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ELÓLJ A Ró···· BESZÉD/' 
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Eze� fro
0
�e�táo·, E�-��é�\ai Hist6riámat �.'

.
: m�Íly�t.

ezeiln.el· vao. fzerentsém, a' tifzteletre méltó Közön-· · · . 
' ., . � . . . 

ségoek ajánlan_i, két Dar&bokr� (Tomi) _ofztoital'J!. • . 
_,Az tJlsll Darabban. azok ··a' · dolgok ·adatnak eléll, 
mellyek a' Magyar és. Erdély Orfiági Protestáns 

-Ekklé1iákra nézve �• Reformátziót6l, fog�a I • �? ..
_Leopold Királyunk' uralko��sáig _meg. tör_t�ntek. 

.A' mdsad,lrban pedig, azon Ekklésiai történeteit 
frattatoak. meg,· mellyek, ugyan ezen Protestán.1 
Ekklésiákra nézve I-sö Leop�ld' uralkodását�! log-

. Ta II-dik Leopold Királyunk' haláláig meg . este�. 
• Az. egéfz Munkának tsak els_él _Darabját _botsáto�

tam ez .úttal ·világ eleibe : melly ben, mit �ettem
•• -meg-esett E'kk!ésiai történetek eredeténe�.,- .,ok�

- , in�k, • azoknak egy másból való függéseknek �- · :, 
Jövetkezéaeknek · tüketesé1ébea, és -azoknak meg• 
,itéléséb10 ! . zf. mibe no áll �gye�ill ;.• Hiat6ria irá•� 

., 



.. 'VI �ak ·lelke, mivel tsak az. illy �ódd1rt' írtt ; llistória lehet az emberi nemzet' tanító mestere , a' mi pe-' dig a' Históriában a' fó tdi: annak meg • ítélését bízom az é�demes. Olva�óra. - Hogyha pedig. valaki irdemes Olvasóim közzill , érezvén ezen
„ tekintetben való fzükségünket, olly Protestáns Ek-

-

1 

, �lésiai Hi�t6riát kívánna t3lerri � mellyben leg-kis. sebb. híjjánosság se vólna; (mert 1okfzor, sok em, ber, ·ollyakat-is kívánna· másokkal tellyesít�tni ,' a; m�llyeket mag�· sem \4dna tellyesíteni) vagy leg-alább a� Pray, Katona, Engel , és. más Túd6- .saiok' Polgári Hist6riáikkal ezt öfzve-hasonlítváo., , ; ebben a'nnyi tökélletessiget kív.áonai ,····mint- ·azok · . ·közzill ·valaméllyikben talál:· az; gondolja·-meg, . ·liÓgy· Huáoknak Tuaósai eleitól fogva nagyobb ,fzrirgáimatossággal pallérozták·-a• .Haza' polgári, ·, mint Ekklisiai H_istóriiját: abban tehát előre már. ;a• fzijkségcs efzközök' 'bavön· kéfi�it lévén, lehet
. 'Valaki · Me1t�r, ·mikor ebben még· ·tsak helyben.: :•hagybato próba darábokat. i� alig. frhatni; Külö-:nösen pedig nékünk Protestánsoknak meg-kell azt ··vallanunk�- hogy Eleink igen gondatlano�· vóltak

·az l!:kklésiai · dolgok' meg·. írásában., el • annyir'a;
··hogy 'mind eddig az.' idcig'.is; · ha talán 'Ribinit ki;·vefz., '·f�ük, :(á' · Jdnl egyebará'nt fzinte �n.nyin nintseaek·'·meg-elégedve',·. mint ·é/• mennyin, egy,11 nem 16..-. · "rén;.mert sem Páriz Pápai, ,sem Lámpe· itt•· eie-.·get nem'·tefíetnek, 8tet betsülik) Protestá1.1s Ekklésiai· Hi1t6riát annak eg(fz /ti - tcrjcd(sl/Jon ;- senki
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mEg közzi1liink nem-is frt, ·- vagy ha frt, · az mind
eddig az ideig némelly Köoyvházákbao t$ak Kéz-•
írásban hever,,.- a' minek - tsak: anny'i ha.fzna van,:
m.int a' föld alá el-ásott. kintsne*, melÍyel senki
sem fzükségére, sem gyönyörúségére nem élhet,
Sok .Ekklésiai dolgok tehát Eleink' gondatla·nsága
�iatt a." tud{1fánság' setétségébe · merítetvén - bé: ,,
nem �suda, ha _ezek körul t·sak tapogatva lépege. ·
tünk ,· sot sok helyeken még így'.is meg-botlunk. -
E' mellett ,-igaz az -_is, hogy a' rendesen elöljövo
fzerentsétlensé�ekeu kívul, a' Törököknek több íz.
béli _pufz.tításai , a• Hazafi JÍadaknak lállgjai, és• a'
Vallásbéli háborgattatások zurzavari által, sok l!:k- .
klésiai Jegyzések semmivé tétettek , · é� �• Dlellyelt
uen tsapások alól ki-faabadúlhattak ,· azoknak• is
nagy réfae némelly Könyvházakban és familiai
Arkhivumokban, mindenik esetben a' Haza kárá
val, úgy el-r_ejtettek t hogy az4?kat sokfaor ._még

azok sem tudják, hogy vagynak , a' kik azoknak
' 'birtokosaik. így lévén tehát a• dolog, igazságt"a-

-Janság vólna nem tsak tőlem, hanem leg-elsö_ -Tú- ,,
d6sainkt6l-i11, kik magok-is ottan ottan_ zsibbado- ·
zó kézzel írnak azon Régisége.kröl, mellyek körl11
Históriámnak ezen első Darabjában kurkáfzolód
tam, olly Prote�táns Ekklésiai Históriát kívánni �
a' melly minden híjjánosság nélkúl .val6 lenne.

A1.okra néive, azombao , kik Ekklésia_i Hist6-
riának tsak 4' Va!lásbéli háborgattatásoknak His
t6riá)át tar_tják lenni -:- , a•· melly hibás meg-�ogás-
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'b6l fzármaiott sok Túdósaink' fejekben ·u a'' Vé.
lekedés , hogy ha meg lehetne-is írni a' .. Protestáns.
Ekkliák' Históriáját, de azt ki-adni nem lehet; a·.
zokra nézve mon�om, · ezen Protestáni;' Ekklésiai
Históriám.híjj,foos fog ·1enoi·. Mert mlv-el más prin�·. ' - . . - ' .... ,,, cipiumon vagyunk:. �em tsuda hi:\_!'-!itt öfzve ne.in ,
�ehetfü,·k. Én- ugyan-is ezen matériában. így· �r�
tek: Mint a' Pole�ika, Theologiát nem ta�Í.hatom·.
egé�z, és tulajdonképp�n vátó _Tbeol::>giának: Í'gy· , . · az Ekklésiai• H�st6riáb�n. is annak Polemika, vagy

- - _, 

Vefzekedo téfzét , melly a' Val_lásbéli e�yenetlen°
. � · •�gek' .hist6riáját téfzi ,. nem tarthatom sem Egt(ft.· · 

.· ·Ekklésiai Históriának , sem annak·Ielkéuek. Nem. . 
azt mondom ezzel ,. mintha roá�•·, a�on VallásbéH
háborgatások' ·Hist6�iáj�t, mellye� azt a_z idi'Jt melly
b�·o meg� estek, eléggé karakter�zálj_ák ,. vagy ki
kel.lene az Ekklésia_i Históriából haS.yni ;-_ �ert ek0, 

, . .kór 'az író egéfzet• o·em frn�.-, vagy pedig__ hol-
. rn� '.tsav�rírásokkal_kéll�ne azt el_öl adni_·; mivel í-gy
nem)ga2_án frattatnának-meg a• meg-történ.tt dolgok,.
a• ·mi pedig · a' Hist6ria· írás fö tul.i)donsága ellen
van.; hansm azt mondpm, hogy nem .11bban áll az
'Ekklé'siat }Jístóda, hoiy valaki tsak a• V <lilás béli

· �egyenc�len�égek' Hist6riáj_át í,rja-meg i m_ert �z tsait
� réfze� amannak _i a' �inthogy én-is :ezen H�stó:riám

· bao ,' a' Vallásbéli háborgatt�tást>kl-61- is frtam
· �ert' Eg'Ú�et _akartam í�oi ; ..,.. hane,m · az én ítéle:

tem fzerént, alkalmas .Pro&estáqs Ekklésiai Hist6ri
., á�1'Í!\i ·czeri Históriának matériájáva tefzi a• Prct,s

- 1 
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t�stAnÍ · Vallás' eredetét• � annak Czerentsés terje
dését, -'- és Virágzását, - _en·nek ·efzközeit, ..:;. 
�s okait, - vab�int az ezt meg-gátaló akadályo-

. kat, és az Exklésiának egéfz organlzáltatását, 's · · 
mind ezekröl á' r:nit ir, azt a' meg-történtt dolgok
kal_ egy idos Doc.umentumollkal �rös"íti- meg. ' .

V ' 

': A' ki már ezen Materiákról úgy ír, hogy még· 
·az ollyan OJvas6:i1 , a' ki tálán magát a' matériát 
nem fzereti, éfzre ve:zi , hogy az·· írónak· tollát_ 
egyedul az igazság és-a' mások fzeretete vezérel
dk.: az Ílly Ekklésiai Hist6riár61 a•zi ítélem, hogy . 

-' . ,,. 

ezt bátran világ eleibe lehet botsátni. Mert én Íl• 
·gyan 6gy tartom, hogy tsupán az olly Könyvek

. nek kiadását tilalmazza a' Keréfztyén Vallá, ·, �és·
az Öko.sság' fzava után a' Status, és á' Törvény, 
mellyet a' Gyűlölség íratott valakivel, melly tele. 
van másoknalt ké(z akartva való motskolásával ' 

. . . 

·tudva ejt�lt sértegetö kifejezésekkel , és hamis rá 

. fogásokkal. ·_E' pedig azért van e• vikért I mért. az
illy könyvben nem -'talál az e·mber igazságot·,· mint- · · 
hogy a� v�gdalódz6, és gyiHöiségtol el-foglaltt �111- · 
ber m·.:indhat leg. kevesebb igazságot; de ha az.t· 

·mond-is, 6gy ·mondja az az�.· hogy az• az indú-
:-, latnál fogva mindcm kedvességé"t el-vefzti; legalább 

- �yanúba 'hozza magát, hogy néki nem v61t prin•

\ 
• •  l 

• tipiuma igazsá�ot írni, hane� ts�k sérteni, a: mi ·
törviny ellen való dolog. E� mellett, az illy Köny-- .

- ,-ek igt� vefzedelmesek is: me<t.:a• gyulölségtt }jiu� .
,4ik éa · gyöke.-eztetik •· meg a' fzívben,, még· pedig

' ' \ 
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X, . 

-nem· tsa � -a' most élők�,· hanem a• M a-rád·é-k•· _fzivé�
ben•is; mivel.;.' Könyv.ek a' _most élő.krő)által-men
ne� a' Maradékra-is: n�� tsuda hát, , ha az olly
durva p-ennával írt_t.Könyvek, mint ,a• .millyenek
a,

7

• XVI és X VII Századokban frattattak, már ma.
v'alamin.t neiri kedvesek,. úgy meg. is tilt.atnak; a'.

' -nük,or · tud_niÜlik- ,naga· a,' Kirá!yi Felség, mint a'·
l.Iaiának közönséges· Feje , és .s' Polgári Törvé�
oyek ,' mellyek egyforma Védelem alá vt;_ttek mind-

. 11yájunkat, azonn igyekeznek , hogy az egymás fze.
_. -��_tésnek.'·Lelke_ uralkodjon mind11yájur,kban •. Va- ·

lój_á:bal!I, mikor· Könyvet ír. valaki•, riem úgy irj_a
�.t-,·�miot tsak Romai Katholikus ,. vagy tsak Re
f'orinátus; és·Evangelikus; hanem ú&y-i_s mint Ha
za·íi � néki- tehát mint Polgárnak .- olly előadás béli

· -íaMqat' kell a' KönyvÍTásbap élni, hogy Polgár tár- .
• sa:it -ír.ás a', mddjdval ( mert _a' M ateriáról az író nem

. :fdelh-et, kivált a' Históriában, a' hol a.i:t kell meg-
. / . . 
· iro.i,_ a' .mi me9-esi:t0 kéfa akartva meg• ne sértse,

-:A�·ki.illy'principiumokkal. telly�s 1Iélekkel ·fog a'
-Magyar Protestáns.-.Ekikiésiák' Históriája' �eg-írásá- ·

·:hoz, mé.g ha -ama' Vallásbéli egyenetlenségek His·
-·tó.riáját irj:a 0 ii;:meg_,. ·rt)elÍyek a•· fellyebb való ho
' má!yo& S:iáz.a,doknak fzomorµ ,. .. de egyf:&er'smind

· · • faégyennel teJlyes .. b_éllyegei :_ 'úgy t�rtom, ezt bát
::ra-o �ind ·:ineg- írhatja, .min4 ki• is- ·adhatja, még

. · -pedig úgy, hogy. aua,l senki sem itéli magát me,.
·!s'értetettne" leÍui,i,: . • •;, -� . · .. · ..

. 
' 

1 
, 
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. V llllyon már tellyesi'tettem-é m·agam· .mind eze,; 
ket ! és mik�ppen?. enaek meg-ítélését érdeq,_es 0:1-

.· · vas6mtó!' kell várnom. 'Én lég-alább tellyc:;; erth;�I 
-azo

1

nn igyekeztem, hog.y mint -egyéb. eddig Ida•·· 
d�tt Munkáimbi;n_, fzí'.vemet é_s író.tollamat a,? 'Sz:e
J'etet és Igazság' ál�al. kívánt.am igazgattatni; úgy 

. , i:tt-.is más ·.ember ne !.egyek,' mint a.zoknak írásá-
: ban vóltai:n,·. -;-: :Azonn•is hasonló mqdon ;iparkod.-
. tam , hogy mind a' Rend egyfze'r.re által látható, 
és ak,ár kitol-is könnyen fél - veheto·,,, mind az EM·. 
adás világos, a' dolgok terméfaetéhez alkalmaz-

1· Jatou , . -és rövid légyen; ;,.. e' mellett , hogy a'
�eg-eseit do.lgok hiteles ·documentumokk�l bizo� 
ny[ttassanak-bé; ezt az egyet meg-jegyezvén, hog_y 
sok helyeken a' I>ocumentumokat t&ak .. tzitálnom, 
vagy. tsak réfz fzerént kellett a' túdós ·világga� köz� 
lenem ; mivel azokkal a' Könyv felettébb meg,-bo
vülvén, sokért nyomtattatott y6Ina-ki: de a' melly 
híjjánosságot Protestáns Ekkté.,iai Arkhivum nevil 
munkámban ·akarom ki - pótolni, mellyben az olly 
Pocumentumok tétetnek- bé, , mellyek még nyom• ·.· ..

.. 
tatásban világ eleibe . nem vóltalt erefzive, és a' 
millyenekkel azokon kiviU , mellyeket m7r._!{__!..4L .. \_
�•. _!?1!nf!t Ra[o,:"!_á�u!. J.�.'}!..f!f! __ klf _�� t!/�té.bfn -J ·ti. _!'_dpf!! ____ �.
Rt1formát� Ekklésia' liistóridiáhan, 's �ié'n I�öiöri-
·s�g;; Pr�t�stáns Ekklé�i�i Histó�iá�ban vÚág elei• ·: :·,
ben adtam. fzá'mosán bírok. '. ; 

� 1
e·a kedves Házam enn ts'ekély Munkámát t6° 

1cm olly j6 indúlattal méltóztatik venni, mint- a• 
,. . 

. l 



··.mellyel törek�dtem most-is Hazai· Literaturá_nkat·
·Mvítni •: és Nemzeti.Magyar �yelviinket palléroz� _ 
ni'. meHy tsa�: 'riem akkor akara semmivé lenni , 

- •mikor' minden Europai Nemzetek a• magokét, hoiy
\ . . 

·azzal együtt Nem�eti K.aráktereket-ii meg- tarthas-
''Sák :· melly menn� nemesebb , annál nagyobb vé
. ,ek el-vefzteni', virágzásban hozták: azono lefzek,
.'b�gy ezen Protestáns Ekklé&íai Hist6riának máso
. dik Darabja-is világot láthasson. írtam Pápán Mar� 
. tÍlls' l:i;if napján 1109 ;dik efzteodol;>e'n. 

I • 

,; .. f",.'. i 

.·. ''.TOTH FERENTZ m. k. 





, · 14 • , PROTEST. EKKL, - HIST. 1. R. · Orf�ágban�i9 � �int fzo�fzéd tartomán}b�n '1
: .' k.i'- ütötte magát,· úgy hogy már i.s.20-dik· . ·érzrendóben itt, .. és Erdélyben; Luth.er�ek· '.' ·,. neni tsa� titkos, 'haoe·m_ nyilvánvaló, és · ' (sok· .kö�etoi is találtattak •. · E' vólt az oka,·. · -hogy az Efatergomi Ersek s·zak n{ári György1.s21-bén a' Prédil.álló fzékból kéntelen vólt ta' Luther' 'Tt;domány'a ellen ,tanítt'atni, ia-tétv�;n · a'' Hitben ingadozó népet' a' Róqiai Anyafzentegyházh�n .való meg. maradásra� (,aj Ugya:n :azqn eíztendóbe� a� Szegeni .l}ere,s_ke_dok ,· .Luthern�li a' Kérefttyrn, fia�· bad�a"gr<Í l, .Meg-igazitáiról, az Úr' Yats�rá-

jának kit fain alatt való ·vételir'öl, 's a' t. írtt. Ji ·, -Könyveit el-adás végett, de a' magáo·os :� ·;• olvasásért�is'·bé- h�zták, és• á' két hazábane.I-terjefztenélt ;- ·mellyek ált�l a' Luther' tu) . ' · dományá1;ól való gondolkódás ,' és az eránt
j:;; ·- 1váló. rz'eretet sokakban fel-ébreíztetett. A' . �iri"t�ogy ,'. inár 1.s'!.!2-ben némelly Magya-

· rok, kik közzill elsó vólt Czirjáky Márton
j l.otsei fi_,'· az .11:vangélion�i tudománynak ta• . ·. _ . .11úlás�ra , . de azért is, hogy Luthert és. Me.-

•. 
. • ,. •. - • ,v·

• : ( 1 ,  
• • \ ' 

i / 

=i : . ' . / . tisd: (�J ,·Clzriltl��� S�c�li XP/.;i p�,: H,ú,-
1 • . · p;iam in Rcligiom: ;ralera_nlia., IOU Exercjtatto Hí� 
4 · ' '1torica dt1 benigniislma voluntato Reium e:& Augu•, 
1 '· . t,,1to Domo_ Au.stria,a org<ci Evangelict1s a' .Martino!' .- , -·•,lI/anltlu.s . .P,11.1183, pag. 15. -· · · 1 ,; . ,-_ .- t �·· , 

. ' ' -, 



'A' REF�R. KEz. 's LBG-Ei.s� REFoR.M. ;t5 · · - . 
·'.·Jan�ht�nt 'fzemélyesen �eg-esmérhessék, és'-·.

, .: azoktól taníttassanak , -Viuembergábn' ki'- ·
mentenék; jóllehet ugyan ott, és· éppen·e-·· 

. ·. zen okból,· mint némellyek írják � C.drjáf\y_ 
· elölt már Gálfaétsi István meg-fordúlt. J;mr-.

juk azt -is, hogy György, ... Brandenburgi,
Márchio, 11-dik .Lajos Rirályrink' Tútora', J 

a' Lwther' követoin,ek nagy pártfog�ja vólt ;, ,�
Ö pedig ezt i.S2t' el0tt t'selek�dte; ·mert a'.
Király már ekkot meg�há:zasodvá_n, a'. Tú.:
torság alól ki-került, ·é!I ·ama:i 1522 - öe.n „

· Magyar Orfzágot ide-is hagyta} - Minek- .
;, okáért, minden Históriák ellen való állí-_;
,, tások · az némelly Íróknak, hogy a' Prb-
,, testáns Vallás, a' Mohátsi ütl\özet utá"n ,-.
,, Ferdinánd és Zápolya köztt vólt zur�aya·;.·

·,, rok köztt, .'1 uak titkon tsúfzo'tt vólna q.é
"Magyar Orfzagba. " {b) Mert így ; ·a'
mindjárt elol fzámlált dolgokon kívül;· mel
Jyek a' Mohátsi Hartzot meg·-elozték, II-d�k
Lajos Kir&ly 1523-bnn és 152.S-ben' a' Lu-;: · · 
theránusok' ki. írtásáról; és meg-égetésédH
törvényt nem hozhatott vólna; ..'.... sem- �• '· 

r< • 

. ' ,·.-

( b) Po1t Mohat,iano,;. Claden-,, • int11ritumqut1
Prauulum � orto Fordinandum . inter et Zap,ollyam'
pro Corona regni bollo. clani intra,u Lutlteranoi: 
Lásd : RudimMta Bütoric11' 1}'pi1 Tyr,;at1ie_n1il11u. · '·: 
IJ'i3• p, 94•. 95• - .

. ., ',: 1 
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. 16 , ,. PROTRST. EK.KL. HIST. I. R. 
Szebinieket ·1 . .s:u-ben,. sem· a· . B.á�t(aii:,kat 

. : . ·1525._ben ·. Királyi_ Levelei . által a' Luther�. 
tu.lományáért meg nem fenyeget.hette vói-

. · na, sem Szalkai Láfzló már 1524.ben l!.r• .. 
1
í

; . �ek. 1.éV�n .. a·' L�th'er' Tudományának · e;;._ 
gyéblltt ·is ugyan, de kivált S �eben· és .Br.u .. · _-

� 1,ó · vidékén vafó el-'nyo1p
.
ásánn _nem igye ...

. . . kezhetett vólna; -"- sem végezetre Istvánfi. -l
Miklós ., . a'. Reformátióval _ tsaknem egy

· idos fró, · a'. LuJh<'r' Tudományának Panno:..
niában m,á� 1621-ben való el-terjedését hem
írhatta válna• (e) .ha a' Reformátzió még_ •
a· Mohátsi hartz Után kezdett vólna: hazánk• 

... ba .bé- fzfvárogni.. -· · Nem tsak bé Jött p�-
dig má_r a'. M·ohátsi ütközet elot� a' Prote .'

:· :· st-án� Vallás_ a' k-cit hat:aba, hanem ugyan i 
r_ · _. a' Móh�tsi ütközet elótt Kar.<?nJigÚ Isten a 1 

·tifz�eletbéli. gyakorlások• is vóh .a' Prote
. · stánsóknak: a' �i abból vil:ígos, mivel a'

Re(ormáta Ekklésia' F.nekes. k.önyvében még
;. ·aµost is meg vagynak a-zok az Én"ekek, ,mel- ·

lyek a' Mohátsi fzerentsétlen ütközetkor bi
- , · z��y01: Protestáiu -P.oeták által á' végre fae. · 

· ·  hogy azok �• /,özö,i�igu Prote-
1 , stáns lsqrni ·,tifzteletekben ., -mivel a' többet · 1-

f.dmban vagynak·· írva� �- a' Királynak el• , j 
: ·1., �-- • .  , uten �'- : . . 

. . . . . , ... .

·" ,· 

:• .. . t 

. ' 
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estért és közgyálzon kesergo _Proteftáns- ha-
zafiak által ének,eltessenek ·: (dJ a' melly 
Enekeknek .,meg� nézésébol vilá�os ,' hogy 
a-zok éppen a; Mohátsi had' alkalmatosságá
val ·rzereztcttek ,; mivel azokat sem elébb,
se� 1527-ten· ttíl · énekelni nem lehetett_:
mert az illyen ki-fejezések:, El-vevéd toJank
Királyunkat, fioldhör. 1,créd a' mi koronánkat,
tsak Il-dik Lajosra illettek. Ezt pedig: -
:Koron& néllc�l 11agyon most a' mi Fejünk , 
1527-ben már _Ferdinánd mer-koronáztat
ván, azon-túl mondani nem l_t:nelett. · 

.Mitsoda z�ton módon 7:,ött-be · a' Protestán1
Vallás Magyar Orftógba? 

Mítsoda úton módon jött pedig bé Ma

gyar Orfzágba a' Reformá1i:ió , arról nem 
. , \ 

egyformán értenek az lrók : · mert né�eJ.:. 
lyek a' Hufzfzitáknak tulajdonítják ezt: má
sok pedig azt állítjá k, hogy a' Ferdinánd' 
:Német katonáji, l\ik köztt sok tábori Luthrá
nus Papok vóltak, ho.aták-hé azt M�gya� 

' Orfzágba; de ezek, valamint a• Hufzfziták 
is,· inkább tsak elo-segéllfü vóltak a' Luther' 
Tudomá�ya' ,el- terjedésének , wint annak 

\ . 

1 .
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leg- e:ls6 b� -.hozói. _:_ Más9k · azon Oskolás
fzegény Gye'rmekeknek tulajdonítják , 'a'

.- •kik h�·zankfnt való éneklé�ek , . vagy patri
. a:álások által. keresték élelmek et ·, kik ezen· 

.�lkalmatossággal a' Lut·h�r. 's egyéb Refor •
. mátorok .által kéfzített énekekf:'t énekelget• 
ték; _;_- j'óllehet ebbol inkább a'. következik 
hogy a'· Luther' tudománya .már' ekkor úgy 

··el-terjedt „ hogy .még az. Osk ölákban-is az
, .. 9 énekei_ -�ne.keltettek.·- Vagynak - ollya

ndk-is � kik X-dik- Leó f>ápának Magyar 
Orfzágba küldött _Bullájának tulajdonítják 

, a· Reformát.zió' világánal\ közttünk való leg
első ki-tündöklését; ámbár ezzel inkább a' 
·tétetik-fel I hogy már akkor Luthernek. Ma
gyar Orfzágoim- is vóltak kö'\Tetoi, miirnr \.
az o _tudományát meg-tiltó Bulla ide· el-kül•
detett :_ .mert a; ·hol nyavalya nints, ott or
vosolni n-ern. fzoktunk, sem azt elore ki nem

,·i�omeitáljuk, A' miről �;t akarjuk, hogy
· senki semmit éfzte ne vegyen.-·· Leg-kö ..

. zöQségesebb. �zoknak értelmtk I kik azt ál·
lítják -, hogy a' Luther XC V TheJ'isti, mel•
·1yek tízen négy nap alatt. egéfz Német Or
.f�ágban, egy hóinap ;alatt pedig Oláfz, és
más Orfzágokban is el-terjedtek, és n:melly
Könyvei', .a' Budai' iés Szebeni.- Kalmárok
által Német Orfzágból bé-hazattattak , 's te
le lévén ·már -M�gyar Orfzág-111 ;,' Luther

... 

• • 1 • .. : � '. _) 

\ . 
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hí_rével, az olv·asni fze'r1:;tö Magyarok, kik._ . .: 

.· ·nek a' köriyv fzinte ügy_. illik kezekbe, . -
'·mint' a' Fegyver, azokat újság' tekl_nteté- , . 

ból-is, de azon okból• is, hogy á' Lp'ther' · · 
tudományát meg. ítélhessék, különösen is 
pt:dig meg lévéq még ekkor a' Magyarok
ban az az ízlés, mellyet Mátyás !\irály a• 
tudományok ·erám tscpegtetett o beléjek,

· az ó könyveit meg-vették, .. azok.at olvaslák,
•s egymás köztt az-·.azo_l;.ban lévo tudomány
felett befzéUgettek. - fgy lo.bbant-fel a' két
Hazában a' Ltithcr által eJ-kc:.:'dett Reformá
tzio; melfyet• többé akármi mester5éggel-is .... 
tel-nem lehetett- oltani;• (a) 

A:z a1 Reformát;d6 bé-jövés�nek mód)a. 
tehát , mellyet némellyek �nondogatnak , 
1eru a' Protestáus Vallás' terméízetével; sem

Historiai bizonyságokkal nem allhat-meg. � 
mintha t. i. az, eröfzakkal, frgyverrel, és 
Zenebonáskodással hozatott vólna bé az Űr!" 
fzágba. Mrrt 1.520 táján, mikor már�· Lut
her' __ tu<lo1nánya közttilnk esméretes · vóh �. 
annyin a� Luther· ké>vetoi. nem vóltak, hogy
tudom_ányokat �1 más réfa'· ellenére fegY.vet• .·. 

., -

1 Lásd. ('1) Pári� Pdpai Í1uduJ 8ed1�Í11um -:-
Sk.ttnUvri11yi 1Ji.ssttrialio Pat-nliponu1honica p. 1 �, - . 

Jl.ndr, S1:l1m.tJ.i Adi111r1ari• E"l•1io1tic1a in m, • 
. .) . 

. : . 



:.io · ·. P:soTEsT. ·EKJtL, Hxs-r. I. ·R. rcl hoz.hatták v�lna bé: _.:lg�z, )1ogy 11-dik j ;� . Lajos alatt_, Fo , 'és Jóf.zág el-vef:.z:tésre , � 1 ·, .· �ót meg-égettetésre-is � ítéltettek :a· Lut.h er' -köv�toi: · d�. éppen nem a· pártoskodás ért,. hanem�, inint az. ezt' par;rntsoló törvények:ben '"világosan, mondatik , · azért,' hogy· a' 
Rómái Kathólika 'Hittél el-állottak, és Lut- 1 . ll�rt követték. J).i mo.t1dhat tsak egyetlen egy példát _arra, hogy' a' Luther' követoi ll-dik .Lajos, vagy 1-so Ferdinánd, vagyMaximiliá� ellen pártolt ütöttek, és e ró: fzakkal ; 1 fegyverrel hozták v6lna.bé. a 

•;j � .. ··, Re_foroiátziót-? a•·_Protestáns Vallás jobb'an .eg.vet egyet nem parantsol� mint ·a' Fel- 1 sobb'ség erárit való engedelmességet:· áva gy' · ehettek vólna-é hát ollyast annak leg.:.elsö·követoi, á' ·mi az o eppen,akkor fel-vettVallásoknak ellenére van? - Az Egri Vár-· • bari· és· Völgyön lévő �inden hadi sereg,·_Nemesek;_ és- nem Nemesek ugyan meg-e s-küdtek egy az o fzámokra írtt Confessió- , ·nak követésére; mel_lyért ok, _mint a' Haza=  : · .. 1 ellen · öfzve. esküdttek úgy vádoltattak.el a� -. 'Király elott; · de - mivel ezt a' · Vallástét e-lt1.s62-ben magának . .J�só Fe.rdinándnak bé. mutatván, a' _fzoro_s.meg-vis'gálás után sem Ferdinánd., sem. más, párt ütőknek öket ne� tártotta,_. -.. >:nem is"tettek leg-kissehb. Zenebon_ál-iS ,, -:--'- a' Vádolók ellen pedig e .. \ ,
1.
1 ' 



A' REFOlt, KEz. 's LEG-ELS� REFORM. in .. 
,ros okokkal· meg-mutogatták a' Királyhoz 
küldött mentcr-levelekben a' Vád' haruis··vof-·· 
tát;· és ett a' Királyi Felség-is úgy hitte; 

· 'mert ezek közztH tsak egy �mhert-is ·m�g�
nem_ buntett.etett ,- -- sot 1564-ben ··Magótsi
Gáspár Protestáns Fo Y rat tette ·ugyan ezen
Katonák'·, és az Egri Vár� Fo ,Sapitányává,
s Heves Vár.i;negye', Fo lspányává ;, a' mit
a' Király, má�képpen lévén a' dolog; neni
tselekedett ·válna : következésképpen né�
fegyver és · párt.ütés által jött-bé a' Refor�
•mátzió Magyar Orfzágba , hanem mint ré
gen a' Kerefztyén Vallás, prédikál-lás , t;l•
nítás, - és a' Luther' 's mások' könyvei"•
n�k olvasá!;a, 's azok felett ya_ló elmélke+
dés- által.

' ' 

·A, �uther' Tádománya kapott eloftör- lrör.ttür,lr
ldbra. -,. . ., 

. 
. 

A' Luther' tudomány:i kapott leg. elo- · 
fzör-i"s · lábra . Magyar Orfzágbao ·, nem pe• 
dig· a' Zvinglius6, -· a' mi abból ·világos·; 
mert a' Luther' könyvei terjedtek.el leg-elo
fzör.-is a: hazában, ·- és _ennek ·ha\lgatásá 

,�- ra, 's egyenesen Vittembergába mentek. IÚ , 
. a' leg-e:lso Reformátorok tőlünk. Közelebb-

_' is �oltak. ho.zzán� a' Luthe�· értelmét köve- .. 
ip_ �ém_ete� � mint a' Helvetusok •. A�oiu• 

' 

1 
. 

f 
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. . ' 
ban, igaz dolog az. is, ho�.Y ámh:ír Zving-. -
hu, már ·1516- ban ollyakat ta.nított, nie
lyek a'. Római Ekklésia· tudnmányáva·l el� 
i�nkezte'k: mindazáltal 1.s19-ben adt�-ki in- · f 
kább magát·, mikor t. i. Helvétziában Sám-

. 
· _·son- Ber:nhárd árulgatt,i' a' búnbotsátó leve- -J.

leket.; · 1s23.ban · és �524-ben tartotta pedig: 
azon L.XVU . Thesisekról .való Disputátió. 
ját, meJJyek után a' Tigurumi , Bernai , és 

' 

· Baseli .Kántonok a' Római Ekklésiá�' vég-._ i
·_képpén · oda hagyták : úgy de, mint oda fel�
·1yebb láttuk , má'r 1620 - han esmeretes vólt Í

a'· Magyarok köztt a' L�ther' tudománya, · 1
- Í623-ban pedig a' nielly törvenyt hoz:.
tak a. Római Ekklésiától el-állók ellen , ab.

· neveztetnek-meg. : Innen van, hogy a' -Ki� , l-
rályi Parantsolatokban, 's �gyéb Piplo- · !

ban ·különösen l'Ílár ekkor. a' Luthránusok

matikus írásokban� az A�1gustana és Helve- f
_ tika Confes.siót követók köztt még ma-is a� 

. · .Augustai Vallástétel.t követeik tétetnek leg-. l 
,.::/ 

• J .�Jól; nro:i ii_zért„ min,ha azok a· Reformá ..
i!: · _ ·_ · tusoknáL-nagyobh fzámmar· válnának, -.!

- �iem nem azért, mintha a' Római A,nyafzent-,
> egyhái azt rnnél igazabb Vallásnak tarta ..

. ilá ·,

· 

mert: a' Tridenti ;Sinat ·egyforma áto·k 1 

. . , ·1
alá -rekefztttt inmd kettonket: hanem azér-t, ·· l 

:mivel. az· Augustai Vallástétel fzerén' való i
• tudomá1iy jött-bé leg • elsoben ·_Magyar Or- f

 
t!j 

.

! l. . �- -: ·�. .. i 
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fzágba; jólleh�t, •mint.meg-látjuk, a' Re
formata Vallás.is. nyomb.rn követte a�t:. ts�k 
ho�y az kapván elofzör lábra , ennek nern 
lehetett olly hírtelen ama' felett 'magát ki
mutatni� 's mások sem tudván' a' kettőt hír
•telen me�-külömböztetni � mind a"\két VaJ�

·lásbéli felekezeten lévók egy névvel tsak .
.Luthránusoknak, későbben„ pedig Evangeli-

. kusoknak neveztettek.· · 

Kik vóltall a' leg-tlsö Reformátorok? - mi
tsoda Hely.ségdc, és .Pidéfrek, -:-- '1 kilt á,l
taL refo_rmáitattalt ieg-ei.Jöhen? 
- Leg-elsó Tanítói, és· nyilvánvaló ter

jefztoi az Evangeliomi tudománynak, 
, Erdélyben ugyan a· Klastrombéli Barátok 

és a' Plébánusok. Illy Kbstrompéli Barát' 
vólt Dévai Bíró· Mátyás ; a' ki meg-·e�mer
kedvén kétség kívül a'. Luther' könyveinek 

-olvasásából az Evangelika Vallással, oda
hagyta a' Klastromot, és tsak hamar · Er�
délyhől-is ki. jővén, az Evaogeliomnak lám
·pását egéfz Magyar Orfzágon el-hordozta. -
Szebenben a' fő Városban 1621• ben Ramafchi
Mátyás hírdette a' ·Luther' tudomány.át. Se- · •
gíto társa vált néki Surdaster, vagy 'Siket.
János, a· -kikré, mint újitókra, kemény Le„
velet . kúldött a.i Efztergomi Ersek. Sur-·

--
'I 

.!.. 
/ 

.t 
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14 · .. ·. P-R<>TEST,.Ex.ICL, HrsT. I .. R.. daste-r 1'i1k_ vidékére menvé�,-. a' Luther' tu-dománya' ·terjefztésére·, heiyébe Altenberg Bertala_n vit1e_tet-f, ki inár annak el6tte Száfz Megyesen, a' Reformátziót el-kezdette. _ U-gyán S,:ehenben, György, és Griseus _ne--vö 'Barátok Luthránus Papokká -változvánáltal.- els_óhen a' Vár'os· kapuja elott a· ke- - l refztnél, ·azután a� Városban a· Szent Er'�é.: bet'1 templomában tanítot,tak a' Római Ek. kléíia értelme ellen: kül.önöse_n - is G_yör�y Barátl'a- azért_ ·vólt nagy panafz , hogy 6 a'Falukra-is ki-menvén, ott a· helybeli Ple-liánusokról meg se_m kéreH.etve prédikállt , mellyel a· köz néper-,a· Római Anyafzent-,�gyháztól �l�faalrnfztotta. HoA"y pedig job-. ban �óldogúlhassanak, T snkás János házában állítatott�fel _egy kis Oskola , mellyben ll' gyermekektn kívúl mások-is ·a· LutJ1er' tudományára ·taníttattak. - Brassóba" már 
. · .  � . . · 1.s::s-elót� hallattatott a' Luther'. tudományafde Hontér tett annak_ terjefztésére leg-többet, a' ki· LS34 ben Basiteából _haza jövén,�649-ig a.z t>géfz Bar.tzadgon az Evangeliomi Vallást meg-fundálra: mellyért ,ErdélyOr:ftál _Evangeli.tttJjának neveztetett. Sokatköfzönheteti Kolo,vár. á' m..iga réformáltatá-. sára nézve Hdtainak , Omlásinak, _és Vízalrnai Györgynek : kik közzül amazok Pre-_d_ik�torok, -�z pedig Oskola m·�ste� lévéQ, .a.'·
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. mindenfele erot vett re,for�átziót, nyomta
tott könyvekkel-is terjefztették .és_ meg-ero-.

· sítették.

Segítették az Ev.anieliöm' .ter.jefztoit e
zen nagy munkában : Pemflimger a' �zá-

. fzok ,Grófja, Petrovits Péter, J4nos Ki_rály', · 
attyafia •. Majláth István , Battyání Orbán, 
Csáki Mihály , Balassa Imre , Bebek. Imre, · 
'1 más Fo rendil Urak, és az ·egéfz Szebeni, 
's Brassói Tanáts; kikhez lrhet még adni 
a' Nagy Török Bálintot, a' ki Erdélyben,' 
'nagy bírtokú és tekinteti

f 
Fo ember vólt-, . 

kikről oda lejjebb bovebben fzóllunk. �. 
Mikor· pedig_ a' János Kir�ly' paraotsolatjá
ból · l.Sc38•dik efztendoben Segesváron, tar
tott Disputatióban·, mind ·a' ki rendeltt Bí
rák,' mind más jelen-lévt> föbb Urak' ítéleté-
hol, Szántó János Préd_ikátor, ki Kassáról· 
tzitáltatott-bé Erdélybe, lett válna a' gyo- · _ 
.zödeimes, és ennél fogva a' Király'. rende� . 
lésébol, nem tsak fzabadon botsáttatott, ha

nem az is meg-engedtetett néki, hogy a' 
, I 

· maga tudományát ott , a' hol az _keves�bb.
bajjal ín cg-eshetik , hírdethesse: ez,en _tö,r- '

- ténetnél fogva mások-is néki. bátoríttattak:
a' meg-tifztított tudomány' hírqetésére, ,és
bé-vételére. :

·, Magyar· Orjzágban azt lehet .mondani·� ,: .
hogy . .8µdár'ói �• F? Városból ment.k,i a' ,.v��

I "-
\ • 
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:lágosság, a' ·hol · Grinreus Simon· a' Budai 
Királyi Fö Oskola' Professora már IS22-hea 
olly világosan t1míto1ta .a' reformáltt vaUást, 
.hogy azért'tön1l·ötzbe-is vettetett; de a' hon-

. nan sok Fo Urak' és· Afzfzonyságok' köz
·benjárására ki-fzabadúlt. Midon pedig Pro•

. ·. ,fessor _ tÚsá,yal ·\Vinshemius Vüussal az E-
, ·_ .vangeliom fzerént való tudományt meg-nem -

' � fzunne tanítni, · sot már mágokhoz hasonló 
értelmű t'anítvanyi--is nagy fzámmal volná

.. nak, kik közül val.6 -vólt némell_y ek fzerént 
, · , ·.az· ifjú Török· Bálint, és ei:en kívül Gléba 

Boldisár, és Utlimány János� kik magokat· 

· , ·J 624. és 1.52,5. efzt: a' Vitt<tmbergai Aka
démia' Mátriculájába ·úgy írták- be, mint
Budáról menttek, és oda való fzilletés_úek,

' kik haza jővén, ·Gelei fz'erént, a' leg-elsobb 

. Reformátorok közzill valók lettek; � 's rnind
,· -,ezeknél fogva �•-Római hittol a' nevezett 

Professorok sokakat el-fordítottak: 1.s2,�.ban 
mind· ketten az. Orfzágból ki-küldettek. -

· -Ugyan ·ezekkel, .. és Budán, a' Királyi ud
varban terj'cfztette a' meg:..tifztítatott tudo
mán_yt, 's a' Királynéval ·is meg-kedvelltette
Henkel János

1 
Mária Királynénak Gyóntató

Papja; kit a' Lőtsei Lutbrána Ekklésia,maga
Prédikátorának meg-hívott, de -a' Kir.ályné

·' magától' el-nem b'otsátott. ;._ A' B_udai' Pap
i1 , . Conradus Cordatus - , még a' Grin,.íeus•

1 

' 
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idejéhen � és így 15·22 ,körúl a' Luther' tudo
mánya· magvát hi.ntegeite a' maga hallgat"ói 
fzívébe : és hogy o Grinrepssal egy idoben, 
�1 éppen a' Reformátzió' ki-hasadon hajnal�
ban a' Római Hittel ellenkezót tanított, ·on •. 
-nan világo&, mert 1523 után va_ló efztendok
ben Stendali .Prédiká_lor vóh; · minél fogva

. hiheto, hogy o is Grinreussal 1523-ban Bu • 
. · dáról, és az Orfzág�ól ki-kQldetett. Hogy 

pedig a' fö Városban ek�or· is ennyire me
hettek a' Luther tudománya' ezen elspbb 
hí;:aetoi , ennek okát nem l$ak a' Király' 
házasság után való járásában; éi a' Király, 
nevelojéhen György Brandenburgiai Mar- · 
khióban_, -a· ki a' Luther· tudomány�riak nagy 
kedvelloje vólt , · '1 Grinreumak Német Or
fzágból hozzánk való bé-_hívásában, hanem· 

· · abban-is kell keresni, hogy u akkori 'The
saurariusa, vagy az Orfzág Kintstárja' Gond
yiseloje , mint Erasmus az o Leveleiben · .'
emlékezetben hagyta., a' Luther' tudomá- ·,
riyának · nagy pártfogója és elo - mo.zdítója ·
vólt; a' miért o bajba- is keveredettt: Bro
dericus pedig Óév fzerent meg-írja , hogy á� ·
:M<>hátsi Had elott vaió efztendokben, Thur-
_zó Elek vó.lt ·a• Thesaura�ius ·; - néki lévén
.hát a' Luther' tudománnyáért. ekkor haja;
.látni való,: hogy � vó'lt egyik azok köz.zi'.11,

, a, kik. �llen ho.zatott az J.523,, efzt: �emény 

. . . 
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tör-vény, melly _fzerént. a' Luther' tud.ománya.'
pártfogói-is jófzagok, és fejek• el-vefztésére 
.bántettettelc·..;...: Itt- Bud4n tanított két hú-. ·zomban�is Qévai Bíró.�Mátyás ·am�• neveze;; '-
' -� 

tes Reformát�r-is ;. a' ki midon �tólfzor, ·
.·· 1531.ben a· Bétsi tömlötzbol ki-fz"abadúlván, 

. , hova Kassáról az o tudo:uányáért vjtetett fel, . 
·. a' Já�os Kir�ily' föbb emberei közzi'll meg- té-

_'rítet(e .. vólna egyebek köztt Batsi Ferentzet 

.i ·, ·· .. ··_a' ·Szepesi : és Bebek. Imrét a' Fehérvári ·. �, .
� Prrepostoc: · d� a' ki- nem S.r.ékes Fehérvári < , 

l?réepóst· -volt , mint. sokan gondolják, ha-
. nem Károly Fehérvári Erdélyben_; mert ek-

.,. k-or Székes Fehérvári Prcepofi vólt valami 
 , 

Stanislaus. nevi1 Zermel' János maradék-a:: 
Zápolya' ·parantsolatjából a' tömlötzbe ve·c. 
tetett, ·de onnan ki-fzabadúlván, ment a' Túl
a' Dunai réfzekre a' Ferdinánd' tartomán_yá-

Í ha, ·nevezetesen Pápára a', Török Bálint 
1 'Városába,· í:i' ki" néki is, . mint D,evára va-

� \ Jó finak, Földes Ura vólt: Itt Bálint Pap u
• _ tán, a' ki P.ápán· már 1·.s22,ben a· Reformátzi

ót ·cl-kczdette ,,..és 15.30-ig azt .el-is végezte., 
.·Predikátorságot viselt. - . Innen ment Vas 

'., .·. Vármegyébe é
}

r6f· Nádasdi Tamásho·Z '. a.; . ·i 
- · ,.· ki 1527-ben Zapol_yát: el-hagyván, ÚJfug�tr� · ¼

:ment l�'rni �·a_! hol Oskolát, és Könyv-nyom·--
. tat6 ·muhelyt-is 'állított.fel�- .és, itt ,. azután
.. ,titirv4ron, ,4ol tovább' tártó.zkodot�, C,eprege,,

. , 
.. 
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' ·mint a' Nádasdi jófzágaiban, és a· Rába men- · · 
· 'tében· terjefztette a' reformáltt 'tudományt. ,

Innen Vitterubergába újra ki-menvén·, mi:. · nekutáona ott kevés ideig mulatott, 1.Sc36-ban ...
a'. Melankhton recomendáló Levelév�l Ná- / .. ' dasdihoz vifzfza-útasítatott, a'kinek jófzágá-:[''

1 • \ , • ·ból a' Balaton mellé-is le-fordúlt , . �• -holi -
1544. körül o tehette magát· Mátyás Pap�"-�
. . l 
név ·alatt úgy esmerossé, hogy róla, inint} : 

közönséges Reformátoráról ·a' Balaton mel„ l.. · , :
lyéki Ekklésiáknak, a' .Kádártai 'matrikulf.l� . . · ban Mátyás Pap név alatt tétetnék emléke- 1 eet. Vef:prim Vármegyében tehát. a' Tö--+--·. rök ,, -- Vasban a' .Nádasdi, --- .s�alában. .. ) ..
az· Alsó Lindvai Bánfi fö Famili:ák a· meg- · 1 · .  • 

tifztított tudományt követvén; nem: tsuda· ;· · 
ha ezeknek, jófzágaikban mindenütt a' Pro- . testáJls Vallás vett erőt. - Sopro,i 1524-ben 1
tele vólt Luthránus könyvel,kel, mellyek itt ugyan-azon efztendoben öfzve-fzedettek, · · 
és hóhér' keze által égett ettek-meg. --- Réii· ·, ·
Komáromban , . utóhó Plebánussa lévén ·az ,.,.. 

ott lakó népnek Gáspár frater nevO; az oda
mentt Törökök ellen való Vég Várban 1�
Ferdinánd által be.fzállított · Német. ;Prote-
stáns Katonáknak Papjaik hintették-el, '1'gyökereztettik-is.-meg a'. Próiestáns Vallást•
a' hová 1.s.so-b'eo' , mint kéfz Ekklésiába 
Vittembergiból Plekner_ Má,rton meg-hívat!" .



1 .. 

Páo1'ES1', EttK't.,, Hrsr. I. !:\ •. 
J\ · ···1 talott � lév�n � ·egyrzersinind a' Vár• Corh•

mendán·sának Kielmannak.is Ud,vari Papja.
·E'· p.edig innen Grétzbe vitetvén 15.52-ben1

ZchorL� lslván Mva�tatott ugyan tsak Vi(tt>m•
hergából� a• hól a' .Papságra-is fe1-fienteJ„ 
Útétt,· - Tsak magában Gyor· Városában,
liiár l.S69'•hen . oll _ _y s0k · fzámmal vóltak _, a'
·Protestánsok, hogy az: ott �ak6-. Nipnt>k

· ·: 's lrntonaságnak -három· Predikáto�i vóltak
ezen efzt�ndóöeij: me.llybol a· következik:,

· � . hogy itt rnir ez· elott régen irieg„kellett a·
két Protestáhs Eklilésiának fundáltatni, : Az 

,.ék kori Városbéli · három ·Proteitáns Papok•·
-·iiak ·nem tsak neveik, hanem mé� a' Há-

1 zaik�is· meg vagynál\ a' Győr Városa·_-úgy
. nevézett Grand-buéhjában határo�va, hogy
· a,zdk ·melJyik. útfzában·,' és hány ölt1yi fzé ..

.· les,ég�e� • - és hoízfz_úságúak .voltalL -� A'
VérJes · allyára ,1, 's -Fe!tir Vármgyibe Bucléi•

· ról, .mint fzomfzéd fó" Városb,ól i,úgárlotc-ki
a' Reförmátziónak világa, N eve2letesen 1543•

. -.� .' :ba:n azt írták Luthernek J'4a�yar Orfzágról ➔ 

hogy a.zt a' Szikes Fehirvári Pré<likálort; a'
ki itt az Úr' Vatsoráját két fz.ín alatt k.i-fzoJ„
-gáltatván, a� népet a' .Római Ekklésiától el-

. fiakalztotta,,· az: úr• Vatsoráját ekképpe�
fel-vevt'5kke�- együtt• �' .. Kathdli�a Valláson

· Jévo réfz tömJötzre hányatni· �ívánt_a -�.de a/ 
.. ·.-mit.a'' V'árHi Fo l&aZi�tó; �em. !ellyesíteti •.

• • • # ' - • 
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'i_ ...... A' �ió, ·és Sárviie.köaét� .a' Refo_rmát'a 
· Vallást követo Nagyságos Battyáni",-és En.yin- \ 

gi Török Familiák bírván, az ó példájpkat \ 
követö nép tsak ,hamar itt-is az Evangeli�rn� -· 
V3llást vette-be. -"'- Somogynak és Baranyá- j __
nalc Reformátori magokból teltek - ki : sot ; \ 
ezen Vármeg_yék'. ditsóségére azt is meg-.Je. : 1 

het említni, hogy a• leg- nevezetesebb Or- !·.
fzágos Reformátorok fzületések�e nézve ide / 
valók yóltak-; . mint példának _bkáétt ama'; _ • 
Hazánknak,' �s Vallásunknak dffze Melius'.

. 1 

Péter, Hm·hiban Somogy Vármegyében ízü- : . 
lettetett� ·siklósi Mihál,Y , a' ki 1s'21-ben ' .. 
magával Perényi Péterrel;. Siklós Várat urá--' 
val � a'höl 6; mint ·Istvánfi írja·;. egéíz -fami .. : 

. liájával lakott , és az alatta való ·néppel, az · 
Evangélfomi tudomány'- édességé_t tneg-kós„ 
toltatta, Baranyai ízület-ésU vólt. Ugyan ide 
valók v6ltak még Kopátsi ; Kálmán Csehl •
Béllei, a' Szegedi veje , ·kik, vaiamint Sikló• 

. si-is , az akkori roí.z r z fzok ás fzerén r·, fzületé. · 
sek' helyéról neveztették-el magokat. Ezek.,. 
nek ,. és még Sztárai Mihálynak� a' ki Bihar. /� 

·)' Vármegyébe>! Efzt-ár- nevti faluból való vólt, 
J 

• • munkája által,. a' Protestáns Ekklésiá� fzin- f.
te .a' Török fzélekig .k·i-terjedtek: tneÍiyek
hogy a' Tqrök által ne. háborgattasnnak, .,,
és az ó Me'tsetjeikben harsog• Alla k iáltá„
·sok köztt·, �ogy a' Protutáns Ketef.dyének·
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i, a' Kristus' tif�teletér.e. az o Templomaikban 
'i Halleluja é_nekeket fzabadon zengedez"hesse
'. nek, Perériyi Péter eg_y Protectionálist nyert-

lü a' Törö1'. kéz aÍatt. vóltt Protestáns Ekklc- •
r :' :: siákra· nézve,. mellyet miQden efztenőoben 
!.. ,. . . a,· Budai Basák,,. meg-fzoktak, erósítni ·;·'s en-

nél. .f�gva a.' Protestáns. Vallást· .védelmek;:: i • � alá vették. -'-:'" Mivel ped_ig, mint lstvio·fi 
r'- ·,; 'írja, Sr.igdet �zen'idóben a' Nagyságos �� 
 -rök_ Báli�t bírta•; hihető, . hogy a'. mit tse•

J: · }-_ lekedett o Pápá;al: és Debret.zennel, · azt 
j(: : -1- Jselekedtc Szige.ttel, · 's az egéft Somogy
;i; �Í sággal-is_, me11ynek alsó., és fehó határ fzé
<·., / · lein cJ' ·Balaton partján, és -a' Baranyai he-
1, Y, gyéken zeng vala. már ekkor a' ·protestáns· 

j l Vallásnak kel1e1netes hangja. 7 ,!torváth, 
.és Tót orfzágokban, UngQád János Fo Ori . 
. ember azzal iegítette a' meg• tiltott új tudo
. J;Dányna1k terjedését, hogy a:· Bibliát •-J .s6.s-

 · · ,ben Horv�th nyelvre l.e- fordíttatta,• Petro.: · ,vits .-Péter pédig, a: J.inos Király' attyafia,
 .P9segai ·fi lévé,n·, A' Tót. órfaági reformátzi6t 

,el<>segíthette.; a· rúit tselekedett. a' nagy Zri-· 
:nyi Miklós-.i_s -fI-orv:�_th <;)rfaágb·an, kö.vetvén 
.a' Reformáta Vállást' .. \�: A'. Duna mentiben 

iiÍ . ,: .. J'.zinte a' •Jbti- vidékek,ig :hírdettetett a• Pro-
·.- ��estáris Vallás.Sztárai Bakonyi Albert! Szent- _ _-_: .. : an tati. Gergely/ K�hnán Csehi , Szegedi �
·, /-1;3éllei, Veresmarthi Illyés., Sk.aritzai, •'s· · . · mások

/, 
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inAsok által. -· Még a' Moháts,i hartz ·után-· .. is· Perényi ·PcÚerre lévén· bízva a' Bá1úít�J.. 
nak ·orzdse �:·az· Evangeliomi' tudomány f . ' .

: · · alatta ott fzab�don el- terjefztetett: mellyet. 
 · bizonyít. az ,· · hogy Ternesvárba,i magában ·. 1548, efz_t.· elott., !)likor Szegedi)t P·etrovits 

.··Péter a' Vár' Commendánsa ÜÍe vitette Os. 
kola _Tanúónak ; Lippai Kristóf, · Gergely
nevu. Pr·édikátor társ;ával ,� a; kit i<;le · a' Pi

, ·tsi EkkÍésíából vittek már az elott, közön .. 
séges Tanítóí vóltak az itt :való Prt>testáns 

· Ekklésiának. U gy.an itt a; Bánátban Lippán, . _· Bets/rueken, Petrovil-s lévén a' Várok' és Se-·· 
___ regek' Generálisa, az Evangelionf _ tcrjedé'- . 

. lét elosegéllhette. Mindjárt pedig ·a; Refor-
1:Dátzíó'• kezdetében:, hogy Baranyából vagy 
Gyuláról az ide ált�l. ·kapott.� on�1an világos: 
tnert Nagy Laknak, melly Banátban vólt, Föl-
des Afzfzouya Jaxit Péter' Özvegye Anna ;.a:• meg-tif�tított tudományt kedvelleHe, és. _ 
a' Nagy�:Laki Vár' Commendansáhak,, Vitu� · 
Lukátsnak .a' fiát, árvaságra maradván, mint 
:i>rotestans gyermeket, a'. Gyulai Osk'olahan , _. 

. taní�tatt�. -· U g_yan ez a' Jaxit Péter'· Özv.t:.,;,; 
· gye ,Anna, 1.s29 köri'.11, a' Maros . és . .li.öriJ.t  · vizek' mentjhen lévő jMzág�iban ·a' :.meg-tifz"!

tított tudományt hirdettette .: de már itt; .ne ... 
vezete·sen GyuLán, Gy�rgy Brandenb�rgiaí \ .· • 
Mal'khiCl, _piint -�· maga vátáb:an ésc•várOSi!I\� 
1 • 

--· ·  

· ,
. \ 
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ban, · l .S22 előtt· hi1úegettette az Ev.a�gelio
mi Vallást, -mellynek maga nagy kedvelloje 

_.-,és óltalma ,vólt, }év.én ennek ·a• réfznek ek
kori 9evezetes Reformátora GáHzétsi István,· 
,a' ki a· Gyulai Ekklesiának és Oskölának Ta
·-nítója ·- v.ólt. · Nagy_ bírtokos ·vólt a'·· 1'far©s
. és Körqs köztt való vidéken ekkor Nadányi
István, a' ki re .ndesen Gyulán és ,Békésen la„
kott; 's ·enne!,{ a· fö Úrn�k fzá�nyai ala1t ho

·, · .zatott olly virágzó állapotba a' Gyulai os·
. · .. kola ,. hogy \?hba'n 1523 körül itlegenek. 

taníttattak;; Hogy pedig a� Reformátziónak 
fzir1te ke�detében nevezetes Oskola támadt 
Gy1:1lán, onnan, világos ; mert Szegedirol , 
és Vitus -Jánosról .az ·íratik, hogy gyermek
ségekben a' Gj'nlai Oskolábc;ln kezdrék az 

. Evangeliofl;li tudományt tanul-ni: úgy de· Sze-
ge_sli István már 1646 ban a' Tasnádi Osko-
la'. .Tanítója vólt �- és• Akademiákról-is meg-

. fordult: következésképpen 1523 táján a'. 
Nadányi htván fzárnyai alatt fel-kellett már  ·. · állni· a' .Gyulai -Oskolának) -:-- és ez a.' Na

. dányi .IstYán lehetett az egy�k, a' ki ellen., 
. mint a' Luther' ludom'ánya' fautora ellen az 

i.s23· efzt. kemény törvény hozattatott� · A• 
Nadányiakon kívül, fö. bírtokos és nagy Űri 
Família 'vólt inég a' Reformátzi6' elein Bi
har-. és ,Békés Várm·egyékben a' Nagyságos 

, --.Musai · faruilia; mint. ezt Szikfzai Fabrit�i-

' !
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·· its (Kováts)' .Demeter egy 1563-ban írtt Ver

' .. sezetében meg-írta, a' melly Familiábót va
. ló vólt Massai Eulalia ·, k_it Mágótsi Gáspár
. Gyula. Vára' Kapitánya 'vett· feleségúl, ·s
ezen fo Urak- alatt terjefztették ezen Vár
:megyékben a' rcformátziót Ozorai Imre, és
_. Literati Lwkáts „ kik 15� l · b'en jöttek-le Vit- · 
-.t_embergából, s' még. elébb pedig ezeknél .
a' Gy'ulai Oskola' ama' Mesteré Gál(zétsi, ki.; 
nek illy titulusú könyve: . .,d' -Kúefztyén tu ...
dományról i1alq 'könyvetske. Gó!faitJi E rtván.
Mcste;tol faer.�zte�ctt, 1538-ban n:tá�od ízben

· Krakkóban ki-nyomtat tátott.·- Debretienben
Török Bálint -végeztette-el a' Radán Balás i
és mások által ott el- kezdett reformátziót: · 
a· ki Bálint· nevű Papjával, le- hozván ezt · ·,,

· Pápáról, �• Város' Plébánusa' távól létében
egyet papoltatott , és ez p.rédikállván ekko ..., az utólsó ítéletr�l, olly kedvességet nyert a . 
. az egéfz nép elott, · hogy az, a· Senátorok
kal együtt, Bálint Papot a' felöl meg-kérte�
hogy a' jövo Vasárnap'-is prédikállna ;_ a'· ki
ezt crömmel tellyesítette-is, tartván egy \ 

1 , ) \ ': I ncve-zetes prédikátzíót a' -Jesus liriJtusról' i ,'
millt egyetlen egy E.ö�benjárpról ·: mellyet a• \ \
mezoról Vasár�apra haza jött: és_ ottho� �é- J \
ves nép hallván, ón ként ·a' Roma,t Ekkles1á-.  \.tól ·el- f.zakadott. Radán Balás az ide· va--

1· 
• 

lo · Rendes Prédikátor • .k,éfaített a' li)elJre-. · 
e 2 
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11 .• _.· - ·- .. �.z�ni .Ekklési�\rz�mára egy nz · akkori' id8-

- ·höz Hl6 Éneket,: mellyet �uinden Vasárnap'
' a' Pré,dikátzió előtt rendelt -a' ,Gyülekezet-
; tel el-éneheltetn.i; melly at 280 dik Dítséret,
. -�elly igy kezdődik::· Bu%gó(z{vvdte fiaid,,

• . 1 ' •• • , • ) , 1ugyes .Atyán/e! <jö,iförgün/c. '·�asonló Enek: 
· fzer2:o vólt ·Debretze-nben, J 549 , körűl egy..
Dési András ,nevii� már ez akár Prédikátort · 

, akár Oskóla 1'1:ester v·61t. itt: ml nt ·ez a' ré-
.gi tnekes Könyvben fel.Is jegyeztetett, :a' ·
·.Ytrsek' .eho. betújiből jővén-ki a' Szerzonek
1néve_, melly Énekek közzúl egynek utólsó 
\-verse _így van: TariúságúL adá.e:r.tj6 lceávé-·
,hen, Nevd /ri meg-jegyz.é V�rmek fejében, /zfi ..
./etéstöl fogva e1vlri üfóben: M aifél �ier izegy-
''liltll /r_llentúdikbe,i• ,- az .az -1.s..i9- ben · -- · l
,_"Páradra, Czibak Imre :kezén ·lévén a' Püs-- · ·f
•pöki -jófz'ág a' Mohátsi ütközet ·után, azután . ;

,:pedig György Barái é& Statilius miatt, nem ,- l
lehetett .közönségessé a' Prt>testáns Vallás;'
l1aoem _a? ·magában. eméfz�ódött titkos tilz,.

·. ·annál: nagyobb' er-öben a'dta�ki magát 1.s.so
lltán: � ,E,-dödi:it; ·. Óvárt; 'I sengert, mint

, ama'. Fó úr' .Or.:igfi'G.1spár' Város�it, és S,...th-
már tájékát;. '1627 körül kezdték Seb.estény.

, Pa·pyD.év-ai·-B.íro: Mátjá& ,· és azután Batiz.i
. , .Anci.rás, �-l{opátsi ,Istv:ári· a! reförmáltt' tudo

.mány.,ra általhózni :· kik annyir.;i-is· vitték itt
,_ a' -dt>.Jg .. ot'�- · hogy Erdődön, ·1646-beq; mikor

- .J

L 



A' REFOll. ·KEz1 's ·L,EG Etsó l\EFoRM. 3, · ,, .. 
már á-' Reforu,átzió -·nagyjának · mintegy v6- · 
g� vólt ," Papi Gyulés· �' vagy Zsinat�is · ta"r�· 
tatott:�: ·jelen- lévén abban XXIX fobb Egy-·
hái'i Szolgák. A', mindjárt meg-nevezett_· Ro�;. 
formátorokon kívi1l, a' Drágfi Famíliája' meg{ 
térítésében ·munkás vólt -Deretskei Demeter/
a' kiról: így ír Németi Mihály-: �• Méltósef-; 
gos • Úr�za!t (.-1 örőlt Bálfotnak) izyomdolcát ·l,iJ-· 

1 • vette· a' .Nagyságos Drág/i Gáspár, ..:.. ki ·ii 
hévctte- a' Riformátz.iót - Dcrctskci Dcmctc;tol, 
a' lci s'. Szilágyban - reformált Jánoi Király;: 
idejében anno 101;30. - A'. mint b_ánt a •:·,sii�.
lágr.ságg�l D_eretskc-i' Demetér ; ·. úgy --�ftn•t -

·_ 1524-ben Ramaschi Mátyás Szigettel, és Kál-
inántsehi Sánta Mihály·'Munkát.rt.ral, és azon

_-Vár-'. Commendánsávál ·Petrovits .P.éterref
• J 530.ban. Midón pedig Hufzti Ta.más ifuft- .
ton az ö fzüléit és attyafiait meg-látogatta·,' - ,_
azokat, és azoknak l;>arátit a' Római Ekklé,. 

siáhól ki-térítette? -mellyért uzóhen v.étát-'
vén, hogy .·kézre ne kerilljön, a'. fz-omfzéd
helységekbe , fzaladt, · és . Tet,ot, . - -'J/i�!tct,
Hofifuí.rnc:r.ot fogva hozta· a' Pro'testáQs Val-

- lás' követésére. -·;-'Közép Sz6lno!t ·v árme·-, .· · - .' 
· gyében, hogy a' meg - tifztított tudomán�: ' '=1
mindjárt a' Reformátzió elein .lábra. két,pQJ �
oonan világos-; hogy Szeg.edi · István·. hS46� ·
ban a� Tsatiádi már·. akkor virágzó Prote•
·stáns Oskolába Tanítócil _vitet,tt, hol,· otot . ' .

. \ ·. 



9g PROTEsT. EX.KI,,. HJST, I. ll. .. .Ferusith Péter; a' ki .a' Tsana�i Püspökséget: foglalta-el a' .Mohátsi hartz után ,. idegen . · lévé_n a' .reformáht tudománytól, nem tsak artzúl_verte, hanem sarkantyúját-is l,ele vagdalván, ha nem életétol, · leg-alább 200. da-ra_b Könyveitól meg-fofztotta • ...,... Beregftnfit · reformálta Radán: Balás - .1.s21-.ben a' Bod-. rog m_entiben ·való Ekklé;iákat, nevezete- · -sen .. Sáto�allytt Újhelyt reformálni kezd.ték . ·Szilvási 1'f.ihály Sátorallyai Pap, és Siklósi . � Mihály a' Perényi _Péter' udvari Papja; do. a· hol pék ik segítségül vóltak Dévai Bíró Mátyás, Batizi :András� és má�ok, - ..Kas- _ 1árti l.�30-ban hívatratott-m.eg Vittembergá-ból Prédíkátor-nak •Dé.vai Bíró. Mátyás·; a'"�i• ·1.s:n tájban jött-ki· a' Klastro_mból: · de mivel ,igen tfl_Zt9 ellensége vó)t azon Ekkl,é;. -./ . ,, �iának,,• mellytől el�ál,Jott, 15,Ú-ben Bétsben.·, (ömlötzbe vettetett;. de onnan ki-fzabadult. j·· --sokat .köfzönh_et Kassa , és ennek vidéke,. !· Cox León.bárdnak , .; és Erdéli Antalnak - is� •� Eger�en, '$ az .Egri. vöÍgyön, tsak ha.mar-nevt'zetes Ekklé1iák támadtak; valam�nt �..

Latortl.a partjain•i�, hol . �erény� Gábornak ._ Qzvégy� Frangtpán Katalin, _mint á' maga · .. jófzágiban, -terje:ztette. a' Évangéliomi Val •. · fl4st ,: abban nevehetvén-feJ. János.- nevű fiát-is.•.- A' Sz.�pess.lget a' mi ·iJleti.: Fl�rimQD• .dus Rem'undus · azt �llítj� , . ltogy .az, . a '  ki-
• t <t 

• • • 

•  
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i 
1 

· Dek· az ajakán a' Protestáns Vallás Magyar,
Orfzágon leg„elsoben meg. penditlt, St_atift.t

. 

Mihály lett vólna, a• ki, azokon a' he�ye .. ·
ken , mellyek Magyar Orízágot Morvától,
Lengyel Orfzágtól, és Ruízfziától el-válafzt-'.
ják, több tár,saival áital- jpvén, beízédén·ek'. 1· 

' . 

. ékességével ·sokakat !i' maga réfzére hajfott.·· '. ·
E' fze>rént , a' Karpatus mentiben, e'. vólt

/ a' leg. elso , és közönséges Reformátor.
-- ·Különösen-is pedig Bártfán.ak �- hol 1.s2.s· __
elótt már esmeretes vólt a' Luther' tudor,ná•
nya, · mert Lajostól a·:z:ért meg,is fenyeget•'.
tettek;neve.ietesebb Reformátori vóltak Lang .. ·.
Esaiás, és Radaschi Márto·n. - Lotsbi Czir-. ·
jáki' Márton és Bogner Bertalan 1522 tájban ·
hírdették ugyan a' Luther' tudományát; rnel;.

lyet az ide való Bíró Mild .Gyö·rgy állított·
lábra 1524.ben. - Eperjes Sautner Sámuel• ..
n�/\ köfzönhét ezen tekintetben leg-többet,
Nyitra Vármegyében Szentán ,-- Galgótzon,
Bajmótzon Thurzó Elek partfogása alatt

. tsillámlott-ki az Evangeliotni hitnek világa.
--- TrentJin Vármegyében Madonius Balás ; · 

. --, Árváhan, Kolarik GáspÁr., ..:.... i,ipt/,ban ;_. 
Jacobrei András , - Zólyomban, Mathesius 

· Miklós, Zeisel J;\nós, _;_ a' Bánya Váro• · .
,10/rball , Lowtsányi György, kit. a•· Rifor.'_,
mátorqk' Primá1ánalt hívtak ; �s azon· Luth
ránus Németek, kik ,a' bányá[z mesterség



. . ", ... _4• PRO'.J'EST. EKK-L. H1sT. r. R. e�osegéllésér.e •.·Magy ár:. Orfzágba bé-hí�1t„ t�tta� ., nem )�löm�en_ a' T,anúló. gyerme„ k_e"' ,. �özönséges. tf;rjefztéhvé _váltak a' :t�- .· )ther.1 \�dományának, · a' kik elébb iovábq ezt fzó'IÚák énekelni : . Yiv'e; vive mi Lutherel
� ' 

. . 
•U-IJ:cf� ti��_ di���t �A�RE Vcritatis, 8peculu:m!-az.�,:� elJel elJel en· Lutherem !- neked, mint igazság túkörinek �i�qen. mo�dj�: Úgy é·� . -géfzségl;>en,: - .. · · , Lá.td � Hilt. Eccle.r. Reforn:,afaJ fo Rung. et Tran�yl. a' FrÚürfco ·Lampe. P• 54: 57- ,., -f6,' 64, 6.7, '4°80, -: . 698· - _Gt:rdt:Úi &ri- \· niu,m .dritiq� T. .. V/I._ o.ld. 368 �.Erásmi Epijl,L� .J:X._ Epijl. 5q, - Stt:pha,�i Gelei Katona_ . -, 1.Prt8eonii Evangeli<;i PraJfatio, - -, Németi JY./i- �'!iály .'-Dominicefinalt Elöljáró Beftéde � ':f'ol--'nai István' K_alaú:ia, ·old. 5·61 -. �81 "7":" Joh.· .Bu.rii MicaJ. _H(jl. ChronologicaJ. · Evangdico. ·Pá?mo.nic,:!J Íll M.1 _pag. 45 -. 17 3 in fol. ---:-:,'. K(a,utit�i pa, ., 17 · __ . Bttd�� Polgári LtXÍCO/&_, 

T. � pag: ·,7� •... 
• 

I 

• ·V §. -:.KaliJnören.o' Re./orm'áta Va!lá.r mikor? hol?., ·' m,it.toda alfo_lm!rtonággal? l.1 kik által hoz_attatott-b.e .'s t-.:rjt:fttet.ett-el a' /tét �az:ába,i ?
. ·A'· Reformúta. Vall�s- ,: -m�U.Y �lófzör-Zvinglius, ktfs'é;bben· pedig J{.;,!vinus Vallá-- . ·.5�11ak -nevez letelt,;' már_111��-�,én .�uneret�•
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vólt Magyar Orfzá
.
gban ,· vagy· a' mi mind

egy i már 1.s22,-ben vóltak olly�nok a·: ha� 
zában, kik ;iz _Ú.r' Vatsorájáról való tudo� 

· mányban- sem a' Római Ekklésiával, - sem
·fi' Luthránusokka_l nem <frtettek ·egyet, ha-:
pem abban inkább Zvi·agliussal, •é� Melanchp ··· 
.tontt�l tarto•tfak. Ki _vólt pedig az a'. leg:. '

· elso. Református Refor.mát9r, a' ki· ez�n ,
Úr' Vatsorájáról való értelmet fzáján leg„el
sóben ki-botsátotta , óltalmazta, és terjefz •

. tette?- azt az ide tartozó hii;toriai bizonysá.- .< 

goknak nem léte, ·.de· a' sok }tef9rmátorok„
nak egy formaságok miatt-is, kik közzul ·
egyik sem tett olly nagy lármát közöttünk, . ··
Jll.int Luther és Kálvin ·a�· �degén földön,
meg-határozni nem lehét.. Annyit mi.nd
azáltal . _gyaníth_atisképpe� mondhatunk ;
Jiogy Grinreús Si:mon ama� Budai Királyi
Oslrnla' Tanítója és Confelfor vólt a� .. ,: a'
�i 1522 és a' következendő efztendoben az
Úr' Vatsorájáról való tudományt Zvinglius.
�• Mel.fo9hton fzerént .kezdte és. ,merte�
leg-elsóben közönsége& helyen monclani ,

' és ·óltalma.zni. · Ó ugyan7ÍS. a.z;ért a'· �udó;.
·ruányér.t, ruellyet Bµdán tanított,, Magyar .,
:Orfzágból ki-ítzettetvén, egyen·esen, és azon

_ efztendóben, hogy inneri_ ki.ment, Vittei.n- ·
bergá_ban Mela�chtont .meg-látogatván, Basi�- ..
�eá��n lett Professorrá, a' h"?l, mint;_ a' R�

-•--..&..._. --·· · -

L ' 



4'2 . PRoTJtsT: Ex.x.1,, H1sT, I. R.: · 
- . formáta � allás', féfzkében , .-tsupán a'- Refor� · 

máta. tudományt_· hivo és valló· ember· leheteit közönséges Tanítóyá: Jl)ert a'. Val
lasbán mc:g gyenge· tanítványa kat. más val-·, lású Tanitórá bíznf nem vólt vólna 

: de ncm-.is uélekedték ezt akkor sohol-is� · +-Sót a' �-���2 .. ,!:!_eJ��J��� .. ,f9,n(���!-�_t _ _153��:· ban Bulhngerrel ·és M1konmssal ez a Gra-meµs Simon írta: a' mclly .e.mberre tehát már a' r{'.formatzio kezdetében a' Zvingliá� 
-nusok, vagy R�formátusok a·.a: o Confessió.,.. -joknak írását reá merték bízhi,, annak kí-: 
:vol belol Zvingliánusnak kelleit" lenni. Mi
.dán pedig Dévai Bíró M.átyás; kit. Bod a' : .Grinreus' Tanít��nyának ír lenni, az Úr' Va·rsorájáról való tudományt Zvinglius és Me�'Ianchton fzer�nt tanítaná Budán, hol o mint __

. , a:· Tanítója.is, ázért tömlötzöt fzenve.dett �;1, · ·. _azt· a' Nép·· is öröaíniel vette; minthogy ar-_. / ra Grinc:eus ·által ·már an�ak ·elotte el-ké� 
fzítetett. Utóljára ;· Grinreus· Simon,, valamint Melanchfonnak ifjú korában. Porta 
Herciniában tanáló társa; ·úgy Bétsi és Bu� _ ', d·1:i'i-Professor korába·o-is levele�o barátja ·lé
v,én, az űr.; - -Vatsorájáról való tudományban 

- egy ·énelembeo lehetett Melanchtonnal ;.- és· éppen ezért ment Magyar· Orfzágból- való·.ki-űzcttctésekor-is ·elsoben Melaachtonboz·;
· ·s· hihető annak- komendálásáhól Basileába,_mint az: o értelmén !évö Akadéuiiába�

. 

- . . . 
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. Annyi bizony�s, hogy �iko�, 1649.ben. · 
· .. �rról tétetnék a' I?l�!�_f'!_p.�!!�..?-� .. ?,.KY. . .!!1.�g. i\

· ,· i_s v9lr,iánal:(_ -�-z; Orfz�·g..ba� Hufzfzi __ �á� :· akkor 
-á·;--Evangeljkus _Stá(us azt felelte, hogy" �·
Hu(zfúták, -a� kik ts�k vóltak, ·a· Helvetik�
Confessiót vették-be; {«)ezeknek hát az Úr'
V�tsorájárol olly értelmek lévén mint a' ..
lJelvetusoknak, és ugyan ezek közi;űl a' re.

'· formátzió ele�n sokan lakván Mag_yar 'Or .. 
. fzágban =· látni_ vaLó hogy ezek Zvingli'us

nak u Űr' Vatsorájáról való értelmét a' Re
formátzió' leg-eho kezd__etében mÚ közön„ 
•égesen terjefzth_ettek. Mivel pedig .Lam ..
pe � más Irók- _után azt állítja, hogy Ma.
gyar Orfzágban_ a' Reformátzió -·előtt sok
Waldensesek húzták, meg magokat; ezek

', 

. ' .

. pedig - az Ü r.' V �tsorájáról való tudomány-. ·
ban a' Jlefo.rmátusokkal egyet értettek: nem 
· tsuda ha ugyan o azt-is állította, hogy e
lébb v,Ht Magyar Orfzágon .a· Reformáta.
Vallás,. mint a' Lµther' tudom�n'ya.· 

. .Az is tagadhatatlan dolog , , hogy el
kezdvén a' Magyarok 1.s22.ben a' Vitte��
bergába v�ló ki-járáÚ,: lehetetlen vólt töb
'bé hogy Zvingliusna:k az· 0 r' Vatsorájáról
való élelmét magok�al bé ne houák. Mert'

. . ' ' - . 

Ld�d (�) Hiltoria 'f!iplotn,· s.· 1, P• s� . ,·

. _. . ' 



, . 44' ·PaoTEST; E1t'icL .. H1sT:·r.1 L ··; \\ .:._ ·. . . 
Lntlíerrel m·ár- -.Carolostadius; a·z Úr· Vats�-

. _, ·rájáró[ .;_,nl_ó ,foc:lómi'w_y.ba·n 'ném ére'étt egyet f . 
\ .· ·. �elél.nchtori:pe�ig• :t)em ·a·· Lúther\1 ·;hanem:. ' \ 

az· l-felvétustik-' értelmét követte·: a' h·onnaö-
·Jfrir'to·/ vagy 'tit/r;$: lf.álvini!tdnak ·'is nevez�·

1
;i · ·.:: • tetc_tt; tehát a' kik ótet ·hallgatták, _ha.soha '

Helvér�iéil:>a-.nem,.jár.tak-is, ·Zvingliusnak Úr� 
V �tsoráj�ról .való értelmét hozták-bé magok-. 
kal. És ezen-.. állítá�sal egye'zoek - meg né� 
melly · Íróink: bizönyságaik ;· kik köziul ai 

Magy�r-·Kronikának-Írója •, · n�elly: 1·660 Pe-
. tó-Gergely. neve alau ki-�datott ,' minek után
.· ·,:�a ::meg-írta, · hogy a' Luther' _. tudománya 

1 kik által hozatott-be� mindjárt u'fánna téízi, . 
hogy a' Reformáta·- Vallás is · azonnal bé- - · 
jött; í,e-y fzóliván.: A%után- a' Kál11inu1'• trom_bi-
tási�i, bé-lci2ttölénelc a' bárány' bor �lati; ,igy-: 
.millt Ííálrná-ntfehi- .:Márto�, -a� 'ki- a.i Drak ltö� 

; · ·ziU Petrovit,s: Péte,rt ó�londítá-meg : a'.. melly 
· bizonyságbGSJ., - 'az.dróaák durvaságán kívül
�z is_ látfzik .,,·.:ho-�y igen tsak- Kro,ni_ká� Ít6

. vólt ó;. �ert midőn Kálmáatfehit az Orfzág
úgy .:meg-esmérte, hogy már· oevénn-is ne
vez.t�k, az Úi27-után lett:· úgyde. Első Fer�.
rlinánd .Királyunlrnak_ van már ·olly- Par·an- /
ts'Olatja , . inelly • ·Bud.án •' 15-2:7 :ben · -=Augustus
20-dikán· költ, a' mellyben· a' Carols-tadias',

• . 
I 

Zvinglius' ·és Oecolompadius'·-követöi- ni.v fze•·
rént., é1 °különöi,ert· mrg·- feoyeg.ct�etnck, és'·



/ A' RKFoR. KEz. 's LEG-ELsö, REFO�M. 45 · 
mint a' ·Luther', úgy. a' Zvinghus' tudomá�. 

· nya követése- és terjefzlése .keményén ·:meg
til1atik, ·mint ezen ParantsoJatot ai Orftág-'

· -Könyves házá�an, de Raupachnál is lc-bet
látni-:. -és :így. ez_en· Parantsolát fol-télzi t
hogy már·'15_27-előtt' annyi1·a meg-féf.zkelte ·
.magát Magyar Orfzágon a' R.:for�uát'.l V a.1-
.lás, ha"gy annak .el-nyoma�tatását ;. éppen·
úgy·, mint a' Lutherét, tsak f{irályi Parail .... 
tsolatnál fogva lehetett reményleni. (.b) Ezeri _

- ·· Parántsolat által valq mt:g-ft'tiyegetéste tzé
loz az ürfzág' Törv�nye- az. l,-5'48-Hztendo .. ·
béli Diétának· 1·1 Tzikl\elyiben :· hogy ttid-

. niilik, a' Sakramen táriusok ( így hevezt�t
'Vén már·:ekkor .a' -Reformá1us•ok} ·a• Kirá,,. 

lyi Felség meg.-fohyegetésénél fogva ki-t'liet.í:i 
i·essenek.· ( Sacrammtarúu ju.i·ia admonitiontr,'s 

• 1 • ) \ I •, 
.

-�: • '" • • '., ':.: • : • _..
.

; �: •: I •i
, 

, . .. , . . · -

r·.
:..
· .. .  - .�.:��:.:;•·�1.� 

\., ' 

' • . 1 � • . • • . 
( b) Ezen pararitsolatnak ide tárt.o:i6 'égj réfi&i-' · l

a' régi írá.s-fzerént így van-·: Wir Fcrtlúwndus &11•• · _j 
-.iolltm und beji:ltlen· hiemít ernjilicll; dafa · ni.emaml: · . � 
i"n dcn crblicl,en , �nd anddrn · 111!/ern· Landen L·u'tlu,: 
rijche; Z,winglijcht1, (J-ecolompadij;.ln:, . nocl, e.na�: _. .. -
re dc,Jclben .A'nlulil8rJr; und .Nacltfo�qi:r Bü'cJu:r $cltr{fi · · 
tcn, , Gemtthl , oder nndcre w1zii11bíic1ti D�utu.ngeri ;: · .
drucken ,-Jchrcibt1n, fail lwbcn ,• verynfM·, .kau,; 

fen, ieJcn , - nocli behalte_n Joli._ f..-;c, 6'c, Gegeben. ita_ \. unferer Stadt Ofúi am zwo11zigf/cri dcs· Monats .Au� · ·. . :· 
gufli im fünJzch,i.hundt1rt und jit1bcn·-un� z'wanzi

g/tmv 
· 

'.unforer f}•it:i,e ün c,Jicn. Ja/ire._·T�--:. .v .-,:.·.·.:.. y·\ ,, , ·.'
• • l • , • ' • 
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A6 .... - • · PRoTRsT. E�!tt,; · HrsT� I. ·lt. · Regia: Mai_e'.tatis pro,:ul expdlendor tjfe) Akar• ·,·-\ .· . -·mikor kedetett · hát leg-elsoben :közönsége• sen hallauatni ,.- óltalmaztatni ,. és terjefztet·ni a' Zvinglius' értelme, vagy a' Reförmá• 
i · · . • ta Val_lás ;. a' bizonyos, hogy 1527-elott1 ·t �ár. egéfz Magyar Orfzágot, fzinte iígy el!· ' r• _ .•. · borította. az·, min_t a' Luther' tudománya; mert ennek fzinte úgy�, és éppen azon Pa-: rantsolattál kellett gátot ve_tni', mellyel- a�. 

mazt I. Ferdinánd meg akarta fojtani, - és �evezetesen, hogy Pápát, 1526-ban már a' Re-formátá Vallásnak : közönséges gyakorlása• i s· meg \16lt_, �azt -�zoi:i Ekldésia'.Hístóri• · ·-ájában meg-írtuk: ·. ·_ :Különösen-is pedig közönséges· liistóri-ai jegyzésekból tudha:ni ; �ógy már 1.5,30· ·,előtt jóval-is a' Sr.epeuégen, és így a' hol a' ·Husfü_ák' féfzke vólt, talá�koztak olly kö- ,zön,séges Tanítók; kik a' Zvinglius' értel-. mét- tanították •. ' Nevezetesen Erdélyi An-(i 1 
• • tal K:assai Prédikátor. �zt. írja· az Eperjesi 

I• .'í 
1 
-

Papnak, hogy ·-o már .-régeri vé.tt Lutherto_l
.! ! · _ · � -az eránt Level:t ,. hogy _ az o értelÍ)lében, ál_l�·', ... hatatos mar-adJon, ,f k, ugyan e_kkor a. kisi F; Sz'ebtnieknck János nevű · Predikátorjok dlen panaf�k�<lott , hogy az ·a Zviogliánu-

10I
C ér.telmét tartaná_ 's tan_ítaná. · ( e) Déva�·

-----------:----· -�-:---· 

(cJ Lampi, p. ,,, • .:.. · .. . '-
; 1 
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Bíró Matyásról-is 15,'50-túl világosan állíta• 
Ük, hogy },Jttdán, Pápái,, Sárváron, a·. Ba

iato,i mellyékén' KasstZll és. D(bret:u1,ibu,, ...
-a' hol Esperest is vólt, olly buzgó \hírdetö- '
je · vólt a.• Helvetusok' értelméne_k, hogy a' ,
Bártfai oskola' Rector Professora. Stökél,
és az Eperjesi Papok, Luther elott � ellene
külö'nösen is panaf.zolkodnán.ak; mint a.a e
_gyebek közt Lnthe!'Dek 1544.ben az; ·.Eper-:
j esiekh-ez írtt levelében meg-tetfzik. Debre
ti.mi .Esperest korában pedlg senkit azon , '
Papi Megyében a' Prédlkátorságra b>é nem
ve.tt, hanemha az Úr Vatsorájár0l a·• H'elve-.

,· tusoknak ért!'lmé,t hitte és vallotta. (dJ tJ gyan, :· 
l.Si3o-elott ki-jővén l{álmántsehi Sánta Már•

ton Baranyából,.· hol �ddig· tsak a'. köz nép-·
rrnk hírdette a· Helvetusok' értelme fzerént 
'elo -ad·ott E.vangéli-omot ; mint valami kö

zönséges Apostola a' Reformáta- Vallásnak,.,. 
·egéfz Munk-átsig bé-járt sok Féildet·� .'·hol
:1530-ban a' Nagyságo� P�trovits Pétert a�
.Reformáta Vallásra térítette. Onnan vifzfza.:
.jővén, Debretzenben tanított, Báli�t �ap ós,

(d)' Mathias D�vay ·a/s i'rediger und Senior :Zu'. ·:· 
Dcbretiin , Lit:js niemandon zum Predigtamte golfln,�: 
1en ; als nur Jolcho, fii e mit ihm �inorlt:y M�ynu,zg� �
·waron. Kit!in .Nacllric/,ten vo,, den -1,eben-s_umjlá'nden••
�van1cl!fch,r Prodit•r.· M. a.' p, ro4; .t 7,;,,· -

-·
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Dé�·a,i u_tán ;. a' klk itt a' Reforma.J·ta V_allási 

-terjefztését Radán Balással'mind el-kezdet,.•
.t.ék-�- mind v�g_re hájtották; - úgy hogy. a'. nép 

· az Oskolát_,' meÜybeo·· lévő _'Mester Mí.iáról � 
. ' még . ma-is egy Útfa;i. Mr:sterO útjitín�k ne.:.

yeztetik.;0 é(a� Reformátz.io előtt 1okka1 ·e:.·
. ·. Jéb.b'épult_t Sz.ent Andr_ás' Templomát, meHy 

a: t.ítz miatt nem ,régen: s�m-miv,é tétetett •• 
ú.gy •.néve�ett .öreg Tt!1nplom vált,. Refor.:. · 

�· · · �tiJU:s Oskolávát--Mester H·ázzá,.�s Tefoplom- · 
. PJ.á :változtatta által. Ugyan·, Kálmántsehi 

:--'i.._sv·-- Sánta· Mártöo I.55?--b,en � é_�Jllár r�udes De b.:;
_. ret�eni Pr'édikátor körába1-r'. fel-�elvéh, .l\1a
_: gyar Orfzágot� és .. El·d�H

_y
t öfzve járta; és, 

.-- 7 S,z\:'·gedi Lajossa,, Percki .Lörintztzel, •s· K0•
; . losv:á-ri · _Fqdo'r Bé\línttal �• Kálviri' tudörná-. 

. {lyát /lírdették + mellybert öket Mélíus Pé ...
ter\is követte;, úgy._hogy. Harier fzerént, .;iz.

Erdélyi-Sz.ékelyek,,kik J56.2-i.g Luthert kö-
· v.et-ték � sot m�g a' Száfz ok közzúl�is, sokant• _ i
R e(ormátusol\ká · lettek. �, A' Kolo,vári Re-
f9rmáta Ekklésia Hellainak sok_at köi'zönhet:· . , l 
i'_pert Q. _helyheztctte ott' a· :Reformáta Val- � 
lást eréheb� lábd; dc ugyan o tette-is azt 
.-ott.semmivé 1.s60-ban: ugyan-is1a' Sociniánu;.• ·

- •,..5:0� K9ldsyá,rban. erot vé,v�n:, tsak hogy a'
· -d°é2:'cua továl:ib-i•s Heltaié lehessen, mellyet'

· már.e.kkor a��ociniánusoka' magok Papjaik'
.. fzámára · foglaltak.el ; · tehát· a' .5.o.clni!iJ1.Y.?_q__k1 

.., · ..... "' · --·;--•. ·''" ., .. · .... Vallására

.. ; 

• r 
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Vallás�ra állott, és h-�llgatóinak.'is nagy ré�
rzlt�-a'gával ·a·zon Vallásra ·által-vitte ; . ágy
hogy még 1611-ben.s·em lév,én Templomok_
a' �eformátusoknak, �· Közép útfzában tsak ·. 
egy házpah · tanítatott a' Refo.rináta Valiás •. 
Hdtait ezén · tselekedetéért Károlyi Peter_
Varadi Református Prédikátor ·Kolosvárl 

_ �ásodilt Midámc.:lc, í1evezte·,' úgymint. a' ki
/ tsak aranyat gyűjthessen, az aranynái drá

gább és igazabb hitet-is kéfz vólt meg-vál
toztatni. -- N evezet�s Református Refor. 
mátor vólt Kopátsi István-is, a' kiról Né-

.. meti Mihály Don1inic.'.ljának EH:il-járó·. Be
fzédében íp;y ír: -�, Az Erdődi már Refor •. 

: - ·,, máta ·Ekklésiából 164?-ben Kopát�i Istvánt 
„ hívják Nagy Bányára, és. azt· reformálván 
.,, 1549-ben vite1ik 1Patakra� a' hol min4 a'
,, Scholát, mind az Ekklésiát reformálja� 
,, mind a' Nagyságos Perényi PéLert.az :E,.· 
,, vangyé!iomi igazságra hona u. Ezen

Németi, Pataknak és Perényinek leg-els6
teformálódását �em érthette; _mert o is tud-· 
ta, -hogy az· 1522 körúl már, meg-esett, és 
így ezzel

° 

azt az idot akarta 'tneg-határozni, 
.. mellyben · Patak Föl�e• Urastól _együtt, é's 

·Nagy Bánya-is, Kopátsi Istvánnak mqnkája
-által ·a' Reformáta Vallásr_a á_ltal-j öttek. � .
S:íg,:t, Huftt ,. 's több ezen vidéken lév6
helyek•� egy .Pál n@vt1 Református Prédiká-

D ,. 
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·tor által hoza'tt11ttak, mint azon Ekklésiai· 
Megye· Matrikulájából ki j·egyeztetett, 1656- · 

i ban. a' Reformáta Y. all�sr_a.;. -· �ok kárt: 
tett Thúri Pál, utóbb. Bihari Predikátor, a'. 

