  Rom.) - Aranyosszék; Fehér m. -  

42
Füred (Bálványos—, Bäile Bälvänos -  Rom.) -  Kézdi szék, Kovász- 

na m. -  32.
Gerend (Aranyos—; Grind; Luncani -  Rom.) -  Torda vm.; Kolozs 

m. -  43, 57, 58, 62
Gerendkeresztúr (Grindeni, Grind-Cristur -  Rom.) -  Torda vm.; 

Maros m. -  42, 48, 51
Gombás (Maros—; Gámba? -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. 

-5 5
Gyéres (Aranyos—; Gieresch, Jerichmarkt; Ghiri?, Cámpia Turzii 

-  Rom.) -  Torda vm.; Kolozs m. -  51
Gyéresszentkirály (Sáncraiu -  Rom.) -  Torda vm.; Kolozs m. -  

50
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Gyulafehérvár (Károlyfehérvár; Weissenburg, Karlsburg; Alba 
Iulia, Bälgrad -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  17, 69 

Harasztos (Cälärasi -  Rom.) - Aranyosszék; Kolozs m. -  44, 45, 
46

Hari (Heria, Hiria -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  42, 43, 64 
Heltau: 1. Nagydisznód
Hermány (Magyar—; Herculian -  Rom.) -  Udvarhelyszék, Bardóc 

fiúszék; Kovászna m. -  17 
Huszt (Huszt -  Ukr.) -  Máramaros vm. -  32.
Igen (Magyar—; Grabendorf, Krapundorf; Ighiu, Ighin -  Rom.) -  

Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  28 
Inakfalva (Inoc -  Rom.) - Aranyosszék; Fehér m. -  42 
Ivánfalva (Aranyos—; Kakowa; Cacova Ierii -  Rom.) -  Torda vm.; 

Kolozs m. -  70
Káptalan (Maros—; Cäptälan (de Mure§) -  Rom.) -  Alsó-Fehér 

vm.; Fehér m. -  42
Kassa (Kosice -  Szlov.) -  Abaúj v. -  32
Keresed (Stejeri$ -  Rom.) -  Aranyosszék; Kolozs m. -  43, 48, 

52, 61, 67
Keresztár: 1. Gerendkeresztúr 
Kizd: 1. Szászkézd
Kocsárd (Székely—; Lunca Muresului -  Rom.) - Aranyosszék; 

Fehér m. -  42, 51, 52, 61
Kolozsvár (Clausenburg; Cluj-Napoca -  Rom.) -  Kolozs vm.; Kolozs 

m. -  19, 25, 26, 28, 35, 38, 61, 69 
Kőrös (Küküllő—; Kirtsch, Körtz; Curciu, Crisu -  Rom.) - Medgyes- 

szék; Szeben m. -  16
Középajta (Aita Medie -  Rom.) -  Háromszék, Miklósvárszék; 

Kovászra m. - 1 7
Küküllővár (Kokelburg; Cetatea de Balta -  Rom.) -  Küküllő vm.; 

Fehér m. -  34
Lapád (Magyar—; Lopadea Nouá -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fe

hér m. -  43, 44
Lőrincréve (Leorinf, Liorinf -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér 

m. -  44, 49
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Magyarrégen (Ungarisch-Regen; Reghin-Sat -  Rom.) -  Maros- 
Torda vm.; Maros m. -  69

Maroskoppánd (Magyar—; Copand(ul de Mure?) -  Rom.) -  Alsó- 
Fehér vm.; Fehér m. -  44, 47

Marosszentkirály (Enyedszentkirály; Säncrai de Mure? -  Rom.)
-  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  42, 48-49, 51, 54, 58, 61 

Marosújvár (Marosakna; Miereschhal; Ocna Mure?- Rom.) -
Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  42, 44, 48 

Marosvásárhely (Neumarkt am Muresch; Tärgu Mure? -  Rom.)
-  Marosszék, Nyárádi körzet; Maros m. -  21, 22-23, 27, 
37, 41, 56, 57, 63, 64

Medgyes (Mediasch, Medwisch; Media? -  Rom.) -  Medgyes- 
szék; Szeben m. -  69, 70, 71

Mészkő (Cheia -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  52 
Mezobodon (Papiu Ilarian -  Rom.) -  Torda vm.; Maros m. -  63 
Miklóslaka (Mico?laca -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  43 
Miriszló (Miräsläu -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  44, 46, 

47, 51, 53, 55
Nagybacon (Bä(anii Mari -  Rom.) -  Udvarhelyszék; Kovászna 

m. -2 5
Nagydisznód (Heltau; Cisnädie -  Rom.) -  Szebenszék; Szeben 

m. -  71
Nagyenyed (Gross-Enyed, Strassburg am Muresch; Aiud -  Rom.)