Lu"thránu·s Ekklésiákra · nézve ·a?zal, hogy 
6··is· oda hagyta azon Vallásbeli fdekeze�eq 
mert 6tet mások i's .követték ," a' ki o:L u. a• 
K�lvin' Institutiones Rdigioni.r Chri,tiam�
nev.il Köny�ére ezt a' verset írta: Pra:ter 
__ Ápo,tolicas post-•. Chr'i1ti tempora charia_s ,· · 
Buic peperere libro Secuia nulla parern , még 
inkább kötelesnek.esmérte magát a' Kálvin' . 
tudománya'. terjefztésére. :.:... Yá'radra bár. 
későn; de leg-élsöben-is a' Reformáta, vagy 
Kálvillus' Vallása .vitetett-bé� A' felettébb
is buzgö Mar'tin4s1 Püspök miatt ugy·a�-is 

/ ·.még tsak közel _sem mehettek a' Reformá� 
·tus·ok.Váradhoi} .ínivel ö mind a'.Nagysá-

- . gos Ba_ttyáni ·Orbánban; mind egy Váradi
vígyázatfan _E.g_yházfi�an ·eléggé .mcg-motat
iá, ho�y az Í52i es i.S2'5 eí:ítendöbeli tö'r�
venyek,et, hogy kell a' Protestánsokra néz
v� bé.töltenL ö- tehát l.S,lsi-ben meg.ölet
tetvén,;· m:·don az ó suctes1ora Za-berdin Ma�

ty.ás-is 165.6-ban meg-halálozott i IsabelJa_
.Királyné· ásftbzv�o, de reá .is tzorúlván a'
Püspöki jófzágolfrii, �• Kolosvárra ·i.s.s6 i �fzt�
Nove�ber- 2.s-dik napjár� hírdotétt Orfzág
Gy-olésbrn mi.don · �zr határo.atatná ·• �:eg ,' ·
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1hogy. a'. Püspö�,s,égeknek, Kápt�lanoknak..J ! .. ,.. 
Có�v�nt�knek .·•s a'. t, jófzágai_ el-(oglaltas'u:J} 
n-a�; _és: kö_ze osége,. ha fz"onra. fordittaisan_a_kjk

...,

l V �radi _. Püspökseget-is ls�_be,la a: maga k
_jéfzére elSoglal�_a :i a' n·1it a:' \7ára'Cli Vá�nak · .

· �kkori Kapitánya Ny11kaz0.; ,An_tal vé·gre � .. ·
harván hajHihi ,.. :�• Sz. -Láfzló' Papjait és �•
Baráto'kat_· Váradi-�!. J.557::be·n · ki hajt9tta,.·
Nem.lévén .t�h�t .már_,·. ii', kik a' .Protestáns
.Vallás,o,ak �nnyira efüme állfanak � de J.SS1-
hen. egéfz. Várad tl1� ált.al�is el-pufztjttatván;·
)sabella. egy To_rdáról J,f.SS-han Ma.-tius 2t 
.dikén kül_dött Levele_b.en me,g e,ngedte ,. hogy .
,ak�rmi, ideg�n emb_erek akatnána� az,: d
pufztultt V �rad�a menni, aká� lpkQúl, aká
�pítés végett,' ,azo�nak .<>tt .fz�bad ,meg-te_le 
pedés engedtessék: .. ·• ezen_ alkalrriatos•� 
gd � �iyel piár_ V �rad. k_qr*l és„ a' _Körö� 
menttéberi míndenütt Reformátusok lalqak.; 
•: . 

. . ' ' ' ' . � . . . ' ,zek '-7:áraclr<!. bé-n;ienvén � m�gokkal 9da. a�_. .
�ef. V_aHá_st I.6.S�•b,an b�-viuék � és µgy �eg� 
fundálták ,. hogy Vár.ad egy y<>lt �: lfg. n�- · 
yezete_sebb lakó, he}y�k, a· ... Reförn��tu,ok-;

·'

�ak. -. �1t-g-gyáj_tván_ pedig S�eg_e_di. Kis-: ·' 
jstván ig�n ;túdós. é�. á'. k\ils<>·k tol-is -�é�tán ·_ . ·
betsültetett Haián�fiil .. ,a' �ef�rmáta. Val,lás� 

· fákÍyájá,t T�snád�n _fzinte E.rdély'_f.z�lio,a_' Ré�
'. 

. eii" Mefzes · Hegyek' mc�tében·, el-hordozt�
�zt h�l fz�r�ntsés', hol faerent�_étlen)Uá�

D 2 - --.c., . 
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. ,potja lévé·n ,-e-géfz Sclav<?niáig 'a· Dráva .és

.. . ·Száva pa.rtokig._ -· Ó ugyan-is Lippán, Gyu'
. ·.:lán, Krakkóban, és· Vittem_bergában tudo
- _.:mányos pályáját meg-futván, 1548 ben tanÍ•· 

· ,tott �a· Tashádi 'Reformáta ·Oskolában: dc:(
!i � · -. -· onn�n, -w· u.:200.;darab k'önyveitól meg-f-if.z. -
�- ·· -'tatott,-.ki-yérettefvén, J.546 bao a' Gyulai, 

l;' •154·7-ban . a' · Tzeglidi; annakutánna- a'· Te-•·

1\. -•·múvári,. ·155 1-b-eu a'· Me:.o- Thúri, 155.'!•ban 
a' BlkéJi Ref.· Oskolákban·· •ée ·11eveutes 

·.-Ref. E,kklésiákba� · tanÚott. ' Itt.' ·is minden 
iavai�ól ki,raboltatván, \ugyan 'ezen efzten- ·

'·döben vi1etett· a 7 olnai nevezetes Ref. Os-
·kol·ába ·; mellyhez • ha_sonló tsak a· Pétsi 's 

: ·-Y.eresrria'rthi Gymnáfiumo4( vóltak :e.zen a1 

,1 -réfzen, úgymint .a' mellyr·e még Erdelyból

$ ' i ·'_h fundátiók tétet��tek.; · Sztára_!_��FMJy. a'
j · , :Száva, Dráva, és Duna mellyéki Tartomá-
;:' -nyoknak ·Református Reformát9ra és Bar_�-
1' nya.!J!g-elso Ref ... Pü.!Rök, i hét efztendo a-J_i. - -latt 120. Ref Ekklésiákat állított-fel ·a,zokon
j -a' ·vidékeken •. Szegedi Istvánt· 1'554 ben a'· 

;;: ' -L�.1lr6i .Reform. -El\klésia Pr�dikát�rává té• . 
tette,: a' ki S.z1irai ·helyébe, ki a' bejjebb 

j 'való ,téfzeknek refo�mátiójában · foglalat9s-
• \�f

i 
'kodótt; a•· J-ol�ai 's' F�lso Baranyai' Rt·�. .. 

lt· -EkkJési�k' SÚperintendensévé lett: 15,58-ban '. . -

tt :pedig· ;i' . ./íáLmánt1e/u Ref. EkkJésiátóJ hívat-

MJ' -��oH-.�_eg�. ��,
tm. efatendókben a' ·sziget-·

• I • 
' 1 
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vári és Baboltsai Commen4ánsok,, Báró Hor-/ '. \ , 
váth és Pernyési Református fö Urak, Sze-,_- /\; ·
gedit mrg-.esmérvén ;:véle b!3rátko·ztak, ina."·,\ 

1
\ 

��khoz �i-�ív_ták., az általa fel:fz,enteltet�tt.; )'.
UJ.' Pred1katorok 'rel-fz_enteltete·sen meg-Je-·/ ·\ -1
len,tek ; és eg_y felól Sz\.gedi, más feléH_ e- . 
zen buzgó Urak'--példájokkal, és tanításaik-.
kal is,· az Évangéliomi bárányokhoz. hason
Jó Baranyai ;s Somogyi lak osoka·t · a' Uef. 
Vallásra által-hozták., ·és :a' Kristusnak azon
parantsolatja f�erént: 11:geltes��d az é�. ju,/ 
haimat ! Szegedi nem _tsak leg-eltctte azokat, :
hanem mint jó Páfztor, az o é.letét-adta-il ,
·azokért-. .. Szegedi· ugyan-is a' ,Török, Basák
elótt gyan úságba jött �zzal, · hogy · Ó ·mint
Püspök,. a' Törö�' birodalmán kívul· lév,ö

·iEkklésiákba -. is ki�ment, azoka� meg-láto� l
. gatt�, •. ,'s tanítgatta;. mellyet' a· vádlqk úgy .... ,

• vivén.-be, mintha . Szegedi a' Német Tsá"
fzár' népeivel a'. Törökök ellen fpionkodn·á; 
meg-fogattatott ;. sanyarú tömlötzb.e ·vette� / .. �
tett, · és ott kegyetlenúl ki�oztatotL. Méli- 1 -· 
us Péter és Tzeglédi G_yörg_y ,· amaz _Debre:. -
tzeni, ez pedig Váradi Ref. Preqi_kátorok-,.-
akarván· ·ezen nagy· és .hafznos Reform át.•�
ron segítt.ni, ·nagy summa pénzze,1 el-jöttek·, 

1hogy otet a· fogságból ki�fzabadítsák. · Ki·-. / 
fzabadúlván Szegedi a' ··kegyetlen Török ;}.. 
Basa' körme( közúl•; odii hagyta·. Tolnár,· \i .. . . . . . . l 

.1. '.·. 

L
(. 
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54 PROTEST. 'EUtL. Hrs-�. 1. R. ' . ' . ·. . . : . .. ·- .. - . ·Baranyát, és a'. R'átzkevi _ Ref, Ekk lésiába
·, , nient·� . a' hol Skaritzai Máté fzerint ( �· iá'

1.s60.-·körul Bellei Tamis · Pesti Ref. P·redi- ·· � 
kátor· alatt ·Pesti Oskola Mes"te_r", azután pe�: :'. 

_'._ dig R�tzkev'í Pappá let.t) · !5?�-béri ··meg-is _ 
' • . holt.·-._. Somogyon é� B�ranyán beHH fí.r�at'i•··. -

. áhaii· és DalmáÚ:.i�-f>a"n, ,i,gen 'bazgö� -t�rjefztet:. 
te··,a' Ref, Vallást' -a;ha• ·n·agy Vitéz Zrinyi � '· . . . . . ' . . . . . 

Mikl_ó,_; ·a' ki a' magá jófzá�'ábari Nedelitz-·
· /Jen �gy könyv-nyomtató Milhelyt-is - állított� 
: fel·; mPllyben, Protestáns Katechismust, ••· 

:·- . egyéb Theologus.··1�onyve·ket-is nyomtattatott · ► ' -�r,·,a'-.töb_hek_ között a·' �-��hté._���á_!i Ka-·
. te-thismusát, ·a· kí Plebánusb6l Re.formátus� 

S'á_lé�-éri, Ít'.em �otid�lt sem a', töbl?rzö.ri ca-:
. Ji«?·o·ic11 intés�kkeJ;- -.�em Dras�_ovÜs Püspök.
' áJtal. á' Synodu_sb_an, 'Jetr meg�sente'ntziázta;. 
� �ással, · mind' frá

.
sá_�al, · mind' prédi_kállásá-

-val ·hírdette aF Reform�ta Vallást •. Hasonló·
ba�gós�gg�l �i�eltet�h�' á' _R.eformá_ta. Vallás-:· .
hoz :•s·:_ ann�k -�er\erztöihez ·Sz.�ú_·, és' Vas 
.V-á•rmeg_vé�b_eli a' - N:agyságos Ze-chy va'gy „ 

 ·\- Szé�si. Famili,r; -),fg f.iembent�·�óbberi a'.
:;/ __ - · .Gróf B_at�yárii '��z ,: melJyn_�k �éniet-ájvár: 
-,! , , -hdn. nevezetes _ Papj� ·v4!t �e1!he l=�tván, a .

{· ki a' L_uther'. _tu�omány�tól -�'1-á_llv'án, nagy
= .\ 1ekintetével soka _kat •uága Útiö' a'' Reforma�\'_(':!· ta,' Vallina ál�_al--ho_z�tt.<- V�ftprém Vár1�e-.·
-\�' g:éb•�:;��:;l:�rn:i�,1��• a' 

\, 
•
••r• • 1 � .... , • • • '•, 
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:·Re�ormáta Vallás, hírdetvén ezt itt Bálint ·

. Pap leg- elsoben •. Innen pedig·.a' kert11 be-.,_ .. ,.
lól Jévö sok· fzámú Refor. El(klésiákra, a'· 
inellyek ama' nagy Refor-mátus· Úrnak Tö-· 

\ 
,\

rök Bálintnak a� Dunáig ki-nyú ló' Ura dal: :·, , 
rµaiban vóltak, egyebek köztt ugyan Bálint 
Pap, és o utánna Dévai Bíró Mátyás által 
s ú

l
gárzott.k i a' R

1
e

1
fór

1
máta ,Vall

1
á�' 

b�bé
n

.Yé. ,és ··. vi ága: -. a· me y 10gy anná JO an ter-
jefzressék, Pápán egy- könyv-nyomtató mü
�dy - is állíttatott-fel, melyben nyomtatta- --� 
tolt-ki leg-elsoben a' Heidelbergai katekhis- l·\
mus Magyar: nyelven, - i,557. ben p�dig. · !'
a' _Hertzegfz�lósön 40 • .-Ref. Prédikátorók át-\! 

rök István, a' Török Bálint" fia, mint Főldes · 
Űr_, .és_ még· a'·Várbeli Kapitány, neveket a�· 

tal kéfa1tett J{ánonok , melljeknek egéfz \\ 
Pápa Városa' lako�inak, mint már egéfzen 
Reformátusoknak nevében, minekutánna Tö. 

\
lá-írtsik, és hogy ezt bé-vették, petsétjek-. · 
_ke��is meg-erősítették vólna , a·_ Pápai �í�6 _ · \-
Sz1J Ferentz ,_ és a' �emes Tanats · alá-irtak 

· neveker, 's a' Város· petsétjével út, mint ez
.még ma is-látható dolog, meg-petsételték.
(e)· A' Mátya, földén, - Bar.s és 6yi,tra
Vármegyében� fzinte ·oily fzámú Ref. Ekklé..

' ·. ' 

(o) Ptipai. Rif<'r: _i.kkl. Ri,ttJridj�. Tdth F,rent%
· •Id. 10-•o· · · · · · · ' · ' 

' 1 

. ) : ·. 



PROTEST,EKKL,. HIST. Í;1R. 
. . _,----1 iá k, vól�ak.·� a' mit annak. h•het körzöimi, 

_hogy -Török R1lint 1.s26-h1rn el-fo�lalván a' 
· Nyjtrai Püspöki jóíz�got, m_iot a· Reforma-·

'. __ · ta Vallá�nak fz_eretoje, oll_y Ta.nítókat hívh� ... 
'; -:tott ide az o K�·�'.��gm Vármegyében· fekvő· 
\ Gefztesi \jófzá�ából , 's Pápa tájékáról is;_. 

. .. ·;_ k_i� ezen réfaekben na�y- elo-menetellel ter-
' ' i,efzthették: a' Refor. Vallást.,_ Komárom-

"-', ' !Jan, mint a' Tsalló-köz'.fzeme ·fényében, _a• 
l ; leg-elso Refor: Prédikátor v-ólt Novai' Fe.!· 
:1
1
-- · ·t. rentz•, a'_ kit közönség.esen · Síró Ferentz

:, \ 1' nek hívtak. - Annak he_lyébe let.t egy Ke
:j '' ·.ref�_tes nevi1, a' ki után Dobroooki Mi_klós 
·j . < lett· Prédikátorrá, a' ki 1608. ·l\örűl a' Tsal•
;l .· 1· lóközi Superintendentiá_n_ak Píisp�k�évé

. 
t�..

;� .- . , tetett. -__ r;��ne p é_ternek, ·a• ki Erselt ._llj-, . 
i1. , várott és Samar;ában _.paposkodott, tulajdonít�· 
� · ja a' 8%api igen régi Matricula ,a'· Poson , 

G_yor. ,- és Komárom Vármeg_ytbéli E.kklé-
1iákna1' nyomosabb Reformátióját , a· · ki 

. oll_y ékesen és fontosan tudott heCiélhü, hogy, 
.-má1odi_k líálvi!lnak hívattatnék; de te�intet.e 
· és be r:'3édének hicelessége-.is oUi nagy vólt,
ho�jr · mikor a· _Refor_mátussá lett_ Katb,o.li_�U•:

· 1okt6J az kér�eztetnék: ,, Miért' le!tél Eret- -
.. nekki? elégnek ta'rtották az.t felelni : ,, Mert
-�• nagy �tya j6 TzeQe Péter mondotta"·-.

. Mind ezek'et öfzve-vévén, látni/ való , hogy 
sem. Xylan.dernek' S�lll Tsétsinek_, ·_ egy fzó� .

. I 
. . . . 

' i 



-
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A� 'RE.FOR. K11i. 's LEG-ELso Ru·o�M- n 
val azoknak ért.elm.ek nem helyes; a'. kik·
·azt ·állítják� hogy Dévai vólt a' leg-t>lsö a'
ki_ a' Reformára Vallást leg-elsóben M. Or„
f-zágba •bé -.hozta. (f) Windisch pedig, é1 

· 1 némelly igen r�fzre hajló Írók� tudva-hibáz�
. _. _nak, midőn azt, írják� hogy •a' Rt>for. Val.·
. lás 1.5:Z 1: efztendo után még harmi,ntz efz

tendóvel jött-bé a' két hazába;. holott már
ekkor a' J{eformátusoknak Pi1sp.ökjeik, é,s ' 
több Zsi.natjaik-is vóltak a• Hazában,· 

ll. R _É s., Z.
. '· 

A' Protestáns Vallás' fzerentsés ter� · · · 
jedéséről, és hírtelen lett meg„ 
nevekedéséról 

. VI. §. 
A� Ma1yar éi Erdéyi ·Mágriásokna'/r 'i Ne-·· 

meJe/wek nagy reffat:!. a.' Protestdn1 Vallás_. 
,ra ttfrt álta(, ..

· A
9 

fellyebh elé5:fzámláltt Re_for:áto;ok ál-· 
1 

tal, olly· fzerentsésen •terjedt közttünk a'· Re.".
·'

(f) Mathias .Dévay factus .pqftmodu� Dehreci:1
niensis PrJJtor, primus intulit dogma S�cramentarÍO• 
ru;n; Xyl,mder in Matrjcula 24 R_t1gal_ium p, 201 .,;,,,.
Oratio Se.culiJri.r Joh. T.iétsi p. 19. 

= 

;-

1-

,1 
'i 
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1 , _ f�rmát2.!ó ·,". h�gy _ a�.,. 
Ö-rf�ágnak �{ajd

, 
min• .·

 · : ·pen. Magnasat v.- Fo Űn Rende�, es Ne-
,: .!/.'mesei a' ·:X.VL Században, ls a' XV.U-<lik-
_> . nek elején� P_ázt:nán_ fétcr' id�jéig ,· az E.van• .gelika, :és· Reh,r�áta V.allást követtél\ : - '
· a' mit ha tsupán' tsak ·a· Prot�stáns lrók' bi�-

�; . .-, .zonjítnának ; tigy sem. vólna agy an a'· do:·
 log hihetetle_n; de. mivel ezt a'. Rdormát.ió- ··:� · kor_··éJtt Kath.oJiku� -Irók, és az.ok után. a' . · késóbbiek-is hitelesen állítják; már ez· ellen .. :,- ki.fogást ·_nem lehc-t" tenni. Szentiványi

. Márton -ugyan, Szántó István hírt>s és; a' · ·. Reformátióhoz közel éltt- JéstJlla után vilá-
'. gos�n _írja·., hogy l .JésuítA • Os,koláina�M. Orfdgban lett fel-áll_ítások. elé>tt, m ir tsak�árom .Mágnás 'vólt,. a· k( ne� ·;ref�rmálódott: · á' Nemesek közz1l pedig alig vólt: .tsak'·egy is, a' ki Protestáns nem lett vó1-
. ,, na: ,; �;ie_n . alkalmatossággal, úgymo�d ·_ ,, Sz�'1Üványi tudós Jésuita f . eröt vettek ,�, Magyar_· és .ltrdély Orfzágokhan külömh•

f •; ,, külömbféle Eretnekségek; mellyeknek ám

 ·,, h_ár_ a'_ Püspö�ök magokat ellenek fze0
gez�.

:\; . · , �. ték: erot . vett mi ndazált�l az. el-ragado-: ..;;:'. .. ,,.z�tt Ekklési�i jó_fzágokhól réfzt vevo Mág.·,, násoknak és Nemeseknek erófzakos ellent-
,., állások •. 'M�rt �ár már' annyira ment a' ;, dolog,· hogy a' J�sui ták' közönséges Os--� , · · ;, kÓ�ina:t_' fel-állításo� elott, (ipelly J 660 •.

J
.. . 1 1 

,_ 
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: szERENisis. TRRJÉD., A.' Pao·TzsT. VAL.· _s, ·
• t • J. • ; •' •• • ,. • • ,· ' .  

• ·,, ½"örttl esett) egéfz ·Magyar.· Orfzágbari a··. ·;�. Katholika Valláso·n 'tH1pán '1:áror.n ·MJgná- · ...
„ soÍt vol_riának ,-: a' Némiúlt közztll pedig
.,,alig v6:'t t1dk ·egy ÍJ' Ínint ·bizo�yítja. Ara-,, tor· (Szántó) István. egy a' ·I\1agyá·r Orfzá.
,; gi elsobb Jésuitak kozzuI· a� maga· Kéz írá-;,, siban. H ( a) � Katy. Ferentz . pedig 'lfo,l?'y ·a�: több M�gyar és. i _tl�gen Írókat el-'tallgassam; ·hasórtlók-éppen' tudós J_esuita ,'

· mieekutánna az·on Protestáns Magyar Fe·je .. · · �elmeket, Mágnásokat·, és· F'o · N �mt"seke_t
e}.fzámlált-a ivól�a' kik 1611-b�n l "Refór�.
rtiá"tió ,;k�zdetét Juf/ileu;,u V ígsigek kö.itt megülték, maga azokhoz',·. a' Beréni, Devéki,
Stentiványi, Fantsi"; Szyrmai, Kemény,·Ba.rtsai•, ·és· Haller Mágnási ren·dból való

. .  ' :--; � . 

� . . . 
• ,: .• t., 

Lásd. (a) S.i:entiváoyioak Di11_. Paral. 'fi.· 1117 
., fzavai így vagynak :, .Atqut: hoc iú:ca.riont: i11iJalu•.·�; t:re. ·in fiungaria d T,a,ui/vania varia:' ka:rese.t, , .. quibu.t CJtO Epi.tcopi �.,JtJ oppánere córitibantur ,· „ pra:valuit �Offlt!fl violcnta rt1.1iitentia NobUiu,n d ;,- Magnat,;111, · �'-pra:da bonorum Eccle.t_iá;tié<>rlfnt _,,-porticip""<mtiam. :: Eó · eni,n' -;,�",,,· vMturn· fucrat, ul · .,; ·antc Introtluctiofl,(Jm.' .publiori�i/m :Scholarum Sor.ifi• . , 
1, tati.1 Je.1�-í�•Buhgaria•; in lift�. regno nonni.ti trn, 

/,,, Magnate.t numcrartintur Catkoüci � ·t1x Nobilíbu.t 1

. �'/vt1r• ,vix áll/ · üt · 1/stíi est P.: Sicpii • .Arator,, unu1 · .J.'."�x prlmi.s "i'atrlóu1 Nátioni1 Hungaiicie in suil M,$_-:. /
. . 

,. 
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��:. :· PRoTE�'f,·· Ei1:�:'�1�T, II. �� ,, 

' .na.gy F�mÚiákat. is hoz.zá-adta. � Tudjuk
a.z_omban , hogy.:miQdjárt a' Reformátip' h-a; ..
nal)ában, ezen F ó  FamiJiákon kívúl, mellyek
Kazy által elo-f�ámlált-atnak , mások-is , és 

 . sokan j.öuek által a' Protestáns. Vall_ásra, mel-: .
.\ : ·· .... · lyek. köztt Páz�án.- Péter,· Perényi p:éter� 
 · .;mondja leg. elson ek, így fzóllván: �, Az·'t ,, Urak .közzúl elso Perényi ·Péter, ;J.' ki Ko-

,�:pátsi"lstvánt6l ,: ·�s Sztárai Mihálytól meg:- ,;·tsalattatvá:n, �ufher„ 1:1tán índult. ·. Perényi
{ ··;;,ut án. Drágfi 9-ií°s.pár rueg-méteiyesedék a-�

,, Batizi András és Dévai Mátyás tanátsá ..
,, hói'-'�- ·D'e Némett Mihály Török Bálin
tot elébb areformáltatottnak írja Prágfinál : ,,

. ,� _E'. Méh6ságos .Úrnak, ógymond. az az . ,, Török_ Bálin.tnak, nyomdokit .követte a'.
-,�_'Mélt óságos Drágfi Gáspár; ki�is bé-vett�,··,,a' Reformátiót Deretskei Demetert ól� ki
,, a' ·Szilágyban reformált Ja:001; Király' ide-

,. ,; jében 1500 •. tájan. '' 4 ·Mind, DráJ,?finál •
::. mind· Töröknél débb reformáltatott Pemp-

 . .  flioge� Márk, a''ki már 1522-b en a•· P rote
�;,; _ ··stán s Vallásnak Sze.benben ·nagy óltalmazója-

 " : vólt; · még ezeknéÍ-is pedig r_�g_ibb barátja �
 · · v.ólt Tun.q János Brefzlaui Püspök az Evan- · iéH°-m'i' ·.tudománynak, a' ki 1620, efzt. ,e, lott µiár_ Lutherrel és Melanchtonnal levele-zett:, 's a! kiról _Lutfi_er azt. hitte, hogy· �i·E�an gdika hitbe� h�lt meg .... ,.:,..

\ 

•
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-VII. §.
:A.,. XV_!. é� .X.Vll. Századokban P;otuíbzi 

, 17aliás_ra- tértt , ',1 azt vallott ,zevezeteu'/Jb , 
F�jede,melrnd, · G, óf'olma/t, · Br.rólwak, ',1 

Jta Úri Rwdböl vu,lóknal c Lai.ttroma •. ·.
�emmibóf jobban meg .nem lehet ítélni ·· 

>a• ·Protestáns Vallásnak fzereritsés· el-ter.je-.
dését és meg-nevekedését, �int azon Feje-
-delmi, és Fó renden lévo nagy úri Farnilí�
ák' Laistromából, kik· a' Reformátiótól fog. ·

1 
! 

• va fzinte iö-50-ig, a· mi, ·és más Vallá,on _lé- _,
vö Íróink',bi�onyságok. fzerént. ezt a· Val. _·.-;
lást vallották·, és közzúlök �okan _még ma is . · �
azt követik. Ezen Fo Uraknak, __._ de nem

. . 

mindnyájának - �aistroriát, Famíliák fze.
·tént, és. Ábétzére �zedve ekh�ppen írjuk
meg:

A • .
. � 

Álagili Fotni!ia .. -· .Bár6 Alaghi Já,zo,·, 
· 1.s60-ban meg-kérdezte a' VittembergaÍ The.

· ologusokat az eránt, ha meg kellene-é · to-.
·vábbra-is az Űr' Vatsorájában az Ostyát tar
tani'? vagy kenyeret kellene' a' helyett fel-

. ·venni? mellyre azok az·on efztendobeo Ju ..
lius' 28•dikán feleltek-is." - AJaghi Ftrentz. � 

' -Reg�u; Várának ez is örökös Ura , 's. a• .. · 
, Rákótzi 'Sigmond, Feles'égének. Alaghi Ra;.. 
t�linnak Attya, i. 605-táj�n nagy _hírű ember 
�ólt. ... . 

, ... , 

\ .. 



6• , P�oTss-r.·/ E1t��. _. H1s�. �II. R·. ' ·. :, .. 
·,' ·.Althá,i, � 1Gist?f, E�s.tachiu1; ·Farka��
,s Wilhelm Bárók; 1578-ban a' Haza',. Ne�
"ine;ei _köz-zé fel-vitettek� kikről Raupach
dgy e�lé�,e��k, . mint a' kik mái; �-.k. k?r .. az 
_A'ustriai . Evangelikusok kö�.tt Fo · eniberek-

'l k. . i . vo ta • . .. _ . , . . .
,_· -,fl�tia,,·:..:.: a' Ja�sÚ Péter,' �hy�gye, 1.s29�
.ben á' Mar.os és Körös köztt lévő jófzágá
)lan· ·t.eriefztctt;. �z ·Evangéliom, .. Val,lást =· 

. picllyet _h�gy j6bb-�n _m.eg fundálhasson, A- .
' e 1 . . ' . . • ·kadé_miákon-i's _taníttafoü a' maga költségén

néinelly · j6 -��hlé�y�égri ifjakat� kiket a'
,n,aga )ó(z4gába� . Prédik��ordk�á. t�lk ,Ii! 
lyeo ·tzélból taníttatta Vitus Jánost..:is elófzör
Gyulán, ·hol mi�dj_a_�t ·a,'_ R_efo;�átió' eleiJ
ke}dctt egy ki, Osk�_}a indúlni, �zután pe�, .
dig á� RrdödL fzépJn �Írágzó. Refo�mát�
Oskolában, h,ol Kqpátsi Ist.ván a' Gö�ög éi

· Deák nyelvekre-is o(et fzép_�n. ·meg-_tanítö��
t,al,-,_ Me_g-halál_ozyá� pe.ctig Anna·, ,iz. t's_,L��
•ánya Jaksit 4ima_ küldötte-fel ótet a' maga
. ' ... , .  .. . :• ' , . . ,. . .

. . költségén Melanchtoif hallgatására; a' kinek
.. 1.s.s2-b�ó. különös levelé�ei i� ajánlóti� 6tet�

.. • • • • J • ., • \. • .. .. 

• • 
1 Apojfi . ..:... Apafl'j György; Beth_len Gá_. 

-�of Fejedelem' _belső T_anársosa �. a· ki�ek .
. fetk� B�rbálálól fzület�tt !63�. ;Apafi �(�
�álr nev_ü fia •. E.z 1'661-ben E�délyi Fejed�;-

. .-!e.�!�é t-:�l�t�én, a •.�,e{ofmáta-:V allásna_k n�g_y,
jóltévöje _6s -óJ�alm_a vóh� A' P.atakról Bá•

. . ·-

.. 
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. tori 'Sofia é� Rákótzi Ferent'z által ki. vertt

Deákokát Buzinkai Mihály 6s Pó,abázi Já
n'o·s n'evtl Professoraikkal eggyütt. F�jedel� 
mi adakozásából hplált3, adván ezeknek.

[zárná.rá _mir:deó ·éfztc'i1dónké:nt ,600 forint�'." · · 
kat, és 400- köböl btizát; d� a; mit Benká 
hibásan. jegyzett-f..-i ' A' Deli'r'et_.z.eni �e�! ...
Collegium' Prrfessorai' tartására 3000 � a' 
Deákokéra pedig ·2000 ko •ót par�ntsoh min� 
den efztendöben, és mind örökké adaitátni; 
a' mit ha t�tízett aknai árron ott mindj��i 

( ·el-is adhattak� Apafin.ák ezen rendelése f.z�
rént: .,', Kegyelm·es�n; és se�t�·. p�ra�tsoljuk.�
,; á'r_neg-írtt_öt ezer kó_ s?kát,ha C0Jlegium�r1Ii
és Mestetiink el akarj�k ádni, aknai ári�ri
,� f�abado.s el-adását �·ngedje- meg kegyei�«::·
;, tek " • ..:.:, A' Diófaegi Ref. O_skoi_ának. t ��
tendönként ötven foríntokát adatott.-.:..:::. Mii
(ión Erd�lyt ai Aus_iriai Há�· ólia_Joja ,aÍá ad•·:·
ta; az Érdélyheb bé-vett hegy VaUásoknak
f.Lllan<,ió fzabadiágot fzerzett. _:_ 1663.ban pe�,
dig a' Török táborból vifzfza-térvén, és Sze-·

· geden· menvén ktrefztűl, minekÚtánna- a{
ott lévó Refotmáta Ekklédán "tk. fzomo-rú ál�
_lapotját.1meg-értette,. abaz fiép ·kegyelmes.-,
·séggel vóh. - . . . . ,

. 
. _; . ·. :- . 

Ártánd_J. � A:rtáAdi Hedviga; a' _Sz�va

�s Dráva kö.tlf vólu ReCorinita Ekkl�síákn.\l 
.. Ílegyes jóhe'vójölí. , 
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� B. ·' .

BaiJsfi . ....:. · .Balásfi Meinárdnak udvari · 
P�pja vóJt a'. leg·• elst

f

l'úl a· T_ifzai Refor,·· 
Superintendens Hevesi Mihály. 

Balajfa. - · E·zen Grófi Famíliából a' Rr• 
f�rmátziótól fogva·· a' XVÜI, Sdzad' köze� 
j'>.éig ncgy hívatalokat viseltt Protestánsok 

. vóltak:: mint Bal":lfa Me11yhárt 1533 _.. 1543 
-· Hontl ·azután Nógrád és Bars - 'Sigmond

Borsod 1540, · .--- .. ,ndrá.s 1575 Nógrád, - . - :
Jánoi 1.s62· Hont Vármegyék'. Fo Ispánjai. , : 

 

Ezen utólsónak, .,és még Balassa Istvánnak . 11 ,serk·entésekre és ajánlott segítségekre akar- � 
lfta Bol'ne�ifza Péter az egéfz Bibliát magya• 

rúl _kiadni.· --- Még ma-is: esm'eretesek a· } 
·i.v_agyságos _P.itli _Gyarmathi. Baiaua Bálint•
izalt-Jst-erre.t E,ie/r_ei, a' ki felett Tólnai Ba•

logh. lstván �nghvári Református P��d;ká• 
-tor és Espere�t 'tJalotti Befzéde"t tartott. Ba•
la�sa Borbála a' Török János· fzereotsétle_n

-.félesége, valamint· �Wmon és Lf:iLó, '1.6.s1-
_túl-i1. különös /óltévoi vóltak al Refor.- Val•
Jásriak,

- : : · Bánfi� · ........ Alsó Lindvai Bánfi Milrló.1 -
-�.57 l táján Szala Vármegye' Fo Ispánja," ki-

. nek udvari Papja. vólt K'oltsár,György. -· . 
-.,.Lá.ft/6 és . .istvan, amaz· 1°574, - 1,ss6. Ki-

. ,l(ályi Fö Lováfz Mest�r-, ·e'· pedig K írályi- . I 
F-o Al.italno� ," és. Szala' .Vármegye' Fo Is- · /

.. , · 
., pánj,i, ,

.... 
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· pánja 1554 ......! 1568. - Lo,ontzi Báró _B.fn.fji 
.F,relllz., az Attyától Bcnffi Farkastól. Vittem •. 
bergaba küldettetvén tanúloi, 1588 és i.ss9 
efar._ ugyap itt Rec.tor iHagnificus vólt. -

, D,enes;. Apafi Mibály alatt nagy vitéz, de 
a' Tanú!óknak-is jóhévóje vólt, tévén a' 
Kolosvári Ref. ColJ�giumban ·10. tan_úlóra. 

, fundát�iót, a• Veresmarthj O_skola' fzüksé-
' gére pedig, ho_gy a' Baranyai gyermekt'k . 

annál jobb móddal taníttassaoa-k, 40 forinto
.. kat advá.n. 

Barlt6tz.i -. Laj:r.ló, Zemplin ·vármegye' 
Vice hpánja. - Sándor 1642-ig a' Refor. 
Vallást követte; de a' ki c:kkor·a' R. Ká
tholika Hitre tt'rt által:- ' . .  

. . Bartsai - 'Mgmond, 1619_-ben_Pareus · 
Dávidot hallgatta Heidelbcrgában. - ·Afroi 
Erdélyi Fejedelem, a' ki irdélyben Univ_er�· 
sitást akart -fel-állítani, mellyröl való pia; 
numot el-kéfzített Apátzai, Csere János; de.,. az·Orfzág' sokféle háborgattatási miau ehe� 
lioz.zá nem foghatott... · . . . ,.'. 
Bátori., - E.z az· Erdélyi Fejedelmekkel,

. Orfzág'. Bíráival, sot Királylyál-is-ditsekedö 
Famili�,, a' Ref. Vallásnak követoje vólt. _. 

.,. . 8om,ói B,tori Anna. Drágfi. Gáspárnak fele
' ' sége l-550 tájban özve.gységrc maradván,Etu-

di .Batori. GJ'örghöz. ment férjhez, '• ketto.._ ·. 
·, jök, .akaratjából. tartatott u ·Óvári· •Ziinat· · ..

' 1 ' • • • ' ,• ,. \ • •

\ ' 

,-
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ezen· o .városokban. · Etudi Bátori István··. Orfzág: Bírája, és Fo · lspány, fdeségével
.Homonnai Eufrosinával Typográphiát állít• 
van fel Viso]yban �· magok jófzagokbaq_, a'' ·,-

. Károli Bibliát 1.s90. ben ki• nyomtattatták •. •,:,,_,
U gyao ö a' fiával Gergélylyel a' Varanói Ek·-

.. klésiát falukkal� tizedekkel, malmokkal meg-,.
ajándékózYán,mfg-hólt,160.s,pr:édikállv_án fe
lette Hodáfzi. Lukáts Ref. S,uperinteuclens. -
Somlói· .Bátori Gabor ctlsőben Bátori András
KardinAlimál tartózkodott, utóbb pedig Etse
di Bátori ·Istvánhoz vonván magát, ertol
g1Jy feltéteJld fi.'l,vá fogadtatott, ha el.hagy• 

. - ná a' l{atholtka Vallást; a' mit o meg-is tse.;··
�lekedett, és Reformátu�sá lett. _· Ennél fog-
\7a nagy tehettségO Űrrá lévén, .Erdélyi Feje-
delemmé válafztatott : · de 1613.bann me�-
ölettetvéo, teste 1.S ef�tend1-ig minden halor;..
ti •iifz.teletnélkul dugatott-el, · mígnem 1628-

ban Bethlen Gábor' parantsolatjából f'eje,

deleinhe-z ill6 modon temettetnék,el, Alvintzi

Péter és Tzeglédi János ·Re.for. Predikáto• ,, . l
rok tartván fdette halotti tanításokat. -
K,ris{óf Bihari Ft> hpány L.S70 táján, kinek·

· . Fel�ség• .Botskai Er'sébeth, Miklós és �si�-.
mon,d nevű- Fijait ,. ·•s Griuidin nevti Leá-
nyát_, a' ki Zamoifci János Lengyel Cancel.;. 

.' láriusho& ment férjhez,; a' .Reformáta Vallás-·
Dan ·,,.�e.veJtc .'fel,; de 'Sigmond idovel Ka-

I . -

l •
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tholikussá lett. - JJtvdn Lengyel Király,'.·: 
és az_ előtt i.571 - 1,576. Er-délyi Fejedelem. · _: · 
J:,rröJ PakJi Mihdly Egri Re_f. Prédikátor .· 
_Simltrhez. 1672-benn küldött Levelében így _· ·• 
fr: Pri1":eps· no.vus 7 ramylvaniae Collciona- · ·: ··. 
torem .Aulae habet hominem quemdam .simpli-·· ,. 

.cem lVOSTRAE, hoc út purat· Co,ifusionis,: -
sed infrd tntdiocritatem doctum. ln tius lo
tum ,ubJtituere voluit Petr. Karolium nutrum, 
�ed ,, natura q11um a conversationt ·Aulica ah. 
l,orreat, mum,s h'oc_ohire recu·avit &e. Feje. 
delen1mé lévén, az Evangelikusoknak meg-, 
parantsoha, hogy az o meg-holtt füspökjök' .

. 

Hebler Mátyás� helyébe 'tegyenek . mást.
A' Sociniánus �önyveknek · _ki-nyomtatását·
meg-tiltotta, a' kö.zönséges Stipendiumokat 
ezeknek kezekbol kivette. , Midőn pedig• 
némelly .Jésuitáktól arra ingereltetnék, �ogy 
·a• Protestánsok .eránt ne. lenne olly hajlan
dós�ggal; ezt fdelte: ,, A'. Népeknek, nem·
·,, pedig a'.Lelkiesméretnek vagyok Királya.'

·. , ,  Az I_sten e.z hármat magána_J\ hagyta.: ,va.

· ,,'lamit a' semmiből teremteni , - -a' jöven:.. ·
,, dőket elöre tudni, és a' Lelkiesméretell ·

· · , ,, uralkodni." · - · · 1· 

Battyáni; - 'Battyáni Orhan •1545 kö� 
·rul. Isabella' beh<'i Tanátso1a, a' ki mi\l'd·
Martinúzin;k a' Protestánsok' ke.mény Osto1
tának minden.ekbenn cllentállott, 1.546-

.i 2
.. 
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b.an ennek fzolgája által mr.g-itettetdt, nem.·

hagyván még a' koporsóban-is békét. meg
,+ hólt t teHéne·k, ki-veue_tvén·azt Martioúzi a•
.· Gyula Fehérvári Templomból,. és ganéj

ba ásatván· .• el • ...:..-. IJ0/d,r.1tir, a· kínek ud
v.ari Papja vólt Németh· Űjvarban Bejthe-· 
l_itván Túl a· Dunai Reform. Superintendens 

.· l.SSO tájban; a' fiát-pedig Ferentzet, Bejthc_
· Imre által, a' ki_ Istvánnak a' fia vólt,. tanít-
. �atta és neveltette. Ennék felesége vólt 1-'op- ·
p,ellobkovit:,; Éva, a'k inek mint a' Ref. Val

--:

, lás' nagy véde)mének, ajánlotta E{anisai Pál� 
fi. János Rt'f. Püspök: �r:any Temjlmaa, 1·nu• 
r.ibuium Au�eum nevü könyvét, melly. J 62�• 
b.en Pápán nyomtat tatot�- ki. , Molnár Al
ber tnek nagy jóltévöje vólt Ferentz, ki ál
tal az a· Németh Oj�ári Oskola' Rectoráúl 

. . . 

,. meg is hívattatott . ....... !!_<!:4'!L. vólt az, a' ki
-ft' I6c34 a.' R. Hitre által-tért; mell.v alkalma
.. tossággal Kanisai-.is Német Új várból, min

den. Pr.otestáns Papok' pedig 1s. �ap �Jatt 
az o -jófzágaiból ki-küldettettek.
· ... ,Bcb.-ch •. - Jmre, Fehé�vári Pr.epost, és

péyainak· nagy p�rtfog�ja. - Pelst>tzi .Be-.
hec:h György nagy óltalma vólt a' Ref.• Val
lásnak, a• -k�nek feleségének Patót:ai 'Sójiá
'J.�� ajánlotta Mélíus Péter .. az ó. Új ·Teuá
mento,nát.

1 1 
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.Beldi. - Pál, �ehó Szólnoki Fo Ispány 

. fo-k tanúlókat a' maga költségén küldött fel- _· . 
Akadémiákra . 1666 tájban:· valamint :Be/di
Sasánria .a' Veselényi Pál' feleség�, a'· Re-

' form. ,Ekklésia huséges dajkájának lenni ma-_·-..
gát sok rendben meg- mutatta. · , .. 

Benit:ilti. - Márton, a·_ Szólnai Zsinat-. 
·ban 1610-ben jelen vólt, · és mint Vice Pa-·
latin,us úgy írta ·magát" alá az ott kéfzültt
Kánonoknak. �

Beréni. ·- Ezen nagy és régi Família
a' Protestáns Vallást kö"vetvé�, az 1617. ·
tartott Protest. Jubileumot . nagy · örömök .
közt ülte-meg. ""� . . ·
. · · Bethlen •. - Gábor Erdélyi Fejedelem.
Ez a' Ref. Ekklésí-ák' fzámára Melotai Nyi
las __ Istvánnal egy Ágendát íratott, Magya�
nyelven. - A' Fehérvári Ref. Collégiumot�
bé-helyheztetvén · abba ama' Német· Orfzá-
gi Professorokat Alstédiust, Bisterfeldet, és
Piscátort, . virágzásba hozta, - A� Szig�ti
Oskolát,Gymnásiumi állapotra emelte, .-en
delvén · efztendőtlként ennek Rectorának
ó00. a' Deákok·' fzámára pedig 200. ko sót;
·a' Bétsi Békesség-•kötést meg�újította, �
Akadémiákon ·a' mag:i költ1égén sok Alum
nusokat ·tartott; � a• Bibliát 23-fzor olvas
ta kerefztül; - sok _Prédikátorokat, és a-·
z�knak gy,erm�keiket Nemeii rangga� meg-



., 

yi 

.: \ 70 Pn.oTBsT. E1t.1tL. H,-,T. II .. �. 
• 

1 • 
-ajándékozott; ·-· f Papi gyűlésekben öröm-' . ..,._. = �el .meg-jelent , -.. a'. k'ulso Orfaági túdós 1· ·· · _Pro(es1orokkal,: mint Pareussai levelezett; -p.' Debretzeni e.1-�gett nagy .Templomot,.· . meUy 6 efztendeig hevert építetlt;nül, megépítette, ajándékozván erre .20,000 Zsin-. delyt, 400· fzál defzkát, · c!s 1500 R. forin•tokat •. Az itt lakott Deák�ágon prdig e-· , gyebek közU azzal-is segített, hogy a' Czéheknek adott PrivilégiáHs Lev�leiben, azo-k.at arra kötelezte, hogy a' Deákság' tartá-: __ . sában bizonyo, summa pénzzel. vagy egyéb<-. :t,el segítsegál legyenek. - A' Szepesi Pufz • . ta' dézmáját-is meg-adatta a' Deákságnak. -

István, a' Fejedélem'_T
1

estvérje, 's maga-is �evé1 ideig Fejedelem, 1619-ben írta-be ma-. �át a• _liejdelbergai Akadémia' mátrikulá-ába •. - Péter, Hunyad, és ·Máramarosi . Fo Ispány-, meg-halálozvan, ·szilágyi Bén- ,1já�in V 4radi Ref. Professor mon4ott f�]ette, Hllpúi. Befzédet 1646-ban. -. Já11a1�·-· 
, .CanceJJárius � a' k_i• az el-fzéledtt Feh.érvári ... Oskolát Enyedre fzállította által,. mellynek JOOO forintokat rrndelt, -· a' Maros Vá- ; sárhelyinek. ·.aooo. · Az. Udvarhelyit pedig :;egéfzen. m�ga- fúndá:la 1647 - ben' Ie-tévér( fundasul 4000 forintok3t. -· hlikl6; J a• ki-·,· nek kofzönheti ·Erdély mint Cancrlláriu'snak_, ·. •.• ·az Erdélyt ille.to LeopoJdinum .Diplomát •. � . 

'. . . . 

; . J• ·------=--·- .L 
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;.!Jet�im KataÍin, I-l Apaffi Mihály' ftlesége,

-ajándékozott a' Dehretzeni· Ref. Ekklésiá
nak • az. Ú:r' Afztalához való egy ezüst po

. · _hárt • .- .és ezüst tál)y.irt; a' FeJiérvári Colle-•
giumbeli Alumn1;ts.ok' fzámára ped,·g ef.zten

·aonként· 100 for-intort ,· és 100 köböl búzát •.
. Bodó. -. Ft:rent:c, 1.s26-ban el-foglalván ' --·-,. "" .. az: .Erdélyi · Püspöki- jófzágot, ugyaa akkor

a'· Protest. · Vallásr.i tért által; ·.· -� '
I • • • 

Borllem�a. - Farlra.r, már 1.s60.ban a•'· .
Ref. Vallá"sn·a� nagy istápja v·ólt ;- valamint
Pál 11 I. Rákotzi György· Fo-Ge�érali1a, . -·
_a' kinek Leányát Annát· Lorár:idfi 'Susánna : �
ne_�elte.fel, ki i d6vel -1. Apafi Mihály' _f�le
sége, és a' Ref. Tanítóknak ts Túdósoknak
kegyes jól�tévojök vólt. · -..

· Botslrai. · � · Botsiai · Kláf'II, Efzeny,Tsapi Jánosnak kegyes, és· �z Isten' Ekklé 
siájával híven dajkálkodó _felesége, meg-hólt
-i.ss6-ban. · - Er.sébtth, · Bátori Kri-stófnak
Bihari ·Fo lspánynak -felesége.; ólly keJle
metes erk9ltstl Afzf.ionyság, hogy .az Erdé•.lyi Rendek az . ö emlékezetére arany· 's �-. 
züst pénzeket· verettek� Meg-hólt, 1S81-ben,
mínekelótte azon fzándékát · végre hajthatta
vólna , ·hogy a• Bibliát a' maga· költségén,
inellyet,a' fzegényeknek ingyen akart adni,'

; ki.nyomtauathatta vólna. - Botdai István
- ... Fejedelem.,· GyiJrgynell � Fia f minden Bots•

1 
. -- • . . �· � • ,,· • •• t..... '"� .. . ' '• ' .  
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kaiak köztt leg-nevezetesehb a' Prot: Vallás-·,· 
ra .nézve, mellynek jussait és fzab adsá�át · 
a' Bétsi Békésség kötéshe-n vifdza - fzerzet„ 
te, és meg-állította. - Ennek halála után 
nevnetesebbek vóltak Gábor; Milrló.r, .es 

.l.rtváf!. , Zemplényi Fo' Ispán, a', kinek u_ 
akkori Írók sok Könyveiket aiánlották, ne
vezvén · otet az iga% Reformdtió' ero.r oft. lo- ·
pá,iak. , · ·: 

e 
' • • R' � 0 : 

Csá!,.i. ·- Mihály, Izabella' Tanátsosa,. ;.
t

es II .. János alatt Cancellarius. Ez állott � 
ellent Battyáni Orbánnal Martinózinak. · a' 

jki az Orfzág' Gyülésén azt akarta meg-hatá.  
ro·ztatni , hogy a" Római Ekklés iától el-fza- �
kadttak meg-égettessenek. A' Vittemhergai ! 
Professorok több- Leveleikkel meg-kérték . \ 
ezt, hogy a' Sooiniána Vallásnak álljon �•- ., 
lent'; mellyet-� be�i, tellyesített. Heltai en .. - i 
nek költségén adta-ki a' .Bibliáj�t. _;,. Die- � 
nes,-·e-gy .�z Orfdg' azon N�gyjai közzill, · 1 

· a' kinek Csokás Péter, mint az Akadér;ni'á
kqo való jól•tévojénck, külömb külömbféle ··
�nnkáit ajánlotta.•- Ptíl és Láj;lá, a' kik .... 
nek, mint a' V_áradi Ref. Ekklésia' tagjainak
és dajkáinak ajánlotta Czeglédi György oda·,
y,al_ó Prédikátor a' Szent Háromságról írtt

, Könyv.Jt. - 1íri:fttii,a, Bethlen hván' felesé� -
ge, a� ki sok·. tan.úlókat. tartott Akadémiá• 
kon a• maga költségén. · · 

1 • 
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, : _.,. Csnpi. - János, a' Botskai Klára' férje.•:

Czaholi - Ferent:i, kirol Melius Péttr 
. ,mint a' Ref. Ekklésiák' fó jólté-vojéról úgy . 
·cmléke·zik, élt 1_.s6s táján.

Czobor -· Imre, Vioe Palatinus. 1.S72-
J.Sl;2, a'•kinek Leánya Ersébeth , lett Tur-

·zó György'· felesége. Ennek ajánlotta Báldu
inas Fridrik, Pho.,p!zorl,l'I veri Cat�olicilmi •' 
nevtl munkáját, melly a' Pázmán Pét<'r' Ka. ,._ 
laúza ellen írattatott. . . 

D. 

Darholt:ii ·- #enntz , Molnár .Albert' 
jóltévoje, a' kinek ugyan ó dt Summo hono · ·. 
írtt Könyvét ajánlo_tta. 

. 
1
- · Dardui � '.Sójia, Zólyomi Miklós',, Za-

rándi és Hunyadi Fo Ispánnak feleség_e, 
sok Árvákna� , és Reforbtátos Prédikáto-
roknak édes Annya. _ 

.Derifi - Fermtz, és .Mik/61, mind ktt
ten I.s83. � is90 Fo Jspányok. Amannak 
ajánlotta Scultdi a' Reformátusok ellen írtt 

1 ..Bypomnima tzímjl. könyvét •. ·. , ·.. . ·
' . ,Devilci - ·Ez�n nagy úri Familia egé-

. fzen áhal�jött a' Prot. Va-llásra ..... , . 
J)o!Jó, - I1tván, · nagy Hadi Vezér 16··. 

60 körúl, '1 a' S. Pataki Oskolának Felesé-
gével Sulyok- Sárával nagy j9l,tévóje�. )i-a-· :· 
· 1onl6 · indúlattal vjsdteteu-:.·egyebek között : 
ugyan: ezen Oskolához. Doh<> -FereRb Bani _. 
Fo Ispán. uso. táján. 
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_ Dragfi - Gáspár, ,Srafzna és Közép 
Szólnoki Fo Ispán, Udvari Papjaitól Batiii 
Andrástól, és Deretskei ,Demetertol bé-fzí
ván �• Prot: Vallást; abban, és kivált �· Rtif. 
Vallásban Dévai által meg.erosítetett. Nt!m 
go„dolvá,� pedig, mint Tolnai István írja, 
Gáspár, János líirály' él a' Prupölölc' mt!g-, 
IJ°á11tórUsolrltal, a' Riformitor, L. Tal'lítrík ·Óa. 
játfd-vévé, és fi.ívesen ólta/mar.á, 's olut tJp
ltilá Erdodön a' maga Városába,., · Er<lodön 
·nagy .. Oskolát ak_arván fundálni, Kopátsi
Istvánt vitte Tanít.óúl. Ugyan ö alatta tar-.'
toltak 1545-ben Erdodön .egy Papi Gyutést
a· Rf"formátusok; de · a' miról mások azt
irják, · hogy azt Bátori Anna az a felesé�•
gytUytöt;e vólna- oda öfzve, mivel az Uri.
154.S•dik efztepdönek az elején januarius►

2.S-kén meg-hal4loiott.
�. ·. - E.

,Efttt!rhá%i-..:.. Ferenb, a' ki 1600 �r.ztend6ben
az Evangélikusoknak Trentsinyi Zsinatjok
b�n jelen vóh , és Thur.zó, Der_sffi , Balas
sa, és• más Mágnásokkal együtt írta alá ne
vét az ott tett Végzéseknek. - Tamás, a' Vit
tembergai Akadémia'· Mátrikulájáha 15S9·
ben így .írtá bé a· nevét: Thoma,1 .Eftterháai
Galanthef!,d.t Nobilis : -a' honnan haza jovéa

írt eggy. 'mérges Könyvet a· Római Anya
/zentegyház ellen,•. mellynck Elöl-járó be�

. . 7 
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faé<léhen a' Reformátzió' fzükségességét m_u

to�atra-rrirg; az egéfz Könyvet pedig két' 
• -

1 

réfzekre ofztotta, az elso ré_rz• titulusa ez: 
4' lfri,6tr,malt e' földön vitédteda .Anyafunt-

' ,' egrhizáró/; a' másiknak:· . .A' Római ElrliM.
-1iJról, és ennek fejüöi az Ántilcristusról. lra- �� 
tolt Galá11tá11 1601- ben. � Burius az a 
Ekkfésiai Historiájában emlíú" még Efiter
hiz.i Gab,�rt, Istvánt, és fiarko1t, kik. köz
zúl ezen _két utólsó a' Törökökkel való u,.

köutben, mint Lutheránusok, úgy ontot
ták�ki hazájokért vc'reket. µ gyan ez a' Bu-:

TÍU!;, Ort_eliusra is igazítván az olvasóit, Efz
terházi Miklósról ezt írja: ,, Gróf Efzterhá- -
,, zi Miklós Nádot' Ispán 1.s4s-bao Aug. S• 
-,, kán Evangélikus Szülék tol fzületett, t. i. · 
,, édes Attyát61 Eftterházi Ferent:.töl Poson·, 
,, Vármegye' Vice lspánjától, édes Annyá
„ tói M élt6ságo1 Illé,házi 'Sofiáiól , Gróf 
,, Illésházi István Vice Palatinus' testvérjé
„ tol.- El-vévén felfségUl Mágótsi Ferentz

·,-,Kassai Generális' Özvegyét Desö·fi Ono-
,, lyát, · 1611-ben a' Mágnások közzé fel-véte�
,, tett; e' pedig meg-halálozván, Gróf Thur- · . :
„ z6 Imre' leányát vette feleségül 1624· ben
_ Eiechi ..,..,... Ezt a' Familiát-is azon Má- •
gnási F& Familiák közzé fz�mlálta a' Katholi-
.kus Státus, a• _kikröl az 1681 e.fztendóbeli
Oia:�_áa· a_' Felségnek b6-adott Feleletjébeo

.:... 
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. · -azt mondta,· hogy · a.z -Orfzág' nagyobb ré� '. 
fzét birták. 

. II. 

#antsi - ·E,: a' Familia a' Protest. Vat. •
]ást követte (zinte 16-s6-tig, a' mikor arról 
leg-elsóben Fantsi Pál. el-hajlott • 

. Fejirthói-· Ján�s, a' Magyar Ca·n'cellaria' 
· .Srcretáriusa, a' Refor. Vallást követvén,
-Bullingerrel levelezett: nevezetesen 1551 •

í _ .ben Ballingerhez küldött Levelében arról
tudósítja otet, hogy a' Ref. Vallás egéfz 
Magyar ·Orfzágon igen nagy fzerentsével 

: -terjed, a' mit 1külö-nösen az. o Könyveinek 
.. is )ebet köfzöQni. ·_ . 

.·: . Forgách -:- Forgáts Simon Egri Fo-:Ka. 
pirány 1568-ban, kiröl Melius Péter , mint 
a'- Ref., Vallás' óltalmazójáról úgy eml�ke. ·. 
zik ·, és Imre, .nagy akarói v6ltak azon Ma
g,yar Bibli_a• ki-a dásának, mellyról Bornemi. •. 
fza Péte_r .gondolkodott. � Nevezetesen· . 
.l�re Trentsényi Fo Ispán, 157.J-ban Decs·· 
12-dikén Bitsérol írtt Levelében azt paran.
tsolta a;ion Vár�egyei Protestáns Prédiká
toroknak , · hogy az Új Kalendáriomot bé
r,� vegyék. --:-- .. Miháty,· a· Vittembergai Aka-,·'
rlémia' Mátrikulájába 1587-ben így írta.be
a' nevét: Michael ·Forgách d� Gyme1 Baro.

P.ázmán P.éter' •bizonysága_ fzerént, Kálvin- -
nak - l•llitatioriú Beligion!1· · Chrijlian_a · ne-: 

·,.· -
._., . 

.·· .. � / 
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! · · ... vO Könyvét úgy tudta, mint a' tb újját •
.Forgáts. .Mária, Révai' Felesége, a' kinek ,a ... 
jáolotta eggyikn'ek Zvonarits az o. Magyar. 

• .
Prédikátzióit. 

- _, ·. 

· ·' ·· Frangipán ---- Kata'in, Perényi Gábór' fe•·
)f'sége , 'a' ki bár a' Prot.- Vallásra hajlott,.
mindazáltal a' báttya Ferent:c Efztergomi
Érsekf; igazi

1 
Papi fzívet hordozván mejjé• · - .' 

ben, nem neheztelt ezért o reája: a� mit az-·· 
. _:zal mutat.ott-meg, hogy testamenton1ban i." ·. 

! 
.•. · gen drága aján.dékokat hagyott néki. tJ'd. , 

· vari Pai,ja Komját{ Benedek által, Pál' le.v:e:..,. ·

1 
.. , leit magyarra fordíttatván, azt 1635 - ben

· Krakkóban ki-adatta, 
f

1 . ' . ,. '"· 

:·
Gálfi - '.Wg112ond, Erdélyi Cancellárius 

Báthori 'Sigmond alatt, a' Refor. Ekklésia' 
nagy védelme� 

- Gétzi -· JJno,, Báthori 'Sigmond' gyer• ·
mekségé�eo Erdélynek Gubernátora., a Re
formáta VaUásnak , &rmt:dzel; . .Andráua/ • 

:· és Lájzlóval nagy jóltévoje_ •. _ · . , 
G,Yulai .:...:- Pál, Báthor.i István Lengyel· 

·· Király-' Secretáriusa, Báthori 'Sigmond alatt
pedig Erdélyi Cancellárius. � .Borbálll, Ré•. ,

, , vai Ferentz' házas-társa.· . · ... ,, 
,
. Gyulaji,·-':'· Ez a• _familia·.1.s,o táján 

egéfzen már ·a: R�formáta .Va_llást kö�et�e, 

_· ,. Dl�llybol _l.S7é• b:n r;,-{'l�fi Láj.z.ló .a� Er4�1.Y.J
r- l -w. 19.1., :�//?7r · _ - . · ·., 

. , •, 
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Seregek' Fo Vezérje, Eustochi�s Le1td r pfi., - . 
. dig 1.s9_0 �örül, Bátori 'Sigmo'ndnak , · .a' , -
,Török 's egyéb Udva_rokhoz küldött követe. ,.

Györey - Brafldmburgai · Markio_ 11• 
Lajos' Tutora, a' ki. 15�-ig az Orfzághan -. 
lakván, Lajos· Királyt úgy vezette, hogy- · 

. -addig a' Luther' Követoinek semmi. bajok 
sem lett •. Minthogy G_yúla Várának tulaj--

" ·doQosá vólt; hiheto , hog_y a' Massaiak , -
·' Ladányiak , és a' Jaksit Familiák, mi_nt

. fzomfzéd bírtokosok, o általa esmerkedtek-·
�eg a' Ltgher' Tudomány,áv�l. 

.fi. 

Hagymd1i- -- : Katalin, Botskai Fejede-
lem1 felesége. . 

:' Balldr - Gábor; 1630· ban jóven által 
. -a·' Ref. Vallásra, Helvetiában tanúit, és I. . 1 

Rákotzi György 's l. Apafi Mihály alau-ro · 
hívatalokat viselt. '· _ . 
·' Homonnai v .Drugdl, -· I,tván, .Zem-·

'-plényi Fö lspá·n, a' Káro_li BibJiája' ki-adá
sában 1egíuégi1l vólt� -. .Bá/Úit , _ Orf zág 
,Bírája .,:,{ kinek Balog ltsváii •Ungvári Ref • 

. Predi�át?r és Esperest ·írta meg. 1609-beo 
- .a-z Epitáphiaroát •. -- _

Bor,vd�h. � Már,lr ,- 1554-beo Sziget- Vá•
1 

ra' Commendán1a ,. - és Szeged_i Istvánnak .. :
nagy ke,dveÜ9je, háségéért I. Ferdinándtól

. Jjí.rává tétetett. - Bertalan, Budának, Nan-
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dor Fehérvárnak Kapit&nya, a' kiroJ Spond�
nus a.zt mondja, ho�y Luthernek Apostola 
lett v6lna--......M_�yar Orfzághan. ·-:- )íás_imir,-

. a' kinek Láskai Pé1Ú 1.S81-br.n de adoratio
ne Dei nevU Könyvét aj_aolotta •. -� Horváti& 
Stánsit1 Gergely, l'véhr nevU J ófzágában Os
kolát állított�fcl, melíybe· küls6 Qrfzághól-\ 
is.hozatott· Profossorokat, és ugyan abban

m·aga is 2. efztendeig taníto1t, _állítván-fel 
, · abban a'Tanólók · fzámára egy Bibliothékít-is. · 
, 

I. 

Illésháiy- - Istvdn, a' Bétsi Békességkö• . 
�ésre a'- Botskaf réfzén valók•nak- köldöttje, 

_
mellynek meg-kéfzillése_ után Palatinussá té
·1ettetelt-;· 1609-brn �eg-halálozván � a' Ba-
z-ingi Evang. Templomban temettetett; mel
lette fekfzik Pálfi Katalin felesége, a' kföek .
Udvari Papja Duch90 Florián a· Zsólnai Zsi
natban, mint küldött·, jelen vólt. - N e.m lé- ·
\'én gyermeke, 1/lésh�zy , GáJpdrnalt testálta

. a· jófzágát; de úgy ha Evangelikussá leízfz, ...
· a' mi meg, is l�tt ,- 's mind k_c,tten a� Evan-·
-gélikus Oskolákra- 's Ekklésiákra fzép fundá-
tiókat tettek. � A' Rosembergi Templir
mot, htván, és a' Felesége építették újra i
mint az azon való uen írás mutatja: · 7tm-:
pore · R1,dolphi JL R.\-Jmper. M. Dn; 1-:,'tep·h�
nu1 de llllshá%a <:. C. Líptoviensi1 et; M Cu<W-

. . ri� R. .i. ... ,t .M.- �n. C11.1harin• Pti!ffy• é1�
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,or, 1ua r.ta:dific'ari hoc Templurn curarunt a •. 
158_,5. ·. - -Gáspár' ·fia Gábor. Pázmán Péte.r . 
által a' R. Hitre álta-1 téríttetctt; de ,bz.itsy. 

· Éva felesége- altal újra az Evang. Vallásra
hozatott által. · · , 

Jmrtj/y - Jáno1, Báthori Gábor' idejé.
ben .•i'ta:uum PrauÚlen1, a' kinek segítségé
vd építtetett a'· Diófzegi Ref. ·Templom,
mint· a-z azonn vaió í_rás mutatja, a' melly. •
így van: Anno 1609 Hoc Templum exjlru.rit ·

, ad gforinm Dei fampiternam omnipotentis Spe- · 
c.tab .. ac .Magnijicus Do . Joa11. Jmrdfr de Szer-
dahely. ·. · . ,

. . . 
, K .. ,. . 

.. : . Kanisai, - Orsolya, Nádasdi Tamásnak 
a• Protestánsok' ama' nagy dífzének felesé-

. g.t, kiknek gyermekeit ta,:iította Silvester 
vagy Erdos ·Jáno,s, miaekutánca Vittember-
gahol vifl;fz:a.jött :vólna. 

. 1, Kapi. - Jrzdrás,-J, Rikótzi Györgynek-
163·_2 körül belso Tanátsosa, '•s Kolosvári 
Fo Ispán, Alvintzi Péternek jóltévoje; ki- ' 
nek a• fia György több Vármegyék.' Fo Is-

, 
·, pánja � a'. Reformáta ValJá�nak nagy éket'!'
- �.é_ge volt.· � ·., :.• .. ,

�- , Káfolyi. -:-- Mihály,··. mint N. _Károlyi 
BátÓf'ól /és'jóltévojérol, úgy �mlékezik Mol-' 
iiár Alber<. �- Károlri 'Susámia .Ue.thlen. Gá-

..... ·�,u'.felesige, �� a' Refor.má.ta Vallásnak nagy 
· . · '· . . • · : . . kegyeuégtt
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,_. kegyességii jóltévoje. - Lóftl.• '587 -Ja-· .

no, 1.s99-ben haláloztak-meg.·· : 
. · hapr<>nt:r.ai, - Györ1y I.Rákót.ziGyörgy' 

. belsó TélnátS'Osa, a' kinek ajánlotta 1641-
ben M_agiorosi Elek, mint Academiákoo . 

1 

· is AI.umnusa, · Panoplia Cliri.stianc nevl
k·önyvét. 1 • : :. .. • ' 

. Kemény. -.Jáno.r, B�hh;1'1árnak �a t Er'!' 
délyi _-Fejedelemmé lett 1660 ban • .'_ E.z Írtlf. 
a' Tatá_r fogságban 16-.ss-ban. a'. Gilead/Jeli 
Bal.tamomot, ruellyet.Lórándfi 'Sus4ona 1óóo-·_ 
ben s� Patakon ki-nyomtattatott • 

.lí.endi -- Antal, 1.S.S 1 táján nagy te kin- . 
tet(l Méltóság Erdélyben, a' kinek ·ajánlot
ta Heltai a' Ref:egségről írtt könyvét. -,- Sán
dor •. _Cancel1adus, és több Református F(j 
emberekkel B,átori 'Siimond' Tutora,, a'· ki 
Csókás Pét�rt egyebek k.öztt a' maga' pén:-
zéii tartotta· Akadcmiákon.• .. , 

Keretsittri. - Lóftl&, ·•• ki 1-.s.s6--ban 
Gyul4nái' a· Sereg' vezérévé lévén, a' Tör�-
köktol el-fogattatott •.. · . 

. .lfollonits. - Sige/rid, Károly,·_ és Er
ne.rt, .tsak hamar a· Rcformátio ut'án Ma-gyar 
Hazafisággal és jófzáigaÍ meg-ajámiékoz:tat- ·• 

. váo , az: .Evangelik.a Vallásnak dífae és er()I . 
védelme vólt. _; .lí.olloni.ts Sigfrid a• Csá
_'fzári �ereg' Fé

s 
vezére, 1.ss2.ben a' Posoni 

Vár alatt, Rei fa;' Anarás Luthranu·s Preli-i-
. ! 

(' 

• ,! 
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�átort vitctvén- oda 0UdvarL P�pjátl,I, eggy · 
Házban tartatta ott az Evangelikusok' módja 
fzerént való lsten'i · ti fzteletet.. Ehez küldöt
ték_. le, ·mint eres Luthránushoz, a' Vittem- · :\
bergáiak 1686-bfn az_on Gensurájokat, melly- · 
ben azt mutogatják-meg a' Peltz' lrásiból t 

hogy Peltz K:iJvinista vó_Jna. 16u,ben pe• 
dig ,ugyan Kollonits Sigfrid, Zvonariu-�1i
hály ·Túl-a:• Dunai Luthráims Püspökhöz ítt _ ... 
eggy-·Lev�let., rnellyben · kéri ötit, wint
:hite' forsosát\ hogy: Evangtlikus Papokat
küldene ö hozzá, kiket az-o jóízágaiba Ta- · 
-riítókúl bé- vipne, így vegezv.ú1-bé. Kollo•
-nitt• az o Levelét: ., Mé'g-is fteretettel kér.
,, jak k��yehne�et·, ne f.-ánja érttliink va- �

· ,,-,.16 fáradtságAt � .és ezen dologban légyen
· ·,, kegyelmed ·fegítségg"I; 's ha ·talál ke-

.. ,, gyelrned ollyakat, adja tud•unkra kegyei .. .
,, rned. · _Mi mindjárt érettek •küldvén, ·és . }
,, ho-zzán.k. hívattatváp, mindenképpen, 's \

•,, mindenekben úgy meg,alkufzunk o kegyei. :;
. �, mekke), a' ki�n-· ö .kegyelmek„ is brnne
· ,, contentusol\ lefz�ek. - Ezul az Úr Isten·
"'·,, tart_sa. Dar·um Viennre 29 Octob. 1611 •. 

, • �, AdmodÚru Rev. Dom� Vestr� Servitor, :et 
·•i,;'amicus parat.is1imus. S; a Kollonits m, p. l6 

Kvuá1otr.i.· -- ·Farkas, öf.zve .. ).árván k Ü• -
-fombféle Academiákat, . Báthori István · és 

. Kristóf alatt Can.celJarius és 'belso · Tanátso1 
· v��

. 
- .

; . 
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,· Jínuith. -- János, Liptói fó Ispan7. ' . 

L. 

Lad4nyi Familia, melly a' maga j6ftá� • · � 
gában maga kívánta a' Protes!áns Vallást ter- · 
jefzte�f, élvén le.g,inkább .Gálfaéuí Tamás'· 
kgítségével� . · . 

. • Lengyel. Ez a' fényes Familia, melly 
T"óti Lengyelnek hívatta . ·magát, hogy a' 
·Refo:rmáta' Vallást követte;- bizonyítja ·a· Sz._·
.Gróti Matric�fa; mellyben Kanisai Pálfi Já ...
nos Ref. -Predikator és Püspök fel-Jegyzet
te, hogy ez a' Família a• Kis-Komáromi Ref.
Templomban élt jiz Úr' Vauorájáról.

Listhi.. - Jáno1 és /dván Bárók, az el
·s6nek Leányát Anna Rosinát 1s96-ban 
z6 Stanifzló '{ette 

Ló11rai, Ez a• Familia a' mai napig!a 
R eformáta Vallásnak követóje és ékessége-; .. 
�ik kö.zzil! a• régi idóben nevezetesebbek. 
vóitak 4,ma ,· Kem�ny János' Fejedelemnek, 
felesége, a' ki Szathmári Baka.Pét�r fzerént9 

a' Reformáta Ekkle1iáknak különös jóltévo-
. / . . 

je vólt. - Klára a' nagy Teltgdi Miklór', és-
A�na, .Veselényi István' felHége; mind ker,. 
ten ritka kegyosségd, dajkái' a' Reforniat� ,. � 
Ekklesiáknak. 

. 1 . Lorán'tfi •. - Mihtl{y, 16is-ben több U;. 

radalmaknak és . Váraknak Ura; a' ki'nék _' egyetlen egy· tú.d61 é1. �éldáa· · k.egyeuélll. . 
. · . . .. F _.a. .

\. 
' . . 
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Leányát Stt"sanmit 1-so Rá�ótzi György vet-
te feleség(il, 1616-bao,a'ki azo·p kívö.l,hogy sok túdós embereknek munkái_t ki-n_yomtattatta, mag:>-is írt eggy könyvet, mellyet Mó' su és Profitált titulus alatt .1614-ben Világ eleibe botsátott. Férjével a' Pataki Ref. Collegfomot· oÜy' V;irá_gzó, állapotba· tette·, · _ hogy. az a' maga A�any idejét akk<1r el-érni látt��ott� _ A' Váradi eollegium' 1 fzámára-is . 'adott há�om ezer forintokat;· melly fummát · a' Város-is pótolván, nem n,efzfze a· Körösön lévő négy .. kövil Malmot ·eggY. kis Falutská-val eggyiltt a,z Oskola' fzámára meg.vf".lték • .:,_ Nem tsak a.z Erdélyi és Patak körül lévó♦hanem még i Tül a' Dunai Ekklésiákkal-is köziötte jótéteménnyeit: mint p'. o. Somogy , Vármegyében a· Kis-Komáromi Ekklésiával, m�lly régen_ egy- vólt a· Jeg-fényesebb -.Túl al Dunai Reform. �kklésák közztil, a' meJly;. nek épület'eire i6.so-ben három fzáz húft . ·talléro.kat -�dattatott; 
" · _ ':, Lo.1sont�i ....... Amta� Ungnád Kristóf'Horváth ·Q:rfzági Bán' felesége, a� kinek ser�. 

.., • • , · nentésére írt� Börnemifza· Péter az 8 Post•. 11 Í á Í t • , · ' · . · .'

M ,. ... : , :-· . • . ' . . ·, · •, - . . Mágótsi. - Gáspár,; több Vármegyék' !· Fé;' lsp·á�ya, ·_Melius 
,
Péterrel sokat levele- .. i

1 •· • • • .zett.. . A' .V, isoJ_yi Bibliának ki-ldáaán Ö•ÍS 
, \ 
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· rajta vólt. Academiáko� sok_ Tanúlókat táp•
) lált •. :A• 9.5-dik Uíts'éretet az Énekei Könyv-

.ben o kéfzíteue, �i. jovén annak. 12 els/S \ · ' 
verseiböl az o neve. 1546-ban az Egri Ka
pitányságot úgy adta néki a' Király, ha sem . 
Egerben , sem a' hová az ó hatalma ki-ter-- . _ 
jed 9 a• Protestáns Vailást nem tcrjefzti. Más· 

--�_· Va!lásbelieket ó nem üldözött: de a' maga 
ValJásában mind végig meg-maradt. ,- An. 
drás, . Beregi' és Tornai. F.o Ispán; Acade:.
�iákon 1584 körül sok Tanúlókat tartott, 
kik ·a• Kálvinus' követoi vóltak. - Ferentz;·

,_ 

Királyi Tanátso_s és. Fo Ispán, ·a' Beregfzá
fzi -Templomban t_emettetett-el i.611-ben. 

.Mária. 11-.dik Lajos Királyunk' Felesé-· 
, ge, a' kiröl oda lejjebb·a• Kir�lyok' r�ndében 

_fogunk fa6llni. ' ' · 
· 

Mauai Méltóságos Família', ��kés és 
Bihar Vármegyékben 1523 - tól fogva •-• 
meg-tifztított .Vallásnak követ0jé vólt •. Ne
vezetesen Jmre már 1550 körül nagy párt•·. 
fogój.a vólt Kálvin' tudományának,· úgy a' 

. Gyulai. Reform. Oskolának-is, -'mellyet·pén
zével,is· segített. - Euláliában ♦ a· Mágótsi 
Gáspár' ritka kegyességtt feleségében hason•· 
ló lélek lakott, a' kinek Meliu, Péter oggy 

. kt?nyvet ajánlott, mellyben azt ígéri•,, hogy_. _
. _,, uori földi jók helyett, mellyekkel az Isten-
,,, féloket táplálja, a' Kri�tui aranyoyal p�éme- . . · 

1 •. 

• 1 
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,, zett �rzoknyát .�d . egekben;·-· Margit,
Pá.zmán Miklós Bihar · és Zabolts Várme
gyékbeli nagy bírtokos Ornak elso fel�sége,
a' -kiktol fzíllettetett Váradon. mint 'Reformá•
tus,fzüléktéSI, ama' Magyar Nemzet' akkori·

. é'keuég• 'Pá�má'n · Péter Kárdin,dis, és Ór- \ 
, . f faág„ Prímása,. kihez hasonló Túdost az ak-

·kori Romai Anyafzentegyhaz keveset, Pré- ·
dikállót pedig talán eggyet „ sem ·-mutatha
t�tt. ---: Közönségesen ( hogy ezt itt meg
�inlítsem) ügy tartatik, hogy Pázmá,n Pé
ternek_, tsak az Annya vólt vólna Reformá
ta·, az Attya pedig Katholikus, -.. némely-
Jyck pedig ínind Attyát mind Annyát Ka
tholikusn.ak írják:·. de ·ho�y ezen állítások
közzül �ggyik sem igaz, és hogy Pázmán- ·.
nak mind Attya D,1ind Anny-a Protcstánsqk

, voltak; vil-ágos az akkor\ Pápának uon Le
velébol, mellyel ötet ,. · a' �inek mint Eret„ 
nek fzQlék.tól · fzármazottnak, , az . Ekklésiai · 
Törvények fzerént .E.rsckké lenni nem lehe„ 
·tett vólna, 'az Efztergomi trsekségben aa
Apostoli fzent Szék Dis.pensati6jánál fogva
meg• erosítette� Ezen Levélben nyilváQ ·
mondatjk' hogy ö Eret'ndt faalélrtol ftár��-

. 2ott ,. él ert:tnelr1égben-i; neveltet�tt •ftl; de •,.

mellyel 13 efiteJZdoi1coráhan meg-gyo�ettetésböl
_·el-hagyott, _,, Cum igitur, úgymond, Mat;'t ·

· .•,, _thias' te ad dictam Ecclesiam _nun� Pasto•.
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,, r,is solati� destitut�tn pc.r fuas �iteras no-.·:· · 
,, minavit; tu vero, qui ex Parentibu1. lu:ere:-. 
,, ticÚ. natu1, et ín· ht:ert.ti ( quam taf!',tll iicut 
·,,fi.de diglla relatione accepimu,, in XIII. a:ta•

_: · .,, tii t u� -anno convictr.u abiurasti) edu.catu1 
· ,,fuisti • dictre Ec-cle�ire, absque nostra, et

· ·,, fedis Apostolicre di�pensatione� pr�fici non
· ,, potes. �-' -· ·. Lá_sd Svorényi Jas Privatom
. Ecclesire Hungaric.e Pars. I. p. J 9· · · :

Majiát - István, Erdélyi· Vajda. eJ-fó. _ 
gattatván a' Törököktöl, Konstantzinápoly. 
ban Török Bálinttal eggyött a' hét Torony

-b, záratott; hol a' Kálvin' tudománya fze-
. rént' írtt Predikátziókhan talált� unalmainak 
�nyhúlését. Gábor fiának írtt egy Levelet, 
mellyben azt adja-elo � hogy o mit hifz, és 

! · hogy a' Fia .is a' Reformáta Vallásban ál-
• 

1
· 'landóúl _meg- maradjon, arra kéri. . Meg- ,

bólt ló.SI· ben a' fogságban. · Feleségének · .
��dasdi l\nnának ajánlotta Heltai az új,' 

.. 

· Testamentomot, k\0adván azt. �agyar nyel�
vcn 1.s61-b·en. · · · 

itlatskási - Boldisár, Beho Szólnak' Fo-Is • 
. pánja ,, és az Eoyedi Collegiumnak 1671 kö- _·�.

rül Cura_tora. · · ,. · · • 
II. Maximiliá11 T.1ríftár él- Magyar Ki.

�ály, a' k1r{>l a.' Királyok' rendéqen fogunk•
· :-fzóllni. , _. .. . 

.. Mir,y � Mihály, .. Vice f alatin�1 i.s6á

;::: 

. . a 
i 
1 
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. / 

· -1.s12�ig, a' kinek, és Anna nevO Leányának . ,
� emlékezete a' Nyitrai Evaae;elikus Ekklésiai_

..- Társaság· Jegyzö könyvében -f'el-mar-adou. 
N... . . <. 

, /Nar!ányi -1,tvá_n, nagy �írtokú Fo ein- ' 

-ber Bihar Vármegyében és _az Evangelio1ni
Vallás' terjefztoje.. ·� 
· Nídas di _.. Iamá1. Palatinus, 1526· ba
Spirába a' Német Rendekhez küldettet 
hiheto ezen átjáb�n esmer�edett meg· a' Lu
ther' tudományával, annyira,. hogy 
1537 körnl levelezésben-is vólt Melanchton-

.- nal; · a' k.i egy .1537. ben küldött levelében 
· · azon örömét Jelentette� · hogy. Újrzigeten

téglából Nádudi egy Protestáns Osknlát é
píte·u, · me-lJy mellé állított eggy Könyv
nyomtató mtlhel_yt-i_s. Az Oskolának. Erdos.
·János vólt rggy darabig a' Tanítója, -a' kit,
mivel Melanchton néki különösen ajánlott,

. U<),vari• Papjának fe_l;. is vett. -,.,, A' Typo•
graphiáról.Jejjebb fzóllunk. -, , A' -Horpátsi
.Evangélika Ekklésia' Jegyzo Könyv, rzerént,
az oda való Lu.thránns Papnak mimlen erz..,

Íendoben eggy hof.zfzú ruhát tsináltatott aján;.
··dékban. 7 Hasonló. óltalmazójll �6h az �-

, vangdika Vallásnak Ferentz., �• ki a' Csepre.
·. gi · Collegiumr61 eléggé .esméretes ,· és· Pá,,

a· kinek -ajánlotta L,ethenyei i63a-ban a' Kál.'
1Jiniltfr' Magyar Hármoniáj�' -1neg-hami1ét6. 
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1tí.t , -- n�m külömben Ánna, _M.,,ajláth Ist.
.ván-, és Judith, Révainal:< Fele1ége ; ama:.at 
· a' Huabéli Tádósok ,- ezt pedig az Akadé-

✓ • , íniákra· járó Tanqlók áldván jó-téteményei�
· ·kért, ·-_.· · .

1Vyaka%Ó....,,. Antal, Váradi Kapitány, '1.

J557_-ben Bihari F6 Jspán, ki-hajtván Vá •.
radból a' Barátokat, a'. Kálvin' tudományát
ott divatjába hozta, ,é& az Oskolában Sas„
vári Gergelyt tette Ieg-elso Református Pro„
fessornak.

l'lyári - Ferent:i , Honti Fo Ispán J643•
b_an -... Pál sok Vármegyék' Fa Ispánja,,
a' kinek Özvegyének Várdai Kat:i!Jnnak. a. ·
jánlotta Margitai Péter Debretzeni Prediká�

, tor a' Hifuli eggy Jstenröl írtt magyarázatját
:i.6%4,bt'n, -... 1,tvá�, fdeségével Telegdi An
_nával, midon a•· Varanói Templomot a•
Francisoanqsok el vették; bár. Fóldes Urak
vóltak, de oggy fzót sem tettek ezen hatal„

. maskpdás ellen . ..;.,,_líatalin,Tµrzó Imre' felesé
ge; de a' .k-i ennek halála után Efzterházy 
Miklós Palatinushoz ment feleségill � a' mi„ 
kor at a' Római Kathoiika hitre tért által. 

'.Németi� Perent�, a' Tokai Vár'·.Kapi., 
tánja' ,. a' Kálvin' tudományát vallván, n é. 

· �i ajánlotta . i'1eliu; Pét,r illy tzím alatt ki•
adot.l Katekhi smus.át: A' Kuef:ityén tudo•
mán1nalc ravid�d�n való 1ummája. Áz Ajánló

. 

. 
. 

-

-:· .. • <. .. ► ' ' .. 

. j •' 

• 1 
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Levél így végződik.:_ Irta,n te. Nagyságocl-
11alt. u !tis ltiJnyvet, kérem Nagyságodat, ve.• 
gy,: te Nagysága io neum·, és légy dltalm_a a' 

' .Béliál lre$y porn�hi� ellen ez Konyunelt. Yá-
lr. Snmogyi Péter Mester.:- Melius Pétér . ' 
Somogyból (zármazván•, és elefn_te a'. Deb.' ;

- retuni Oskolában-is tanítván , azért nevezi �-- magá� az akkori rofzf�. faok�s faerént: · So-
mogyinak. 

· 
, �-

/ ó. ""' 

- Orbai/ - Márgit, a' nagy Török Bá
lint, nnokájána�·-- �álintnak a" felesége,· •s 
an-�a� halála után .'\paffi Miklósé� a' ki
Küküllo Vármegye' Fo Ispánja vólt. ' ·. 

0rj%ág � lllona � Perényi Gábor'. fele.,
sége ;·_ férje mellé_ temettetett-el 1669-ben a· 
Sáros Pat,1ki Reformátum Templomhan. -
Borl,á/a,; elafzör Török Ferentznek, azután 
Gróf Ecknek, utoljára_ Gefzti Fcreniznek fé- ,, 
lesé�e; buzgó Refor!Dáta Afzfzon'yság, a' 
.ki, HeJlopa,us· Bálintnak _a' K_erefttyt!n Rit' há
rom.fi ága,atiról írtt niunkáját 1574-ben ma-
ga költségén ki-nyomtattatta. - Krist<if, 
Orf'.ág _Bírája, kit I-10· Ferdinánd sok Le. 
velei által arra intett, hogy hagyja.el a' Kál· 
vin' taclományát;, de _o abban meg-maradt, .. 
é• 15,67-hen _ a' Csej tei Tcmplombari temet-
tetett-ei.. . 

· · 

; • . 014.fj ,. ·e,en !Méltóságó1 FamÜia. 1522-, 
töl 1fo1va 8.21 Evaogefika Vallást köveHe ,

1 • 
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mint u az· Ostfy Mihály Fo Inspector fel_ett 
mondott Halotti Befzédne_k ezen tzikkelyé• - .· 

. bol világos: ,, 1522-ben az· Aug: Con-fessio 
·,, fzerént_ való .Evangeliomi tud'omány Or
,, fzágunkba bé-jov'én; crzen Úri Famili� azt 
,., bé-vette, és mind azolta,. noha azért so-

,.� .. ,, kat fzenvedett, _és .sók k.árt val10tt. mint 
/: ,.,azt tsak az Afzfzonyfalvai Várának puíz
: ,, tasága-is mutatja, meg-tartotta. 

. :- '. .. Ostr<1r.ith -:- 4.ndrás., 1610-ben Szolaán 
: , :' tartott_ Zsiqatjokban az. �vangelikusoknak ·
· jelen v6lt, és a' Mágnások köztt harmadik, 

llelyre írta i· maga nevét: Jáno�, ez .is Bá.: 
r6 ,' tanúit�• Vittembergai Akadémiában;, a'. 
}lol 1616-ban közrmséges helyen disputálr.h. 

---7, Mátyás, a'. kinek Felesége Révai Sido
nia , az Evangelika Vall.í.s' kegyes pártfo
gója v�lt, 

P. 

Pac::dtl, -. FereNtz·, Báró, - a• �inek a'. 
: Balassa Familiábnl való Feleségért>I min.t 

jóltev0jérol úgy emlékezik Molnár Albert�. 
Ennek fia l,erent:i éppen akkor írta-hé, nevét 
a• Vittembergai Mát.rikul.í.ba, mikor Gróf 
Turzó Imre vólt • a:z Akademia' ;Magnificu, 
,Rectora. 
·: Páljl '_ l(atalin , ' Palati.�us llléshá�i. István Felesége ·; .. a' Ro.sembergi Templo-: 

mot. e.zek. ketten építették-meg. � Já
n

o,·, 

.. . : " 
: ._ 1 ·;
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a· kiröl úgy f.r.óll Bod Péter', ·me�-neve�
vén Erdélynek J.580 tájban a' le-g fóbb tudo.
mányti F� Urait, mint ige'n túdós férjfiúról. 

' ' ·· Patót:i - Eze.n Reform�ta Vallást kö
vet� Fa�liliából sok' hafznos, és vit�z em
b�rt'k kertHték: mint .1!ikló.1, /Jámt�, György, 
Baldisár, és 'Sófia, a' Bebek György' fele� 

� -•��e , . a' kinek. ajánlotta Melius Péter a'
Magyarra. fordított· Sámud és Kirdxa�• 
ianrveit Meg hólt :J:583-ban, Somlói Báto
ri István temt<ttetvén ótet el a' Küküllói Re„ 

. formátusok' -templomában. 
Pemjlinger -.. Száfzok' Grófja, Grin2e• 

ustól , az Évangeliomi tudományt hefzíván, 
azt Erdélyben terjedni meg-engcqte, párt� 
fogása alá vévén annak hírdetőit. 

PerlnJ'i Pétrr, a' leg-föbb hívatalokat vi
seltt Fö ember a' hazában,, a' kiről íródik, 
hogy leg-t:lso vólt válna 'azon Fő Urak köz„ 

. .zul, kik el9fzör a.' ·Luther', azután pedig 
KáJvín' tudományát, nem ttak magok fzív
ták-bé, haneoí másokk�l-is meg-esmértették._
Nevente.seli Piter leg-elsoben-is Siklóson, 
Lol egéf� familiájával lakott, Péterváradján, 
Valpó ·vidékén., Sátorallya Újhelyen, Te-

. rebese�, Sároson, Eperjesen, Pata.kon, hol 
a' Reformátusok' fzámára Oskolát-is fundált, 
Egerbe,án ,· mellyet el:-foglalt , és annak Vol

. - . gyén terjefzte�te a· Protestáns Vallást._ Test� 

.. .

' 1; 
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mentomában ·meg-hagyta fiának G.:·horná!r, 
hogy-az Attya' Vallását el•ne hagyja:• a' ki 
anya' nyomdokit ·követvén, á' Sáros Pataki_ 
Oskola' fundusát ·nem tsak meg hevelte'," 's._: 
�rt jótéteméilyével meg-gazdagítotra, hanem 
sok Ifjakat. maga köJ1ségen �kadémiákon ii 
tanít"atott", el-temettetvén a" Sáros Pataki . 
Templómban, mellynek· építését o vegzett� 
él, az Attya Perényi Pettr óiellé ; a' ki 
b-ogy Terebe_sen temettetett vólna· el, nem
egyéb 'költeményné\, _ melJyet inár ma 1
nem fzoktak l'l-hinni.

hrni/z.i .:-á- Farltas, ·Baboltsni Kapitány 
iévén , Szegedi istvánt 'Kálm�ntsáról mag&
hoz vitette, az o predikátzióit hallgatta, és 

'a' Htformátus Papoknak áÍtala .lett fel�fze11• 
teltetését jelenl�tével-is sokfzor ineg--tifztelte�

Petn-ehá:z.i -.. I.stván, Zarándi F'Q lspáR, 
" · és Boros Jenoi Kapitány. 

Petrótzi ..... Mil,lós , ' Istt1án , . és ··Imre, 
Bárók. 1668-ban: Gróf Tököli Imrével cs 
•Báró Nyári Ferentztzel, mirtt Burius írja, egy. 

1 , gyütt taníttattak a.t Ept'rjesi Evangelikusok' 
• Gymnasiumában Pomarius Sámuel vígyá.zá-,

sa alatt�

= 

= 
iil 

: Petrovits Péter, a•. Kálvio'·tudom�nyá
ilak n agy kedvelloje vólt ,. inelJyet Munk�-

:_ tsi• · Gróf korában Kálmántsehitöl fzívott-ho. 
_. 1s.o, bao; és hogy �.n Tömösvá.rón•i• -t•r•-· 

I \ , , . 

. ' ' , ,  

,··· (1 

•
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. jcfzthesse, Szegedit• azért "iiette az ada
való. Oskola' tanítására. . 'Erdélynek R_efor
mátióját, �int B�d-György írja, 6 vége.z&et
tc-el 1656-ban • 

Pr<Epostvári. Ezen nevezetes Familia' jó�
fzágában Reformál� l.S36 körill �ebestény
Pae ,- a' ki maga-is. Bé/telten lakott-, és a'
Sziiágyságnak Supérintendense vólt. - 'Sig
mond, 163.s-ben vólt Királyi Kamarás Úr._· 

_.,, .. , l'rinyi -. Gábor, 1612 kcrtH több Vár
megyék' Fa· Ispánja, ·a• kit Csiba Mártony
Reformatus Beregfaáfzi Predikátor; Roma-

, eocategorus névtl Könyvének, mellyet 16- .·· 37-ben adott-ki-, Ajánló_ levelében ·azért dí
tsér meg, Salgai Katalin feleségév�l, hogy 
minden. jövedelmeknek ti�edjét ·isten' ditst>�. 
1égére ·fordították, és 1; efztendo alatt öt · ..;
tanúlók.ilt tartottak Akadémijkon.  

R • . ·, 
1 ,· -· 

. ' , - Rákóti,i- 'Sigmond,· utóbb Erdélyi Fe
. jcdel�m, Bézával sokat Jevelczelt ;· a• Viso
li Biblia' ki�adásában nagy éfakö.z vólt, -

· 10k tanulókat tartott Aka�emiákon. - I. Rá-
kót.ú Györ.iy Feje.delem· kö!ötte•meg' a••
Lintzi Békefséget, mcllyben a• Protestáns 

· -: Valiá, '1. f.zab{ldsága· állítatott-meg ;- a' mikor.
· .. 90 Templomok adattak;vif.zfza a· 'rotestán•. -toknak. Sok Templo'mokat �pített,· többe-

.e, me&-újítato�t, az ·01kolákat_ és -.Ekklé-
. . . .. . ,·

' , 
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i
°
i.íkat j6tétemén_yei"vel ·ápolgatta: - különö

teó a' Debretzeni-Reformáta Ekklés:ának a„
jándékozott egy .so �ázsás harango·, mdly
az úgy nevezett régi Veres ·toronyban .állo t,t;
11gyan· ennek adott egy gazdágon meg-ara-.

, nyozott torony tetejébe való gombot, melly · · 
i' · régi Nagy Templórii tornya' ·tetejében 
fénylett mind addig, míg ·a• túz miatt e& 

. elótt" kevés- i'dovel ez �• Templolll törnyos. 
tói egg)'ül�· öfzve . égett, Leg-po:1'.pásabb 
vólt ezen D�bretzeni Nagy Templomnak
öt tágas ajtai ·között a' Nap keletd'.sl ·való,
mellyel fara.gott k.óböl_ kéfzültt, és Rákótzi
tzímerrel meg. ékesítetett ajtó- rag a fztók kal ·
eggyütt, ez a' Rákótzi �jándéko.zott ezc�
Templomhoz •. -· A'_ Váradi Collegiuidba!I
tanító Profrssorok kö.zzt'il, ha hárman vól
tak, kett6nek, ha pedig ktt1en vóltak , egy
nek ·tartását örökösen magára vállalta 11 ·'s,
telJyesítctte „ is. -· A' Graduált ·1636 ki-
, . 

nyomtattatván, 200 �xemplárokat adott ·azo·k- · ._
ból ugy1m annyi Reformáta Ekklésiáknak .• -
A' --s�athmár Németi Zsinaton 16.J'.6-bao a.

-:· tar.tau.a. A' Gelei' Kánonalt helyben�hagy• 
,ta. - Hasonló kegyeuégil vólt a_' felesége 
· Loránt{l�usánna: ....... ezeknek fia vólt 'Si,
. mond, at·kinek Udvari Papja vólt a· tábcrq..• 
· zásbaa.- is Thohrai János.·_;_ U.. Rákóu:i"

\ . - . ,Q
7ör1r 'Ftjtdelem? a'. �.inek · feles6,·e Báto�
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' ri ·safia,' 1-so Rakétzi 1ercntz. fiával a: Rómii

Katholika hi_tre által-tért. 
Rhédei Fere11tz, Bihari Fó l5pány , �• 

több Vároknak Kapitánya, a' Cz:ene Péter 
által Mágyarta JÓ!S-ben le'- fordított Helvt>-: 
tik a Confessiót, 1616�ban Deb,:et,:enben ki-· 
nyomta,ttatta. BethlenGábor:parantsolát j� ból, 
a' De1bretzeni Bírót, éa Senatorokat, 's Pol
gárokat, a' kik az ott virágzó .R�formaturp. 
·collegiumnak 8%epu ·nevt bírtok.inak hatá
tiban fzántnak, vetn�k � meg-intette, hogy

1 a' Collegiumnak, mint Földes ·Úrnak dé��
inát ·adianak. -·· Ennek fia Fermtz IÓ.S7-ben
ErdélJi Fejedelem, hagyta a' D::breuenir:ollegiumn.ak Szent Imre nev(i falu' minden
ó.vedelmének· dézn:iáját, és. hogy a' Debre
zeni Predikátoroknak Szaváti örökös bírto

kok ,· valamin� a' _Szepesi dézm:ák-is jól ad
miriistfáltassanak ., r�á vígyázott. -. Láftló
Máramarosi _Fö Ispán, igen Ifjú korában
meg-hóJt.

Révá� � Fermi�, Fö Ispán, és. 1542- -
ben Palatinus' Helytartója; a' kihez bár 16�4-

-- b�n Ferdinánd egy Levelet ktildött, melly• 
-b,en parantsolta, hogy a' Protestánsok eránt
. ..minden keménységgel viselt�ssen:. mindaz:•
. .által femmi ny�ma sints, hogy (jj., külöm•

· �ben· a'''ie1-ht11,ég�:sebb jobbágy létére-is, eb:-
' . 

_.be.n valamit mozdítou vólaa : .... mert így ma�· 
caval-i� 
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·gával-is éllen.kezésbe· jött vólna, azéri biln- ·
tetvén meg: másokat, a' mit maga Lelki
esroé,retbéli �eg-gyozettetésból igaznak tar•
tott len�i. Má,- 1539.ben Kálvinoak'az Úr'
Vatsorájáról _való tudományának igaz ·vóltá�
r.ol meg-gyozettettvén; Luthernek, a' kit ed-

. dig huzgón. követett; Levelet kóldött, meg
írván néki, mitsoda okokból ·állott-el o ·10-

.. le · az Úr' Vatsorájáról való-tudományban;
Luther ótet igen kérte; hogy Zvinglinek n_e 

· hidjen; de _ö me'g- maradt a' maga meg

gyozodése mellett,· '1 két fiait.is_ ezen tudo�
. mányban neveltette Tordai Gelous 'Sigmond' 
. �ígyázása alatt. - .Péter, Korona orzo, je

len vált a' Szólnai zsinatjokbao az Evange
likusoknak 1610-hen - Sidonia, és Jadith J 
amaz Ostrosith Mátyás', e' pedig Nádasdi 
Pál' feleségeik, és a' Prote1tans' Vallás' hi1-
1ége1 dajkái. 

Ruebt:r, Báró. -·. Jáno�, -1572 hazafi 
jus;al. meg.ajándékoztatván, Sáros Vármo-

, gyei Fo lspánná, és azon ré(.zeknek Fo · Ka
pitányává lett, 's az Evangelik·a. Ekklésiák- · 
·nak µagy hafanára vólc. , 

s. 
.
.

· , · '84/mi Gróf._ � JuLius, 1.s63.ban huáfi
jussal a)·ándékoztatván - meg, Turzó Er'séb�· 

· tel' 'Vette fe)eségúl , kiknek udvari P�pjok. 
vólt Bor'nernif.za Péter.- - Milr/61 és /i.�hiu.r · 

. ) 
.G 
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F� lspányok, az Evangelika V�llá1' buzgó. 
' . követei vóltak_. . . 

. . , Sárltálly - Akosházi Sárkány /ltván, a'
.. Kis Ko�áromi · Vég-Várnak Kapitánya, ·a• 

k_i az ott lévo Reformáta Ekklésiának, •• má:
soknak- is SomoJ:y Vármegyében neve.zet�s 
jóltévojök vólt. - . K'dnisai Pálfi János Re-
formátus Püspök prédikállta-e�; mint a' Sz-ent 

. Gróti M_atrikula mucatja. 
Sárközy. · _: Ezen nevezetes Fa�ilia a' 

Reformáta VaUásnak buzgó köve.toje, és ól• 
talma vólt. A' Kis Komáromi és _Sz. Gróti. 
híret régi Reformáta E�klésiák' Matrikulái
nak é� Úri Sz. Vatsorához "aJó edényeinek 
'H a' FamiHa viselte gondját; mcllyeket a'
Szerit Gróti Ekklésiának ez. elött kevés efz•
tendokkel Sárközi István Űr vifzfza-adott. 

'Sombor._-;- Í.,óftló,· Báthori Kristóf' Ta• 
náts�a' és Báto1ri '.Sigmond' neveloje; a'· 

· fiát Sándort 1'387<-,be� küldötte· a' Vittember-
gai Academiába. · . 
, , So'mi Borbála. Alsó·,Lindvai Bánffi Láfz• �-
16' felesége,. kiknek segítségével ·adta- ki 
Bornemrfza Ptfter Pr_édikátzióinak egy réfzét. 

Sulyolt� - Anna, Báró Balassa_ János' 
feles�ge., a� ,kinek 1864 körül Udvari Papja 
·vólt a' Zólyomi_ várban Bornemirza Péter. -

, .Krifztüu1, és 8ára ,. a' Reformáta Ekklé-
s�á�' d�kái vólta�. 
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. 8vendi. - Lá%ár, Fo Hadi Vezér,· gytlly
tBtte a' Kassai Zsinatot Egri Lukáts elle11 
to6s.:ban: a' hol Egri Lukáts_ kárhoztattat. 
ván ,. 'minrhogy egyébaránt• i■ a.z Orfzág�. 
ban sok lármát tsinált·, Svendi Lázár -által 
tömlötzbe vettetett,· a' hol , öt efztendeig .. 
ü.lvén;annyira mennyire ki-koplalta az Aria-

. ,, 

nismust. , · 

. Sz.iÍteJ,-. - ·Klára, a' Perényi ,Péter' fe-. 
-lesége, Magdolna pedig Turzó Eleké.

' Sze�tiván1·i Nagy famíliáról írja Kazy ,_' 
· ho�y a' Protestáns Vallást követte még

1617-kor-is.' · ,,
Sr.ét.ri - Tamás, �s a' fia Gyargr „ Bá

rók, a' X VI Század' végéig az Ev.1ngelika Val
last követték: de 161i-ben Tamás Mólnár

· Albertet hívta Miklós fia' Tanítójának, a' ki
már Református vólt ;· · valamint Mihály-is �
a· ki 1631.ben hívta-meg Kanisai Pálfi �á
nost Református Püspököt, és a' Ném�t-.
Újvári Reformáta Ekksésia , •• az· ott lakó
Gróf Battyániak' Prédikátorát, maga Udvari
.Papjána�.: de' a' mit ·Kanisai, veúedelem-

. ben foregván már ekkor a' Német Újvári Ek
klésia, hogy ezt meg-tarthassa, el-nem fo
gadott. 

Szirmai Fö méltóságú Famíliáról, ·Kazy'. 
bizony1ága után tudjuk; hogy a,' Protestáni · · · · 
Vallás.t követte 1617-ben.is.·- .. : . · 

'- G:2·.,. 

_._/_ 
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. T. ' 
· Td�gdi - Milclór, Bátori István Len

gyel Király' attyaija, 1578 táján, sok t.anú- · 
lókat tartott a'.·Genevai Académiában: ne-

. . \ 

vezetuen Paksi Mihálynak; a· ki Egri Re-
formátus Pap is;·,vólt, Akadémiai költségre 
600 forintokat adott. Maga-is túdós ember . 
lévén, Bézával 1-568 - táján levelezt't; sot 
Béza az ö The·ologiál Hletó Leveleit . en-

. · nek ajánlotta •. _ Az Unitáriusok' meg-zabo
lázásán sokat m'unkálódott, valamint a' H.efor-· 
máta· E�klésiák és Oskolák ból_dogításán-i1; 
mint ez a' Telegdi T�mplomban, melly ·már 
1505.elótt fel- állott·, lévó Epitáphiumából, · 
a' hova ·_el-temettetett, egyebek köztt nieg
tetfzik •. - Anna, a'1 kinek ajánlotta, Alvin
tii Péter az 6 PostilJáit. 

Teleki - .Mihály, több Vármegyék' Fo ..

Ispánja,. és· Váraknak Kapitánya, 's· Fo

liadi Vezér: ! 8 efztendok alatt 18 Tanúlót 
ktlldött•ki _Akadémiákra-,,· adván mindenik
nek ezer ezer forintokaé •.. A' Kolosvári Re-· 

··formátum Vollegiu�ban pedig .S Deákra ren_
. rlelt Stiperidiu��ot. ·Nem felejtkeze·tt-el a'
·, Veresma ,ti régi Oskoláról-is; mellyben �ogy
-a• Baranyai gyermekek annál könnyebben
·tanítfassanak, ··efzteridónként �o forintot a-
dott.- , .

. 

. 

. 

· Ezen nagy Méltóságú Famíliából va- .
Jó_ 'áma' Túdós Gróf, és a' két Hazának é-

1 
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:keuége Teleki Sámuel Űr o Extzellentiája, 
Erdély Orfzági Fö Kan_tzellárius; a' ki va-· 
famint közel negyven erztendqtöl .fogva� éí 
most a'_ ne�yedik Felsége, Fejedelem alatt 
.sokféle, és Fo Hivatalokat viselvén, a' két

Hazára nézve fooros és hafznos fzolgálato• -
kat tett, és· te�z : úg-y a'- Protestáns kissebh 
és nagyobb Oskolákra, és a'zokban vál6 ta-

. nítás' inódjára; és a' tanúlókra, különösen� 
is ·pedig a' M. Vásárhelyi· és Enyedi Colle. 
giumokra, _ ezen utólsónak már ifjú korában_ 
Fo Cura_tora lévén, valamint az Ekklésiák
ra nézve-is, el-felejthetetlenné tette magát. 

' Jeles példája Gróf Ó Extzellentzilija' nagy_ 
Lelkúségének a' Maros Vásárhelyi Könyves 
Háznak fundálá1a-i1; melly pem tsak a· M. 
Vásárhelyi Collegium, hanem egefz' Erdély 
elott, mint. Orfzágos Könyves Ház, a' Ma
gyar Literatura nagy hafznára nyitva áll;·. 

· a' mellyben találtató harmintz. ezer darab
Könyvek ki-terjednek· a' · Tu.do mányoknak.
mindenféle réfzeire, 's magok'ban foglalják
azoknak mind�nik 'classisában-: min_d azt,
a' mi leg fzukségesebb,, és nem mindenütt · .
kapható.. Ekeskedi_k · felette. sok ·'és igen · 1 

· költséges Kézírásokkál, drága és· ritka ki.,
. adású Munkákkal i ·most• i& pedig költség
·kéméllés · nélkúl fzaporíttatik, és hogy jö
vendoben•Ís · jó móddal fzaporíttathassék -�

,/ - -
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arra Ó E�tzellentziájának ·nagy gondja vari • ....:..
Ezen Grófi Familiából való vólt Teleki Jó
'stif Korona Örzö, es a' Duna-mellyéki Re·
formáta Superi�tendentziának Fo Cµratora;
1'inek halálában való károkat az Oskolák,
a•·Tudo,máriyok, és_ a' Reforináta °Ekklési-

1 • 
ák, 'uak hozzá hasonló gye�me_keiben, Gróf

\. ·· · .. Teleki Ldftló ,- és Jó'.uf O Nag_yságokbara
. . látják ki-p6tollatva -lenni.• -- Méltó még a' 

meg-említésre Gróf ·Teleki . Juliána Ó Nagy-· _
_ , ságá-is,� a' k,i a• Székely Udvarhelyi ,flefor ... ,

. máta Fo Oskolához ízámos Papi Árváknak
� . ianíttatás_okra tett Fnndátziói .mellett, fzívé

re vévén aat-is, melly. fzüksége� ·vólna és
illendo a' Vallásra, _nézve, ha az -Egyházi
'fizetésekjobbíttatnának; eddig elé•már har"
mintz hároin. Ekklésiákat ajándékozott-meg

�- öt· öt- faaz· forintokkal, olly ·rendeléssel,
hogy mindenik ;soo for.intnak _a' haízna min
denütt a' Predikátornak addig járni ·fz_okott
Fizetések jobbítására fordíttassék. Nem ku
lömben a' Püspöki Jövedelem�_jobbítására-is
-qdott tíz ·•ezer forintokát hasonló rcnd�lés.
sel. _;,; 

Thurzó ;_ Pertnlz ,. Püspök,� a, kirol
. oda .lejjebb lzóllunk. - Bltlt, -.,,.... 15<1; Fer ..
dinándnak Jeg-kedvesebb ·belso Tanátsosa l
�s az Evaogelíka Vallásnak hatalmas védel ..
me. ··-Testamentomában a' L_ouei Ekklí1i-

' . , 
: I 
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ának, tíz ezer_ forintokat hagyott olly fel-�é-. 
,teli e),- hogy azonn jófzágot vegye'nek t me11,y 
. nek hafznából a' Lotsei Papoknak minden 
efztendoben fzaz forint· járjon, ugyan abból 

·.: két oJJy ifjút kellett taníttatni„ a' kik ido
vel az Evangelika Ekklésiákban Tanítók le
hessenek,' György, Palatinus, jelen vólt a' 
Szolnai Zsinatban I 610. -. Stanifil&, P alati• · 
nusi juss� fzérént a' Szemptai Zsinat' vége
zéseit meg-erosítette. - Kristóf, Sár.01i Fo 
Ispán, a' Szepesvári. Zsinatban 1614-ben 
jelen vólt. - Imre, 161.s-hen 4' Vittember
;ai i\kademiában Magnificus Rectorságot 
viselt.

· ·. 
·.

Töltoli - 8eb11ténynelt, lstvé.n, és „Mik-
16s Óevú fiai„ Hejdelbergában tanúltak; ·a
maz 1.'196-ban, e' pedig. 160.s-b_en írván-bé 
nevét· az Akademia' Matrikulájába. ·--.Im
re a' pártoskodó Magyaroknak feje, gyéiiö• 
d•lmes lévén 16s2.beo, az Ekklésíáktól meg
fofztatótt Lutheránus Papokat, és 1\festere
ket, Ekklé1iáikba· vifzrza-tette., a' Jéstuiták 
által 16i2-ben -el-vett Sáros Pataki Refor-

., 

matum Collegiumot és Templomot, •• a' - · 

i. Kassai oagyohbik·Templomot, nedeti tuiaj.
donolának vifzfza- adta ,. és feleségével
Zrini Helenával, é1 sok Protestáns Mág

! násokkal, azoknak újolag való fel-fzentelte-
té1en meg-jeleJ1t. 

. 
_, 

·-·

.\ 
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. TiJrölt. - I,tván, egy vált azon _Fá em-
berek közzO-l, a' kikre·•, -mint a' Luther' kö
vetoin�k pártfogóira · JS23-ban ama' kemény
törvény hozattatott- - Bálillt, már a' Mo

!� · .' - h'átsi fhd t"lo�t ,. a' ,Prot�•tá�s ·v �llásra tér�;
 as Ipa, felesege, es Grrnreus Simon Tam-

tója által erre meg�tanítatvá,n. Már 1s26-ban
Pápá�� a.s o munkája utári-i�, Reformáta Ek
_klésia állott-fel; mint ezt Pápának· História

 jában_ me�-írtuk. Debretzent-is o R,·formál,.fJ/ t_atta egéfzen. - U�yan - ezt tselekedete So
{ mogy., Verzprém,. és. egyéb Vármegyékben,

a' hol.tsak bírt. ,:_ A' Mártinuzi'-Vallásbéli
gytllöt'sége álta·l Török rabságba ·esvén

_ 1641-ben, a' tömlötz' unalmait egyebek köztt
a' Kálvin' tudománya fzerént ki- dolgozott.
Magyar Prédikátziók' olvasásával enyhítet
te; a' hol 16.S0-ben meg-holt. Az o két fiai
.Fcrentz, és Jáno,1, Attyoknak nem tsak j6-
fzágaiban, hanem a'. Reformáta Vallás' virá-

.. · ·goztatás.1ban való .buzgóságban-is .örökösei -
vóltak: Ferent·z gyulytötte Debr�tzeuben azt
__ a' Zsinatot I.S67- ben, a' hol �• tlelvétziai

_ Vallást�tel bé�vétetett: -· ugyan 9 vitte De-
.. bre.tzcnbe Papnak Melius Pétert. �nnek
fia vólt · Istvá.n, a' ki �a.' Hertzegfzoliosi Ká

-( . · (Í1 non oknak nevét afa. írta, és· a' Túl a� Du-
1::j [/ H' nai Refo.rm.áta Ekklésiáknak, külöoösen pe� ,

 
 !- dig Pápának_ 161 s-ig, a' mik_or meg-h6lt, 

i 1\ igen nagy kegyességtl jóltévoje vólt. . . 
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u. 

· ·_ U11gnád, ·_ JJ11os , i56s-ben a' Bibliát
Horváth nyelvre le. fordítat��- _: Kristóf, 
Horváth Orfzág' Bánja, feleségével Losson

, tzi Annával, az F.'vangéliomi '!_allást· buzgón 
: követték: mellyet a'(agy tsak azzal-is meg-

. mutattak,_ hogy· Bornemifza' Postilláit ma- � · · 
· gok költségeken ki-adták. • · · · .

Újfalusi fó méltóságú Famíliáról írja Ka- · · . ·zy, hogy 1617-ben is a' Protestáns Vallást 
követte •. · 

� ·. 

. . . Z. •
b 

Zápolya. -· Jáno.1 'Sigmond Király, elá- · ·_. · 
fzör Luthernek, .azután Kalvinnak követő-
je, Madár Dienes Udvari· Papja által hozat
tatván - által a' Reformáta Vallásra. ldóvel 
pedig Blandrata Orvos Doctora által vezet
tetett a' So�in' értelmére. 

- Zay, - Báró.· - Lófiló, a' kinek Hor'!'
váth András ·1637-ben azt a' Könyvét aján

. lotta, mellyben az a' régi ·Római és mai .Ek
klésiának külömbségét akarta meg-mutatni. 

Zoltai -· István, az Egri Várnak •.s azon . 
. Völgyön fekvo katonaságnak Kapitánya vólt. 
éppen alikor, mikor az Egri Confessio 1-só- . · 
Ferdinándnak, az & _, · és Kátai Ferentz 's "más fö Hadi tifztek alá-írásával ·bé-adatott. -f.

Zólyomi - Dávid, Bethlepnek a·z Er'." .··. <lélyi Feje-delemnek veje, ,sok Ekklésiákn·ak · 
·, .. 
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emlékezetes Jóltév6je. · N�vezetesen a' De� 
bretzeni Reform'át� · Ekklésiának két na�y 

· ezüst Kannákat ajándékozott. Ugyan o 1630-
ban Nagy Pénteken, az_ o Diófzegi várából
köht levele fzerént·�· a·· Debretzeni Reformá-

. tum Collegi_um' fzá�ára fzép ajánlás� tett.
,, Meg·- tekintvén, ugymond ,. ·a' Debretzeni ·

: ,, Schólában l.ákó, 's az {sten· fzent nevének
�, hírdetésé! tanú ló If1akna� · betsítletes sere
,. gét, abból "pedig sokfzor nágy tudomá
,, ny okra való válásokat; hogy· az lsten' __ A
,, nyafientegyházának építletire jobban job
,, ban az én kevés bendiciumom .iltal-is é
;, pillhessenek o. Kegyelmek : rendeltem 
,, efztendonként .ö kegyelmeknek, míg Is-. 
� ten életemet meg-tartja, fi • .so. így, hogy 
;, 6 Kegyelmek kezzül-is nemes. Twdomán .. 
,, nyal feJ,ékesíttetett Ifjak Karátson ,. Hú�
;.;-vót, Pünköst napjára ki„jönni tartozza
�, nak, kik által az én .kevés ad�mánykáim
;, h f.zolgáltassanak-bé. Ezenkívtll, rendel
,, tem o Kegyelmeknek ötv'•n �éka búzát, 
n Váradi húfz tsöbör bort a' •Diófzegi déz„ 
,, már6J, két llíz6 Difanót, eggy bödön ,tÚ• 

.,, rót, vagy tíz sajtot, hat itze vajat,. és 
,, három itzo mézet •. 's a' t.. Ogy· látfzik, 
hogy az úgy nevezett Jnnepi Legatidnal, itt·. 
van a' leg-elso nyoma; mert Zólyom inak 
llövecéÍéböl más jóltévo Urak , és Ekklé�i� 

'l' 
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·ák-is. ázf kívánták, hogy az általok adandó
·., � ·jóteteménynek el_; vételére az, a' kinek ad.:

. ják, ·maga menjon-e·J. a� jó
0
ltévohöz ,· a' ki

.- . tap_afzulása 1.&tán tudhassa hogy kinek ·adja 
'a' jótét'eményt .;· •� •irdemes- é az arra? -. ,·Jóllehet mások azt tartják; hog_y a' Pataki 
Collegiumnak 1672 u�án ide 's tova lett .v4n- -
dorlása' alkalmatofságával jött-fel leg-elsó-

. · hen ez a' .fzokás: rniv�l nem lévén s'emmi
téipláltatására való fundusa a' mindenéföC 
meg-fofztatott és el-fzórtt Oskolának,így kezd
tek a' Deákok a·z ő Jóltévoikhez Innepekrc 
ki-menni ; a' mil ofztán más Oskolabéli,ek-i1 
követték.· ., 

... Zrfoi.,..;. Miltlds, ama' nagy Vitéz, a' ki
Szigetnél· 1.s66-ban el -esett, II°orváth Or
ízágban á' Reförm-áta Vallásnak· nagy ter

. · jefztoje vólt. ·..... Györgynek Pdvari Papja 
vólt Lonohei Pál Református Predikátor. _._ • · 

·- f)orottya, Gróf Battyáni Boldisár' felesége,·
· a' Reforináta ·Vallásnak kegyes Dajkája, . a'

kinek ajánlotta Bejthe István lóS4-ben · a'
,���telt· fa Imupeirol váló Evangeliomnalt ma-· .
1yarái'!,tjat. - A' Miklós' leánya Ilona,. a';
Reformáta Vallást .követó Orfzág Kristóf..
nak , - Katalin pedig,· elsőben a' Püspök.·

. · séget oda ·hagyott Thurzó Ferent.znek,. az.
után Forgáts Imrének Feleségei vóltak." �
:A• _Gy_örgy· Fia Miklós, Nádasdi �ercntz' le.
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ányát �é v,én -F�lcség;.11, Lu.the�ánussá l�tt, -
- György pedig, ugyan a' György' 'Fia� Thur• -

· . zó Györg y - Palatinus' ked_véért Lutheránus-
_!'. _ : · _sá, - idó

k
v:e_J . p

b
e�ig

d 
K

1 
ath

b
o,1

1
ikus_sá

d 
Iett

p
, és

:jj' · · ,az a· Mura ö.z1 1r_o a má o mm en ro-
ll testáns Papokat ki-vert<
 · 

. J.

Jalrusith -' ·András, 1606-b an Thurz�
György Palatinus' -leányát Juditot vévén. Fe
Jeségúl, fz:ületett nfkik eggy György nevíl
Fiok; de a' ki az Attya' halála. után. a' Ró-·
inai Katholika hitre által - tért.

V. 

'Palltai - Mikló1, nagy Vitéz. és Re
formátá Vallást· kö veto fd ember ; · meg-hólt
J.SS.s-ben. , , · · Yárdai - Katalin, Nyári Pál' felesége.
•, - ·P't%kelety - Tamás, Botskai' idejé ben

nevezetes Fa em b er. Ez a' ''Familia a dótt
. f (egyik fzállást a' maga jófzágaiháo �z -�

táján· J\4orváhól ki-ilzetteteu · �!o.t��.Já.D�PJ!.-
nak. - · · -:--� · ·. . . .
---·��, ... Lásd : Hunyadi Catalogu1 Prillcipum ,

... .Magnatum et Nohilium &e, Eva,11gelicam Re
.. ligio-,,ém a temporibu1 Reformationis ad exitu,n
, &culi X VII in. Hungaria et 'i..ramiluania:'am
. plte�entium et foventiu,n, ordine a'phabttico
'8on.si'gn.atu1 in Mr • .- Pefiprémi_ Biographia
Medicorum. Tom-: .IY pag: 312 - 347, -�

I ', 

J. 
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Pa.rir. Pápai Rudu1 Redivivum: pag. 9 I - 94'· 
·_ lídz.y Bi,toria ./Ju11garia: pag I 30 - • .3-' 

. - Burii Micrz Eccle,.: ín Ms. - Melius 
Péter. a' Mennyei Jelenésre. írtt Magyar�

. : zatja' Elöljáró Befiédében. 

VIII. §.

Never.etesebh foit, Egyház.i Személyek, lrilc a' 
Protest_ám. P alldsra tiltal-iöttek •.

: ,-

Nem tsak a· Világi, hanem az Egyházi 
Rendbol-is sok fó Papi fzemélyek, le-mond-
'ván azon µiel16ságokróJ, melJyekben a' Kirá-•· 
lyf Felség , és a' Római. Szent Siék jóvol- , 
tából tündököltek,.· a' Protestáns Vallásra 
által.jöttek. · Már 1520. ban 7hur%6 -Jáno1 
Brefzlaui Püspök Lutherrel ,evelezett. 7ur
r.-0„ Fere,�t,. p·edig, a' ki _15,'54-tól fegva Nyit
rai Püspök vólt, 1.S5 7-ben Püspökségét oda 
hagyván, az Evangélika Vallásra t.ért; és 
Kofztka Mfklós' leányát· Borbálát , ennek ha
lála után pedig Zríni Miklós' Kat!llin' nevtt 

· ll'ányát vette magának· feleségtll ;- a'· kitol
Turzó György Palatinws fzületett. Ez által
az Árva· Vármegyei Evangelika Ekklésiák
virágzó állapotba tétettek. . Turzó· clöu
Podmanit:di 'István vált Nyitr�i Püspök; a•
ki: a' Luther' tudományát ·tsak hamar bé„
fzíván,. és fö Papi hívatalát el-·hagyván, meg

-házasodott. - JU�heti .Márton liSi4•t�J fog-'

,· -
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va 15.38 ig Vefzprémi Püspök· vólt, a', mi• 

,kor az Evangelika Vallásra térvén-, Drugetfi· t 
,.

Antal' leányát vette magának fele1égill. � t 
Dudith András Pétsi Püspök, a· ki a' Tri_•_ f 
dentl Zsinatban. a% U r' Vatsorájána_k kt� 
fzín alatt való adását, és a' Papok' házassá
gát sürgette, 1.s6?-ben meg-házasodott, és_ 
·a• Római ·Kathólika Ek klesiát 's. a' Püspek�
séget el. hagyvá11, majd Reformátusnak,
majd Evangélikusnák, majd Sociniánus•
nak .mutatta mag:it. - Márk Antal de Do-

: m,nis, Dalmátziai fi, idovel Spalátumi, és
leg-rlso Dalmátziai és Jforváth Orfzági Ér
_sek, oda hagyván ezen igen fényes állapo
tot, Reformátussá lett• és 1600-_ban Ángliá- �

ba vette magát, a' hol a' Páp-i elJ�n "köny� · i
vet írt t de tseleltcdetét meg-bánván Rómá� j
ha .ment_, · és xv.·dik Gergely. Páp·ánál ke- l

'_gyelmet nyert. újra el. akarván hagyni
a' Római l\atholika hitet, el-fzökött Rómá- .1 , 

hói; hanem el-fogattatván -., az Angyal vá-
. ,rába záratott, a' hol, 1-lorányi fzerént, kevés
.· idó múiva ru�g-hólt, és az o teste az Inqui
sitió' _ rendeléséból, azon könyvvel együt, 
meJJyet a' Pápa ellen írt, 1624-ben Decem- . 

·. ber llo-dikán meg-égettetett, és a' Tiberi•-
. be· ve�tetett • .-- Ezeket követték ,..: Ludá_oyi _
_ György Abbás 1667 táján;. a' ki meg-háza-
scdván, hívatal.itól meg-fofztatott. ---- Hor-. �. . ' . . . .. . 

. ' . 
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· váth János Szepui Prépost. �-· _Bebek Im
re, Bachy Ferentz, kiket Dévai térített-ki 
a' Kathólika EkklésiAból ,- és más Papok� 's 
Sz;erzeteiek, kik _vagy az újságon való· ka
pásból, vagy abból, hogy másképpen ne� 

· ·élhettek, vagy meg-gyozettetésbol, le•hány-·
ván magokról az Egyházi. oltózetcket, a•·. ·
reájok-. bízott néppel eggyütt a' Pro1estáns+
Vallásra. tltal- jöllek. .Es hogy ez má_r a•
Mohátsi Had elótt-is így vólt; meg - tetfzik
.magának· _Lajos ·Királyunknak a' Szeb�niek:
hez és· Bártfai•akboz írtt Levelébol: hol vi
lágosan parantsolja , hogy ha _Pap találna
a1 Luther' értelmére áltaJ-menn i, azt az Eg- ·
ri Vicáriusnak kell ál_tal-adni : Si, úgymond,

• 1 • 

Seculari, con.ditioflis Juerin,t, p,r omnia tor- •
mento,am senera pw,ian.tur; .ft vero Ecclesi
asticcr, - "flicario Agrie,ui prasentari tent .. ·

antur.
_ L_ásd: Péterfi Sacra Concilia EccJ. Rom.

Cath, Parttm l-mam pag. �45· _;,_ 7 imon ad a1z
num 1558, Budai Lexic Tom. 3 .pag 1,:3._
Horányi Mtmor. Bung, Tom. I. pai, 5:J7. - ·.
S,vorényi 'Amoen. Hifi. Ect:l. Fasc. J-pag •. 90. · 
-. Veftprémi Biu1r. Medicorum Tom•+. pa1• ··. 
ilO .- 347•: _ . . 

.. : .1 
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. IX §. · · 

' �· Föld nipe-il nagy fiámmal jiJtt álta·l (1� Pro
t.está,u · Vallásra; lrülönösen a' Reformáta 
-ual�ást lrovet�k'ne!r ftáma igen flagyon. meg-_ .
neveiredett. · · 

. ' · ,

'A' Mágnások·n{lk, és több= és ;kissebb . 
Papoknak példájoknak kö.vetésébétl ·; de ab
bol-is, hogy· abban ,az i'dóben fenki azért 
illeg nem bántettet,ett, hogy a' Katholika Ek
klésiát oda hagyta: r aJjóllehct, kivált eleinte� 
a' f.e::yegetés meg.:.vólt; tsak hamar a' Föld 
népéböl-is igen fokan által-mentek a' Pro•· 
testáns Vallásra, kikböl, egéfz, és igen sof( 
fényes Ekklésiák formál6dtak. Bizonysági 
ennek az öt fzabad Királyi Városok; m�l
Jyek már 1549-ben Confessiót-is tsináltak, 
a· mit 1-so Ferdinándnak bé-mutattak.-· Az 
-Egri völgyön lakó Nemesek, és nem neme-
5ek, '• katonák, ki_k hasonlóképpen a' ma
gok Confessiójokat I. Ferdinándnak 1562-
beo bé-mutatták, .:..:... Tsallólrifa, hol 1550
körül, Crusius' bizonyítása fzerént, kör-ül be
löl három fzáz Protestáns Ekklésiáls. vóltak�
- é

f S�epes ·és Sáros Vármegyei Evangelika 
" Ekklésiák, 

!: ·.· 

. . 
Lá1cl: (a)' Kloin Zi(lcl,ricl,t,n '1.a' t_: pag.124. 

- j 

1 
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Ekklésiák,. mellyek olJy fzámosok . vóltak ;;" 
hogy azoknak· igazgatá�ára egy Superinteri:

dens nem vólt elégséges; a' honnan 1614. 
ben a' Várallyai' Zsinatban ezen Vármegye
b_éJi Ek_klésiák' Püspökjének Xilá'nder János, 
a' XIM. Városok' Superinrenden-sének pedig 
Zabelérus . Péter tétettettek; úgy hogy a• 
XVU. fzá2ad' elein, t1

.
ak az Evangélikusok

n�k két ezérnél, Magyar Orfzágban f.zámo
ubb -Ekk•lésiáik vóhak, .Er.délyhen pedig a' 
Száí.zok mind uen Vallásra tértek ·eleinte. 

Különösen ·pedig a' Ref9rmáta ValJást 
. · bevevöknek fzáma ige_n nagyon meg.neve

kedett: mint erröl egyebek kö.ztt, a' "régi 
· históriai bizonysagok után Klein nevű Evan

gélikus Iró ekképpen ír; ,, A' Tif.za mellyé-
' . ,, ki� 'és túl a' Tifzai '1 Dunai Ekklésiák-� 

,, nagyobb ·réf:iént a' Reformáta Vallásra 
· ·,, mentek állal; valamint a' Dunán innen lé-

,, vo Királyi· Városok,· é1 Vármegyék. is,
°>' úgy-hogy tsak keve1en maradtak �z E van-,
,, gélika VaJlá100 •. - Vagy : világos a bhan: 
·,, Az Orfzágban lakó N érnetek és Tótok ·az 

\ 

· ,, Evangélika Vallásban meg- maradtak 1 a" ·

;·, _· -,, fztl)etett Ma�yar-ok ·pedig nagy -réfzént a'
,, -ReformáJa Vallást vették-bé. u Innen -�ett 
már, a' mintSzvorény-is m�g-Jegy�i, (i!,hogy .._.:-

1 •• 

'(b) Bijlor: Rolif, Bun1ari• �t1m, l
)i

�• 3'o1,·,·.:.·:-··: _
' I ' • • • 
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a' Reformáfi.lsok még ma- is· Magyaroknak': 
nev·eztetnek, és mikor Vallásról van fzó; ez. 
a' ki-fejezés: Mágyar 'Iimplom·, annyit tefz;· 

- mint Reformátusok' Temploma. - A' li.�.1-,·_. 
Ve!ika Confes1iónak .156i--b�_n a' Debretzerli' 
Zsinatban XVIJ. Espereshégek· írták alá ne. 
veiket·, úgymint: a' Váradi', Érmellyéki •· 

· • •. Máramaro_si, Makói, Debretzf'Di, Szath-·

.. márf, Bereghi, Szilág_yi, Nyíri, Böfzör
ményi, Nagy Bányai; Ugotsai, Túri, Ká-· 

' .. roli_, Zemplényi, Abaüjvári, Borsodi·,-�� 
és-így a· Tifza mcllyéki,. és Túl a' Tifzai 
réfze az Orfzágnak bé- vette ezen Vallás té- i 
telt:: nieUynél fogva' ,hihtto az, á' mit w·a.i. · f 
gárol Arator vagy Szánió Ist'\·án Jésuita ír� 

fhogy 6 ló8S•han. Váradon, hol-á' Refo.rmá-
f ta Vallásnak féfzke vólt, egyfzer negyven• 

másfzor háromfzáz· Prédikátorokkal dispu
táh. Emlektz�tben hagyatott· az is, hogy 
a· Duoa mellyéki•, .. és Túl a'·Dunai, de á' Tö-
tök,' bírodalma alatt lévo. Ekklésiák-is na. 
gyobb réfzént ezt javallották. (e) Bizony
ságot tefznek erröl a' J:Iertzegrzt'>losi· Káno• 
110k, m.dfy.ek fzerént- a' Baranyai, Tolnai; 
Pesthi,. Pilisi, Solti é, Fehér. Vároiegyék
beli Ekklésiá� fzinte · 1.s16-tol fogva igazgat• 

. (o) Hoi11otika (!o,ifq11i6nalr Eliiljtfrd bef�ld,. 
' \ � 

. 
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bttak.. Nem külömben a' Somogy� Vefz., .. 
prt'ili, ·szala, Vas„ Sopron .V ármtgyékbeli·• 
R eformáta· EkkJésiák' Számára I ö J 2.ben í�tt. 
K_öve·skúti Kánónai Patai lstván Püspöknek-. . 
1gy -végezetre.a· Komjáti Zsinatban kéfzített · 
Kánonok; méllyek f:zer·ént igazgattattak a' .. 

. . 
Moson„ P�son, Komárom, Nyitra,, _!3.ar!_,,;...t ' -
Hont,. ·és Nógrád Várm·egyekben vóltt Rtfor•: 
máta Él\klésiák. · 
. . . . Erdélyben-is 'melly "fzélesen kitnjedt ,i\. 
Reform•áta Vallás, abbol meg-lehet ítélni :· ..
hogy ll. Apafi Mihály vólt a' i1V-d:k -azorr-

. Reformátlii FejedeJm"C?k köztt „ kik .Erdély-�· :. ; 
ben á' XVI ·és XVIl-ciik Századokban egy-! 
más után uralkodtak-; kiknek• páttfog·ások•. 

:alatt a' Reformáta Vallás az. Erdélyhez tar.:. 
tozó Vidéken-is el-terjedt és vitágzótt; -sot-

1

! . _.már az i.s6:i-dik efztendoröl azt jegyzi_.meg
Hanet, hogy ebben a' leg-nagyobb tsapás

_ esett az Evangélika Ekklé1ián: mivel azok
1 a·' Magyárok és Szék,lyek, kik ecidig az 

Evangelik·a Vallást .. kö'vet,ék, sot még. a' 
Száfzok köi.:.zül-is fokan, ·a· Ref'ormáta 'Val: 

\ 
. -

J_á1ra által-tértek. - , • , · · .. -· · 
Végezet-re, a' mi a' két Proteitán1 E.k-·, 

�Usi_ákha áltaHött. Földnépének fzámQná-0 

-gát· iJleti, ·arrol lfazy Ferentz J�suj,�- és' :·' ·.
!:! · Magyar· Orfaági fró így. _fzóll: �fAz. egéfi.:
;:;; ,; Magyar (;)rfzágba� minden Városok;. a� · 

H 2 

..:. ' 
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,, egy . Nagy Szombatot ki - vévén, Kálvin-. 
,, nak és Luthernek vélekedé�eivel meg.fer
,,'téztet�elvén .. 'új rendtartások í.zerént tifz. 
,, telik az Istent: -- a•·-Faluk és Mez.o�V.i-

. ,; rosok u�yanazon ragadó nyavalya által 
,; t-1- t1ál>éttatváo, · ugyan a�ori tébojodá_sban 
,,. vagyoak. - Midön Katonákat fzednek a' 
.,, köznépböl, ázok tsakn·em , mindnyájan 
,, ��lvinistákbol, és Luthránasokbol álla�• 
,, ·nak. �' ( dJ Ígv tehát, mint �da feljebb már 
·láttuk, az Orf�ág' F'ö Rendei, és a' N_emtis
ségnek-is. nagy réfze; 'de a' Királyi Váro•
sok-is, és a' Föld' népe, jobbára a' Prete• ·

. stán·• két Eh.klésiába által-jöveri, nem. ts�
da, ha a' Protest ánsok már a· XVl-dík Szá�
aad' vége fele �agokat, · é� · mások-is oket
8tátMJoknGi nevezték.·.

;. ' 

,. 

il 
' 

. , 
• f ; 

(dj ln tota quanf ltitt1 palt1t Bungarin, Civilntdl' 
· em11t11 , pr�t•r u11am Tyruáviain, Culvin, •t Lutlu:rt

Dogmati/Ju1 t1011tami11ati,, novi,1 riti/Ju1 Deum coJuni;
pagi tit Oppid� oodem. t:ontagio nf.f!ata, t111d,m verti•
ai110 rapiuntur, - Cum milítum ·dt1Ít1ctu.s_faciunt,

· Öalvino fero aut Lutk,ro dnoto1j,m•jo,t1 twguntulc. :... 

Xazy pagina .•l7. ·' .. '·

, /
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. Ill. R -É·S Z. ·· 
A' Protestáns Vallás' Tzerentsés ter-
, � jedése' e.izköz_eir61. · 

x. §.
0

Óftve ,1ummdltt efz.közei a' Protest4ni l'alÍdl ·

,. Jr.erentsés terjedési"dc. . : : . .  · · ,

.A'. Protestá�s Vallásnak illy. rz��-entsé�
· el terjedését efzközölték egyebek köztt: ezed

Vall�snak igazsága; a' Waldenrzes.ek éi
Hµrzrziták , a' Királyoknak és Mágnások.;. 
nak pártfogások- 'i adakozások ; a' Mohátsi
tltközet, és azt követett, :s meg- elozött 
zi1r�ava�os állapotja az Orrzágnak; a'. Pro.:

·testáns Oskoláknak fel-állítása ,:','s külst> Or.-
.. fzági Oskolákha való ki. jár•ás ; végre· a• · •. 

Könyv.nyomtató műhelyek , mellyekrol itt 
sorban fogunk fzóllni. 

,, . -1.· T Z I K K E .L .L. Y.,- ·, ;.:-·-�·;,:·" . . . . . . : . .. 

. · A' Protestáns Vallás'· lgazsá�a, -
a· W aldensesek, --és Hufzfziták.· •i 

Xl §.: · : .. · } : 
· ;_ A' ·Prote1tá111 Yalltí1' iga�sága.

· :. i. , , 

Mi�-�- -k�a:ö�sége:e� 'fzóllvi� · a' Kerer�- · 

. tyéo Vallá�' Czereot1é1 terjedésének F6 oka:



. . . 

1:11 Pao.T&ST. E1t1tL, Hrs-r. III. R, · 
.vált an�ak igazsága: ógy a' Protestáns Vi�l.· 
lást-is annak igazság�étt vették-be olly hír.,. 
telen,'és:o.lly S zámo1án a' m.i Ele�nk

.

.1':fer,t, 
azt"•fel„fem lehet l('nn�, hogy azok az okos, 
tanúltt ,, Profefsori-, f>·api és Vil;i,gi- Fo -f'm.
�erek, kikrol �á:r ·oda fellyebb fzólltu,n-k, , · 
miriden .tn�g:- gyözeuetés. nélkül léptek vót
na egyik Vall4sh.ól a' másikba. De t�rtat- · 
tak,is lO.I\ és külömb kU,löm_bféle közöosé-

. '  

.•: _ge�. Vetélke�ések, a' . .llcform_átió'_�lei.n a' Pro.':'
·: '·· �.estáns Yallás'· iga,z5á�� felett; -,. annyl�al -

ink�b.b. pedig/ �ivel S.zent István meg-hagy-
. y_án _a; Ma�ya�oknak , .. bo.gy wi 'a.z �ga.z Ke,.
�eJztyén. Valiás'

,, 
· és. rni_t hidjenek, attól· 

�gy. iga�· Magya�- ·,e,;n · áOhatott - eJ � és: ígY, 
�eg-kell�tr vfsgálni, h� a' Pr_otestáns Val� 
Iá.s J.1.i11ts.-é ·a• Szent •stvá(ltól l�-{rt� Kat:h.oH� 

· k� Hit elJen; a'· m,i\ m,ive� be-vettek,· azzal
: : iii�g � �.utatták ," hogy -�• P�o,est�ns · Vallá• 

azon igaz Katholika H;it � mellyet _hogy a_' 
Magya.r�k -�öv�s�en�k, Szen_t István Király 
_roeg-hagytá, :;,s· ippen, é_,v-óh az oka, hogy. 

: -.f:�Jséges: Kira.Jxafol(." f-' ��_otestáos" V�ás.' - _· 'mivolt�ról meg-ta_ní�tatván, -m.i.ndjár-� I"- Fer- -
. .. . d-ir)ánc\ éi- M�ximilián,. C,o�_fessioiokai h�Iy�

ben�h�gyták_ � . �s �• Pr<>Jest�ns. V a_Uás' Uldö,zé� _
· _ . .:. _ sét � a' mi ·a..� 'Aqstriai H�z• ör�kö.�. d���osé-· · 

.. - : gér� faoJgaJ ;. Jl.�m ·engedték�meg •.. Az idok
-i• ,éppt!ri- opy.,.�ok '7:óJtak, ·J:io.gy - ·ezt· a' ;y a�.' 

... : . :

. / . ., . r

' 
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· . · lást,•. e,ros meg- vi'sgálás · alá kellett v etni: 
. mert a'· Sóciniánusok terjedtek mindenfelé; 

a· Lut.he-r' és Kálvín' köverái. is külömböz
, tek egy"?ástól , - de az Orf;ág Törvénye� 
·_is t,ak:_ a' Római Katholika Hitnek fogta,·
pártját: - sokat-is l\oltöttek ollyast a· Pro-.
tesráns- Vallásrc1, a' mi nem tígy vólt; de a• · 
Pápa-i� egy Bullájában kárhoztatta ezt a'
Vallást; jóllehet a' '3étsi Universi"tásnak e�
ellrn tett Reprotestatioj4ból, sokan a� Pro-

.• tesrán·s Vallás' igazságára tettek,következést.
( aj Utoljára, �z- Efztergomi · "Érsek' paran.
tsolatjából 'a• Katedrából kellett -ezea Val
lás' hamis volta. ellen tanítani:· és íg)i 'dz_
akkori környúlállások_azt hoztf'k magokkal,
.hogy a' ki a' Protestáns Vallásra jöu-ál�al,

. áz ezt. ij' lépést fzoras mt>�: hányás· _v.etés
után· tette.�meg. · Annyival inkábh pedig; mi

_vel a' mint tudni való-� eleinte a; T?·rvények.
· fem kedvezvén ennek ._ ZápoJy� pedig· né-,
mellyek' meg-égetésével reájok-is ijefztett, .a'
Római Katholika .Hitet' el- hagyókra, -
és semmi világi boldogságot, ·kivált �z ,k.

·kori zl'!rvarokban, �, a' Török' keze alatt
. Íévóknek a! Róma-i Katholika Hit'· el-hagyá-

r . _sáért nem-ís lehetett .·cemenyleni :' látfzik,
• '· • 1 . ' • • • • • 

• • , • •• �. 1 • • ·_'\ : ' j • 

- ·; (a). Raupach_ Sva�g. :Öflcr.� ]!cy/01:, P• �•.' . -'.
. . . .. . . , · · . ,,. 

J 

' ' 



•�o ,' PROTSST •. EttxL •. HrsT. IU: R. ·

· ·hogy ,a· P
.
rotestáns Vallás' i�azság�·, '• arról 

való meg-gy5zodés efaközöhe annak olly .hír
telen és fzerents.é1en .való cl--terjedését az 

. Orf�ágban. 

.. Xll. §.' 
A' W,ildensesek, � Hrtj:z.fiitálr. 

· Űgy Ját
.
fzik, ' h�y· ma�a a� · Isteni 

Gondviselé1„is már régtöl fogva kéfzítetté 
_ a' :Vall�sbéli Reformátiónak ú�át Magyar Or .. 

fzá�ban Mt>rt· a'.· Vallásbéli. ttlredelrnerlen
sigbol mfl� Orfzágokban fzéllyel. fzórtt Wal• 

,deosesek k.özztll, ,kik lrurópának nag_y ré.;. 
fzét öfzve,-járták. sok:lo Magvar Orfzá�OD• 
is• meg fordúltak; é1·. kivált a' Száva és Drá„ 
va -mentiben meg�telepedtek, �• kiknek 10• 

kakban a' vólt az értelmek, a• mi :a' Re.· 
formátusoké: és ez az oka, hogy Sztárai l\•Ji.· 

· .hály- hét efztcndö alatl a' Dráva és Száva 
mrntébén, a' Törökök' pufztít.1s i köztt-is, 120 
Ekklésiánál többet hozott a' Reformáta Val„ 

'
Jás�a ,. és hogy Zrinyi Miklós H�rváth Or- · 
fz�gban . ugyan a· Reformáta Vallást olly 
nagy elomenetelle.l el - terjefitethette .• -- A' 
.Hufzfziták közzilUs sÓkan, minekutánna Zii� · 
ka,.v uérj.ek .alan a'. Hazába b.é-ütöttek , Po." 
·son, Trentsi.n, Nógrád, •lfont, Zólyom,

. · · - Lipt6, Árva, ·s ezekkel fzomf�éd Vármr-_ 
gyékpen m�g-�elepe�tek ; . kjkne� Tqdpmá• 

-....... ,. 
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n_yol<at a'. Magyarok ,·kö·zztll - is. so�an bé-
·:vették,' Midon. pedig 'Signfond Királ_y' · pa
ranl�Cllatjából, p,inrlen Hufzfzítáknak ki�kel�
lett i:iz Orfzágból takarodni; a' Hufzfzu�t kö
v�ffi M.1gyarok közzill sokan, inkább Hazá •

. jokt61 kívánván meg-válni , . mint Vallások�.:#
· �61,- Moldvába vett.ék magokat; kiknek ma

.. · _ radéki 16Y4-ben a.z Erdélyi Reförmáru�oknál 
magoknak való Prédikátor, eránt tudakozód-

. tak. -- Meg h�llván a' Tsehek-; hogy az
ö Hitek' sori;osi · Magyar Orfzágofi oldöztet�· 
'pek: újra aeütöttek az .Orfzágba,. éf mi.�
·nekuránna még Hunyadival-is 'fzerentsésen · .
hadakoztak, Tudományokat a' felso Ma-·

'. gyar Orfzágon el-terjefztették, haeyv�n ol_t 
Tseh Coloniát „is; 15$>8-ig pedig an_nyira 
meg.fzaporn,dtak, hogy e.zen_ efztendób_en 

. •� így a' Luther' Reformátiója elött tsak ki. 

1 • 

ltntz Efitendóvel,Zsinatot·is tartottak,melly. 
ben egy.a·. Reformátuiok' Confessi(ljához ha
ionló. (;onfessiót írv·án • -azt Láfzló Kir'á• 
lyunknak bé-mutatták, mellynek a' Fehér-
vári Orfzág GytHésen val6 m�g-erosftté1éért 
,e.sedeztek.-is. . . . . '.. ·

-. • ,' · Mi�t:>n. tehát a� -Luther� és Zvinglíus' · : . 
Reformáti6jánllk híre Magyar Orfzágra bé- · · 
}ött; az itt lévo titkos és nyilvánvaló Hufz. 
�ziták azoknak· Tudom,nyokat · két kézzel. 
:vették , · Js az. Evangelio�i. igazs!gok•ról,

• 

' ' 
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1, még bovebben- is még-taníttatván, azok .-iak 
1: - · követoikkel öf.zve-elegyedte�, és Tcmplo• 

!j: maikát, (mell1';rnek oldalár!I, hogy a; Katho--
; _.· likusQk' eitól mr·g,külömbözteuenek ', annak 

: ' 

f .' jelen_tésére, hogy azokban két fzin al�ü_ vé-
_!; , : �,k. a,?: úr' Vatsoráját, Pohara/tat festettek, 
i\ , ., ·· vagy formáltak-ki tzémentbol ,) által adták� 
t · - · _Minekokáéri ig·az dolog, hogy a' flµrzfzitá� 
:\\ ·· __ és Waldensesek. a' Magyar ·Orízági Vallás� 
•: · .. hé!j · Rdor,matiónak fzer�ntséieD való . t,er-!' 

= 

. _. ·._jedéaebe�dgen nagy efzközök vóltak, 

1·' .'. 

- ·: II. T Z I K K E L L Y.

-A': Királyok, és F� Uri Renclen lé
. "vOk; efzközei vóJtak a' Prote'!
·_ ·. 1táns Vallás' terjedés�nelt! .

'. _,:. ,-. .'�' _ � _.,_-in1� §! , \" 

· 

. · .1Iözdn1ége1en faóllván miképpen ifzi�zöltélt, •' . 
. 1'irátyo; a' Prote#á� . Y a,Uá/ terjedefs{t ,él · 

vírágzá�át. \ .. ; ,; · , 
·. 

· Ma��k�a�- ·'�� ,..�\rál�-oknak fzíveiket •· is
· -úgy igazg.att� az.lstm, hogy némellyek köi

zillök a· Pa:otestáns: VaÍlásra magok-is _éfzre„
:Nehetöképpen. hajlandóknak mutatták ma�o
kat:. a' kik ennél fögva ennek akadályt nem
�e.tt.ek; .. ,a' .. ki .k pedig ettol idegenek ,vólt�k,.

,. 

\ 



I . . 

EszKö�Ei A' PRo. VAL. S�ER. TKl\, . t"l5 
-Kerefztyéni ttlredelemmel, meÜy a' lcrg-drá.

'-gább··ko a' Királyi Koronákban, tüdtak az
eránt ]enni .. Azzal pedig sokat-is tettek en.,.
JJr.k · terjedésére és virágzására ,- liogy - a' 
Protestáns Cónfessiókat helyben�hagyták ; 
� l,ogy a�- Pr-otestáns. Mágnásokat ·az Or
f.zág' leg-fóbh Tiíztségeihen tündököltették;

' hogy . némelly külso Orfzági ProtestáHso
... kat; és fő Urakat a� Orfzág-:- Gyülés_én bé; 

vevés végett a· Hazának ajánlottak; - ho�.Y · 
·", Prou�táns- Vallásra által - mentt K atholi-
-� us Papokat n�m tsak vifzfza nem vitték � ·
rovel ; ' hanem inkább az érdemeseket jóté-

· temé,nyeikkel-is meg. tetézték ; ·-.. hogy a� ·
· Vég Várokban lévo Protestáfls Katonaságot, t

i �agok Hitén · lévo Papok.' fzolgálatjá_val 
való éléstól.el-nern tiltották;� hogy'a'

1 Protestárísokn1� a' régi Templomokllak hí- ·
l . . rásat '. és : . újaknak építését' - Oskolák-
i vak, �• Könyv-Nyomtató. mühelye.knek fd'!.

állítá!lát meg -·engedték; � hogy �• Papi 

1 

· Gyulések ·tartásában, ··s az Ekklésiák� visitá•
,Jásában �kadályt ne� tettek; -- . végezet. 
re,. hog,y a' Protestárni"0k' kárára hozott ré�
gi törvényeket - •e�miv:é tetté�, és újabb 
Törvénye_k ; �irályi {?iplomák � és Bél\�•
ség-'köti1ek által .kívánták. �• Protestáns Val
�áuiak . f�abiid · és. "özöns�g�•. gy.ako.rlásá'� 
�1eg-�llít.ani :_ min.d �z�kkel, •·•· e_�ekh.e;> h., ._ ·

. ' .
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s.onló Kir.ál_yhoz'.illó halhatatlap tseJekedetek
kel a' Protestáns Vallás' terjedését és vil'ág
zását, _a• mi Felséges. Királyaink,· kiknek 
poraik.hoz örökké •háládato1ággal, Maradé
kaikh1iz_pedig hilség�el vis�ltetni tartozunk, 
efaközölték, és ·elo-mozditották.· .-

XIV. §. _ _ . . 
\ 

-

Ii.. . _Lajo1 Királfunlr milréppm ,filraialte 11. .. P.rottJ• 
1tán1 Vallá1' ttrjedéJét • . 

 Íl-dik .Lajos Királyunkról, a' ki alatt 

!! ·. a:·. Réf'?rmátzió ki. ütötte. magác, azt írja 
· �'palati„u,; hogy• o Luther eránt 152�-ig 
_nem viselte.tett rofzíz indúlattal, hanem az 
Olmotzi Pü!pök v�Ue reá, hogy a• .Luther' 
Könyvei, és 8ptratru ellen keménykedjeo , 
(•J Az igaz-is., hogy 1523-ig semmit lröaiJ,,,. 
sigu .hatalommal nem tett a' Protestáns VaJ. 
lás'. meg-fojtására: ·sót a' melly Törvény IS• 

' 23 ban·, hozatott· .a! Luther' KtivetlH ·ellen, 
az l\emény v:6lt- :ug,Yan, mert· annál. fogva 

· · jófzágoktól, és. fejektól kelleu uokat mei• 
{ 

. . Lásd : (a) Pre,ul Olumu•11111/1 _ Ludor,icum Re-,
_. �em Hl61ga�ia, a,,tea ·I.,11tl,t1ro ;.011- ir_,iquum indu:&it • 

ut t1ju1 juuu i1', !,i/Jro1 Lut/111,i pubtit:o inc1111dio 1te•: 

vitum 1it; - •t Paulu1 ·sp,ratl.U in carc11rt11n tru1u1�
St1lu1lhornii 'J'l,na,.-,it :· Útt.raria, Tom; JY. pag. 403:
8pa/atlnl Dit1rium ad .dn, 1.s113. - ·· ·· · · 
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fofztani- ;- de az 8 alatta soha ··inunkáha 
nem véteteu kö:r.lJMigeJm. -� Igaz - az is • · 
hógy.'·m1kor, ·a• Sze.btniek a' Luther' ·TudQ-
111ányAt meg-í.zclítvén 15.22 • beri, az Efzter- ,. 
gomi Érstk' jussait nyirbálni kezdeuék·, 
Lajos � reájok kemény L�vrlet írt; dc a-· 
aomban az Efztergomi ·Gtnerális · Vícáriust· 
egy Levelében meg. intette, .ho�y a' _Lu
thert predikálló Szebeni két 'Plébánusnak, 
é, Szebtnicknek __ dolgaba, ·magát_ hízol'.l_yo& 
ideig ne avassa. ( b) A' melly tsdekedeté
ért gyanúba jón az Orfzág előtt ,· vagy_
annak tnég akkor eggyik hatalmasabb ré_• 
fze elótt; a' melly a' Pesti is2.s-dik Efztend6-- · 
béli D.iRtának Majus ·13-d:kár, tarta,tott ülé:. . 
sében, arról panafzolkodott;, hogy a'.· Ki

rály' Vdvará6an lVémeth Lutheránu..-o/c tartat� 
·tatnalt •. (e) _Ugyan ezen Di.etán hoz:ciuoti

• . az a' Törvény; mellyröl oda lejjebb boveb-·
ben f.zóllunk , hogy a' Lutherá11u1olt meg-i-·

. (I>) Lamp•·p. S4 - n 
.- . _ (e) Bol>ilol mi1t1r1111I otl, Reg11m LX Oratorú, d
,,tier-ú,nt latn quatu•r; ·Primo-: Ut omne, Gerrnunl . ·
•: drm1i/J"' .Maje.star,i, ,ua: e:&ptll•rttntur - al/eg'ando� _:

-. idem f,ciJJd Princip,m Fo,dinandum -, Sorori Régi11 

� · Íui · alutulit HurigaroJ, tii dt:dit GtrtnanQ1, qul ·om- -
ne, fu•ru'nt Lut/a,rani. Epiji. Prur:: lie&ni Jiun1, ,ii 

i ,;t1pp•n"f" p. 1u. . ._. . · ·· ·--· '· J., · 

·, , 

I ' . • 
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06 P:P..OTBST .• EK_K.t.., Hr�T. III.- R:; � 
gtttuundc;. de Lajos · Király ezt is,; .soh�'
munkába nem .vétette.- Illy, engtdeJmes- lé-i 
vfn hát Lajoi Király; jóllehet LeyeJév�l_ 
fenyegetodzött t nem tsuda, ha a' Luther';·.
és Zvinglius' Tudománya, ugyan.A_ alatta1 -

· tsíráz_ván :-ki· mintegy a' földbol, -ugyan o:
alatta már egy fzéles"n ki„ terjedő :\erehé"� ._
lye1 fához lett hasonlóvá .. _ . • .. l� · •

-·xv 1:. 
·>. · ·. · ·· .. ··.'.··.·.i

. :l ,. .. : � f �� • .... -·· J • 

Mária· Kiráiyné igen nagy �lomozdítója , tJdlt_, 
a' Protestáns. PalLátnalr. . .. : . · ; 

·Mária, a' Lajos· Királ,Y' felesége, tele.

I
'vén Németh Orfzág·t �• a' F'ejedelme.k_· U d�
ara. a' Luther.' hírével, és annak tudomá
y,áról való befzéddel ;- még az öreg Attya'·
á�ánál meg- esmerktdett a'. Luther' tt.ido-1 

mányával :· a' µiit ö benne neveltek� és.

meg-ero1ít�ttek György a' Lajos'. Tütpr_a� _és 
Henkel János a.z ö'Üdvari Papja;.�· kit m_io: 

dán a' Lotsé·i Lutheránusok magoknak Pré .. · . -
dikátorjoknak meg-hívtak, magától el-nem.

· erefztett, akarván •továbbra. is annak feol
gáia�jával élni-•. Meg-hallván Luther' Máriá-
1>a� a: Férjén való. nagy kesert'iségét, és- a\

. p:rotutáns Vallás e_ránt való h_ajlandóságát ;·
Szent Dávidnak 36.: ·62, 94, 109�dik 'Sói. 
iáral't Németh nyelvi'� le-fordította, és be.: �, . ' 

. •ember 1-·,a,,n írt,t Levele �lt-al ,u:n - l>e_n� . 
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. MáHának ajánlotta, akarván ez�n 'Sói tárok• ..
.. olvasása által 'é:ilet ··vígafztalni. Ezen Leve ..
lében nyil\'án írja Luther, hogy o att hal
lotta, kéhég kívúl Grüueu.1 SimonttJl, a· ki-:
ezt leg-Íobban tudhatta, hogy Mária hajlan„
dó a� o. tndománya' bé- vételé)'e; tle a· Ma-: ____
gyar Püspökök állottak eddig ellent anoák
terjelztésében·. ( a) Melánchton•is több ízben·

· úgy említi Máriát, mint -a· Luthet' tudo•
· mánya' kedvellojét. Nevezete!e� azért df ...

hfrtetik � hogy V,di/r- Károly Tsáfzárt min
den módon akarta az Evarigclikusóknak tneg.;. ·
nyeroi. Sót Luther emlék·eittessé akarvá'n .
tenni a· Mária' nevét a' Lutherána Ekklési
ákban, egy Éneket kéfzített , mellyel mind
e•· mái napig-is énekelnek a·· N éin�rh Ev�n�\
gelika Ekklésiákban ;· a• mellynek három �is�
verseinek első beti'.iiböl e' jó ki: MÁRIA.
(b) Az illy dolgok miatt esett-mt:g; hogy_· .
a' Pápa' Követei iándor Jei'o'r'nos, és Ric-

'. • cius Jáno, ·, Máriát Kár,oly Tsáfzárnál- eret•
neks'éggel, vagy a' Luther' tudomáf:lya k��-

! Lásd: (a) IC.�llár de u1u pe;p'e,uo Potostatls· ·l••
1 

r'. 
rislatoria: cl,ca Bacra Apol'I, :Resum Hun1:-Yin�•
lona: 1774 p. 11;. 184. · . . . · , 

. • . : (l>) A% a.i Étiolr Íg)'" ke-J.dodilr. Mag icl, ll�giiltl
nt�t wieilcrstakn. -'- G,rbiQ iJiJI. Eaon1• Rino11•tl. 

_ ,,_ i711. - .- ·• . "
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vetésével vádolták. ó' néki· köfzönht't�e ·To
, rök Bálint, hogy a· felesége·, a' ki M.iri�ü1ak: 
·· Udvari Dámája vólt, már- akkor' az E�a�i�

gehka Vallással esmeretes vólt, mikÓr azt _
el-vette. · Hih&t6 á-z-is, ho�y egy vólt Mc'.i-�
ria azon Fo · Afzfzonyságok közzill; k ikröl
íratik, .hogy a· Grinauu' ki.fzabadúlását efz.o ·
J\özlötték; - de. talám a' Férjét-is o tartóz
tatta-meg, hogy a· Luther' Követóiré hozott

.• Törvényekt't munkába nem vétettette. IÚy :
hajlandósággal ,viseltet.vén Mária a' Prote-

,. -,tán s Vallás e ránt; lthet mondani, hogy an
o·ak hrjefztésébeo o-is . nelQ utóhó .efakö�
vól:t. · · 

.. 
, 

l, Ferdinánd_' ltegrelmt.tsége a• Prote,tánsolt 
eráflt. . , 

\ A• Mohátsi _
.
ütközet után jobb álÍapatja 

lett a' Protestáns Vallásnak:- mert ;bár elé
inten kemény Parantsolatokat adott�is ki Fer-

. dinár_1d a' Protestáns Vallás ellen, mint _1534· 
ben .a' Bártfaiakra; � bár az Orfz�g· Gyú- · 
lésén-is ·1,54s-ban engedett olly Törvényeket 
hozni, mellyek akada)yúl lehettek a' Pro-. 
-testán1 V :dlá1' terjedést'nek, · 1ot ,mindjárt 

� · '11ralkodása' elein 'I.S2i'�ben a' LuJhP.ránusok' 
ts Zvingliánusok'. ki-frtásá.t m·eg-paraotsol

-., �a - is': mindázáltaJ soha kozttilnk erofzak
_ .. r� a� doio1 �em ment;:� e . .zi.k_ a' Törvé-_ 

nyck 
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•• 1 11yek sem vóltak ingyen-is olly kemények 9 

mint a' Lajoséi; melly által azt uelekedte, 
hogy"' már CS alatta nagy réfze a' Mágnások.. _ ,
,n_ak a·• Protestáns Vallást követte. Nem-is
tagadhatni, -hogy olJy időben lett Ferdinclnd

• • 
1 Királylyá, mellyberi a' politika azt hozta ma_�

' gávai , 'hogy a! Protestánsok eránt kemény
ne légyen: mert az 6 ·vetélkedo társa Zá
polya·· á' Mapyarok' _ egy réfzétöl és a' To

rököktol segíttetvén; nem lett vólna ,'aná-
. tsos, ha az o vele tartó,· 's az Orfzág' Gyú•

- lésében-is nagy réfzt vevo Protestáns .Mág:.
násokat, 's a' fóld .Népét az ö Vallás�knak 
háborgatásával meg •. keserítette vólna : . sot •
mikor látta, hogy Zápolya a' Proitstáns Val-.
lá&nak nagy ellensége;. okosság ·vólt magát,
ha nem magának azon Valiásnak, leg-alább
·az azt követok! barátJának lenni · mu�atni ,
és azzal-is magát a' Királyi né.vre érdeme
sebbé tenni � hogy ö a' maga alattvalóit�

1 azért, hogy vele nem egyformán hifznek, 
1 • egyformán fzereti, és nem háborgatja. . A'· ..

mmt ho·gy , ezzel azt vitte végben, ·-hogy a_ · 
.Protestánsokat . �z ö hihégéb_cn igen meg .. : · _· 
erö,süette; Zápolyát pedig, a' ·Protestáoso- - ·
kat Királyl bólu· inaga vis�letével attól 'el
vonván, meg- erotdenítette. Külöml;>en- is·

. a• Német Orfzági Protestánsok' segítségé-
vel munkál6dott l� FÚdinánd, Magy� · Or�

. I 

; , 

• 

• 
.. 

j 
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'fzágnak el .foglaljsában :i · rnf vólt vólna· hát·· - -
vifzfza-tetfzóbb , mint ez�knek Hiteknek 
sorsosi eránt keménykedni? i · · ·
. Annyir� -. meg- nevelkedett és virágzó

· · állapotba . tétetet� hát .már o alatta a' P'ro
testáns Vallást hogy mindenik Felekezetnek 
Püspökjei tétettettek, - Zsinatok tartattak 
fzabadon mindenfelé, - Confessiók írattat-
tak, � a' Protestáns Valláshoz illo Ekklé- · 

· siai Törvények, vagy l{ánonok fa�r�ztet
.- tek, -· az Ekklésiák , Püspöki és Esperes ti ..
· .Megyékre,_ el-rendeltettek;.· ú�.Y hogy mikor

Mátyás Hertzeg _a.' ,Botskaival való. allrndo
záskor miudcn jót akart a' Protestánsoknak
ígérni; azt akarta ;, hogy a' Religíó' dol-

. ;, ga - azorí ftátusban és karban �aradjon ,- a'

_,, mint a'· ·boldog emlékezettl Fejedelmek
,,.Ferdinandus, és Maximilianus Urunk' i-'

,, dej�ben tartatott." -· Ezt látván Zápolya,
, Budán. az Orfzág Gyűlésében azzal akarta a' · 

·Katholikus Magyarokat Ferdinánd ellen fel
lázzafztani; mintha Ferdinánd a' KathoJi • .
ka_ Vallást semmivé akarná ,tenni: (a) de 

-ennél fogva is Ferdinánd, mint bolt, és i-
gazi Austriai · ke.gyelemmel telJyes Fejede-

. . • • 
. 1 ' 

Lásd: (n). _Epirtol111-Proc�. Regni [Jung. P�rtt1 · J 
t.' pog. l.fl Epist. J aó, --- ; 

': . � 

t 
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ltm, ·a· Protestáns Vallás' uidözes'ére nem 
tsai\ fel nem indúlt., sot _annak .nevezete-• 
1;ebb és érdemesebb Követoit, mint Turzó 
Ete�et, Perényi Pétert , Török Bálintot, 
· Drágfi Gáspárt, és másokat-, Ji ülö_n-ös Jie- . ;
gyelmeire, helsö tanát.sosi rangra, 's még 
barátságára-is méltóztaaa; kiknek hív fzol- · : _ 

- gálatjokkaf élvén, nem tsak .a' Tö_rököt tar
tóztatta-vifzfza', hanem· a' Magyar Koronát . , 
is ·vctélkedo társától el-nyerte, és az Aust-, 
riai Háznak Magyar Orfzágon való uralko-

. dását meg-fundálta. 
· - · , Ambár ped�g illyen elo-menetellel tu-

- , jedt- is a' Protestáns Vallás• a' Hazában:
· mindazáltal -ió.55-ig ·annak Törvényes és

Diplomatikus létele m.ég ·nem vólt •. Ek ko1.Ferdinánd,. hogy ez't a' jót is köz:ölj°e 1 
_Protestáns VaHással; öt Szabad Királyi· V i

.. rosoknak, ·Kassának, Bártfának, Eperjes-
. nek-, Lotsének, Suhen_nek, és XIU Szepes
ségi Városoknak, valamint Posonnak; é� 
Sopronnak, , 's egyéb Protestáns Váro-sok"'. 

. nak, /tökéllet.es Vallásbeli fzabadságot, és 
just adott; mellyet ha ezeknek azon Confes- ·.•; 

_ , · siójoknál fogva, mellyet 1.s49.be� néki a .. 
- maz öt Királyi Vár9sok be-mutattak meg-a.;,

dott; .köv.etkezik � hogy a' több Luthérfinu- , ..
sokat-is ugyan �zen fzabadsággal ajándékóz
ta-meg ; . mi.vel uek .éppen azt hitték·, ·4• 

"' 
· 

I 2 . � 

.. 

-
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minek faaba.don való gyakorlására ezeknek 
töké1�t;r��:!:id�:f :�t=:�::::•ei. által az Ú / Vatsorájának két .fzín. a)at1· yaló -ki-fzolgáÍ •.tatását; és a'• Papok• Házasságát, md!y. a!

Magyar Orfzági Papok köztt a•·· XIV. d,k · ,
fzázadig ,így vólt, (ó) sürgette: 1uivt..tl azt;� \ ' . ' gondolta' hogy . a' Római Ekklésiát,ol Vi! 16· el-f.zakadás ez által helyre-hozattatik ; de .:·•mell�tt a· Fiát Maximiliánt az EvangelíkaVallásban neveltetni meg-engedte.; mellyért. a' Pápátol ·meg-is inretett, 's még a' Csá�fzárságra való válafztatásában-is kevés híJJa, · · hogy ezért nagy kérdés nem tétetelt: (e)innen ··a· K�-tholikus Egyház·i Rend, és az azon Hiten v_óllt Mágnás�k azt vélték, hogy 

· J a· Királyok' illy· ked vezo magok-viseleténé_l fogv·a a' Protestáns Vallás kapván lábra, a' Sz'uz Mária' tifztelete meg-fzuune. az Orfzág·ban: a· mi hogy meg ne történjen, OrfzagTörvényévé tették, hogy a' BoldogságosS.zu.1nek képe a·. Magyar p.!nzekre fd-ve.ret.
, . 

. 

. ,, (I>) Ezen dolog' 1gazsátát Péterfi, Tur6t%i is , Jr)ás lrók 1 's az Orfaág Törvény Könyve után meg
mutogatta. Ye.fzprémt Biog,. Mod. T. 3.p. �9-0 '• • (c)Haup{Jc/l E11ang •. Österreic/1 p. 48, :H Cardin.
Patlautcíni ln Hüt. Cvnc. Tttd. L. XIY._ Cap. YJ. 

.... _ 

. . , 
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t·rssék•, azt gondolván, hogy az által, mint 
mindég kézben forgó jel, ·és efz�öz által, a' 
B ómai Kat-hol.ika Ekklésia' kéhelébén lév6k 
a�,ban to vábbra-is meg. tartarn.ak, az abpól 
ki-jöttek ·pedig, ez által könnyebben vifz. 
fza-viterteinek abba, és Szuz · Máriának újra 
tifzteloivé tÚettetnek,; jóÚehet �• Protestán-

.· sok a' Boldoitságos fzent Szűznek minden
kor igaz tffztelói' vóltak: a' minthogy ·az Er-' 
oPlyi Református Fejedelmek közzül az If1abb 
Zápolya János, Botskai, Báthori Gábor, 
Be,hlen Gábor, I. és lL Rákótzi György,. 

ámbár Reformátusok vóltak, é_s nem köte·

leztettek dolgaikat a' Magyar Orfaági Tör
vények fzerént ,intézni; mindazált�l a' Bol
dogságos Szi'.tz 'Mária' képét 9nként a' ma-

.· gok pénz�ikre rá yerették, mikor a· Római 
Katholikus Királyok, és· Erdélyi Fejedel-
mek, ezt tselekedni el-múlatták. {d)

/, XVII § .. ·· 

Zápolya Jáno1 'Sigmo!ld' munl,ds,Stl�a «• Prot. · 
· P ai/á.rra néz.ve, . 

. Zápolya Ján,os 'Sigmond·-· h fzerette és 
6ltalmazta a' Protestáns Vallást;. mivel Alé. -.. · 

;: 

. .-

. 

,. 

(d) Yefz.prémí a' Mcgyar Hirdlyoli' ritlra p�11a•i- . , · 

·r�l old. 11:a - .115-

' I • 

. 
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, . _ _ 1iu1 v.agy Madár Dienes Udva_ri ·Papja ·ál- tal eloízör a� _Evangelika, azután a-•- Refor-
 . · máta, Vallásra vitetett--által: a' melly dol_og-
 ban.-_teÚ fzoluálatJ"áér_t M,adá·r Dienest izép.., 

;,;, · ·,jófzá�gal-is meg-ajándékozt11.. Hogy .1z _An-
,:\i . tit�initári.usok&t meg- zabolázh�ssa; ,�ll�n�k
,;_.  - · Zsmatot-1.s tartatott,. mellyben maga-•� Jelen

. · vólt. .Különös hilséggel, \s buzgósággal vi
.seltetvén a' Rtforwát� Vallás eránt: a· ,De., bretzenben kéfzúltt Confessiót úgy_ ajáu1otta
néki Melius Péter, mint a' Reformáta Ekklésia' dajkijának és jóltévójének. Míneku-1nna pedig otet Blandr'ata a' Soc-inus' eret• e-k.ségével fel-fújta: _a' Reformáta Vallás-.
,ak nagy ellenségéve lett, melly ellen Vá-

radon Zsinatot-is tartott, így akarván ·azt 
a' tapafztalásból bizonyos- igazságo_t betolte- .. --., ni-, �ogy a' VaJlását változt-ató'emberbol te•. lik-ki mindég a' leg-nagyóbb üldözoje azonVal_Iásnak , mellyet oda hag.yott.• . 

- XVIII. § •..
' t 

9 
�r 

· MtUimilián hathatós el3segélloje vólt a Pro-
te.,t;i,u Vallámalt, 

- ·_ :_ ,A.' mit ·Ferdinánd fzükségból , és poli •.tikából-, azt' az' o fia_ Maximilián Lelki e•• - 'méret béli meg. gyozo�é1bol ,. Jselekedte a• 
Pr,otestáns Vallásra nézve. ö· ugyan-is az, Eva'ngelika Vallást leg-jobb Vallásnak tar- ..

. . . .. ,. ) 

.,· . 
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' totta-; íg_y írv'án erról J 11. Fridrik P abtina
tusiVálalztó Fejedelemhez i.s6o-ban Aprilis' 
2-·dikán „ Én ·úgymond az Augustai Confes
" -�ióhan,béroglaltt tudományt esmére m igaz,
„ és Kerrefztyén Vallásnak· lenni, és annak 
,,- v·allásába·n, az Isteni· k_egyclem ·velem lé
.; vén, életem el is. végezni kívánom. 's a'.t. ·" 
Ta·nítója vólt Severus Farkas, Udvari Pap:. 

- ja pedig Pfauser János Sebestyén, min·d ket
tt-n Evangelikasok, val:imint ·az Orvos Dok
tora - is lirafüenheim Crato. -· Meg- gyts
zódve lévén a' felól, ( mert·az igaz Kerefztyén
Vallás a'máso k ··rzeretetét para nts'olja )h.ogy' a�
_Lelki esméreten az Istenen kívtll senki .ne�
· uralkodhatik: írtód.aott azok tói, mint igen
gyanú, Kerefztyénektol, krk tsupán. azért
üldöztek másokat, mert nem azt-hiízik, ,,:
mit -ók. Innen 1.s6s- ban Austriában és 

· - Tseh Orfzághan a' Protestáns Vallás.nak ép
pen o1ly folyamatot engedett, mint a' mil
_Jyenben vólt a' Katholika Vallfts ,· -- -' 's ·a''
Passaui Békesség - kötésr-is 1.s66-ben -�ppen 
ezen okból erósítette-meg. Ugyan ezen .jót 
gyakorlotta ·a'. Magyar .Orf�ági. Protestánsok 
eránt•is. . Hogy pedig �• két Prótestáns: fe-:, 
.Ieklzetet egyesíthetné; .1 Tiguru_mb_a ': .Tu-. 
hingába, és �eid�lbergába · 's Saxoniába 
bizonyos embereit ,el.küldötte, hogy ezen 
�olog _fe)ól az: oda v_aló Tudósok�al érteke.z-
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nének; de ezen tzéljából semmi sem l�tt� 
.,Meg-értvén ·.a' Papa Maximiliánnak ezen 
· -n_agy hajlandóságát tJJ' Pr.otestáns V�lláshoz-,

Ötet me�-inte,tte, sot a' Tsáfzárságra való
válafztódásába·l).is éppen ezért ne·ll! akart
ioká meg-egyezni: o mindazáltal ezen .Val ...

· lást mind halálig fzeretvén, sokat tett. az ál
tal eni1ck terjedésére„ és virágzás'ára. : · · 

XIX •. §._· 

Rudó{f, Il. és 111., Ferdinándnk által úgttt, .. 
. tett d,' P.,rotestáns Vallás' terjet;lésé. 

· .' Nem o·lly ked-ve�ók vóltak Rúdolf alau·.
a' környl,!lállások ' a' Protestáns . Vallásra 

. . nézve, mint ·eddig; _mert a' Király magát a• 
· . Tudományok' tanúlására adván, az Orfaág'

· 1 · �gazgatásával _fel-hagyott, 's így az � távol
létében,, 's az o Neve alatt, a' másolt' há •.
borgatá1ában gyönyörködók ollyakat vittek. 
végben ; mellyekben a· 'Kirá-ly leg-kissebhet 

. sem tudott: mint eriiól Mátyá11 Hertzeg a' 
'Rudolf'· nevében ekképpen �ett hizon_yságot: 
Mint annal,elötÚ · C,.1djiár eiJ lel1Íge · se,i/cit 
ftánttfiándiklral hitlbm meg - nem ·háboritott_ .• 

·· mo-st · i,i, ezután ,1em háboilt , - hanem lcit Írit

hitibm meg-.tart. · E'· Király' Szava f 'és így .
. fzentséges f,?:ó: -következésképpen a' melly
háborgatása esett -a; :-Protestáns· Vallásnak
Rudolf alatt, annak o akarója nem-vólt. Ktí.

t J • • • • •
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lömben-is, hogy o Keref.ttyéni tilredelemmel 
meg-_ékesíttetett Fejedelem vólt ', \°lvagy tsak 

' onnan-is meg-tetfaik, hogy mikor 1'582-ben· . \.az Augfpurgi Gyűlésen arra ingerelt�tett. va� · 
1� némelly felettébb-is' buzgólkodó emberek„ 
tol , hogy a' Protestánsokat .üldözné; ez'en
verssel h"-lidítván etet:· - · · · 

Utere 'iure t�o ·-Cresa·r, ·sectamq�e Luth�ri_ , .. 
_.. Ense, rota, ponto, funibus, igne, neca'. az az:· 

Élj a' jussorldal Tsáfzár, 's Luther' követait, 
Öljed fegyverrel, vízzel, 's kötelekkel : 

. � 

ezt a'· nagy hunt éppen. nem tselekedte; ·. · 
. sot a' Német Birodalombéli Protestánsok-. 
nak a' leg-nagyobb tsendességgf'l engedt� 
gyakorolni az o Vallásokat. Magyar Orízág
gal kö'zönségesen-is ; de különösen a' _Pro. 
testán, Vallásra néz,ve ört:>k�s jót tett az., 
zal, hogy a· Bétsi Eékesség-kötést o fzerzet� 
te:meg •. 
. " ' 11-dik Ferdinandnál senki több és fzebb 

. ! 

jgéreteket _neµi tett a' Protestáns Vallás' . 'i
jus�ainak c,s fzabadságának fél-tartására. At. 
o Diplomájának �gyan-i1 1, 4, 5, 6, 10., pon
tomaiban Kir�lyi fogadással fogadta. a'. Bé� 
tsi Békeiség. kötés'· meg-tartását. ö' alatta. ·;.' I 
tört�nvén a.'. Niklasburgi · B�kesség _:kctés ·;·· '. · 

. ebb�n-is· ugyan azt fogadta, és újra, , hogy · .' . .J 
.' ·. a� Protestáns Vallást az' ö eredeti és törvé� · 

. nyes faabadságáb1
ah· mcg�tartj_a_, és tartatja;' .. :, · 

,•• I 

. '\ ' . 

. , 

. . . ! 
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'következésképpen, a• mik (S al'�tta· estek, a-, � 
~zok az o akaratja néll<i

l
, eshettek. -tf- · _; :

I • Ili Ferdinánd-is meg-esküdt a' Bét,i'
Niklasburgi Békesség-kötésf:knek ,· � ,a•· II. 
Ferdinánd' 1:)iplo�nájának, - · és az· 1608; 
.dik efateridobéli Törvények' meg-tartására, 

i' · 's mind ezeket újra a· Lintz� Békesség� kö
tessel erősítette-meg: . a· ki mivel &.' Pr.ote
:stánsokra nézve olly -igen k.edvezoleg . kö-

.. tötte-meg ezt a' Frigyet; ebból azt léhet ki
hozni, hogy o maga-is fzíve fzerént sajnál
lotta, hogy a' Protestánsok' kárára ollyan 

t
olgok történtek,· mellyek az. Orfzág'· Tör•·· 
ényei ,· KirályL Diplomák-. és Békesség. 
,ötések' meg--tapodásával estek; 's hogy e-

zek tebbé meg-ne történjenek, azért hatá-
roztatott-meg· némelly dolgakat · fzorosab-

_h�n az említett Lintzi Béke1ség-köté1ben. ·. ·. \
1.. · • . ·,-xx � · · · . · · 
. . ,- • �• 

,, 4'· leg-fobf, Tlfr.tségelrre emeltettelt Kir"ályaink . 
. · által a' ProteJt-áruok. . 

· 

.·,. Segítették a' Protestáns Vallás'\,irágzá-
. aát és .terjedését Felséges· Királyaink azzal-

is, ho·gy min� a' Bétsi Békesség-köté.s. el ott,. 
tigy- azután-is' a: Magyar Protestánsokat a' 
leg-föhb. Tifztségekr• méltóztatták. Neve-
zetesen ezek közzúl: 

. . 
• • - ) ·I Palatin.uiok, vagy Náior lspó11,yo!i vótak: 

:: Nádasdi Tamás 1554, -· 1.s62. Jllésh�zi 
Is�ván 1608. . : j · fi 
'.�7-l'-:-'r;:i·:-:.---,..-vfl•V-'· L..! ,-,i,7; z,,./:??";-·:rr;Í!' f} ,':i_,";uJ1 �� 

I • • •• � • , I . . ·�' ' . '-,,/' �. 
.:..............;:...-_ � l
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· -: . Pice Palatinus: Révay Eerentz 154,,J. -
1,Ú;;·. ·:i\té�ey Mihály 1562 - 1572.' Czobor

-Imre, J_572 - 1582'-•. . . 
·_ · • Jí.irúlyi ··nelytartó: Turzó, Elek 15ö6 -- ·
1543,

O,ftág .Bírái : Turzó · Elek., Nádasd�-
- · Tamás .,· Pe-rényi Gábor, Báthofi Miklós,

és István,. mind ·1600 elótt.'
: ' · . - Hor�áth Orftági Bán: t1ngnád ·Kris�f "

1578 - 15S4. 
' 

Támok . ..Mester:
1
Nádasdi Tamás 1.540, · · 

. Peré�yi. Gábor 1554, Zrinyi Miklós •!557. 
· Kird.lyi Pö- djtónn áliólc: Balassa János• ·

Bánffy ·Láfzlá", Révay •Mihály, és Ferentz,
l-590 elótt. 

· ' 

, líirálJ·i Fo !.,ováfi Mesterd: Bánfi Láfz. 
l�-, Nádas-di Fe�entz , Battyáni Ferentz. ·'. -

· .Királyi lío P-ohárnolroli: Bánfi Mikló1,
Forgáts 'Sigmo'nd, ·ocr'sfi F�rentz. 

lf.iralyi Fli dfitalrio'/c(llt: Bánfi István , - : 
Ba·ttyáni Boldi',ár, Thurzó· György -1602. 
· ·. Iíirályi Fö Komor,,yilc: Tzobor Imre.· ' ..

· Királyi ·udvar' .Fii- .Me,tere: Turzó F��-
r�ntz, IlJésházy István. , . . 

CariceLlarius: Perényi Péter. l .539;· .. :.r ·
· ', .Korona_ Ór:iő�: Perényi Péter� Révay ·...,;" 

Péter. 
· · · ··: · 

... ·. Királyi Ka;,,ara Elöl-_t1iöie: Thurzó Fe-.
. _. ·. ,

rentz, -Th·ú�z"ó Elek,- · ., ·. . . 
' · / ·

. . . ., . .. . . \ . .. . 

. /' 
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Temesi Bán.• Török Bálint l.S29. 
8:ikelyek' Gr"ófia :. Pem rflinger Márk. --;. 

· Fo Ispá,zyo/t:
.. , · Ába'ú; Yármegyéhe,n: Perényi Péter, és 
Gábor. 

Árva Y:'. A• Thurzó Família� 
Bars P _; Dobó István és Fer.entz. 

�";;. 

· Beregh Y: Mágótsi Gáspár,
•(-

Bihar Y: Rédeí Ferentz. 
Borsod V: Balassa 'Sigmond. 
Heve.1 Y: Mágóui ·Gáspár. · ·. 

.. ·......,.1!ont V: )3alasu Menyhárt, Nyári Fe. 
Ferentz. _:_ Balassa János, Der'sfi -Mikl61. 

_·�• · ·Kraftna V: Drágfi Gáspár. 
- . Liptó P: Krusith János.

� ' '\ . 

· Nógrád Y,: Bala�sa Menyhárt,·_.· és An.
drás, F�rgáts 'Sigmond. 

Poso,z Y,: Eck, és Mikl6s, Salmi-Gr6fok. 
Sdroi Y: Rueber János, Dér'sfi Fe„ 

rentz. 

· S:r.epu V: A' Thúrz6 Familia •

. 
. Somogy Y: Bátori Miklós.

· · ,·_- S::r.athmár és 8:r.abolts Y: Bátori István.
IJnpron Y: Nád.asdi Ferentz, Battyáni 

· Ferentz, -- · · . 

. 1. 

· Saala Y: Bánfi ·htván.
8:r.dlnolr Y: Drágfi Gáspár. . ; 

Temts Y: Perényi Péter. · .. ,
Túrót�. Y: -A'_ Révai Familia •. · . 

. . ,,., ' ' 

i 
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7or11a Y: Magótsi Gáspár;., 
7rentsill - V: · .Forgát1 Imre, Illésházy 

'István. 
- Ung ·y,. Drugeth István. '

'· · :_ Zemplin Y: . Drugeth Láf.zló·, Botskai 
l"stván. 16s9 táján.-

. Zólyom V: Baiassa Jánbs. ' .. 

· 
.· Yas V:: Battyáni Ferenh:; Nádasdi Fe.

11 rentz. . 
. 

. . _ XXI. §� · . · _
.Á% Erdélyi Feje<Ítlmek, '.1 a' !dt Hazahili Mi1-. 

mú�k _"eftköz.öitéli a' Protéstáns Vaiiál ter� 
jedését, is virágz.á,át. 