-  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -18,20,22,23,29,30,31,33-38, 
41, 43-45, 48-49,52-54, 56, 58, 59, 61, 63-65, 67, 68

Nagylak (Maros—; No?lac -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m.
-  42, 46, 56

Oláhlapád (Lopadea Veche -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. 
-4 7

Orbó (Alsó—, Magyar—; Gärbova de Jos [Ungureasca]; Felső—, 
Oláh—; Gärbova de Sus; Közép—; Gärbovi(a, Gärboji(a -  
Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  51 

Ózd (Magyar—; Ozd -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Maros m. -  42, 
43, 47

Parat [Prat]: 1. Baráthely
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Patak -  Sárospatak
Pelsőc (Plesivec -  Szlov.) Gömör vm. -  35.
Péterfalva (Magyar—; Petersdorf; Petrisat, Petrifaláu -  Rom.) -  

Küküllő vm.; Fehér m. -  43, 47, 59 
Pólyán -  számos község neve, vsz. Nyírmező (Poiana Aiudului -  

Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; Fehér m. -  42, 45-47, 58 
Prázsmár (Prejmer; Tartlau -  Rom.) -  Brassói kerület, Barca- 

ság; Brassó m. -  70
Rákos -  számos község neve, vsz. Alsórákos (Racosul de Jós -  

Rom.) Felső-Fehér vm., Kovászna m. -  58 
Rostochium: Rostock (Németo.) -  70 
Sárospatak -  35
Segesvár (Sighi$oara; Schássburg -  Rom) -  Segesvárszék, Ma

ros m. -  71
Sínfalva (Corne?ti -  Rom.) -  Torda vm.; Kolozs m. -  61 
Szalakna (Zlagna -  Rom.) -  Krassó-Szörény vm.; Temes m. -  

69
Szászkézd (Keisd; Saschiz -  Rom.) -  Nagy-Küküllő vm.; Hunyad 

m. -  70
Szászsebes (Sebe?; Mühlbach -  Rom.) -  Szebenszék; Szeben 

m.
Szászváros (Broos; Orá?tie -  Rom.) - Szászvárosszék; Hunyad 

m. -  29, 35, 40
Szeben (Nagy—; Hermannstadt; Sibiu -  Rom.) - Szebenszék;

Szeben m. -  31, 38, 40, 41, 55, 69-71 
Székelyudvarhely (Oderhellen, Hofmarkt; Odorheiu Secuiesc 

-  Rom.) - Udvarhely szék; Hargita m. -  19, 37, 39, 40 
Szentmihályfalva (Mihai Viteazul -  Rom.) - Aranyosszék; Kolozs 

m. -  44, 61
Szentmiklós: 1. Bethlenszentmiklós
Szugolya -  ’zug, félreeső hely’ értelemben számos község hatá

rában előforduló név; itt Gombáshoz tartozó határ -  55 
Taracköz (Tereszva -  U.) -  Máramaros vm. -  20 
Torda (Torenburg, Torembrich; Turda -  Rom.) -  Torda vm.; Kolozs 

m. -  35, 36, 44-47, 49, 52, 55, 63, 66, 69
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Torockószentgyörgy (Collesti, Sängeorgiul Träscäului -  Rom.) 
-  Torda m ;  Fehér m. -  34

Törcsvár (Törzburg; Bran -  Rom.) -  Törcsvári dominium; Bras
só m. -1 8

Tövis (Dreikirchen, Dornen; Teiu$ -  Rom.) -  Alsó-Fehér vm.; 
Fehér m. -1 6

Udvarhely: 1. Székelyudvarhely
Ugra (Maros—; Ogra -  Rom.) -  Küküllő vm.; Maros m. -  27 
Újvár: 1. Marosújvár
Várad (Nagy—; Wardein; Oradea -  Rom.) -  Bihar vm.; Bihar m. 

-6 3
Veresmart (Maros—; Veresmort -  Rom.) -  Aranyosszék; Fehér 

m. -  42
Vicsk (Viskovo -  Ukr.) -  Máramaros vm. -  32 
Vine: 1. Alvine
Vízakna (Salzburg; Ocna Sibiului, Vizocna -  Rom.) -  Alsó-Fehér 

vm.; Szeben m. -  32 
Zalakna: 1. Szalakna
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„Annyi, minden-féle, jobb ’s 
roszszabb írást készítettem én, 
hogy Ti azt tsak egyszer meg
olvasni is unni fogjátok: Nintsen 
is ellenemre, ha mind öszve- 
szaggatjátok, vagy hammuvá 
égetitek is: Ti többeket vagy 
jobbakat újatok. De, ha némelly 
más Irásimnak kedveztek is, 
ezt vessétek a’ szemétre ha 
úgy tetzik; mert, ha nékem fá
radtságomban állott is, talám 
tsak külömbb-külömbb-fele 
dolgoknak szemét-rakása ez.”
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