A' Királyokon kívtH, hathatós efzközei
vóltak a' Protestáns VaJlás' fzerentsés terje. 
déséne.k; 'és virágzás�nak, a' két Ha�abéll 
Mágnasok , és F'.ejedehn,ek." - Mért mivel 
János 'Sigmondtól fogva II. A paffi Mihályig 

. · a.z Erdélyi Fejedelmek , de a' Magyar. �ag. 
nások-is tsak-ntm mindnyájan· Protest-ánsok · 

• vóltak ;'. ezek tsupán példájokkal is,· mert a•
Nép a' Nagyokat' követi, a' Római Ekklé•.
siától ·sokakat által-hoztak a' P�otestáns E.k- 1 

• · , 

klésiába. Már :a· Mohátsi had el6tt sok • ·.
Fcs emberek 's Afafzonyságok pártfogó kez:ei'�--
ket nyúlytc,tták a· Protestáns Vallás' óltal,n,1�

.•.zására, és terjef.ztésére; .,annyira, hogy a mai
, J-.S23' dik Törvényben, mellyet olly kemény .. _. 1 

pennával fr,.ak, ea:ek , __ µünt _ennek. terj"efat6i · 
" . 

. ; 
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meg-it fenyegettettek. ·A' Fobb Urak, mil..: 
·' lyenek váltak Perényj , Dragfi, Török , a•

Turzók, Éattyániak, Nádasdiak, Forgát_sok,
és egyebek, niagok11aÍ\ Udvari- Pap okát tar•
toétak, ·• ezeknek segítségével Uradalma
ikban a' Protestáns Vallást meg esmérteüék. 
E' mellett, sok vefzedelmet el-is hárítot-t�k 

�ezek a•·_Jeg-elso Refo-�mátorok�ó]: mint er
re egyebek köztt elég l�g_yen említeni P�m- · 
pjli1L15crw, és Puényi11 k1vűl Drágfi Gáspárt, 
a' ki az ilzobe · vett Reformátorokat E-rdod· 
Várában, . mint valame!ly menedék helyben 
úgy fogadta-bé; mellyért azomban a' Király- · 
1ak erántok való kegyelli:lét• nem tsak el-· 
.1ém vef�tették; h;rne,_n attól. külömhféle jó- . 
fzágokk_al és Hívaulol\kal ( mert azz,,l nem 
tétetik. Vóllald a' Hívataloki-a álkalmadaoná, 

.. sem érdemetlenné-, · hogy ·Protestans) �eg-
.. ékcsíttettek. Mivel· pedig nagy' tehetséggel'. 

bírtak a' Hna' Prote1táns Na.gyjai ; tehit ·, 
a:z Oskolák, Ekklési.ák, a' _Tanítók, és Ta- ., 
núlo Ifjak eránt', különös kegyességgel visel
teÚek., TempÍomokat, Osk�lákat, Könyv-· 
riyonitató MuheJ_yek.et állítottak-fel; és hogy 

··. alkalmatosabb Tanítókkal tölthessék.bé az
. · Ekklésiá,�a� � mag_ok . koltségéa :sok,�kat

··Akademiákon-� tanítattak.

....!.......... . : ) : 

...... . 
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III. T Z I K KEL Y.

Az Orfzágnak zurzavaros á11apot- · 
j.a. sokat hafznált a' Protestáns

· . ·. ; Vallás' terjcdesére .
.. , · · XXII. §.

, :A' Mohátsi tlt�öiet hogy eftki%8lte a': . 
Prote,tán; Vallás' terje_déJit-? 

A' Mohátsi · soha meg• nr.n; s.íratható fze-
rentsitlenséget, Dt!m utólsó ef�közévé tetté 
az Isteni bólts igazgatás ·a· Prote.st.-í�s Val
lasnak közttünk fzerentsésen való el-tÚjedé
séntk. Ugyan-is, a' buzgóbb Fő Papok,• 
úgymint az Efztergomi Ersek Zalkán ·Láfz;;. ·. 
16, Tomori Pál a' Kalots�i Írsek, és Ha-. 
di Vezér, Perényi Ferentz Váradi, More 

.-.. rilep Pétsi, Paksi Balás G_yori, Chaholi Fc< 
rentz Tsa.nádi Püspökök, ·� e�yébb Fő Pa� .· 
pi Személyek, fegyver által el-vef.ztek : n�e&-
verettetvén p.edig a' fáfztor, nem uuda ha· 

� · a' nyáj ·d.fzéledt, . '• ennél ·fogva a' Pro·-··. ·.· ·.,
�:- ·testáo1 Ekklésia meg-·nevekedett, De kü-·

lömben-i, ,. ,éppen .jelen vólt már -az az. ·id,o � 
·mellyben a' Luthránusok meg - egétésérol
�ozott 182S-dik Efztendőbéli Tör .vény be
tőltessék ; a' mi által bizonyosan sokan a•
P r@testáns Vallás' bevétdétól -el-1jefz�ettek

, 
\ 

•, 
. 

< 
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'
v6lna: de a' M ohátsi ütközet után·· nem ·té„ betett .senkinek annyi ideje, hogy mást ha„ lál.ra keressen; mivel a' pufztító Török,ség, trtinden még meg- maradott Magyar Katholi-kustés Protestá�st egyformán halálra keresett.;-Nagy fzükség.e- is vólt már ekkor'a'-Hazá-nak á' Török' fegyvere' élitól, 's annak rabfzíjjától meg-maradott, kevés Magyarságra:minekokáért, a' Hazának igaz fzerete'te megtiltotta még -a· felettébb buzgólkodóknak ke„zeit-is, hogy a' vélek egy Valláson nem Jévő ., de Kerefztyén Magyarság' rneg-égetésé�.

re. rogusokat ne rakjanak. -· E'. mellett, 
tivel 'látták a'. Statusok, ,hogy a' meg.esett �reptséllens�g- miatt má� a•· siots, a' _mi .. , 

el a' .Katonaságot tarthassák; a' melJyre pe-. dig . soha nagyobb fzükség ·nem v.ólt mint 
.•:. most; a�omban még e' Mohátsi Hartz elótt  ·, . már el - vólt végezve, hogy ha az Orfzág.. i•, - �nag�n más�;épp' ,nem :eg��he�, �.z Ekk_Iés_ia' Javau ford1tsa a Had . fzuksege1re; e mel• lett üresekké-is Ieuek némdJy Püs.pöki és· Papi jófzágok; a' Magyar Törvény pedig azt tártja, hogy az Ekklésiai ·jófzágok, nem 
f lévén azoknak r·endes bírtokosaik, a' Fis•! lusra .fzálljana� által:_ Zápolya tehát. magát/ Királynak gondolván lenni, az üres Püspö-, ki _fis Papi jófzágokat,•.minthogy a'. pénzre 

�.a9y fzülué&e vó�t, _de a' hamis � ammb�i . 
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· hói jó akarókat.:. is a�ar� �sinálni magának; 
aka�ta-is· az azokból bé-jövo pénz hol az Or- · ·. 
fzágot -védelmeztetni, Protestáns Mágnások� 
nak-is el-adta azokat. ···ugyan ezt tscleked-

. ték a' F.erdinánd' Hadi Vezérjei - i.-: mint 
l'Zt�is ·,. valamint· az itt közelebb mondatta- · 
kat_-is Szentiványi meg-_jegyzette ( a); ho.z
zá tévén még ezekhez azt-is,· hogy a' ké_t
Királyok a' köz Katonaságot,- Nemességet.; 
és a· Magnásokat � Vitézsége kért az üresen . 
máradtt_Papi jófzágoknak jutalmul való adá-.-·: 

1.sával-is akarták meg - jutalmaztatni. .( b) 11-·
lyen okoknál- fogva_ tehát, az el- esett Püs�
pököknek jófzág-á,t a· meg-maradtt vitéz. Fo

·emberek., Záp oly a János' -tudtával és· aka-
. · ratjából,mint Szentiványi írja,( e Jel, foglalták.· 

' ..... 

. ·� ., . .,
,. ·/'é:.. .,' •l 

Lásd (a) Disurtatio Paralip. ·p. 136 lgy fztfll.: ·· 
Cum Joannes l11t,r • Rez euet ·Fertiinando Rt1�( f;,,. 
par', ut amicos tii fidc/os sibi 1omparar11t, t:tium bt1; . 
neficia Ecclesiastic11 Secu/aribus non raro ,onfcre6at.' 
Ojfioia/e1quoque_ el Gcnetaics Ft1rdinandi, eandt1,n ne-.

�cssitate'm .fumptuum bo/licorum CflUSIQ'l,les, Pra:posi-· 
turas .•t .Abbatias Religiosorum. ac Mon_astedorum 
(le1ottorum Bona· hominibus Laicis', �- etiam. Aeat� 
l,o/icis - oppignora/;ant. - l1t11tlriji. P•' 7 3• 7 4, J.,. J, 

(iJ Ugyan iJ p. u7. -
·. (e), Ugyan iJ .fi, 1116, ....;. 

/ ; \ 
. 

J 
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N eve.aetesen az Egri Püspökség' jófzágát. el

foglalta Perényi Péter ;· a' _Nyitrait Török 
Bálint; a�. Váradit Tzibak Imre; az_Érdélyit _ 
Bod6 Ferentz, · a' , Tsanádit Pettusith Gás-

- pár; -a· Petsit Súreuen János: '_s így a'
Protestáns Vallás' meg-akadályoztatása újra 

1·--1 · ·. · cl-háríttatou; _ mivel . ezen fzent jófaágokat
el.foglaló Fö Urak, Czibakot és Petrusitot 
ki-vévén, Protestánsokká lettek, a� kiknek 

. míg :e�_ek a' jófzágok· kezei ken vóltak, ad

. dig uokban ·a• Protestáns Vallást minden
felé el. terjefatetté_k •. --- Sokat tett a.z is·. a'

Protestáns Vallás' fzerentsé�en való terje_dé
sére, a' -mit hasonlóképpen a' Mohátsi üt-

l
f ö.zet _oko.aott, hogy -a' mint Kat,ma írja : ,, 
;a' _Pilspökö_k el-vefzvé�, a' Mohátsi ütkö-, 
, zet után nem ·vó;rak alkaJmatos KathoJi
n.h� ·Papok, kik az Űr' nyájának' illend� 
,,✓g��ndját tudtak volna viselni: H (d) a' Pro

. test.ánsok pedig n1ár 1.s22-toJ fogva kuhö 
Orfiági Oskolál\ban taníttatván Ifjaikat , a

·�okból aJkalmat�s Tanítók váltak, a' kik
nek kezekböl nem: tsak ki nem tudták má-
sók _ragadni- a' ,jnh,okat, .de a' más akolbé-
lieket-is trnpa tanítáSial ; , a' lévén, egyedill

. (d) Hijl: -Prag_m. Hung. P. •• p. sfo, ·,;_ S�t:nt•
.· i11ány"i Di.n�,. P.ur.Ji. p, u7. -

. f 

( · -
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· ae · ig,1zi- tér�tésne� fzabad�s és törvényes ' . _

fzeht · efzköze, a' magokéba _ tudták -vinni.· 
]de járúl- az is, hogy a' Mohátsi ütközet u�
tán n·éki r�elt?st-dett Törökök min·denfclé rab� .\
Joüak :- mellyel látván a' Papok és Barátok,

· Par_ochiáikat, Ecclésiáikat 's Klastromjaikat -.
- od� hagyták, '1 az ·el-hagyott né p mag'át,
mint· Pázmán Péter után Szentiv.ányi írja,
a' vefzedelern' 'közepén meg-marádtt Prote�

. stáns Ekldésiához· - tsatolta. (e) El-vefzvén
. 

l. . 
. 

pedig a' Mohátsi ütközetkor Lajos Kirá•
lyunk; Zápolya és Ferdi_nánd egy formán · __
akartak M. Királyok- lenni: mellyei hogy
véghez.vihessenek, amaz a�_ Törököket, e•
pedig a' Német Seregéket hozta-� bé .az 0�1 
fzágbn, kiknek nagyobb réfze Protestá1] 
vólt; mellyel a· Protestáns Vállásnak tág 
sabb kitpu nyittatott nem tsak az Orfzágb· 
való bé-jövetelre, hanem az el-terjedhetes•
re--is. Mikor pedig a' Zápolyá�ól be-hívott
Törökség Budáig és· azon fellyi1l·., is· pufztí-.
tan.a, és �z itt találtt lakoso_k közzUl s0k e�e
ret, k'i�;nagy réfzént Katholikusok vóltak ,.

: '.rab_s4gra vitt vólna: a' Szepességen-, és .a•
Kárpatus hegyek" alatt levo Vármegyékbéli 

-._ J:>rotestámoknak ;- ·úgy fzóllván s·emmi baJok- ·
,,. K 2 · 

. . -

.. . . (e)_ Sunti11án,-i Dilur :. Paral: p •. u·s, ··:
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sem vó_lt; a' kik ezn ö féfzkeikbol ki-jövén, · · 
· a' magok tudóm�nyokkal mint ·valamelly ár•.'

vízzel a' felso M� Orfaági Vármegyéket_ el- .
borították. Mind ezen környulállásokat:
öfave-vévén, nem .tag,,dhatni: hogy a' Mo-. ,
hátsi ütközet az Isteni Gondviselés' kezében;
olly · efzkö� vólt ,. melly' által a' Protestáns,
Vallás' . terjedése fzerentsésen segít te tett •

. XXIII §.· 
- A' TiJrölca k ltedve:z._iJ,leg viseltettek ·a• Protestt/.ltl

· - · Ya//á,1 -eránt,

. El. foglalváu· a' Török Tsáfzár M. Or� -
fzágnak nagy réfzét ;· mivel az (j bí-rodalmá-'
ban sem a' Lajos, sem ·ama' Zenebonás Ari
stokrara Zápolya' végzeseiknek erejek nem
lehdett; de azon okból- is,' hogy a' Tnrö_.
�ök srmmü se láttak óllyast a' Protestáns
Vallás' tzeremoniá�ban, a· mi vagy fzemek-er
meg- botránkonatta·,/vagy �ülso pompájá
val 's gazdagságával fzíveket ennek valói
eÍlen fel ingerelte,- vélna; azt pedig tapafz.

'talniok•i;s kellett, hogy a' Protestáns Vallái ·
. htlségcs Jobbág,yokát formál: t·ehát a' Pro•
testáns Vallás faabadon hírdettctett, és ter
jedt mindenfelé. Igaz hogy a• -Vár.okba •. is
.Metsetekct épí:•ettek: _de a· m_i Tt'mplomain
kat nékünk tt1indenütt meg hagyták .•. A'. Tö� ...

.. �. r�k Innepck me,-tartált�k: de ·az �zok ,alatt

J 

.1 
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vialó·· henyélésre Hitünk' sorsosi· .nem �énfze. 
ríttettek. A' nagy Tekintetú férjfi rabok sok.·. 
f:.z:or· fehér rzemélyeken ki-tsnéJteuek : (így 
probálták a' Kálniántsehiek-is Szegedit ki� 
f.zabadítani) de ezek Hit' változtatására még 
a• Serai,lban sem kénrzeríttettek. A:.. Budai 
Mnfti, a• ki a· Konstántzinápolyi Muftinak 
Kajr�akánja vólt, azt ugyan meg-k-í9ánta, 

. hogy otet a' Predikátorok.' halála felörtudó. 
'út1ák: de egyéb Vallásbeli dologba- magát 
foha nem avatta. · Az Ekklesiák) Igazgatói
nak a' Bas-ák illendó tekintetet adtak, a' ldk 
az azok által adott Levcfl mellett az Ekkl�
�iákat �ah,adon visitálták; - _a· nép pedig-+ a' maga Prédi,kátorát betsülni és.· fizetni pa• ""

rants.oltatott ,. mint -ez Simánd� Mihálynak· 
· a' Pesti vagy Kevi Superintendentia' Püspök
. jének a' Somogyi- Prédikátorok.hoz. írt� Le
veléből -bizonyos, ·mellynek- egy réfze így 
van·: ,, A' gyozhe&etlen _Tsáízároktól és Ve • 

•,, zérf:'k tói nJ�ünk adott Levelekben sok-
" rzar meg-vagyon írva:· az én hírem 's aka.' 

· ,, ratom nélkül sem Város , sem f-i1·lú· Prédi-, : ·
· ,, kátort nem· fogadhat, és a' Pr6dikátor - 'is
. ,,.n·em taníthat, miglen. énnékem hírül nem 

:,, esik, ebben a• Budai· Skantze gságba'.n � és az . 
·,, egefz Kevi Püspökségben; m-ellyre.nékem�· .. t:,
;, 101\,-<Leveloi�- vagynak a' hatalmas ·v e.zé-<>: · ·1 

. ·n rck'_cql ,.· Török •é• Magyar. n,y-elve"�:l;--�.eg� .. :· _ _ :

.. · .. 

( . ' ':�::/(? :· \ 
, 



l 150 P.RoTEsT. EK.tcL. HrsT� III. Jl . . · 1 . <, írat'va, és meg - ·petsételtetve; · mdlyhe21 · -
· . · - 0 képest n,i kö�ttünk fz�p u,ncltartás vá. -

„ gyon, Falukh�n, Városokb'iin, és egy·ezo _ . 
„ fzép e��ers�gC's betsület, mind az' egéf-2! •. ·
,, községtol; sót még a',vitézlo Török Urak. 

 ,, iol-is, minden -betsiiletilnk és ·oltalmunk .
� · ,,,meg-vagyon panaf� nélkül, és nem tudom

,, m7l!yik Falu, vagy Város merne ellene,, járni· a' mi Artikulusainknak, avagy Ta�
,, nító., · vakmnoképpen ; mi-velh�gy min,,denek jól tudják, ho,gy a' hatalmas Vezé-, ,, rektöl_ erre minékünk Leveleink. vagyn:ik,
,, hogy minket·fenki ne haborgasson, sct Tó•
" rök, jobbágy, se' senki, hanem .tifztünk-,, ben el-járhassunk. · Ezeket értvén Kegyef.�, mf"tek; aho,; tartsa magát 's a' t. " .Hogy 
ennyire· kedvezóleg visyltettek a' Tö_rökök ·. a' Protesáns·Ekklésiák eránt; bízonyos még 
ezen Püspöki Protektionalis Leveleken ki-_

 vül abból-is, hogy Budán, hol a' Tóröks�g'féfzke ·vólt, egéfz azon ido alatt, míg azt a,! 

 :Török bírra, a' R�formátusoknak, és Evangel'ikusokcak fényes· és virágzó E.kklésiájo�
;  . · + v�Jt;. de a'·. mellynek az. o el. távozásokka! vegek le,ve. U t:tyan ezek a' Reformátusok  Templomjaikba prédikatzi6 hallgatás. v�gett
/'.i 1--�l-Járván; nagy reménység·vólt •• fel51, hogy

  a' Törökök a' Kerefztyén Vallásra által�tér-
. nek: a' mi _ha _mei nem :lett-is,. de leg -Jn ..
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kábh. itt e.z:ek a' Kerefityén Vallást hallván;, 
meg-gy6zettettek arról', _hogy azt háborgat•-· 

. ni• é1 üldözni méi tsak _Törökhöz�is illet-len 
dolog vólna. Midon pedig a' /-iitdi Basa 
mc.-g. értette,; 'hogy val&mi N ográd �árme- ' 
�yei _l?rotesráns Pap , más Kt"refztyén ·Pap. 
által háborgattatnék: ennt-k Oltalom Leve .. ·
let adett az elle�., akarván, hogy a' K.e ...... ,
refztyének egymáshoz tilredelemmel visel-

. tessenek. Illy Óltalom Levelet tud· mutat. 
ni a' Papkefai Reformáta Ekklésia-is, mel-

. / 

lyet annak 16.SO· ben a: Fehérvári Basa adotr,' ·. • 
mellyben meg-eng'edte, hogy a' ParokhiaHs _ 
Ház meg-építtessék, és annak építtésére Ti
hanból alkalmatos mester emberek mehes- · 
senek. · Azt a·· rendelést pedig , álmélkodás 
nélkül nem lehet olvásni, me'll_vet Ac-hmed. 

· Olay Bég �im„n Tornyai Ba_sa, Magyar nyel-
'-ven 1669 - ben a'. Kerefztyén Ekklésiákra ,. ·.

Papokra és P!)lgárokra nézve ki-adott� és .·, -
meg-tartatni parantsolt; · mellyet az _o neve-: • · 
zetes foglalatjáért ide tefzüQk, melly· így 
következik: · · ·' ·
. . "I. Az Esküdtt Ember lstentféJo légyen: · · 
,, az Isten' Templomába járjo�, otthon lét�---
•� ben Prédikátziót és könyörgést cl-ne mú •

. ,, lauon: hogy így mind magának, mind a
'>, latta „ valoknak jó példaadásával Lelkeket 
,, lstenne_k m�g-nyerhcs&e•:· Ha pedi� a' ki�_
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·,, vül tselekfzik;. az Esküdt�'�'gr.e -sem •m-�l.tó,
·,, sem illeiido.. II.· Azon.-igye_kezzen, hogy
_ ·,, a1 hazugságot el-távo-z:fassa_: józan- és ti rz. 
:n ta életű, igaz mondó és, tökélletes álJhata;, :
,, tos befzédi1 Je,2yen, - Ili� Az lnneptörést,
·,, a' ·lopást, Tolvajságot, .Árúlást, -Véron.; 

: -,, tást, Szitkozódást, Személyvál�gatást ,. ·
. ·,_, Lélekmond_ást, Ördögteremtette_, Ördög-. 
:-- ,, Jelkú és Hiti1 ·· &e. · undok fzitkozodást ,. · · 

,, Paráznaságot, Latoi:nak · Pártfo�ását, Ba.,..··: 1;rátságos. atyafiságot, Hizelkedést, A ján
,, dékra V.3ló nézést, Törvénye_khez való 
,, engrd�denséget· el- ne, kövesse0n. A' ki.
,, p-edig, a' meg-nevezett bi1nök · közzül va.
,; Jamellyiket tselek rzi; azon kívül, . mel
;, lyeknek: az Isten' könyvében _nyilván va •

. ,, Íó bilntetések le írattatott, ( mell_yek· fze.· ;, rént" o.- is -hüntetodjék) a' Pelengérbo
. ,, tétettessék' és ott-ee;_y. keves·sé tartassék,· �, al\ár férjfiú, akár Afzfzonyi-.6lat, akár f

 · ,, Gazda,. akár. Szol�a légyeq, · és azut�n ' 
l'! ·· . · ,, üssenek - hatot a' farán. lfa ·otsmáoy és

,, trágár_ be.fzédtl, a'. gyüle'kezetben erosen
,; meg_, piroogattassék; ha pedig a' gonofz:. 

 „ iágban · meg-átalkodván, még-is' azokat
 . - - �-. f.zílntelen tsele-kfzi, és a' felül meg-írtt go-

· ;, nofz�ágokban tap .afzraltalik, áJlapdó �� erö1
 ,, bízonyságokkal -reá hizonyodváo a' dolo,;� ·. ".:�t�: ::�•l.izato,an · ·•• közönsége, helyen

:I 
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I·. '�, ar. 1 Ekklésiáb61 ki. úzettessék·, mint arra
! ,, nem inéhó fzemély.· ·1v •. Minden· (zon,ba-
' - �,.ton ·( ha lehe.t) az ·Esküdttek öfzve-.gyulje-

1' 

1 
1 
1 

·.,, nek a' Fo Bíró' .ak�ratjábói, és ak.kor 1nin-·.

,, denek ről tehetségek fzerén't Igazságot fzol-. 
�' gáhassanak. Ha kártételre, való ki mene
,, tel kívántatik ; ·mindén magok vonogatása 
,, nélkül, · annak m�g-betsúlésére ki-menje- _. .. 
,, r1e·k, kitsinynek , nagynak, .. fzegénynek ·, . 
,, gaadagnak. Vasárnap· pedig fe,mminemli . 

. . • �' külso dolgokről való GytHés ne,.légyen; · 
,, hanem azon napon IDindriyájan az Isten' : 

· .. ,, fzolgálatjában .légyenek foglalatouk. V.
,,·A• Pana

0
fzt mindenek tol igazán meg-hall-'. 

·,, gassák: a' kinek mi bunt'etése l!.öve-tkezik ·
'. ,, a' Fejér�, az, közönségesen. egy aránt: · 

. ,, fz olgáltassák-k_i , vagy kölso ·búnteté�t �r� ·. 
,, demel vagy belsót -:- Templombelir; VI.·. 
,, Az Esl\üdttek n�agok között egymásnak''� 
" mind alattok valóknak érdemlett tifzteUC• .. 

·,, get tegy�nek; h_�gy egyesek lévén egy• . .,;_·�
_,, mái közöa, minden jóban ne_velkedhtue•
. ,, ne·k. Tanítójoknak pedig mint Lelki Páfz„.F 

,, toroknak fejet ·haítsanak, •• a_nnak jó Gond„ 1" 
,, viselői '1 betsúlói. legyenek, és_ ,minden.jó-. 
,;ban néki· engedjenek. VII .• Ha valaki a' . '. 
,,' Prédikátz·iót el- múlatia,.é1 Vasárnap' tsak -. 
�. otthon ·he_ver ;. más Vasárn_ap' :r' Prediká•· ·. 
,� tzió előtt a' Pelengérbc t�teueuék, ét ,, 

' , 
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,, mind �· Predikátzió_' végéiglen benne- tar.• 
·" tássék; anna�utánna ttssenek · négyet' a'
. ,, farán, és botsáttassék bekével. , Hasonló .•
,, képpen. valaki dolga' vt'gben·. vitelére k.i• ·
�. m6j!yen ,_ha ntm. kéntelen .vt'le , avagy 
., Szombaton -megyen el;- és Vasárnap' kor.- .. 
. ,., tsolá.z:, az·zal.is úgy t�elekedjenek • mint a.'! 

.� Predikát•zió el-mulatóiával. És a' ki tsak 
,,azonn a· Mezon, Telek��, Szt'sllo -He- · 

t.,. g_yfn kortsolázni,: és nyúláfzni, mad'aráfz.., 
· ,1 ni mégyen, 'Predíkátzió elott; .azt-is el

,, ne.fzeovedjék az Esh üdtt �írák btlntetetlen;
,, mint a' féle Isten•· Napjának me�-rontóját
, ,  meg,btlntessék . . VIII., A' ki kórságossá,

. ,, got, dühödtet el-mondja Ég-titöttet; Ko

n ütöttet, f.iinte mint a' Lélek-moodókat úgy 
·,, meg- btlntessék: ha - pedig valaki másra
_,.,.gonofzságot költ és kiált, .mell.vet meg ..

:"'' nem hiionyíthat; a' minémij bt'.lntetést, ér• 
�� demlett vólna á' meg gyalázott .fzemé]y, 
.,; a.zt a' meg- gyalázó fzemély: fzenvedje •. 
,� IX. A' ki az Esk üdtt Bírákat meg hamisít- _ 
,, ja' és végzéseket semminek tart ja, és ·meg •. · 

: ;, káromoÍja: . az �llyatén_ Vasárnapori jó reg
, J' gel a' Pelengérhe. tétec'sék, és, u'soona-ko. 
,, rig. mind o.tt tartassék; azután pedig •ütö� 

>" geuék, jól meg, é• botsássák békével. A'. 
,, melly Esküdtt. Ember p<'dig a'· bilntetést. 
0 nem jav_a-llja.fzív1seo.erösen., afféle bunte.-. 



' .

r 

• 

\ 

' .Esi1töz1: 1 A' Pno; V A L� Sze. Tn. 1 ,s

-,;tésénél nem_ 'fogván, és hátra· �Mzván a; 
,, Dologban : a' kit így büntetnének' a' bú:- -
,, nért� a' Bűnös mellé fz6llván, a' Búnöst 
�� botsássák-el, és a' Bilnös mellett fz6ll6t. 
_,, annali pártfogóját, akárki légyen, azt bűn-.· 
,, tessék-meg, hogy így az Lator melJé _sen
" ki ne mrréfzeljen fzóllani és támadni. -· 
,, X.,_A' · Gyulésbéli valami olly titkos dol-.
,, goknak el-igazításáRak idején senki tle 
�' menjen hívatlan, még az Prédikát�r-is; 

·,, hanem ha hívattatik, úgy illik jelen len- ·· ··t
,., ni. - XI., .A.fzfzonyok a· .Gyulésb.e ma- ·

. ,, gokat ne avassák , pattogni oda ne mt>n. · ._
-,,-Jenek: a' kik pedig ez ellen tselekefzn·ek, .. ·.
,, a' Pelengérben légyen helyek. - XII., Ha 
,, az Afzfzonyok · eggymá1t meg-kurvázzák, . 
,, fzidalmazzák , , rútítják , · egymást gya-
" lázzák, Férjfinak tifztességet nem tefznek, 
,, elóttök fel nem kelnek, avagy nékik tifz-
'·' teletlenul fzóllnak: efféle tselekedetekért a• . 
,, Pt>lengérben meg.verettessemek. - XIII.; 
,, )-la valaki meg-átalkodik a' gonofzságban, 
,, a' Templomba nem jár, sem Predikátzió' · 
,, hallgatására, sem _hetedfzaki könyörgé.; 
„ ukre, és a' ki a' Szent Sákramentommal 
,, nem .él, akár férjfiú, akár Afzf.zony, és a-· 

· ,, kárín.j; rendben légyen: a' Predlkátor, ée 
,, még ·,z Istenes Hívek is, ollyan emberre. : 

. ,,.f�orgalmatosan reá vígyázzanak � és a•• · 
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,, ol.lyaténnak a' Tanító semmiben 'né rzol- .
·,; �álj9n: sot,ha meg.hal ,is; az ollyatén: ha!.
,, lál�nak emlékezetére ne harangozzanak.,

, ·,, a' közs'ég közzill senki fdéje ne menjen•
,, se sirató se koporsó liináló, se sírásó, 

:..',�hanem temeue-el a· maga lJ.íza népé.; a' 

" mint tudja; de ne a' közönséges temeto. 
· ·,,helybe, h�nem egyéb magános _helyen·

.. ,, 's még távol a· k�z?nsciges temetö helytol,
_· ,,, a'·maga gyalázatjára. - XIV.; Ha a' Ta

" ri'ít6 mind ezekre , �s ezeknek végbe vi-. ,, telére.nem vígyáz, és sem a� Esküdtte]let, 
� · ,, sem· . a' Közönséget jórá nem kénfzeríti,

,, hanem minden latorságban élnek a' Polgá
" rok: a' Predikátort vastag bllntetéuel meg
„ buntetjQk, az Esküdtteket meg-gyalázzuk
,, és m'·ég-bírságoljuk; hogy így minde� _la •
. ,, torság meg-fzunjék, minden jámbo,rság és
,, Üfzta élet meg-maradhasson.. A'' Predik.i•

. ,, tor •• parantsolatinkat, és ki-adott T�rvé-
.,, nyeinktt, a' Templomban a'. Község előtt,,, ' . .  

(�. _ . , .. �-,'-gy-�kórt� el-olvassá , hogy , ez.után vala�i
tj . _ , ,,' gonorz:ság ne efsék, és se_nki azt ·ne mona-

,. hassa, 'h�gy ·nem vólt hírével, és elébb
-�, meg -·nem· mondották néki. Ha valakin

· ,, pedig ezek fzerént valami esik., és nehé.z · i 

. ·,, le'fz néki; jojjön panafaolni, és ha onnan
,,,haznl fél terével jött, I,sten úgy segélljen !
�. bizonyosan el- hidjo, hogy •géfz terével

,. 
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! ,, botsátjuk., Írtuk Simoa Tornyán 1669.,
,, Achmed OJay Bég.

' 
1 

1 

Jegyz.éi: Sokan· mint a' Protestáns Val-·
lás' nagy motskát, ógy befzéllik azt, hogy
·az _i' már elo-adott ZUrzavaros idokben• ter- ·

� · jedt-el leg-inkább az Orfzágban •. De: ·tsak
; . . úgy vólna az azonn motsok, hogyha�� ekkori

Zenebonáknak a· Protestánsok lettek vól-
, . . 

f 

.

... -

na okai; tudjuk pedig, hogy ez; a' Vállas
leg-kissebb okot sem fzolgáltatott a' Törö-,.
köknek arra, hogy Lajou meg-támadják,
sem Zápolyának, hogy _.Ferdinánddal hada
kozzék.. Arról pedig nem lehet tenni hogy .
•• Reformátio éppen. ezen id-öben f'Sett," és
n,m elébb vagy utóbb: mert az Isteni ren-. 
delésböl . ennek éppen. ekkor kellett elöl•· .·
"jöni. A' Kupa' �s a' Gyula' Zenebonái köztt·.
. terjedett- el leg-:inkább Magyar Orfzágban

,_._ a' Kerefzryén Vallás; és hárulhat� .é. ezér� ... arra, leg-kis1ebb motsok-is ?- . • . ·.::_"\ ... ,

1 

. . . . 

1 ' , 

. \. ' 

.• . . .  · .• • • t 

. . ' ; 
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IV� T Z I K KELL. Y. 

A' Protéstáns Oskolák,, .éi Ákadé- . 
miákra való járás, segítő efzkö
zei vóltak a' Protestáns V allá•' 
·terjedésének. , •·

, . · · , - XX I �. §. 

A� Oslcoláldi ';,,,:mwibm eftlrö:r.iJltéi. a' Pr�t�
,1tán1 Yaliá1' terjedését,, _::_ és mi oioA�ól, 

· " építtettek mindjárt a� Re/ormát%iÓ elein "•·
- · Oskolált? · ....,,, , 

·_.·,.:·.Az Oskolák-is ��gy elo-mozdít�sá;a f�o-1-
gáltak a' Protestáns V �llásnak : mert akár

.· á�·Törökök' pufztítása; akár az alkalmat
·Tanítók nem· léte·; �kár, mint Szent lvá-

, nyi Jézsuita panafak_éppen említi, a' ,Püs
pökök' gondolatl.:insága miatt,· a' Reforma•
tió' elein Katholikus Oskolák _igen kevesc-n
lévén, (a) a·· Katbolikus fzülék, a· Királyi 

· Felség fem tilalma.z:ván ezt., ne hogy gyer--
. 

' -

Lásd: (a)· Diuert :. Paral. pag. 1117., B"n erra� -t 
Y• -it/os , . qui Corrup1iont1m Rt:ligioni.1 Catho/icm -. · 

. Episcoporu_m ignuvit1ff tmputc.nt, qui. S,.-1,o/us JJimc.-

. �,um iuurum, •t (,,01nmunitut_um, CQÜap.sas in_.s,aúrá.•
re_ nin,Ji p•n.si hd•ant. -
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mekt.ik tudatlanúl nöjj_ene� fel, ként!"lene�:
f 

'
\tóhak azokat l'rotestáns Oskolába küldeni; 

· ' . példát adván errcr ma_ga az ECztergomi Er;-

■ 

1 
.. 

!!! 

1 ek Ve_rantz, a' ki a' maga at;y:ifiat a' Bárt• 
fai E"uigeliku!ok' Gymnásiumába· Stokd 
Leonhárd' ·keze alá küldötte' a· ki ezf!n Os
kolában 1639 tol fogva nagy haf.zonnal ta
nított • . (/JJ Minthogy pedig az akkori idó'• 
fzokása fZt'rént , melly némelly Oskolákban , 
még_ a' XVlll-dik fzázad' közep•én.i� meg- · 
maradt, mindrn tudományo_k úgy taníttattak, 

, hogy azok a' Theologiával vóltak öfzve-ke- · 
verve : tehát ha a· Theologiát pem volt-is 
a' Karholik·us hallgatni köteles,. de egyé_b 
tudományokban ugyan- azt, hg-alább annak 
éppen azon réfzéit, mellyekben. egymáuól 
kttlömböztek, hallotta : . a' mi bal a' lett� 
hogy' a' Protestáns· Oskol.ikba küldött Ka-

. tholikus gyermekek , a' Protesráns Vallas. 
sal meg-esmerkedvén, sokan a.zok közzi11 Pro• 

. testánsokká lettek. Íg_y vóit az .t'géfz i6:z9 .. + 
ig: a' midon Pázmán Péter K_árdinálisme·g- . 
paraotsolta a' Katholikus Papóknak., hogy · 
,, ·-azok az 6 prédikátzióikba'1 sokfzor érté• .. 
,, sekre adják hallgaróiknak, hogy senki a� · 

., '

. ;, o gyermekeit a' nem Katholikusok Osko-

: . .  ·." -: . 
( /J �. S(:hm.ltt in Pitü .Epp. Agri�n. Tom. 1: p. IJ• 
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. ,, lájába ne _küldje , és kei:eskedés ,. meftt"r• 
,. 1ég, vagy nyelv-tariúlás kedvéért, eretnek · 
;; helyekre soha ne _vigye." (e) Minthogy 
pedig eleinte a' Protestáns Oskolák sem i-· 
gen derekasok vóhak: tehát a' tehetosebb · 

f i{atholikus _ fzülék a' Német Orízági ·el.:híre
. , 1edett -Akadémiákba küldötték tan.úlni gyer. 

· mekeiket, a' kik a.zo�ból a' Luther' ·és Kál.
·vin' értelmével meg• telve jöttek� vifzfz:i ,-

. ki'k az o Attyafiaík: és barátjaik köztt- ( an
nyival inkább hogy az � Plébánusaik · a' 
Tórökektöl való· féltek ben. vagy el-fz.:alad-· . 
tak, vagy az ·ell�nseg' fé�yvere · által az a ·

teájok bízott juhokkal együtt mint jó Páfi- , 
·tNok '..el-vefzlek) a' pé-fzítt tudományt. el-
hintegették. _ .,, (.

Serkentetvén pedig az Orfzág az J.S48•
. ,, efztendóbéli ,Dicetán, de. má.sfzor.-is . az Os
,• · kofak.ról, 's �z· Ifjúság' tanítta_tásáról va�ó· 

··. gondosko�ásra ;· más ol�alról pedig- · tapafz
·'talásokból tudván· a·. Protestánsok , hogy a'
Katholika Vallásnak a� ártott -solut, hogy
-az Oskolákkal senki sem gondoit; akarván,

ezek 

· . (�) PéÚrji in Concil. Regni Rung. P .Ú. · p. 'JS4.
'- · - 157„ Porocl,í Crebro inculc•nt -pro Concion6; nt1

ull"t ft/Jo1 ad Sol,o/a1 Acatl&olica1, m1c pro m�rf:fltu
; . :-a , aut artifit:io , aut Jin1varum ·,uu , ad .l«a har•� 
· 'tii 1 mittat.
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eze-k mellett �z o. Vallásokat .a, más Vallá-· 
.1úakkal-is meg-esmfrtetni, és gyermekei• 
,k.d ,'s ifjaikat a, ,magok Vallására funda • 
. mento�osan meg-tanftatni ; nem tnk. ha
.nem alkalmas Ekklésiai éa Oskolai Taníió.-
1kat-is · formálni magoknak ; tehát mind u 
.Evangelikus; mind· a'. Református Ekklésiák·,
.'s .azoknak Pát�nusi, mind járt .a' Reformá• 

" rzió'. kezdetében, é�. az.után-is, �ók apróbb 
, .és nagyobb o�kolákat állítottak-fel ;_ 's azok

ban réfz fzerént. hazafi, téfz ·rzerént idegen 
Orf.zágbéli. Tuq.ósokat �Ílították elöl Ta�. 
nítókól. .•, 

,;. 1 XXV. §.
, J}ievezetesehh OJkoláilt a' Prótestánsoknalr. · · 

A' Reformátusok' Oskoláit a•··mi' iJleti � 
Minden· Reformáta Ekklésiában áHíttato'tt
fe1 Oskola;. a' mellynek Oskola. Mestere , 
•·a;;on kívúl, · hogy a' Templomban Kántori
kötelességet vitt, egéfz idejét a' gyermekek'
tanításokra tartóz ott, 's tartozik fordítani:
Eleinte kivált, míg alkalmatos Tanítók nem
t.iláltattak, a·' Prédikátorok' kötelessége vólt

, .. az Oskolákat-i� tanítani; de mivel a' Tem-
·, plombéli foglalatosság-is elég dolgot adott

• .· nékik f az OskoHlkba magok költségén. c5s
= fizetésrkbol fogadtak Tanítókat, 's éppen ., 

azért vetették- az ·Oskola Mestereket olly •
fzorosan a' Papok al� a' r�gi Kánonok·. mJ..;; . . . L . , ... ··. 

. " 
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vel .. azok-. adtak 'ezeknek ken.veret •. ---. A' 
&irályi, 's nagyobb Városbéli Ekklésiáknak, 

, _népesebb Oskoláik v61tak, ruellyek 'több,_ 
és külst>. Orfzágokon • is tanúlu Férj.fiak által . 

. t.aníttattak; 's _eze.kn�k kezek alatt húfz ,- har• 
mintz, 's több nagyobb TanúJók•-is vóhak ,· 
kik Logikát,. �hetoríkát, és Poesist tanúl
tak •. Vóltak ·rractu1' vagy Várruf-gye' Osko
.lái-is ,· mellyekre egéfz Vármegye, és abban 
lévo Ek.kJésiai Felsoség vígyázott: a_' me1-·· 

, lyek, .min.t a' Városi nagyobb Oskolák. is, 
Gymnasiti.moknalt· nevez;tették ; · a' hol már 

.a' fellyebb tmlítetteken kívül a' TheoJogiá.,_ 
nak, Philosophiának • Mat.hesisnek funda- -
mentomi-is tanitrattak. -· Azok az Ó�ko)ák 
pedig, weJJyekben Görög� 'Sidó.; Arabs 
nyelvek, a' Theologia� Philosophia; és Hi1-
toria egéfz terjedésekben taníttattak 's az If • 
. jak Ptédikátorsá�ra kéfzíuettek, Collegiun;z-. 
na!,, Jiiustre Gym1Aásium"alt, és Seminárium.:.. 
na/, neveztettek: és ezekbol vitetti>ttek-ki 
az alkalmatosabb Tanúlók a' kissebb Os-

,,_ ,•kolákba Mestereknek. •:. 
, IIJy� · fö Os_koláik vagy Collegiumjaik 

vóltak ·a•· Reformátusok n�k Ma�yar Orfzá. · 
-. .gon fzinté, a' Reformátziótól fogva, a· Drb� · 
t ·retnni ,

. 
Pataki, N. Váradi, ,Szatmári, és.

Pápái; mellyek k�zztH a' 'két ehó. most-i1. · 
fenn :áH.: a' Vá.radiDak J.660,/um, a' Szatmá- · · 

• j 

t 
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rínak ·pedig 1703 ban vé.�ck ·lett; .a' Pápai , ' 
1 

· melly mái"- ;,531.ben a'· Túl a' Dunai Refor.
mfitusságnak fö Oskolája vólt , mint a' régi'
O,kola' Jeg_yzo Könyvéb,ol világo1,. 221 efz •

. tendeig állott-'fel, es I.sS.S tM fogva Profe1-
sorainak Laist�omát egéfz !.7.S2-ig, mellybt'!n· 
·el-vétt-tett, mutatni tudj�. ( a) - Hasonl6 
fö- Oskoláik vóltak Erdélyben a' Reformátu•· 

(a·) Pápár6l Lám.p� igen keveset tudván; mi• 
d6n mindenik Collegiumbéli Professoroknak Laist-· 
romát közlötte a) túd6s világgal, a' Pápái Profes
$Orokr6l hallgatott: kiknek neveik a' . régi 'Oskola' 
Protocolluma fzerént így követke�oek. Holl6si .Pé. 
ter- 1-S15-ben kezdett lenni Tanító. - Györy Ist
ván 1600. - Kálnai Janos 1635. - Marosi lstvá�-
1644 - Sári István 165a ..:... Lenti János 1654 _J 
8-éllei István 1656 - Kór6di István 1658 � Bátor, 

. kefzi István 1663 - Gáál Imre 1666 - Baló Má
tyás 1663 - Szeremlei Mihály 16ti9 - Kotsi Bá-, 

. Hat 1671 - Szoke Mihály 1674, Kabai Mihály 1675 
� _Dobrovit:z:ai Miki�• 1677 - Sze,emlei Já11os 
l683 - Szokolyai György 169l - Kotsi Bálint r6• 
94 - Cs-úr-i Jásef 1696 - Séllyei Pál 1698 - Szil-' -
Vási �éter 1701 _; Deáki btváo 170, - Septti Má• 
t_yás 1706 _- S":z:. Péteri Péter 1711 - Hoízízúfal11." .. 
ai Márton '1713 - Kövesdi János és Lepsényi Ist� 
ván 1714 - R. Szombati István 171 s - Kövi Já. · 
■os 1718 -:-. Berta Benedek 17&1 - Cse Csúzi"Já.· · 
oós 1714 -::,- Újvári András 17!.14 - Almási.András . , .

17a� - L·adányi Miklós 1711 - -T. Kcrefz.tist--lst• . · 
, ,,.l \ \J.. ..... 

; ·.· _,.,.., ..... ..

. 1 
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toknak/ Fehérvárott, Vásárhelyen, Enyc.;' 
den, és Kolosváron: mellyek közzill a• h.t. · 
Pom Útólsók . inost ·,;. is virágzó · állapotban 
vágynak. .

· . ; .' � i ·
Nevezetesebb· Gymnásiumaik vóltak 

ugya� tsak a-' Reformátusoknak Rév-Komá-

. romban, h�l tsak nem Collegiuinhoz hasonló. 
R�gy•Oskola vólt: mivel fon·en Rectoriákra• 
is jártak-ki ,a' Deákok,_ és a' Tsallóközi Su_
perintcndentiá. több Tractusok által tartat
�a az �tt tanúló nagyobb beakokat; dc � 
kademiákra-is küldötte az. Ektdésia a' maga 
-némelly. Alumnusait •. _ A' lVagy. Sz.omhati
Gymnasiuwban lt>2l•ben Bethlen · Gábor 24
\�!umnas'·tartására való fundatiót tett; de a'
melly fundatio innen a' Kassai Gymnásium
ba tétetett - által. IUyenek v�ltak még a'
W rfiprémi, Tatfli • G,-öri, Losontz.i, és Lé-

. v�i. ·Gymnuiumok-; kissebbek vóltak a' Si.én
tz.i-, Sam�riai, Óvári', Ér scluíj11ári „ Szőnyi é1 
Kotsi. -· A' Tifaa melJyéki réfaen nepn 
Gymnási.umok vóltak a• .. Gönhi, Kauut, 
,!ffi1lioit1.i és Rima ftom/Jati, 's Sx.ikjzdi. , A' 
'fúl. a' Tifzai Püi.pökségben nevezetesebb 

váo • 173• -""'.' Szobofalai lstYáa 113s - M. Pápai 
Mihály ,71, - Göböl Gáspár 17-40 - .Baranyai 
féicr ,,�4 ·- Kun .. János,1:745; cn■ck-idejébe• yé•· 
teten-cl a.z:- Oskola ,na-bca .Martiws' Ia-dik.éo. 

\ .

I • 
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Gymnásiumok: a' ·s,igeti ,. Bá11yai, Erdlidi, 
Beregf,áfti. - A' Rátzkevi és Baranyai Su
perintendentiákban meg• említést. érdemle-. 

. nek: a• Ket.1/umiti, Korö.ri, c�rglédi, · Pe
·re.rmarti, · Pétsi Gymnasiumok ; mellyeket

„ mind régi1égére.de népessé�ére. isfellyül-múlt 
·a• 7olnai:, jollehet a' Pétsiröl Lampe azt
mondja, hogy az Collegium vólt.

Az Evangelikusok·nak nevezetesebb na.:
gyobb Oskoláik vóltak: Ój fiigeten és Csep
regen, a' mellyeket Nádasdi Tamás ti&tított-,,
fel, Sopronban.;.:-,- Posonhan, Mo.1ót:io'n i _ -
mellyet a' Révai, Galgót:ion és Bit.tára� a'
mellyeket Tarzó „ Yág Bifr.tert:ibz, mellyet
a' Balassa, Neéren, Ínellyet a• Jlorváth f�
Űri F amiliák ál�ítottak. - fel._ . Ig�n népe• f6

, Oskolák vóltak még Eperjesen, lotsin, Sel1
inet:r.m, Kauán Bra.uó,,z •� S:r.eóenher,. ( h). : ' 

· (b) A' Ut Hazab�li Collegiumoknalt é• Gym-
. násiumoknak Hist6riáját ki akarom adni, a' melly 

végre magamnak - is fzép Gyiljteméoyem van: de 
meg-�rtvén némelly nagyobb Ekklé.siák' abbéli tzé
lomat, a' magok kebelebéli Gymnásiumoknak Hi•• 
toriáját nlem már közleni is méltóztatták, Hogy 
annál töUlletesebb lehei;sen azon Oskolák' Histó
riája, is a• neuzetesebb régi, h mostani Evangé
likus és Református Oskolák ki-ne maradjanak e- . 
zen GyüjteménybiSI; kérek tifztelettel mindeneket� , 
méltóztassák egy két efztendo alatt , ez ,ragy amH 
01kolir6l •aló,Jegy:z:éseiket houám el-kiild�ni •.. � 

. I 

' . 
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. · . · XXVI. §. _. 

t> , At. Jllcadémiá!tra való ltijártÍ1 .ugltette a' 
·: Protestá,u Vailá.s1 tÍ:rjedését.

-... 

A' Mohátsi Hartz elott� nem· lévén a
·
• 

Hazában olly Oskoláink, · rnellyekben .min• 
·. den Tudomány tökélletesen taníttatott vólna;

· ·t Olafz Orfzágba jártak-ki Magyarjaink tanúi- .
. · ni ; minekutáima pedi_g Luther' híre Magyar 

. Orfzágha bé-jött, az· Efzaki -Túdósokkal és •. 
Oskolikkal esmerkedtek -meg. - Különö
ien pedig a' mi a' Protestánsokat illeti: Ók. 

' 

' 1 

a' Luther' és Zvinglius' tudományát vévén. .
1 __ bé ; azt mindjárt . a' Reforcnatiókor ide benn - •

fundamentpmosan' · meg - nem . tanúlhatták. 
Még azutá�-is; mikor már Oskoláink kezd. 
-tek lenni, soká ne� váltak olly nagy Os- .

. ·. ·,.kolák, mellyeknek annyira · )ehetett vólna 
a' Protestán., Vallás' esméretében menni, .
hogy valaki. anál fogva alkalmatos Ekklésiai 
Tariít6 lehetett vólna. Meg i, _vólt.sokak
ban az a' kívánság, _hogy magának Luther
nek, Melankhton.nák , Kálvinna_k fzájából

. hallják ·az .o tudományokat.. Mivel ezek . 
mellett nem v6ltak mindjárt a'· Reformátió� 
kor rendes PüspökjeirJk: .a' Papságra val6 fel;. 
fzenteltetést külso Orfzágokon vitették ma.:'· 
gokon végben a· Papságra kéfzúlo fzemJJyek; 
azomban az Ekkl�siai Igazgatás,.J' Liturgiá�, 

' \ 
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..., 

a'· Papoknak Templom béli .fo�lala�ossági - is ·, 
mind újak lévén·: azokat tapafztalásból le-· 
hetett inkább meg-tanúlni· ',· mint kön_yvbol; 

· az·oon pedig .nagyon igyekeztek elso Refor-
, �átoraink , hogy a' Magyar Orfzági Pro

testáns Ekklésiák •, a' külso Orfzágiakkal; 
á' külso -Rend-tartásokra nézve-is egyesség.; 
ben és egyforinaságban lennének. De· a•· 
Katholika Hit' erós óltalmazóinak-is tsak Úl!;y 

· fel.elhettek - meg nyomosan, . ha a·• magok
Vallását , és a' Theologiának minden ága,

. bogát jól tudtak: tehát ezen, 's 1öhb okok-• 
hói a' Protéstáns Magyarok , -. Fels_ég�s ' 
Királyaink ezt soha nem ellenzvén , - mind·. 
járt a' Reformátió' _elein 1522 - dik Efzten-·-

.. d,óben -cl-kezdtek járni Vittembergába, Tigu-·. 
rumba, Genevába, Basileába, Heidelbergá-; 
ba, Leidába, Ultrectbe, sot Ángliáha-i1. -: 
Ki-mente� pedig nem tsak a' Papságra ké_. 
fzúl?k, kik közzűl a' _faeg(inyebbeket a' ne-. 

· vezetesebb Ekklésiák , Superintendentiák,
Mágnások, és Fő Ne�esek pénzzel segítet
tek; hanem a' Nemesi és Fö Renden lévok.
is·: kik közzul Báró Bánffi Ferentz, · és Tur.,f
z6 Imre, Vitte�bergában Magnific�s Recto-\
.rai-is vóltak az �ca�emiának; kiknek nyo01�
doki.t követték egyebek_.köztt Ghymesi For•
gáti Mih�ly ,, Efzterházy Tamás� B�ró · o•�- -� .

. trdzith ·János , Bersevitzi _Márton , Pécsi,_,>! 
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. 'Sigmond, Hall ér Gábor • a· Bethlenek és 
·mások, kik köuill némellyek az Ak.idé-·
miában közönséges Uisputati6kat-is tartottak.

· -Leg elso. v_ólt pedig a• -Magyar Acadé- ·
nÚkusok köztt C.z:irj,í.f Márton, .a· ki 1.s22„ 

- ben írta�bé nevét a' Vittembergai Mátrfou.; ·
lába: jóllehet Gálfzétsirol és· Szent Antali

.. -·. Gergelyrol az íratik, hogy ezek már 1.s21 ..
_ben itt meg.fordúltak. · Azt. követték 1.s24·.;. 

· ben Lintzi Dienes, Budai Gleba Boldizsár,
és_ egyebek: úgy· ho1w L Ferdinánd· balá.

· láig tsak V'ittembergába 2.so \fagyarok me_n.;.
tek tanúlni; közönségesen pedig a' XVI. · ..
S�ázadban .S87�ten• tanúltak tsupán ezen Aka.

�
e�iában • kiknek Lajstromát meg-írta és

e-h-?zta Ts�kás �éte� 1.ss.s-
,ig � ettol fogva,, ·

edzg 1597-tg L1poni Jérem1ás•, ezen tul 
-pedig a' kik.itt taoúltak, emléke·zetben h11gy•.
ta· Vefzprémi 'az o Magyar Orfz.ígi_ D�kto

·rokr61 írtt Könyvében. · Azért tolt pedig a•
Vítteo;ipergai Magyar Tanúlók'. fzáma olly
.sokra; mert mind az Evangdikusok, mind

. a' Reformámsok tanúlhatták itt a' magok
Vallásokat, amazok Lutltert , --ezek pedig 
Melanchton �Hepet hallgatván. 
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A'. Könyv-nyomtat6 Muhelyek��l� 

· mint a··. Protestáns Vallás• terje� ·
:�•·dése'. e·fzk.özéről, ·s-Könyvek'Cen• · 
· surájáról. ·. · · ' · 

XXVII. § •..
· A.' ProÚ,tá,�s Könyvnyomtatt$ Mit'1.elyt:ltral
· · · ·,: ' ·

. ·Magyar Orftágban. ·
· · 

Ne� t�ak

0 

;r'�- fzó;al, ·.és az Oskol�k ban 
· 's, Templomokban; hanem a'· Könyvek' ol� ..

f . • · vasása által-is akarták terjeízteni a' .Prote
stánsok az ó Vallásokat; tehát mind Magyar,
mind Erdély Orfzágokbari·, tsak hamar a' Re
förtnátió' ki•derUlise után, sok Könyvnyom
tató mühelyek állítattak. fel a' Pro�e•táns
Földes Uraságok � · -. az egéfzen reformá
lódott Városok, - sot .a' Prédikátorok ál-

, 
' 

' .

tal-is.· ,, �.; : 

• , Azon Könyvn,Yomtató Múhelyek köztt;- .
mellyek Magyar Orfzágban állíttattak-fel a' 

· . Protestánsok által, ieg „ régibb és igen ne-

vezete•• az.· :.- -�,�

.-.. ·Új ·s:r.ígeti, mellyet Gróf .Náda1d1 Ta:.,_
•más IS39. ben állított - fel, é, a�, mellyben'
1.541-heo a' Silve1ter' v·agy: Erdos János• ·új 
Te,tamemtoma k_i-ny�mtattatott'.,;. ·. :.::··· " ·..; ;i. ·�
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·-� Sárváron a• N áda1di Tamás' jórzágában
olly régi Könyvnyomtató Milhely vólt, hogy
abban., Rarabinfzki fzerént, már DéYai- a
maga munkáit ki-nyomtattatta.

Óv.iron 1.s.s·s-ban: A� Úr Jésr.una1t .8_:zt)'it

Yat�orrijáról, JI{,ifz,envedéséröl; é., dtt.1ihége1'
., ft:!- támarfá.tár&l . írtt Prédikátt.iókat adott - ki_ 

IJnrzár Gál. 
, , . P.-pai Könyvnyomtató Mahely , melly .. 

· nek· fi-)- állí1:isát tulajdonítja Párizpápai Fe
·renti Törok Balintnak, így írván a' Könyv.
nromta�ó Mú?e!yekrol írtt munkájában:

·. · �. Magyar Orfzág ebben fzenved még nagy tsorbát,
. ,. Poson Orvoslá-meg elsobeo. e' hibát;

· -,.. .,. Török Bálir:.t rá' fzerzé Pápa Városát l 

;, Meg-mutatá a Nagyságos úri voltát.•� 

· ·:- Ha Páriz Pápainak ízava meg-áll, a' ki
Pápai 1!_ lévén; (még ma- is_ meg van a· Pá
riz Familia' háza Pápán, éppen a· Reformá
cum. Collegiurn' útfzáján . fellyűlrol ízeglet.
ház) sokat tudhatott ollyat a' hazájáról , a•
mit más nem tudhaJott_; úgy ezen Könyv
nyomtató Milhelynek u.u_. elQtt már fel_
kellett állni: mert Török Bálint ekkor esett
Török rabságba , a' honnan soha viízfza
nem. jöhetett.· Azomban Hufzár Dávid, a'

· Hufzár ·Gál' fia é1 Pápai Prédikátor azt írja
a' Hertzegfzollosi Kánonok' eleibe tet t  Elól
járó be_fzédében, .hogy az,· aa övé. Bod
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. György pedig világosan állítja, hogy Hu. 
fzár" Gál tulajdon maga pénz.én állírotta-fel 
a' Pápai Könyv-nyomtató Muhelyt. Ugyan 
ezt Lámpe-i• Húfzárénak írja lenni: é1 így;· 
mint Bornemirzának, és más P11poknak ma
goknak vólt a'Reformátió' eleinKönyv-nyom-· 
tató Muhelyek·: úgy ez is Gál Papé ma
gájé_ vólt: hanem hiheto, hogy ezt idövel 
a' Török Familiá által-vette.-· Itt nyomtat-· ·_ 
tattak-ki !517 - hen á' Hertzegrz'c>llósi Káno-

. nok, és a' �ejdelbergai Katekhismus, fenn- · 
állván· - még t6c32-he,i is ez a' Könyv.nyom
tató MOhely. - Láss erról többet a' Túl _: __ 
a' Du,zai Püspölr.iJJ,' é/Úéhen. · · 

Dehretzm. Az ide való Könyvnyomta·
tó Muhelyt-is Török Bálintnak tulajdonítj

J Párizpai; de minden fundamentow nélkül 
inert az Egri Völgyi Nemesség' --és fegyve
rei nép' Vallástételének'. Elöljáró-befzédébe 
a.it írj11 Czeglédi György� hogy ·az a' leg
elsa példa a' Debretzeni Könyvnyomtató �il-. 
helyböl : tí�yde· ez a' Confessio 1.s62·- ben
nyomtattatott-ki; Török Báli�t pedig már·_
ekkor meg-holt K�nstarttzinápolyban. lévén 
1541-töl fogva Török rabságban.: Hiheto 
ho�y Debretzen Városa állította.fel. eza a•. 
Milhelyt a• Melius Péter' izgatásából.- · .. ', 
,. �• ·P áradi Könyvnyomtató Muhe)y azon 

�gy idóben kezdódött' a' R�for"máta E.kklé-
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;siáva_l .és Oskolával: a'- mintlaogy 1557-ben, 
,tt' m�llybt� t. i. Várad r�formáltatott; En_ye; · 
di _Jánosnak il(y•· rzími1 'Könyve ·nyomtatta
tott itt ki:.- Mmnyei ftó, -vagy a· Lel„i álom!Jól 

-·_vala .fel-serlcentü.,. Fenn.·állott ez a' Könyv:.:
nyomtató ·tnu hely 1660. ig.

_. ·• · ·• 1 Sáros Pataki -,: m ellyben ai: ldvesség' ,1a,., 
la 1.s64-ben nyo.wtatlatott-ki •. ·, . , . ·. 

Nedelitz. --:- Zrinyi Miklos • a· ki 1.s66.:- _ 
ban a' Reförmáta Vallásban ontot.t vért' Kirá� ' . '

, · · lyáért 's.Hazájáért,· állította itt fel a' Könyv •.
· . - nyomtat6 Milhelyt, mel!yben a' Buchich Ka- ·

· tekhismosát több ízben ki-nyomtattatta. 
Aüó Lfodván, a' Bánfi Família állítotfa. 

fel a'· Könyvnyomtató ·.MuheJyr, hol Kultsár_ 
· György a' Halalra való lréfiületriJ/ írtt tanítá.
sát 1S73-ban ki-adta. .- .

. · _S,emptán arlta-ki Borne�i-fza Péter aa

-Evangéliomolróol 'i Epistoláltóol val& prediltá.
't�ióit l.S70 ....,; 157.S-dik efztendoben. 

S:ient%t:n nyonitattatta.ki tSiS-ban Borne„ 
mifza Péter az o Postillájának -IV. Darabját. 

:_ ··,:" . .A'.· Bártfai nép.es és Evan.�elika Vallást 
- tartó·· Város• Könyvnyomtató Milhelyében ·
_ nyomtatt,ltta--ki K■ltsár György LS79 ben az-a
· Post-illáit' Magyar nyelve,1. -

Befttertt.� ·Rányá11 Scholtz Krist6fcf v6lt
a' Könyv'nyo_mtató Mithely ;- mell_yben nyom
tattatott-ki· 1678-ban �• B:á11ya Váresokn!lk .,
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. Schat:& vagy Sitz. Varosotskában adta-ki_ ..
Vízaknai Gergely 1.s93.ban a'. Kerefztyén_. 
TudQmánynak, egynchány fö ,bticulusirol 
való.-Könyvetsk�jét._ . .! i .. · .. ·

-Samarjá,i. 161.s;hen nyomtatatott- ki- a'
Tzene Péter által Magyar Nyelvre· le-fordí'." 
tatott Helvétziai VallásféteJ; . 

. . . Kassán 1600-ban �ár meg-vó_lt a' Könyv-: 
· nyomtató Múhel.r ;, mellyet köt;el- fzb efz.
tendeig Protestáns Könyvnyomtatok bírtak •. ,

, ... ; ,: Ktrtfi.táro!'I jö�t-ki: · Göntzi Miklósnak 
az Úr' Pat,iorájár.olvaióElmélked/Je:. é-s ugyan 
ezen -.161.2-. b_en a' Túl a' Dunai Evang-::lika 
.leg - �lso közönséges Ek�lési4k� Liturgiás 
Könyve. , · · 

1 · 1
• 

·: . ·Lot;én a' �Vfl-dik Század' e'.ein már ne•
. 

yezeres Könyvnyomtató Műhely vólt, melly

_ben i.614-ben · Klöfz Jakabnak Manuale Pre. ·
_cum nevű Könyve. jött - ki .. -- 1ó30-ba.n. új

· .. ·és igen tzép Művfzereket Í,?ere.zvén Bre.
· wer Lörint.z, majd fzáz .Efztendeig bírta ezt
,ezen 'Familia. , A' Reformátusok' Enekes. 9 

�s· Halott�s Könyv_ök negyed r�fz formában
·.1676-ban jtt·adódott-ki. , _ . , . . .

· Csepregen, _hihet6 hogy a• Nádasdi Fa�. ·
milia� segedelme által állíttatott-fel a' Könyv. 

' . ryomta_tó Mt'.ihely. .Itt adt� -k� Le�h.enyei .
d 

. _!f' J.í._á_ivini,tált' Magyar Jiormonitíjfinalr' meg• 
, _ /lQmiJ,ltti1ti azÍ.µld �önyvét -1.Ó3Q-b'1n. -. E.�ek• 

• 
-- •• _, • • .L • • \ • 

• • 
• ., 

, 1 

1 . ..., 

f: :_.. ' � J/1 ... • • 
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hez hasonló és nevezetes Pr0testánll Könyv
nyomtató Műhelyek vóltak még' a· XVlt 
Századba� az Eperjesi, Komjó.ti, Tr1mtJini, 
Ga�ántai, Galg6t:&i, és egyebek.···· 

! 

. XXVIII •. _ § .. , 
' 

. ! -, 

4t Erdélyi Protestáns Könyv-nyomtat&'·Mtt-
·�,, , -helyeltröl. ; · , 1 

= 

.' ·· Az Erdélyi Protestáns .Könyv-nyon:ita .. · 
tó Műhelyek köztt leg-eho az /iontir J,mosé, . 
a• ki 163�:ban Basiteából haza jovén , ma• 
gávai egé'fz Typt>graphiai kéi'zúletet 'hozott, . , 

• - és Brauóbltn az Augustai··· Vallástételt, · •• ·,: ·
egyea Könyve_ke-t ki„ nyomtattatvárr, -Ej,,;;.':
delynek Reformátiójára ezzel leg ... többet' 

· tett.
• 

J t.' /� 

B-eltai Gáspár' Műhelye Kolosváron ., 
. mellyben ló.SI -bm már a' Magy�r Bibliá1I 
· k-e:r;dt• Heltai nyomtattatni.

· 1ehirvári Könyv. nyomtató Míthely �
mellyben mivel János _ _'Sigmohd alatt sok ol- .
lyan Könyvek jöttek„ki, · mellyek a' k;övet-·

· kcz:6 Fejedelemnek· ne·m tetfzettek ; a'

Könyv-nyomtatót 1571-ben a' nyomtatástól
el- tihotta • ..-. Bethlen :Gábor újra fel állí-.
totta itt a' Köny nyomtató M uhelyt : melly
·ben 1632-tol fogva ·sok j� ,Könyvek ac,l_at

tak-ki •.. Vege Jet-t ezen Műhelync::k _is 16.s,-
. ben, _a' n1idön .-• Törő� Fehérv�\ el égette. , · 

• J 
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Ugyan itt kei:4ett Bethlen Gabor eggy 

Oláh 1íöllyv-nyomtató M.i2/zdyt fzer.e.mi , olly 
fzándeldrni

° 

l6vén ,. hogy a· -Bibliát Olah nyel� 
ven ki-nyomtattassa·, mellynek �0lya.sása ál
tal kívánta vóln1a az Oláhok' ízemét fel-nyit}
ni: de ezen Muhelyt t Rákotzi György ál-

, Jitoua·- fel tgéfzen, mellyben az.�vangélis
ták' "Írásait és a· Palatina Katehesist· Oláh·' pyelven 1648�ban ki.:nyooitattatta •. 
· ·. __ .lí.o�osvári Reform#um Coliegium' Nyom-·

· tató Mtihelye, mdJy eggy darabjg Gilányi\
;1zután Szentzi' Typographiája alatt vóh es'.' 
�eretes •. · Amazt az��t.nPvezték így: mert. 
Gilányi nevi'.I ember .Vt'lle_-meg ,- és ajándé

k.ozta l .. Collégiumnak; ezt pedig Szentzi 
.Kertéfz..Abrahárurol, a' Ili Váradról, a' hol 

· ·J{ödyv-nyorntató vók; 1660-ban a' Törő
. _kpk _álti.11 .c_l-k�rgeuet vtin,, Kolosvárra velle

' ·.·magát Mi'.lvízerével . együtt. Ez itt mag 
· �élkiíl meg-halálozv.in, minde� mGvfzere, _

a,' Fiskusra fzállot.t, de a' mellyeke_t Apaffi 
· Mihály Fejedelem J:6'12-ben a' Kolosvári és
Enyedi CoJlegiurµoknak ajándékozott. Mind'
_a'. két· MíJhdyn,ek .cl- kopott_ Mi1faerei a'
.'fótfalu,i'_ Művfzereivel jobb(ttalla-k-meg. '.

.., . .

, •. ,. _ .�zebwbm-,is. yóit nevezetes. Könyv..
·-, .i7yomtató· Műhely, hová. a' Szentz i Typo
. _graphi.in;2k-is egy réfze viteÍett. Itt adatott
. .k� Pári� . tápa�nak Rud"1 .Rcilivivu,n· nevil 

, _· _ , _ , · - , . · munk4ja: 
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munkája 1684-hen, mellyben a· Protestán�· 
Ekklés.iák' Historiáját, írt�-meg. ' 

X�IX. §.: 
.· .lf.önyve!c' Censurájá�6l_, vagy wg-vi'sgálásáról. 

· A' XVI. Században, és a' XVII-nek is
közepén, sem a' Protestáns trók, ·sem-a•· 
Könyv-nyomtatók' meg•nf'm v6ltak fzorftva; 
hanem kiki,- akár ·Polemikús vólt a· Könyv; 
akár nem, fzahadon ki-nyomtatta azt: mint 
errol az· említett Századbéli Köriyvek' meg. 
tC:kintésénél fogva kételkedni nem ]ehet. 
A' mttlly Könyveink' elein látunk · valami 

• Censurának nyomát; az is tsak a' ·magunk
Felekezetebéli Túdósoknak, .többnyire Pü,:..
pököknek, é� Professoroknak, nem Censu
rája , hanem olly .Approb�ti6ja, vagy Hely-:
ben-hagyása , mellynél fogva a'. tudatlanab.
bakra nézve a' jeleRtetett-ki , hogy az (�6 �,
a' Helvetika vagy A ugµstai ValJástf'telek el .. · · 
len semmit ne� ··írt;_ -- a' mit hagy i .,, ..
Protestáns Státus tselekedjen ; arra ó-tet a'
fzükség vitt.e: me�t elöfzör a' Római K�t;. _ ·
hólika Vallásból, azután pedig a' Reformá
Jusok' az Evange!ikUiOk 'kö.zzCil jovén�ki .
a' Sociniánusok-_is, '.s mind a' ké� hazába� e
rősen , terjedvén: vígyázni kellett, hogy.
k\ki a' �é-veti Cofessió)j, és a' . ni aga Fele� .
.kentebélic�• ér,elmek fzerént _.frjori.'. .-:fi.ül�·· M ... . 

• p'• 
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nösen pedig midőn - Szilva,· űjfalusi Imre 9· 

és egyebek 1644 - )\örál, a' bé-vétt Ekklés_iai 
Igazgatáson egérz egy fordítást akar_tak vól-

. .Jla tenni , és .a' Püspöki' Igazgatás." ellen 
Könyveket-is írtak, .mellyekben· a' Presby
ierianisrnµst javasolták 9 's ebbol olly nagy 
lárma lett vóloa, hogy annak le-tscµdesíté
tére Szathmár . Németihen _egy Nemzeti 
,Zsinatot kellett tartan(: ekkor az illyes dol-
goknak ·eleje :vevéséért rendeltetett,. hogy 
senki· a· Református Túdósok közzill semmi 
Könyvet , · az Ekklésiától magától ki-válafz-· 
tolt Túdósok' meg-vis'gálása és helyben- · 
hagyása nélkul, ki-ne nyomtasson. -( a) A' 

· Protestáns S.tatus abban-is dítsérttet érde
mel; hogy mikor az o Vallások, a'. fellyebb

· valók f.zerént-is, uralkodó Vallássá lett, (h3
�gyan_ lehet -a' VaUást uralkodónak monda•
·11i) a' Katholika !.kklésiabéli Túdósoknak
Könyv írás és nyomtatásbeli ízabadságokat·
soha meg-nem. háborították , sem meg-nem

· fzorítottá� ; .hanem ·mindeník VaÜásbeli
.Írok fzabadon írhattak, a' mit �etfaet: jól
lehet meg _kelf vallani, hogy mindenik Fe
lekezetben· vóltak (?lly Írók, ki_knek vagda-

, . . 

Lásd; (a) .Acta Synodi N11tionali1 Scatl,már NI� 
motion1il� f;an. •4• as, ' 

, . .
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l6dzások �s . ·motskolód.zások éppen nem 
i:llettek azon S:zent Köny•ekbe, 'rtlelJyek
��n a' -Vallás taníttatoH ,- vagy' ólta.lmazta-

, 1ott; - .és hanem ha azon idóben az- !rá1- · 
beli .falés e' lett volna

.,. kívánhatta vólna· 
· · mindenik .-réfz , hogy mindenik ·Vallásbeli _

Felekezetnek lennének olly maga által· ki. ··,
�álafztott Kö11yv- Visgáló-i, a' kik a'· mots- .
kdló�ással, kéfz akartva vaJó sértegett'_ssel,

· ·. '1 vagdalódzással tellyes ki-fejuéseket törúl-
.. ték vólna ki ·a· könyv1:kbol: mát· úgy írni ,

mint iTtak sokan ezen ido fzakafzban ·, az 
E van.géliommal meg- nem eiyu; ·mert a' 
Szeretet lévén a' Kerefztyén Vallás' Prir:ici- ' 
piuma, fzeret etlen séggel mások eránt, és 
tsupán tsak a2 on okból, hogy velem nem 
egyet hifz, nem fzabad ·If'nni: hol mutat-

. hat pedig az einber nagyobb fz.eretetlensé• 
get, _mint· a' Könyv-írásban, a' melly. ki
nyomtatódván e.z<::r meg ezer,· embereket 
rofzfzá, és f.ze retetlenné tehet, .-.:.. söt még 
�• maraciékot,is azzá teheti •. � Abban pe- · 

- dig különös-, és örökké_ emlékezetes dolg.ot
't_sináltak a' Mal?yar Katholikus és _Prote
. stán1 Státusok • hogy mid ón az 1 S.S3-dik

, ·. EfztenciobeH · _Di�tán, akár ez , akár amaz 
. Felekezetból valók által. a' Király ·J. FúcH-
. llánd arra öfz tönöztetett vólna, hogy vala- ·
.meHyik VallásbcH rró-k.' 1'önyveh, mint a„

. M 2 

,., ' 
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' 

niellyek tévelygést tanítanak , tilta'ná-meg ·: •
a· Világi,Urak-, ·, �z Egyházi Rend, melly

' . az Orfzágnak törvényes és dso Státusa, azt
/ felelték a' .Felségnek, hogy„ a· mi a' Felség

„ által me� • említett , 's tévelygést tanító
 „ Könyveknek ki-adását és ki-nyomtatását

1 „ illeti: azok·.· eránt a' Státusok és Rendek
/. ,, a'· magok réfzekrol. semmi tör.vényt nem
 „ tehettek; mivel ok nem tudják , hogy va

\ ·. ,, laha aa: o_ jófzágaik ban illyes dolog tör•·
„ tént volna.,, ( /J) t. i. ho�y iJJyen tévelygést
tanító Könyv az o jófzágaik_b�n lévó Könyv•.' myomtat6 Muhelyekben ki-nyomtattatott vól- · ..
na. Abban tehát, hogy itt eggyik .réfz sem ne-
vez:te. a' másikat Eretneknek , - hanem az
-Orfzág' .. Nagyjai együtt lévén , bár a' Hitre

· tartp:1.:ó dolgokban három felé mentek, de
a'. mi mind a· három Ekklésiának Princip\-
urna t. i. a' .Kerefatyéni �:.eretet, abban egyek

vóltak, _és egyik réfz -.is a' másikat mint
· ij.ereíztyén Attyafiát úgy nézte, ·igen dítsé•
retes, · és. követésre méltó d�lgot_ tse.lekcd
tek.
----------· • 

(b) .Act, XXJY. Quod vero tl1111dlliom:, Impr•sr
sionequtt erroneorum Lil/rorum per Majestatcm .suam 

· mcntio faÓta ,,.,·,: Stallu et Ordin•.1 supra �n rt1 ,.
pro partt1 ip1Óru111 nillil ,1tat,uert1 potut1runt, éum i�

· · oorum honi, -nu1quam id Ji't·ri siii conJtare ad/irn,-cnt.
·\ 

. . 
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IV. RÉ S Z.
A' Protestáns· Vallás' terjedését . ·. 

hátráltató Akadályokról. 
:, 

. ,.

xxx. §. ',

Öftve-summáltt · Akadályai a' Protestá111 
Vallás' terjt:dé,biei. , 

M�g f.zerentsésebben �erjed.t vólna a' P�o
testáns 'Vallás az Orfzá�ban ;· !ta�emha va
lamint annak kez.detében „ úgy .a' késóbbi i
dökben-is, sok és külömb külö.mbféle aka
dályok arlták vólna elQ magokat; mellyek-,
nél fogva annak Apostoli, az az miedeo e-

, rofzak nélkiil v�ló terjefztése nem ts.ak meg
gátoltatott ,- hanem ottan ottan lehetetlen
né-is télettetctt. !Ilyenek nénielly Feje.del- .
meinknek ez eránt való 01agok viseletei kik
Orfzág' Törvényénél fogva tartották mago
kat ennek meg- akadalyoztatására _kötelez.
tetteknek lenni. - De a' Katholicus Egyhá
.zi Rr.nd sem nézhette azt el hide� vérrel, 
hogy. az o kezére bízatott nyáj , még azu. ·
tán-is, •ruidon a' Jlómai Pápa, a' �it t·sal
hatatla'nnak '. tart, · a-' Prot. Vallást kárhoz.
tana; hanyatt h()m1ok vitettessék által ezen
meg-til�ott Vallásra. -.. A• belsö Zenebonák,
és· �örökökke!. v.aló hadakoz;ís_-i1, ottan· ot•

. .  \,. . -
' ' . .... 
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�an nagy akadáÍyul vólt ennek terje'déséneI<. 
j · --. · Mi�or pedig a' Refo·rq,�tusok a' Luthe-
,l' ranusokt61 örökre el. váltak; akkor vették 
'I ifzre a' Pro.t�stán.sok' hogy a' m'eg-ofztott 
\ ·eró, nem olly. nagy,· ·mi Qt az öfzve- tartó

•' 

-1 

1 
i 1 

, . és e�yesített ero fzokott _lenni: a' honnan 
a_z Ee;_ygyé való léteh akarták-is eízk9zöl
ni; de többé mar ez nem lehetett. - . Vé
gt'·utre, a' Mágnások' nagyobb réfzének a' 

.---Római· Katholika Hitre let t vifzfza-menete-
_Jek után, a' Nép-11 kezdett arra viízfza-tér
ni; a· •mit a' Jésuiták erofzakkal-is efzkö·zöl
l; k. ,. Ezen akadályokr.61 itt sorbsn fogu_nk 

.fzóllani. · · . . · · · 

·t·TZIKKELL_Y. 

· · Némelly Királyaink tettek Aka
dályt a' Protestáns Vallás' terje

··-: -l . désében. 
. XXXI. §. · 

Lf!j:U Király alatt milréppén akadályoitatott 
!�,•,·r .-a' Protestán-s Vallás .

. 
Ali�. �ü�dökl�tt- � k� .i,1a�ya�.: Orfz.ágo�. a'
Prote�:taos Vallá�'világa;-máa: azt 11.:Lajos

·. Kil.'_ályuuk, má�ok.' i_zgatásábol-is ( a}, de az

f • • • 

--, .J 'Lá,d: (•) Reyna!iJ ln Annali/Jui ..Ánn• 'is•4•. 



AKAD1LYI A.' PaoT. VAr„ Tza. H3 
-

Orf zffg' Törvényeinél fogv�-is akarta e}. olta-
ni� ·ö al'atta hozatl:atott ugyan-is·, neveze
tesen ·1-52.i - b1m egy törvény, :mellynél fog-

. va jofzágéitol és fejétöl kellett nnnak 'meg� 
fofztattatni, · ·a• ki vagy Luthránu�sá, vagy 
azoknak partfogójává lefz. 1.s2·.s- ben· pedig . ,
�ég lteményebb Törvény hozattatott'= mert 
a1'ir1ak · ereje fzerént minduz Lutlirámuolcat 
meg· kell,tt égetni. De magános, .. és több · '··. 
rendbéli Pa�antsolati által is akadályoztatta 
Lajos !{irály a' Protestans Vallás' terjectés'ét: ..

mert 1.522-ben, és 1524-hen, a' Szebeniek-. 
nek ,minden jofzágok' cl-vefzt�se alatt-is til
totta a' Luther' Könyveinek árúlását, tartá4 
s�t, és olvasását, _sot azoknak meg-é�ette
tését-i1 par_antsolta; 1.S2.S-ben ·pedig a' Bárt� 

· fai -Tanátshak parantsoltá - meg, hogy a'
.Luther'. követóh, ha Világiak, mindenféle
torturák . és kínzások által hi'.lntessék.meg;
ha pedig Egyháziak '!. .azok az Egri Püspö� '. 

Vicáriusának ·. kezébe . adattassanak. ·,;{h)
Pempflingernek-is hi'vnta.la e�-veíztése alatt
parantsolta-meg, hogy a' Lut_her' k'övetoit ·
keresse-ki,. és bűntesse-meg. És· már ezek

hói, •• abból-is, hogy 1.523 Grinreu1 Simon

--------- ., � ... . 

(h). Szv1Jrlnyi_Amo6n; Ec,l, p. 97,-106.,- Un-.' 
irifahis Magazin T. 4 St. 2, ,,,
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' 

. 

· Budán az új tudo1n,�nyért · tömlötzbe. vet�
trtNt, ·egg_y· Budai 'Könyváros· pedig ugyan.
Labs a)att Bud_án·meg-égetteÚitt, (e) hozta•
ki B.Hsmegyei, a'. Protestánsoknak nem leg
jobh akarója," hogy II Lajos az l.S26-ben
·hoz?tOtt Törvénynél fogva· .· bizonyosan

· _,, mfg- tartotta vólna" maga tekintetében a•
. :,, Római Ekkl-ésiának jussait, banemha az
·;,a· fzerentsétlen. T6, mellybe bele· fúlt,
,, azt a· tüzet mellyet a' Római Vallás' meg
,, háborítói gerjefztettek, el-oltotta v6lna. (dJ

i ••• 

. . XXXII •. §� 

.Z.fpolya által való háborgattatá, • . .

·Az Austri'ai Házból való Magyar Kirá-
lyokról melly sok jót reménylhetett a' -Pro. 
testáns Vallás, -arra I. Ferdinánd elég pél: 
dát adott. Sokkal inkább ki-tetfzik ·pedig 
ez abhól, ha az o vetélkedo, �s Magyar Ko. 
renára érdemetlen társának (mert hogy le. 
hetne az·, mint Magyar Király az Apostoli 

_ti!ulusra érdemes, a' ki a' K. Vallást köve• 
tokre n,fave nem Apostoli mód,on viseli ma� 
gát., JOl a' Kerelz tyén,�g meg-esk üdtt el:. 

(e) Luth�ri Bpist .. d, anno 1s_a4.

( d) Kollár. de potest : R,,,- · Bun:: cire• Sa,;11
. JJ• 114, Bát,megyei p. 714. · ·' ·· 

"' 
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lenségét a' Törökségét rá hívta a· Hazára:) 
Zápolya Jánonia� a,' Prot. Vallásra nézve 
-véghez-vitt tette_it ·gondolora vefi:fzük. Ó
már 1626 - ben az .Orfzág' Gyillé�én, mint 
.Thurnschvamm írja, eléggé ki-mutatta, hogy· · 
kéfz égo kanótzokat rakai a' Magyar Pro- · 
.testánsok alá.· Meg„ koronáztatváo pedig, 
hogy a' maga' Orfzágát meg-erösíue;· 15:.

,27-ben a' Protestánsoknak tilzzel vassa l va, .. 
ló üldöztetését meg-parantsolta , és kulönö„ 
seo a' Szebeni Luthránusokat jór.zágaiktól-is 
meg-akarta fof.ztani. · ( a) Mivel pedig Fer-

. dioánd áhal, a' .kivel vóltak nagyobb· ré
fzént a' Protestánsok,. meg-verettetett,. és 6 

· is., '.i a' hozzá hasonló. indúlatÍí emberek�is
1 · másfelé vonattattak;. de éfzre. is vehette, 

hogy ennél fogva a' pártján lévo Protestán
sokat · magától el-idegeníti: tehát ezen Pa· 
rantsolatja munkába nem. vétetett; ha.nem; 
tsak ugyán ennek a' következése lett az,\ 
_hogy 16:27-ben Aug .. 24-dikén a' Libeth Bá-_J' 
nyai EvangeJikus Predikátor Nikolai Filep ,j 
és Oskola Mester, ki Gy�rgy Mestanek( . 
neveztetett, meg.égcmettek. Történt ugyan_\. 

· Lásd: (a) Snorlnyi Amo11n. Ecet. Fa1c. 3. �· 
91:'-- 1o6 - &chmitt Epilt • .A�r. T. 1. p. tSs. � l(ibini. T. ,. p_. 19. , _;. ·· ·: ., 

t 

-Í

i 
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is, hogy midon a' · Befztertz·e )lányai · & ..

nyáfzok Zápolyának az eránt · p·anafzkodná, 
nak � hogy fizetéseket nem vehetik: a_•.- do-

, lognak meg-orvoslására Zápoly_a !z?�

-�á,!jl és �}lt�.t�Y��.P.1.!! küldötte "llefzter:. ·
tze Bányára. · Ezek. midón éfzre vették vól-
na, ho�y a· Bánya Városokban, kivált pe
dig Li_beth Bányán, az Evangdika · Vallás 
nagy elormenetellel tc·rjrd·;· erobe�ekeí: kül
denek Libet� Bányára, hogy -az oda· való · 

. Prédi)\átori és Mestert fogva vigyék hoz_�á
. j'ok: mellyet" a· Predí.kátor éfzre vévén,. a' 

hallgatói' javaslásából-is a· hegyekbe el-rej��
zetf; a' Llbeth Bányaiakból pedig" hatan, 
és a' Mester, Zólyomba meg-kötöztet_ve bé'.
vitettek.·. Itt a' Mester, mivel állhatat.os 

. vólt a' Prot •. Vallásban, d.e egyebeket-is az
1 abh�n _val6 áUharato,sságra serkentett, meg-. 
---égettetett:· a'_vele eggyütt hozott hat embe-.. 

: _. rek pedig_, ki!{ ha&onlóképpen · ezen halál'
· · .. I)emére kárhoztatlattak, a'Libéth Bánya·i la

-kosok.' esdeklé!ére el-bo1sáttattak. Kevés i- · · 

 
.. do múlva _a_· Predikátor-is kézre :keriilt; · a• 

 ·kiről u'gyan a' vóh a' végzés, hogy Budál'a
vitetressék-fd, de mi'vel Dobronához ér

. vén� meg-hallottták, hogy Budát Ferdinánd
�}.foglalta, és �ápolja Patak felé fzalad: 

, , ,_ f•�'en fz;erentsétlen .. Prédikátort a'· D�br�nai .
• Várnál magok �ezeikkel meg-égenék •.. :· 

. . ,. . . � 
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XXXIH. §.
,, 

I. Ferdinánd alatt. tett .Akadály o·k.

I. Ferdinánd a' Protestáns Vallást neni
·-aidözt�; hanem· a' Jésuitákat, kik azt ido-
. vel üldözvén ;·· a' Királyoknak, és a.z Orfzág-
:nak oJly sok bajt fzeréztek, o hozta-·bé az Űr•
f.zágba.! Ö alatta hozatott · ez a'. Törvén.Y.

·; 1·.548 efztendöben : ,, Különösen a' Vallás rá
,, né�e az Orfzág' minden Rendei és Státu
· :,, sai!egy fzájjal fzívvel úgy értenek: hogy
,, a.z Isteni tifzteletet és Vallást a';régi nor
;,_mára kell viífza-vinni, és az·Eretnekséget
,, mindenünnen ki kell írtani; a' Királyi Fel
;, seg' intése ízerént." _Ezt a' Törvényt a'
nem Protestáruo!t érthették a' Protestáns Val
lás' ki-gyomlilásáról: a' Protestánsok pedig
úgy vehették ezt, hogy a' VaJlás a' regi A-'
·postoli, és elso Századbéli Normára tétessék-·
·,vifzfza ,, és semmi Eretnekség, (mivel, mint
a' következő Tzikkelyéböl ezen Dia·etának
meg-tetfzik , az Anabaptis.ták, de a' Socin'iá-
nusok' ptincipiarnai-is . ekkor. kezdtek Ma-.
gyar Orfzágon is erot venni, a' mellyektöl • '
a' __ Katholikusok és Protestánsok egy .formán · 
-félhettek) abba magát n� ·elegyíts e. Egy- -
fzó'7al mind ezen, 's mit1d több .törv�oyei-
vel, és a' .Pápa 's a' Tridenti Zsin_at elolt ,,
lett 'igy�ke2:cteivél azt akarta Ferdinán_d,: �'. , _ 

. . 
. . - , 
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mi' fzent tzél vólt � hogy a' _fzakadá� tovább 
_ne menne, hanem tsak egy lenne u Ekldé• 
'tia; mivel a' Kerefztyén Vallás-is tsak egy. 
Ezen tzélját Fer.dinándnak hogy keményebb 
ef�kozök által-is- akartá,k némellyek· végre 
hajtani, onnan t'etfzik meg, hogy· piikor 
Mátyás Hertzeg Botskainak ,.'s a· vele valók
nak ut· ígérte, hogy _a• Protestáns· Vallást 
olly állapotba helyhezteti � mint vólt„I. Fer
dinánd és Maximilián. alatt, a· Bot,kai' ré-

. fiéo levok · erre ez_t. ft'le.lték: ·,, A' b<;>ldog
„ emlékezetá Ferdinándus ·és_ Maximihan�s 
„ eö Felségek' ideiben tartatott Religiónak 
,, állapotjára való igazítása eo Felségének, 

·u nagy �kadályt vét elóukbe, a· melly ido 
. ,, tájban nagy háborgatása, és öldöklése v�lt 
,, itt Kauáo. is, . egyébb HeJ_yeken is az E
,-, vangelikusoknak; az minthogy errol b_izo• 
·,,nyitó Írásokat mutathatunk, és elö embe
" rek-is vallást tefznek bovséggel ft:lole, a•
,, kik azokra jól emlékeznek á_' dolgokra,H( �)

. XXXIV. § .
.Rud_"lf alatt' való ftomorú állapotjo!r a' Pro te•

. · .' . , --J .stúnsa/rnalt. 
-;_. ,. : Hogy Rudolf f.zánttfzándékkal kívant41 
vólna a-' Protestánsokat háborgatni, annak 

Lásd:. (a) ·rict•rint d11 á,or•bo ·s„tlog11 Acto
riuia &,, p. u, ,. ·.' ,

..... ' 
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ellen� mond_ Mátyás Hertzeg, így fzollván a' 
Bot&kaioak tett feleletjében: ,, Mint annak,·• 
,, elóue. hogy Chyáfzár e8- Felsége senkit 
,, fzánttfzándékkal hitibcn megh nem háborí
,, tott; m-ost-is ,, ezután s.em háboríth ,- ha� 
„ nem kijt kyt· hittiben megh tarth. '' .Sot 
Botskai István maga-is nem _a' l<irá.lynak •· 
hanem az. o �eve alatt tsinálóknak tulajdo. 
11ítja az akkori· idökntk mostohaságát. ,, Az· 
,, a Felsége Generalis Kapitanti, vgymond, 
·_,, az ó Felsége Neve alatt �uíndent cheleked
.,, (eöek rajtnak." Maga Rudolf-is azt mondja
az1604-<lik efztendóbeliDireta'22-dikTzi k�e
lyeben „ hogy o Felsége nem emlékezik,,
;, hogy a' Pr'otestánsokat valaha az ó VaHá
,, sokban bofzfzúsággal illette, vagy valami
„ Ekklésiák, vagy azoknak jövedeJm·eik o
,, általa el-vétettettek vólna. ,,. ' · · ·

· · Nehezen esett mindazáltal a' Protestán
soknak,· hogy az 1604-dik efatendobeli Di
éeta' Végzéseihez o általa adott 22-dik T zik
kelyben úgy nyilatkoztatta-1\i magát, hogy -ff
miod azok�t a• Törvéilyel\et, mellyek ed-,- ·
dig a' Római Katholík a Vallás' refzér_e hozat.,.

, tattak , a' magok erejekben lév.óknek meg� 
·e,meri, és meg-erősíti, - és a' Vallást il-.
letts dolgokat többé u Orfzág' Gyulésérc vi
tet1etni nem engedi: merh ennél fogva a•
l-uthráDlliOk meg • égettctéu:kröl é-1 fej,k- ·
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nek_ 's jórzágaiknak eI-·vefztéserol · faóll6 
régi Törvények újra a' magok erejekhe 
helyhe%tettettek ;. a' minthogy· Barbianus-is 
ennél fogva bátoríttatott a' Protestánsok' há� 
borgatására·, nevezetesen· a'. Kassai Tem
plomnali, mellyet a' Protestánsok már .so. · 
efztendeig bírtak, ero-vel való el. foglalásá-
ra, a'. Kassai Papoknak a' Városból való, 
ki-ázésére, a:Z Ekklé,ia' jövedelmének el
foglalására, a' magános Isteni ti fzte letnek 
meg-tilt!sára 's a' t. · mellyek 1604.ben Ja
nuarius 21-dikén k_ezdtek es.ni. · · 

·. Min.d ezek pedig �nnál keservesebbén
estek , hogy· mikor nevezetesen a' Kassaiak 
ezen gonofzoknak el• hárításaért · Pr�gába 

, küldött- Követeik által a' Király elott ·.akar
tak esedezni , a' Ministereluol három fer

tálynyi efztendo· alatt tett esdekléseik után-is 
ezek· a' gyermekek· édes Attyokhoz be nem 
botsattattak ;, mellyet Bakats Imre a' Kassa-

·, iak?_Követje illy vers.ekben írt-meg:
-,; Cresaris ad Curiam sedeo, sto, nocte· dieque,

,, Nec datur Ingressus ,- quo mea fata querar. 
,, Theutones ite Duces, et nostro oo·mine sahem 

· . · , ·,, Dicite pra:c!usi fra:sidis ante pedes: - .. .

. _ �, Sj oequeo pJacid�s affari. Ca:saris aures·
_ .. _ _

,; Saltim aliquis veniat, qui miai dica�; .Abl ! 
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·. - · ·. · XXXV. §. .
JI ú III Ftrdinándo'lt alatt való háborgatta: 
'. · táu,1 mil>en állott a' Prote.ttán.,olmalr. 

II, �kllI Ferdinánd Királyaink j� 
Y.Íi-;-ét mago.k Vallását fzereto Fejedelmek 
vóltak·: de. hogy ok. a' Protestáns Val!ás_i 
háborgatni magok nem akarták,. a' fdlyebb 
már meg-mondattattakból világos. Hanem 
ugyan ezen R irályok alatt, hogy a' Jésui.· .. · 
ták igen keménykedtek a' Protestánsok el• 
len, a' kiknek Templom.aikat és Oskoláikat 
el-(zedték; 'a' Niklasburgi és Lintzi Békei. 

· 1ég.köté1ek és az akkori Historiák eléggé bi
.. , zonyítják. ·

II. T Z I K K EL Y.

A' R. Katholikus Tifztelete,· Egy- . 
házi Rend által a' Protestáns 

' Vallás' terjefzt�sében tett Aka-· 
dályok. 

XXXVI. §.'
Mi dolt Urtólt rtá a' .lf atholilcu, Egrház� 

Jl.endet, ·hogy • a' Protután.s . rall,ís� terj,
disét dadoly�ta1.s.a. 

Ho�y a' K_atholi�u,. Egyházi ilend a· Pro-
·. tutáns Vallás' meg.akaclályriztatásán .igyeko�

' 
. 
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·.iett; azt a' Hazai és idegen !r�k, - az Or •.
fzag' ·Törvényei; -.és Békflsség kötések'

· Actái eléggé mutatják. t, ezen nem-is ie- ·
het tsudalkozni: mert ok lévén a' Vallás• 

, ö_' níJlói, k·ötelességek vólt -�zt . ohaÍmazni.
Meg-is váltak a' felöl gyozettrtve, hogy 
-egyedül a' Római Katholika Hit a' Jrg-iga-
zabb Vallás, a' mellybE>n lehet ·egyedüJ-id-
vezlllni; . ennél fo'gva Lelki- csméretek ál-
tal ,'gond�lták magokat arra · körelrztdtek�
rick lenni, hogy a' hamisnak íréltt Vallásnák.

_: e.Jlene - álljanak, és Hallgatóikat arn�bban 

meg-·iartsák, _ sőt másokat-is abba által 
- .vigyenek. Hogy pedig ottan ottan kemé- ·

nyebbek.is vóltak, mint kellett vóln a, an�
nak oka a' vólt: mert a' Luther' és 'Kálvin�
.tudományát. az az ellen ·keménykedök meg
iltm .esmérték ollyannak, mint a' millyen
az v·ál�s-ággal. Különösen· pedig kárhoz
tatta a'_ Pápa a� Luthér' tudományát;. a'· ki
nek, -inirit Fejeknelt, és ,halhatatlannak, kö-
telesek vóltal\ az Egyházi Tanítók engtdel-
mrskedni. Tagadhatatla� dolog az-is, hogy
a' Katholikus Egyházi Rend az_ ó jassaiban 

!:;/ 
- ·• jóf.tágaiban sok kárt vallott az által, hogy

ftt -, - az o hallgatóik Protestánsokká lettek , söt
sokan, HaJJgatói_k más Vallásra térvén, Ek-

· ldésía �-nélktH-i_s �aradtak : illy esetekben
·lle�. trnda, ·.ha· QJJyan __ d�lgok-is törté�itek,

. ' . . · · _ -- ·a• 
� , 

' 
J'. --· 
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· a' meliyeket inár IJ)a nem. hagyunk;. 's nem
is ·hagyhatunk. h�lyben. Ennek felert�, a'
melly Templomok, Parokhiák , é/s Oskolák , '·
el-vétettek a' Protestán!októl: azokat a' Ró.:.
iu�i Ekklésiához tartozóknílk vélte lenni az
Eµ:yliázi_ Rend, azon. okból,, '"mivel azokat
Papista.-emberek építették:, azokban' ·-Pápis-
ta Papok ·rzolgáltak , .és a' Pápist·a Va11ás
fzerént való Isteni tifzt<"let g_yakorbsára ízen-

. tdtellek.fd; - a' mdl.v állítás stk Tem •. 
plomokra nézve igaz, - is vrSh :·- mert egéf&. 
Ekklésiák ·ptebánufOstól-is jöttek;által a' Pro-· 
testán� Val!ásra; de az azoknak vifzfza.fze-
-désében való bu%gósá� azokra� is ki-terjefz-

f .tetett, mellyek:et a' _Hufzfzf�4�-�.P.t�k.._.�!!.�!,.a.' .+ 
Protestánsoknak, vagy a' meliyeket Pro
testáns Magnások építtett�k : a'. �inthogy. 
az 16J7- dik dztendobéli Di�ta 90 cl-- vett 
Templomot vifzfza-is ítélt adattatni a' Pro
testánsoknak. -- Meg- k<"ll utoljára azt-

v 

is vallani, hogy a' Protestánsok közzul- is 
·sokakot a' V alláshéli phanat/smus , vagy
efz·telen vak buzgóság eJ.ragadott, �nnyira
ped.ig, h·ogy mikor p.1 o. Kassa ,Városa· a''·
Rtformátióhoz közel való idobt-n egéfzrn
Protestáns vált, a' Pápis.ta embernek meg-.'
nem engc-dtetett, hogy ott ház ·,t vehessen
és lakhasson. Az illy igazságtalan, és Ke•
refztyén: Vallái ellen vaió Jselekedet · ált.al, . 

N · 1,. 
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11em tsuda, ha kivált. az olly Városokban• •. 
mellyek · Papo k�i vóltak, a' Luthránus és 
Kálvinista ember_ be nem botsáttatott, el• 
annyira, hogy az 1608-.dik efztendőbéli Di-
�tának XIII-dik , az 1647.dik efztendobéli 
·niretának pedig,-ÍII-dik TzikkeJyeiberí � a'
. Prote1tánsokra „ nézve egy átaljában Tör�
- vénnyé kellett tenni, hogy ai:oknak a' Ki

rályi Városokban ,,.és, másutt-i'I, fzinte úgy
fzabad légyen Házokat venni , '1 ou J.ikni ;
mint a' Katholikusoknak_- -_ . . ·. 

. . 

BuJgóóh a!tadályo:itatói a� Prott1tá,u Yalltlí• 
na/e, az; Egyház.iak./cö1,Ú'J,/.: 

Ezen, '• egyéb okokból esett az meg�

hogy mindjárt a' Reförruatió' kezdete'b�n 
buzgóbb elJent áUói lettek a'· Protestáns Val-_ 
)ásnak . -·' Magyar Orfzágon ugyan S�ak- ·
mári . György , _ Zalkán , Oláh , Verantz·� 

' - Drasko�its Péter, és más fobb Papi fzemé� 
· lyek � de min4 e·i:eknél keményebb efzkö!.
zökkel élt .a' ·Protestánsok' ostorozasában ·
· Mártinózi_: György�- a' ki Várad�n; l{olos'!'
várt, é1 t"gyéb H.elyeken, fzámtalan jeleit
-adta az 6 felettébb való Vallásbéli buzgósá
gának; mint '·ennek ·,mlekezetével mínden

. 

. "
· � régi kön,yvek tele vagynak. De nem-is le-

hetett ettöl a' Protestánsoknak. 1emmi Jót 

I . 

. . ' 
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vá,-,ni \ a' ki a' ni aga .Ft'lekt�etebéliekre-ís, -
. egyfaóval az egélz Ma,gyar Hazára ••· Törö• 

k_öket annyif-zor fel-tüzelte. Az vólt egye• 
dül a' -Protestáns·ok.' fzerenuéje , hogy a• 
Nagyság•os Csáki Mihály; Bauyáni Orbá11·� 

·. • PetroviÍ-s, é, t'gyebek oÍJy tanáttsál tartot-
. lák lsabeltát, hogy a· Martinuz.i' kívánságá� _ ..

fiak elig nem ·tétHtetc-tt-. /aJ Huonló. indu�· 
J.auál � és .felt"ttébb való keménységgel vi
seltetert 'S1atilius János-is a' Protestáni;ok �
dnt, . ••· kinek fel«!e·kenységre mélfó t1ele.
'kedetei�al jó vólna, ·ha a' maradék semmit
n�m t-udhatna. ---- Ama• naiy ember Pázmán
l>étr-r, .•mind Írá�ávai'., mind ékesenfzóllá-
1ával-, ·,, ·ném-elly M-ág·ná1·oknak meg-�yeré-• 
lével„ többt>t :hafa·nált ·a• Romai Katho'tika 
'V allt-,·nak Maf(yar �rfz-ágban „ mint minden 
·ö elott'é\ •é, •'Után na élu térítők. -- Ma.ga. is
�• -Római Pápa VH-·dik Kelemen, faent kö- · 
·tele,�·igc lévén -a' 1<.atholika Hitet m'indentttt 
Dlrg-tartani , ·és -a• Szakadást, m·elly 0bár so-

-·ha meg,ne esett vólna „ meg-gátolni; ámbár
látta, hogy· �· Mphátsi i1tkönt után , nints
abban többé mód� hogy Jnquisitiónál fogva·
is ki-lfhctn·• a' Protutá,na. VaUá�t Magyar

. ' 

• ' • • - \ 1 L,a'd ( o) Budal Le:rtconjdt , Isa/Jella �·.tii Mar• 
lúÍU%i alatt, - Z."mpo '51 l : '8 •• 

.. - ' . , 

' 
. 
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Orí�ágból írtanf': mjndaz:által az .F,retneki
. · _gonofzság' lnquisitorául ( Jnqui_�iror· ha:reticM
·+ prauitat_�,) Fra�gepán Ferent�_'""Barátot_-mcg-

tette� melly hivatalt hogy· o Magyar· Űr•
fzágbao hilséggel viselte légyen� 111 Pál _Pá-

_· pának hozz4, küldött Levelébol, ·mint eze-
ket Archidiacónus. Szvctrényi Mihály hitele .. _

. seq m•g-írta, (b) vilagos. Mindazáltal azon
Hazafi hadak köztt , mellyekben fzegény
Hazánk Zápolya miatt fzenvedett, .....,;. de a„

. zon okból-is, hogy él> J ,533.bao SpanyoJ: Or-
fzá�ba Ótázoti Károly Tsáfzárhoz, .- se neni
téríthette, se nem kénf�eríthette a' Magyaro
,kJt a' Katholika Vallás' el-fogadására. l.S39·

. ·ben pedig a· Római Pápa.álla� Efztergomi Er•
sekké tétetvén, tsendesebb indulattal viselte.
tett a' vele egy Hiten nem lévok élien. A' leg

·,utóhó Inquisitor vólt Magyar- Orfzágbafl
· � Antá1, a'· ki 1.s62�ben inkább. a' Só.

·. ciniánusok, mint a' Protestánsok ellen té•
teteU lnquisilorul.. De mivel 'Erdélyben•
hol ezek magokat meg-féfakelték � 1..s71-ben·
olly fzabadságot' nyertek, mint a• millyen
•_nel �•. Katholik,usok és Protestánsok bírtak ;

· _· 'Magyar O_rfzagon · pedig ·tEak imitt amott
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vólf •gy két Socinianus =. -tehár nem-is olvas-
ni Grosuptról_ v:alami_ fonto-s dolgot ( e) 

·· · '
· Közi;>nségesen fz"óllván pedig, valamint

egyéo Orfzágokb&n ;. ágy Magynr é_s �r- . 
dély Orfzágokban-is, (mint errol közel 200 
-efzteÓde( Historiák _téfznek bi,?!onyságot) a' 

_:Jesuiták ·okoztak leg-több háborúságor. Min-·. 
' · den Hazafi háborúk' alkalmatosságával ezek 

ellen· panafzkodtak h·g-többet a' Magyarok. 
Nevezetesen. Botskai , és u· o vele lévo 
Orfzág' Rended és Státusai Mátyás Herl.zeg
tól a' Jesuitákra né�ve az egyezés VIII T.zik-

. kelyében ; és ism�t a' Kassai Gyú.lésboJ fel- · 
. küldótt Kéro Levelekben ezt kív'ánták: ,, Kí-: 

,� vántnk �• VIII • dik Articulu�ban, hogy Ö · .
.. ,, Felsé&e a' Jésuitákat ob inquieta & noxia .. 

„ eorum studia, ez Orfzághln terhünkre ne 
· ., tarts.a , . kiknek -minden g_yúlésekben re·-"

',, clamáhunk. -· Jobb ezeknek élZ Orfzágtól
,, való el- válását, hogy nem· a' békességes- .
,, állapotot helyén tartó fundamentomnak -
,,-meg- bomlását patiálni 's viselni velünk ·1 

,, egyetemben ő Felségének. o �
· · "

·1 

. 1 ' ' 
\' 

(e) $ivorényi.l AIJ!Oan: •Hist; ·Eccl, Fosc� 'tii , ..
-p. 103. 
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A· Pr�testáns Magháso_knak ·;, a' 
Római Kathólika Hitre lett által-'.· 

· menések,. nagy Akadályul vólt. 
· ·. a· Protestáns Vallás' terjedés.éne� .
. •. XXXVIIL' §. . � · ,·---·. ·.

· · A.' J{athólilca Pallásra által-�entt neveitteselJ.6

. ·· Prote1tá,11 Mag11.rí1olc. · .. - . , , . � 

S.m�i j.obba� -�e� ártott á' Pr.ote
0
�tá�� 

Vallás' ·terjedésének és- virágzásának, mint '
az , , hog_y a' Protestáns. M-l�nho.k közzill ·
sokan a' XVII Száudban a' Római-.' Hitre ál• : 'tal - mentek.; Igu, hogy még lfJJ 7-dik �fz-. •

 . teodobeo•is ,. midon a' M.1g_var Protestánsok 
:;'jr a' Vallásb�Ji ,:lso J,1,bilell,tnot t.:irtották• ,. sok. 

 · . Feje4,elmekkel és M'ágnásokkal c,keskedeu .
 , _· a-' két ProÚstáns Ekklésia. Nevezetesen Ka-
 �y Fe.rentz Jesuita által egyebek körtt ezek,említtetnek.meg. Bethlen ?ibor, és lstvárl'·· Fejedehnek, - Rédey Ferent.z·, ·.--. Perc,.

 , 1 ·-nyi Ferentz, György,·Gábor, .- Török 
'fi : .. j -_ . István, ·- Rákótii György; és 'Si�mond,
 · .- Battyán� Ferentz·, - Zrinyi'Miklós, és

.}. György, - Nádaidi .. Pál, Thurzó Szanifz. '.� l�. és. l_mre ,' ..- .Rfv_ay Péter� ..:..:. Hléshá- _ 
zy IstváA ,._vaiy- máao.k fzerént Gáspár,._ - :.

... ... . . ,· . \. 

--
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Forgáts Péter, - Tököli István, T:_zi-. 
tsi Tamás, -. és György; - Prrefostvári·
'Sigmond , - Listi János, és Isfván , -
Botikai: Miklós, _· Bánfi Ferentz' Ká-, 
konyi István, Zólyouíi ·Dávid 's �•- t. mind· 
Grófok és Bárók, Ezekhek,, 's, a' több irt 
aem említett Fo Űri Rendeknek ·mar adéki 
közzi1l sokan meg ezen ·században a' Római 
Hitre ,által-tértek • .Kazy, Ferentz ötven Mág- _ ·

. náli Famíliát ír, kik• a' mindjárt említett Ju. 
hileumt6l fogva a'. XVII Században a' Ró✓ .

. mai Katholika Hitre tértek. Illyenek v�l-
' tak eze'k: 1618:ban, és így mindjárt a· Jr:J

bileµm után, Efzterházi Miklós, utóbb Or-
.fzág' Palatinusa, a' ki a' Katholika Vallás•· 
ra menvén által, a' második Feleségét Nyári 

· · Katalint-is azon Hitre által-vitte. - 162.J,.
\ 

tói· 1646-ig el-hagyták a' Refarmáta Vallást
Károli Mihály , és a' Zrinyi Famiti�. -
.1623 -·ban Forgáts Miklós � és Veselényi· · 

'"1ikló1. -· 1625-ben a' már említett Nyárí_ 
Katalin. U g_yan ekkor tájban V rselényi Fe- · 
rentz, - Balassa And.rás, ·- és · a· Jaku- . · 
sith Familia. -· I.530 � ban Thurzó Adám; · 
és Mihály� kiket Efzterházi -Miklós, el-vé-

. vén a' Thurzó Imrft' Özvegyét, vitt a· R. Kat- '· 
-holika- Ekklésiába. · Ugyan ezen e fztendó- ,
·ben Thur;ó Borbálát . Dra•koviu János b-e
fzéllte-�e _az Evangelika Vallása·ól. Battyáni
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200 , Pl\OTEST. l!:xxL •. HrsT. IV. lt, 
Ádám-is éppen e�en efzteodóben ,, ·é, .m�g· 
igt:n if;ú korában téríttetett-ki a' Reformá

. ta Ekklésiából ;. · mdlyet mind J{azy mind· 
. Lampe h-ibásan tef.z:nek 16,34 efzteodóre :: 

mert az o_ ekkori Udvari Papja és Reformá-
tus Püspök. Kan_isai Pálfi· János, Pathai. Ist
ván -v6Jtt Superiotendenshez 1631- ben írtt.

' Levelében így határozza ezt-meg:. Dcfkvi 

· Ápostasiam juvenis mei Patroni , qui ante ·an-.
nttm , ·mattorum exr.mplo mstus, Papiitica se.se
Religioni addi.xit· - 1639. ban Palothai .Gá
bor·, és Haller István, 1642-ben Perényi Im
re,- Barkótzi Elek, - ·16.so-ben Révai lst-

. · ván, Láfzló, és ·Elek.· U g_yan ezen efzten-.
· · dobea_Nádasdi Pál,: - és Illésházy Gábor;

, de a' ki S1tétsi Éva ft:les�ge· által 16.s'1 - ben
ismét által-hozatott az E.vangelika Vallásra.· 
-=- 16s6 ban Fantsi Pál. - 166,3-.ban Szétsi 
,Gáspárt - . 1664-ben -�,<?.!!_ ·sÚia II. Rá
k.óui György' Özv,egye , a fiát-is altaJ-vitte· 
azon Római. hitre, mellyet 164,;.ban mid0a 
Rákótzihoz ment 'férjhez, nem annyira. meg-· 
gy�zodésbóJ , jnint J' világi fényen való 

_- k�pkodá� által indítatván, el-hagyott vala. 

, .. 

• .,... L' t t _ 11' • 
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'· .. -XXXIX. S, · -· ·, . ,· '' 
. � .' r 

Mi olhól indlttattalc a' P�otestáru M<!gnrllok 
a.' Kathólil,a Yaliá. T4. való áltaL-ment!ttlre? 

,> ' • • ,
.. 

' 

Hogy pedig illy nagy fzámmal mentek. 
iltal a' Pr.�testáns Mágnások a' Katholika 
Vallásra , a' nem tsak abból_ fzármazott-:;
hogy némellyek annak igaz voltárol fzívek. · 
ben meg-gyózettettek; hanem abból-�,. hogy 
a' Világi fo t ifztségr:k ezen ido tájban, a'· 
mit nem-is· fzükség. a· Históriákból mutogat-

. ni, igen· t&ak a' KathoJikusokoak adattatt�k: 
melJyre nézve a' Bétsi BéktSség- kötés' al� 
kalmatosságával illy kívánság()kat terjefztet,.· 
té� a' Protestánsok , mint azon Köté-s A
ctáihól mindenek elótt tudva vaQ, .a' Fclseg'· 
eleibe: ,, . A' Magyar Orfzági Tif�teket· no11 
,, adoptivis sed nativi, Hungaris ·conf�rálj� 
�, ·, adja ó Felsége; nem lévén a' Re'ligió
,, nakpi1 itt prrescriptiója, hogy a•· Tifzt�k� 
,, nek conferálásában taak Pápistákra lrgyen.
,, ö Fehé�ének- t�kínteti, hanem nullo lnter-; . 
,, posito Religioois di.scrimine, az Orfzág• 
�' bélieknek consensusáva�, egyaránt Tifz-t.;. 
,� r.e emel minden arra való érdemmel ké-
,, fzúltteket o Fdsége �,. Minek okáért még 
Törvénnyel-is m_eg - ígértctett az· 1008.-: dik ·
efztcndóbéH Dimtának IX és X Tzik kelyei•. 
ben, hogy a' Tifztségek ezután minden V._aJ• '° 
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: . -XXXIX. S� ·'. _.· ·, .. · .1- ••. ; 

Mi oltb&l indlttattak a' Pr�testá;,,s Mefgnrísok 
· a' Kathólilta · Yahi.r4 való által-mene�elre?

' • • • 1 

.- Hogy pedig illy nagy fzámmal mentek- ..,
tltal a' Pre>testáns Mágnások a' Katholika 
Vallásra , a' nem uak abból fzármazotn 
bogy némellyek annak igaz voltárol fzívek
ben meg-gyózettetteki �anem abból-�, hogy
a' Világi fö tifztségr:k ezen idö &ájban, a' 
mit nem-is· fzükség. a·. Históriá_kból mutogat-

. ni, igrri tsak a' KathoÜkusokoak adattatc�k: 
meUyrc nézve a' B«tsi Békesség- kötés' - al-: 
kalmatosságával illy kívánságflkat terjefzttt,.· 
téli a' Prott'stánsok , mint azon Kötés A
cráihól mindenek elótt tudva van, .a' Fclseg'· 
eleibe: ,, . A' Magy'ar Orfzági Tiff teJtet--non · · 
„ adoptivis sed nativis Hungaris ·conf�rálja 
�' 's adja o Felsége; nem lévén a· Religió-· , •, 
,, nak-is it t prrescriptiója, hogy a·· Tifztek� · 
,, nek conf�rálásában taak Pápistákra lrgyen. 
,, ö Felségének--t�kínteti, hanem nullo lnter.: . 
,, posito Religionis di_scrimine, az Orfzág-
�, bélieknek consensusával, egyar_ánt Tifz-t� 
,� r.e emel minden arra való érdemmel -ké-
,, fzultteket a Fdsége �•. Miriekokáér� még 
Törvénnyel-is n�eg- ígértetett az· 160S_ ". dik. 
efztendóbéli Diaitának IX és X T.zik·kelyei-. 
ben., · hogy a' Tifztségek_ ezután minden V.�l-,

1 • • • • 
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lásra val6 tekíntet oélkill orztatnak-ki. _,A.zom-, 
ban � hogy a• köy-etkezcndo Idokben-is igen 
el-mellozt�it_ek a' Protestánsok , abból vilá
gos,· hogy az.. 1622-dik efztendei Diretának 

0
· 11. Tzíkkelyébe be-tett. Kirá:yi. Diplomá-..

n,ak t1: 3, 4 •. ·- · úgy az- 1641 efztendobéli
Úi_a!ta 1. és az 16.s9 erztendobéli Diéétának
I. · é� XV Ti:ikkelyeiben . a' Protestánsok-

_- 11ak Ti(ztségekr� való fel-emelések újra sür-· 
· genetet�, és Törvénybe tétetett. - A' mint· 
hogy Pázmán Péter Kárdinális 'egyedul. ezt 
ta�t•Ua arra' v.aló , és leg- hathatósabb efi
köznek , hogy a' P.rote�tá,is fi'o Emberek a'

· KathoJika Ekklésiába 'téríttessenek áltaf, ha
ok el• melloztetvén, uak a' Katholikusok.
llak adauatnak a; főbb Hívatalok; és Kazy
Fererrtz Jésuita' Tanübizo.nysága fzerént, 11-

, dik Fer-dinand Királyunknak-is ezt javasol
ta és- kötötte fzívére: ,, Cum hac via, úgy
,, mond Kazy, parum conficeret Pazmanus, 
,, aliam subind.e Catholicre Religionis in au

,, rariis-restituendre rationem jniv.ít. Auctor 
,,' Czsari fuit: ··ut locis OlDAibus·, .secturis, 

' 
1 

, 
- ,,. rerari it , . ojficio ." motil · Ácatholicii , Catholi-

-" co.1 prr:e/iceret .. Atque hoc suum Pazmanus 
,,·consilium Czsirri io hrec verba probavit: 
„ Sic�t per, Officiales Acatholicos e-xc.idiurn 
„ fidei _Catholicre est introductum: · ita nulla 
,, humanüu• aptior rati_o occurric repar�nd� 
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,, ruinre, quam ·si q�i' .vulnus inflixerunt, . 
,, iidem �ed,eantur" ( a) Így tehát· egy fe
lol · a' Hivatdlokb'a11 való el-melloztctés, más 
felól sokakban a' meg-�yözettetés-, .dc a' mi
nek. nem a� világi tifztségek' és boldogság' 
el-nyerése a' fundamentoroa, - más felől 

,, azen, nagy egyagyilség., sot fzegény&ég; ' 
mellyben Lu'ther és Kálvin helyheztették a' . 
Protestáns Vallást, ·'s annak Tanítóit, (jól
lehet nem meg.esmérteto jele az igaz Ekklé-· 
sián�k · a' külto fényesség és pompa} más · 
felol utoljá'ra , · �• nagy Pázmán Péterne� 
efze , Hábefzéllö ékesenfzóHása által lett · 
a' meg, hogy a' XVII � qik Század' közepe. 
felé a' Protestáns Mágnások 0lly r:iagy fzám
mal mentek-által a' ·Katholik:a- Ekklésiáha •. ·

_ Maga. P�zmán Péter több mint ötven Fa
miliákat térítetett-k·i a' Protestáns Ekklésiá.,_ 

bál. (6) 'i\-'� -Efzterházi Miklós-is ki-tér
vén. maga elébb. a' Protestánsok k-özzül , 
nagy takíntetével sok nagy és Orfzágos_ em
berekc,t' v,Jtt-által a' Római Hitre.- (e)

· . Lásd: (s) Kazy p. a611; -:-

„ !I 

. , 

· · · (e) Kaiy p. 26�. -:.- Áuctor Palatii Rt1gni Hu•·
g•ria:-� Par1 Il. p, 111.: ' ,. ·· • ·. , . ..,,

. . 
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PlloTEST. EK.KL. HIST; '_IV. 'fl. 
• !. XL. §. ., ... , ' '·e._: ·· .. · · ·

-, " . ' ·-

. .  Mi Aövtt!ceaése lett a' Protutá11,.1 Mágriá.tolt.; 

- · :. nak a'_ Római lzitre lett által-menéJeknek _? ·
• ,Í .. • • � 

. 
# • -· • • • 

' • 
' • 

, . �agy ká�ára.vólt a'Protestáns :Vallás�
��k : a.· Pro.testáns Fő Uraknal\ ezen _HitttJI:. '

, való e.l-válása :_ m�rt ennekutánna .keve�ebb
óltalmazói és jóltévoi váltak a' Protestáns 
Ekklésiána_k ; a' mellynek .pedig ezekre an. 
l'ál ·na,gyo'J?b fzükség�tt-, mennél bizonyo. 

11 • 
s·abb, hogy en9"ek Papjai semmi világi Jó- · · 
faággal és hat�ÍommaI:nem bírhattak,. De,
e' µ)ellett, sokan ezek köi:zill azon Tem-

. plomokat és Osk0lákat, mellyek az o, vagy·
Eleik� költségen épultek, által-adták ·a• _Ró-·
mai . .E:kkl6�iának ... - A' köz nép .pedig,,

. -melJy v.áltozó fzok·ou Jenni, akár tsupa kö-
. vet�sbo·l ,· akár eroltetésból - �övecte · a'. 
Foldes Urát·: . a' kik közzul ,okan, hogy
m·eg-mutasiák , . hogy az újonnan el-fogadott. 

, Vall:ist naggyobbra betsúlik, a· Prot.estáns 
_,1

. . rapokat és Mestereket jófzágaikb6l ki- haj-
li . · , , tották, .·s dz·.ur_es Parokl)iákat Templomos

tói együtt Katholikus Papoknak adiák-által; · 
mint. ezt le ..'írh�tatlah keserűséggel :adják-. 
elö a' ·Protestáns Historikusok, de. a' mit 
a' XVII · Száz�dbéli I)iaecalis _Acták-is, 01el- ·. 
lyek a' Diplomatica. f:list6riáh.oz . vagynak ·. 
ragafzlva, e_léggé meg-bil:onyítnak. . Lá�d: _

' ' 
. , 
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, •,Bod -Péternek Kofaikláo-·épúltt Anyaf.zcnt•,
egyházának 0.stromát:is. 

· · 

, . IV: T Z I K K E L L Y. · .· ·. 

A' ll�forniátusok��k ··az··Evangeü! · 
kuso�tól lett el�válások-is nagy :
akadály vólt a'. Protestáns V al- ·.
lás' tt-rjedésében és Virágoztatá:- ·.
lában 

· 
" •· · _. 
. ,, ,. . 1 

. XL�. �� = ;: . Vi 
Mi -ókozta a\ R�formátusola,al, az Evangc/i • 

. · . , kusolctói fett el válásoltat? . . .. •, 
1 ' ' > 

A
, mi . Mar.yarjaink ·a' X VI Századb.an

Német Orfzágra Járván Akadémiákra: 
a' ·mi ott esett a• Vallásra nézv.e; ugyan an� 

J 

n:ik kellett Magyar Orfzagon -: is arra né�ve
· meg-es'ni. · Ott pedig Melá�khto9, a�.kit a'

• mi Magyarjaink különösen fze.re.ttek hallgat
Ili, és ennek tanítványi ,·.kik Tzámlálhata1-·
lanok vóltak , az úr: Vatsorájáról vaU, érte.:
lemben kolöwböztek Luthen6l, és a' Hel�
vétusok' értelmét követték, el-annyira, hogy
a' Kálvin' értelmén. ltvo Vittembetgaiak 1.s-.
61-b_en _eggy K�tekhis_must-is írtak,· mint
Osiander emlékeútbe.n hagyta , abból a'
tzélból, hogy ez által _a' 'Luther', Ivatekhe•
1i,ét u Oskolakból ki-fzorítván, e.zt ped.i'

' 

. \ 

\ 
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az a nevek alatt a�okba bé-vivén, · a' Kál,;. 
vin' tudo�ányát vihetnék-be ai Evang.eli-_ 

" ka Oskolákba�is.- Az illy Krypto v�gy "tit-
ltos · ltálvinistáltltal, mint neveztettek, tele 
lév�n. az Evangelika Ekklésia _: a'· Luther' 
fzoro� követői 1676 ban egy· Jtormula Con.: , 
tordiat írtak., melly alá nünd ae:ok neveiket. 
alá-írtak; a: kik nyomból nyo��an·- Luthert 
követtek, és- ezzel Német Orfzágon á' Re� 

� 
' formátusolüiak az· Evangelikusoktól válo ö- · 

rökös e.l.válásokat tökélletességre vitték. --. 

.Melánkhtoirnak k•övetoi közzül igen sokan 
voltak Magy.ti" Orfzágon-is, a',kik az Evan-
gelikus nevet viseltek ugyan., és· Luthrá-

. )Jus Papoknak _tartatt�ttak: · de mint Krypt_o 
Kálvinist�k, a' Kálvín' tudományát- t'anítot:.. 
iák az-Ekklésíában. ífzrc-v·évén ezt a· ha� 

: -%abeli .er61ebb Luthránusok: kíván lák, hogy 
· az; a'_Ki l(uthrána Ekklésiáhöz ·tartozó hall-·

!\ __ · .. , gatókat ta!_lít ,· írja a• Nevét ·alá a• � ormula

· Concordiarnak, a' mit a' Ha�ában-is Formu
f:;, :: _.la Di.scorditenai neveztek,· dc sok Prédi

llátorók, ét azoknak már el-.tanított Hallga-
tói, an_nak Neveket nem ·írták alája, '• így 
-a' Reformátusok es Evangélikusok egymáÍ-· 

:tói ö_rökrc el-váltak. 

.,'.

. , 
. ' 

.. ' 
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XLII. §. ' '

Mi/tor· lteidtek a' Reformátasolc a.t Evangtli
lu1olitól cl-válni?··· 

Á.' QJi a'. Re_formátuso·knak az E;angéli- · 
lrnsoktól val6 TudománybéJi, - és kütsa. 
képpe�. való el-válásokat-is illeti·: már e.s 
1.527-dótt a· Tudományra ·nézve meg- tsett, 
.mivel á' Zvinglius' érteJmét ólralmaz:ók már 
·ekkor . fzinte _úgy el-terjcdte-k a' hazában,·
·mint a' Luther' követei: a' mi abból vil-ái
gos, -mert l. Ferdinánd, mind a· kettót eg�
formán kívánja a-kadályoztatni. Minda-zál- . �
t-al mind a' két FelekezctbéJiek tsak Evan- " •·
gelikus :Névvel neveztettek ii mint még ma 

.-·-is, és a� küho Ekklésiai .öfzv·e köttetés kö-
rtil belö! l.S.S2,ig nem fzakaf�ai·ou ketté: Ek-
·11or le.tt fz'embetOnövé a' -Szakadás: merc_
ekkor ·a' Száfzok, jóllehet ok ut már 154-S•
beo-is mívelték, egy Zsinatot tartván .Sze
benben �• Reformátusok ellen, kiket a' Lu
thránusok - is tstifságból Sacramentariusok-

. nak neveztek, Kánonokat írtak, és a' Pap-
. :aágra meno lffak-at -az Augustai ValJástétel- ·
re ,. annak Apologiájára, ,. a' Lqther' �agy '. 
es kis Katekhezisére , a' .Smalkaldiai Arti- _· 
kulusokra., mint 'Symbolikus Könyv�kre kö• · .· 

, tel��tik ;- 1.ss?-ben ped{i újra Szebenben 
· Z�inatőt tartván a' S2.áfz Ekkl«:siák , abban ·
._· �� Roformáta Vallás _l\árho:itauatoU: _ melly

• I 
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I , , . 

,. által a' Reformátusoknak tudtokra adattatotf, 
-. kogy tölök .vé�képpcn el-akarnak válni.·. A• 

Reformát�sok-is há't .. J 545 ben Erdodön ,. azu. · 
tán pedig Beregfzáízban • Tsengt>rben,' Tar
t;alon; T„rdán, 'Göntzön, Debretz�nbeit, 
Hertzegfz:olösön , és ·egyc5b ·helyeken Zsina
tot'tÚtváo , 'és Kánonokat; 's Confessiókat 
írván, 'magokat a� Luthránusoktót' el. fza
kafztották. Fökippen pedig mikor ·. G,-óf 
Náda,di Ferentz a' Csepregi :Colloquiurn-. 
ban·, a' Formula Concordirenak való- alá.í
rásr11 akarta vólna a' Papokat fzorítani: a
·aok könlll sokan.magokat annak alá-írci vo-

. pogatták; _ 's e'kkor lett az, hogy a' Túl a'
Dunai Reformátusok az E.vangelikusoktól 

·örökösen el-váltak. Űgyan a' Formula Con- · · 
cordic=e okozta a· Tifza ·s Duna közin vóltt
Prot•stáns Ekklésiáknak-is egymástól való
el-valását, a' mellyröl 1S99-íg sok villongá-

. s·ok köztt-vah> d.isputatiók tartattak az Eper
jesi , Bártfai� Lőtsei, és Szebeni Zsinatok
bao. ;· , 

;I ,; 

_(a) Lásd ; Comm11ntatlt1 d11 Uni�ru: Í'ri>tosta,;. ' 
'l1""! in Hungaria. •ltl. :n-- U• 

- . ,. 

.. 
.... .._ __ • •...L-· 
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Mi lett a' lciJvttltt1é1� eitn ei-váltimoft • 
. :. :. ' · ·. Egyt:z.tetésbe/i Próba� '.' ·. · . " · .;

t • • • :• -�• :• 
• 

_' • • • I : t • • • , • ,_ • • • 

·, .Ezen el-válásnak keserves következése(
1�.�-ek· =· m�rt lgy, a' két réf�. ��gában .és kü"'.. 
lp� � vév_e erótlenebbt' lett�.' .. _.Dtr . olly egy_; 
�ás' ellen �al_g ·gyt'.ilölséget_-is"v�nt e,; maga 
"tán,_ m.c!ly_et a' Protestáns_ y'allás' követoi: 
iol: éppe_n nem �ehetet vólna. várai : .mer,t -� 
mi\'.el a' Reformátusok váltak-el 'az -Evange� 
likusokt6l , · sokan abból ezt .. ·hozták-ki·� 

� . . ' ,. 

hogy tehát az a' Vallás n,em . igaz Vallás_: 
mine�okáért _,.'_ hogy az Evangelikusok a' 
magok Tudományokat igaznak lenni meg„ 

'mutassák , é� a_' Reformáta Vallásra való ál
t�l-menetelt meg-akadályoztassák, a' Refor
máta Vallást képtelen r-eá fogásokkal-is gya-
lázták;. min� ez avagy tsak. Le_thenyei lst- · 
vannak Csepregen· 16_33.ban ki- adott mori
k�jából, és Graveru, Albert': Jlhmrda ab-

1urdorum . ofuurdi,.,ima Calvinistica afNurda. 

.nevQ könyvébé>l : eléggé biz_onyo,. Ezen 
gyillöhég még a'. külsó Orfzági Akadémi.ik-

j . ba�is, a' hol tudni-illik Magyarok vóltak-, 
... �Ital• plántáltatott. Mert nevezetese� a' Vit

tembergában tanúltt Evangtliku• 14agyar A
. ;kademikusok ll' Tsepregi káros _.�olloquium-

• . tól fog:va, még"�sak _azo� egy __ Akad_émiá--
·. -

() 
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ba sem fzerettek ·lenni a' Református tanú
lókkal; de még azon Evangelikµsokkal _se�, 
kik ·a• For�yl� .Concordire_n/l_k -�eveket alá 
nem írták,-•� nem-is nyúgocltak--meg addig 9· 

�í_g az ö bdjtÓgatásokra a' Saxoniai Válafz-_ 
tó fejed�le0:1 által e' következendo XXV_'
Magyár:· Akademikusok ,' . kik a' Fórmula , 
é"oncordi�n�i.k · hév.ek�t alá· né� lrták. ,' Vit
ie,iibergából el-nem uzettettek·: ,, Kováf.tna i• 
;, lmre,: Egri _. Dávid, . M�gyeri János,· űj
;," f alv_i Imre�· Korná_ro�f-Györ�y_, Várí"A-� 

, ;, '�áius. János;· Tántzo:s }á�o• ,· · 't zegl�df Já� 
;;·nos,. Medni'tte'.us An_drás', Tzeglédi . Kris: .
;; tóf, Törö� 'János, Sziiiervárallyai_ '1_ihály; 
·;, Hainecenns �ik_lós, 'Báb"olnai Tamás �
�-, Vásárhelyi János\ Vivarinus Gá;pár;
,, Thúri L6rintz ,· .Loson"tii 'Mihály, Tho';.

-�, n·ai Já'nos, _Vaéki Gérkciy, Kállai . .Mő"ses,
·,,-Vá�árhelyi. Móse1 ," Táxo·nyi Péter-', Szep•
-�� si•Vinánt·�:· .Bedé? Szöl6si János.· .. _ ··.

Ezen '°ki'- rizettetésboF ·a'· lett,· hogy- a• 
�Magyt1r Refo.rmátusok•�- st!St ·•az· EvangeÜktii 
: Tanúlók-is -� "kik a•· Formula' Con cbrdirenak 

n·eveket �i-á� írni �em ilt.arták.; Heidelber�á-
. ba'. Fra�e'querába ,· 's ,más Ref�rmáta 'Aka

, 'démiákba· óie�rck · ún.ólni f ·'i _ ·így m�g: le
, hetedenebbs tétetett az Egye11ég' vifz;(za-állí
. t'á'sa ;., Riform-átu,okká pedig még többen 
· Jenek,"· mfot · a, elou-i,. -- · Mikor pedig

• t 
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161�-ban .·tiia�b·_,.e·&re�·e.;Ié.��é-g- -�-��H(e vólna-. 
ki- magát a·': Vittembergába-� _t;rnúló · .. M�gyar. · 
Ifjak között, (hová� mjnthogy nagy kára. vólt : · 
l.lenne az Akad�miána��.-.i( Református I.f-. 
j;1k. is mrgintúj_r� el-mehe��ek.�anúlni)egé� 
fzen oda hagyták a: Reform4tu,sok Vittember-. 
gát., é1 az .�da való .Máyikulát; mellybe. � 
�• Magyarok �rták-bé neye:�k�f•· KerefLtfaegi 
István,_ Vi�k.i Márton, JS.ü.·V.ardai · András ti 
Tóthfal�si, Márton,. é� T��-ngeri· .Jó'sef ma� 
io�·kal on�an háza· ·hozták, és. ::a• -�agy Bá� 
�yai_ Refor_P'láta Oskola' Könyve�h�zaba tet-: 
t.ék-bé. - ·Utoljára, ezen- el-válásból  még 
·a�-.i_� köve�k�ze.tt ,-.hogy a' _l\atbolikus· _Író�
�kot vettek. mago�nak arra.; hogy �• két
r.�otestán� '\7,allást nem igaznak,. v,éljék Je11�
ni: -: nem tsak ,· .hanem.ez adott Pázmán
�étern�k �s. ;gyeb.eknek-is a�r�: �lk�lma_t .o�:
�ágot., :'hogy. az egyn:iás · er.�:l.ll ht:y_ésked_q 
és �oízfz:onk!)dó. Feleke:t meg -próbálják a; 
�ó�ai Katholika. Ekklé�iáha .. b:e. vin11i._; ._a;
mi.b.en fz�renuések-i1 :vóltak, ·.• : . , .; .. ,,.. •·� 
.. , __ . Látván pedig· min� .. ,�·. -.k·�- e.�o-testán-� 
):kklé�ia ezen,el•yájás' ízomorú következé•�,-
.i� :. némelly fzelidebb j_ndulatú ,_Pi:�le.stánso� 
��: régi Egyesség' ivifzfza-állításán_.m�n�a!ó�
,��: kik kö.a:tt �eg-fon_tosabb próbát;tett.:S•t 
marjai �ános, .Haláfzi Reformá, us.:. Prédikátor, 

I •; • • ·" • \ 4 •' • ' 1  • • • • 

.é� :��pnin·,!�d�n! ., a' .. -�t:�"' · �
0
. ug�ut� ·�• 

2 . : 
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�elvétziai · Vallás tételekét ·M:agyár ·nyelvré 
le�fordítvá'n -, · ezekböl ·m:agól\b .. ól mu.togattá-

. · meg·,- hogy ·a_' két Ekklésia egymástól ne;d 
külömbözik' :·;_'.minél · fogva ·az -egyességre 
tsak a' kívántatnék-, hogy le-tévén mindni 
indul�to.skodást�: egymást hallgarn·ák és érte
nék-meg. Ho!l.)'.pcdig annál fog11natosabb 
le�yen _fel� vett. munkája, a'· Pai-rens' lreni.
cumjáb6l a·· Jeg.fzrbb jegyzéseket-is Magyar
rá fordítván� az cgéfz_ könyvet iÍly titulu·, 
alatt ki-nyomtattatta: Magyar Hármón.ia _'s_a' 't'i 
Páp:Jn·. 1 ö2·s. · Ezen igyekezetn�k-- le�� t_üze
sebben, ellent ;. állon. Lcthenyei István ·a'
o_' · Kálvinistaft Magyar .flármoniájánalt me'g
}ú1.misétá.1a nevtt könyvében � mdlyet Gróf 
Nádasdi Páfnak' ajánlott; mindent cl-követ
vén, -hogy -a• nálánál :j9bb 'indúlatú t vange� 
likuiokát ··az·: Egyességról le • vcrhesse. · � 
Béthlén· Gábor· Fejedelem.is :vévén a' 1n1nd� 
j\rt' ·cblf

í
-tet't: :P'areus': Irenicumját , . melÍyet 

e·z maga' küldötFmeg a' Fe.je.dele-mnck / ·é• 
a• mellynek Német Orfzágon a•·:vólt a'-tz'él:. 

· ja�' liog/ a•· _Protestánsok egye1íttessenek :
-ézenn, ·vtilániini:• ·a· tzélozoti' ddlgon-i1 igeti
ín�g-örült( �itit ez •á• P�reushoz írtt levelé-.
boi :világo:s �.-;_af melly alkalmato11ággal Pa

Mreu;n�k; :egy . :emlékezteté
f 

Arany pénz't·� is
.-�ti�dött;"·. :Ai -hjh�ta·, hogy_ ·Bethlen, :�• li
é-a• nev�z:e�t kön,y"vet·, é1 uélt'. egyformán

.. .; 
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-fzerette, a� Protestánsok' egyesítesét maga
is munkába y�_�te-__ vólna, h:anemha az akko
ri ztlrzavarok ·akadályúl lettek vólna.
'. :.-Jegyzés': -NéirieUy Evangelikusok.a' Re-

. ' 

. f'ormátusokat ·Luthertöl- tL-ftaltadttaltnalt• tart
·ják- f halott ·:azt sem tudta Zvinglius, hogy
van-é a' Világon-, Luther, mikor már. o a'
Reformátusok' tudományát ta·nította :. Jinint.
ezt Felvintzi Sándor· Debretzeni Prédikátor
az 6 Hcereúologia nev!l kQnyvében , melly
168.1-san jött:k.� .. � a' ZvingHu�· 'fzavain épít-. 
vén, ekképpen jegyzette-meg: Doeuit-.Z.'1J,i11- ·
gliu., Evangelium· Glaronar iJi::.uua puritate,
an.teqvam Luth,:rum 11,ovisset�;•.- ·_ qvemadm�'dúm
ipscmet testatur ii, opere 4llrir F U!l.7 explaw:,
art:, 18 •. hi., ver!JÚ: ,, Crepi!ego··Eván.ge.J:iúoa
.,, pr.edicare -in ·anno Saluti�: ·decimct•'°Sexto
,, supra millesimum . et quingentesimuin';

. ., eo scilicet tempore ,· cum.· nomen Lu1heH
;, ín nostris regionibus ne .. audirurn quidem
.,, adhuc erat: . Unde clariuime pa�t, Zvih-_:
ilii Seq1'acu ,ion cuc · Schismatico's � ut vr;,/u"t
-tutlzerani, 9vasi -a' Lutltero '; eiu;qur. Diu;ipu-
-lu difcciu�nt.''·'( G, •. '.' \ . , · .. , ... ·.; - • '·.-·· 

1·

. : 
.- - r - ··------
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T, EKKL,·HrsT, IV:R .
. :��---�--��--. __________ ...;. ____ _

-•: ,::.,. ·. V.: :T Z ·1 K�K.E LY.·· . 
• 1- � '·: ·: • • :,. =� -�' .. '. · .. ;·; ... ; ,·. ; '·, ' - �- ·: . ,:"" , �

··A··· Törököknek sokfzöri,. betsapá
·.: _ - sok�- és azoknak:a'. .. Hazában sok
, ... · idei� 'tartott uralkodások . nagy
"s; kárára. váltak a'· Protestáns Ek-
;,;; ·klésiának. . . . . , .. •J·• .. · .. 

:j.;·;, . .. ··:.·.·.,.XLIV §.:, .. ·••.•. f· •· 

• • 't • . � • • 

· ;:·::, ·. ·.MiÚppea .·�1tadályoztqtták a' Tör·IJlcök' _a•···
1"'' . •' .. " ' ''/" · ···•·:.·· · '.'Protest'áiu:· Va'll.ái' ?�irági.ását. · · ..

.. 

· 

'/A�·.:.���t�;::�����-�t- -����.;�·
.:;.�-r�k·ö�.:�:.. . . . 

. t-.délyben. é,,; Magyar- Orl�ágban-.�• v.ágyakod. 
:Vári·;.ez�n.,b',óldog Orfzág.ok'•·arannyára.; de
!•a?, flódoltatá•·.�elh�tetl�ns.égetol-ii indítatván, .. 
. •isokfzór pedig· ·az.: Erdélyi -Fejedélemségr-e 
� v,á�yákod6kt61,meg. kér;ettetve ·: -több faben 

. i.berootottak., kik .a· két,,•h-aza'· külöm,bk _ü
,.Jöinbféle· · .réfzeit.. pufztító. tsordáikkal btfut- · 
. ko1ván ;. a'· Protestán s :,.Vallás'. virágzásának 
... ná.gy akadályul . vóltak. Ezek .;ugyan-is· fő-
- .-képpen azon �idékeken·�· dühö.sködtel( leg

gyakrabban, hol nagyobb réfzfint Prote1táo-
1ok laktak; mint p. o. Erdélyben, Bar.anya, 
Tolna, Somogy, Fehér, Vefzprém, Gyor, 
Komárom, Pest·,. Pilis, �olt, Békés, Bi
har ·• a• t. Vármegyékben , a.' hol .sok Pro. 
testáns Templ�mok, Oskolák, és Parokhi. 
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· . ák ·,.Prédikátoroknak·. föbb O.sf,:qláknak, �ot_

· Ekklésiák�ak�h .Könyves Há�aik, 's ·az Ek:, 

klésiák'·Matrikulái porrá égett_eu�k. -, !•:·,
· :, A' melly Te�p.lomok :�:· ,H11d-' ct.lz_é\oj

meg-menekedhettek: ut9bb azoknak-is nagy
réfze, h� pénzen meg. nem váltanak,· a'
Kerefztyénség ·e1'.en_ elle��égei által le- ron
tattak. Nevezetesen a· Szigeti, Kaposvári, .
Ba-b•óltsai, Tsákvar.i, és.,egyéb Várak' meg!'!'
erosítésére � sok Protestá_n·s Templomok és
·fornyok el-hordattattak; inellyeknek helyén
a' mindenéhQl ._ki. raboltatott fzegény nép 
tsak _1öv·énybol 'és. sárból· épített· másokat.
Mikó� ·pedig 1098· táJon egéf� Bétsig ·futko.. 
_,ott a' T�rök-ség, a' Gefztesi., .is. Tatai u:ra
dalmakban, hol, _min� �• Méltóságos T,örök 
Família' j6fzágaiban, valami_ot most, úgy �k
kor-is igen sok·, és népes Refo•rm·á1us Hely- . · 
s«ígek vóltak ·: egyfzóval; eg-yebek köztt, ,a• 
Duna, mentiben _mindent· úgy el_: pu.fatít�th 
.hogy mindenfelé mindenek pufz1án. marad:· 
tak,. 's nem-i_s lehetet� az el-égetett He_ly:� 
.�ége_k'. ómlad.1�.ain új P.r.ote,stán.s Helysége
�et ;el�bb fe_l.:áHüa.ni, mint á: Törökség' le-_ 
.�akaródá1a .ntán; _a,' melly magával melly , 
-��k :rab fzijra fel-fuzött.Kere_fztyént vitt-él, ..
_ne_in lehet ki-m.ondani: bena-J� _pedig a' Ha-

- ·. zában sokan kö�zúlök a' Budai Tsonka to-
• ·; r f· ' , . . 

. · rony�an 's· _egy�q tömlötzö_kben. sanyargat-
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tá_ttak; a' 'kikért á' meUy'"könyőrgést akkor: 
á' Reformáta Ekklésiák· fzokták ·nio·ndani :,- • 
azt -a· Túl a'· Dunai ReJ0°rmdtu1· Pü,pi1lröi�r 
BiJtórir.jába� közlöttem a' Túdós v'.ilággal • 

• � • : I" • • •• ; •• , • . • • , • ·l • , �. · . , �f.,

.:_ . V.�••r.: ... • �� ·•

Az. Ekklé1iának ,belso ... öfzvefzerr 
... • keztetésérol, vagy Organizálta,
. · tásáróL • . · • • rt 

'; . ' . '. '' t. '. T z I K K E . L y � ' j �,: • 1,.. 
. . . . . ·s.:··: . . 

; : �, . ,. •"! ,�;:.,, 

A' ·P.rotestán� Gyuleke-zetek', Tern- ·
.. : -plomok!., .és Papság' .·eredetéről._�

�('' _: : ; , ,·: '.J:° Lxv·::
§
·" . .  :l 

: '·,ir ht•'.) 
1 • • • ' • 

• ( 

A' Pro(esiin� _· Gyié!e!ce�ételcrál�. · '1 a%olirialc 
' · . . . . . 7 emplomailcról. · 

,Ne� ·ts:k···�.- Katholi.kusokt�l·,···��n·e�- -��Y-
·mástól - is el-válván a' Protestánsok ; ·h'ogy' 
•közöt_tök :minden jó ren:ddel menjen, ·'s a' 

I ·szentek' e'gyességé , ·és a' külsoket illeto 
egyforaiáság - is annál fzorosabban ·meg. 
légyen· köz:'öttök ·: 'faükség· vólt az ő· Ek
klésiájokáak · állapotját minél . ·elébbb el-ren
delni •, és· meg -·állapítani.· _Mindeneknek. 
eleme, h·ogy· á' �agok módjok ·rzerént · val6
Isteni Úfzteletet ·v�gben· - vihe11ék; · Gjttlei-. 



PROT, EKKL •. OJl'GÁ•rz-, - GvüL.•Te:M, u7. 
kez•étté kellett'•magokat- förniáln'i•:,: és :Teoi„ 

· ·plomokról, ke.Jle.tt nékik geridolkodnU , · .,,,_:
, ... ,;c·:A' Gyüleluz;et-elc�·.ercdetét· .a1 íni -illeti: :,a-
.zo'k-r mint li� Kúefityén Vallás' ·�Iein ;-· ugy
most.-is; tsak :'lassanként for.mal'ódtak, . '.s, a'

-ki'li napról irapfa .;1' Római Ekklésiát el-h·agy
lák.'i -azok: egyutt: tartvá_n,,.:magókból Gyü
lekezeteket formáltak·, -···vagy_, · a: hol- a'
Hufifziták ·laktak, azok· ezekhei, ···s ezek
a·zokhoz. állottak·, ·,s így külömb ·külömbfé •
.le-helyeken, és fóképpen a�:·népesebb Hely.
,ségekben •és'Városokban, Budán:, Pesten;,
·Vátz-on, Komáromban; Gyorött , -Ó�-á-r-oo•,
·Mösonban·, . Posonban ,· -Samarjában ,,,Szen-.
tze'n", N. Sz·ömbátban, Írsekújvár-on:, Kom-·
játém ·, ·Léván', 'Losontzon,�! a-! Bán_ya.VÁrá
sokoh �· Kas sán-� .. Lotsén -� �p-er;je'sen -� Bárt-

'fán ', Göntzön:�- Egúben·, S.; Patakon; Sz:ath
máron, Erdodön , 'Szigete·n ,:, Munkátson ,'
Kolosváron ,· 'Szebenben ·;· Brassóban� · N.
Bányán·, Váradon, Debretzenben ,· Gyúlán,

·Ketskcméten ,; 1'eme1váron, ·.Pétsen;, Tói-'
nán , Laskón·,: Kanisin. · Kis Komáromban·,
-Lindván, Körmenden, Robontzo11, Német

Ojváron, Sopronban,. -Tsepr.egen , Sá:rvá
ro.1i-;: .Pápán, Vefprémbén, 's_ több helyeken;.
hírtelen nagy Gyillekezetek form.áltattak�

. Hog_y pedig az o módjok fzerént való
lst�ni "tifzteletet illendoeo· ·gyakorolhassák:
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.. -Templom_okró_l.·keUett gondolkodniok, mel�
Jyek olly, -hírtelew. meg-fza,por-odtak , mint 

.. a.z· _ esthajnal után, a·'. _tsillagok :· mert a' falu- -
,k:.at el-:hallgátván, minden ,Királyi Városok,. 
'ban, már: &566 :k,örúL; kettot.-k i-vévén , . ( a) 
-�Prot:. ·.Templom:okkaJ;. és .közönsé�es fza�
b�d .· lst.�ni· ;.tifzteJcttel ékeskedtek. -. Ezen
·•ok :Templ�mokra pedig ,.nem . er't>fzakk-al
.tettek fzert;·. ·hanlilm ·a'. hol-. ;m_ég J-J1,1fzfziLák.
iVóltak,, .'aiokd1:', ,Prot .. V �UJ1r11 által-jovén.,
áz--ér Templomjaikat: ezek·h�� .által- ultak;.
,mellyeke,t:aiok\ Jiogy tulajdo·n költségeí�en
,építetttk,: •-iibb9l; °Qizonyos, .. mivel erotle
nebbek vóltak.ok,.azon id.ób.en, .mint a' Ró
mai Katholikusoknak. Templomaikat el-fog
lalhatták, ,'f 's_: �ezeik, köztt ,m�g- tarthatc�k
:v.ó.lna.·, ffqgy-pedig a· Hufzfzi_ ták' Templo
maik q,'. Katholilvasokétól:,l,lJCg�küJömböz�e•-

. �enek;, annak :j.eléúl,- hogy ::o�: _az ,Úr-'<V é\· 

. t,orájáb:10: ,.Bod-is :,adnak-;�_)>oq�raka.t. {aali
cu) · fe_steuek,; v.:. :vágat�attak ,· v. _t�é,:nenJ

,, hol � i-förmáltatt-ak. az .ö. Templomjaik' -ól
dalára·, mdJyről'. Deák .nyelven Calixtia1Ji

·.nalt tsúfohattak !; .:wint .e�·áv:agy tsak.. e.zen
.. egy versból-is,meg-t,etfzik,:,,1 ·,: , , , \.··,\iC'
. •.'· Tot·.pingit Calices Bohemorum turha .. per úrbe� 

· ·uc·créda�
L
�é;lchi q.umina •�cr�'.c-�li,,.. _ _' .. :. ;·:· .

. Lásd: (a)',Kl�riitii Cl,r. ·Toler. p, So. - ... , ·: C. ;.,· 
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· • A' :minth'ogy"- a'· R-litkói,-Eváfrgdiktis· Tem
· plomnak -elein;, még ·1765.:.bt-ú•·ii,·: mint
· Schmal A!1drás oda val6 Prc'dikátor: írja·,· lá.t
,;°fzott •az· a' Póhár,-mellyet a' Hufzfzíták- ar
·ra,., mint eredetiképpen Hufz:fút� Tem.plom
i-ra o'letfzettek-.> ,A' .;Modri Prot. Templom
·,j• ," t"gyebek�t · el-hállgatvári ;: mellytol · 167.4•
·ben fofztattak-meg·, Hu[z[úták'· Templomá-

. · ·ital\: íratik Jen�·i .(bJ-· : :. . \':::;:: .. ·,1··,·. · _· ·1 ,. 
'.,:.:.!.Meg: kell ·a·zomban �zt-i�".Yallan:i ,' hogy 
az ·eredetiképpen Római :Katholik-usok �1-. 

·tal építtetett: Templomok f\ösiOl is igen _sok

-fordíttatott· Protestáns Templommá;, mer.t
egélz Városok• ési -Faluk•, , ,oda, -hagyván .a·

. Katholika Vallást�• ,a' melly,:Teinplomokat
-v .. o magok r<v .. u.·o Eleik épí·ttettek·, mi-
·: ve1 mindnyájan a'-. Prot. Vallásra .tértek-ál
,:taJ; az· o Témplomjaik�t-\s ·;· mint ősi t.u-
, lajdo�aik·at Protestáns. _Templomokká for
t·málták- általi:• A· melly Városban v. Hely- --:.
,�égben nem .lettek· mind_ene·k Protestánsoil
_-:ká, ::Templom pedig több ·vólt e.gynél: .-a•

· -kétféle Vallású lakosok mt"g • egye·ztek · egy
·más köztt, hogy. ·mellyik Templom,· mel

. · lyik Feleke.zeté ·lt'gyen: •mint :ez··a' · Keu
,•keb'létiék-nek ezen Egyezo Levelekből meg-

• ... ��.,.�.- 4 , .t • -r'.'"• :_ t ," • .:,·:r.)�, •. -�•--,.:.--···: 
i""• 

"·_-· "'(/JJ · _Advef.1aria ad illujlr: Hift. Eccl: ill ·m;.'--_ ·· 
·,Korobinfzlri Geogr. p. 4u. - . .- .: ·· - ,, · . · . 
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L

:1''. 

. ,;·tetfzik:·�,Mi.·kik vagyonk-.K.etslf.em�ti Es-
·:h kütt Bírák-es ,Polgaro.k, Pápista Hi�er> v.a• 
,·, lók, Thomasi;Orbán,·, Végh . .Pal, .. Somogyi 

• h Demeter, Pátz János, Agoston János,. _és 
... ,, mind a'• ·Páp'ista Kerefztyénekkel..egy�
;; tembe, adjuk. tudtára rilind"neknek. a' .mi 
;.,·levelünket,;. kik láttyák és olvassák; h�gy 

,�;a' minémi1. dolgunk .vól�. a'. ·Luther•·Ke-
,, refzty�nekkel, a� öreg ;h_o Templom.J�-
.. _,,, - lól, ·.egy'a-ránt így egy.enescm:�nk-meg mind

. �; a' Váro·,� kép.ében, hogy az:öreg ko Tem-
' . .:i�;-plom'ot: nékünk meg-eqgedték iJlyen mó
_1,, don, hogy•D\Ígleri két felé léfaüuk, ·é� valaki 
·;, .o k�zzúlök'TörvénnyeLkeresné a.'Te.mpJo•
. �;·mot ,,. annak-: ezer forint kötelet vc tettünk
,;:egymás;· között. . Annakfelette mái fzer-
�; zésünk .ez;. hogy .eddig való _fzó, befzéd . · 
,, a' két féle Népek között,. fzitok, és·. egyéb 
·,,: egymáshoz· �aló fzó; a.z mind le-tétetett,
-;, hogy abból ,senki· egymást ·ne kereshesse,
-,� se tör\1énnyel, se egyébkép'pen. Ez. fzer-
· ;, zésnek, és ez dolognak bizonyságára. ad
·,·i tuk a' mi levelünket, ,kit- is Város.petsét-

, �-, tyév.eJ meg-crosítettünk, Ez .Levél Ket1• 
· .. ,, keméten kóltJ Végh _Mihály F&· Biró' há-:
,., zánál, HúJvét. N a.p u_tán ·-való :elso Szer.dán9 

,, tizeileggy órakor, Anno Domini 156.i. "�
: )d�. járúl még _az-i1 ;-,--hogi a' KatholikÜs 

Plébánusok a' pufz:tít_� Töröktol való fé_lt�ls.� 
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ben Ekklé1iaikat :, Templomjaikat el-hagy-·. 
ván: maga a'-páfztor nélktU ·való juh, a' tUz'] 
kozrpén µieg•maradt Protestániokhoz adta· 
magát,· és ·Pap nélkül való Tem:plom�it á�: 

; 

Protestáns Papokna·k ki-nyitotta·;· mint ezt_ 
az·. Orfzág' törv:ényén kívt'.il, ·. az ·akkori Er-. 
sek ·OJáh Miklós rmlékezetben hagyta. �(e) 
- .Ezen módját a' -Templomok' .meg.fzcrzé-.
1ének soha a' .XVt �iázadbéli Királyaink
1em az Orfzág' Törvényei,. mint igazságta
lant, nem ellenzettek: de a' ·Püspökök sem
mondtak ellene·;· inert olly' kevesen lettek
az id(:; tájba Plebánusokká, hogy a' meg
mttg. maradtt Katholikns Tem·pJomokban�is �f 
alig lehetett Plebánu1okat rlo-állítani, ·é1 
még ezen keveseknek tartása-is igen keser-. 
ves dolog vóh. Hogy pedig a' Katholik� 
Anyafzeotegyház még 1629-ben is 11' Plebá•. 

·ousoknak' illy nagy fzi,kibén vóli,. errol Pá:r:
mán Péte·r Kárdinális hiteles tanúbizonysá
got tefz. (d) Innen len,' hogy a' Prote1tán1
Templomok az o régi 1 é1 azon Szentektől
vett neveiket·,. -kiknek fzenteltettek �. ,mé�

' ' 

... ,. 

.,. ,• . ,1 
. ... . 

(e) Pltorji Concilia T, 11. p. •• .Ad Legem a
Luthoro pul,ltcntam .1ucra Dt10 -loca mt1tu Jiolliúm dt1• 
1ert• ·in fana novi ritu1 redacta .1tml.· - Kiunitiru p. 
T9� ,...;,.,Diarta-•s4t, .Art: 9-: 12.. ., •,. -. . 

(d) Pll1rji C,mc�lia P. 11. p, 257. ·-- · · ·, ·: :,�·. -·

!-r'f· 
� '•.· -
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Alll Pl\OTRST. EKKL,- HiST; V: R.- : ; .. ;;; '-:
. az,után-Ys ·m�g'.,urtották ·, :,,mi kör: m'ár: i?.ok. 
Protestánsokéi .-vóltak. - :,-Innen ·lett az-ii•,. 
hogy .a: ·-XVII •. Századhan -fzámtalan 'J;'em� ... 
p.lomaik.,tiz.6.rt �fzedeítek -· el :a'. Protestánsok
n.::ik, :nliv-�l-·:azokról- az állíttatott, .hogy a-·

. zok ; �re·deti-képpen KathoJ_ik us, Templomok 
vóltak; pc; a),mellycknek egy ·réfzét; . t, i •. 
kil�ntzvent, · �gy .i.�ben< a�. Orfzág · vif:zfza- ·
adatta·�. 'éí hogy: több

. 
Templomok 1e·1nmi 

. fzín al�tt ;el-rie, v.etes�enek ,: az-· �• Felség é1 
Haza által :törYé_r:iyekkel-is :m.eg:_tjlt�tott, {e) ·
., •.-· n� magok ·á:. Pro1e•tánsok- is építette.� 
magoknak . .Templo�okat: ... Mert' a' refor- · 
málódott Mágnások; akár- :Vallásbéli buzgó
ságból, akár .·a• ;Templom'. n.eru lére miatt, 

. akár a· Pápok'. és alatta valók' kértére, új Te�"'. 
plomokat építettek : _niiat Perényi· a' S.· Pa�
takit �' �ádasdi },ereotz,_�a·. F.�lso �zoporit, 
Nádasdi ·Pál. a' Miáviait. �-, !Ué�háiy lsty�� 
Pálfi Katalinnal .a' Bazingit., ·!s -.a' t� · .. (.f) 
;föbfrnyire pedig ·magok,. �z. Ekklésiák_ ép(• 
itettek ·magoknak -'Templomo·kat ; ·mert a' · 
.:nellyek a' Katholikusoktól az_o.keze]lre men- · 
te�, azoknak_ nagy refze a' pufÚító Törö
kök által, és a' hadnak ínségei miatt ,---v. 
: :.: ·. :,. :'� . ... . � '" . !�: . '. •' � . � ' ... �

.•
._

, .. (e) ."Dt1cret: .d.'1647, .Ar:J.:;.6:. 7_, a ; .. 9,_,_10.!'.�.,., 

(n Kora/Jí�.lri. Gt101r> P•· 4U, _._._ $qhma,-.Adv, 
BUt: ín 1111. .,, . \ .. .-:.� ...... •. \ :1 .. �· .. ,..,.. �-� 
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haf��nvehJtétJenékk:é · téte'Úeú�k ,: -�: eg,fz-en� 
l�-: is rontattattak·:'. · a' :mel lyeknek helY-.éRbe:
sokfzor, kivált' az:egéfzen k:i.fab'olu Ekklésfl
ák'; tsak sárból · és iöv•énybőf építettek· Tem;
plomokat. · .De; ez··a· sorsa vólt á': P rot_están�· · 
sok által epítctt ·Templomokn;ik-.is -: •ín int
p-;· o, ·a•, Nemeskd', ··Szomajomi ;, ·Darányi�
Merenyei ,· 's-'·•:más Templomoknak , mel-·.
ly.eket a'.· Szig�tvári , Kaposvári-�- és Habol
Oai' Várok! in eg - érosítésére hó'rtlatt'ak-el' a 'I.

· Török Bas·ák:: :Hasonlóképpen,,t�elekedett á.':'
· F-�hér-vári Basa, ··á': Lepsényi ;Péntel�i ;:·Or;.

hidai', és Sági•Templomokkal� ··mellyeKnek
falait a' Tsik vári Vár' erósírésére: hÖr_d�ttál. ·
.el;:1 a' Sz. Mihály inak meg-·kegyc-JmezvéÁ,
·mivel 40. forinttal magát meg. •tudta 'váitanii.
,_.: Egyébaránt is _pedig , melly sok bajt c;s;.

... véfzedelmct' okozott a' ·Hazának a' Tem:.
Jfom·oknak- ·e-1-.fzedése,' a1 Bétsi, Nikla'sÖurgi'·,
:-és:' Lintzi 'Békességkötések, az· .

. 
1_641: :i.649.

,:1662-dik-efz'tendóbéli Diretáknak A.ctái� mel- . 
lyeket ·, a'··:.D'ípl'ómatica 'História hiteles·en

' · eloád-·; eléggcrm·eg-bi-zonyítanak·� ;,?_'.:-::,_i·i:..�
!!· ·1 ... >-: .._ ,�-•'":-� ,·- ·. : ,-·· • •.1. __ s: ,; .: -� ,"":, .lr:� 

.. " ·. . . , XL VI. §. , . · . - . . . .. 
1,,;• 1; , ., , l � ,' 1 , , • , , . • _ 

.,. 
."' , .. : � : • • ; . • •; • < • , ,· 

. ;-4.'.Prot. Popoli' Ordináltatásolcrt.l, Jiel-ftmtelte•_ 
Úsclrről, .lifvattatásolrról, h.:arafttatáJokról. 

· A' már kéfz Prot. Templomok és Gyi2•
.: lekezet,ck , -EgyházLSzolgák. �é�kQLnem le• 
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hettek. Sok ·Gyülekezetek�en: tehát a' Ka_t-. 
. holika Vallásból általjött./ _és már ptt,., (el::

fr.enteltt Papok lettek Protestáns_ P.r�di�·á,�o., 
rokká: :millye.ne�.vóltak egyebek közt� az, �r� 

�dodi Zsinatban .jelen vólt XXIX, ( a) és �?:on 
Prédikátor,ok-is.•,- kik a• magok hallgatqi�; 
kal. együtt j�Htek-által a' _Pro�. -Vallá'sr�., � 
Az. új .Prédik_átorok, Pro.t�stáils �üspö��inli 
inil)djárt. �•- :Refonnatió' :elein„ nem. J�v�n_, ; 
külsö Or.fZ'ágokon fzenteh,etcé.k-reI: ma�okat: 
a'. kik haza jov.én, -mint Reformátorok,. ,és 
azon _Ek.kl.ésiáknak , melly�kct fzerzerték'•\ 
fö Vígyázó'i _v. Pü�pökjei, másokat a' Pr:é� 
dikátorságr;i or,dináltak. : Minthogy. pedig 
_abban 11agy ditsoségeket tartották Papjaink, 
_ha azoktól-fzenteltettek-fd �_kik ,Né[,Dtt .Or_• 
.fzágon és Helvétziában �• Ref<:>rmatió' fák"! 

lyáját meg.gyújtották: _azefrt i.s nagy réfzént-, 
még azután-is mikor már Pü_spökeink vólta!t 
ide, h�za ,-Vittembergában., Helvétziában,, 

.Holiandiában ,. é_s még Angliában-is,. a· .kik • 
,pedig· _ouy· melzfze me�_ni nem· -akartak., 
Brigában �s _Grétzben ÍZ('Dteltették-fel. IDél•

gokat. - Már hogy Erd,élyben J.S.S3- ban 
ordináltattak a' ·Papo'k ·az Evangelikus Püs� 

- ·."·· •··.1 ,-i,,, ,__. ·. ·• ·•,·'-·,· . ..,.; ·.·p:ök '
.\.� ·., l , .. , l,•,, ' '.. ;.\ •J-1.►"'-'·'',' \'j .\,:. . .. 
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pök által: azt Páriz �ápi.1;Í: bi,zon&í-tj.a.·"0} 
.�.-ig_var Orfzágon_-is , mindjár-t-·h.:0gy- Püs

pökjeink le�t.ek, az előtt .. t'Z.l'.�ne..k -he:ly�ke.c 
·�s .kött".les�égeke_t az Efp�re�.ek ·tőltvé.o-bé·;
p' ,Pap•ágra meu.endók közöfisége11.'. t.z.ere
�11opiával fze�tehettek-fel; mellyeken, a� -lcsg
fóbb. rangú. �ilági Urak-is. fzerettek meg-je
leqni .. (ej . ' ' •· -�- ; . '. . ,, : .1�. ·•
�, .. _A' .Papok'ft:l.-jzenúlteté.:it a' mi· illeti:
A' fel- fzenteltetendo, _Theologusi. pályáját

. az Oskolákban,meg'..futván, és Bizonyság le�
veleit a' Papi Gyű.lé.sb.en ,előadván;- az el.cs;; . 
l'e ki-rendeltt Censorok által , kik többnyira. 
�• hol nagy_ O�k.oJák _.vóltak ,. Profess"orok
.b�l, és naiy9bb Peákokból, de· Akademi!
ákoa jártt Pré_d�ká_t9Í-okbóUs1 : teltek-k

.
i, (d) 

J>_i.zony-os � és elór,e , a·, Cens:oroknak !,tudto� 
,ra adott fontosabb matériákröl fzoro.san· a� 
.,Zz:ina1 fzíne előtt meg - v.i'sgáltatott: a' kj, 
ha parantsoltatptt,-itt -prédikállni-is, tarto.zott. 
.i,f · meg_- lévén , • ha a' fzemély közöns�g-e-1 

f!lléleftel a� Egyház_i hívatalra-méltónak,ít-él� . 
-�lett; a· Püspök en_nek fej'ére ke.zeit ·;· kö�.

. :.·. 

(,) S,aric•u� i� l'itfl S.:,.cgedt'1!_i._ 
•.· ·. (d) Kamjatienso1 Cam>nos Cla11, Y..A�t�. ÍX.,.-_' 
• ·1-�l �' D.unui P.!JsplJk,li' �l•t�. �. - ,.· .... . __ , .. · -- ;.;,.

p ·

, ..... -
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· ••' . ··PaoTr,.:;T.-EKKL, 1i1s-r .. V. tt. · · 
i1yörgések ·-i• áldások köztt • . · reá tette
méUy, tzeremoniánál _fogva ·kötelez vén,. az 
új Pap-is magát a'_ Kerefz1yen Vallásnak_ tifz„ 
tán• és -h" 1faerJnt ;való tanitásánt , mint az 
az o Bibliából ki-fzedeÚ Confossiój,.ában elo.
ad-Hik, az. ·Egyházi I�endbe bé-véteúetett ;
_és annak ju-ösaival v.,dó élésre néki jus · en;
gedtetett; 's ezen ol\ból a' Papi Diplo._ma, ' 

-- meJlynek a' Pü.spök és E.sperestek neveiket 
·alá-1rták; de a, melly Diploma' formája nici
d@n· időben és mind_enik Superintenc!entiá.
-ban má� ;i:nás -vó'it, olt windj·árt néki 'álial� •
adattatott .. ,. , . . :. 1 •• •• 

_ .. _,i.-.. , Ámbár pedig ·my rendes tseremóniáviil
.fei,Iettek 1égyea-is· Papjaink eleinte f.tentel
ve·: .. mintiazálcal az tllenkezö réfz közzOl 
sokan·-a'. Pr.otestáns Papokat· tuk Laiiusolr-
1ialt, v. tsák a' Nép,· nrm pedig az ·Egyhdi.i 

.. &ndbiii valóknak állították lenni. · Nevcze• 
.ie,en '.-V er-antz Ant.al Egr' Püspök ·1.s60- b�n 
-ut, irta a\ Ka-ssaiak:nak, hogy o _min! Kat-

. -hpfüuis Püspök, .nem engedi� meg, hogy a
-,� Sákramento-mnkat Laikusok fzolgáltassák
,9 ki". HasonJókepen írt ugyan o 1571 - ben 
á' N. Szombatiakho.z- is. (e) Sőt h_ogy a� · 

.. 

.. '
' 

� . . . ' . , � 

•' . ' 

. 
. 

. . 

(") Ego au.lt1m Ctltliolica.r Episcop1ts ezis(erti, nl'_� 
rr, LaicO#._ paliar Sácramanto admim·,�rar-t EccJc.1ia:.

. ltlltnid Ep. A&r.- 7� ill. fÍ. 31-: .. 7.�•· •\/ 
. . 

I 



E1'K'-- ÚRGA.NI� PAP HfvÁ·s<..:. MA.1.\. -!Ü7 
l'óS6-dik efiter,dóhéli Di�ta· .XXV' .-'Tzi� k:é„. . .... ' . .. 
Jyében·-is � · ezen a' (z6n l�iiéu/. Pri>t,:-c.U11s_ 
Pap l'r'tP.ttetett .· �iit M dikiu� 'Sári:Ji.JP} a' Z's6Í-
. nai 'Zsinat' rDt>IJe'tf i 61 o·:o�il írft·�· és KÚ-,'írái-·

' 
' . . . 

ban álló Apol�giájában - bito·nyftj_a .. / :_· :. '.. � · 
. ,· .. : ... ;� .. :: . .... . _ .;!�;� , . , .. � ..... r.,n

:·. · A' Lut he,·'· ·s X'álvír1_':·fud_omány_a ,- mfot
a' villám Magyar Orízág?!'bi-futván?- n.tgy• 
.zavarodás esett az Ekklésiákbari 's a:' Papi . 
igazgatásban is: mert· s�nk i 'több'é ·nem· tud�; 
ia, hogy ·ez v. ·amaz '. Eltklésia;· Vagy ·annak: 
vaU1:m'elly refzc , KathoJikÚs rtiaradf -� vagy 
Reformátussá 'é1 E:vangelíkt lsiá-lett? Míia•k� 
okáért ai Ekklési&jokat o·da hagyott Papok• 

,·_ helyébe, v. a' Papjaik.at··oda _hagyott Ekkle
-; 

1iákb·a· n�m lehetett ·az ~l!,k.klériai Fels'óseg! 
nek Lelki. Tanítókat Jlüldt1ni1 : é, í�y m;el� 
]yik H.kklésiának mitsoda F�Jekezetbeli L'�l� 

. ki Tanító kellett� azt magának ·az Ekklé'sfa.; 
nak kelÍeÚ meg.válafztani, •s a·' hol iliy Ta� .

nítót ·talált\: magának kellt'tt · azt meg �:hív� 
ni·, mert ma�ának;·vólt fzük��e a• t�nítás
ra. A; mit így a' kéritelensé� fl:ükségessé tett: 

I· ·azt a' hof.zfzas fzokás útári. maga- jussának. tar'�
'tol-ta lenni u ikklésia; de· örömmc.-L. is áJ;,-;i(· _.

. . . p !l . 't ··. 
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�aL ��-edtel�lt �z _a' jü,,; miy_e� az ekkQ_S:, 
t_ei-t .költséget_ senkire az,Ekklé�ián kívul _J_l�l�l

. l�he.tett tenni;. tud_ni V!'f_ló dolog az;.15, hc:,gy.
az �isó R�for�áto�ok minden. 1Í1ótlon a-zon 
igy

-
�kez�ek, �'.h�gy .�z __ akár �i;�ódon _üresen 

· m:fradtt P.röc.' Papi Kathedrák � mindjárt Pro�
te.stáns L. T�nít61'kal cohessenek•bé, ne hogy
má·� FeJeke�eJbé�i _Tanító foglalja-el a· Páfz
toi nélkul való' 'nyájat'; - ·Jzt-is: gondolták,
hogy senfmlvel egyel ··egyel .j'6bban a' Hie�·
rárkhiána�:,:r:-·me�lynek_._ ezek: felettébpvaló
e_lle�ség� y,ql:t�,�: .. , ;�Iá nem ��het �•ni , . m�nt;
ha a'. Prédikátorok'- ki-válafztását és ·hívását

• " • ' •• ;, ,.: : • • .! 
• 

�z .;�kklé,siá.��,�: �djá�':-á_l�al; a' mellyhe�
iga_�::- is_, .... hogy; _a,'í .'1épnek :eleitól. fogva· vó�.
fz;p�l_pja :, . �ze!!-, o,�o._kon . �pűlt .. ez. a· Kánon.,mellyne� :�égJQ:ll-Í.S meg •. v,ap .n.�lu_ok az_ er�'i
j�,:. c1

f.:ocali0. e_,� perits, Ecclesi�mi ,vagy,: pit-..
l?e��:.:ia' _, -�t'.r�Y .á:l��l: J.�.��-l.�_zfe1 _a_z, Ekkl�s�a.i
F��-�q�_ég _,a�· ���M.sJák_a_t,-, ,h.ogy _a' 1nelly Cze·µi-.
pi�_J_an�á�b�n ��g:-� �olt _.az .ö; �.apja,. ugyan
?h.b�n. ·<!,' g9od�l�:_o�.2:-�n. �,.: ,:9_jövendo. Ta
�ítój�ról;, , '.s ;·t,cgy,en, �z e�ápr je)eotést; ;_' -, 
�fzr<;vév-��; p�1ig; �z Ekklésiaj, Fc:lsö�ég a'

- �_é,ppé_� �zen j��sal _v_aló-vífa:z:a él�sét;_ me_r.J·
,é(,o_ép. ,ri0án _t_ud_ �.' b�tfir„ kö�tt. járni, 's kön�
nycp-j� .v.ifzfza , tehet,�e�e �lóL. ,z oko�abl".

_l>á��a.k ,: pii�el o tudailan, iµe_llynél fogv�
külö�bkülömbfélt: Simon�á�_-,:.ú�y- neve_,ze�é .
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Suppl_ántátziók' estek az Ekklt'siában: ezért 
térelett Cjnonba ,· hogy a· f-'ridi*átor' meg-
hívása ugyan a'· nép' jtusa; de az_ Espertst'

Tfjtg-egytzbével ( aJ 
A' mi pedig a" Prrp .Marafitásbeli fzo-. 

.kást Hleti ': ez ma Karátson és Új Efzten. 
dokor ízokott meg-esni; éppen akko·r mi� 
kor a' Magyarok az ö Béreseiket fzokták, 
fogadni. Ezen. fzokásnak eredete ez: · A� 
Réform:ítió elein áz Ekklésiflknak fzámához

képest, igen kevés.,· és ennél fogva ige� 
kapós is vólt a' Predi kátor •. i 550 táján. 300 Ek
k!isi ának-i I alig vólt 10 Prédikátora a' Tsal; 
lókö?.oen, mint oda fellyeob· bttuk; Sztárai-11· 
hét efztendo alatt J 20 Ekklésiákat reformált� 
annyi' alkalmatos· Papot pedig lehetetlenség 
vólt olly kevés idö alatt kéfzítetni; sót még 
i62.s-be.n is a' Csallóközi Superintendens Sa. 
marjai· János arról tef� a· Lakfzakállasi Ek-· 
klésiához írtt Levelében bizonyságot, hog_y 
még ekkor-is az 6 Püspöksége alatt XVI. 
falun:ak-is ts::ik eggy Papja vólt, így fzóllván: 
A' Sz.erilahelri Gy,lldre:et áll ti:mhat faluit
hói, ,_ a' Ma�yari hatból• - a: E.gyháefal- · · 
vi ti1.wháromból. Egyib Megyékben-is,. lltm 

. . 

· · .. Lásd (a) Tóth Fi:rMtz. Lelki Pijztori. Gondvt 
· · ,1c/ts old. 1 s - 33-;

' - . 

·--

1 

1 
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m-:nr/mf«zlllharz jarlz�t a'· Tanlt6. Ugy,1n ezt 
bi�on_yítj ák a' Hertzegfzolc'isi Zsinatnak Xll. 
és XIX: · Tzikl\elyei. Mindéz�khol :világos, 
J1og_y kivlllt a• XVI. Században é1z alkalmas 
E�yhá�i TanÍtók, az Ekkltsiák'� faá�ához 
�tipes:, fé'..·lette kevesen vóltak ; ennél fogva 
igen kap<>sok ·váltak ,1' Tanítók; úi;.Y · hogy 
töbh E�klésiá�. rá estek t>gy Papra, hogy 
ö hoz_zájc')I{ meníen·, és lé�yen 11ékik P�p
jok és Attyok. _ A' mellybol ·e· ktttó követ
kezett, r.nint ama'. túdós Hazafi. Tifztde(et 
To_rmasi János a" Du�a mell_yeki Superin� 
tendentia • Fo Jes;yz"t:>1e meg-jegyzette :- (ó) 
egyik, h.ögy. egy Pap so� Ekklésiák'- taní
tásaf fd-vállalta; -másik, hogy a· flaj.!yobb 
jövedelm i1 �• Pap néJkűl fzi'lkölködo Ekklé
siát6J ido kőz_ben hívattatván meg a•· Prédi
kátor, idő kö_zben el� ment abba. Mind 
a· kett_ót .ineg- tiltotta �gyeb_e� közll a' Her. 
tzegrzoiösi Zsinat a' nevt'zett helyeken; 
de a· mago·k Pré�ikátoraikat félto Ekklési
ák, · az attól való félelemnek mi�ita , ne/

-hogy Pré.dikátor nélki'll maradjanak� efzten
dö olótt 1marafL:tot�ák Papjaikat. A' mi ezen
időben okosan .és faentill esett. De ido jár•

. . . 

. (b) .A' l)uno m6llylld Superint,nd,ntia"· Hlst/. _ 
ritlia Klfzírá.s/Jan, Gen: .1.Vot: Tormd1i János ·tJJ,al. 

1 
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• táv.11 a' Pap marafztásra való ok-.el-múlván,
- · 's· a' t-aoításra alkalmatos fz�niélyc�· el-fza•■ 

porodása, és az Ekklésiai érosehb. iga:zga-

1 

tás' el-érkezés_e. ur'Ín, ez a' soha egy Zsinat
tól-is nem parantsoltatott, hanem a' község
tol a' _Prédikátor' betsületére ki-gondoltatott 
Marafttás , valóban a' Szent fzolgálatnak 

. �issebbítésére ,- ·a· közönséges tanítások' �afz
na' tsorhítái:ára, az Iga�gatók' hafznosabh 
dolg.okra fzántt idejének, � · Pap és Ekklésia 
köztt leg-inkább annál fogva támadni f�okatt 
�alibákkal való el - foglalására , és• több é 
fornia igen rofzfz követ kezéseknek fzúlésére, 
fzaporítására ,. 's terhesít-éséro • minden e
gyéb nemzeti Evang@lika Ek�lésiák'. fzoká- · 
sa' truttzára, egyedül a' mi Orfzágunkban, 
( de itt-is tsak nérnelly helyeke_n ,. mind�nek 

· meg-esmervén ennek Hletlen voltát) áll fenn.

• - ·: l 

1 , • ,  f 

., 
. .

• i •• ••• • • . 
1 

·, '

. ·, ., 

1 • • •  



A'. Pr.ot�stáns Püsppkökr6l � 
zoknak, Megyéiktol. 

J 1 
., ( • •  ' •••• ' •• '·, •... ·: 

: . � . X;L �Jl l: § .. 

es a-

, .. 

. ·. Bredete a·, !tét Haia6éli J:'rotestáns .l"aspöl.-i .· 
•1, ,' • • • • .fiívatalnalt. . . , , . , , 

A, Püspök�é-g °(a) f'l�h�l. fog�-� mt>g-·vófé
a.' Pr.otestáns Magyar Eliklésiákban; 111ii1d-.. . ' . .. 

• : ••• t ' • f . ' . 

'(n) .i\' PüsplJ!.· a•. Papi Renrlben olly Pap: t�
Szemily • .- a' kinek- f{?· vígyázás� 's íg1frga•ása alá
vagyiJak:az:o Megyéjebtfü Tanítók :s· az [kklés'iai 
minden dolgok rendeltetve, Ezt , a' ÍLÓt Piispök, 
��-.. EPISq:WOS fióból fa;agták �• :\iagya�o�,. -;
és é'ppen a1uijit tefz·, mint Sup11rinumdens ; 1'sak
hogy. ama' Görög , �• pedig ·Deák l'lÓ'; cle a' jelen
tése t�alt egy; a' honnan amazzal a' Görög, , ezzel 
pedig a' Deák Ekklésiák éltek: kö velkezésképpen 
nem lehet abban ,meg-ütközni. hogy a' Protestán
s�k' Sup�rinf.endepseit Magyarosítva Püspököknek 
mondjuk; mert ekkor·-is a·onyit' m�nclun°k mint Su
perintendens, és ha Superintendenst ,mondunk , u,ak 

· a nnyit mooclunk_ mint B:p:scopus. 's a' kettó között
a' ki külömbséget teíz. ts„k Históriai és nyclvhéli
tudatlanságát árulja-el. Magok az Ekklisiai Atyák
.meg-akarván az Episcopust és Superintendenst ma•
1yarázni, egyiket a' másikból maigyarázzák, meg,
is egyiket a' másik helyél>e tefzik :· p, o, Augus&i•
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.l:xxL. 'ÜRGÁNIZÁ.t.(sA� � PÜSPÖKÖK, �rJ!I 
a:i�fral � 'mi�e'l"magok 'köiu ·a; Prote�támok 

kö.iü-is a'• V�Uéisbéli egyen�tle'nség qrálko
dott ', ·_ a'· Katholikrisok- is: a·· hol lehetett 
-�l�adályt v·etetttik'� .::...:.. •·de a-z Orfzág�is a' Zá:..
pólya, Ferdiná9d � és T_örökök hadai miatt

nús ezen két rlevez.etröl fgy fz6ll.:. Quod ait Apn:
· ·stdlus, qui Epi,copatum desider;,t ,. bonum npu . .t de
.iidcrat; exponere. z:o/uit quid sit Epi1cn7w.1 .• tfUia no-

·. . . \ . m"n est operu, nrm Honoris. Guecuri'l est t;nun, at•
• 'fUt: inde ductum v()cabulum, -quod itle qui pt'�ficitur,

ei.r, quibu, pr�ficitur supl1Ti:1tendit , curn,n tJorum
Jci/icet geren.r. EPI quippe .supor. SCOPO!I vi,ro � ln.- .

,· te,rtio ,st. Ergo EPISCOPOS si veltmw L,itine, 
SUPERl1VTE1'' DENTES pnúw;,us dictm,. Gri1ti11n: 
C. �4. D. XCIII. CII. Caus PII/ (!. :1� De Civita

' ;,, Vei, Lib, XJX C. 19. - liieronynius ptdi� így 
fzóll: quod quidem. Grmce ,ignijicanttui díi:itu'r E Pl

. SCOPONTES, ,SPPERhYTENDENT'E'S; und6 ei 
.no·men E!JiJcopi tractum. fnnen a' Reformátiótól fog
va ellt Superintendensink most Episco;JUsoknak. 4 

�ajd Sup�rint.eúdén�eknek írják magokat: mint ez 
: az ,,- fzámtalan_ Levdt:ik „ és ConvocRtiojok alá . 

tett Subsc:ripti6jokbó1 világo1, Sőt Patai János Ou,
na mellyeki Superintendens, a' Felséges Helytar. 
tő Taniítsra adott Feleletében.- is Episcopusnak fr. - .. 
ta magát Más

1

ok - is a' .mi Superintenclen�eiuket
Re,,ercnd.-ui'musolrna/r titulálják ; a' me;Iy · tit_ulut
pedig·· e·gyedUI tsak a' Püspököké. · Mikor pedig 
Magya·r l,cvelit. írtal(a' Superintendeasekoek, az 
.ö titulusok a' leg régibb -idökbcn ebbtH állott: B,. 
tsülote, Püsplik ·Uram! Ha pedig Könyveket írtak� 
vagy másolt őket �int Supcrintendenaeket mea• 



-�· 'PROT�T. Eiuc.t.· HuT .. V. K . 
. ' · .. . .  

fzilurelen val6 __ háhor�artatá�ok kö.itt lévén•

nem le-hetetr a' Püsnöki· Hívault a· Prote•• 
• l ' . # 

t�nsQk. köztt. mindjárt· a'· Reförmátió' elein 
Orii:ág'. Törvényeivel és Zsinatok vé�zlsei
vel fel-állítar:,f, Eleinten. tehát az Es pt.•rei-

• • • • 
• 'I, 

�mlítrtték, magok-is,. mások is sokfz:or Episcopu
i;oknak_ •frrlik ._ökr.t. ,Lég köielfhb u�y;,n, Rorl �é
tr,r meg-írvá_n ·az.Erdélyi Refor-mátus (:uperintenclr.�-
&eknek Hisróriáját, azokat a:r. egéfz Könyvön .ke
refzti'il Püspöhöknek nevezi; vabmi;.t. l{:itooa Ge
lei-is n 6 nevér6f" nevevtt Cánonok' EbbefzéciJ;é-

. ' 

ben Episcopusnak frta magát Erdélyb�n pedig az 
1551-ban Tordán tartatott Orfiág Gy1'!lés!.!_-Ís Püs
_pököltnek ne�ezi. a' Prol estáns Pü�pók.öket-h :·· Er
délyuet: pedig ez.en Actáids Fel�éges 1-só Lcopold 
egy .Diplomájában confirmálta,. - Ma�oi( a' -Ro.
mano-Katholikus Aryafi.tk a' Prot()�1.-for.ok' Superi_n• 
teodensén h<?�Y ·Pü;pököt értenek. meg-tetlzik a• 
.Zsolnai Zsinat ellen tett Protestáti6jából ELit.ergomi 
.JÍ:rsek Forgáts Ferent,znek. De az .Orfzág' Törvé-
1_1ye is, mellynél fogva ez. a' név Sápnin1 endeos Di
plomatice adatott a' Protestám1 Püspököknek, Püs, 

.

pököt �riett ezen; m�rt ezt a; nevezetét a'� Val
J;fsbili Püspököknek adja': ad prc7:Mvenda odia &e.· 
Pt <ftl�/iln:t ReLigi:J ,u,;s .fop„ririt,:nd„nte,1 /,,1/Jc11! -· 

'11 a' f. és így ez_ a' Ti:uh,s �• Törvény'· értelménél 
fogva a'· Kuholikus Püspökökre-is úgy adattatváu, 
mint a' Protest.ánsra; nem lehet meg-ütközni ben• 
ne, . .b_a a' Protestánsok a' magok Superintendensei
k�t, mikor Magyarul akarnak befdllni, Püsp�kök-
11elc mondják," vai:y írják; bizonyos dolog lévéu, 
h<>g,, �eákul ír�dván- u Orfzág•· Törvényei, Deik 

., 



1 ' 

EJtJCL, ÜRGA1<n:.Ú�ÁSA. - PÜS'PÖl<.Ölt. �'.1� 
tek, vagy Seniorok, kik akkor Archidiaco„ 
nusoknak neveztettek, iga.1;gatták a· két Ha-

, �ab�li Protestáns Ekk lésiákat; 'ki k köztt a,; 
idejekre ·elsobbek Superi'nt.endenseknek „is· 
_neveztettek.: (l,J Hog_y pedig ne tsak a' ne
ve légyen-meg a' SuperintendensRek, vagy 
a' mint ezt magyarul kí. rzokruk tenni, Pús- · ., 
pöknek, hanem azon Egyházi F8 Hívat11l

val6!ággal-is fenn-álljon a'Protestánsokk öztt � 
így kívánván ezt a' Protestánsoknak e�y

_mást6l való el-válása, rs az Ekklésiai dol
goknak rendben való fzedése, ·s fzorosabb 

· fi�yeJemmeJ való igazgatása·, -de más Pro-,
,tf'stáns ·tartományoknak követéséhol, és mé�.
· abból-is·, ho�y eze·n Papi ·Fo· Hívatal már
. áz clso K�refztyén Ekklésiákba11-i1 fzül<sé-.

! ' 

fz.6val kellett Jd-te-nnl a' Püspöki Hívatalt, a' mel 
I.vek ha Magyarúl íródtak vólna, vagy mag_varri
fordítta'lnának, ezt a' Deák fzót: Superintenciens,
az ,11,t jelent6 Püspöki fzóval kellt:ne ki• tenni -.
.A' késöhbi idökben, nevn.etesen _1700 után, a' Pro
tesiánsok a' magok Püspökje-iket, mikor Deákul fr.
ták , G(·neralt1 l,upectorolrnalr-is nevnték. Innen
Túl a· Dunán Hodosi, 's a' több Püspökök-is, Gene
ralis lmpectoroknak írják· magokat, és a' Debr�•
czeni �ul'erintendentiának-i1, Rdpóti_ Mihály 17114-

. ben Geu„rá'us Jnspectori titulussal válafztatott S�
pe�oter.densének. ..._

(b) Bu:l Smimai Szent Pilycarp111�
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· iesnek·ítéltetett, és a' 11-dik.·Sz.ii·zad' l{ezde�
tétoi fogva meg-is vólt fzfnt-ele·n az Ekldé
siákban: mind ezen _okokból, a' menny:ire
Históri·áink emlékeznek ,- .mellyc-knek. na
�yobb rélzét az idc\, a''.fegyver., .a· tilz� és
a' Vallásbeli háborgattatás meg-eméfztették,
�,z Óvári Zsinatban határ_oztatott- meg f'lso
�en, mint közönségesen tartják,.. 1 hog_y a'
_Püspöki Név, . .és·· Hívatal, :a' Magyar p·,o
_testánsok köztt-i9 meg:tartas,sék, Ezen Zsi-•
mstnak ugyan-is, a· mellyben, 89 Prediká
torok:,. és Hal_ler: á.llítása ízerént,- sok fö .-Úr�
Rendek vóltak . jelen , Végzéseinek 9--dik
Tzikkelyében ez van� 81,perintendentu e':

1 Pr�lato1 t:Ut tligen.dos, �z az t Superínten
dehsr.ket és Prrelatusokat kell váJafúani. -
Azomban más Ekklésiai bizooysá�tJkból vi

_lágos � hogy már i.s.so·ben vóltak nékünk

. Saperintendenseink :· mert- á� Toronai 1 .sso.

. :( b�n tartott Zsinatban (már azonn akár Te-
r,;esvárt trtjük- ·Lámpéval; aká� Ribí.nivel 

\ Toronyat 11' Drl)gfi jófzágábao fekvo Hely:. 
s'égi-t) a' Pü pökölmelz lrateleuégérol, b a%· 

Efrlrtüiá!r' Vis-itat:r.iójáról XIX Tzikkelyeket 
hoztak; é1 íg,y már ekkor kel lett a· mi Ek
klésiinkban Paspöknek lenni: mert annak.



EKKL., ÜRGANIZÁLÁSi\. - ·PüSPÖX.Ö.K.. Jl,1?· 
fzab0.i -elei bé regulakat,--méll-yc-k fzerént ts�.'.
lekcdjen, a-' ki. még·· nints,:az -ekossággal
meg, ",m�m- egy-gyez:. - � 1549-beil, ugya-0.
Toroyán , vagy· mások f.zerént Temesvá-_ 
r-on tartván. Predikátoraink -Zsinatot , .ab
ban _a'· Prediltiitórok� lrötelc.uégeiröl, ';;: a' 't · 
_hozia:.k :XIJL·-Tzikkelyeket.lc.V:aliaruiEt pe--. 
dig ,ebból:·.,ricm ,_a':":--követk:ezik ,i .hogy. te-
hcit! ·}549 Útán lette'k a'. Protestánst>'knak. leg„ J 
éhoben Pred-ikátoraik: úgy:- abból, .hogy i 
tó.SO-ben ·hozattak· némelly és -a/ Superinten-· ; 
d-enseket iilleto T zikkelyek'; a' következik·.,· f 
ho'gy-· a'. Saperinténdensi Hívata:l 1.s.so-elött; 
köiuünk má-r ·meg-volt, hanem· Ekklésiai !- \ · 
iói-nk ·vagy meg-nem írták, vagy -há meg-j 

· 'Írt·ák, · el- vef.zett -az a· Docúmentum � ·,,a�\
, mellyből· meg-tudhatnánk,-' hogy -�16.SO előtt l
mellyik Zsinatban, .és µ:iikor•·tdtck Eleink. _i 

l,g-thoben Püspököt, vagy Supc-rintendenst�
___..,:,Az - 1s ig•az ," hogy J,5.54-beni ,:az ÓváH

Z!frnátban tétetett-meg az Óvári -Predíkátoa1

Püs-pöknek :· így fzollv.an erről az. ezen _cio'.' · 

___,..,....... __________ , • •  t 

,.4 ... ,· • .

(d) Lampe p. 98. Anno 1s50 itidem i/Jide111 To.
r-cn� .1,1ide/i,:et co,,v,mcrunt. ln l,ac Synt1"'1 a�t,,. 
,it dt '1jfici• Iipileopt in �i.sitandis Ecctuiu, d 
$._lX. 0/J,(lri/atiÓne.s [Ui:Jl lpropo.sita • iuzta 9aaruna 

'.st1ri11� prO(Jt1d«.: dcbt1t vüitatio •. : , ___ ·: . : , ,} , .,.



•38 , PRO'.l'EST. EKit. HtsT V. R. logg!ll e��y idos Hist6ri�i Tudósítások: o .. ·11,ri.11i .creatur Superintende:u Pa.stor. Ovarü:n.-:,1ú, (e) Úgyde itt nem ·mondatik, hogy· az Óváfi Prédikátor· vólt' a' _leg-elso Supedn:' teodeoi; Magyar Orfzágban, kit éppen ek-.. ko·r tetlek-rueg annak: és így:. itt, és ekkot Superintendenst.�eti.ek, · de n«;1n a' Jeg clsö·. Superiotenden1t tettték-meg .ekk-_or. - Azo·n régi Kéz-írás,. -ml"ll_yet Keresfzegi István' Su!'· perintendensnek._ köfzönhetunk, • a' Túl a:, Tifzai Superintendentia' Püspökjei' Laistro� mában Hevesy. Mi·h:ilyc, régen Balátfi .Mé_;.,. nárd; 1-551-ben pedig a· SzathmAri .Ekklé� ·.,, ,i�' Predikátorát .. tefzi. l�g-első ,Superintendenssé, mint .a' ki ezen Híva1alra .i.'•51-hen'r.untcltetett,.f'd; · és így 1554,;nél. el�bb ,t�tet; iek közöttilok Reforruátus.Supcríntondensek, 
�aoeÍn J..Só4•ben meg-halálozván Hevt'.sy.Mi-, áiy � ekkor tették-me5 ö helyébe a' ne.ve.zett vari Zsinatban az éppen oda való Ptediká-tort Pütpöknek, de a· �it Keresfzc?,i és Lám-. pe,., sot Hunyadi, és Sinai is, az ó K<fz - íra.� •okból álló Ekklésiai Jegyzéseikben, a' Túla' Tifzai Ptlipö.kök' Laistromából ki-hagj,_.lák; a' ki•· f.zerént nem ,lsó, mint Ribuú

1. 



ltJtxr.;. 0RGA1t� z_iL.is�- Pii.!:PÖKÖK, •3�i 
iJlírja: (/) hantm má�odik. Pu�pök vóh a' 
Túl a'· Tifa:ai ref�en, 's. ezen Históriai Jegy
zésnél fogva Jehec Lámpét és Ribi1iit meg
érteni, ( g)' de· m�g. is 1gazíta11L · lde járul 
ruég a.z is-;�•_hogy Balroni .dibu�Gzeglédi 
·Prédikáto.r ;· Lámpe, és Bod· ��b- fae�·
rént, {h) már 1541-hen a', P<:�ti réfzt'u•Re
formátus Superintendens vóh :··a' miből új
ra: a' következik·, hogy az J.554-dík Efzt1m:

dóbeli Óvári. Zsin�tnál elébb··-térette·k Mé1•
gy·ar Orfzágon Superintendensc:·k. A' mi
tsak azon ekból-i_s lehetséges,;- mivel Haner
{zerént l5-l5-ben a· Lutheránusok a.' Megy8re� •
1i Z1inatba11 m!r el-végezték·, hogy egy Su-

. perintendens által igazgattassanak , és a'_ 
Magyar Reformátorok-is az Erdődi Z,inat� 
ban J.54S-hen az Ekklésiában ·v�ló Rendről 
végez.vén, óhatatlan hogy a' Pü�pökségröJ„ 
is itt fzó ne lett· vólna: annyival inkább.; 
mivel m.:ir ekkor más Protestáil's Orfzágol�;. 
ban-is esmeretes ·vólt a' Sµperintendensi ne�
ve.z�t ' és rang. ( i) ·•· 

. . 

(/) Ribinl. T. 1, ·P• 100, - • 

. .. 

{g) Lampc 98. 99. RiD. T. 1. p.· 100. -

(/,) �amíJ• 9a. 93- Lampo 651.' N!iscfJiJ. Gro•

ning, T, 7. -
. . . . 

· : .- · fi) A_' Túl a' Tifzai Püspökség' eredetéről fzo. 
�"l.,o �•1•pányás1aJ voté_ucl .cióllunk u oda va-
.. . - ' 

. . 
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A' mi Erdélyt illeti : a'. P_µspöl\i .ncvt:• .
zet és Hivatal a' Haner' bü:onysága fz:eré�u:,
1S4.S után már ott. meg- 'vóh_ a_' Protei;t�n�
i;kltlésiában; ha.nem a' Tordán 156,,-ba!l _tart�r
1ou Orfaag' Gyulé-se rendelése . után lett.e�
minde,MR':Vallásbeli Félekezetnek ·más·: más
Pösp,ökj�i.' �k�or ugyan.is az határoz,al-�,á�;
meg., hogy a' Vallásban való egycztelhet_és
�égett 'Enyeden gytUjenek -qfzve a' Prote-.
!lánsok, és egy Ki rály-i :B�ztos' j_elenlétél;>ep

. próbálják Disputati,G által _a_� �eg-eggyez.�.,.t·;
melly ha meg-nem történhet.ne·,·�· Száfz .�.k�
klé1iá.knak • és valakik vallj.ák a' Kristus'·T:es

. tének az U r' Vats.orájában .. -v4ló_ jelenÍéJét�
egy •bizony�, Püspökjök ,. ,valamint eUen7-'

ben ,azoknak.,i,, .kik a' Kristus' Testének te:�"!' 

· tiképpen ��ió jelenlétét_ neiµ hifzik, külö�.Pü�pökjök légyen. A' ill� Agy-is le_q-: 'mert
egy réfz se� engedvén a' �ásiknak., külön
$úperintcndenseket tettek; és így ez:eµ .U• 

b*•dlk Efztendoben az· Erdé.lyi. Ref�rmátu�
·�ok. az Evangelikusoktól _örökösen el-váltak,

amazoknak leg-elsö Püspökjökké tétettet
. ·vén _Madár vagy Ale&ius D�e�es, ezeknek
pedig WicJ\er Pál ·'\ · 1 · · -�· ,.\ · J 

, - .• • ·. ,._ 1 • r 1 • .._.� .t·.· � . · §. X_LIX
.. ... t • ' • •  , 

ló Superúueiidcnsek• .tlete Hist6r�ájá�an. � Neve- ·
_-�e1esca .a' Hcvc1i P.iítspökié&c. 4:�e�: _erd.s p���é:t.s•_· ·
jeü1k vavliu. . . . . -



§. XLIX. , . _ 
f . .  : . . . ' . . 

:ll' _Pilspölrölt' válqfitásár6l, 's a.a: a.iolt ·válaft-
- · ···tását illet� jusról, - Püspölt' fel-fientt1lt�-

.. :.h .. 

tiséröl.
• ,.. # 

_- �-t·-Pilspök valaki_ tsak válafztas által leheta' Protestán� Ekklésiában; melly végre, ·e�;ólt elei tol fogv.a a·. fzokás. hogy az Apostolok' egyfzeri tselekedete' követésébol, can:didáltattak vagy _ki - neveztettek bizo,ny'osfzámú, és több igaz Tudománytl, 's fedchetétlen élet ti , __ és. kpzönségesen nagy · te-·kintetben lévó, 's igazgatásra termett. Személyek, kik a' Komjáti Kánonok fzerént
. . a' Presbyterium' Tagjai váltak, de GeleifzeréQt a' Papság köz.r:ul válafztattak. Ezek közzúl az ott fel-bontott, vagy élö fzó.,al _adott voxok többségénél fogva , a' ki a'Püspöki Hívatalra méltóbbnak ítéltetett: azazonnal Püspöknek ki-kiáltatott, és a· fzokott C%eeremoniával fel-f.zenteltetett. Ez a'Czeremonia ennyibol állott : a' Püspökkévál_afztatott Személy , az ezen Czerem.J•_niához alkalmaztatott éneklés véghe-men-l vén ; a' . Teniplomban egy közönséges és ki-tetfzó h_elyre ki-ment, a' hol az .a.·tet körtilvevó Esperestek' Collegiumá, 'sa'. Papi Rend' Circulusa' közepében le-tér-'depelt; a' Bibliát, a' llelvetika Confessiót,

Q 



.. ,.. , 
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és Ekklésiai Kánonokat kezeibe vette: a• 
mikor a' Papsá� •. és az egerz jelen-)év __ o 
nép·, az ot_et fol- rzentelö _egyiJ\_ Fo P<\lpi 

'. Személy után, a' ki, ·a' mikor tsak lehetsé
ges �ólt, .az Ánglus Ekklésia: követése for• ·. 
májára fzenteltt Su1H'ríntendcns �- de több
nyire az elso Esperest vólt, _ könyörgőtt ;; 
.melly meg-.esvén, térden állva Hívatalának 
minél tökélletesebben leheto viselésére' 
meg-esküdtetett, é's k eieknek fejére val6 
vetésével 's fel' faóval és buzgó fzívvel el�
mondott �ldásokkal meg-áldauatott. ( a}

· A' mi pedig a' P"uspök válafztásbeli Jilst· ·.

illeti: Sinai Miklós a' Vílági Urak ellen fol_y� 
tatott umeretes perben azt igyeke.r;ett meg• 

. mutatni , hogy egéfz 1795 .•dík Efztendoig 
sohol a' Reformátiótól fogva -nem lehet an- · 
nak Jeg-kiss.�bb nyomát-is találni, hogy a,9· 

Hallgatók , vagy a' Nép vo:xolt vóln.a a' Tl-
fitintú/ való Suprrintendenseknek tételében·; 
hanem Paksi Szathmári Istvánnak a' mon� 

. dott Erztendóben lett Püspökségre val6 vá
lafztásában vették ezt Jeg--elsőb�n éfzre a' 
Papok·,. hog.v az új Püspökségre a' Világi
aktól-is voksok .faedettek; a' mi ellen Bal.

·• 1 

Lásd; (a) Canomu .[!_omjntiMJ�J Classts primc. 
·capiti1 3. 4,. s. 6, j. a. 9. ·

' 
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mi István. a'_ Debrétzeni E.kklési1d Megye
! 

;Esperestje Assessor társaival cggyütt az_on-
- ,nal írásban p_ro\estált, mcllyet a' Superin

_tendenii:a • P:r?�9k9_llumába --ii .b6-íratn i , -· né�
�i. pr-díg arról, hogy mind_ ezek így estek-
. .  ' .. ' .. . . 

meg, --Bizrmyság levelet a·dattat_ni Jiért; de -
a�· .mejly f·rot,estati.ónak az akkori Fo C1J.rá
t?r'. . �éqei_ F��ent

0

z reprotestált, 's bár alle
gáltattak · a'. régi '.K4.nonok a• :Papság, által.,

. mfllyet �á� ek��r a' S.in,<!,i'. Lelke m-okga-
tott, mint a' Gelei Káno�in·a� -8-5, 90. Tzik"'.

· k-e.ly�i, a''VI Károly' Reso!utiója ,' rnelly 'a
·· S:µ-perintendens_. válafztását a' régi módba,;
. me,g.i1agyta,. é.s m�g a· Betlen .Gábor által

azon Túl a· Tifzai Superintendentiának a
·don, · és .a' _Státn!ok által-is-· többfzör meg
�ros�ttetett. k:ülönös Privilegiumai, -- és
hogy Kondor BoldisároJ1 .a' Beregi, és Sol� 

· ,téfz Jánoson a' Szaboltsi Seniorokon kívill,·
egy Senior- is eztn újításban meg-nem egy-·
gyrzne: Tekintetes· öreg Pétsi Imre, .és.
,Domok·os _Lajos Urak, a· .bé- vitt voxokat a'·
·c·onsistorial1s Házban, egy�b. �rre· ki-n�-
:v�z-ett Szem�ly.ekhel fel-hont-ották, és Szat_h
-�ári István , Papi és Világiak. voxaik iI.·
tal · Püspöknek meg: tétetett., erosc·n állít-

. ··ván·, és a' ·sinai ellen való p·erben-is meg�
. �utalni igyekezvén a' Világi Urak, hogy a�
· XV!I�dik Század' közepétől-f

o

gva, a' Super-
; . Q 2 



. . 
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intend�nsek,· Világi renden' lévökneknek vo: 
xaik által-is válafz.tattak a' Túl a' Tifzai Su.!. 

' . 

pe•rintendenti�ban, jelen lévén már a' · ·p�, 
Törnai Istvánnak Superiotend�nssé ·lett vá
lafztásában Világi Urak-is, ·;i•· melly 16.57. � 
he·n· a' Bátori Zsinatban ment-végben. Elo- . . 
hqz:attatott a� Tót Prónai Zsinat-is,· meJJy„ 

· ben Katinka és Dubraviui ntvil Evangelikui
Püspökök jelenlétekben · 16.s2-heil meg-ha
t�r-o.ztatott, . hogy a' Supérintendensségre va
ló ca'ndidálásbeli Jus egy forfi"!án légyen ·a·z
Egyházi es Világi lJ-raké. . 
'. · . A' XVI: és_. X�H'. Századokban_ ErdéJy:.
ben-is az ·Egyházi Rend által. válafztattattak
a•· su·periMendensek , a'· kiknek váJJfztáso·
k,at a' Reformá_tus Fejedelmek és Fé> Úri ren
dek·,. Orfzág'. Törvényei_veJ fzokták helyben
hagyni; hanem i:nár a' XVII. Század' vége
feU, azon· fzomor,ú idokhen ·nagyobb fzüj_{
·ség-i9 · lév��- _ erre mint az elóu, a' Világ·i
fo U�ak ·, mint_ az: Ekklésiák' Dajkáik, az
Ekklésiai dolgokba. magok-h belé folytak:
·�'. mit föképpen 1713-b�n á' Püspök vá)áfz.·
tásban mutatták-ki, mid ón. a' Jl apság á�tal
válafztott Pásti{hel-fi I.ttvá,zt _a· Világiak e�-.
·nem fogadták,', . hanem magol\�is voxolvári·,
:mást akartak tenni._- A'. Papok ámbár meg
mutoga1ták � ho�y ,, mind fzokások, mind
�, Tö_rvények ellen vagjOD; mivel soha a' 

. . · , 
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,, Reformá.tus Fejedelmek• is magok Püspö
" köt nem válafztoltak, hanem a' ki az Es
;,, perestektol válafztatott ·abban meg•egy�z
" tek. De mtn.lhogy az Urak nyilván ki
" mondták, hogy ha ezt a' Pap�k meg-nem· 
,, engednék, magokat a' MinisteTiumtól kü-

í ·,, lön faakafztják, semmi bajokbbn scgi-. 
,, tségűl nem lefznek, a' Püspöki Jófz.tgb'\ 

;, is a' Papoktól válafztott Püspököt bé-ncut 
,., botsátják: a' Papok meg-izenék végtére_· 
,, a� Uraknak, hogy mondják.ki kire. tzé
,., lo�nak a' Candidátusok köz,zi1I, 's ok�is. 
�-' noha rendtartások ellen van., reá hajol
" oak, •� a' Püspök válafztásban az Urak' 
,, akararja állott:meg. (b) ,. · . , _ 

• 

·f..' Duna- mellyéki ,_ Baranyai; és Túl a;•
Dunai Superintendentiák, a' X:VI. Százban 
a' Debretzcnben Mélius Péter által írtt, de 
a' Hertzeg Szollósi Zsinatban 1576-·ban meg-

. rövidített Kánonokkal élvén. hogy ezekbe� 
a' Világi Urak• voxaikkal tétettek vólna a' 
Superintendensek , arról ezen �ánonok nem 
fzóllnak, a' Praxisbgl pedig sem a' Papság,_· 
sem a' Világi Urak réfzére nem lehtt vala
mi bizonyságot venni; 1nivel miképpen tci�

� tettek-meg Superintendenseink, '1 kik által,
.l_ . I ,• 

,. 
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a' ·régibb.idókbt'n, az arról fzottó Ír�·sok el:.

. ' 
; 

vefztek� · A'. Patai István Sáperintendens ál:. -
tal 1612.ben hozott, is a· Kövesktíti Zsinat;. 
ban meg. erősített K:ínorrnk • valamint a• 
Kanisai Pálfi János áh•al Pápai· Zsinatban· 
i630 hoz.ott, é1 · á' Túl a' _J)trnai Superin.-

' 
iendenúa· igazgatására írtt Kánonok-is, a· Pils-

. pök' v.ilafztásáról leg•kissebbet sem fzólJá-i 
nak·; hanem azt 1'neg.határo.izák; hogy' a' 
Zsi-nat' Tagjai'h�·k; a' mellyet S.{ent Szenatus..
nak neveznek ·; i és a' hol minrlenféle Ekklé4 
siai dolgoknak kellett egyedill feJ-,·étettdni·, 
és el-véúzt�tf

r

i' / Prédikitorokból kellett ál. 
lani. · A.�.J!2&�gJ5,y_efzt.gti_!J?4 · ben tarfa. 
�ott Gyúlés után, hol a'. Vdágial\ból ; Fö 
Curátol"ok, _ és Coadjutorok-is. tdtettek; a' 
Túl a' Dunai Superintendensek vál;fztásá: 
ban-is réfzt vettek a'_ Viláii Urak! mint ez 
·a• két Superintendcntia' öfzve-olva.d:isa utáo
élt( Piúpölrök' liiJtoritijából meg-tetfzik. · .

· "Ta�adh,itltl�n dolo� �zomban, IÍ�gy
ezen Túl a' Duoa'i, és Feho , �s Alsó Du.
na mellyéki Sup.eriniendemiákban, a· J 7 Szá
zadtól fogva KánoMok fzerént jussok vólt

_ - ' :a' Világiaknak-is. a' Superintende11sek' vá-. 
lafzt,hában; ha mindjárt azzal nem élcek-is. 
Mert a' Ifomját, Kono_nak, vagy Canollt:1 5 
C/a.sium lévén ezen ,'3- .5uperintendentziákban 

_c,Uy Ekklésiai Tö_rvény Könyv, meJ�y fze-
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Yént az itt való Ekklésiák, igaz.gatta.ttak, te�
ltát · ennek 1-sa Classisának lV K·ánonjában • 
hol a� PüspiJ/r válafatásbeLi módról v-an fzó.,nyilván mondatik': hogy· a' Püspök' válafz
tásában a' Népoek ineg-�g_yg:Yezé�e-is meg·
engedtetik. { admittemu.1 et popult Collsensum) 
,P'gyan.ezen Classis' V-dik Cánonjábán, a•· 
mellyt1ek Titu'lusa ez : De Jare populi in e
'igendú Ecclesia.rticil � ezek vag_ynak : Po
pulum sea Stculares t:tiam· admitteildos esse in 
Electionem· Ecclesiasticorum; 's �zen okból 
a• 1''elso Duna Mellyéki ,. vagy Korí1áromi 
Superintendenria� Zsin�tjaiban m�g • is jelen
tek a' Világi ah. (e) És így ha a' Világiak 
nem gyakorolták.is a· Pü1pök -válafztásbdi. · 
magok Jussokat azon Superintendentiákban, 
a' mellyekbcn a' Komjáti Kánonok vétettek-_. 
fel -Ekklésiai _Törvény f{öryvül; de már 
162a-tól fogva, a' melly Eíztendóben kéízül- .· 
iek'ezek a' Kánonok, Kánonok fzerént jus-

- 1oli vólt nékik arra: - jóllehet sokan ezen

--valafztjst tsak annyiból-állónak tartják, hogy.
a' Papok.' voxaibán a.z: egéf.t EkkJésia meg„ 
nyúgoclott, mrnt a' Túl a' Tiítái Püspökök.' . 
válalztt.sában az Erdélyi Fejcd<!lmt:k, ·• Fó
Consistortum. ·' 

,., ·(é.) T11l a' Dunai. Fü,µö'ltök' élete BiJto�inja ol• 
ial is5. - 187, · , ,·· · 

\ ' 
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' A' Tifza ·Mellyél\i Superinten"de�tiáhan• 

lévo Ekklesiákban másképpen vólt ·a• dolog: · 
{ Ezek mintegy 200 Efatendók alatt tsak Es-
\ perestek által i�azgattattak : mert Melius

! Péter afatt ug_yan látfzik, hogy ezek az
i Ekklésiák ö tóle függöttek ; de - tsak hamar 
f Politikai 's mas okokból-is a·- Túl a· Tifzai

j Superíntendentziától magokat el-fzaka�ztot.,: 
1 ták: ·és. bár 1646-ban némelly Urak' kérés.é-
j �e, 's Rákótzi Györgynek-is jóvá ha�yásá-. 
\ hól, ·a' Szathrnár Németi" Zsinat azokat a: 
\_Püsp_ök �ételre fzodto-<ta: de ók ezt t-7.,34-

ben tselekedték ll'.g-elsöben, a' mikor. a� 
Világi Urak-is a' Püspök·válafztásban a' Bo'd„ 
rog Kerefztúri végzés fzerént belé folytak. 
- Akármint vólt a' dolog a' régi időkben; .
a' bizonyo·s, ho�y soha íni közttünk Ma
gyar Orfzá:,(Oll HiMarchia· nem -vólt, - az 
is _igaz, hogy azon régi fzomorú idókben 

- öröm�st is .oda engedték minden jussaikat
a' Világiak az Egyházi fzolgáknak , �ivel
ezek fz :nverltel{ Jeg-töb.bet az Ek.klésiákért.
· · ·. �• mi pedi� az __ Evangelilu.u Atyafiakat
illeti: Minekutánna ·az 1608-dik Ef'ztendei
Diretának elso Tzikkelyében meg- határoz
tatott, h-0iy mitldefl._ Valiásbeli Feleluzetnek
Fö Jga1.gai6ja Vflgy lJuperilltendázse légyen ;
akkori Nádor-lspány Gróf Thurzó. György
a' Duna Mellyékl tíz Vármegyebeli Evan- .

• 

• 

.. 



11.:K:ttL. ŰllGANIZ..(L�SA --.PÜSPÖKÖK. •·49

geliku:s. Papok.át,. -,és föbb Urak.o\l,t eggy Zsi
natna� tartására meg- hívta:: .. mcllynek. fő 
tzélja .a'_ vólt , hogy ott azon tíz °Várme
gyéknek Püspököket egyenlo akarattal vá• 
lafzfzanak és tégyenek. A'.·midón Lányi 
Illyés, Melik Sámuel, és Ábrahamides lsák. 
�• Világi és Papi Rend' voxai által ett mind
járt Superintendensek nek meg-is tétettek. -
A_' J7drallyai Zsinatban basonló�épppen je-; 
l�n.·_yóltak a' Vil�gi Ur�k; y�lamint még
annakelőtte l.598 é!i ·1.s99-ben ama' neveze
tes, Csepregi -Co1loquiumb�n.-ls: .. mellyben
lát\•-án Gróf Nádasdi Ferentz, •,hogy Btithe
l.stván. Superintendest az Evangelika Val-_
lásr.i vifzfza nem viheti , · helyébe más vá
lafztatolt. -·. Tót Próoán pe-dig, mint l�-

, . tánk·, 16.s2.ben a' Püfpökségre Cándidálás-
../ beli jus a'-Vilá�iakra-is ki-terjefztetett.

· A' Pá.tpiJliölr' ltött:lu_.régéröl, és Jauairót.

l• , A' Voxok többsége által. meg-tett és 
rendes t.a:eremoniával fel-fzenteltt P.üspokök
nek kötelességéről, már az 1550 efacepdóbcli 

· Toronyai Zsinat gondolkodott: azután-is min-:
den Ziinatok ,· főképpen pedig a· Debretze-.:
ni',. Zsolnai , .' Komjáti , és Szatmár Németi,
Zsinatok több TzikkeJyekbe·n adták- �löl a-.
�okn,iJk„k.ötelességcit és j�séJÍt; meUyek fo-. ·
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a.- ·synodus-beli dolgoknak el.inté .zésérol ta•
náis�oztak. Más· nap· •. Ternpl�n:iba men• 
.vén az·egéfz Zsinat; minekuíánnaa' Predi
�átzió ,- m�l1iaz aJkalrnatosságh C)� vólt al. 
kalmaztatva, ·e]�végeztet ett ,.· a"-� ils_pök ina� 
gai·ment-fel a' Kathedrába ·1· ·j mád kozott., c5i· 
a' -Cándidátusokat· a·• Presbyt.eri un�· fzfoe e)e ... 
ibe ki.állítván, és névvel.is ki•nevezvén, a'
Censorok által ·meg-visgáltatta : ·de ezen e
géfz discuratióban·�s ·censuráb'a·[) Ól·aga pr;e.
sideált, -vagy . maga· hel_yébe arra alkalma� 
tos tanúltt embert nevezett-ki. ,. . 

. A' Predikátort Hívatalra való fel-fiwte. 
lls:is a' Piispök·' kötelessége és· •jussa.· Igaz 
hogy az Esperestek-is, kiv ��t ·a• Törökök 
alatt v.aló réfzen··, és a' Vallásbeli háborgat. 
tatások köztt, hogy idegen Tanító ne úljön. 

·be a• Prochiába, adhattak vala.kinek· just
fzoros meg-visgálás után a• pre dikállásra:
de m'ég az annál fogva tsak Licen �iátz�s v-ólt "'
nem pedig rendes Predikátor. (" a...) Akkor lett
a Pappá, ha a' Zsinatban vi sgáltn toH - meg,
mind Tud�mányaról tJl ind er kö ltsérol, és
w' Püspök által _a' f�llyebb . n:iá r elo-adott
módon ordináltatott, vagy· rendeltetett, és -
fel-faenteltetett. Az., 14 i vált ·az Uj Prédiká-.
} .. 

' 
Lásd s (11) Lámpe otd. �s. 

. .  ). 

, \ 

I 
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. . ' 

torokra nézve eleitól fogva úgy· vólt, hogy 
a' Püspök' t�dta nélk.úl senki az 6 · Püspök' 
mcgyejébe. bé nerú D1eh�te_tt_:· :,mivel a·· �e-� 
,gyében tsak ·· az. incorporálhat vagy. ye� 
_bet-bé váJakit , a' kié a' Megye. E�t a' . 
.fü�pökök' Con'{ocátoriái- eléggé bizonyít"' .
j�k; meJJyekben azok a' Kérdések fel vagy-· 
I?ak !_tive , meUyekrol f Pappá lej_eod� 

• meg-visgáltatott: de a' Rend-is (Zt kíván-
/ . . . 

ja , és a' Püsp�ki te�iotet , .. � .. Cánona.' 
ink-is parantso)ják, hogy tsup�n. a' Pü_�pö� 
vegye - bé az új Prédikátort ( bJ Az ugya11 
meg-uett a· régi idóben-i�, hogy a.i Ekklé" 
sia Predikáto_r. ncílki11_ nem lehttvén, az Es
perest bé-t,ett. vaiakit .a.� 01aga Megyéjébe; 
_de o sem tselekedfe ezt addig, míg. a' Püs�

pöktöl a' Püsp9.ki Megyébe való bé - v•te-

(b) A' Patai ls_tváo Püspök által t6u-beo ho

zott Cánoookoak 26,dik Tzikk,elye így van: Ordi
nationt:m publfoo l•1c11 , in Gtmc;ali 'Synodo ji11ri volt4� 
-mu.1, eum con,e11,m ct iudicio Univ11rsitflti.1. Gelei Cá
no,efd,wlt' 15 .a:.:.:,, 16 di/r Tzikl.-ely�, ·- 1gy .Articuii
íuzta quo, r;:gitu, Ecclesia in Superiorióus teg,zi Hun-
go,úe pa.1tíbu1 Am•o I S9S ,oonfcrip�i. Art 1 Y. ordina_- , · 

tio 110n ;,,_ privato, .rcd í11 publico peragenda est lo,o
tt1mpor, gencralie Synodi in Msto.

_ 
- Caoones Com

jatieascs Class. I. Art. 10. et Class. ll. 3, 5. Class-.

IIL i· 9• 
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tésról Levelet netii·"vítt :vagy 'a•:Cándidátus, 
vagy ·az· E�klésia; mivel az éS ·Tractu,a-is 
a' Püspöki. Megyében vag, nem pedí.g a• !! 
Püspöki Megye .':'ólt az � Tra:ctusáhan. Ké-
sobben pedig, ·miker vagy a''-:_Töröltök: mi- . 
átt •. vagy egy ·1? 1.s - ben költ 't'i�almazó 'Pali 

. rantsolatnál fo"g°va Zsinatot a'Pöspökök nem 
tarthattak;_· Úen - fzükségberi nug engedt'e.:. 
tett az ·Esperé§teknek, hogy magciktól-is béf 
ve;h'esseoek · v·alakit: de az ·ury· ákadályok 
el-múlván," illo ennek most-is úgy menni _v«'g„ 
be·n ,  mi.nt az a' Reform�ti6' elein v�lt�· E' 
pedi·g nem tsak ·. :á1 Kerefat)'én ,' hanem a' 
Török Fejedelmek· alatt lakó. Püspökökre 

. nézve-is, mint oda fellyebb iáttuk, így vóh.
yalaniirit prdig tsak közönséges· Pap s�m 
lehe.t valaki a' Píls_pök' híre nélkül: úgy az 
{) Megyejében Papi iifz;tségi>t senki az ö tu-

,,, dása 's rneg-erósítése nélkill nem viselhet: 
mirickokáért az Esperestek-is, mint éi után�· 
na: való Tií'ztviseléii az Ekklésiáknak, úak �a•
Püspökök által avattatnak-bé _az Esperesti 
llívatalba. ·. · ' ·. ,-..

. ·:, · · A&· Ek'ltlésiált' visitálása ·is: ju'ssok és kö. ·. 
ielességek vólt _a' Pu.spökök nt:'k, éppen azon
idótöl fogva, hogy közttünk Püspökök kezd. 
tek lenni; mellyet a' -Tömösvári · vagy. To- . 

. .ronyai 1.560· ben tartoti Zsinat Cá.non·nal-is 
._me-g-h.atározott •. A' Püspöki Visitátió, ho&,y



. '

. �5• PROT.EsT. EKKI;.- H1sT. V. _R.? 1 
,, � . . . . - •• J • • • • • • • , • 

. . az Esperestit9,l O,l.eg-kpl�.ll!�Ö�t�.�sék, Genert1_-. 
�ir, és Püspö,kii1ek_ OCY;�Z_tcte�t�.- E.zen Visi-. 
t.átió' a!.kalmiposságáv.al :végÚe járt a' . .P:üs. ·
pök, ha a' P..rs�chká,t.orok �•Vallást a' Confos�
�ió fzerént hír�erik- é? a'. tzeremoniákban
nem tettek - é �álto,zast ?: a', Cfn.onok me.g_
tartatnak é?_.�.z rEsp.erestck.'. .vis\tátiói helye.,. 

sen mennek� é .végben? az Kkklésián.:ik a' 
. Pappal,. a' Papnak _az Ekklésiával, és eze,k:;. 
nek az Espere.sttel,_vagy an�ak e7ekkel nints ... 

· � baja?· az EkÍésia' jófzágaj n�rv-�.efztettek
é-el ?. Ugyan:�kko� azEsprr�stek' Ekklésiá-;
i.t, és .a�, fóbb, _Qskolákat�_is: meg-tekintette,
.és hoJ., mi_t ts.el�,kedett,;;�z,t_.l.füspöki vi� .·
sitálás' · Protocollumáha a'. véle. lévo N otárius
fel-jegyzette; �\ melly 'cioÍg���t. pedig · el�
nem tudott igazítani,· .. Ó'leg-ít�lés végett :�:
Püspöki Székre _vitte •. ;� Ezen j.llssáhan ·To;;
dai· dndrást Erdélyi Superintendensi a' Tor-:
dán tartott Orfaág' Gyt'ilése 1677 efztendo• 
ben e�képpen erósítette-meg: . Tordai 4�d�
ráma!r mindmiitt aaetoritása ligyen ,u · Or-

fiághan járni, millden helye/cet visitáÍni � ,1 

· mindenatt al: ö . Valldsán va!ó .Egyhá&i Sz.�'mi
/yelcet, Papokat látogatnf,,olttatni, tantta�i , re
prehendáLtli, i.s Z.foatukat ten',,i. ( e) Ugyan e�en
. 

• • • • . 
• • . r"" • '- . • • • • 

(e) Bdd Smirnai Pólykarpus old. �9. Gelei f]a.
· �vn 9:z. Tzikk.
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jus -gyakodás; meg'.:engt'dteten Magyar Or
fiágon-is; •mive-J ,sem az Ura1ko:dó Felség;
sem··az Orfz:ag:,:mint a' VaUas' fzaqad gya„ 
-kor1ását illet'o ,dolo·gnak, ennek. ellene nem 
fa:óllottak. · : : : :: T":::··: -. ·, .. :, . . -:- � . 
•.. ·. A' Bá:iaúági perel - i1 -:.: ·-· . , ...... · i 
a'· P-Uspök, és az o Elöl-ülése ·alatt tartatta·. 
tott ·Zsinatok e1ott folytalq miri'éf fogva va�_y�
nak-is fzinte a' Reformátiót�l fogv_a való Cá
nonaik a' Protestánsoknak, reellyek fzeréo.t 
a' Püspök, és-a' Zsinatok, a' Házassági pt"'re"."· 
,ket meg-ítélnkés el• igazít ni váltak kölel.c-

. -,ek: (dJ és hogy e' béli jussokat_ gyakórol� 
ták-is a' Püspökök 's a' Zsinatok , arról �ki
,klésiai Documentumaink bizonyságot tefz. 
11ek;·-. Már. i J.S58• ban, mid§n Oláh.Mik-: 
rló1. Efzt. li:rsek• .a' B�nya Városokat a'. R • 
. F.kklésía' kebelebe:vifzfza ak:arta vinni; ol!y 
-Confessiót írtak ezek, .me11ye_kqen a' házas
tágr61 való értelmeket-is ki-11yi1atkoztatták:
és ugyan ez-en Bánya Városok 1577-ben Ju
nius'. 7-dikén ismét Zsinatot tartván, abban.,
a' 9. 10·. l 1. 12. i3-di!I,. Tzikkelye_k alatt,
nevezetes Há.za,sági Törvényeket hoztak.

,. 

ld) G�J�i Cánon 65 66 67 61 69 10 71 71 73 7.\
. C;;:ikk. -,_:, 

. 
· ..



•56 . · PROT��-T. li:KKL, ars� .. •_V:; -R. ,: :, ,j' (e) Eröélyben pedig, Báto-r.i, htván Fejede.,)ero' Parantsolatjából 1..s76:dik Ef.itendöbe.n· Alesius vagy -Madár Die·nes,ErdéJyi ehoJle�formátus: P.ütpök , .  a•,· :Dáv:id; Ferentz'. .,d·dlgá ..ban öízve hívatván a' Református és EVi�ng., , Papokat, ezen Nagy ,Enyedj..·Z.sinatban Dá-v.id Fer�ntiet,: Baráth·· Katafüi.-nevti Felesé!" . · gétol el_. válafziotta. · ·-. Tat'ai, István TúhAiDunai Superintendensnek Ké2Arás·ban: álló .Levelei-i1·,�léggé� mutatják, - hogy o mikép•
pen igazított.el_· sok .. :Házássági. pt>reket: a'.ki alatt írattatván 1612.ben iat.Túl a· .-DunaiE.kklésiák n·a:k, igazgathára egy .:tökélletesebbEkkl-ésiai .'törvény könyv, .mint vóltak: a'Hertzeg Szoli lsi Cá nonok ·,·annak 29., 40, 41:,
ll2, 4�, 44; �z1kkely�i �!é�ge:r:n�tatj��' �ogy
1'. Ha.tanágt ·. dolgok el- 1gaz1tasabel1 Jussalleitöl fogva .b.írt a' Protestáns' Ekklésia.Ugyaa:ezt •bizenyítja .. a: Sem·tai Zsinat' v,égzéseinek 6-dik tzikkelye, valamint a' Komjáti Cánonok.' is·, 'mellyekben a·_ Háza�sáj!'i-pereknek. el. iga·zítása f'gyenesen a' Püspö-··:.: · ., ,· • •· .. , -�- ,:, ki Zsioa-

··-1 · (t1) Prtl!liminarÚn %U . tJ�ner. ,mterJuchung_ über. �ie R�cl,t• d,;·PrúttJst. ·KircM in Yn1arn, pai, 80 83•



EKKL.:.OR'GANJz-ÁLÁsA ·�.PüsPöiöK. 1:s·1 
ki Zsinatokra vitetni rendeltetr-tt. (f) Ezen 
.osi � _ és eredeti jus�át a' Prot. Ekklésiának 
és"- PüspöKöluiek' az 164'7' efztendei. Direta 
töváb-br\1:·is:'1neg-hag_yt-a; eit-·t'évén a' 1.s-dik 
Tzikkcl}'tzerérit Törvénybe ( Evangelicis_ de 
vigore Articuti dnni 1608, ante Corotlationern 
ad; primum. editi, Üt • Matriuwilialióus iii asa 
C(itúvet..o per,matl_<:ntl,bu.s .. Mtlly T.örvény!::v,é:;; 

· delme-, =mellen· gyakoroltá�•il! · ezt a' jussa.:;
kar:�•, Püspö�ök és · Prot. -Z�inatok : mint
ez ,-a' Gele�- Cáponjainak. 1.S; és 16-dik Tzik-..
kelyeibol� nfellyek 1647-ben hozattattak;· 16„
49 pedig a' Fejedelemtől meg-erosítetve ki�
nyom tat!at_tak _; . végre, a'_. Kassai :-1668,- dik

- Efztendöben, tartatott Zsinat' . végzéseiből-is
meg-tetfzi.k; ,hol .több· házassági. '.perek.-for�·
dúhak-eló és ítéltettek-meg. ( g) ·. :: , .. _._ ··r 

. ;, . · :(/): P�o�t. :. v1.' J�dicta Kt1n��ali Synodo caus,r_� . 
o,;,nes tam matrimimtalrs·, quam lllia:, Forum Eccle.

' ' 
. 'iiasticuni concerrimtos� discutientur., · Pril:iim, pac. &6. 

'-- · Clas.s„ 11; Cap. a Cla.11•. "• · Can. 8:'"\:.; � ; · · •_\ .. �
''. l". ; (.gi 'Práiimi�ari�l'I pa1. 8,3 '....; 86� ": : ! ' . ' . . ·. ' / i 

;, .... t,:: ··.,. .. � ... t.J:,,·... ,;: ·-· ··: · 1
• ,· -.·: 1- '-;.. 

r 



�: � •�
r 

• • • • • -0 0 1 \ • •• • • • .,. · •: "'• • • • "'• : :. 
:24- • .l ·. ' dd •• i .. 'LI� §.· .,., - ,. \IJ· l · ,•. , J1 

,i í� n 1 •• ! ,. ·, I .•. :t :� . � .. ; � i · - . · · · � � : : :/-. ·.: ·: .. 4 „ i :. � · 
Á' .erotut.án1- Püspöltölt• Törvénnytl�il meg-era_ •. 
. . - . � .... ' . 

. ' ·- . " . 
. \; 'I.Ített Litele1tnelt, ju,sailuialc, '.s. ltötelÚ.sige/11• 

�-,.,gyalto;/áJdnalr ·e/lent �o-ndc/t;�\flómai i!,-gy�

i.:.·,n A' Pü'spökr -Hivasal tsak hamar a' ·Re-• 
for-níáti6 ·után fel-álfítatott Magyar és :'ErdtHy· 

, Orfzágban:; de a'•minek · Orfzag' Törvén'ye 
által, való ·1neg .• et'ósítése itt, 'ugyan is6;;.bai1�
amott pedig- nem· «Iébb mint· 16os-han·esett.1 
meg.; illy határozást tévén, a': ({irály , • és_· ai
OHzág'· RendeJ ·: :a' -Státusolr i_# Rendé/t _ lc,i)ztt• 
még-esh�ta gyl).lölrégeltnelt _;; · '.t rgfiizetiu11igelr. 
neit ettávo,tatái<lra�: hogy •müzd,n.ik Yalti.'Jna� 
a\'�inag-ci- Fclélteze.tbéli lgazgat'cf; Fejei:; vágyNim 
peri1lttnden1�i .. ligjenelr·, .vig�ztetd t .... iE�. k epl
pen törvényes lábra �llítatván Superinten„ 
denscinknek létele, 1öt hogy azok legye
nek, parantrnltatván-is: a' Duna meJJyékert 
lal\ó Evangélikus Mágnások, Papok· és Fo 
Nemesek, 16t0-beo Martius 3-kán Zsoln.íb.a 
Turzó György Palatinu, által meg„hívattat
.t_ak ,. és itt, tí� _V�rmegyé�ben.fekvo Ev,ang • 
. t4�)ésiákna_k .3. • Súperinten_densek' tétette� ; 
· 's.: r.gyf.zer:'$miod a' .PüspöJ\ökne-k. ju�saik is

kötelességeik. i,- ·m·eg·• ha(ároztattak •. Kevé1
napok múlva .. �z.. E[.�tergomi _É_r,e� -..és. Kár
dinálii Forgáts Ferent�, a' •Zsólnai Gyűlés" ..

J\ 
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'v.égzéseinek , :és fök éppen..a� -f.QJöpökök l�te-f
léµek., és n,eg-tételéq��;,, �t.'�.l\ .. P .�Qól -mon-::l.
dott ellene, µiive.l; az n_-ern. hár:om ·Pi:ispő.k':�
jelenlétében esett-m�g ;. a· �i� f P.rotestán
sók "'az o . princip_iq_'inaik ri.�:i-Jn��<�em-j_, --��-r:� ..
tanak faükségesnek· lenni. E�·en protestáti-
óját az E.rsek Nagy S_zombatban ki-nyomtat
tatv.�r.!: ,és �· .t<.>:�?-�i: Te_mplo

0
m'.;.,jtaira :J\i

fzegeztetvén; mi�ön,láttá� ·a' Prote9tánsoll,
hogy abban az állítatnék, _hogy.;p� �.z. h-ten.
a' .-Ha�a, a' Con�iliumo�., :yaiiJ;j_na.tÖk �l-,

1 

l�n. ·tselekedtek ··-akkór �, ní'i°kÖr Zsolnában·_"
, • . ,, . , · ,•, •,•,,.,; l•, , • •.�,1/��

Püspö'kö�et tefrél\_:�::�s_az�k-riá�, kötel�s sége-7ikrol 'Kánonokat 'hóitak , . SC>f 'az ,Isten; Ek;"'., 
• • • •• • • • • • • • • • : • • • ' J ; -� klésiája' 'há'boútójinak ·, . és sok . t.fvelygé7 ..

sek;te�jefatöinek �evezt�ttek' ,··.•s· �'ég �2: _Efi;: �
-k lésjából való ki-rekefztéuel-i, meg.feny·é�� '
:g�ttl'ttek: lÍjrá a ! )> aiatinus á.ltc1l �_"fzve-gy.űi•
teuék �• Zsolnai Zsinat'ban J�len\óltt_ ·Mag•,
,nások, Nemesek.,. és Papok, �s� aJ.l.nak v�g�1.zései _mellett, :s �a·: Kár�in.ilis' .Pf�tes_tátiófa"

. • ellen· egy velős :·a;i!�ntö befzédet Jrtak, _.é,!1�ü•p(!kj�:ik at.pjüssaiknak gj_�korlá��kba�.
meg�inaradta�:}\�f>\�9-�,2-ben Sept; elso ·n�p� 
ján újra_ ngyan·;a� �E��g.elikus�k Sze.mptán_
n_a�Y.. fzámmal' ö_f��-�;gyuJvén, :f f;üspökök
r�t, .azoknak. j_Ü$§atkról/ _és -�_br�ie��gékr:öl, 
•, --�gyc_bekról-i �, 'íi'�v.e�et�_s J\�1·�.� í_�-i ·T·ö.rvc.:< 
11y,.e'két hozt�� i!gj; )_selel\e4t.��-)gy,éb" réf��i�,
. -.:- · · :--\, "··· · · ,. ,_ .... ·· .,_;;;·· ··· , --- � .--•n ! 2 = • • � ',;..;, 
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•60- , · · PRoT·1fsT: EKKL�· Hrs·-r� :v: 'R.; . ·.; /J . 
. �en-is ·�z Orfiágrrak ;' nÚriél1a!:.:f{ét °Feleke:zet•' 
béli Protés'Mn·sok··; minr-�z,- 'd1·)fcvezetcsebb ·: 
Zsinatoli' L.1is'tromából viM'gó•s!_ · ... · i 

.. • ,' J :.:( • 
'· i' ' . • .. � i ! -· ' :- '. , ' ' " ; •·; ; Í ; - t •-; ,..,, • · '. ' ' � � ! '� ·, : ' 1 ; 

-··1.ásd;'flüi; Diplo�n .. ' pag.'.�4 ·_;_ 3, Fr. Kazr'· 
-Biit. Regnl 'Ífling•rill! : pag. :',,i 9t,; •f:' .. · · .·· ' 

_,; ,. �
·•-i!r.�.: ,.:··,q :,,:.:;' .: �- .. :, .. ·, ... �r ."1�: ... ,: ;:t.J :�,. · ... ,·,1 r·· -i, LII ·s· ·••r,.,. · • :-.:-. i-·.·,.;, -J:: 1 r;. ") •• \1Jl,,. i , 

•• , •• "'..,�:••• 
• ., , •. -

· . , . , .. ,�- . . j . · · . , . I .. -. , · . , , . , .. ,. 1 · :1 '·Pil1p�lrt-·/J18gyék fiám�ró'I, b. a:ío.tna.t ·. ·
· · .. ·, .. ' '"'., . /r . . . d ' . ; ···1 

· . ' . • . . . ., "'! � 1
• · · ' · . . · ., • ·i-ttT')l esero .- · · · · ·· ... ·"' ··

.. -, . ,t ;"', �. '.. . ' . ' ' . : ' ' . . ' ' ' ', . ! 
e:'. Most _tsak' négy Superintendenseíkvagy.;: 

Ji�k a' '.Ré·fo�mát'usoknak,:-· ·.�z. Evaegeliku�; 
sbknak-is: éppen' .ánnyi; �hane� �a• �efor�á�� 

-1ió:':elein' ,·. :es iiÜg a'· k
0

ésöb �r Jéfók beri-i's,° égj< 
gyi-k Fe° i�k�_�etnek· ö1t •�, hat Supirióten_d_e tj�; 
1ef,." és s'up·�-fini:�nden·dáJ�k -�ó1.t.1k., : N e\,e •. 
�-eté_serF ·,.<; �-:_':_::·

.::·._. · _,··· .. :.·. ·•_-i � ,_-·,: .. ,.�:-�;. - . A' mi ai ,&,angelixufo/raf illeti: Az ö . 
.. · •/' 1-�o_ Po$·p�fkségek vólt �· 'Íi'ti a' D?"!-�i;.
m·elly�ez tartöztak a,' R_ábá�_· fellyul és· :8�'
bá�:·alöl 'f�kv� Eva·ng. Ehklésiák_. :. � ., :·· .. 

1 

.,,,, 'JJ-diJ< Püspökség vólt a„ P."ági Püspö'll°sg;· 
. ·•. • . 1 • . . . . md_Jy a'. Vág' Vizérol neveztetett Vá.g_i P{-: 

;ú,Etai�di/'v-�gy' PüspöÍ\.i :Megyének, melly
Liptó ,- Ár�:; Ú Treuts;i�· Várm�gyékre -tér� 
jedt�ki._ ....

... ":·-.� 
, .. _i ••• i - e(� .. ·--·· •.. ·-_-�-�·-.:�_-_:, 

. 111.,n�. �üspqkség '\:'óit a'_ Bánya Városi, 
(Districtút Moi1ta"i1Us) hov·á tarto�tak a' Tú�. 
r9tz"r··,-'Nogr'ádi'�.Zólyom:r�· és Hont_.Yá-t-me:� 
gy'ik�e•�/"i,�vt f Eváng� Ekklísiák. . . . · ... e 



I 
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.:: :·1 r1 ,v-dik.P,i\�ppkség •:YÓlJ �·:-f-01.qfii ,. melly.
_bep_.yóhak. a' I>pson' Nyi l_i:a_-,:.�fis·inars V�r
m��_ye,i. Evang'!;.·E:kklésiá�::; i !"irl(!I ·e.zen. leg� 
.�Ö.��l_ebbi három.J�µspökség-��- ,1:6-10 - b,en- -• 
;Zsolnai. Zsinatban állíÚattak-.fel-.it("· . ·"'· ,, 
- . . . . . -- .. ,, ( - . 

:1 ., l f :_,}':.djk Pµs,pö�sfg vóh. :�; i.1-�.;�pe.ri;. -mrlly
.S-i,c.p�s és SárM ,.Jlármegy.�kr�i-. t,erje.dt:,. ki·; 
;9e•.:a'; melly Meg_ye ,.,Ti:ft,a_- /lf!e((rié/;i,ze/c1is: :nt.
:ire�te.re,�-.-::.E-�t.�; P,üspök;i :N e,gy�k: -1610-,Qep 

- •Jl:;Z��j_t1;ii Zsin_,a_tp�Jl.:r�f?�«l��t.r�-� •. f'J ekképpe·i,;
.VLl>,�roly-'.:P?l:ant.�o�atj�bó,! p;�.�_i:g:IV. Su,per!
-i !1 teode,Hiákra,,ofz,t/lt y�n-feL!Jl ! n:ge_1,1. Ev ang.
�kkl�siák, azoJrn,ak;Megyéj vé.gkfp.pen, z:741·
.ben :-a7., Oríz,ág' Qy._Ulés,e'._. �l)J;,ln\��o.sságáv.al
pijt�r9ztat_ta!, '.1\-Í�y,,:m

-
eg.; Q1inf,.�i9,� mo,t�i•

-�;igy,�_ak:�. '7t -K�ér�::-.�f�fly.o_;Q !R�qig_ ts.��
�gy,- :.P_üspök ,ált,11: ig_azgat�a;tt��J::·•·�:: Evang,
���,l��iák •. � .:!l ;;<: ::.-;-.ri.:i• 1 ·s ,ü·•: ·::. ·::
:':!,-�� m�i pedig ·°'1:' -jMagya.r, iP.,rf:.4gLR�fur�_,.,;
.,r;i .::.'. ..... :: '-._.;114,ttao!ta_t. ill�ti.::. · �_,:,.,J ... ,:_._,�1éj
-;:1•� .J-so és'.a_· .... nevd m��d �;.ma_\·l"!apig ine:g� 
�a1:!ó Sup_erinf e;r_1;d�ntia. vagy.: P;usp_ökség :vólt 
fi,\ Túl a' _.l)um1� �-!,U�.l.l,YiSopl;oQ ,1 Víl•·, Sz�
Ja :�:. S.omogy.-;i·::Vie{,.z;p_réq, :,.,.j'e:béf.,. -. és Gyór 
_V_ár�1e�yékre. terjq<;ltf ki;- -tneÍly,Qe.n:.e' k·öv.et: 
�e�ó •. K�per�stek �vQltak--; ,a', /!fpp,ro!J,. és• Va1. 
-:Vá,;��gyei, _-. vagy, Ó,r�égi.- ,". -;:-:-:-,,( 8·zalai : vagy· 
1f.1.�r�lri:&i_,, _-::, · (,!.J..�ogyi, · taelly :· �-•- líuposi, 
v;fgy Gyöngy�-!: _f!Ze{(�lti, ;_és_ 8.�_ige_,v_ári Pro se-_ 



· i ;u1� .:c�í>ii·birÚT. ;Eix.�.' ·HÚ<i-';' ·v. R.- · •.
··niorságekra·.'v6h fel,ofztva' ;1'. de '·i·629-b·enKa
"'Í\lS·ái Pálfr•,János· Érsek·ű_jvár.i Prédikáfö'r1·,
·iJ Ttíl ·á' ,Dunai Supúintendens·alatt�a'·T-ö_l-

. 'tÍa Várm'�gyélié'i leg-·köieté'lfo:·eso ·s�mogyi '
. ti zen• nyólt�l'.;·:Ek!J\!lésiák :, a'l, : 1Düna' · meliye}ú
·,$áperi ,jte-n d�nti Ah:óz kötteÚe:k ·(: mín-a'azáltal

. :rii·�g:i:ii:6s!lldHt ··EfztendöMen�is;/:mint ,a•· Kát
·hcJJi'ku·s .. •:.' $tát'Úscí"kna'k·'';.'a•·· Prti't'i ·Státus�. ellen
i!J:681 � b-err'.l!sa'l.}eop„old.-:ff.ir'ályriak bé•.:adou
�Va1d·iábarf e1niék'.é>ietheri ih'ágjiatott', : ·mintegy
·faifz:: -E'1HUés'.iákt �·Mt�k- 1 :·, n�---: ;;Só'm OJ!_yságbari.
,Vefapré,iW Espijré1tség -�� :tfréHy: •Bala'toninaYr-is
füva.tt-at0'.t:t;=:·.a�•: Mez.öfoldi/ ·�agy késobh'eh
Pitth'Íar-t'ciiítl,SÍ't1Úlly •régen�-, mint a· Vefz prt,
ini E:rµe�est'iégtiez tartozott :Megye, Pro'sé�
ni'orok: altal i'ga;zgaÍfatott �1

' d;e r7 43-ban ir:eri'
des Espe·�estÚ'k'gl:v.alt.-·. A\ Ciólra-1.-tfi ,' 'melly
l 710 után a' V t>fzprém és Mezőföldi· E�péL

·-restségékh-e.z:·kőtte�ett-,".' · VégeÚtre ;f; Pápai

Eeperestség -·· 1 :VT--dik,·Károly' parantsolat
j·,lt>ői: �Sa:periíitenden!tiái, ;_ · riigfre: ofa-Úatat-

. v:in·;�1-e,z:,a;;-Sup·eríb1enden�i.f íf-Felső Dun·a

m�fly,ék,ivel, ú·�.s-'ben .. öfa-ve- k-0ttet·ett-. .:.:.:. Elt
p·edfg ·:tzen .. $·u�er--inteti'dé"nú'á , áá :··Ekk-léaiai 
ig�zg� t�st;a·n :�\t:Jsóben . H:ertz·eg -Szöllosr; ·-:az� 
atáh K'.öv'e'il�·kúti,' :azutá-n í á' Kanis•ai P álfija Já.· 
no.'li··c1latt�P.lpán hozotf, .. és•_.végr� ··a'. két Su
P·"'rirH<rnd·entiának egygyé,Ie-tt efzve'..olvafztá
.ca 'n (,ln-is,) a' /K«imjáti Kánonokkal. '.�-�Ne-

' 
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v.ezeteaebb ·Ekklé5iák, -melly.ekb en ;(sokfz.Gr\ ·
·' Püs'pök ök;- •.és; .Esperest-ék�i-s ·lakrak, · egyebek
köztt · á'.,r·égfTúl ·a• DunaL-Siiperintenden.tiá�
'bán '.�óltak: a ? :Német _Újvári," ._Kófzegi ,· -K-ö.:
·vesk.úti ,:·•Körm�mdi, Egerfz:egi, Szo.mh-at"'
·heh� Alsó- Lindvai·, Kia :Kom:!'tr.omi, Verz!· · 
J>rt!nÜ, ·Pápai·,- Sárvári ·EkkJéf>íák :·: kö:Zörise�
g'Úcn· pedig háriy Ekklésia .. ;�ól.t «;zen: SCJ•
-peri:ntendentiában, azt Lámpe �:mint a2t ,E,.:.
pei'estek Laistromát- is; i'gen :.híjánosan_ ad-
'r:á' :_, ·.-e·I o·'· ,· ·, . 

J

0 
·, ,· -,· ,· • • • • 

• • t , : • 

: �•.· •.j. :r . . :,�.:;;·1 ... 

e!,.· .. · lt Felsö Duna Mellyélci Püspökség, melly 
J{év,/f.Ómáromi, r�gebben pedig Mátyus-földi�
"és; i Sa'mar/ai ,Püspök ségnek .; _  is·.i n.eveztetett� 
·Ezen Megyéhez tartoztak. -a�· Moson ,:iPo ..
1·011', Ko.márom �·Nyitra:, Bars,,: Hont,: N6-
·grád, és Efztergom Vármegyék:;. '• Vég Vá- ·
rak béli Reformáta- El\klésiák -,, i' mellyek·· ö.t
Espereatségre ofztattak.fel: úgymint .a' ,Sa�
marj11i, meHy elofzör Mo-.ór,iirnk-is' nevez
�·etett, -· ·Rév ·Komáromi, mdiy·nek egy rét
fzeböl utóbb a�- ·Tatai vagy Gyori Esperes_tség·
lett",-" a· .Komiáti. melly a· XVII dik Szá ...
-zad' k1 özepe - tájári :köz önségesebben Ürmi�

-.nyinelc, és azután· Nyilcinelc neveztetett,·- a� 
Barsi, �- .;t' Drégel Palánlti, vagy Nográdi

E1pere1tségek ," mellyek a' Komjáti Kánonok
által igazgatratta.k,·:.·- Minthogy pedig tsu_
·páh �a• ·._Tsalló- köiben 3.oö· �roteatáns Ek�

. . . 
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kléaiáknéil-ia·.töhb .vált .hajdanában; e�---aJ 
Superintendentiá ped·ig tsa� j:n,;igában:.tekí:n; 
tetvén-is· ·igen _-íz-élesen , '::és: 'ó'llJ; JVidék eln� 

. terjed-k i_, ,melJyekben ·.,;,:.-a,' .. ·:.RJ:fo.rmát.usság 
magát etosen·m-eg-.féfzkéhe::·-látniivaló, hogy 

· ·mikor Lámpe. tsak lzázötv.ehné'gyc A�y3 .Ek :

k-Jésiáka·t ír �·.hogy vóltak-. ezen::P_tif,pöki;,1�.e;

gyében, 3z· igen híjános eloh adás;: a;: ItPÍI}.t
hogy·. :azon,. Superintenqe.nt-ia', régi.).eg):'�� .
Könyvébeo:rievez.tetnek:is me:g: sok olly E:k�
klésiák, mdlyek

_
ról ½ainpe semmit sem faó:U;.

Egyébaránt:az· itt v.irá,gzott. és· n.evezt=tesebb
Ek:klés'iák vóltak: a'; Samarjai ,, .. Haláfz.i, .·N.

Szombati ,: Szent�i:, -Mosoni·, 'Úvári , Rév,
. Komáromi�: Tatai,. Ürm6nyi:, Érsek Újvá·· 
·ri_:;: Komj.áti., Lévai, Sallói ,, Filc.ki .Ekkl_éf.i:
ák/ -· · Öízveköttetett az a' Püspöki :M;_�gy�
a�, Túl a' ·Dunaival M·ijor Kot·oi':ht,v�n Püs
pö'k ·alatt .... r" .: :_,'•. •1. .-,') -,·, ,· ·.·: -�. ·:: 

-: '. III . . AlsfDaná- Mellfdi, Pi�.r�ölrJefg, .. J.�.
1607-ig a· Baranyai Superiotendentiáva) egy
vóJt ; ekkor pedig .a'. Rátzke.viben tartott
Zsinafalkalmatos�ágávc1l a· Bar.án.y'a.i P..üspök�
ség' neve alatt vóJt.Superintendentia két kü:

lönös Püs-pöki- Megyékre (zakadott;. -amaz
továbbra-is Barany,1i, e• pedig FekvéséréH
.Als6Duna Mellrélri Supetintendentiána� ne- ·
v:eztetvén, és ide. jár1.ával ugyan -ez He.vea,
Peet ,. Pilis ·-,·· Solt',. Tolna ,: Somogy és .r�;

. . . 
. ' 
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h.o,)Y á11megy��r§:Jer.j e;<lt-kir. C7'"" _Voltak 'ben,
n,�. �t.Esperest�égelhi .3,' f(,:t.rk.t;m_é-ti,-yagy C:r.e.tt·
lidi, Solti; .. yagy:�::P-4!dJevi ;,.r-.Xö/1tai, Fd,é_r
iV.á,r{:; yagy_ fÍ:-;B?«JaA és -J(átz.i ,1 v_a_gy P;st
�úh �-elJy. lf,r-d];_ h#-Júginelt.•:h hívattatott;
,ruíg��m:'.1629,,beti.:Scüóogynak :T:Q.1nával h,a
.tár.o s;; r éfzébe_n fek_v)t.ti z .enlJyQlt-�. �Ek k-lésiák,'
..P1rédjkáto.ri ;, Simtf'!d.�; 1'J-;1�há�:ekk9rj_Pü�pök
-�ö� k,öv:ettséget küldvén,� :Al_sq Duna Mt�!
Jy�.kl.. Superi.ntendenti�ho'z .. való köttetésfrt
�:önyör.ögte,k ;· m�Uyet az akko.ri T.úl a; Du
na_i?. S.up·�r.in_t��4.e:ns'.-Ka ni&ai J áno.s' �eg-egy�
gy.ez;é�_éb6J,a'- k.i11e�, Pü�p.i,)ki Megyéjéhe� tar.
,.tpzJa,� , .· meg�ts /ll}i�u:t�i._. ·-: '.. �Lám..pe fzázt:i:,.
.z�k.ét .;EJklési_á,k�t említ,,• -4:ogy'. vpl��k ._ezr.n ·
S.uperintenden�i.áp�n;f de niiv_el e�eQ. Super
i_1>t�ndentia l{is-"'., Erté'il' fogva_.:a'. S.,omogy kö
_-1;epéig.;,. é-s Vá�ztóL·-.fogva fzi.ote: Bcl�rádig
·tr_r;je.dt,h i: .látpLva_ló-, hogy illy nagy ki-ter�
j.ep,ésú Superiote:�4.entiában · több EkkltLiéik-·
�a}{ �-�!ktt lenni+ �.:.minthogy 16.s2-d ik · el'z.:
t_erp_ópen fzázhatvan -:el.Y,y e�en_ .. Megyében
�év2 Eldil�siákat,fz;áml.ál- elo Patai .'Sámue',
akko_ri • Superin:t�n:dc;ns.e ez_en Alsó Du_n'a l\teh•.
ly�ki �llp_erint:entj��:t)�wak t �s.így .a' Lám-

,.,, péba�n ·elől-adat� �(ljstroma e�en �uperinten".'

dentia beli_ Ekklésiákn ·1 k nem tökélletes ;--. ·- • •• • . .. • ., J .• 

-�•- neyezetes·ebh Ekklésiák ., . hol töhbnyir�
· Supe1ünte�de,nsek ,_ es Seniorok laktak, vol•

\ . 
\ 
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·tak egyebe-k köztt a· Rátzke�i'i :Pesfr/ket1i
·ke mt:ti , K.örö-si ; Czeglédi.,· Szólno,ki:,J Sze..._
· g't'di, és. Tólnai �s:a'··t. :·tkklé-siák'� ·,,,_ :, :,,;,�:.
· ...... • ·Mivel pédfg ·a' Pe·stir 1vitlékeken éppen 
·akkor Piis'pölü,·sködött Balti>nfi Á(/Jert; Gzeg
·Jédi Prédikátor, ·a' ki inét·J\S:62-ben.:is: élt:,
'mikor Sztárai· Barariyáb1ú1·; 1e( azután· Sz:e:..
gedi; nem;is íriltik ,· hogy a!•,füiranyaí: Pli-.
pökök· , a•i Peúi :,vidéki�: Ekl{ lésiákróL,: �e·gj,

· :fzóval Tál a' -Dunán ,i;i.•· Ihfna< meotiben,fe�'.. ·
·v·o Ek klé�fákról, 'mint,.. :.r�te'gyéj'e'kbe· ;tart-dl 
·zókról gori'doskodt�k „v6Ína-;; ·•st>t ·mikoi'. Siz,eL
gedit tn·eg!,te:if�i•k · Puspöknek ·,;az_t :'mondták·,
·hogy ö'·•az· ·egiji-BaranyáM'k :légyen ·Genera'
ili:,·,Ptúpölrje, m�Bj,el a'· Pesti Vidékek :ki Vagy;.
•nah I zárva', ,és az o Megyéje a' k'ér;-:B-�rá:
-nyai Ekklésiákra terjefzterett�ki. · -ls63-·ba·ri
}ledi•g Hátzkevi-be jovén · Szeg�di laknf,:;·it-t
·i's Püspök :vókó; ái ·mint-h·ogy 1.s61-be·n · .Ke:.
viben · :.fiá'.röt:n··; lfjal(at'. .·fzéntel•t• fel: ·ii·' Pr'�diL
k:átó-rságr;i��; i(gyde: éppen e-kk'or Bfitilti ·Ist

váii ·-,é�- ·µ�;rúíizartt·, .Jllyi'.i- volt'ak- -a· Baranyai
Plispökök. 1 :: 'Mind e:zekbót: -a'-- következik ,
hogy ·,nás Püspökségn�k'.ke.Uett fonni :a•· -Re.;.
förmátió'•·elein: él'· Baranyainak•., :másnak: ·az
Ahö ·oana Mellyék·inek: ni'ert :ha· a· ·Bara
nyai· Püspöki· Megye egy vólt ·a• Reformá
tió' �Jcin :a' m·ostarfr Duo·! l\ÚUyékivel'f �1-
vén- az ·o -Püspökjök, ·es :éppen ·az o ·Me:.
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�i,féjekben,·elven, :: __ . a-z'oinbail"� a' Mégye, 
:határja':seni'iÍevt:kedvén se'mmfvél-is ·_;_ setri, 

· •mini' S'ztára1 ,! �·z· Ekklésiák'· refoi-málásúa �}!
'vagy 'am�z';'v:i_d'ék�e · S.üge•d•i •'el-nem _·n:ien
•,;:é!"I·� minden-Jidig már'ekkor 'j'obb r·endb�
;�ét�ttet_vén mi'n't vóit az· elótt· :.- más' - még
1pe'di·g· o kNulötÚ még két Pl.fs"pököt nem
"ieÚ vólrta :nai�ú1ya magánák",'_'.és· az· o ked
;\ielkt"';s •:tnindeilektől ·hetsűltefott' Szegedije
�yak:ára.·�·- 1M8st:·ellenben· .;: mi.vel Sugecii
•R'a'fakevibe\ 'ióifot· r'ná;s Mehy�beli Ekklesiá
<}j:;a ;. jőti :lakni':: kéntelen vált' a'. B'.aranyai• St�., 

-�i�·rfritendentl'a· annak helyebe·: úf ·Supeí-in
·d'enü ·tenni ·n1ag-ii�ak, .. •s így: tettek-·meg_ E
fték( istvánFPiisp�kn.ék ( �::_:es',:ugyan ·_ek�
ltör··1ájban; --ak·ár! r'éfzre· fiakádásb.ól-, ·akár' á.'
Még'yeb�l i_'s'.ő·R Ekk!Úiákh:ak 'j'obb·an való ·i
gáigatharása' :níeg-gondolásábóf �· :�kar végre .

. ·azon okból�-· 'h'cigy · a'' Baran'yái 'Ekklésiák;.
. nak vált · mÚ azori ��y i'd áb6n k é.t P u s pök-

Jök! 1
/ tígymint' St'tái'ai é� S�<"'gedi; .t.étetétt

meg :v eresmarthi lliyés-·i'S·' Baranyai ;·Pas·: 
pokt1eit;;, ��s;; e'zeHi k·ét Pih pök' ; i c:•·s áz o ré
fzci ken, N"alók 11 egymással: akár < á' Me'gye' 
nu;g-·haur·ozá'sthf, ·: :akár -·-éiz: ')egjfoásra való 

. reg-i' hor·goláshót:�fzve - ve'fzV-eii '.? úgy-·merit . 
a-z lhrie�fb'ék�ilt�t:ésekre a�· ttiár„ Baranyából
�i-�koltöiöft.�.- ré� a' 'Kevi vfcl'ékerí Püspökös�.

:.. 
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Jödo Szegedi __ ;: •�,,mi vet a�. ��t„ R üspök. �p.z�t 
_µgy jgazítot,t�.�;�) ,f. dolg_o_� , . ., ,�Qgy eggyi�.�t 
·_a' felsó � .. rµá��k•�f az,. Al�.ó_.Ba;�nsána�. t��
. ,�-n�e g M egyés,J:iispöl\ j énel\'.: ;l�t11�: v..a)ó,· h�gy 
.más �üsp_öks�g,yól.t �• ·i{e':'.i ,,_,ir;iá.s ,a· ?:ata
��-y�i � t,�:e�t h:a: •�t�s �em ,v9lt,·AKY. _Sz� __ g<;q.i 
:magát. a' µiaK� !Vl_e�yéj 1h9_l,, ,.��r,t,�.- k L e.k:l�;<;>r

1
; 

·,.n.��t .ho:g_y..�m.a_g�t, ama' ��t��;t}f!t -.9/w,:-Epi
lC<!pusdtzak tf!l,t_e;_.Y;ólna fpp,�!)-�d'/�m _hihet93
mive.I. a', �bo.,r-EpJ:tcopn�_ aj�M._i;_troeo�i_t:��1.1.• 
ls.: �egy�� ,�1)4tS," fö .. P�spöik

1t.:-�'.o�a·:_rre!!l 
' regulázhatta ;, mi�� itt.Siegedi Efzékiv.el }é� 

,# � • - • • t ' . . ' . • • . . • • . 

Ve.resana·rthival .tsel,ekedett, -:-'. Az�is figye,l.• 
-�-e-tess6g�\•:��d��e},, . �;<?g_y :�fik;O,t}Y,iról.- SQ�
�ol nem )r�Ji k : � hpgy. -�• );J,�l'.a!lya_j ;, f �-�P9r
köfmek' Ch.o.r-Epi·�_c9p,us.o_� 1�t-�:1(:óJna:r, �ohm
-�zt íg_y , kelle .n ,vóJ�c1 fel,-j�gy�z�i �- h!3 .o::.�� 
.ra�yátql fil�gq _.��pök lf��·- �?1�11+ . d.f:' S�e_.. 
gedit . ,. sót :Sz�á.r�it·sem .n�v.ezik. az irrik,a' ·
.resti �idéki . .'Ek,kli�ták. P,üsp.ö./�j_';j��k ' -;,��� 
.�zeon .a' r�fz.en Püspöki foglala,to.sJágot addig 
Szege�i,. ne.ri1, foJy_t,atott. ,fll,Í�, ��a k -K�yi.b.e 
nc-_m jö_lt .la��i:_;-; i_tt, l�k_yáq. p,.rdjg, -�• .Barat
pyába .. való.)�é;�· f9_ly_ása, -.fzQn�-;pieg·,._ mi�d 
,iiár ott két .r;endes._és _Megy_é_�.f�i:sp�k ,vµJ� 

_ téve u é> életéb.e.n_; a'. meUy.��b.�l. a;. lló�et7 -
' 

kczik, hogy; �ás ... Püspöki,.:�egye -,v.ólt {l;, 
Baráriyai ,a'. -�ef9rmátió' eJejn '•: más az /AJ� 
só Dtrnij Mellyéki. · Már 1550-beo a' Tor•· 

1 , __ 



EKx1.. ba��Niz:iLÁÍrA .1. i',ts�6ih. . �i, · 
rfa'i'Zsi-�átba� nÚ· g. v6lt állítv:a.;: hof·y a· Pü�·
po.kQk_ visitálják- �z Ekklésiikati;• a' mit ha�·
fzoni:Jal ne'iíi· tselckedhettek'·•vóiná\ ha meg.'
nen f vólt vól_néi- határozva (�ogy mindenik
Püs�ökn_�k· _.;riiéddig van� a1. ·:Megyéje:�.�·:

. illt·Bj•be· ··,11 h-�l · 'más Puspölfoek · nem \'ol{
.fiaöad bé-inetírii :'. 'követkáik'� hogy Bara��
nyáriak 't D_uti'á ·�ellyéki Püspöks_égtol m·�g:
keH:eu · a' .. Reförmálió' · elein 'hülömböztctni:
�im:� il -�l�_ti·s!flik' a' Magyar· _P�otestánsok: ..
1-li'storiájában;:hógy közttünk olly' Fo Pos.:.
pöR!Iég létt'\tolria�' mellytÖl töhb Püspökök
függottek·•v·ó,�na; a' mit, 'kiváka' Reforíná-· · 
t_iökor� meg-'nei.n engedtek vólna tudva· Jévá
�'kb·ól''íi'· n'üeink-is. _;_ Mik_or pedig a' H�i-�
Úe'gfzólÜi' Zsi1fatnak, melli Szegedi' balá�
la után t�ai ·négy efztend1vel' ·esett; XXIV�
<iíf: :Kánönjáb'ah' a1 ·parnntsóltatik, hogy egy
gyik': Püsp'ö.lÚ' Megyéből· á' másikba •nem
lehet engedelem nélkűl be-me-rini; 'látni-való;
h'ógy a; melly :Püspölu,égek ekkor tájbaii
vó'lták'./ azok 'égymástól meg- külöm bö�tetétt
és'mag'ok ··juss'aikon álló ·rcispökségek vói:.

· t�k. ··-· U.gya·n ezt hozhatjuk-Ki az·· akko'
tf.fzereorsé,· is. fzer�ntsétlen környül� áIL{.·
iokból. ii :·•:ine·�t a' XVI:dik Száz.adbari hét
tíj;ölt�aa . t�(z'e.; M:agyar Orfiágnak Prote
·�tán-s 'lévén,· ·á'z:Öo · Alsóbb Réf:zeken p€dig a•

- 'Reformát4 Vallás vév�n ergt i"f.zükség vóll
·' ' 

. 



•'!o PROJ'ESJ� ,EKX_L� ,H_��1:�,�1 J .. : ·-1 :''io_lly'. felett�- fzé_l�,.ea ki,-,te.rj.�dq ,Y.i�ékeken
1_ ��- .e.gynél t��f.Superinte��e,�1.�r:�:�:.>·.- D�.·�:akkorj fzom„rú . .kö.rnyűl-állasok.-i1 ezt kív{l.•�-1 tá'k.,;. mei-t,.,a;;f ��- !Ja:t�lm:a�s�gn�·k egy�,á��
1 

�al való háh,orúi ·mia�t Baranyából �� P.e.sti:-
. � , , . , .._ l • , . , ., . _. ri .,, • • J , '. I -� vid�kekre·, és.mé.g kíjjebl;>-ís :tejendo c9r.r:et. fpo�dentí�, · �·�:·iEn��- od�· .:he.·, ·�vagy onn-!;�• ide .ki yaló jarás·:é.s·?,sina(o���--t".a!ó öfz·y��gy ulés,,a· két k:ül_ö:mhözó rJlem1ges .fejed�!-:me.k ·.elott. müide�kor gyan4s.,,.a'; Pr6dikáto-·rokra. Js 'Ekklés,iák,ra �é;V'7··;p«:djg véfzedel-��es .l�tt válna,_; ·azért-is igen.: hiheta_ ,. h�gi.a' . J{efqrmátió' elein·. Jl)ás Superint.endenti".�-ólt a' Pesti vid_ék_i� ,,más:a'.._Ba�anyai t·.'.a�.pedig. iga�:. dol�g ?: högy a: .. Pe_,ti,,_ vagy Ahó •.J?.un_a , rpeJJy.é_Ri,. ·.�up�rinte.ndént:iáról ;, J0_0,7;tol. fogva iudunk, bizonyos dolgokat. : 1 , :-!.

�-✓-· �O.e a�� m,ár.· .. ,/. kÚdé� ,.'hogy: m\képp�Aolv�dt .hát egy,�yé a' J?unan;iel_ly:1ki Super;in::_
�endentia :a' -Bar_anyaival ?. é� mi�'or_?. ha _.e'i.- .:l�koni és Sugedi alatt attól .. meg-.külön:11 .. ?z�etett Sup�ri n t�ndcritiél: ._v.óh; ·.' _Err_e. _s�_ru7
mi lrásbél.i_ jegy!!�s nemJfv.�Q,,µgy lche�. vf.7- ·lekedn� � �er�,;,akárki •�� ,.�ondbat. itt ,pi�eonyoit.: ._�OflY ,Szegedi _:Ist.várÍ' _}találá�al: �· melly h57_2 - ben; �,nrt,ént ,., ol_va�hato�t; a', �-!!fSnperintend�pti/l. egygyé; �i \;e,l ;ezentú�:n_e�ÍT�_tik, · h_og,Y. a.\ �.evi. -t�s,p.�k! :•Mtiyé����több_ .Pü1p_qkje; :l��t _"Ió�n,a h!��t.-�a��-�.Y-���.!1

- •. 
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EKKL. Űll'GAJiI.Z4LÁ:$A - PÜ�PÖKÖlt sa7s. · . 
H.eJf.tiegftolosöá,; 1·5 76. ban :tar�a�ott Zsin�t-; 
barf a· 'Budaf., .. TsaHádi ,· Kev1i,, _,_és Pa�ai! 
· Pr.édikátorok-i�- jenlen vóltak;,a-' melly ann-a�
a,Jele,. hogy.·; JDár. :ekkor a· �ét Superinten'!',
dentia egygyé lett:. :de· ezt kíyápha,tt� �· Tö�
r.öl,Ú)k-nek pufztítása_,is, mellyben,el-égett.et7'

· yén· �• Helységek,;-,: az Ekkl,és.i.á� meg•k.eve-:
•�g}l,�nck-;::•k,µlömben-is k_ét _Pü�pökj� VQ��
B�r.�_J_lyának .D)�g .: il' _SzegedfJrnJálakor:-i�.' . -,,
és_. -pevezete.�_�n-�� r�.Iso Bar.anyai �:ü.s_pök��g _,,. 
J,ql:::JJzé�i-)stv�n -.vólt á' Superintendens., 
a:· Tqll_la_ Várrne-gyebeli Ekkl�siá_kr�--i� _ki7 
-terje�t • .,/\' két .Püsp9kök éilá-adatótl hát. a'
K�'!i: Püspöld_ Megye-is, olly' _, _fei,._.tételle�.í
h,ogy többé Bar-anyának két Superi.ntendei:i;
se .ne .legyen, hanem tsák egy:.•-:-- a· miut�
h_ogy .már 1576 -.ban a' Hertzegfzölosi Zsi-:

nat,'. Végzéseinek, hol a' régi K_evi, és ta•
lán - ekkor végképpen el-törö�tetelt ,Püspöki
Megy,ebeli Papok-,is je)en,"vqltak,. Vete�-:

marti_ Illyés úgy írt� alá m-agát{,; -lllint mi!lf!.
a' /tét .Barányfind Superinteqd:�n�:e ·,·. •� . így
.v.6lt ez a· Superintendentl� --l6_Q7.-ig -, :a' m�':".
'd,ön � · fellycbb említett váho�.á� ., : mi e>k�<H,
mi akbó.l nem,· 1neg-esett„ ,Az i-gen. helyben
Jiagyható vélekedés, hogy HertzegfzölHh.i
vagy Veresmarti.·Gáspár a' Ver,esmarti .-11- ·

= _ lyés'- fia válalzt;ltván �• Rátz.k�v� Zsinatbap · 
_1601-bop_ S'uperinJe{Jdensnek ,· fm-ag�:iJ K':" 



1 •'12' PRo-�EST. EK:H.L: H1s-r-•. v.· �-' :r:u 
viben iakván• otf Püspölü)•sködött':' ide\·a.: :.Bi:.l 
rányá, úgymínt· a! lmellyböL-j'ött-ki, á�, Ré-;.
formátió a•:·.óuna -tnellyiki;:Ek-klésíákfah.'is'/ ·
maga' ·Pré'erógátiv-ajának:;tartötta)enni, ·hogy: 
az . 0 :nev•éról:'.·tieVt>"ztetett' 1l?Óspöki: M·egyéi:
·nék-StípeÍ-iriterÍd�nse fü1tifö)i,fban ;: neveteté-.:1
sen HertzegfzoHöfon- 1:akjon.;1;, mellj,' Ekkh;;;:
si:a. ·eddig·,; is•--�• ·Bara�yai :Sitper:ntendénsek'.!.
Jak helye ··vólt 1;'>� az'· új. :Püspök Veresm·a�tr

Gáspár pe·dig ·nem ak:úvái r az igen gyönyö:..•

rQ vidék1 l{evi váro'sát· d-hag"yni, Baranya' ·
160s-ban ·'tett·•magának: n1ás· Püspököt{ á•· ..
buna mellyéki Ekklésiakpédig tudván ;:hogy
B akoni -és-Szegedi aiatt-is külöú Supéririten�
denseik · v61t-ak'· nékik:;•Tö'h!Ye-magoka't Biffai
nyával öfzve· nem· kötötték/ Jónak' ítelték�
még e:it a': dolgot az0n'. 'okból-ü; · hogy ,;i '

,_Dun-a Méllyéki• EkkJésiák .-ekképpen·. köo.:
ny�bben "igazgattathatnak ;, ·mert Pest· ·m·él„
lyékiről, sőt: Jáfz Apátiból', ·és Jáfz Berény'•
ból, 'rs_ más :He'ves Vármegyei ·Ekklé.siákbóJ,

_. m.ivel a' Rédemtió·elott ·ezek ·a� Jáfz Helysé-. 
gek Heveshez :vóltak kaptsolva ,: nehéz vólt 
.az Ekklé11iai:dolgok': el-iga,zítását,' kivált a' 
Törökök- miatt', __ .. , Alsó·:•Baranyáhól'. ·Her;.
1.zegfzolóarCll :·várni :-i _;;;•ieh'át ·a• Barany:ai 
Püspöki' Mtgy6től el. fiakiidtak� · ·Annyival 
iu_hább pedig·, · mivel' Veteamarti Illyés Su-

. Ji.et·intendena' halála után·, olly' rett'enete1
pufztításC 



EKKL. ŰRGANIZÁL�iA - PiisPÖKÖK.. an 
pu11:titást v1uek· végben a' Törőkök Bara-

. nyában , hogy Veresmarthi Gáspárnak . az· 
lliyés fiának.• na.�y és az Anyáról- is reá

�1aradt ·drága BibJiothecája_ Laskón, ezen· 
E�ldésia' Mátrikulájával, é,s a' Török Tsá- :·)P 

fzártól adott. és a' Bud_ai Basáktól minden• 
efate'ndóben _ lfieg---erosítetett �kklésiai PrQ-· 
t�ctionali, ésPrivilegiális Levéllel egyntt por-� 
t:á. égettetett; -a' mikor Veresmarthi• maga, 
Rát:.:kevibe ment „ a' köz • nép pedig és. 
a.' Papok fzéllyel fzórattatva· bújkáltak, míg-·. 
nem' 1606-han jobbra fordúlvin az idők,: 
újra öfzve.·gyultek; és mivel Veresmarthi. 
Gáspár többé Baranyába vifzfaa nem ment,� 
mert a' Rt,tzkevi Zsinatban Duna MelJyéki. 
Püspöknek meg-tétetett , ok-is magoknak új. 
Püspököt tettek, Laskai Lörintzet. - A.-. . 
.r:omban ezen el - fzakadás után-is soká fenn· 
maradt a' Duna· Mellyéki Superintendeotiá
nak ez a' Titulusa: Fels6 Baranyai Superin� 
tendent,zia; _mivel még 1695-ben is így titulál-
tatol·t ez: ném:ellyektől. , :· 

Iga:igattatott pedig ez a' Superintenden
tia. elófaör a' Hertzegrzöllos.i , · az.után a� 
Komjáti Kánonok fi:erént , mellyet ea a' 

• · Superintendentia' maga fzámára, azt ma-
iyarra fordítva, ':7'áradon 1642 - ben ki-ia
nyomtattato.tt. · 

s 
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·' · IV. Baranyai Püspölt�lg. 'Ez S ztára:i Mi"-; 
h'i1ly által állítatván-fel a:1 Duna., S-záva, :és·
Dráva -folyö ·•vizek' mentében, a', Szererni 

1:,... Grófságban; Tóth Orfaágban, Croatíában, 
(a' melly t�t:Ómánybéli Ref.: Ekklésiák már 
1608 elott··el-enyélzrek) Baranya és Tolna 
Vármegyékben lévo Ekklésiákra terjedt-ki:· 
öfzve-olvadván pedig a· fellyebb mondottak· 
fzerént a' régi Kevi Superintendentziával, 
1601-ig, mikor újra az ettol el-vált, és ez-is·
az- is magának külön Puspököt tett, a' T; •.

· fza Mellyéki vagy Debretzen-i Superi.oten
_dentia.-után a' leg-faélesehben ki-terjedo Me.
gyéjtl Püspökség vólt, Míg el-nem valt a'
ké-t · Superintendentia egymástól, többnyire·
a'z' Esperestek HertzegfzoJl.osön, Tólná.o •·
Laskón, -B-udán, Czcrgléden � !{á'lmánlse
hin- l.rktak •. · ·-Az el-válás után a' Baranyai
Superi'ntendentzia nég_y Espere·stségekre orz •.
latott: ·úgymint a· Veresmartira, Mohátsira •
Eelso Baranyaira, melly Ormánysági Espt>
restségnek-is neveztetett, és-a' Valkonyira •
melly régen Po'segainak neveztetett; ritelly
hez tartoztak a' Sclavoniai· vagy Tót Or
fzági Ref. Ekklésiák- is, mellyek közzul már
tsak három Mata Ekklésia ,: és egy Filia va
gyon Rátz-, és az 1190- dik efatendobeli
Diretának végj;ése fzerént több ott nem-is
lehet,. Leg rtffgibb el-nevezés fzer6nt pedi&
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a' Pó'segai, 'Mohátsi, · Pétsi, é1 Szigetvárt 
négy Esperestség,-.k vóltak azok, ,mel1yekre-- · 
éz a' Puspöki Megye fe.1-ofztatott: 's melly 
sok El\ klésiák váltak ezen Superintendentiá-. 
ban még akkor-is, . mikor el• vált a· másik. 
euol, meg tetfz)k abból, hoiy 1-578-ban a' . -
Hertzegfzóllosi Zsinatban nyóltzvan egy ren-:

dc:>s Predikátorok vált.�'\ jelen, t's u�yan ott· 
hufzonegyen fzenteltettek�fel Prédikátori hí-
vatalra. ::- - Így a' Baranyai és Alsó Duna

Mellyéki. Superinte'ndentiák 1607-tol fogva· 
külön Püspök.öls által igazgattatván , 1734•, 
be·n VI-dik Károly Királynak rendelése fze-. 
rént ,, hogy tsak négy Superintendentúáink 
légyenek , újra egyesíttettek, el- töröltet-: 
vén. a'· Baranyai, ·meg-tartatván. pedig a' 
.t;)un,a Mellyéld megye nevezet. -- A'. Ba ... 
tanyai Superintendentiában egyebek köztt 
nevezetesebb El, kiésiák váltak, mellyekben 
ottan otta.n •Püspökök· és Esperestek-i� Jak-. 
tak, a·. Hertzegfzóllosi, Laskói, Tolnai, 
Babotsai, Szigeti, l{álmántsehi, Pétsi, Sik
lósi,· Veresmarti, Mobátsi, Detsi, Efzéki 
Kopátsi, mellyek, valamint mio.den i��en 
Superintentiabeli Ekklésiák-is, a', Hertz�g
fzöllosi Kánonokkal igazgattatt:.k.. ·. 
. . V. 7iíl a' Tifr.ai Superintuzdentia, hol

a' Reformáta Va!lá1s a' leg-nagyobb virág

.zás_ban .és keve.sebb · háborgattatások. alatt· 
S 2 



.27ó · �l\ÖTEsT. EKK'L. HIST. 'I. R. 
-: 

v·ólt I Q.50-ben, mikor Szathmári 
0

Lázár Mik-· 
lós a' Szathmári Zsinatban 208 Prédikáto-, 

- rok' voksaik, által Püspöknek_ tétetett, XV ·,
_ fzélesen ki-terjcdo Esperestségekre vólt fel

ofztva; 1567- ben pedig, mikor Debretzen.-· 
ben a' Hélvét.ziai Vallástételnek neveiket az 
Esp�restek alá írták, XVII. Esperests�gek' 
tartoztak ezen Túl a�·-Tifaai Püspökséghez •. 
.A.zon�XV Espetestségek pedig, mellyek a' 
Lázár Miklós Püspökké való tételé"n meg-·_ 
3elentek, Hunyadi Ferentz Superintendens• 
jegyzései fzerént ezek vóltak : A' Közép 
Szolnoki, Debretzeni, Szathmári , Mára
marosi�, B�regi , Érmellyéki, lJ gt>tsai , Bi-• 
hari , Jenei � Szilá�i, fü1.Szolnoki, Túri,

Csongrádi, Szaboltsi, és Krafznai ; de. a' 
meJJyek a' Reformátió' elejen így neveztet
tek·: Váradi ,. Érmellyék i , Máram.arosi ,, 
Makói, Debret.zen{, Szathmári, Beregi, ,sz·i
Jágy'i, · Nyíri , Böfzörményi vagy Zarándi, 
Nagy-Bán,Y:ai, U gotsai � Túri,, melly Kun„ 
�áginak-is neveztetett, és Károli, vagy Kö
zép-Szolnoki. Ezen Esperestségekben kö.i 
rul belol 100 �>\nya Ekklésiák vóltak Lámpe 
fzerént még- a' XVII- dik Század' vége felé
is f jóllehet ott i& a' J:Jadak' és üldözések' tu.:. 
ze·· sok· helységeket·· és Ekklésiákat meg-e
méf.ztettek • ....:.. Azomban úgy látfzik, }fogy 
Mélius Péter: aJa�t, még ennél-"is fzéleseb-
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1 . • ben ki. terjedt ez a' Ttíl a' Tfrzai Pöspöki
Me.gye; mert egy az, hogy még az Egri 
-völgyön lakók' fzámára-is ö írt · egy Con- .
fessiót mint Püspökjök; - más 'az,· hogy
mikor Melius Péter 1567-ben Februarius 24·
dikén Debret�enben eg_y Zsinéltot ta�tott,
.mellyben a' Helvetica Confessiónak az Es-

.. perestek n�veiket alá irták: akkor a' Zem• 
pléni, Aba. Újvári, és Borsodi Esperestsé
_gek Esperestjei-is j�len vóltak abban a' Zsi• 
natban a' többi Seniorokl�al egg_yütt, kik az 
�� Püspöki megyéjéhez tartoztak; hanem idó
,vel, azon okból:.is hogy más Fejedelem alatt 
�vólt. a' túl a' Tifzai réfz, más alatt a· TifZa 
Mellyéki, és így a' Zsinatokra 's Püspök
höz való járás ez által terhessé, sokízor pe
_dig Íehetetlenné, sót gyanús5á tétetett; de 
.abból- is, hogy azon 'fifza mellyéki Espe
.restségek a' Pre1byterianismusra· igen haj
landókká lévén, a' Püspöki igazgatást nem 
:�edvellték; teh;it magokat a' Debretzeni 
vagy Túl a' Tifzai Superintendentziától ö
.rökösön el-fz.akafztották, és.így.tsak a' fel
Jyebb meg-ncvezet·t .XV. Espcrestségek mar 

· .rad1ak-meg a'. Su·perfotendensi. 1Iga·zgatás 'él.
Jatt. Nyily,ín van·tehát, h_ogy rníg a' mind„
járt meg-- nevezeit .V.irmegyebeli Ekklési.ik
i_J a' Dcbretz.eni Superintendentziánoz tar,,
toz:tak , .. az .Orfzágnak. · majd harmad réfaére

I 
�-
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terjedt�ki a' Túl a' Tif�ai Püspöki Megye, 
·a• melty igazgattatott a· Melius Péter 

· hozatott, és Göntzi által öfive htíi:at.ott· Ká
nonok . által,· meU_y ek Maiorcs & .;,Ji11ore.r
·Canonu névvel neveztettek, méllyeknek,
a• Hti'rtzegfzollösi, és Köveskúti Cánonok, •
tsak Summás ki - vonásai. A' nevezetesebb
·Ekklésiák mellyekben Püspökök és .'·Espe,.;
restek-· is laktak, egyebek köztt ezek: A'

-Dehr.etzeni, Váradi, Szqthmári, Beregfzáfzi,
Erdődi, Csengeri, Óvári , Munkátsi, Szi
geti, Szathrná'r Németi, Nagy - Bányai,
Tsanádi, Zilaii , Károlyi,· Etsedi, Bátori·,
·DiMzegi, Bihari., Tze;'!lédí , Gyubi, Je.
női,' Makói , Túri� 1' a' t. Ekkltjsiák •.. , · 

· A' mi Erdélyt illeti: ebben, valamint-�:,;
Evang�líkusoknak, úgy a' Reformátusoknak
is eleit61 fogva tsak egy Püspökjök v6lt
és, van, a' kiknek igazgatások alatt. vagy

nak minden Erdélyi_ Ref,· �s Evang. Ekklé
siák. Sót a' Három ,Széken· J577-t61 fogva
egéfa 1590 ·- ig ·még az ;Unitarhis Papok és
Ekklésiáh ·• i-s ·a' Reformatus Püspököktól �

4- függ,öttek, melly a' Háromfzéki Papok kü
lönös Priv.ilegiumokba:..i:s be-íratott, 's erről

való Tzikkely· így vagyon:· ,, A' Háromfzé
·,; ken lakó Unitaríus Papok, a' fzerént a' fzo ...
,, kás.fzer·én,t a':meJly v_�gyan most az Orfzág•
,,, �ö.zönsége5 ·rendelésébol � éttól fogva e.zu�:

. \ 
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. ,, tá_n-is .niindeo idóhen, függjenek az .Erköl:- \.,, tsl dolgoijban, vagy a' me!Jyek/a.• külső Egy.;.;
H laázi fi!nyítékre tartoznak;. az·. Q.rtl}.Q.4�-�� !
�, Pilspö_köktol ,. és a' visit.álásra .tsak annak e-;

,� �yediU, ·,, n'em az Unitarilis�: Püepökueki
,;·engedtessék · :hatalorn H, . Eiwek oka pe-•
-dig a' vólt, hogy, mivel az ·Unitáriusok a�
-Sommer, és Dávid Ferentz' tanítások fie.
i-ént a' Kerefztséget nem sokra, betsúlték,
sót, el-is mülatták ;,·azért-is a· Refór. Püspök
elott kellett magát az Unitárins Papnak an;.
nak. ki-ízo)gáltatására kötelezni. De még
.az Oláh Papok és Eklésiák-is a' Reformá:.
tus Pü�pököktól függöúek mind Márama�
roshan , mind Erdélyben 16.s2-töl fogva •e�+
géfz.1701-ig;•a' mikor ezen juH. a' Római

'· Katholikus ·ro�pökök wagokévá. t,ett-ik •. >,J
• • • , •• , -· · 1 ·.. .. ., .. LIII. § .... '· ·' · ... ,

• •l ' • 
• , 

• 
•

•. i Laistromják a•· Protest. f'üspő�ö_,k,�dr/ :.·-
. A�

1

e'Ió fzámláltt Püspöld Meg_y·��et,e'.k_ö;et�.r:. ' . . .• ' , ,. · . •  .-;;• ke;iend� Superintendens�k igazgattá� ;,ití
11 ,·, :{ -·-s · : ....... �! .: � ,, l: A. : ; : t · : ; t • :-/l 
• .;.;Riformáttu .Pü.;pplci Megyél.-b�n ugyan,·, ,.• ·�í:•11 , ;· ·,i , �;\ .. nevezetesen:·, 1•·· .,, ;- :i 1. 

.-: ,_;. .J. A'·. Túl,:a,'·; Dun.::ti. Fli,spiJki' M�gylóe�
Pnspökök, vóltak e.' következ:e·n-dok: ( a) Hu-

 J ·(a) Liíscr-crekröl � 1A' Túl a',,Dúriai- Ref. Pü�p/J·
i.' llattft. Grörb11n 1&07.
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f.zár Gál- Pápai,:,� .Bejthe Istyán ·-Rrsek 
űjvári, ·-·1· Sztgedi G�rgely Sárvári•,�,
Pathai lstvá1i Vefzprémi; P:lpai -� Rohon;tzi 
és Kis-Komáro •mi Prédikátorok.· -Eze1,1 .. utót
:só 1612-bén Kör��nden t"étetett PüYpöflllé' 

• a' .�elly hívtüalt on ként· 16·29•ben le-tette ,
és ,ide, hagyván titl\,on ezt ;/ .. M,eg_y,h ·B�l"é-.
nyesbe ment lakni, hol mcg�hólt 76; efz.1.en
dos korában�·- Kanisai Pálfi' János Pá:pai�
Né'met Űjvári és Kis-Komáromi, Prédikát.rir,
-1629-ben létt .Püspökké• meg-hólt i639-efz
tendóben -· Tzeglédi Pál: PáJfai ·Préd.,=16-

. 40 J.ett PüJ'pökké :-· n:ieir,-hólt 164-9 efzt;':....:. 
Gá,l --Imre Vefzprémi Pré<l.·•1649 lett Püs� 
pökké: ·meg;hóh 16s5. efzt .. _, Szeli Gyöt.·gy . -
Pápai· Préd.: ló.S.s lett Püspökké, - meg-:hólt 
1662- efzt. -·.· Gál• István Vefzprémi Pred. · 
16'6:; lett Pil5pökké ,' meg-hólf 1668 efzt. -
Séllyei István P�pai Préd .. 1669-lett Püspök
ké, 'meg-hólt 1692. efzt a' kinek ·helyébe 

. _ iníg f (}jJyá"król haza nem fzabadúh-is, más 
Püspököt ··nein „ tettek. · Tsúzi Tseh Jakab 
Pápai Préd. 169,1 lett Püspök'"ké , meg.hólt 
169.s'-:ef�t: ... ::.:: Losontzi- °Farkas:·János Vef.z.
prémi Préd. 169.s lett Püsp0kké, meg-hólt
J·.7.0·2,·.Hodds,i\:1SámueL Vefzpr.émi·:_Pre:d. _ 6 efz
tMd�ir,-, a·:.zéin�bo'nás· idök miatt,új .Püs-pöl(
váfafztá�ára egyben ne� gyul�E:!�f.�_a:_ ��
�b.g �-. PQ8· ,té��tcg� fü_sp�k,Jl..ef •. _;-i-. _l_? IQ,-_ben. ' . . . 
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_. •ide hagyván ezt a· Su_perintendentziá,. J 75,5·· • 
ig Püspök nélkür vólt a· ·superiotendcntzia, 
· ·!'l ell_y inind ed:dig tsak Espe'restek által igai-+
--gattatott: a' mikor a· FeJsö Duna Mellyéki, 
-vagy Rév- Komár:omi Superintendentia a'

' -Túl -á� · Dunaival egyesíttetvén; Major Kotsi
'lstváfÍ .Szőnyi; -l'rédikátor. alá·. adta magát, 
·á' ·ki ·Í 744 efzt, hólt-meg •. - Torkos Jakab

. Pápai Pred. ·:,,745.'
b
en lett ·Püspökké.;·. meg

·hóh 1785. efzt. életének ?4 ·efat. ··- Haláfz·
-Josef ,Pápai;;:. azután Kotsi Pred. ! 786-b.ao
lt

i

tts:Püspókké ;··meg-hólt ·17.93 efzt. - Kár
márí Jósef Losontzi Pred. 17,94 lett Püspök
ké1; meg-hólt' ! 796 efzt. · -. •Ifjabb Torkos
-Jal,ab eJofzör· Tsöglei,; azután Pápai - Pred.
·ny-5 >lett Püspökké, és ezep ·Püspöki· Me�
gyét most-is' höltst'n i�azgaíja. ·:. i: 

f,-; · ·.'Ii. A'- fi'elso 'Dtma mdiyilti ;Superinten
dentiának Püspökjei ezek - ·váltak: Htiizár 
Gál· Óvári Préd� t.568. --- . Bornemi íza Péter·.
Sieredi· Préd 1:.5.75� -· Sibólti Demeter.:-.-� 
Dobronoki �:Miklós: ,Rév.- Komáromi Pred •. 
1-608-i meg-hólt ·.t-6i..s-ber1'·-· Sz-entzi Czene ·
P.eter.,. a'Helv. co·nfessió' .magy;fr for'dítója �-

, lr:seki Újvári '"Pred-� 1616 l.ett:,Püspi:.Rké:. 
oíeg-hóh ;f62-2 ef zt.íi·-· · �anfarja·i · János ·Ha� 
Jafzi ;_P,edr 1!62.J lett_. Püspökkéi,.:.:a · ki alatt ··ü 
r6d-tak ,( Komjáti °K·ánonok, ·,meg-hóh 16-.12 
ef;J.: � .. Tolnai .Rasoris · lstván Samarjai 

i 
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Pred, Püspökl<é lett i6,32, meg- hólt 'Szo
nyön - Sze�tzi Lukáts Sarnarja1 Pred. 7 
-�yikos János- F.rsek Újvári Pred. me{?-hólt
-i6s.s efzt. -·.Ennek hal'ála- ulán ·a' VaUái
beli háhorgaüatások . 's hadak' miatt, Püs
pök tételre öfzvct nem .gyúlhetv.én a' Predi;..
.kátorok, 38 �fztendeig Püs.pö�. -nélkúl -vólt
ez a' Superintendentzia; iga.zgatván ezen ·'i„

. 
1 

do alatt az egéfz Püspöki .·Megyét az: Espe
Trestek. Meg-fordúlván ·pedi.e: a' környúlál:. 

lások, Ifossa Magyári Péter Ekli Pred •. -r-7':-. 
13-ban Püspöluiek meg-tétetett; meg-hólt
1720 efzt. Major Kotsi lstváJJ _Szanyi ·�red•.
,1722 tétetett Püspökké, meg-holtr J 7 44 efzt:.
Ez alatt öfzve-olvafztatott a' Felso Duna Mel
lyéki vagy Matyus földi Superintendentzia �•
Túl a' Dunaivál, · melly-öfzv�•olvafztott Su •.

. perinten'dentizának Püspökjei. oda . fellyebb 
. már elo fzamláltattak. . ... · .. - ·.,

III., Az .di.só.Dwia Melly/l_ci Superinten
.dentziának Püspökjei ezek·v.óltak:-Bakoni Al� 
bert Czeglédi. Pred. · Piispö.k.' vóh imár. -l'.547 •-' 
ben, meg-hált 1.s62 erzt.: ,:...i- :Sz_égedi I.swán 
Rátzkevi Pred.-.. u6a-tól .fogva· Pűspökösko� 
dött iu 1567.jg., a' mikor -meg-hólt •. Enn.e&J. 
halála :Után :ez a\·S.li.perintendel)tzia öfzv�s:t>l� 
vadván ;a' ,Ba:ranyaivar ,;•,:;ánnP_kL P.ü1pök-je'if 
általi iga·z.gatta.tott ez is egéfz it6o7-ig, a'.. mi-1
·don a'. .Rátikevi Zsinatban V�r.tsmarti vagy., 
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- Hertzegfzólosi Gáspár. Rátzktwi Prédiká
tor . t_ét�rett Püspökjének ezen· új•· és ttil
a' Duna meHyéki Superintcnden-tiának ne
veztetett Püspöki Megyének� - Monoftor-i
István Rátzkevi Prédikátor, ·- Simáudi
Mihály Rátzkévi Prédikátor 1626 lett Pü,- -
pökké, a' ki kéfzített leg- elofzör a' . Dana
Mellyéki Saperintendent.z:iának Protocollu-·
mot. · Meg-hólt 16:n-ben. -. Űj Barsi F ab�
�ricíus (Kováts) János Duna Vetsei Préd iká•

1 tor 16.32 lett Püspökké, meg-hólt 16.;9-<lik
efztendóbea •.. Paksi György· Ketskcméti

· Predikátor 16a9_- ben lett Püspökké;· Oc!a '
hagyván ezt a' Supérindentiát,,_ P,atai Sámuel
Tolnai . Predikátor; tétetett helyébe . Püs•
pökaek 16.s2-ben, a' -kiról Lampe nera em
lékezi.k. Mei hólt I 662- ben. Ez a' Patai
Sámuel igazságosan. Kaonási Sámuel vólna,
de a' hazajáról nevezte - el magát Pataina.k.
Ungvári Gergely Rátzkevi Prédikátor 1663:- •,

../ ban lett Pü�pöliké, meg�hólt: 1690-ben •. � 
Patai .János R,átz�ev.i , Dörnsög,J ;· és -P�tai 
Prédikátor -169.1-ben . lett' Püppökk4 ,: . m�g• 
.hólt _1729-heQ _é.le-�é1.1ek 10.s efztt'ndejében. --. 

· ){eukell)éti, Pá{- li;uli:>pfzáUási Prédikátor még
172.S-bep,a'. �cg--élemedett' Paipi Já1fos-nak.
�uffrag.<tneu,�áv�- ��telv�n, il 729 ben minden
'\!Oxolás nélkiH' , rendes·. Pi1sp.9ki. l\ívatah:a· _
f'.el��,.hüdtetett_;· de J.73�-ban- meg-hólt.,,.-.

\ 

. ... 
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IfJabb .Pata·i János,.· meg-hólt 1139.ben, ·a• 
kinek helyébe , · de a'-pestis miatt egy efz� 
tendo el-múlta után tétetett Helm�tzi István, 

- hit 17 35.ben · kővetett Tsáti Dániel�-- éi'- ki
· 1757; meg-halálozván, VirágSzór.yi Mihály
foglalta-el a' Püspöki fzéket; mellyet; 1790-
.ben m·eg- halá)ozván, Vég Veresmarti Sámu-

. elnek engedett-által; ez is pt:dig 160·7-.hen
-az élók közzt1I ki-vágattatván, Fó Tifzt . .Tor ...
mássi János· Úr .:JSOR-ban- Majus 22-dikén
11agy pompák köztt fzentehetett_- fel a' Püs·
pöki hívatalra� - ·; . , ·, ··
l' • . .  , IV. A'._Baranyai PüJpi)!ti' Megyiber, e'

-következendok -vóltak a' Superintendensek:
·-Szrárái �ihály Tolnai Prédikáto·r, már 1660
körill. - Szegedi István Laskói Prédikátor
'15ö4-be:i tétetett' Püspökké, -I.SÓ3•ban Rátz

. kev-ibe-ment Jakn-i. - Efzéki István és . .Ve
tt"sniarthi ltlyés, �ima' Detsi, e' pedig Hertzeg 

· Szoliósi ·Prédil{átör, mind ketten 15156- ban
Püspökökc;óltak;, Efzéki István ugyan a· Fcl

_
iér� V'eresfuarthi IHyés pedig-az ·Alsó Bara·
ny�ban;dle·Efzéki,-i.S7Ó elótt már meg-·-ha
}álozván:, .. mivel a' Hertzeg·Szollósi Kán-o:.
noknak--úg�1í'rja · Vere.sniarth-i, alá- a' nevét,
miut--1t'"ki,cm-indlla! -két :-Baranyinak ·Sup·er
in!�ndén§é·; d,(:rtints-is ·Er.r:;ék i•riek'·n�ve- á'zön
P.,-édik�rtlrdk-koztt� Mk:-ezen köiön�éges•Z-11"
natbaá:• Baranyában · felén váltak�� - V.éreS:.

' . 
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roarthinak halála után nagy pufztítást vivén 
.i,rnn Tartományokban végben a'�Törökség:, 
nt·m tr.hettek elébb magoknak Püspököt mint_: 
16\)8-ban, a' mikor Luk�i · Lorintz .· Laskai·
Prt'Ídih átor tétetett-meg Püspöknek. � Las„ 

. kai 'J.ú10� Veresmarthi Prédikátor. 1613.ban;
lett Püspökké. Petri Gergely Veresmarthi· 
Predil,átor 1-613 lett _Pil�pökké. Halasi Bá-•: 
fint Laskói Prédikátor 1645.ben lett Püspök� 
ké;·- K. Vert'smarthi lstYán Kopát.siPré� 
,dii\ator 1t16.s lett Püspökké, -- Veresmar"'. 
thi János Veresrp1irthi Prédikátor J678 lett'. 
Püsph'kké·, ......:. Móses István, a' ki' a' hazá:..' 
járól Gyimótról, melly Pápa mellet fekvo: 
h!-1,,.-ség ,' ,magát az akkori rofzfz fzokás .fze- · 
r-·. nt. Gyimóti bt.vánnak hívattatta, 1699-ben
l,:,1c Püspokké.· - Utóbb a' Baranyai és_
Duna mdlyéki Superinrcndenuiák egyesí•
tctvén, ugyan azon .egy Pctspökök által igaz-. ·
gattattak, kik már oda f�Hye�b elo faám-
1.'.lltattak. . ,

V. A' .7 úl a' Tifaai Superintend ntiának
e' kovetkezo Pospökjei v6ltak: Hen.'!SÍ 'Mj.;. 
hály S2;;1hmári Prédikátor l.S.SJ. .: ben lett 
Püspökké, 1nint tartják; de alig ha nem hi
básan .. - Tordai Demeter Úvári Prédiká
tor h53.S lett Püspö:',ké .- Bogaczi n'eme
ter Tsengeri PrédikAtor 1.s.s9-ben lett Püs.1 
pökké •. , Melius -vagy Juháfz Péter Debre� 

. ' 
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czeni Prédikátor 1562 - ben lett POspökké,. 
meg-holt ez az E.gri, Dtbreczeni, é_s Tse11„ 
geri Coníessióknak , sok derék könyveknek 
é•s Ekklési.1i nevezetes Kánonoknak Ír�ja 
1.s72-ken, - Károli Péter Váradi Prédil(á
tor és Professor 1572 L ben lett Püspökké,
meg. hólt. 1576 • ban. .l.-· Göntzi Fabricius·
(Kováts) , György Debreczeni Prédikátor
1577-hen lett Püspökké, a' ki a' Reformáta
Ekklésiák• Ínekes Könyvét illy titulus alatt:
.Kerefttyb, Énelrd 1s92-ben ki-adta. -- Meg
hólt 1595.ben. - Bánfi Hunyadi Magioro
Benedek Szilágy; Csehi, és Nagy Bányai'
Prédikátor„ t.s9.s_ tététett Püspökké.• - Mó
n_ai János Tasnádi,. és Etsedi Prédikátor',
meg-holt 160,1-bw. ---':- Hodáfzi Lukáts Etse
di Prédikátor korában 1604-ben tétc'tett Püs
pökké, meg-hólt guta ütésben a' D-ebrecze
ni Katedrában Jbl3-ban -.. Melotai Nyilas;
ht\;án Debreczeni- Professor, .azután I{állói,
,és Szathmári .Prédi-kátor, 1614-ben tétetert
Püspökké; de 161 s-ban BethlErn Gábor Fe
jedelem' Udvari Papjának menvén, -· Göó
tzi, Jóief tétetert helyébf: 161 s-ba;-1, meg
hólt 1628-ban. -:- Margitai Péter Szathmá
ri Pap korábrn 1629.ben tétetett Püspökb.,é,
és ugya·n ezen ,efatenl�oben meg. is halt,
rhetvén helyébe' 204 voksokkal még· ezen
efatendóbeu Keresfzegi Ist�ao Zilahi Prédi:
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kátor·, a' ki' által k'éfzítetett ·az :a' Papok fel
fzentel�sekor mondatni · fzokott · Formula·� f
rriellyel ez a' Superintendentia még ma. is·· 
él.. Meg.h0lt 1642-ben. -. Szántai Mólnar
Mihály: 1641-ben- tétetett Püspökké,: .1646.:
ban meg- hólt. -. Diófzegi Mihály Bihari
Prédikátor 1646-ban lett Püspökké. - Ho.
dáfii Miklós Nagy Bányai Prédikátor 16.so
hen tétetett Püspokké. - Szathmári Lázár
Miklós 208 Papi V ol\sokkal )é1etett - meg,
16.so-bcn Superintendensnek, meg•hóh 1'556-
ban Szathmáron, a' Seniori és Püspöki Hi� 4- '.
vatalt egyf�er'smind viselvén. · - Tornai
lstván Debreczeni Prédikátor 260 Voksok„
ka'l tétetett-meg 1657.ben Püspöknek„ mel-

•

· J_yet a' Szeniorsággal viselt 1661 - ig, a' mi-+
kor a' Tartzali Ekklésiának hívattatott Prédi
kátor.ínak, 's' így ezen Superintendentia 4
cfztendeig Superintendens i1élki1l lévén,166.s
ben Nográdi Mátyás 215 Voksokkal tétetett-

. meg Püspöknek, e' p�dig 1681-ben meg-ha•
lalozv,án - · Körma1di Pé1er , Erdö.di é·
Szathmári Prédikátor tétetett·· meg Püspök[nek 3í0 Voksokkal 1686-ban, nem lévét 
öt ef2.te'ndeig ezen Megyér,ek Pü•pökje- Meg
holt 1691 ben. -- Dc::breczeni Domjány 1st,
ván 1692-ben lett Püspökké, meg-hólt 1693 •
. ban • ...- Diófzegi István Diófzegi Prédikátor
.1693-ban ·t�tetett-meg Püspöknek, vistlvt'n
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egyfzer'smind a' Seniori hív�t�lt:.. is.· Meg-: 
hott 169s-ban.· - Borzás -Szilágyi Márton 
D.eb1·eczenben: Theologia' Professorfi, m�lly
hívatalána� :30-dik efztendejében 1699- b�n:

j...tétetett-meg Supei"intendensnek ;, . éppen -:ak-· 
� �or fzentelietvén-fel a' Papságra• is. M.eg-·· 

holt 1.700-dik efzrendóben., -. Csergo Ko.tsi 
· · István Debreczenben Theologia' Professora

169 Voksok által 1ttoo-ban tétetett-meg Püs_.
pöknek. - Veresegyházi T amás Theologia'
Ddctora , és Debreczeni Prédikátor 224 Vok-
1ok által· 1711-ben tétetett-meg. Me'g-holt
1716-ban. -. Hufzti Sámuel- Hufzti Prédi.
kátor·, a' ki midon 17 !,S-ben a' Posonyi Di•
éta' végzésénél fogva il' Zsin_atoknak gyűj
tése meg-tiltatott vólna , melly ekben f�ok
ták -eddig rendes Püspökeiket meg-tenni a'
Protestánsok, a' Püspöki .hivatalra ugyan
fd-n em esküdtetétt; de azé·rt _mint Püspök,
úgy igazgatta 172 l-ig a' Superinlendentiát,.
a' mikor meg-halálozott. - Kaposi Mihály
Debreezeni Predikátor 1724 - ben téte.tett:
meg Püspöknek, meg-holt ,1726-ban. - Zo
ványi György Zilahi Prédikátor, meg-halá-:

lozo'tt 1757 - b-en. Ó kéf.zítette a.z: úgy �e- .
•vezet-t Zoványi .Canonokar. - Vetsei.János
.Debreczéni Prédikátor l 7'6S - ban lett Püs
pöli :,é, meg-holt 17'Ót3 bari .. ---·· Csirk� Ta;
hi Fe.rentz' .Debre·czeni Prédikátor korában 

= 

---

· · 
1763-ban 
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176,3- ban iett Püspökké, de a' mdly híva
talt ·tsak. 176,s-tg•ViseJhette·r 'rrii�el ·e-zen-:.,efz
tendöben Szilágj'i · Sárn·u,�·1 tétetett helyébe 

· Pü�.pö��é:, · a!; ki .Jií\8.S-ben·,·i.meg:. ·holt, · tétet
V.�.q-; ·helyébe. ,Paksi :Szathmá,ri. !IstváÓ' · D.t.:.b�
ftc;zeni; Theologia,'. P.rpfes_sorá• 288 Voluok ;\
ált�� ;_ nielly.��-ból 2,u. �p�:é�ik4totó.k n�k -, :1-1 j
p.�.d1g, V.dag-1. rende_Q l:evo�n-�k ,V.oksa1k- ·vol- { 
takf :: en!:)ek, halál�. 1,1tán tétet�lH:ne)fi 7'} t�ben 
Maju� 2-dikán ,S_i�1ai. Miklö's :,ts•up·a Prédiká.
Jo,r:ok'Voks�ik:által., _é:s éppe:o-,ezért�_hívata4
láb ól. sok Proi::.es!iusok-ban .. v.a!ó -,kevér.edéí

µ;tá_�·,. �• FeÍsé�?��nrátjávaUs le�;,étete.tt,�Yá�
Í�fztatván helyébe :Hunyadi_ ,er�ntz ,,- a'. ki_t 
az Qrak-is, .ér, ·a' Papság. egy .-ránt- fzt•.ret;. . 
ték. t m_eg • ho_lt �- Patakon., .b9vá . .E:l'.Camenr� 
i:pent _179.s-ben :, a· lc,i után-,.: .Vetsei Sámu+

. �i.-.H. Böfzörményi_ f:lrédik�tor ,lett. su·perin;. 
ten.�enssé 179.s-ben, meg-hqh. l 806 ban � :,;.. 
hely�be . 5.84 Voksok . által . v1álé'.1fztatván 
_ezen _ Ekldesiai Fó HívataJra Benedek : MiP 
háJy Debreczeni Prédikátor.. n�/ . ·. ·- 1 Y r,i 
•... · .Jegyzés •. 'Mi'lJel a' M_agyar. Orftdgi Sii-

. ptrinteizden.se/r� Hutóriáját: aliar�m. :Imi, - b 
Jia8y ,réj:.ént /réfa·m�is 'lJan a.i nálam:.. a\ kilmelt 
J.e�tilcnii a:; itt meg- nevt�ett Püspöltölrröl. va
}a.rrzi„Documenwm vagyon, /1 r&lo{t-v�lami:nt:
.• '!_e�ei��L tud11ak ;. -kérem egifr., .tifzt�lettel m.él-
1_ló:itaud 11élemJ•_�:r.ieni,. .< .:,� 1: �: . !: · , 1 ,,:! 
,, 

T 
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''.,"':},dily P::::· -Z�,:;��-, v�a:•k•) : ' · \·
Laistroma., . •

.' l � ' · . • . ' • - . • 
i .; ; Ai · �rdélyi Reformáta • Ekklésiák f'ggy 

Pílspök által igazgattattak- a':H.eförmátiótól 
fogva, kiknek Laistroma így· köverkezik f 
�adár ( Alesius )-Dienes 1.s66 bau Sup:·riil

tcndens vóh·, meg-hólt 1677-beo. - Sándor--
András Dévai Prédikátor, meg-hólt 1579�ben 

. - Gotsi Máte Vásárhelyi Prédikátor, meg
hólt 151& - ben. :-• Toronyai• Máté Gyulai 

· Prédikátor, meg-hólt Rettegen I s99-ben. �
Ungvári János Gyula Fehérvári Prédíkátor,
meg-hólt r601:- ben. Kétskeméthi Bc>lás Al•
vintzí Prédikátor , met- hólt 1603 - ban -
Tasnátii --' ·Ruber vagy Veres Mihály E„
nyedi Prédi·kátGr· korában 160$-hen tétetett
-meg Píispökn�k, írt 1666,bau Kánonokat,
mellyek Cano11e1 B.aberianinelr hívattattak,
Meg-h6lt·I61s�ban -· Keseril Dajka János�

· meg hóh 1633 bán. Gelei Katona István, meg.
hólr 1649 ben.---Tsulaí György,a' ki 16.so-ben
Világi Ur;tk_' Voksaik által-is Püspökségre
wálafzt atott. -, Ez· alatt egyesítették mago�

. · c-kat' Máramarosban Sziget körül lakó Olá. 
hok a' Reformátusokkal, kiknek Esperestjek 
·vólt S imon· Petráskó • ._ Peto Gergely ha ..
· misan · írja :errol az o Magyar Kronikájá .. _
·bao; 01elly sok tekintetben híjános, hogy-
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Tsulai Pnspök .1661-ben Gyu:la'. F�hér Váron 
YaHását m'e:g:,változtaua· v6lna ;; mivel bizo� 
nyos :róla .; .. hogy-ö Magyar -Orfzágon hólt� 
me-g�ir-"'"7': Veresmarthi Gáspár,· 166.1-ben lett 
Pü·spökké; •�· .Koválznai Péter•; a' · Váradi 
Retormát'a Ekklésiák · azon tagjaival, klk· J 6l 
60-ban .:a' .Törökök' kt>gyetlenségétól meg
maradtak, .Kolosvárra �eovén ,·ott az ezek
kel meg'-nevekedett Ekklésiának Prédikáto
rává� 166s-banpedig Püspökké tétetett,md.
iyet 1673 ig vi-selt.:.- Tijz.a.het.ti Gáspár, meg
hólt 1619�ben •. - Tofeus vagy Dobos Ist
ván, igen bátor és indúlatos, tanúltt ember,
•� Apafi Fejedelem' Papja,. Püspökké tétet.
'\'-én .. 1679-ben, viízfza.fzerzette azt a' jófzá.:.
«ot, mellyet Gilányi Gergely testált az Er
délyi Reformáta. Ekklésiák' és Superinten
c:iensek' fzámára. Meg- hólt 1684-ben. -
Horti István, ·1689-ben hólt meg - Ve.fz
prémi István 1691 • beo válafztatott Pnspqk •.
nek; a' · ki . abtt az Oláhok , kik ed<lig .a•
Református Pnspököktol függöttek, uek
nek vígy.ázbok alól .a' R. Katholiku, Püs.
pök által ki-vétetteJtek. Meg-hólt 1713. bari'.
-- Kolosvári István,. a' k it inkább a' Vilá
gi,. mint az Egyhá�i renden lévok tettek-

.. rneg Pü�pöknek; a' történvén ekkor Vásár-
- )l�lyi Istvánon, a' mi a' mi értünkre -· _Sinai

Miklóson. · Meg• hólt 1717 · - ben. Sós
· T 2
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Jf.erentz ,, meg�h:ólf1,72ó-bán'., �:Vásárhelyi' 
István , .. kit. mar,•.egy-:.ízbeóF, á\.Papok- ·meg-' 
-ikartak tenni :Pü�pökn·ek, ,·. <ie,1az, U rak,·<a�� 
pan ellent-állottak:, i17'..i0-ibarr::a'- ·rapok�vo
�ai. által,, melly-en inost ·a'..-,Vil-á-gia-k-is- :meg� 
nyúgodták ,:-111eg - tétete'tt�é: :Me·g-hólt 1·1,25;;, 
�en,'. -.. Bonyhai Simon· -György', 'meg--hólt 
,17,39.ben.-· S�igeti Gyula, Jst.vá'n,. , 740-hen 
hplt�meg. :� Deáki File.p-:.Jó$ef ,. meg�hólt 
1:746-ban.,:__ Pelsotzi- János m1;g-hólt .1J749, 
�en.- Borosnyai. l ukáts, János.� :0 a' k,i. :azért 

. :neveztetett,; Diplomatikus„ Saperintendensl 
,nek; miveL17.53.ban a' Felséges Király-al::. 
.talds ·meg-, er6sítetett az Q: .Pü'spökké, :Jett 
.vála(ztása •. .--, Ennek idejében tstífztak-.:bé 
-Erdélyben '.a'. Reformátá :f,kklésiákba az Or,..
.gonák.- .. Meg:.:hólt; · J.760 -� _ban. · � · Siathniári
-Pap .. 'Sigmond· . .J i.60-ban lett. Püspökké, -�s
-ezen: efzte,ndoberi · meg i� hólt., .--. · Verestói
.György' -meg-hólt .:1765 b.en�-: -. Zágoni· ·A
·,:anyka-Györg,)1,,, ·meg-hólt •1767- Déési Lá
-�ár György'·me·g.hólt 1773 •. ..:.- Tsernátoni',
.Vajda Péterfmeg-hólt 1782.-- Eperje·si
.'Sigmo.nd,- �eg-h'ólt 1793; .:-- N. Batzoni · K�·
- r·e

f
ztes Máté:,: -meg-hólt 1 ?9S-ben. - Ó -Tor-

-dai• Abats Jánós ,,a•; -ki' most-is- több mint
·',.•két fzáz úer • Református lelkek" örömére' i
i gazgatj� �a� keze, alá tartozó Reformáta Ek-

. =,kl'ésiákat. ··•~ 
•

,, ''! . 
,. .. 
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4'-Magy llr 1 ;G.,j'r.ági Eangeliku;.. :'Siipe; iniend;n-
; • . ; � , · , •• L . � • r,' }; : f ,-,, ., (J · , , "1• ·  , ., �i?!·l}\\t-: 1 '\f:i'' f! l'_,r• .. >: •1111,líe•' -/l' �H> � \ 1 '  • •  • t,' ., 

··i�''"!I,: Á' Túl ;á':iD.
n·a·k.i }?üspökj�i''közt.t,� ·Ribini Íz'efént',1
Suipt!!r,in.tendens ,:vólt ··süg·edF:

ktfít'ih1 ii-.Mfisbdik :-�v6lt 1Ribi'ni :-rzerint�, 1 Beyi..: 
he- :lstvan, masbW� lfz:etérit ifo�hg. Borne'.miJ 
f�_a, P.éter r· ,Ji:arma:dilüfa·k: ·léniii. á]lítja Ribini'. 
Mut-a:kö:zi �Gy'élrgyöt �:· á! ki. re'nd�lté � ; hoil 
a·z.;cÚ'.jc:Predíkátor-ok•a'.• Formilla· Conco�dire.i· 
nak1 -'-s �lf nvariatal 'Ati'gú�taria:· b6nfessiónak
neveket alá-ítják:'�1mások· pedig erfo'elf :.Siö.6I1J
ti-'. iD.emetert�i eleihe; 'fefz j k�·· .:.l· 11K la fzk b✓i ts' 
Útván ''1612 :� 1 :�'6:t0·�ig;'; Gő'iúi: Mi klóS' 1 füt2J 

· ig-.•; � ,Zvona�its•�-Mihá(y'-=1 n2,Fig ·Pils'pök'ös.t
· ködött. - Brun.tzvik TóbH:sf némeilyé'k ,Su"-1
per:inte'ndensnek ''írj·ák ;,-. -3 'ri>ás'11k ··'nerhi. -
�is\'! iBertalatf.1-.C,�pregen- 11v'.Üafit'atoü�· ··r:11J.it

pöknek 1629 - ben, m�'g�hólt __ 164'6-·ban. ____ ..... ·.
Musay Gergely a·· Buki Zsinatbáln válafata•.
tli-tt :'i646-b�n-fm;ég'::lt_ofr 166,(h�_n. ',•:::·Fifitr�--

. vít]· '.Cyörgy' :Pii�p6�t .�ív?tal�'t _'�r:egs�iie m_i7 ·:·
-- ,· �•,,,, .. \. �-,i· \. , .. ,• ' ... -� 

att)q�9 :�:·,�\lfo�� y,y.:Q.tés.b.�_n l,e�.tette. __ -.fe,.)·
kete Istv�-�.__

lQl�jg yiselt_�.�.ztdfJlívatalt; a-.�:

•
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midó� Vallasát el-h„gyván, a' R. KalhŐlika 
H itr� állott, és .ezen· idotól. J9.gva_, egéfz 

• 1 �<�4�ig ne;n �.ó.Ilezen Réízp�·� J�p�rint�n
dt:nse. É.kkor ·, .. Királyi rendelésnél fogva
IV Supe-rintendentzíákra ofztatván-fel az E-. 
vangelika El\klési.ák .. ; � Sipkevits T6th JA .. 
nos Téti Prédikátor ,:t742-ben meg--tétrtett 
Superintenqep�t"�? 7: J>e;rláky, J'óséf. Süper
\ritend�:ns.sé leti ·1.7 46- b;a'n,; m�g-,hólt l 7 49:-bem 

· Fá�fY: G:ergely;; p.so:bep, ,t�J!:!l,ctlt �.uipcqiin;i:
t.�ndenssé-;.; l '7'53,ban ,pedi:g.11��óLK.i rályiíiP.a:.i
r.antsC?lat mellt:tt qieg-fofztat;ot,t:;: T': Németh
�

t
��pel 17 S.S·b�111ett S_up·•tinten,cl:en,ssé, meg;:

lió)t., l 7 .s6�ba,n •. ----'-".'; Bárány:� J:�QÓB ót7.s6-.-b�
l.�jt·Suprrintend�.n,ssé,. m�-�·--,h-ó1:t:J"J-7S81�:har1i·
-;;._B�logfi Ádán�• -meg-lróh I.7H•hf11 ,..:- .Ptt,
l_1J�Y.;9�b.or.,, me.g:h�lt .J �s6�ba:n,-� Hrabo�
�:'?fiki .Sámuel, n;J_f!g-�ólt,f,7-9:6.-h;m; a· m··eiJy!

, E(z,tendóben: Nagy;)s.�vá_n_ ;teftetet:.t: Suy,erin-� 
t<;>nder.s;sé -,· .és- 1t1,,ut�.i� . :viseU. :ciit; ;a: :fö h1v��-
li1Jh ;;ll,lJP.Y,�!';;fr-4�.lll�SfÍ�r; (a!l!i,·;á --- ,Jt,_ihi", ,; 

,. ·' --�I�,-:4';.lf(ági Sqperint�nd�Jl.-liál>a.n Püspö-, 
ltte-í1vaJa,l�:Xh i:ht:.k, Lá.t:iY,fJllyés:,,,a'. .. k-� '.J61,o·;., 

;: . � .• 

 

• �. (.it) l:,á1_1, • Y.i(fi,ig,,,:; . Ern.e'!t: :Ján�-1, a'· l)u,,.4n f�l �
,nló Jreril{(:tb,:n Uva., ,dtfgu-.,ttf.:iq . (JQnf�1s,iót t<,1rtó lflr_-., 
Iié,iálrnalr Jí'i/JgrriBáúfin�k Eú,'ür; �op,011 17�6. ��. 

· Örvend�z/J VtJrJ��; iVagy Í.st�4;i Supt1;inte",,d'eni ":.di•-:
lifz�tl'it1ttfrj, Beiliu;Jónd1 áitái. sJp'riÍ·,a· i794.' _. ,I .,�-; :, A
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·' .. ben Mar.tius .20-dikán tétetett-meg a' Zsolnai·

Nagy- Zsinatba:n ;.: -meg-h·ólt 161s-ban. --J.
. llódik· János: -a�--::Trentsini Várban, öfzvo
_gytHtt Zsinatban_;' 1619- ben faenteltetett,fel 
Superintendensnek, meg-hólt ··16.J.2-ben.,.-'-'\'. 
Lan_y Zakariás•· 0J. 642 • ben: le.tt: Pü.spökk-é �l. 
meg-hólt j 645 - -ben,· __,. Kalink• Joakhim -16,;,: 
46-ban lelt Püspökké·,, me�h.ólt-. J. 678-bari; U'.. ·

·, ·JJJ. A'· Bánya. VároJi:: Ptt;pöki .·Megyé◄
ben · Püspökös�öd�ek.. _Mélik:- Sámuel ,· a.!., 
ki a· Zsolnai Zsinatban 1610 -ben tétetett./
'meg,, meg hólt.' 1620-ban. � Roháti. Meny
hárt. i 622-ben •� i-. · :Sext,ius, :Péter '162.3-ban · 
lett, Püspökké !,· ·-'meg-hólt. i-634.oen. -. . Li-;. 
nyi Gergely. 1635.beri lett' Püspö.kké, meg-. 
hólt :·1661-henii .Spetki- Márt�Q.�( \meg-hólt\ . 
165.s-ben •. Lány P,áyid ·1656,lctt,.PUspökkct�1 
meg-hólt 1669-ben. •r-:- --Zabojnik 'György, 

. �eg�hólt. 1612;ben,:; Itt a' Vallásbeli hábor•:. 
ga(tatás miatt_:34 .efztendeig. ne·m vólt, reri.:. 
d�s -Püspök�: hanem· J. 704�b�n,_Báró Hellen�:. 
bach. Gottfri-d, egy, Zsinatot :gy.Ojt�én-őfzve·,, 
abban Pilarik István meg-téte:_tet.t Pilspöknck,i 
mellyet 17 J o. ig viselt. Ennek halála utáo; 
egéfz 26 Efztendeig.'. nem vqlt uen .. Megyét" 
nek-.ifütpökje:,---a' mikor t� i.1ia�i Evangelika!, 
E�kl,ésiák négy._Súperintendeotiákra, ofztat� 
yá.n-fel, a' Püipök:i Megyének határi-i1·me1•-

•Váltoa:tak. ,t,.'.:,; .,_.,.1<L: · ! ;. , ... •. , 



'. \ 
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iFE'..:JV'� 'Jl'-:·Poámyí 'l'üspiJlr�- Megrébm. · e-Jsö 
Supnintend:en�h'dc'. -meg1- ti:fte.tett · A br.1 h.jm.,.:
dtfs·-· ,Isák r.·•J 6 i'E>. ben: a�·1Zsolnah •Zsinatbanil 

. :rheg-,hólt' 16u-ben°/.+_,Fidicinis Miklós' 16:, 
2'2·-bt,n,leU: Püspokké. tn�g-hólt 162,s-ben ·, -4 

· Diossy··Ari·drá1,; 162!;-herl ,meg·hólt; -•Fáhl
_ ,..i) .Basilicis r•i m'�f hólt-·1630�b11n; � , Már:li·ní
Miklós/ ·;;:iie g„'h<filt' T64o ;:: ; •. , .. : . .' ,pu b.r a vi 0-á ni el 
1-6�6;..:há'n ilett! P.üsp•ök k.é'; meg-hólt' 16.s,slhen •
..;;.,,,. Tarnótzi: Már.ion 10\s-<ibarr-··lett: Piúpök:l
ké::, meg-holt· r6s.s-ber1.:Ji.:.6i iga/�at\•irí ó1ind 
oddigla'i ii..Vá�i -és .,Rirt:y."ah Vlá-i-<lsi · Piisp:ö:l<i' 
M,egy<tbéli ·• Eklilé'sHkatcis-, Hk'·.1Pü�p'ök j PikJ. 
t,ö;1.:: meg.fofúatV:an �i • :á'��·a:k:kor;i / iU r_z áf,it r.ok! 
� Í'att ú -jlii't,!nenf 'renette:k:�i.: 1níi• hem .:1706� b�n. 
Kr.má•n·n,1Dánieir,PíJspök-nfk fe.li..fzentelt�te'tt:� 
QeJ .a.!f ;kj;:;j 74b'�b�h- 1mei·hat'álo1zottt •. i JÓ ?:,? ;� l 
( '('. V. �• 8.i:epe;�,',\va·gy -rT�fa-tf)iiftélíyi!il-fils"-

, pöik,í;;,,M�·gyél,'eril ·s-up�rinft"nUíHisek: 'vól�alq 
Xylan'dttf lsrtián�:,i �:a1\. S:úpesr.Vá1rall_yai ,jZsi!'. 

. n;.rröán'-� c·m"e'.filycJ�Grof, Thurt6 Kthitóf., gyuj:.;
t.ött· ,:· meg::,réte��tt! c1614.;b"enr;, �ftlképpen: á:z.0111

4ra.'erti é �rtl �1 1b o'g_v: :.Gróf ,T-trut. zni ·. K i-i:s tó-fd tf r
1L ki .y,.!efúen:die,g :t'i _1R;1 K:i-thol:ikai·.Hiren 
v-61�, ! újrav•a-� JEv;angeli�i„iHnr-e·: ·altá� -"�érí:.1
tette·;;- :meg h:&>lt. i 1619�be-n.'i- t Zabl�r-:\'P-éter' 
riteg-hó_lt,,r!6.its:b�n.i � ::-(V a:go·�r;• :M ártonl i"r6:l

4"�· bertdietml?:ü-spökké �1 meg-. h.ólt '1666 ba·n '( 
, 's· ezen· 21 'ef.ztendők alatt több Pr'édikátoJ 
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ro:k-at · 'f 7.leriH· lt�fél·. 12b-,i�nál. •.,� { -Lieffrnai1 ··Mi� 
hitty··;:.ió6fr;· han'iJeÜ P-üsp·ökké-� .,hanem: 16-
93�ban; ó „ is ,P.:o•S()nbá tzitállarvá-n './. a' fz-á1r1:. 
lúvt!c�!lt.-.válpP.ttó.Jta:;mágának,: és-kel'z ·ak{lrt.l. 
iadöbbé .vi-�Hzáí'ttem : .. jo�:éti • - Heischfo,s 
FiJep ·16tH_· ban tétetett hely.éhe ._Püsp&kf.. 
n.cM, fa' ikil•::16/iti ban·-.. me�·�-6m -· .Zabler
la"Hab 11686-ba:n,iJetF Pttspökk•é: ,'.-. es 1ama'.'.P-o'.�
sö·nyi tzitát'zi'ókór ;eset!· zi'tqai,,�rban'-8;· <5fz.;
te:n:éte:ig• ai egt'rz iM�gyar. Orf.iágon I:evo,·E!
vángelika·- Ekkl'ésiaJ{b-an -Ui3·k e� .vólt mag
Püspök.,, :Er:me·k ---helyebe :•1:7.04°bén. Pü<pi'\�

· ké1 tétetett !Bodö;•A'ndrás; m:eg..:hólr,::1::-01,-ba
-'::l-. S:árcs,_v · 1J ánds• �,; ·nie g--hólt'. · 1(7,00. ban�- :.�

. A:nt·crii' Sánh1�-, .:m�g: holt it1ja,::han.' �
Sohwartz:-Jártot :�ti S·�abad Vár:osok' PílspökJ
j.e1,i"ek :,�-a•·,.:inelly.;•meg-k_ülömböz.te'test -1oka111 

nem fzerették, me-g-• tétetett:; és::1726-ban-
·-reefhó[f;ii·.a(':'-IHnek -hel_y ébe ;:i: u·gyarí :ezen
Szabad VárosO'k' Superiiltende1u:éhe� ,:Phan-"
schmid "K'r:irti.fo ;'1729-ben, ·meg:te-teteW,' ,,

· ki·J741;hen--bóft,m�g.-�.� �,·m � .. :.,:..,1
�o /ii VI-dik! ,Kár.oly! K"iirály-unk'i -�end elés�h 
neg·y .PüspökiliMe:iyékre -ofatat-ván .� fel min-t
d�n: Eva-ngelika·1Ekk-lé1iált ,"l•ti.,4ra'- PosohJ�i·;1 

' B u:á , ... .  , .. -�·r ··11 ék.. , 'T'l -'áin'ya �· ·ronqc.-:. t•J. 11.za: me ·y 1·,:_ ·es·, u -; 
,1.,·- M1l ék'. , -:,• 

. e-• a·-úuna.· ·e1y ·1r.�:---�i-Zl l!'t;; .r,,,,.•.,f:·l'J,·
-�l-j-; r:,1•�:, P.oJ�IV'i;'üj: Pilspoki :-•Mégyéb-en'.
Pü1irök1>sköatek._: ·_ Zaborfzkbl:aKab,-a' lüi :.�1-.-1

,1 



fitl/,'. .. :.. .. ,. _:,:· P�oTEsT •. �X1tL: HIS'I'; ,v., 1\; ri :; ., 

..J6-d:k efzten:d�ben válafatatott Püspökne·k,;
dt'. ugyao·;abban meg-is halálozvári, J.737-ben
Mohl tllyés•·•:téte.re·tt: helyébe·, .a' ·ki::176r'!' 

. hólt.mtg. •� Torkos M.ihá1y m·eg�hólt ·JSOI�
l>.en. -. Chródi.-:Dáni.el -· 1802-ben 'Válafató
d·otc- helyeb.e.-.-i-,r\ }_. ',, ·-.: :,,.(l _. • f: I' 1 '; ,'' 

i ,· . 

, .�,. Jf. n-� Búnyft._·. Páro.rii :PU.s.pök·i új .M� .. 

 g�eben , J 735-be'n · ,Michadide-s-. Sámuel ;tét e�.- ·
,i tett Püsp.ö-frnek • · meg-hólt · J.140„beii. -- · Pi.;
 
· 

lárík Júémiá ·s ,·17-41·_· ben :.lett: Püs�ökké·,
(; · . �t>g· hólt. ·17�·J-ban. - :Hauskovi:tz Sámuel•

 a: ki r,749,beir. meg-hólt.' ··- ,Glo.sius, Dániel
[ ·1·;5:�.tétttett-in�g,.Superinté.ndensnek-, és 17-

· 6-6-hen mecr-·hólti.:. 1;....;.. Fridelius: :Jeromos An,,.,., 
d-r..is •. mr-g-bólt 1í;166 � bán. �- Pohl M�hály.
J.70.i-hen tétetet,íneg Sapedntendensnek. �

· t�e,mánf.7.ky Sámuel., - Sz,iiiovic.s· Mihály ..
� -Ham�ljár. Marton.· :._ ·,. , ,:,_ n .· ,, ; i-. ·, : 

.11 . -1!I.·· A':, �fi�-'. mel{réki..Püsp.öki: új
. 
Me-,

'1.vében, , P:.üspöknek meg�hagya"tott Anfoni' 
Sámuel-, •1�-héppen Vl-dik. Károly' Para'n- · 
tsolatjak or már Superintende-ds wvólt ,-· ·,és.··
t:t , meg� halálozván. Phanschrriid,: Kristíán, 
mint.a? Szabad-:V:árosoknak v.ölti�.-_de a' Ká•;
r,oJyi rendelésekor_. hívatalát;viselni meg-fza •.
n·o · ·pospök:1,�áUítato.tt-,bé Püsp:öknelt . ezen·_
M�g-�1ében, a' ki 1741-ben-meg�h-ólt, a' ,ml�
k.or ,:Amb'r6si ·György, Püspöknek meg�té
tetC'U; d� a.�'. meJly. . hívataláLJ:746-ig •�•e:l-1



; Ex.itL. ·oa·G..\KIZALÁ.·u :... -PüsPöicöx.. .,9· .

he.u�. '.!..- · Fische_ai. HJyé1 .m:tg-hófr 1774-heri · 
- -' �.:F�-bi-i Gyöigf.., ,":"!':"··Rufini! s.-muel,. 1791�

'lől:lf'..ogva-. :_,; 1['• 1-- 211>1r:.!-:, ...... ,/1-, 1-�--;i--: e.
.:;: : ·._I_V.j A'- Túl•;��:J)nnairakriák-e géíz .Lait• 
tfomát láttu_k .-od11.félly�:�b.--:�) �:. ;\r •: ·: --�• .-,�· :

1 . - . ' ' . " 1 
• 

,!,�•.-,,,. l ,..,,! '!.: tvi . . §:: I_' 'J'J.:, L - . _._., O,, 

· _: . r: --; , ; •· ._-- -:: � J r , . n . \. � · , , • d -�1 ; ! :- f : : f<;: d . # � - ·-· • • 

. •· 

. 4,._ Er.délyi Evangelilct11 :e.Jr�lé,1jáf. Pa1piJl,jeinei: 
-i:-l, i .;,:._,·-i• __ : 's 1·Lai'.,lfr:.<Jlftt1.:i.·ii111/l_ / 1 ::<; ---· • : _
·1� : Az Erdélyi 1 Évangelika 1Ek'klésii4k 1,55,1 •.
bari'-'F«>bruariÓF6idikán•· tettek ,,mt-g leg-elscf

- �iup.ökjö'k"nek Wterrer,Pált•;:;a!·ki 1.S54�ben..
Aügnsfos-�6- kán meg.:.halá-lozott ;t a� ki ht>.� _ •
lyébe 1 .s.só .,ban-: · Hl)bler , ,Má�y:á1:- .. téterett · 
Püspöknek. Meg-holt 1571-ben -- Unfgler �
I:ukát's~r:s-12 ·Majtii2-káii"'P"if�iföl\kl ietete·cr; �
meg,hoJt _16qq <�a�.;�. -S�h:ifb_au6r_r Mátyá•
mrg-holt 1612-ben. - Budaker János meg
hoh)'í6t:fb;n\·�2.. Thiíri, (Weh•áh'c.Híf Zakci1
riás meg-hoÍ-i- 1-6:21::be;n. -- -Gráfi.:(Gróf) · Fe.
rents meg-halálozvµn 1627,-ben, Biertock Pé-
ter akarta .a· Püspöke.éget kezére keríteni;
d�,)á!� mesterst'gg.el k-efzttltt Voksokat a-· Bras�'
tór- Zsinat· semmiv�·''\téven·;..,�-•�·Theilesius
György-· válafztatött•• 1621 • ben·;PÍhp�knek,
a'kj 1646-banmeg-holt. - :s ·�i-th Kristián
meg-holt 16.s2-ben •. - Herman Lukát• meg.
hQLt:)f th,66 -·ban. -.:�oStekelL PáLime.g - holt.
1�61i-b.e_n.-_.· -:-·· Haa& Kristián meg-holt 16&6•:;



,3P9 • :;,_ fRO'.r_is-'.I'. Eiv.�r.,�.,ffU'l',t, y� · R. , � �I )l � 

bari.•- ,;:...;..í. Pank ratios_i 'M;ifíály rh\e'g-h ok -1690: 
b��l .....i.mlfjá.bbr:IIerm-a-n .�ukat�:)meg..:·nolt 
J 707-ben. - Scharsius. András me_g(�lh61Í 
_i;71o!benw-' ·{:K:dnil' .. Gy6rgyí,nleg:holi-"i7 l 2• 
hén. - Gráfi (Gróf.).J;u-k'át/ime·g-;holt'�Vi.36-' 
bao. - Háner {';_yörgy r1Veg-holt l 740-ben •. 
- Schunn Jákób. méf liolt 17.59 - ben. -
Háóer Gyö�iy ·J·e��miá1;m·eg·-·.holt' l 777�be·n�·

• - Funk .András-.:v-álafz-tatett·a• Püspöki Hk
vatairaJ:-I.�7-8 . .:.o.ah � meg1-:(hal.i\q:z·o'tt :•17.9'·1; a'
kinek:, he,yébe i1192· ben-\P_ü.pökké::lett· Mül-í
�r-·Jakab iAútelius, 1 ei-;ped'i.g L�0:7,iberkmeif.t
�aJ'álozván; :mavé(z;) Erdélyi: .Evang. ,-.Püspök
l1lleugt-bo11tJ\:·.f>á-nicl ,György: ,-Ur .. ('. ?: :- 1 � d:,v_í
':?ty,'i ·- n!'.)cf-1\'�.f !l.r:-r{-�1..,M -.i.f,_.·,Ari<1•,:,•-, .

. � .. ::·;.·•J �--····�-·,l·]J 1 11 •.•. ,�•
"!'-

.l.',i,A•· .. , .... i
tiiV_,.·i.I�t IIl ✓-;·T'Z I K ,K É· LY íl,.•d-a-,m

-.l· f'/1. • ;_ • � 'f ,1 t,,,('\ •••• '; I ·.,· -.1 ,-,.,. ,: "{)Of r"!;� l 1 . �J,(,1:\, 1_,.,,(f..;J;,,(.", ·-- ,d:)f,./t,•i , 1,11. ,-,�,0

l\\.Seni,qr.$4�.o.kr,ól(," .Se.�iorqkrql ,1.

„g-:; {':•:·, Dé$: Prosenioro.król.,,1 .•, rr, i:i_1 
.,.,..._,. � ..... ,,;""1·;i ,.,,e'-�--,'.,,.. ·;--ri'í-··11 ·,<>,n '"'hí r i. •. .• 1 "" .._.. ,- '"" _ , , • • • ., , .: 1. �, 1 .. �..,., • . • 

. _. -� . • T . V IJ •. �. .. , 1 • .; - •; ! n '' 11 ·1 •• ll! !} "I ': s f; >< J.I ::. . , }' -�' , 0: l ·, r, .Í) !1 s l't" ., fJ '
4:Lse,zior;<1,f,:,,f!�g·n !E1pe.,:e,1,:!ek'.er�d���r;_q(,: 4�oi� 

- · -,_,3�at·i�i!lfit:ss_i.gei�r.ql,, . .jtU.1.ai{r,4l.,, é�,.t1;0� S.�r-.�
• -nior,1,ásotrf.5L1-,.; (!ltllyt:li� ti� lflf..rp.�_lii !gazgtit.11/t}
n /J,é n.e�' -p.,_e��é_,k. -:-· · ! ;, .. -d-;�pm u i,d .·c,1,;o ! ir1-·r.

· 

A
. 9 �;ta 1,1J nu,�- ·•� - .n�,é -<-� 1 úo:l��;ui 

, , ::Seniórr.1 vilgy( ·Esperesth H ívat"al e7r�.!l 
detére n'éz'vt, r.éAibb•.kö:Zttttnkl a'_ Supedhfinll 
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de.nsí,-Hívatalriál1, -de rang
.
ra:i,�,',·: tékinte'tre 

nézve · ki:ssebb ·egy ·. gráduss·al"·a! ·puspö·kség� 
nél.i, :Elébb "lé�én •h-át ·a' két'·Hazában Espe: 
restek,' mint . Piispökö'k :· á'- · Seniorságo-k-� 
vagy ·Esperesti< Megyék-is· regibbek; · mint 

. a' -Püspöki .Megyék.; · - Miv�r •pédig '•a' 'Kei 
. ref z1yén elso. Ekklésfabari: is-meg-v:oJt a·• Pűs
pöki, .fo · H ívatal V bé .-hoz.iik, t,zt. a' Magyár 
Ekklési:ik-is··,· 1és: az ·Espe-�cHtek: •magokaf ra' 
Superinteode:nsek'•lfö: Iga.zgat�sok1�alá• vétei- · 
ték ; kivévén azó'ri i-negy.iEsl>ieiestsé'geket� 
m�llyek Bonod1,-�Görnö'r",.,.'Kis'"llont,:,Aba-.
üjvár, -Torna,, Sár"Os, Zemplio:�:·és Ungvár 
-Várinegyék·ré--•terjedtek -·kf ;1 a-' ··mellyek ,a
:Po�pökséget,r:wint, a' Hierarch'iának· marad.
-v,i-nyát, meg-vetették, ·és �1-fzakafztv·án �á- .

, ·gókat a:� Deb�étzeni ·Superintendentiá16l/ht5-
1vá · M'elius • Pé,ter,··alatt .tartoztanak\ ·1supao ' 
•Esperestek: által :igaz.gattauák mag:okat ni ind
addig; míg-r:ieoi l 7·3.;1.ben · a-z egéfz Magyar
:Orfzági R�formáta ·Ekklésiák négy Superi'.if.
tendentiákra fel--oíztatv:án-� ·-Királyi· ParantS()e
-latnál fogva a' Püspöki Igazgatás alá'keHett _
-maiakat botsátani.'.. Igaz -hogy-'már a' Szatfi.
·már Németi közönseges· .Zsinatt alkalmato�
··ságáv.al 1646 ban a' ·,Világi :Uraki. meg-kértek_
-at Zs-inatot ,- hogy ezen, Espeásteket-_f,-zo-rítsa

- · -nrra,� hogy -Pötpö-k-öt �egyenek magóknak �
_ -c.ie azt· ad váq ok,ul ,: . hogy: �nn 'Vármegyék-,.
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:) , J)ek. egy. r�ffz,e1  a'_Római �-.más• réfze:a� Tö� · 

·1 · rök T,áfdr, más réfze pedig a• RákórúFt.� 

·1 
· j,edelem ke�e; a��tt ·•JéYéQ „ kivált a' Tö.rQk 

1 
J3uák alatt . lévó: -Ekklésiák' Papjaio:ik: a!

<: , Püspö)\ által para.ntsolt�tÓú' Zsinatokra. lehe�
t tetlenség. :,vóln_a • �lttel:(.'; ·_.ve.fzedelme nélkOI 
!;N . : rueg-jelenni,.,�·de más:Feje.delmek-is ·a.z Q 

J . 
. öfzvegytUésekról·.�alami· gyanút mélt.in for .. ·

:. . m.ál hatnánaJq. tehat. az Esperestek tovább
i• uák mi1g'ok_- �gazgatták•,:a',.weg- nev..ezett 
,Ekklésiákat:�_géfz, 1734-ig •. ,r. -,; , : •. : , i 
., ,·.:Az Espe�•te.k!:-iateles1ége, mint a' Ká� 
-nonokból "..ilágos ,,. : rövideden ide megy-ki: 
A' .kezek alá �ízott Ek:kléiiákat kötelesek 
'Vólta" a.' Káno,nok .'f.zerént ·jg-azgatni, - u 

· Ekklé1iákat. '1,. Oskolákat minden . .Efzten
_dőben• egyf�er. meg-,vi'sgálták •. ·- a' Tudo

_mány• _tifat.nágára, Papok'-. _jÓ' erköhseire f 

.a' Liturgiák', és tzrreínóniák' meg„ tartásá-
.. •J"a , a.z Ekklé,iák' j óftágának épen való m·eg
. maradás.ára, Temp.lomoknak, Parochialis
,Há�alrnak,: Oskoláknak, 's: Temetóknek jó
-'.karban Jévó voltokra, különös figye!e,nrnd
tartoztak lenni. .;,.... Az Ekklésiai dolgoknal'
�l-i �·a.z_itásár.a kötelesek vóhak minden-. ',lí.i-

. te�clóben , Ekklésiai , Gywlé.st · tartani , . m.el
Jyct Paftia.lisna/r-is' neve..z�ek ;- mivel a• .. Su

: pftrinten<ienti.áli1 GyiUé-it nevezték Genera
. lünak. -:- ·A� :Ú.Í' Prédikátorokat a' Papi Hi-



.,, 'E11:1tL. Ono"AlirzÁLÍSA ..:.;·�SPEREB. 30t 

vátalba bé. állíthatta az Esp�r�est ázon eset'� · r

ben ;= ha az· Ekklésia Pap mHkúl lévén, .. az 
a• Templomot·,'s-Paro_chiát el-foglalni aka; + 
r6k miatt vefzedcl�mben forogna, · vagy h� 
a' Törökök miatt-a' Saperinténd�nt:iálb. Gyn� 
lésre · nem lehetett menni -ázon Candid au„s:. 
nak,. a' ki': külömben-is · a·' :Török Basák 
keze alatt· lévo Ekklésiában akart lakni; de 
az·omban , még,_ akkor-is mi-ko�- fzük1égbö1l 
ordinált valakit az Esperest, !.öbbol'.ii·e tsak 
a· Prédikállásra adhatett hatalmat. ( a) Mi- .. 
kor vedig közöns·éges Zsinatot tartott a' Su- . 
perintendens ;' azon · zsinatnak voksoló é1 
fó · Tagjai vóltak· eleitol fogva a., .E;,peres. 
tek. Utoljára; .. a' mi az E,peresteknek • 
Ekklésiai Tö.rvényeo fund.:iltt Jéieleket ilJe� 
ti: A„ Óvári Zsinatbart r.S.S4 ben meg-hatá
rozta.tol� ,· hogy az Ekklésiá�an .a' Püspöki 
fo rang melle'-u az E1peresti-i1 meg-legyen:, 
illyen Kánont hozván errol a'·IX .Tzikkely. 
ben � Statuit. etiam Sy1loclú1: 'Superilltmden ... 
te1 , .et Pralat,u use conjlitúend,:.s, prc-pter 
Consemum „ ín doctrina et Ccremo,Jiil reti,ze,i• 

. • '

di1 , et propter honef/am di, ciplfoam ; a:- hol; 
·a' Pr�latusokon, az; akkori_ Ekkl�1iai Stilu':'

. l 

Lásd: (u) Golei Canon •·s Í6'- Canon,s K"�;. 
idti,n,111 · Ci,u. /f, · Can. ·3. s.-<� !o :: • ; • 



• 

= 
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.,, . fz�réot az Espe�estek értelifefoek ·., .J,kik fsok•
fzor, íArchi<Háconu.soknak,: éi ,, Ar.ch-ipre�byj 
tereknek,-i,s: öévezteltek. , '.!UgyaD'· eiek, •k'b'.:r.;,c 
pedig r tsakr hamar': kellett. ibiz·onyos relsó�eg� 
Jll'·k ·len�1b .a' honnan.:ri1ari·J60J·•dik,;e(zfeq,:-

.. dp_b�n •a ) ;F/J Sen.io,i titulus :meg ;vólt, .a' '.k:in.ó 
;a;,.: .S:u peri nté hdentiá bani Aévö.: Elsé\ .S e n) or 1; 

'.Y�zy,,1zon··:Traccus' több. Seoiori,_ köztt ,:·-kjJJ. 
Prosenioroknak hiva'ttattak,.:a'. rendes Senior 
cinetódöu. ,f; ,. í,• '. := -� �,i, J:.;,,;,: ,, .. d;· .. )

·. -:l: ' -- '
_.

,.,�:.'•· ;· LViII ... §� •:·d;.:![i' '. l): ,:_i: '. .

... :: ·r • '• ,: ! ,t • • .. ·. -� }.-:�:.::-4q •t .• • ·r:: ·, .... ·! 
·&;'; ;,\ ·. 'e,·, :•'.J...A'..:ProsenJp!tr,6l •. .,.·. ; ,• 1 : .,. é
:.., ,·: A'. Pro.seniorokat•:Yagy..Vice E9pereste�

· .ket fzükségesel�ké tették. a� �Esperesti .Me-•
.. gyékne'k .Jzé.l�s.cn, .való .. ki;terj�dése �- és á'
.Töröllöknek ·•k.c�y,etlensége·;· mert -ha ren·-•
des .. .Espé1�est .a'.. Magyar .Ki.rály', bírtokában
,lévő H<>ly-ségben,. Városban,: vagy Végvár
,b_an ,lakótt.'.11életé' ,vefzedclrriei nélki11 a· Tö·
.rökség .. ·,kea.e' ·.alatt lévé> .Ek,klésiakba : nem

·mehetett •. sEzeket. hát , ,a�. Pro·sen i.orok, -, i
gazgau.ik ,. és· a' 1rendes Esperestet ,:, mikor

.'jó: módját, látták, ·az. Ekklésiák.' állapptjá
;•r.óJ:,tudósították.·r,1 SzOks'ég-.esekké tette tm•ég
ezeket a· Vallásbéli háborgattatás-is, .,:_ mi

. vel a' mefzlzebb 1évo-.Ek;klésiák, -.míg.:..a'
�:_,._re:�d�s. �-�ni(?t�,0� 1 

járta� �dtek: addig jó
Tan.íu adójok nem Jéy_en,._yefzedelemben

,-, .for�ghatt�k 



EKKL. -oa·o-"i,�ZÁ.LÁSA - ZSINATOK, • ;os · 

, foroghattak-�vólna.,. - Mikor. pedig r, 1 s táján· 
a': Papi 'Gyúléseknek tarlása �rrieg�tiltatott ,,+f 
hogy_,:a-z ,Esperesttól távo-labb .lévo Ekklési-: ,_. á�'-,fzükségeiröl hamarább és: Zsinat nélkül.-.'.
b o lehessen : tenni:, ezen-: tekintetből · azon,egy. Espere_sti Megyében két··.Vice , -vagy·
Prosenio'r-is .tétet-tetett • ....,.._ AJ fdlyebb em-

1 • ·l.í1etteken -kívíll;.-a' P�osenioroknak köteles.:.,
sége vólt még a' rendes Seni·orokk;al az Ek.:
klésiákát. efztendó.ben egyízer_meg-visgálni,

, - és Superinte�dentiális Gyíllé1ekeo meg---
. jelenni. , :-.-·•,1- , : • • ,, , .;

· ·,'\ 

i •' • 

· · · · : ·.A�; Zsinatokról.·- -< . 

.. < :'._,•. '·:.LiX'. f .... ·, _; 
�• Z1i1Zatok' ftámo1 vólta o., _X VI-di{t Szár.ad.., · 
•. l>an ,_ -_ ar.olmakJr.ülrségessége, - Püspök_
_ ,-által val6 '![r.ve hlvása, '.1 tartása.,._·;;,-.-� .

A:z. Ekklé�;iai , nagyobb -�s. k�s��-bh Gy(tl��
sek régen Synodusoknak nevez teltek: mel4 
lyeknek L-aistromát midon valaki végig né•· 
.zi ,-·úgy_ tapafztalja , hogy a� XVI.dik Szá�. ·
Jadban sokkal-több Zsinatok tartattak, mint·

· a�.- XVII - dik· :ben ;e jóllehet már ekkor·. Or- · 

1 U 

1 
. ' . . . 

. · 
' 



3o6- • PROTEST� EKKL,' ·e1n.�,vz��1,·:-L':� 
fiág' Törvé1,1yéyel:is Ö1eg-erosíttetett · és·· -bé�--; 
véteteÍt a'· .. Protestáns Valla s; : ...... _á' ; mfriek; · 
nem·. tsa·k az.a,::' oka,. hogy· az. uralkodó·- ke .. : 

· gy·es Felségek. nem· ákarvan. a'· Vallásért ·se·o·4•
· kit :-.háborgatni:, :::tehát ezt, a'· -Protestánsoki

._ fa�badon tselekedhettek; .hanem az-is·, hogy, 
. mivel" ugyan. c,kkor a'· Sociníánusok, Ariá.;. 

1r1,1sok, Anabaptisták, és' m;ísok Magyc3:r- _é1\ 
lf.ivált Erdély .Orfzágban hintehcm_ék a!- 111.1..-: 
gok Tudományokat: ·Jehát· mirlo.ri a'·.-Pro1ei-

_stán1ok ezehneK �eg - l�áfofasá�a ·;u/Q.Ú°- t;.rr-· 
totta� Zsinatokat, ezt· még a'. Kath�8iiffU!i 
Tif�teletes Egyházi Rend�is, qrömrnel meg• 

. -engedte·:. :m'ivel a' Keréfzt_yén V dllás'� kö·- · 
zönsége$. ·,Henségi ellen vetélkedtek a' Pro� 

- te&tánsok •. É' mellett, mikor - valami Of -
VaJJás plán·t�hatik�bé valamelly Orfzágba·,
sok öfzve - zavartt dölog , · sok kérdés,
sok akadály .aöja akkör magát_ elo ; . nein
·1suda· .hál ha· rhi

. 
nálunk.is - a' ·xvI-dik S.i:a.

zadbao ·tö·bb·. Zsinatok tartattak·, ·mint· a'
XVH-di_kben ,· ,-. a� minthogy· ezeket faük
sé�e1ekké�is tették a' V d1Jás' Hit ágazat inak

- rneg-állapítá1a ·, .- •a' Hitbeli· egyességnek .
fl:-qn-tartása-; annak Confeuiókban ll"jend6·
ki�nyila.thpztatása, hogy a' Protestáns' Vallás .
az .Evangelio1n1�1al meg- egyezo·, -�s a' Stá•_
uura nézve éppen nem vefudelmes 1Vallái,
-: az EretneJu:kock, és· azon . Vallá-s'· •l-

j 
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lenségioek meg-tzáfolása, - a' Liiurgiálék
nak el-rendelése, � Ekklésiai Törvény;:k.:

1• · nek hozása,·-. Papoknak ordinálása 's fel
fz;entt-lése, - Ekkléilai föbl> Tifztviselók'
ki-nevezése� és a:ion Hívatalbim-való meg
eiósítése, - Ekklésiai kissebb Jtélo Szé
kek' ,Végzéseinek meg-viigálása, - Házas-

' · sági dolgoknak , és egyéb ,,E,kklésiai perek-·
nek el-igazítása; - meJJyek mivel az egéfz
Ekkl<5siát , . és nem tsupán egy két embert 
illetsek ; ké�telen-ínettek Reforrnátoraínk.,
több faben külömb- külömbféle Zsinatokat 
tartani_; a'. meJlyeken való meg�jelenésre ,•:.
a' .Püspök' Levele által, melly Circuiárénak:. ·
neveztetett, hívatíattak-mc:g az Esperestek,
a' mellyeken sokfzor a' faomfílféd Püspökök.
is, 's a' f.zomfzéd SuperinteridentiabéH Tu
dósok, és azon, Püspöki Megyebéli P?p• ..
ság, · a' nagyobb Oskolik' Tanítóival e&y- •
gyütt, 's a' Világi Rendból valók-is; ha_
tetfaett, meg. jelentek. A' Ziinaiokban e
leitól fogva Püspökök ültek elól_, azok kor- ·mányoztak áiokban minden dolgot ,: 's az;
Igazgatásra ki. válafztott Papság meg hatá�
roaván valamit, azt a' Pilspök !i' mag·a ne�
ve alatt ki-hirdettette, · és folyamalba vé:.
tette,

'  



·POJ'lTll:llT. Eu.L� HIST, V. R. ·

LX. §._ .
.Neve:etuebh Zsinatok, - .Azolma!t vlgzést,-

. · · ilc, •� tlr.olrban hor.ott Káno110/r, . 

El-végeztttvén Erdélyben a' Száfz Ek-� 
klésiáknak Reformátiója , .az· Evangellkus · 
Száfz Papt>k leg.elsO Zsinatot tartottak. 

. . l.S4.s-ben .Megyesen, me�lyben az Au-· 
gustai Vallástétel a' Hit' s-inor mértékéúl fel ... 
vétetett, -- a' �zerernóniák a' Saxoniai- ' 
Ekklésiák' fzokása fzerént végbe - vitetni 
rendeltettek, . - a' Templomokban tsupán·
tsak Oltár _engedtetett, - és Saperintenden-· 
sJ vagy Püspöki igazgatás határoztatott-mrg • 

. , Szaporodván -pedig Magyar Orfzágon .. 
i• · az Ek-klé-siáknak · és Préd-ikátoroknak · 
fzáma: hogy mindenek már rendben follya.., 
nak { és bizonyos Cónfessiónál fogva mago.' 
kat az Egyházi Tanítók az ellen.kezókép
pen értólHol mcg-küJömböztessék, a' Megy
gyesen öfz:ve-gyúltt Evangelikus Papok' pel
dája' követt'sébóJ, .:-. 

J.54.S-hen Septe.mbernek· 20-dikán Szarh-
már- Vármegyében ·Erdodö,i a-· Drágfi -Gás- · 

pár Fo Űri emb�r Városában, é& annak 61-
talma alatt, 2,9 Prédikátorok tartották ,a• leg. 
eJso Zsinatot, )ük a' magok értelmeket 12. 
Tzikkelyekben foglalták-bé; de a· ruelly-ek 
•géfz miYóltokban ma már nem találtatnak•
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hanem tsupán a· ,Titulusaik, és. az azon 
, , Tzikkelyeket J,é-rekefzto ígék. - Szó van ·: ' 

tehát az elsóbc::n· : 1. Az htenrol. · 2� A' Köz. 
benj1árórót ,3, A' ·Meg-igazításról. 4, A' Hit" 

. rol .. .s. A' jó rselekedetekrol. 6, A' Sákra-. 
pientornokról. 7. A' Sákramentomok' tifzt� .. 
letéról. s. A' Bunök' aneg-v..-llásáról. 9. A' 
Kerel'ztyér.i Szabadságról. :10� Az Ekklési.a: · 
Fejérol ,- és az Ekklési.iban 'való ,;fzép rend� 
nek -meg. tartásáró.l. l L. A•· P.:ipáról, és : a,! 
Ró;uai Ekklésiától való el-állásnak okairóJ� 
12, Ezen Artikulusok ezzel v�.geztetnek.-el: 
A'. Hit' egyéb. Artikulusaiban m:indenekben • 
egyet értünk .az igaz Ekklésiával � mint. 
az V. Károlynak bé·nyújtoH Augustai Val
lás tételben le - vagynak írva. : - Azon 29

Prédikátoroknak neveiket,•kik ·ezen• le�-els8 · 
Zsin.atban jelen vóltak

,.. 
eló-fzámlálják Páriz� 

pápai, és Lámpe: a' ,kikre nézve,_ valamint 
ezen Zsinatra nézve-is, kérdésben. fzokták •.

' ' . 
-

tenni , ha vallyon Rejormátu, Pridikátoro!t
vóltak-é t:J.ele, ,11agy Evarzgeliluuok? Mell_yre 
sokan ezt felelik; ; hogy még ekkor· nem. 
válván két-felé· ·egéfzen az Ev.angeliku-. 
sok. a'· Reformát.usoktól; ezen Papok réfz
fu�ént· Luthránusok, réfzfzerént Kálvinis
ták ·vóltak. Vagynak ollyanok, kik tsupa 
Luthránusoknak gondolják ezeket· lenni; . 
de. lehetnek. ollyanok-is, k�k _ezen ZsinatoC. .. 



1ro Pl\0T1t.s·T. E1pct. H1sT. v. R. . . 

a' Kálvinisták leg. elso 'Zsinlltjának tarthat
ják ezen okokból: Minden Ékklésiai Histó-

• 

1 riák fzert'nt- ·azf)n·o·a• vidéken, hol Erdod-is 
· ,. · fekfzik, a' Kálvinista Vallá� fffzkelte-meg

magát, nem pedig a' Luth_ran11, terjefztvérÍ
' ezenn · a· réf.zen a' Reformáta Vallást 1529 

t�jáil Derets�ei Demeter, - 1630 után pe• 
<iig Kálmántsehi Márton� a' ki a· Na�ysá
gos Pet.rovita Pétert a' Reforrn:íta Vallásra 1 

vitte Munkáta Vá�ában; e?.ek után .Dévai 
Bíró Mátyás· magáunl{ Drfigfinak egyik 
Reformátora,-· és a'· Debrétzeni Egyházi 

· M'egyének··Esperestjf'"·� a' ki azonn a' réfzen
senkit Pappá sein tett, hanemha Ká!vini-sta

, vólt, � és utoljára egyebek köztt ama· t1;1dót
Reformálni Reformátor Szegedi fstván, a•

' · ki 1546-�en a' Tasnádi Oskolának nevezetes 
· Tanítója, és az _ott már �eg-f'undáltt Vallás'�-
F . • 

nak. igf-ri nevezetes terjefztoje vólt. · 

E• mellett, ha ezek Luf hránus Papok 
:�61rak, minel� rekefztik így bé Conr�ssiójo
kat? ·hogy:· egyebekben úgy hifznek mint 

: ;· az .�ugustai Vallástétéí tanítj1t; mer,t a' Lu. 
· thrinn�nak n·em ·kell valamit ki-venni az

Augu�tána Confemóból, hanem annak azt
kell mondani,· hogy mindenekben úgy hffz,
mint az Auguiitána Confeui6 tanítja. -
Valamint az itt írtt Confessió XI.dik Tzikke-
Iyéb_en, minek igyekeznek �z·e� · ·aa _:Atyák

' . 

, 
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'ut;, ··i mint, még. az o Confersiójo'k.nál fogva 
tu'd�a nem;:Jév�:,·dol�ot- mutogatrii., ·hoir 
.miért, állottak., ó:k. :el a' · R_oman�� Katholika ,.

-Ekklé"siát.ó-1 ?:.-mikor .az Augu�t.,i :.Vallástét�r.
]'ladi•k;_ Réf-zé-�·:e�:Yenesen err.ól v-arr írva; i� 

1t.ét1:::,ú•y�'1ét�,- '.:d�lg-ok tétetvé_n i' ebben fel,
meJJ;yekre nézVi"': i :a'zon Ekkl:ésiát --L-uthér··éÍ
-az�;a� Követor,,o_dá-·hagyf.áwf!-i-.:r'Jd·e :jár.úl az�

- isi/hogy :Drágfi ·.Gáspári ·.Özve·gyét Somlyai --
-Bátori ! Annát•,,' Etsedi- ·-Báth'oria �GyiJrgy: ·/ia
Grófi eoiber- .vette.el fel«ség.illi:(húgyde Bá'J. r 

th.or,i!: Györgyrol / · és. Báth·ori -A:rinár'ól"vifai
j:ós\ \ hogy a': Reformáta v.agy>·a• °Kálvíni:sta
\7.állásnak terjefztói-� és Qttalmaiói vólt�k �
és'dgy Jő45 -t-ijáh maga.is Drágfi-J}áspár_:· a· ,
Reformáta Vallást!.meg.kedv'ellhcHre, ,7t" ,an�
hyiva·l inkább, hogy-Dévai.tói taníttatott vólt�-
a�· ki:··,az Úr� -Vatsorájáról a�. Reformátusok
kal, egy értel _em-ben volt.�..:....., De• -u ezen .
Zsinatban jelen .. vólt't ·Prédikáto,roknak Éle
tek'.

.Hist6riá)ából.is- úgy -látfzik, ihogy ezen·.
Zsina·t Reformátusok' Zsinatja -vólt; Ne\ie.
zete;en Tordai Dem�tú Óvári l?,rédikátor
jelen·. vált ezen Erdodi Zsinatban : , ugyan
ezem Tordai Demeter pedig, mint az. Óvári
ReformátaEk-klésián·ak_ Predikátora,1654·-ben-
aJ,·, ·Túl _a'· T:i.fzai Reform�tusok' .,Püspökjé
nek::técettetett-m·eg ,: a'. ki .azoknak rendiben·
a.L1uásodi� Pü.spók vólt., . ...- :Neíu külömbea



i 1·• PROTEST . ..: ExKr.i-. HrsT�,V:..l R!.·;_;,� 
líopáts'i:· Iituá,i ,híres Reformáior., i hogy .1nár, 
ekkor• 'egyenes·en, a'-• Réfo_hriáta · .. v allás.o•n
v.ólt-. •: melly :azon'. idobén :ánnyat. tett, 1 mint

' . Az ,·Úr' Vatsor-ájáról ::Kálvinnal': :egyfó.rmá1i_ 
hinni, abból tetfzik-meg·;··:m-iv�l•·ó ··1.5+7�beii 
a',. :Nagi :Bányai'i: o-nnan· 'pedig, 1.549 .b:en;,af

Pata k-i Nevezetes·' Oskoláb·a--- ,vitetett· Taní!
-tóúl, •az �r'dod-i--Oskola pedi:g,ma-r-:ekko�,mi„
J\-o� ,._o onn�n ·el,; vitetett� Refonfráta_:Vall.ást
-l{"övet.ok�·.Oskolája-..i. vólt-: - ·mint· erről Szat.h.'!"
o;iár .NépJ,etht:Mihály :az. :6 ,Domirl'icáibak
El.ól-járó,· Be.fzédé.ben·; ek'.k éppen _téfz ?.'biz:ony� 
Jág.ot :l'.4� 'rEr..d_odi már:i RHó'rrháta Elrkl/$iá;
fló'l· . -·. ;Álln-<1' i ,1548; :;Jfopát.si. ·• !utvdizt. hlujáfr 

· fi agy:· Binfárá-·i e-.. é,! a&� B.eformtílv.áw;:'. ,Ad�
'l(), .. 1549, vitetélt·PátakrJi-;,rr·a� .'h.oZi min·d: a' iiöho� 
fát. mind. ·az ;Ek�lésiat-: iriformáljá ,··1111Zindi•.�l 
A'ogysógo1,.; Prínyi Pétert., Patákizak :{Jrát; ás 
Evangyélio.mí igazságra hor.:za , ; . Ez! azt-, n.erni 
te�eti, ·m-iotha. akkor 1kezdodöt( vólna· ·:Pa'ii 
takon az ,'EvarigyéHom,, fzúént v:iló. Tudo.; 
inánj,1 leg.:..'e.Jsóben: hírde-ttetni;,. és Prínyi�i•
�kkor · vi,tetett· vólna; a� Protestá.r:is Vallásra 
áüaJ: ; Jmerl'.COnek minden Ekk!ésiai Hiató.i 
ria eggy., átaljában ellent►mond ;, · és így;azl 
akar.ja; Jt�1 Németi . Mihály .meg-határ.02nL-; 
bogy--miíid'';.Patak·; mind Nagy, Bánya.: mi„ 
k-or- ,;: i'-s. kk áhal ,_.vitettek. a'· Kálvinus' tudo„ 

· 1pányár�q4 al„nii --mi.veL Kopátsi -István: :ál,
. 

/ 
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EKÍCL,-OlfmiN!_11,ü;,(h ,;;,z..<:zsr-NÁ.Tox .,_3,, 
ul1·e•s:et-t-(rlCg•: ':O p�dj�· Jélen vólt•Ú Erd5di 
-Zsinatba'n ·; t iot� elsonek ·'íratik· az ·ott lévok
:k-özt�;, ... Erdodrőlpedig az·'·írat.ik, .hogy már
•.l'-547.-,e-It>tt -R �formátá Ek k-Iésia ,vóJt :· látmi·v,a-·
1�.hát;-hogy, u--Erdödi Zsiria·t.,Itéför,&i'iáttüok'
Z,jnatja' vólt>t �· Batú.i iindriis .. is ·j-elen vórt
���'1·. z•s.ínatban·:- ,e•· pedig·_.hogyr: ináT ;ekkor
�•. })éformáta -Vallásti követte:, �-;onnan tet�

,' fzt�-r;neg egyebek 'köz t-t:·.' mert mikor. L.áinpe 
·�lo-befzélJi ,1 1 hogy a'-. leg-régibb Zsin=at:Okban 
mit:So.da ·Katflk:hisrinis.okat\·V:eff-ek-bé·, és ne- . 
ye'zetesen a' ·Kálv,imis· Janosról;is �mlítést·'.tett· 
�•ólnai .::. · minden Imi, Kntechismusnúzk fllJ:.tt 
. .  

\ . . . . 

,/ 

ltg·.'.i:igiblmell mfmdja_ 'le,mi,,i · :tizttiá",.Batiúét'; 
ari· lri · 1530-.bim;:, .. Újke!yt hi\,-Drágftt ·._.refor�. 
111álta; úgy ,cl� -!Kálvin -a'·. imag� Katekhis-: 
musá.t .154,s,beri ·.December l;lól·napban · adta. 
ki;• .-i é1 így .elobbL,Katech-is·mnsn.ak kell len-
ni, a' B-1t_izi�riak,: mellyet · nálunk a' Refor. 
mátus, Gyermékek t,an.últak-,,. · mi.nt a•· Kál-
viné; ha .pedig ö · már :i:54-5 -'élótt olly' Ka• 
tekhismust írt�· melly. ne.ni.· tsak ·a' 16, ·-· 
hanem a' 17-dik Században-is a! . Reformá� 
·tu-sok' Oskoláikban taníttatott:· ilgy o már·
hS4.S-ben, sot, ·az -.elött-is Kálvinista vólt ·;· e!;,
�hát;: mivel:aZ: Erdodi Zsi�atban jelen v6lt-,•
látni·. való :,, ,:hogy R eformátusók-' · Zsinatja�
y,ólt:. az. Erdódi: Zsinat •. � · Hogy pedig· al:

- Batizi?-. Katek'hismusa Református. Gyerfue,..-;
' ' 



. 

! ' 

1
,.14 ,,t,'7 P_n:o.nsT !Kit�._ Hu'J':.•::V •. 1'-.·'i 

J1Jlk'. ,Jzámára• ��fiítetett.: (Of:l!lan .. világó1, 
:�trt a;. ,Bo,r;so<¼, .. nGömör.�,, é_a; Hont Vár.m�� · 
.J!.veheli· Refotmáta ·Ekkl:é�iák�'i'Zsinatjá:t1ak 
-v-é.gzése fzerént, :z:elt5bó·a\. :Batizi ,-;:au,tá" pédig
'a'· Si_dériu-r'i t<,a'techi.fmitsát 'Jrellet,; a�. ö Os/rnla�
j'oknalr :ttinfiani ;,, .a· SidPrius'-· KiÜekhismtisá�

.. ról ,bizonyos f):f'.'i(-y, .. Kálvini�ta:Klítckhisrnu:s·.; 
is .. Jgy .aLBatittiénak-is. a:nn';ik 1kellett · 1th nt· 
t-t-t11Ts.upári_;;ez -�Z\•gy�ne'hézs'é_g,, van ·a· ina� 
.tiif,: K•cteklfi,miuár-a · rié�v,e.,,.: hogy Lá1n1pe 
azt Bati"zi).Mihit{ym1k tulajd:ón.ítjn: .ezen·,Z11i� 
natban·:ped·ig: :Satizi András• vólt -jelr.n.,: -. ·De 
egy ai, hogy, Lámpé 1okfz0r.a�· neve:kbt-:,_í-is 
f�okott hibázn·i,; más. ar., hogy. (;:. azon.·.Ba�i� 
,:it ,. �• ki:·�' -Kér.désben l'évo-•Katekhésí·s't fr.:. 
ta:,·. "Úgy_ határoz.za .,mtg hogy ,ki J�J?_yen·, � . 
hoiy ágymond,,i ·az·a� Batizi: ez, a' ki: ,I)/:,, 
vaival-· é.s thilvti.riv.al Újheijt, ii Drágfi -Ga,�·

pórt i530 táján reformálta:, .'ű�yde Katona 
Gelei. az ·o Praeconium Rv�·ngelicum. nevit· 
1J1unkájának Elol.:jár6 Bef:zédében, metlyet 
1639.b;in .adott-ki., eló-fzámlálv�n a' Jeg-élso' 
Reformátorokat, Batizi Andrá-s·t írja a' Dr:íg.i 
fi _Reförmátorának, é, Batizi Mihályról nt"�· 
i& fzóll • ...,... Páriz Pápai-is Bat-iz.í Andrásnak 
tulajdonítja Újhelynek. és ·-D�ágfinak r�for-· 
máltatását_�. Lámpé pedig ·�zekböl, és ezek-� 

, ritán írta ·a�:maga -Históriáját: és így, az>itt' 
.kérdésb_e_n Iévo Katekhismusriak Batizi vólt; 
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1 r ,,. ,, ' ' • 
.. E!tKL ŰRGAMIZ.A.LA.SA, - Zsrl'A 'J'OK. ' 3' J' a• rzerz0j�, ·hanem a· nev,tt _'LámpP- terjefz. ·•ette-el,, 6 utánna írta ofztán tévf'désból a'

I. Ma.�y.ar. Athenás' Írója-i1, ·hogy Batizi M-i�
i .· hály írta ezt a' Katekhesist, -J3od György·pedi� a' Hé�lségekbol, öfzve - fzedvén a:•leg-els0bb Reformátorok' neveit, és érde •.ineit, viJágosan állítja, hogy Batizi And- :rás írta ezt a' Katechetist ,,. így fzóllván:

Batizi i/ndrea1 Catuhesim · Fidtd rm!immtacompleofuJfem ediderat, qua diu -in 1uu fait,,,.t-t ioco lVorm<e discentibtu .�. az a.a ,� Bat·i�i �_-' . ,, András adou-ki egy ·Katékhismust, mell,y• · ,, ·ben a' Vallás' fundamenrnmi foglaltatnak,,.,· , ;, bé, a' melly ..,soká: kézben f or-gott, é'I • a':� Tanú!okra nézve Nor.ma helyett' fzolg.iJt ;;i Mind e�ekből ·vil,ágos, hogy B/Jtizi. Andrásazon KáteKhismusnak Írója, mPll_yró!' Lám.pé azt mondta, hogy leg-régi bb Refor.rná.,.tus Katekhismus Batizi t�hát ·Ref011 ruátU$Ember lévén , Ref ormátus Papokk�l· t>gy��yütt vólt jelen, az Er-dódi · Zsinat�·an _:e' f.terént · az Erdődi ,Zsinat Ref'oi-:fri:át�.;sok' Zsinatja vólt. (a) Mív�l pedig Szathmár Németi azt írja, hogy az Óvári ZziRatban -�_5.S4•ben azok vóltak, k�k az Er�
Lásd: ·(a)- Lampt old. 117, 118 Bórl fiyö,gy i11 Mise.ti, Tigur, T.·7, old. 3s•·Rudus R6di• p. 3'• 

• 1 



1 • 

3r6 . ·PROTEST. Ei..JtL·. ·HIST.- V, ·ft. ·· , 

�ödi és -Ber�?:fzázi ·Zsinatban•; Óvár pe-. 
dig 1554-beo Reformáta EkkJésia vólt „ va
lamint Bere.gfzáfz-is még. régebben, a' hon-

. aaan való Papságából vitetett _Debret�ene·e-is 
. ama• nevezetes. Kálvinista Prédikátor Kál• 

mántsehi, - de az itt tett végzések-is ezÍ 
m1H�tják: (b) következik, -hogy az Erdodi•
Zsinat-is Refoí-Jnátus Papok' ·Zsinatja .. vólt.

,:- Utoljára., gyanít hatni ezt abból-is, hogy 
_µt_ivel éppen 1-545.· ben tartottáll i_z Erdélyt 

' LJ1theránusok ·a'•magok .Zdnatjókat, és .kQ •. 
)ön a' Reformátusoktól:· tehát ·ezek-is a' ma� . ;., . . 

gok�t .azoktol·, a'- mennyire ]_ehetett, most
�ülöo· tart�tták., Azt.is itt meg-jegyez vén, 
)log_y mid6n a'-Beregfzáfzi Zsinat 155\!_-ben �• 
Jlre_ntiánu1ok és a'· Coosubstantiatiót ·t13rtó 
Magyar Papok ellen, az Űr' Vatsorájáról v,aló 
igáz értelmet. meg- akarta állítani, az eránt
�al(,) v�gzés:eit e�en. Zsinat' Ac�ái' l-so 'tzik-. 
l.elye fzerént · így- tette:. ConfessiQ ver� d� 
Saora C�na. in Svnodis h'uperioribus e.>:hibita 
'rohorata e1t ,· az az, az Úr; Vatsorájáról a' 

· fellyebb való Zsinatokban rueg-írlt V allásté-
1 : 

(/J) Lamp•, d/dal. Io6. Nlmetl Do.,,inie: El" • 
. . �ef;tld,-. -' l{(J1,6ruége10,s /áJd •:ien ·ZJin.atró, Pt!ri�- .

páp11t 1. 91. - Sir,at Yin.dicia:. lf, 54• 



'EKKL, ŰRGA:?HZÁLÁSA - Zil:tt.A TOK, g 17• , 

tel erö�ittetett meg; Ogyde a' Beregfzáfz{ 
Zsinat elöt.t, az Ekklésiai Históriák fzerént ,.<

ts:.ik Erdődön. és Temesvaron, vagy ·má�ok·
fzerént Toronyán vóltak még Magyar Ór
fzagban ·s azon a· réfzen Zsinatok: mikot hát• 
a· BeregCzafzi Zsinat a' többes· fzániban fzólt 
az ,eddig vóltt Zsinatokról : látni. való „ 
hogy azzal az Erdődi Református Papok'.. __ 
Zsinatjára - is tzéloz; és mivel a• Seitglzá
.fzi · Zsin:itban az űr' Vat&orájáról tsak ·az a' 
Confessió erosíttetik - meg, melly · már a� 
feUyebb való •Zsinatokban íratott ; mosc· 
pedig ezen Zsinatban a' Brentiánusok • és a� 
Consubfiáutiat:ót tartók ellen tették ezt a• 
határozást:. következik, hogy az Erdódi Zsi
nat fz.intúgy Reformá'tusoké vólt; mint a'· 
Beregf.záfzi Zsinát. · , ·, 

1549-beo 'Iornán (mellyen sokan Rihi• 
nivel Toro„yát ·a· Drágfi jófzágában val6 

. helységet, - mások pedig Lá'mpéval é/4 egye. 
bekkel Temesvárt értik) a' Reformátús Pa:� 
pok által Zsinat tartattatván, hogy a' Hittől�< 
mellyrol már az 'Erdődi Zsinatban. eggy 
Confessiót írtak• kivált a•' Prédikátoroknak 
Erköltseik ne külömbözzenek, a' Prédikti-1 
'toroltnalt �iJteleuégeltről, magolt visel.deltröl � · 
é„ ruhaz.atjokról, XIII. Tzikkelyekbe bé•- fog
la'ltt végzéseket hoztak; de a' mellyek a• · 

I 

. maradéki a. által DC;Dl 'jött�k. Annyi ebbt>l . · 
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·világos, hogy a' mennyire tudhatni, a'. Refor•·•
-�árusok leg�elsoben it t írtak magoknak Cá
oonokat. . .•.
�� 1; lll<+9 hen Augustusnak 22•dikén Lotsébrn
öfave- gyúlyén az EvangéJika Vallást tart9

- öt $.zabad ,Városoknak, tl:ldniillik : Lótsének,. 
Kassának, Bártfanak, Eperjesn·ek és Sze
b�nnek Köve.tjei, hogy magokat �em Ana-: 
bap.tistáknak, sem nem -Sacramentariusok.· 
nak lenni meg-mutassák� egy Confessiót ír-.

tak; "Stökeli!JS L,·onárd foglalván azt stylus
ba, fis azt még 1..;49-bon 1-so F<rrdinand
nak bé-mutatt�k ... _; 

· - 1650-ben Torpnyán� akár mások fzeréot
Temesváron� másod ízben Zs.inat gy!Jjtelett, 
.µ:ie!Jyhen a' Püspöllök' KötelességeiröJ, 's 
az .EkkJésiák' Visit,ilása' módjáról, 's a� o ha• 
_talmokról 19. Tzikkelyckben foglaltt'rende-

--)ések hozat tattak. 
1.s.s2-ben Decembe'r J.so Napjan ·1.s Re•

· · formátus _Predikátorok Beregfiájz.bci.tl öfzve•
-. gyulvén, bé• vétetteteit az U r' VaJsorájának
-- igaz. Tudománya,. - a' bunökröi" való kö-
, _,:önséges Vallás !étel; - ineg-veltettek pe- _
. dig .a' fülbe gyónás ·, - az Oltárok, - és

, a' Papok' ki-fi.tetése' ki.állításáról-is végezte-
-lett ! . - ·. :

! 

1.s.s2-ben a.z 'Erdélyi S�ái-z vagy Luth.:--
1 ra;1as Papok· S:ce/,enóen öf.zvc-gyúlvén, a�· 



EK.KLr .ÖRÖ.ANIZÚ.(iJA _;,,, ·UtNATOK, 119� 
'Íte"to'�-niÁttisok clle·n Kánnnokát }toztak; -·ur 1·

P�pjaikat az ·Augustana · Vallai.itéie!re ,· ·an:.1-': 
. ttak· :Apoh>giáj°ára,, a' Luther'·;'li.agyobb 1

- ·es� 
kissebb ··Katecbismusára, • és• á' · Sm:aléáldiai:. 
Túkkclyekr� me't-eskildtették�1:'- · rt · · , r 

i ,j 1 "15"63-ban -Fe�rt:Íarius ó nap:, · az_ Evan.J 
' gelikus Prédikátorok Sz:.ebenbell öfzve-gyíilJ 
- vifo/Wiener Palt meg.tették. Püspökn°hk , a�

ki itt. az tJj Pap<>.lt Ordinálásáhoi hozzá fö� 
gott leg-elsoh�n. . · · , - ,. ',,, � ; . · .. '. " 

· l.554-ben Aprilis 4.dikén · 01Járhan Cstn• ·
get. mellett a· Drágfi jófzágában öfzvt.-:gyul: 
'1éJi ·- a' Református Prédikátorok�- az Óltá� 
r·ok' és Képek ellen v·égcztek ;- 'mellyeknek·. 
le-rontását a' Magistráius-· juss�nak· és köte
lességbek írták l<:nni. Ezen Zsinatban tetl 
ték-meg · a_z Ovári" Reformátús .Prédikátort> 
Tordai Demetert a' Túl a' Tifzái Siiperiói;._ 
tendentia· második Püspökjé'bck.,. és ·1 � Val
lást Hle1ö 'Kérdésekről-is rlisputáltak. - Ha-

. tatr·, a' ki ottab ottan fzembettlnöképpen . , . 
réfzre hajló Író, azt állítja, -hogy ·ezen Zsi; 
natban s9. Prédikátorok, és sok Nemes :u;

rak.vólca-k jt·len, azt-is állítván, hogy-iu a' 
· Lutheránusok' értelme állútatott.-meg az Úr�

Vatsorájáról..:· Mások pedig, mint ,Gelei·,·.,
'Németi, Sinai, Láinpé, azt" tartják, hogy ._
iu, mint Reformáta 'Ekklésia' kebekbén Ja�·
l9U Zsinatban, óp_peo uok a' _Papok lcttek

: ; 
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t,�o_ _ �ROT�S�� EKJCL. H���- 'f.,· R, .. ,' ;.:'i 
· vólna ,:,a.' kik• pz,-,,Erdöd.i :��; Ben<.'.gf�áfzl\Re;.:-
- foqnátus" isio_ato�ban . jelt.n� .. \'.óltak_. , :·��g-(

kell �zo�l?i3n·j�gye:_zn.i. , , . hogy e' .. v,ók .a.�
l_cg�elso .Züna� ,,,:_m�llyet ,� ·; �t;rn�ar:us'. ,értel.1,_
me ellen tartQ�tél'.� :a:Z Atyák.,: �árhoztatván-·
ugyan :ekk9i: 9, l'�iJ(kelyel\b1cn az,(;: értel-
mét�t .. _,.1 .. , �\'l�I• ◄•• •�•· ;i ,•1 :·1n-/:1; "'. •i .. J ,1'),'� 

• .. ! , .Js.ss,:körtll.i írják Lámp�, és .Ribini·;
hogy tartatott a' ·Tse.nge,;i Zsinat� mellyheli
H ott_ .lévo Református Prédikátorok egy
lltvezetes Confessiót írtak: de mivel_ e.nnek
kéfzítóje Mtliu� /'éter; o pedig még tsak,

· 1.s.ss-ban l.c.(t Debr,etzeni Prédjkátorrá; és így
még ekkor ,tsak. közönsége,; 'Pap lévén_, o.lly
A uctoritás;1 _ nem lehetett, hogy a' Confes�ió'
Írását ö. reá\bíz_ták vólna.; azomban nem
elébb, m-in't .-!.S7ob.en nyomtattatván, ki ez
a'• Con.fessió: tigy lehet go·ndolkodni, hogy
késöbb,;-n tartato!t · ez . a:· Zsinat, mint kö
.zön1ége1en· .. íródik • .' Annyival. inkább., ,ni
v.el Mélíiu Péter. i.s7o-.ben János Királynak
írn. Levelében , mellyben ezt a' Confessiót
_néki ajánlja -, úgy ír,, mintha- e/ a• Tsenge_
ri Zsinat ·'éppen ekkor. ,tartatott vólna •. "'.""'t 

Egy'ébaránt;azért igen neve.z.etes e_z a' Tsem
_ geri Zsinat,. mivel a:,· Lutheránusoktól -v.J. 
f Jó el-válások a• Kálvinistáknak itt, és ezen 

f • 

Confe,sió által-ment tökélletességre. •: , . i 

1.5_57„ben 



. ·. E�KL. ÜRSArtIZÁ'l.ÁSA �ZSINATOK.· 3�t: ·
.. '· 15.5 7. ben Junius' 13 · dikáp lí<j)b.sváro11-, 

tartatott Zóinat · az EvangeHkuso)l'fól ·; ·Kál- .. 
mántsehi és több · nevezetesep{ Kálvini•sta .. 

' . Papok ellen:·-. tJz.ehenben p
?
'edtg ugyan ezen\ 

Efztendóben, a' ReformJra .Ekklésiának úr•:· 

Yatsorájáról vaió Tust,ó;nány�·,: mi1lt Haner ! 

írja, kárhoztalta�Jf";: - e'· mellett rendelte-J. 
tett,: hogy é!;,./'Pap a' Sákramentom'.ki-;· 
fz:ol�áltat:•,�_!'<>�.

', és , az· absolutiók or 
,
fejér 

1
·

ruhaban: 9hozkodve legyen., és hogy a ma-; 
gános. füihe gyónás meg-tartatik. 's a' t , 

, - t 562-ben az Egri Várban öfave - gyúltt·;, 
Nemesség, Polgárság, és Vitézi Sereg alá· 
írta Nevét a' Mél-ius Péter,- nem· pedig Szil{-. 
faai Hellopreus Bálint által k éfzített VaJlás- · 
tételnek; é•s ho_g-y eit fogja hinni, arra meg-· 
is esküdt: mellyért 1-so �·erdinánd ,előtt •!-.<

vádoltatott, de a' Ó1ibol az magát könnyen:· 
ki-mentette, - ·. � ., i1 ! 
-· ' 1.s62-ben és 1563.ban tartattak a' Tdn-\

. t,:,ali, él', Tordai. Zsinat olt., mellyekbe·n, mi-. 
nekelotte a'. Genevai ConfesJióll{,lt a,· oda. 
gyúltt Papok ,N eveKet alá írták vólna /ma- · 
gok-is kéfzítettek eggy Confessiót, kezdvén· 
.J5Ó!-ben Tart'zalon, 1563-ban pe.dig Erdély;,: 
b'en; Tordán végezvén .ezen. Zsinat béli úlé� 
seket� Azt mondja Haner ,. hogy ebben az· 
Efztendöben :esett: Jeg-nagyobb. tsapás a' Lu• ..

· the"rána Va1láson,;· mivel még .a': Lf:ltl_,_er' .tu.,'
X 
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'3111 . PROTEST. EJCJtL, Hrs1.1.·.-v. R. 
cforu:inyát valló Székelyek. 'és. Magyarok„ 

.J., 1t!i't a' Száfzokból-is sokan ezen Efzt.endöben · 
j t a„ Kálvin' Tudományát· vették, bé, .a: mi-
! . ' .· i 11ek a' Tordai Zsinat nem utólsó �ka vólt.

· Valamint a' Tartzali okozta azt, hogy Pe�;
rényi Gábor a'. Vittembergai' és. Lipsiai A._,.
k-adémiában , a' két Protestáns Felekezet
k-öztt -fenn -forgó Kérdéseknek végso meg
határozása é• annak me·g.hozása végett f<:l•
küldötte J'úri: Pá!t-, >-és . "Sólthi Bern bárdot ;
a' kik Kálvinista fóv.el jővén. haza, már ré-:
g.en ide-haza i�-annak értelmét követvén, a'
Lutherána .Vallásnak nem kevés kárt tettek.
• . · J.564-b�n.:·Enyeden -tartottak .az Erdélyi_

<Protestáns két F�lekezetek egy _Zsinatot,. 
a' ·hová II'.dik János Király Kiraiyi Biztos•: 
nak Blandrata Györgyöt küldötte olly. vég.•• 
gel, hogy ·a' .Feleket u Úr'. Vats_orájáról va. 
Jó értelemben. egyesítse; és- -ha ·az lehete_t"! 

le.n .vólna �-· ;a.zen esetb�n paraotsolta a_' Ki
r-ály'. a·' Zsinathoz küldött Levelében, md
Jyet Párizpápainál láthatni, ·hogy mindenik 
Felekezet· uon�al magának külön Superiµ"' 

/ tendenst váláfzfzon. · : /· . ·. · ·. • ; : i ; :· • 
· • :· · J.Só6 � ban · ·Ja!nuariu•· .22•d-ikén ,-Gö11t:&Qlf

tartatott eggy ·Zsinat, mellyr:e a: Tifza meloi
lyéki Református Prédikátor.okat ; �ároli
Gáspár a'. Ki1ssai v_ölgyön lévo Ekklésiák�ak
Espere·stje„ meg-hí.vta ;, · a'· hol .miaekut�nna
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· a>Genevai Co,ifcuió,;alr ók-is �• �artzaH Zsi-:
�at' formájára ,neveket alá-írták-: disputnl-1
tak!_g_d.J...y_lt_��,' és az o követo_i.ellen.� kik,
a:"" Kristus' l�tenségét tagadták ;. de. mik.or:
több _napok ·után. is semmire se m�hct1ek,
v,tle,. a' Zsinat el-ofzlott, 2.s Tz.ikkelyek,:
�ól álló Kán�nokat hozv;in, .és. némd1y EJ, •.
klési_ai,qolgokr.ól„ valamint ezen Gyűlés· túl�··
járól-is _, _ a·· Ti(zán túli: Rt:form�ta

.
,Ékklési�

��hoz egy fzép Levdet küldv�n. : . , ... ,
,., '.: 1.567- ben. Febrcaríusna,k 124·• 9ik ,. 2.S�

. dik, és 26-dik Napján Dr.'breÚ.enbm tarta� 
tolt egy igen neveze'tes Zsinat, Mélius Pé,
ter' Elöl-úlése alatt , a' mellyben XVII E.sí 
pere·s�ségeli.nek .Követei vóltak jeJ.en., Itt eh.· 
sőben-is alá-írták Neveket azon Confes-sló� 

ll , , . , , , I 

. �ak, melJyet Mélius kéfút�tt. - Azutá� 
. a' Tsengcri „ G,enevai_, és Tartzali Confessi
(>król való meg - egygyezéseket ?dván , .a'_ 
Jitivetika Coflfessió,nalds, melly -�lt és ek:

1
, ·

kor _esett meg Magyar. Orfzágon leg-�lsö-'"'t\ 
be·�, ·neveket alá-írták. -:- Ekkor hozattat

".' 

_tak a.z úgy �evezett Maiores · Ca,io11es, mel�
Jyek. i2 T?:ikkellyekben (oglalva ,illy. titu-
__ lus alat�: Árticuü ex v�róo D,i, et Lege Na,
_tura: compositi, ad ·comervandam _Pofitiam É_�
_c_le.siasti.eam .i,i .U11gari�a Narioll�, "t /'orma�
.dam vitam Chri1tiallam in omnibu, ordinibu1 
llt:C4s.sariam, Debretzenben 1_667.-ben. � 

. . . . X � 
;_ 
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ttis' Ekklésiájjnak- dedic_,tly;_ty� ·ki-nyomtat�� 
tattak, meITy-;k;;;'("';s2.:dik TziRkr-lyéb(út"
r;�ndehetett � hogy a" Heídelbergai l\ateéhi·s.,• 

+ mu·s a' Tempiomokban niagyaráztassék.: �
. Ugyan eze.n · .Maio,es .Articuli 1577-ben . a' . -

Váradi közönséges Zsinatban helyben há-· 
8Yattak, é,: éppen ezen Zsinatban Göhtz.i 
György Debretzeni Prédikátor,· és Superin� 
tendens,. 26 T zikkelyekben a' Maion.r Art'i.2 
culinak Lelkét bé-foglalván�- azokat a� Zsinat 
helyben·.: hagyta , . és Articúli Maioru név 
alatt még 1.S77-ben Vittembergában, az óda 
meno Deákokra bízván a' dolgot , Gö,ztti 
Györg/ki-riyomtattatta, �s ezek mind ketten 
-Váradon 1.s'91 ben újra, és együtt ki-nyom• 
tatrattak:- · Ezen két rendíl Artíkulosok Appu1� 
di.rtllek_ pedig azon- Artikulus�k hívattatnak, 
mellyek a' Tasnádi 1'6.Já.-dik· ,Elztendóbéli 
·z,inatbati, az ·1591-töl i6o,i�ldg t·artott ·Zsi�
na tok' végzései ból mint hafznosok ki-írattat•

·tak, mellyeket 3S TzikkeJyekb�n ugya'n 16 ..
33:ban Keresfzegi István Debretzeni Predi• ·
"kátor és· Superintendens Debretzenben ki�

.··nyomtattatott, mellyekkel éltek az EkkJé .. 
'Íiéik nagyobb. refaént egéfz· 1649-ig, a· mf. 
·kor a' Gelei Kánonok Fejedelmi aurhoritás.
··sal ki-nyonúattattak. ·- ·Disputáltak végté.
·re· a· Sábelliánusok és Sociniánusok ellen hét
-nevezetesebb Thisisekrol. · ·,. ·· 

I • 
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__ .,,.; .. 1..s6s-ban .. J;rnµarius' S-.�1�án híva ttattak
. öf;�e a· ·Pr.edikáto�ok mé� Er.d.élyból- _is 
Sr.ilcfióra, elő.re meg-kérettetvén Sve11di Lá
�ál'. Tsáfzári F� .Generális_ egy' Levél ált�l-, 
,h.ogy ez� a' Zsinatot , _melly E�ri Lukáts ��-
egyéb Arián_usokra nézve. tartatik, n� til- · 
. t�a-meg; sot kuldjön közik-�e -�gy Magyi_rf 
Féi Urat, a· 'ki tanúja légyr-n a'.,Zs,inat' �go

-�áinak � . '11 .a',.ki: ,kénfzer.ít�_e· ;, .�eg-n�vr
��riJl.o°.4\riá�1�s9�at „a�. Zsin�t elótt rneg-j�
len�,i ,; az_or�)ban, az , Er_délyi ·, Ptédik átorok-
. n�k.:is adjon Salv�s Conductash v,1gy bátor�-
�ág�t ígéro. Lev� lel� . ö rz.ve:g,yJtltel� hát itt t 

�J..,3, ·Espe.resteken· kí;iiI, xvrn 
1

.Vármegyehel,i 
.J.O�· .. Prédikátorok.; és mivel �z . egéfz Ma;

_gya�_, Orfzági Ekk,lé�iábari,_ S.Q.k Hai vólt az 
i��tyának és._ K.oyá_fztalan.:,)5e.�yérnek meg�
tartásáról, vagy n1eg-nem tartá�áról �. mint 
„err.ol, a'. -G�nt,zi Zsinat-is a· .Túl a' Tifzai 

· �:P�p�khoz küldött Levdéb_e·n pa�af�olkodik::
.ie�át; itt l<"g-elsóben-is ezt vette-fel a·. isi
_óat; és köz_önséges akarattal a' végeztetett·�
,hogy minden Tifza mellyéki és .. �ifzántúli
Reformáta Ekklfs)jkban · az Ostya és Ko·•.n'_váfztalan Kenyér· h.elyett, közönséges ren.l'"
�e�; Kenyérrel keÜ az Űr' V �tsorájában él
_ni.- -. . Ugyan itt az Antitrinitáriu10k ellen•

_ is erös Disputatió tartatott. Azomban, mi• � 
ert, miért nem ? ezen Zsinat félben fz:akaf.z. 
tatott. 
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• ,i. Ugyari I eze·ri. Efit�ndoben· 'Januati?s.
'nák 17 dikén tartatott Egri Lukáts ellen --, .
-svend_i Lázár paranrsolatjáh·ót, 's Hilárius
'':famás' Insta�liajára, mint egy '45 .Prédiká
'iorok' ált.11 -/{asÚn „e�gy · Zsinat; mellybtn

: Egri ·Lukátstsaln·agy Di!putátióra kerekedett
··jj·•

--
· ·dolog:· a' minek. a•. _lett a·. vége, hrigy

'Egri Lukáts � '_kétsé� kívu( Svendi· áha�.
·,ö.ml1=.tzbe vettetett; honnan ··való ·ki-fzába.
•diílásá'ért 157_3; ban a' P�poknak egy Iristiin
·tiát' küldött/ m·ellyhen,· ·ho�y az Orth(!do-
1usok' értelmét ·tai:tia igaÚ1ak ; mel?-vaÚot
'ta; jóllehet még,'_f röm1ötzben-is ezck·.·�11e·n

· ·hetzéllt • �gy hogy· Tr.eg!édt Fere11tr. ·Ze:m.
j,Jr:nyf E•per:e�t ké�telenr.�k 'gondolta ;má
;J?.át Patakra ugyan ezen Efztendoben Aúgu�
tuf 24-dikére'egyebek köztt a' fogoly·E�ii
:Lukáts ell,en Zsinatot gyiljt�ni •. · , . : ·
!.' :-·:· i.s69. Oct. · 10-dikére, Dávid Fe'reÍÚz ls
Bland�ata György' kér'é,ér��- IT-dik JánÓs ·Ki

·rály' ak'aratjából rerrdeltetett·✓ Várndcm;: �gy
'Zsinat', mellyen 60 Orthodoxus Pte<lik�ú;.
'ro� jdentek-meg: a' hol Dµvid Feren,·z -�,
'B!and'raia fel- tévén a' magok értelmeket,

. 'Ú6s D11putatio tártatott. ·Utoljára, ai O.r•
· ·th�doxusok ·a'· magok értelmeket egy Cori
"t;�·ssióban a' Királynak ki-jelentették, éi Mé-
liús azt a' Királynak ajánlotta.·. · · · ' 
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. .'. 1576 Augustus _16-és 1.7 qik napjain tar
... tat�_tt : Bert:r.eg(zöliosö,i az. Alsó és Felso B:a. 
ran_yai Reformáta Ekklésiáknak Zsinatja; 
mellyben j.elen voltak 40 Prédikátorok� :kik
. ne-k neveiket Lámpe elo-adja , , V ctresmarti 
Illyés Püspök1 Elöli'llése ·,alatt ( mert· _.hogy 
Hufzár Gál leú-v.ólna itt az Elölulo, _az_hi. ·1

. bássan· állíttatik, mint az o életéb.en. qiég-

. mutattuk ) Írták az úgy ;nevezett. Hert:i�g 

.S,ö,/ösi Ká11onoltat Deák nyelven; de a'_ mel

.Jyeket · Sililósi Miklós Magyar Nyelvr:�.-ott 
· :mi,-ndjárt által-fordított, és a'· Zsinat' végzé-
-séból ·skarifaa Máté Rátzk�vi Prédikátor,,
:Hufzár Dávid akkori Prédikátorhoz (nem H1,1.

_:fzár Gálhoz.,- mint •Lámpe.. :'s .. m�s-ok ·h-ibá
,&all' tartják) ·olly kéréssel meg�k�lc,iöu._. hQgJ
_azokat mind a' két nyelv.e:n„11:i_y9mtat�assa:
.ki;, mellycket Ó· Pápan: 15:7·7-h'e.n.i Augustuí.'

· ·14-dikén ki-is nyocµtattat�tt, ílly ti'tul�s _alaú:
Articu(i Consensus · Christian<irqm, Ecciesi�- · · 
.rum, quibr.u Universitas ·}ra.tr'u,,,. subscripsit.
Bertz;egftotlosini. in. Harovia ,•, A1ú11(0 -Domi11i.
-MDLXXVJ. die·•16 et ·17 :Aagredi': �:•Eo:-·
nek a' végére e' van. nyomta-tv:a,: .. Suhscrips�:-

" rwzt Fratres numero 40. ahsque _!Je.ctor(bu.1;·-� 
A'. Magyar Fordításnak. Titulusa éz :·. A:r. ,dl· 
1ó és Fe/.ro Baranyábari 'v'116 Eklrlé-i iálcnalt :dr.
i�iculusi • · -m�l/1-e.k ·Hert:iegfr,ollölön l�<;1ttatta� 

. -IB f'rétiikatorolt je.ien vJLtáóa1'; mel.lyekct miml• 

. \ 
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·nyájan jóv;í_ hatta;,a!c -· · '.Aiánha Hul"zár
·-Dávid a' Deák nyelven valót SkÚitza:1\fá.
; té.nak ,,· �• Magyar nyelven valót pedig Sik
, -ió_s�-·.Mildósnak ·, :amazt --folyó·. ezt .pedig
i l\ötött befzédb·en. Ezen Kánon fzerént i·gaz
, �attattak a' Túl a' Danai Refórmáta Ekklé-

. �:Siák-is.,: a' mint hogy enne.k Török István •
.. ;PápAnak és több Uradalmak'riak Földe11 Ura,

_ -�-•s • a' Reförm-áta Ekklésiáknák nagy Jólté
·.voj�; tulajdon· kezeivel. is nevét alá-irta: �a
·: hmii1t egéiz Pá-pa·•Városa-is, és a' Várbe
. ·U·: ·Katona.ság' képében ·annak ffapitánya:
.mint· ezt :ezen. Saperintendenria' Canl)nos 
· l<.önyvében lehet látni.: -·. Nem tsak azért-.
•smeretes ·::pedig· ·ez a' Zsinat•· hog_y ez a•

·-Jeg-·neve·z'etes.ebb Zsinat a' XVI Században
�zenn á' réfzen·; (jóllehet Méliui Péter 2 - dik
I án-ós Királyhoz iS-70-ben írtt Levelében írja,
·h·ogy :l · Blandrafa' követói L11skón és Tol
~nán akkor'- tájban·, mt>g. tzáfoltattak , a' mi

· -ázoó idóberr· Zs.i-natokban fzokott meg-esni,
•mintho�y ekkor a• Túdósok, mint vaJ;imelly
-f.úni•e-ltt Vítéi-ek; úgy fzerették egymást eri_y
·fzá) Di::put:a-tió'ra,ki-hívni ;· és egymással kö-
"'ff>ns-éges ·helyen meg - vívni) hanem azért
·is , :'.mivel a'· rendre és . fenyítékre nézve,
1m a-is �.ffzna·· veheto rendeléseket tett ; a'. 

·:mi _nern:.:is Lfsada: mert ez az úgy nevezett
;: --: ·N.laioru Ca11:nu.bol van ,ki- sammbva, ''s 

-.1' 

l 
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· ez ·az oka, hogy. még a' l<.öveskúti, Sopro-
1ni ,· -és P:ipai, sót · még a' Koll)játi Káno-·
-noknak - is m.integy fundamentomává ezek

-tétettek. - · Egy keve�sé ·:meg• ütközhétik
v;ilaki ezen Zsi�at' Kano

0

naina� elso _Tzjkke
.lyében, · miv1el ·an_nak �zen: fz�vaiba�-: ?/

liitnelt b a% ldvességr:dt dolgaz'Ó(!ll s.emmit _rrµ
llékünlc e' Világi h<Jtalmasolrlral r.em lte{l gon.-
.dolnwilc, a· kqrnyOlállásokat 's az i_dót ·mc-g-·
.nem. tekinto ember. holmi. Anabaptismusi
pr.ir:icipiumot gondolhat itt· lappangani;. ho
lott '. ezt a' Török Birodalom· a,latt· _említ�pi
.lehetett: ·de a' rofzfz Napkeleti fz<>káso!t el.-
len parantsolni-is kelJet a;. 3·3 djk _Kánon ÍZ_f:•

:, rént,, hog_y még a' Fejedelm�k' pa_rantsóla,. 
jára-is senki a· iyenge .. leány( ofave," ne esk,üd;. 

,t.use .valami Ifjúval;· mert Napkeleten k.i� 
.J�ntz., tíz, tizenegy efztendósök már alkal
matosok ·a• nemzésre, és fzulésre; de.ez 
Efzakon· nem· ÍJ!Y- van. - Meg_-kell a_zom
ban a· Baranyai Superintend�ntiára je�yez- · . 

. ,ni, hogy nem ,ez v!Sh ott a· leg�dso Zsinat• 
jok a' Reformátusoknak. �ert mint Sztá-
1".ai Miihály� ama' nagy Reformátox, Tuknai 

,Miklóshoz 1.s.s1-br-n 1rtt Level�benírja, már 
. -l!hban �z efztendoben Pulco �s. Fuloovár vi_
.· dékein két Zsinatok tartattak.

Lásd : Lampe . p, 103. • 281 2CJ g. - Túl a'. lJu11ai 
!'ü1pölrlili' Bisttfriája a' Háfzdr

. G4l tlleUberi: - Tur-
• .mdsi János' E!,:/,·/dJiai jegyzései Kéz.-ír.ásl>ara,.
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, • i.ssb-han · tartottak ·ttz :-jv-a'ngelikusok a9 

· 

. Mur,ányi Vár-�an egy: Zsi"natot • .. melly.ben
-Frfrdt Cypriá1;::a.· Murányi :Vár' Prédikáto ..
�r:a · áldl. k:éfi'íttttett Cánono·k in

1

eg- vi'sgált�t
-fak � �- és ,helybeir�hagyátt'ak ,; ·s a: Felfzente. 
·len do Pa pók·' fzámárá· új · esküvés' formája

· "-·ren.delfetett.-' ' _.-.. : · � .,. : _.,. � .-., · ··
.1f · .·· 1590--·ben t�rtatott a' Cupregi ·vififr.ilfto- ·
·dó Colloquiúm; ·mert ezt Lampe rofzfzúl ne
..Jezi Zsinatnak�- mellyben Bejthe htvánnal, 
•ki; a' Refor"i11áta Vallást hitte. heves disputa
iti�: tartatott;· Ezen Csep'regi Colloquium ini•

·ah vált'ak•el végképpen á' ·Túl a' D_unai Refor·
··inátusok· a' ·Lutheránusoktól•;i mivel Sculteir
·Severiil ;' ·nein·'.,György �:mint Lampe .hibá
·sa frta�:,,;Bártfai ·-· Murako.id. G_yörg_y'9 

Sárváry, ;s' "más Evangellkus Prédikátorok„
•·kik- a-' Kristtis':testének mindenütt való je ..
:Jen vólt�t hevesen oltal.mazták, azt állítot ..
. ták ,-· hogy· a-" ki-- a' Jlornu,1,la : Concordi�ná!t
·nevét:· alá''nem:·.frja ,::· �.t többé o vélek

· egy 'Úrsi•iágban:_ nem lehet,, ·Ennek követ-
·kezése ·még•, ·:Vittembe'rgába•--is· ki. hatott:

:mert ·az· ott tánúló Mag_yai'· Lutheránus De�
·,ákok• ;-i �rra' v'ették·. a' Saxoniai Fejedelm.et,
hogy· 'll''·•kik-·:e;.,közzúlök:·a'··Formola Cón:-.
'cordirenak nevek'et alA nem, frják, Vittem�
bergábó'.f ·hajtassanak .,kt :·"a' mikor' neve
zetes"eh: _1:S9�-ben; hufz�nöt -Ifjak� kiknitk · · 

.. • .. . . • 
• 1 

1 •
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.:fejel�be' nem· fért a' Krisus' testének min
· d�nütt j·elenvaló' voltáról v.al6• állítás, kén-
. itelenek vó!tak Vittembergát-.el hagyni •. ·,.,.;

·,.i:; '!.S9.I �ben Februar'tus:10-dikén·tartatott. ·
·líárolyhan egy Z,inat: meJJy arról_.is erri--·
·em!él<ezetes,� · ·hogy minekutánna ··a' Tifza-
. 1Pellyéken XVIII Vármegyékbeli, és a' .Ba
ranyai_ Papság , több már 10 .:efztendeje•, 

-hogy a'· G,:cgorianum. Kalendárium ellen har
"tzolt :. vélla; ezéO' Zsinatban-.ia' 1Bái-si ·;· Aeaúj
·Váti, Zemplinj.� ·Ungvári, :Ugotsai; Be're-.

,gi,,' Szaboltsh; Banrnyai, 'Pesti.'� Thúri:� .
·Makói; Károli', Máramarosi.,:. Ern1ellyéki1, .. ,',

, !Na.gy Bányai:, -Szathmári,· Szilágyi'; Váradi,
'Debtctzeni•; 's a' t. Esperetségek.közönséges 
·protestátiot frtak �a� ell.en·, illyen ·,tit-ulús ·
alatt=· JNdíciiÚn :Eccle.siarum e:r verbo Dei .in .

. Bimgaria RtJformatarum, -quo rationa ·sol·j..
·tit.e redduntar, qúo· mi,uu• Gregorianllm, líalen.
'éliJ.riam fo Ecclúia acceptari poúit, Ül Srnodo
,Carolini, -·Anno i591 10-ma Fehruarii: a' mi

nek föképpen · a' vólt az oka, hogy azt a'

··Pápa, a' kitol' sem ők, sem az:Orfiág, nem
függött , parantsoltá : bé-vétetni.-'. Az egéfz ·
'Haza-is 'idegen ·vólt ettol: a' minthogy nem
·elébb mint· 1 s99-ben .vétetettbé a� kö-zönsége ...
·sen, ki-jelentvén hogy azt· a'' Magyarok .n.e.rn
'a• :-Pápa'; hanem a' Király' Parantsolatjáre
'1efzik egye dűl-bé. ; · ..

____ '. 
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1:i 1697-•ben 'Januarius ,1.6·- kán tartattdtt 
· Tasnádon::,egy ·-Zsi"nat: a� hol· meg-:engt>dte-
. tett,,· hógyí iai olly Ekldésiáb,a. 1s fzabad
;menni: Papriak�:p' ki meg-hívattatik, _a' melly
-ben -a� Gregorianum Kalend�tÍUl'\l .vétete.tt-
-bé.- -- Ugyan _itt határoztatott-01e�, hogy.a'
•i/1t"aroz l11iíepek,t�ak két-és.nem három nap'·
1
t;,�tassanak.n: ·J.. , .,. • "'. -'., .. :

. ·, :{ 1610-he·n··. Nov. 7.-dikén•: -.Vdradotz tar:t,1-
. ;tott Hodáfii ·,·Lukáts · Püspök·:alatt� S�°r{v�s
.J)jfalusinak r.riozgási ellen· egy,Zs,i nat; r.nelly
,be.il az Erdélyi Piispök Taspádi Mihályon:, ·
,és :más Er.d'él,yi Fóbb Papo_l\pQ .�ívul, ·a'· Ti
.fza·--oieUyéki: · Esperestek. kö�lltll- is sokan
?meg-jelentek.· .. Ezen alkalmatossággal.� .·a"
-fel-faentelendo. Papok az Ekklesiai hatalom ..

. :.róI.c·enseáltattak , ... mellyrol -. itJ _Cánonok. i•
-hozattattak..,� Ugyan., ... ·•.' .. • . .. - -�·:.·:.'.
•· · ·::. 1610,ben. Mai:tius 30-dikán. tnrtotta 8%.p{r
rtán · Nádqr .· lspátiy Gl'.Qf J'htjrzo Gy.örg.y

.az. Evangelika: . .- Ekklésiának'. azon Zsinatját,
·µiell_yben .·e�kor hiirom Pil.-spökök tétette�
,tek •• _,._ rn Vármegyék �uperjntendentiák
:ra of:.ttattak-fel, - .és a' Püspö.kqk', Esperes-

. ,.t•k'-, _'s közönséges Papo�• ,kötelességeir�l 
Cánonok ho.zattak; mellyek __ ellen--akkori .ltr.

sek F.orgáts ,E'ere!ltZ protestáJván, arra. ��ták 
.az Evangelikusok azon Apologiájokat, -meHy 
a'. Diplomatika �istoriában ezen._ Zsinat'_ «J•

( 



, 
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EKKL. ŰRGA1'iZÁ.L.<S.A - ZsnuToX. 1,33'. 
gyéb actáival fel-van jegyezve•,· valal'.llim_ 
étzon sok -Magnások 's vilagi fóbb Uraknak; ·
neve ik-is,· . kik .ezen Zsinatban je,I�n vqlta� ;� 
mellyet Con'lJentru Soimn:�snelt � az_ért neve� · 

· sett a' Palatinns, ·.mivel Zsinatnak a' nevez •. 
tetett ,· melJyben _tsak Papok voltak jelen. 

1 

)--·1612-dikefztendoben u-dikNovembcr-. 
ben tartatott Pathai István .Túl a· Du��i Su� i.

i•• 

perintendens lí.öves/rúton egy. Zsina.tot; melly-:-_' 
b-en ·ez a' buzgó, tudós, és rendet fzer�to: 
Püspök most netu látván el�gségesnek a� 
Ht>rtzegfzőllő�i Kánonokat, . .S.S T.zikkeh ek- · 
b-ól.. es 1sak Kézírásból álló I{ánonokai ho�
�otl · illy tiiulus alatt: . .Jtticuii, se'u. Canone�
Ecc:le.;iarum in (!omitatihus Sopronierui, Ca:
itriferrei -, Vejipremie,úi ,, .Zatadie1ui., · &cet,.· 
collstitutar-um in Coll(essione Per,bo Dei UllÍ•, 
tarum , - et Christia11a:Charitatis vinculo con

itmctarurn , - promulgati per V.ú,,: ·superin-: 
tenderlttm D. 8tepha,mm Patllai nunc in S,r:.� 
nodo .líöves/rúti 1ZSi N ovemb r,1• Und,'ecima die · 
celebrata A1m1> Domini 161 :,, , . , . 

1626-_ban September 13-dikán tartotta 
a' Samariai vagy C,allóközi S_uperintenderi-
tia a' maga Zsinatját; líomj�to1l, hol az úgy· 
-nevezett Canonu quingue Classium , vagy·,
• Ót Szalraftolrra avagy Réftelrre, ofi.tatott 1'.á• ·
nono/e kéfzültek. Ezz.el élt a' Csallóközi

,-· vav Fehö Puna mellyéki Superintend�ntia, 
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.-..l Ugyan-- e·zt:: vette· bé 1642. ben. az·. Als_o� 
riunamellyéki, ·vagy- Pesti,Superintendc;ntia., 
is, ezt Magyar Ny�lvre ál.tal.tévén, és illy t.iJu
lus alatt ki,- nyomt·attatván: w.dr E"g;,ház_i j& 
iendtarttsolrnak lruit 7"örvényd,: melllek öt. 
ré/últ6�njoglaltar·1ak.: .Magyar. nyelvre ptdi.g �.e 
egygytigya Prédilcátoroltért és az.okéd, lci!t t · nyo
morúlt foldön a' 1,ülJö 'avagy :Polgari rendben 
Pátrónu1i"·as · EHlé,iánalc, hogy értsék ok. il, 
jQ rtndtartásunltat, él. törvé,�yeinltet. Ki�bo
tsáttacott Pest', '8ólt , · Pilis, lVagy é.J Kii 
Hont , Tol;,a · Pár;,,egyikbiti Pridikútr,rolr
.ríak kiltségivel f!áradon 164!' Ócn. l(ik által

'kéfzíttettek pedig a' Komjáti Kánonok, t-·s kik 
's mitsoda· Ekksiák' Papjaik vóltak azon Zsi
natban jelen, meJlyben eze�· ki-hírdettettek? 
az arról való eredeti jegyzéHk · el-vefzvén, 
nehéz meg-határozni; azt ·mindaz�ltal tud-... 
juk bizonyosan , . hogy ekkor· -.)'amariai Já-

·, . nq"I Halófz.i Prédikátor .vólt ,ezen Superin.
tendentiának Püspökje. Győri Bálint Erfdré
di Prédikátorról,· és a' Barsi Ekklésiai Me
gye' Esperestjéról-is íratik,. hogy �amariai 
Jáno.t Püspök. alatt ó lett vólna a.· z�inatok.' 
Notáriusa. , A' Zemplini Ekklésiai Megye.' 
Protocollumában pedig,· a' wondattakon kí
vul fel�vazynak jegyezve- az ezen Superin
:tendentiában 16�2-ben éltt.nevezete1ebb Pa
·l'.i -t mbtrek·; .miat p. o. IVeme1...,,ipi I)ánit�



Ex.XL, ŰRGANizÁ.J,Á.SA - . ZSlKATOll. 335.. . 

Komjáti. Prédikátor, és _az lnekújvári- Ek. 
·klésiai Megye' Esperestjo, ;,..;-_. -Ag, -Magyari-.
Jakab Komáromi Predikátor , és . azon E:.k.r
klésiai Megye' Esperesetje .-. Sunt%i Coritz.,
_,·üu, vagy Csi:r.madia Lukáts Samariai Prédi •. 1 

kátor,. és �• Mosonyi Ekklésiai Megy.e' Es-
perestj e •. M�r .miyel a' jegy.a.és tsak :kile�tz·.
efzt�ndovel_ ifj;tbh; á' Komjaü . .Oánobok' ho-,
.zattatáiánál: _igen hiheto, hogy .mind ezek
a' _.nevezetes embe_rek a'- KomJáti Zsinatban,
�• -ezen Kán_onok' hozattatásal\or j.elen vóltak.:.

1 • 16.;o�ban, A' Hertzegl'zóllósi·,és Kö'(ei�-. 
�úti Kánonok fogyatkol:ásit¼ak .. 1'i � pótol;isa 
végelt �art ott Kanilfli P�lfi · ,J,ínos : Pápán, 
egy Zsinato.t; mellyben közelebbről me.�, 
van határozva,.hogy mit'keH.érteni a� _Pres
byteriumon, •-s.·kik a� -Püspöki· Consiitori-. 
umnak, (ekkor már :a' Zsinatokat így-is ne-· 
vezvén, mint 1(>22 • ben �• Szemptai Zsina"". 

to� Thur�ó Stan_ifzló ak.k_ori N_ádor lsp�1\y 
a.z azt meg-erösítq _Diploma�icus Lev_eleben) 
rendes Tagjai. 's a·· t� • E.zen .Kánonok mind.' 
,ddig-i1 tsak Ké�írásban állanak_, �.zen titul:us 
alatt: .drticuű �cciesi<,,um Ortl;o.dQ.Tarurn Cis
dallubtanarum i"n Comitaúbu1 opronie;iJi,_ re/e::.� 
premietui, s�aladie�si, Somu�7 ienfi j et Ca,t.:. 
ri/errei e:ristentiu�,--pe_r Y,n. JQa�izern Pauli
!i.em Camueam., ear��dem Ec_cl�s.ic.ru111: Jf,pi�co
.p.um, in Srn<>d_�. �e1J,tf�li ./:1apen1,i, 4nno _ Ít 30:,
. l'·· l·U-:� �t _l J·ta Junii ,:ele6rata promul,ati. 

. 
I 
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. ::.· · i646- ban -fonius 10-dili· napján Siath-·_: 
már• .Németkibm -tartatott. -Na.tionaHs ·vagy: 
Nemzeti Zsin.at; · 1.nellyre :okot adott ToJ..:. 

, nai Jáno�;. a' ki-az· eddjg· -való 'Püspöki igai-:, 
ga,·ást akaua fel-forgatni. Me·g-·hívattat.tak1 
pedig a� Papok' 1-só Rákótzi Fejedelem· aka-;,

-rc1t-jáhól, Katona·· Gelei István Erdélyi PUs-�
pök,által, ki a·.zsinatnak-is Elóluloje és igaz
g·atója vóh • .-, Jelen vóltak itt az Ekklésiák-.

• 1 n·ak küldö�tjei fzáztí·z·en ;· és ezeken kívilJ sok·
Egyházi é•· Úri Renden levok : · -kik által

•; .. a;. Tolnai Jíinosnak, Kerefztúri Istvánnak t 
· J:>ortsalrui Jánotnák, Köleséri Mihálynak,

Győri' Istvánn·ak, Hufzár Sándornak, es Ko✓
vafznai Péternek, mint az Ekklésiai igazga-•
t�st fel. forgatóknak és mixtum Prúhrteriale·
.regiment be-ho.zni akarók'n�k dolga fol-véte-·
fett; és mindnyájan, míg értelmeket meg
nem -változtatják , · hívataljoktól meg-fofztat-·

· tak.·· E.zen„ Zsinatnak Munkái két Notáriu-·
sok által meg"- írattattak ,- .-.: egyfzer'smind·. 
pedig Katona Geleire rá -bízatott ,- hogy az
eddig hozatott 'Kánonokból írna egy Káno- .
nos Könyvet'; ·mellyet- Magyar és Erdély
Orfzágban követninek -az Ekklésiák., Ó te-·
hát az Ekklésiai · T_örvényeket Száz· Tzik
.kelyekbe béfoglalván, ·.azok Világi · és Ek
k �é,iai kétGyídésekben fel.olvastaw,k, hely•

. aen ,hagyattak,- és a' Fejedéleoitol meg-erő� 
•• ,. �·' .:i·. )':;s ... ·.: .:,-_, <::\� - .., 4 5'ittetttk·, 
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· .. · �• · M/G-YA.R BÍB.LJÁR61., 
0 

H1 
IÍttettek ·'! 's";i6�.9- �en. !"els_oben ki-nyonítat•'
·tattak� ',. e ·:::r.·; • · "(

ó 
.. ,·••.·t · "' ·. · • ,.

-.j�::,16s2-dikhenJa.�uarius' 10-diké� T,ót Pro-
1tf�'-Kalírika és Dubúviu, ncvtt Supei'inten..; 
densek Zsinatot' tartottak ; j

,'mellyb�n végez.:
t'etttt �• hogy· a'' Pü.spököli! '.Cándidálásabeli 
ju·s ·egyenloképp'en· lf'gyen:·,-á' Világi ·Uraké�
é,· a' Superint·cnde11sé-ké ;1ugy·pedig, hogy' 
mind· a' két :Félt'két :keFSzemélyt cá.ndi.:.· 
dálj'on azori Hívatalra: r Ugyan: ezeri Zsinát-' 
bán a' Szolnai Zsinatnak ·eredeti A-etái elo-:
hozatratván � .a· V Úosok. i•s 'á"zokat ·.�elyben.:•
hagj.ták. . .. ·· ··."" -='�. \ ;-_ . .. ;�..; .),!. , • · •··•' ..... \ · ·., .,ti 

./\{.:,y: ; · VI. -T Z I K K.E:L Y:r rr.::'!··r1
,, : : : ·, >! • • · i1

, •• • .. ,• •• �: �: •• • � •• � 

A'. ·Magyar. �ibliáról. ... >,•\ 
• I 

• 

•! ,: : .... . .  :; �,::�·J'LX�· §� '/ •LI! il .... 

. . . ; .. · .,.- : : . '�  
L Protettánso'/c. dltál Magyar �7 re ford�

tott 11evez.eteJthb .Bibliák, ól. ' · ' ' · -� 
,·· · · . · :t.·I l: _:· . <. 1-:!,-�. -'�: i,,. 

Mivel �• ·Pr'otes;á,ns Vailás a' !BibHát t�fzl 
minden Vallásbeli' dolgokri·ak �gyedOl való; · 
és: F6 Biröjáúl; 'de·:tapafztafratÖtt /is , hogt 
on rerjedt-el Jeg-könnyebben, '1 fundamen- · 
tomosan-is ott állapodou-me'g" éz�-·it· Vallás; 
-a· hol a' ·nép' ''kuébeii-is ··Bibliák- f dro �hat•

y 

1 
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PROTRST .. E1t.KL.- firsT. -v_. R. 
ti1:k : tehát: rnin.�járt: f; Jhif<:Jrmatio után:, 
'azon· vóltak Tufiósaink, hogy �· Bibliá� !vf ��
gyar nyelvr.e, -�lt�.l-; tegyék:; dgy hegy ;:már 
1552-hen;'·az �po.krifus Ki;>nyv�ket -ki-y�v�n�-
mellyeket _a>:Protestánsok ne.m.-),s 1artan��
a' Kánonbó(y_a_l_ók,pak, _az; egifi._BibJia_ Ma�

! 

gyar nyelv_ep,; o!,v,.st�tou �- .é,s az_ egéCz _.Or1: 
fzágban el ...ter.je4t. )nn�n ama'. n�v�z����-= 

, Debretzeni .Zsin.atban. l.567 �. ben már _törv�:-, • 
• ' ., . ........ > ...... , , . • 

- �yul-is tétet_et� ., '
t
ho-gy _. a'1 _. tudatla,whb Pr_ét/.i-

/iátoro!t �! .Magya,; nyelv,c,n /ri-adott, a' tad<h:
-.abbak ptdig·, .. ,.�,' _Deák.�. Magy_ar nrelvelce�,
lév� Bibliát faereuélt - meg magQjnak� ( a) és __
így midon Károli Gáspár azt írja az o áÍt�
ia .. fordított a_1_bli�nak Elóljár-6 befzédtben-,..
hogy még o elótte a' Biblia Magyar nyelv•
re nem vólt .egef.zen fordítv�,. -�e,zzel vagy
oda tzéloz, h_ogy _az Apokr_ifus, Könyvvt>l
még az ó )idéjeig nem volták·•Magyar nyel•
ven ki-nyomtatva, _.·vagy pedig a' Heltai' ki
adásának_, mj.pden ·darabjai k.ezébe neu1 a•
ka'd't.ak. ".' t•.1 .,_.,-., · · ·. : · .. , ·• -.,·:.·:.· 

·_ · ··•
,,, .... , .. ; ..... � . , 

A' -XVI��Ük Századba·n t�-hát. az egéfz
Ú-j .Tcstament9m�\ Magyarra fordítva ki�ad�
ta· .leg -.els_�b�n,,SÚ�efte,:-, �ag/._Erdosi Jáno;,
éiületésér�. ;�'�.z;v� . Siin�r./Várally�i _fi, . ÜÍ. 

•:· . • J. t ,, •.. • • • • •• f ' • . -
. . 

1 � r ---� 
•

•, • • • ' • • • ' 1 
• 

• 1 • 
• r 1 • l, , . ! ..: , . íl . <' • , (. : 'í , . •, �., 1¾ • �;. ·; t > 

. , 
• ·- ! J ! rl 

: , · .,• f'. -:· ·.' ··.� ".::-ffi : 1, · ) ; , . ! C:. !J •� , ' \ · · l , - , , · l 

. -; .: -�•-•4;; (P.J_.;f,!'ii�Íl�!. MJ�0!'!.-1. ,-,tlrt.3 �•• ._ 1�. ; . . ..

\/ 
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S;\g�ten;, Y-_as: Várme�yében .. H.ly !i�ulu,: �J! 
ltt(�� :·,,,új'_'f.estalnentum �ag·ar n'�lv.�n,-t:f 
"-��llet a• Ggrög, és.Diák, n',elwböl újonnatt, 
,.;rordyÚnk �· !iag'ar nipnek kerefzt'y�n: 
'! �g��en. val6_ Jppúlísir,e,;, Nyoru,tatt:irott új, 
,, :��igetben Á.�44t Benedek által 1541.- 40:;.,; 
Ezen fordít.�� J-iS-7,4•.ben _ újra ki-ny9mtattatott;' 
B1J��_en.:-.. �iy,et\pedi_g &do1i a·. Mós.es•: 
és több Próféták' Könyveibol fdmo1 Szene 
Íráspeli helyeket, az o Magyar_ Grarnmatj� 
kájábao, melly a' leg ;,,, Magyar Gramnia• 
tilia:;·· ínelly 1539.ben Juniu·s•- 14'.kén ugya·n 
it� _ pj�igeten jött-ki, le-fordított;,_( 1,) mjvei' 
�• mellett, a,; általa le--fordított-Biblia'. elei-,'

· b·c, - Magyar . Distichonokban I Prófétákról ,
'Sidó ny,dvrol. van: ízó··; 's különösen ··'á�t' ·
mondotta·; hogy a' mirit az hten 'Sid6 ·ny�l-

, v�:n:. fzóllot.t ré�il ,- ·.ai't most . _Magyarúl--is' 
�ondja a' -Magyar népnek: (e) ezekbt>l azt 
,{ .,. ,1., f•-� .,�� 1\ ''.i ,_\,-.,. ... -�. : ., �y. i . . ·e 

'. . '.. •• \.' •• 
. t(b) ,Yefz.prlmi ,�. tt/JII Magyar Grammatikár61., 

.1-(tt) A'· nevezett versek. ·így vagynak: ·' ·' ,. 
f .. ;,:A'· Magyar·Népnek ki ezt olvassa.-'' -�- - '· i „ 
,, Próféták által. fz6lt régen néked az bteo 1 , : • : -·· 

,;·•• Az kit igért, ímé végre meg-adta--fiját ,., ' .. : .: 
· Buzg6 Lélegvel fz6ll most-is n:�ked h' -által ,
" n· Kit hagy a·, . �ogrhallgass • · kit ·hagy a· 1togy. t4 

it Néked aaérc:e� 16n Pr6fétád, Do,torod e:i lOn. 
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leh�'t,' :gya�fítni rh:ogj, Eido'si' i;i 9 1 'Tista·t
me'ntomot-is M�:gyarra·fcfrdította; _: &e iz�'n1

nyomtatásból ·l!1ár' mal s�h:o __ l�-E�e�plá_r se' ·\a;:
láltatik.·' ·•:1 i :"9.t:,··,:. ;.. ' 1

! .h .,.. i �· .. , .. .  ,1 •• '' 

·!!� 'Helfai GájpJrról blz.óbyÓ� ;\lh·Ögy rá;;:,_�;•
gérz BibHát �Ma'gy:árrá fordítoÚ'a- / és•� ·.:áú\\
Darabban '1 ;s:, 1i .-.. __ · · u6{�fztein d;ökben� � ::n���
gy-obb: réfzéht · Csalii Mih,ály: 1t�:lJ_r·•:koltié�-
1r;·�- �.:. •, ... -�· .,-.:.�l �c ·,; · .,• ·, �:- JJ i::.� .. .t": t:.··s ···..: 1-'J ? .. 
. . . , \ .... , ,,.. ,, • r. 1�sl .. ",:. ,f il··(i:,il .... 1

.: ! • • Í • ', > ,· 1, \ • )l • • •' (' •' �,. _, •_. • • • •I' • •"' 

• • .... �.-:� :, • f'. i'.°'t r ,.:" ... �u, r -�:!i.i ;{ 

· \� EI.°�efz._� 1.' ��,'�.YO!DO_�·.ltt: �-eö\ .I�l.:i;t -�z te _n�v��� 
,;Itt az'iráfü�li � _f�óll most is: nél,e� �t által ;,., . : 
! ;�· Hütré hív iniöd'I hogy senki iú mentse 'inagát_'�
,,Ai:ki: 'Sfd6úr�, Görögül .��s !t�gte Ddkúl·:.; .;
, ',�: SzóH valá� régen, fz6ll:nilted· az in Magyarut\1

· ,,, M,ioc;l,en ��pn�k,az-" nyelvéh; '.b.ogy:m;nde� azlste�·
:.;�··!örvtaayé_n l!l)en, . �iode� i�á,dj:a nevét.;) fH• 111

· '! fü vagyon �z r�jtek, k_int.11, i�t. v:�g.xo_n. &�·; ki:.f�•� 
- .-,- ... ':· ly6 vf:l "' ... · - ' · ·. . . -·: ·.. 1;:.;.fttv.agyob áz·, TudÓniá�J"II melly éirök élétet,áM

,, Lelki- k.�ny#· vagyon itt, mellybeo mikor éfael1 

örökké . 

· .. ,·, Élfz, melly a' Mcnnyb'ar tiálfá .. •s·,· hilálra mlue.
,,!'A' lli :t�rémt '.téged 1 ·· meg-v·ált ·öro'k:•·élete·t�is: ·á'd 

· .• , E' Szenr á,lt.ah1nints tö�b -bizodalmad• uért,
,,·Eouek az.�ft {:fo!gálly mindenkor, tifzta úived,J•l

.,, Enne�. mind�njlor ; .. tégy.: jgaz. ·.álqozato.t.· ·.,, :'�-,.
,, Tégedet,i�,,hoí'.,l,.á .:y_ifÚn-,; és nem ,hágy mik:ot így_

,.. i-,11-BóJ�9go� ;�ldi:>vet��r\•.v.efzf�enek • el goaofaok.. ~ · ,, Silvester János ír}a ,. 
,<,; S\'I �-..i·,-Ribiiis Mam:· ,T,;,,i,o°Jd,''St.:., �.•;.,i,�: ,. 



,.� -�• .�\��Y!,-l\ ·:S.r�.��Á.RP,��\' t4r. 

g.é,�_: J\i��dti:1á, ,s�gí�ségűl. 1-évef!}�n.ék.i .�( _f9rdí:
J�•�iam Gy�lí1j)stvari_,. Ozpr;a� ;István� Yi,,z
ak nai Gergely ,.: __ �-ol�svarj -�.e.f,-: -:Tudóso�.
� �em· ,az.;irq��I,:.s.em,:)a\,��eJ�<!i' Bibliája 
11em vól�ak veru�r..�; lof.i.tv;él1., 1b��em f�.a�_Jlé
.f.ze.l;u;�.<tll.enben :.; ,; ;f.1,q !\-'�···, < -'· 

.:�-) v'/2�iliu/ ,��gy·;)l�rhi :J,«:ieífa� 1ai. pj. }�•��,� 
.. D.).���o�ot M.�gJ,:ar,.ra., (oi:d.íty;��.,.l11·,:verse�r.e.
\�� ... fal • ofz:,t.y4nd�67,t �eQ :$.i?ít>.J�_4e_n. :�1iJ1dta :=
A�í <:.�- .már. olly,'1 r}t½.� .�\-�d . .i? ;: ��·�Y „n �m��
J§C:h-)ibban,·- �s .. ��,.eJ���n�k, !i�� \l:Ólt-é;vaJa� 
.h,· ,,. : .vagy,, ;n.�i:u. � •:�.z.o;n l?éJn ;.Em.b�r;.Pá{ �j.l:�
,gq�a.n .. mopdj� ,L h�g_y 9.: �zt, &; ,qy.omtatás,t. �• . 
�égi s·�ath:rrHít:lJ3.il�li:othekáb�ndátta .,.,-:- H.ol" 
iJ',1f!Ji. pecJig' e�·Í„i.s'.J-101:z.á tefzi.;: :Jlogy, az é?.B!br 
l4�thek4jában„ ez .. a'.' nyoqiJa:t�_s,,�gp, .-rn_i��!t.<fr 
.�',l�;.meg-van:;(d.) :Ugya.� .MtH_qs .�•. ;S�m.�� 
,f,-J�irály�"• .d�lga.jról, írtt,,könyy,ei.t meg,rpar 

.. gy�-��z.v�: _.s6.s ,,OebreJzcQbep._,khad�a. •. :�j),
' . . . 

. µlánn.a •.•.. ,·t.i! .. ,. •. , .;.: ..•..• ; •1·1·r-· ,,'\, t.1 ·::,.,,,,1 
,-. �• : • • • 

' , • ~-' • ' • • • • ,., •• •. • � I I , ' 1 ' , ' , . � i• \ • t 

v I r,·1�.F.ilegy�'á%i;1; Tan;,á,41· P.e.br.e·tz.enJ .r,r�di.k4-
�t9'" .-az .. .ÚL, T�Hq:mr.nto.m.o.t: �eiford��otta; :.é� 
(.z.�p .. jegyz�,��l,\�qJ:'.meg-c)r�hjt�lt� ,: melly,ef. 
az ó halála után Göntzi t,(;;ytkgy .1, P.rédiká:-

. 
\ 

• 
ili 

\ ... Q ... • .. � \• .. "( • . . \•;.•· ' •,·• ,.. ., -� ·_ {d) L;;,,,,� ·;,id. 7ls .. .:._ .Álelt "JÚ�dnyi ·M�·mor. 
Huni. P. 11 old. 604 így f.�_óJL.:. Batum .i. illauu,n.- · 

. •zdmplar m mda c()_nl3rvatur Bijliolnd�a. / 
,· �- . . . . 

. 

• . ,:,• . �-., .� . .  ; ....... _�, 



sf• hóTí:sT� li:KJtL� ·.-,h,-r. v. R. 
i'ö•r tár'sa versekre fel.of�·tván;·· 1 ss6-han: D�b'
ret:Ze·nben· ki-a·d0n:,· eleih'e"tétéfi'(a' .Kon'yvi
·nek Debretz�A· tzimerét:i� '(_J':';:,1<' i�rllln
}' ·.:: �L Tseprtti l;Cóllegiuní;1�·;1ti-�dt.a -ai ·űj
·Testameritoí:riot ·M-a·�yarú-J-�;•J,�·s ;, , 'lt ! ·, ::r� ;y 
_: . Az egéfa Bibliát Apokrifös: ;·köny\Tek
"ktl ·•�giyütt· pedig�--�Sid6 'és 'Göi-öt•tiy·elvek-. 
bol

°

, de a' Junfos! '�s>TrefüeHiüs''Deák' fó'r1d'í-
· 1ásából-'is·,Magyi!rra ':le·,; fórdit't,úa· •lf."Jr;:;ii
· Giííp1r Göhtzi Prédikátor';' inéltyet :r.s90-ben
-'t 

0
ét': vastag fölián.iban: 1Ük·6'tz-í ·'Sig'füonai·.�•

·Bátori':'Signfohd ':é,: 'Bátori lst\rán; segítség�-
. '\tél', és'.'az· .űtol�ónak Fálujában- >Vi'so lybari\�
"Jl·�vá· · azérf''.'tétet'ctt ",ái1,Typographia �--'mert

· ·Károli·, mága{ebé� •közél:Jak:oft; �ki-adta;'.••
-�:ieh· Fordításs'al-- t}loek e'-mai n:apig J-1 azánlt-
1,a'fr·a' :Rt-f. Ekkiiisiák.: gá�oli '. :F ordításá · 'el
'Je'it' ·tett nemeUy 1:ki-fog�sbk�t-· 1Kilidi · Gy_örgy.

· 1'e'1uita:; .: ·111elly1 ·mellett DJn�el·egii Péte·r'.&-
11yedi Református Prédikátor Magyar öy�l
-ve·n::•egy iAp'ofogiáti írt·,· "�ni·elljiet·:.Károly
'Fehéry�rórt>l1630.iban·; k i·.: 1nyo·rótaÜatott. '(e;)
Ezen való'ban: ·hafznos életU.,-1údó1 ·-Embernek
·Ipitáph:iuii)}Jl'e!' v'ófr�,.1.·. i ui'111 ,;it,!!: ,: J :.;..::. 

· Patria, Caroli11um • - HwpUium Wittemll,rga, -," 
Chatedra •-- ----- ·- · · ·· -

· Et tumulu1 magno Gönuia terra •iro t11t. .... ,i.-.tf.•,.A;, .. :. ·,·: i, . ·..\.,,·:�·,_ - � ·: .... \,\.,., ....... ,-·:· .. ·. i �-'; 

t�--,-�·-,· .. , •\�_\\'.,,-;-\ ',:;",' ·
. , ... ,,,, .. · .. \·.-...l, ·. - ·, -.·-' .,_ \ -�,;.(;,) 'JJ,iúd,:.j,iMdm: Hung. ·r. •• old. 491� 



•Ed,oly v61tf a•:· Hazám, Yiw,mbergálú,. taoúltam • ..
Pap vóltam G,int.iü1J ;,.itt temetének-is eJ;

. . . . . . 

.,,.r.:A• 'XVIl'S:zÚ�dban v6Itak ·sokan, kik
-a• Magyar B-i bliának· k i-adásáhan 'serények 
·voltak� kik 'tőbbnyrre a' . KároÍi'· fordítását
'ta�tótták-m<'g. ·Így 1601-bén ·Bártfán a' Klöf.z
1'akah' betilivel, oiint Bod Péter Í';J'a az ·Et
•déÍyí ·Feniksb�·n; ; kezdték •nyoiiitatni nia ... 

. gyariíl a· Bibliát·; 's hogy végig �ern-nyorn·
·iafrátott azt téfzi· oká:iíl: mer't még� ij•f'dttk' a'

--rofzf� magyársá.gtól , · de mívei .. ·a•·. fordítás
lKároÍié vólt ; . · látni való hogy inásnak kel-
1ett a· félben-hagyás' okának len'-�t·-----:- :1606- ".'
-htm: Hanóviáb�n �- :-_· 16·12•?�ri·-pedig Op
·pe_nheimbail adta:ki Molnár _Albert a' Vi!soli
�Agyar Bibliát:' .. mellytot· ·amazok·: abban
'k'ülömböznek � · ;�oiy a' V:i'sol:ibah: esett, fü';.
bák,Ú' 1Molnár' Albert meg-jobbította, 's ·a·�
·aJka-In1atlan fzollás förmákat' ni-eig.'változtat..
'ra-> ·e· mellen· a'· R�fzeknek1 :i-'övid. Siünm;á�
·jok·�t ·eleikbe frta·;"· .::,_ ·.a · �á�aHeius � . vagy .
·a·zrin-égy értelmil ·helyeket pedfg a' fzélé�e
}egyzette-fel, .:.2 UtoÍjára a•···Zso'ltárokat M.i:-

. gyar ·versekben" é'!tFrantzia;:Nótákra 'fz�b'.. 
váh� mind, a' két: kii1dá!ban · a' ·Biblia'· ·véjfé
�� nyomt�tta·;•:�z utnlsóban· a'_Palatióat�si 
Ka.tekhesist,' · �iára:•·zi fordításából, és az. Ek� 
klesiai :, �1geudát-i-s_ hoz.iá adván.· -. Jállson' 



. · ,$44 , fROTES.T. [KKL,. ,Hl,ST. -y. ft . 

. Já11os Am1terdami Typographu, I-10 Rákó-
t.zi György'· érmások· indításából,J64\S-hen -
a' m�ga· koltsegén ··a·' M·ohiár· A lbért':; ki:-ada·
,�-, íz�ré.�t.: v�ló;,Magy��·, Bi,bnát :ki-flyo.mta t; 
:la; i_,m.ét külö�.: az U,j . '('estamentomot. :7 
�t,..• .. 'Páradi Bib./�áról ezeket: j_�gy_ezztlk- meg. 
)gy :nevezt�:tik .ez a· Bibli_a:, .�ert __ Váradon
.J'..:ezdetté� a�. nyomtatá,�át.,' , ffozzá ,ktrz.d��Jt 
.pedig 1-6�7 :ben Váradc>n ·, ,�s„ Jp61 -�en. �-�· 
·_losvá,ron :végezték• el annak.• nyomt�fását: 
•ipi�el Ali Bas� .1_6�0-ban Y,árado,t ,meg:•�é��n:., 

.a'Vár' fel-adásának fel-té�elej (zerént,azExern-
:·pJaroknak.��gy réfzek/ ::7'.:·(490� .a': V-.1�b�� 
.. el. veíZYé.n } ! �• J'ypograp.hi,ávéil _együ�t Kq,
iosvárrá .. költöztetett- á,ltal •. -, .. ; l\:t;eg'.'i�di,r:o,t
�a ,p�dig 'a\V.áradi B1bli,�·na�, ki-nye_ffl,ta,t��

.�ásá_t. 1-só ;R�k6t.zi György , a' ki l,�3$;' ,b�h 
,neg-,parart�olta a' T C/lCtu_s<>k! ��peresti�t��.k:., 
��gy yi,sgálnák - ·meg ��- :«:�dfg való fo_�-�í_t_� .. 

· -�q�b�n )���- · hibáka_t� ·: �e�:h,alá�.o�vá_�. ,p�,
. _9.jg Eho;Rá�,ótzi György,· a�. ö. Ozvegye. �• 

-"egye�, _L�r�ndfi Zsuzsánna ·. Angliából,: .a• 
,J>olyglo_ttát- :1;neg �,hozatt_a,: melly fz�réqf · �� 
.�rederi ,�ye�_vekhe-z éxtok�el az eddig ,vólt
_:f:ordítás��at ·mtg-job,b!ttatta, .«5� rövid .ni.a� 
gyarázáso_kkal .. a·. Vára�i. �i-.adás_t m,>g :- vi!á" 
gosíttatta. -.. Minthogy pedig Rákótzi� ki� 
.vüJ Bát_od István� Réde� Fer�ntz.·,. Bar.tsd
Ak61 f ejedcl�í E1nberek,, . Gyulai F-4!r�n,t,
.. . - . . . - • . .. . .. . 



A' Pno�-EST. CoNJl!Ess16.1a6i,; •-14.4 : . . . � . . ' . . . - . .. .. � - ' ' . . .,,_ 

és:sok más .. F.ő :t.Jrak_;,.'.sl!..kltt�s.��� ,eze11 �í�
liának k i-.-d�.t,t;3t_ásáért. s.ok. ,költ�ég�t jgé,ne�: 

,azért kezdett�� '.10.,000, exria:npl;ár�kat. nyoin
tap:)i, ·, �zo�:.kLadás� mind_ bet_Qj,ére, .. ��ín,d 
_papi rosára_, __ a:nj,n,d, formájá_r�. _i;ié.p,:e _olly�, f�- · 
.nyessé és. pomp,dssá t,e.nni-H:�r �_:,.:: •. ;·,::::� · 
. , : ! ·A' Bibliának :több k i�ad.ásai.t, és a.z.ok. 

' , , • • • • 1 - _, •• ,_. t, • • , ... , , , .• · • 

-�ak-_egéfZ:: .i;_ai_str:�m.át )eh�_.t ,_l�t��·- l!ód�;Péter'
R�sf'!riJpiba!a, ,-�_i· ;!{efzpf:/'l'j (J,�o.gr;'1p/1l?. .-/lf.�
,di.�'!r:um. 7_� ·,J.Y. 7_0/cf.� �, �,.:JS.,,,,Ltg-jo,b,ban
· Pf:,dig. S:omhcti .. J.ú,ws l:'�taM�i �ud.ó� .- P)'.Qf��:

_so.r./hnak. a '. Magyar B,ipli�ról: ír,t,t.,.r-ö�i,ct,1q
,dó..sításá ban ,: m,e)Jy ·�z. tjgy, :�e;�,-��-��� J�e t:e .F� 
rencz.', Bi blidj,án;,él._k: -.eiej�rc:-: y,rn_.n,y� i.qtat.v�•bo : . ... ·• - . 

, 

. ,_ 
•· • • •I • _ :•••;• - 'J, •-,;,, ,J • .,, . 

. <!; .:! · •. v1t�/i:·.z I,K K Et;r::-;;: ;L:_.-,: ·, 
-�'Protestá�sok'. Confetsi6iról� vagy.
ec · :· . - ·-Vallástétele-ikr:ol.·.,. --- , ,; -,. · -
· J e .' . ' . : . ,_ �}-� n <"' · �t � • [·. · • _,: i. � f! -, ; : ri v � · .? •. ·:; =1 . ., 

_ . ,· -- . , . LXI. �. '. . · 
i •.• � � . 1 ,, .... 'lJn··•-�-. '! . ::J,. , •• 1, , : . e . ., . .... ., , 

.M,i adott altot a; Z::rotesttín.r,ok,z,ak hog C.on-
1 _ fessióltat trfanak � vagy f!i� ,1114s9!ttá/ iri�fl.• ·_ 
� Itat hi-ve1rilr. ; 

E1.rz�kadván •a' J6��/.�kklésiát�l a• Pro„ 
te�tán,s'ok,. az.sal vádoltattak, hogy Ok a-4 
igáz .Kerefz�y4fo hittt>l fza_k�dta_k-el; ·é� no� 
�a:�•' Szene· !rá5on kívtll .,emmit nem t�oí-

. • . ·. 
. .. . . . .. ' . •  - . ··•:? . 



. 
1 

"!f:i6 Pió.TRST; l!:x.1tl.-"iffs•r":·'vl. -R. 
, "ióttak''; ti1i'l'ldázált.tl �alamih\ (�tu'· Ta�tom.1-

; iiyÍ>khári ,•;_ 1Íg_y'nálun k-is,'Ereú1�·kek :nek: -·né

·v'iztéhef :•·•:tehar hogy'· magokat a� fel-tett

!:vátl'iaiól ki:�mentheisék•,:,,, ; :de Vallások·nak
�igáis�gát.;is' meg-muta.tha-�sák', -· nem tsak·.
hanem még többek'et�is' Vallásokra hozhat

.. · '.,:áná"k�;'>- tte2 ;Jzcm"' okb;6Uh;'- hogy a' ,&ó
: . nriti-i éi" mdín EkklÚiátóF 'ii

i
agokat meg�kü

·töh1 b5ites'sék\ �s-" a'· Vallásb·an -- közttök ·egy
'jfyiet'értes··_1légy'en-, ·._,; ai S t·átus-i I láthássa \
�htlgf.iaz,. ·(;',VaHás·ok: á-' ·Polgári .alkotmányra
"i\ezVé 'ne'n!1 t:sak·' 11�-ni Vefiedeline:s ·, haó:C"m
:igen ·hafznalafos -;:· és jól-tévo �- ·mind ei�n 
okókból ·v'agy'''ma·gok írt·ák11 ;ConfesÜók:at"'., 
,me,l_lyek töbpnyire _oU_y Zsinatokban kéfzul
ié�, melly-ek_b�.n }2! _ E.r�\n��ek, _ el_�en vetél
kedtek,· -es�a'.:.,F,ejedelem' !.Parantsolatjából 
"ftt�l.��t�ttek. ;��g-rnutatni, ·. -�OJ?Y mit �i.fz,. 
nek,. -·-v:�gyop;e4ig:. i,-.kübo .Qrfzági ,. de 
velek egy hiten 1.évqk_nek Confessióit vet
ték-bé.; a' mit azéft-iJ tsélekedtek, hogy az 

"1-.io'kka·J · való'' Hiföéli ·egygyessigeket ei--•i!. 
tal�i's ki„jeleht'he�sék}!-: • · t -;.,:. !\:i·{ú !'. : ;: � �:: -.: 

, · _·."{{� P�':'' ::�. �r.� 

. . LXII. §. ,_-�r 
..Az (:Bvangeliku}d!i-�'ai, nevúéteiehh: · Confehi6- · 

�� .. ��;
--
; \'·.·· .. :.-'·, r ;i:-.;;;,

--i/iró/-. ... , l:-.s�r; � >, �-. · :·.:;:1; 
-�:1 -A' két·Ha�aoéli Eván:genk_üsok �sak:·hai

· 'JDar be• ·v�tték ·•:,az:·,; Attgasta'i1 1 Vallástételt 'i



. A':Plo-fiis'f1 ('.forir�s'H6nf6t2 g41, 
-i:n'�ú,vel ·-�ók_: :M·�gy'aé;o� ··rliir_<;:1:S3f:bád' 'm,;i
f�•rM?rkedteli :;21nift,�t'l,s�1 Fer'cfin�:rrcldal 'és Má-

. 'ti:�val. a' ·La'j'�'fK/rá:li., (?#ir1t:gy��é•�:;ai' Aii-. ,·
-ga'staí .J 5'3ö�h�n' :fa'r1átoit �6§tHe.sben f; hol :a•
�ilieg-n'ev�.zf't'i' :c·�nies·��ö á·'.-Tiária-�tiák_ bé-a
„clatdtt,. a'·M:•a'gjarök 'közztlFri•·sók'an vóltak
JetJn�:: lnnerf 'P'ómariui Sámüé-l :az: E�ange
··nkiV állás' igaz�;ágá'.�or fft\Í más.od'i'k 'Dlspu
-iátiójába:n :_:.,iit -�Afütja ·: '. ih�i�d:ú Auglist'iH 
_•ValÍástétel már:.: azon efzt:endöb�n. Magyé'Ír 
. és. Tóth nyelvre ·M,at�fordíttatblf'\rÓ]na·� De 
··;héi. v61t ,;ekkor= va·lámi".--:fo�dításá•:ázoti· C�ú ... , ·
·flsU6tiak; az"ts'tipa: írMban�m-áriú¼r·,: .és:• in:Jg..
l�;k��-r ... riyo���'rásb'an, · v'il.i'g'.-of''.�'em_ L Íátl:Hf;
·�-�·rj i'ö3ö-batt'még'_Nyomtat'6 möh'Hyeik s·e�
•vóltak. az Orf.iágb;arl·: á' Prótés-táiisöknak ·;· -�
·mellett még i'6;fa-ha·� i'.s · alt 'írjli .- c-�thenyé.
·l'stván Cst'pritgi ; :Evangeli'k·u,rr Pre'dik�i.'ór'-,
··hogy' ·-��z o· 'eitilékezetére Íbég1:'Ú·; Afrgú.1it�i
"Confessio Magyar ''nyelven· nin'ts \ki·nyotn
·tatva: .. Miv;l; •: űgymond·, 'e.s\ 'ideit a.i 'igaz:,
•és meg Rem váltoú:átott Aug1'itdn.a.' Co,ifeúi-
1dli�k '.Artiliul�si · .a•:1:,,,t fáleitrki oi'' 'tli.: en · t:.mÚ·

< - • . l • . . 

-lre:t:ttmre .MagjiiF Ny'e/vr•fo.'rdttva es lti-nyoltl•
-f•t�átvti .' ;nem '.eJ6lttilr' '.9:: a'. t r t' :Eedig. meg-
'li�hl ;eshetett i vóJ.na';'·ha 1633�elotf az Auiu•··
·tai-Vállástétel Magyarúl ki· lctt'vóln·á riyou i�
·iattatva. Azt pedig fordítás�·ak !sem··'JehiÍ.
·.nfondani , mellyel :Samarjai· János Reforiii� •



(3�� ,�/Y!��H'.�:.EitK�. �I �T: ,V;' R,_ 
.. �u.�,.Pü�p9t. :192�;;: ban, P�P-�,1\-,-!d-ad .ván

_..:k.ö.�
Jöft, a1._Y1i_l�g�,:� -:miy_el.�,��-}sa(\ egy·.,dar� 
.t:�.fz� r. a�)·:4ug1,1���!· Y. a!l�!,1,t��:l�_�k•.; }Uye�
• !el;le,t f-: -;Qpri:°t�,: :�ikl6� .. f.�.rd�t�sa�is, �n�J.ly ..

. �P�_J\. �_gy -����ik�ztt:l.��<>. ,K�zjrás�ar:i. 1/>.;zo:� 
_)la�: _kt)leith iµeg.e11,1i:: -��r�•::��ol._is ,. ,n;,t,,.;�,
.g�f�.J,eJt :�!'l;n�w�ogy, ·q„Jt,1,dp�. �alam i ! }:-ttr 

.• /),eny,eit;?!:- r.,l.g�f �·ogy. ,}:lqnte�� J án'o.� '. �-s����·
;p{a�. :füisikáh�J,_,.Jett :h���.J,öve�;el6:vel:fl:·M.�
�J.:1'áq t�i n:_}f,qrµt�t.t,a, �z .A11_ga�t�i� y,dl_ás.(���.lt; 
s�i ��o P-_;,i.m: ;f:t1;agy,�r r �i;_dj_�á� ·; ��lr,.. �.Il.ep b�n 
.ft�.:Tó.� -x�_gy�J)e.µ :ny�-�:-.'.�n„ b�f�:éllo M�gya.r 

,,. 'i{)r.fz.ági _ Ev1�f!g�l��.�s.«:>,k; l:.S?:��ba_n., J\1a rt,i ni .S,�
;IP.���I bfz.gr;iy�� if��ré.r:iJ;,,.-_azpn.q �,' nyeJY:�.J\ 
;P,J,4r. · .91Y:�S-�Attá,�; ;�i .. i\J��qs,t_a� r..Y-�U�$t#_e.��
,Jg_yéb '. é�árfr ��.Á�gust�fqqµ(��siórol ;�l�H·· 
1.sJra.r T.p_r.v.é!1.Y -!.�t>.nyv,Qe9_,.�é:-1, fz�.rfn� -�e.g•
nC:v.e�v.e .pem .. ,el.éb� �·.mint-az_ J64i e(zt�Jl.-
;\i·őb:é�(� f).i_�tiiek ·. ��d\�::/i".j_k:kelyéb��: \ x� ...
_gyof Jeg,-�l���e:n, .... �m,léke?!�•f !-.. rala�i;) f. ·IJ· 
.gy�n· a� f, ijt(�eg�lájá4l ,\.S4�-�en: Medgyc,_ •.. 
��en ta.rtatott ZsiQatban. vé.t.eteÜ-bé. az. Erdé.. 
Jy!_ _Sz.4fz.qk�·ór,.�.:i���-��'a'.�:p�4t·g_ ·-�•:�,_Sz�;b,tqi 
.?,.in;ith�� �l;,'(fg�ztetet�.-�-. hogy.az Uj ,P r,�4:i.-
;:á.t9:ro.�1;��!1D.Jl�: meg-ta�(��ár;a' .. kö.tel�z.��.ss�
.1:_lek�- .!�,: J'gyrJ 1át, �·,_ ,foJ.l}l.i,!a, ,Con��.r�!��-

. .rpelly ... t,sa� ,a;��s-tagab?- ,Ev�•ng�liku�: Préd_i
�-��orok ,�é�;.V.Hági.ak, Confeuiója vólt ,. , ;10-

. � 

ha . az .' Qrf�_ág}?a� a.�9q '.:, t1k,iµ_tetre ne111 . liá-
. � 

. � 

"! 
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A'� PROTJÍÍI�. Co?ti;.-r.sS�6fa'6Í.: . ,ir:

gott, · mint az Aug�s��i
'. 
Y �,llástél�l: .jóllehet . 

arra_.,is kötele_ztet_tek némelly h�lyeken a,t:. -

-Of'f�rédikátoro_k'.;:YV•�··n ,_,_..
. :-•�.' 

... ,,.,\
-�
• \�.�-- -� 

•A·zo·o, Vallástétélek közztU J>édig � ·meJ.
ly�k 'benn a:,Hazaban· :kefztlliek:,,Jeg�n:ev.eze„ 

. 1 

'tes��b .. a, .Felsö, Magyar 0.rfzágbéli - ÖtJ�ttt,1 
l,ad //áro,o/rnak Pallástittldt·;. 1niéJJynek �re:.i. 
dete,t.r; :-..1,sóF:erdinánd aka-rván:a\·régh Vaf. 
lá-s,·:vifzfza.,:állításáról ,való ··vé,gzé.seit: á,z Ora:[ 
fzágnak tök,élletességre hajtani·�� 1killönö1-ell! 
Kas·sa, · -F.perjes,-, 'Lötse·, - Szeben;, '.é-s·a'.Bárt;:.) 
fa s·zílbad Váro�o-�tól � mcllyek ,teg-n.igy'obbr 

, gyanúban voltak�. azt-, �ívánta 1, hő gy· íráJs�t 
bán, adnák.;bé az, 6 Hitekrol·,való VallástiJ ,. 

, .. , .· -

telt;. a' mit. ,ezeknek :kér,'.-K.i-rá:lyi -Bí.z�os,�r
kik· közzüleggyik at. V át.z'i·P.üspöJ t ,vólt,.adott 
tudtokta. Yé,vén ·.-e! í:parantsolato:t ,Stökélius:_ 
Leonhárd ,'.mások-' :fierén't Rödaschi·: Mihály,: 
meg-írta az'·öt ·V,árosoknak-,Cónfcuiójoku_,1
melly innen·;�entapolitdnának:i, in�v&jte.t�l�;i. 
húfa Tzikkelyekbtn A' Királyi Bíztoso� 
óa-k 1549"-be·n,• (Lampe roftfzút tette\iS3t>-ra) 
áztitán- az .Eg.r,i .Püspöknek 1,.s60.ban:_.bé-ada:;c 
tot-t. Ugyan: énnek a' BártfaLZsinatbnn;2;t ·· 
Prédikátorok·irták-alá:-nev.eiket;--. , :J•;: 1 -- ,j -
, ,,. . 



!�� �•.oi1•�1�.?i::• .K��A· .J;l��:'i'·'.)Y,.! ltf 
. 

\ 

. .1.;r\ :Lür : i.�:f.;i.d::tx1Ü:2i�,i:Íl. SS ;:, i :r1 r '.1 ·�

• •1.,·. :·.�!·: 1 �·•i ,! \"{: :··:�·)C J�·;;�,��z��-:;->·':'·,;·;,,� t�; .. :-, ,·. '.;
�· Riformatzuolt' IUVe%ettubó 'Con/euióilcró(-. 

, • ' .  • .. .  '.l.• 

-r�.-rr {;,�«�f!a,i l �./ J:f�(v_i;tt(�#, :Ya.ll�-stf,.�ele,lc. . ..
-.•.,�··Azr idt>g�D'.ekt\Y.allas-tételeikközztll á' R�•í

f-0r.mjtu1okrbé�\1etlék a': Genev.ait:,' Belgiu►l
anit·;, és·· a>Helv,eti.iait.- ·.--:\�·,\ ·b-:·,'!,·:, _., ·._ \ h--":. ·
.t:' 'A' Gúaevatnd :szerzojé·1�ó:lf Séza·,:ni;,J�

lyet a'. Magyar Reforrriat1usok. ·i-.s62. a'. Tar-�
tzali, éi .-'1563.ban, · .a' Tordai�: 1666-barrra: 

, Göntz.i:Za-inatokban ,neveW a:lá�írásával vei:.;:
tek.bé t :-�gyfzersmind !pedig a•· Göntii Zsi";: 

. nat': .- a·• dik T·zikkelyébé·n, mc·g-hagya tott• a�: 
Pa·poknak ,. hogy. �a�t; a' ,Co-nfessiót vegyék' 

_Qleg, és a�t:.ol.v.a,•sák -'.s,:tanúlják,·,· ·.>•: 
· .1J.,:,A'.: Belgdit�Goofeu"föja-i;s .esmeretes vólt' ·
1':;Hadban�,1. j·Jra)'..fordítván ··azt Magyarra·· 
$zathm-ári•:·•lstvári lrsekújvári :�iPredikator.;:

. meHyet 16.so,ben,az Amsterdámban ,ki-adott 
J;I1ejdelbergai , i Katecheais', • végére , nyomtat� 
t,uou.;:,.:; ,::·,;_:•: '}. ,:, d,;i•J ·'-L,;1 1 .. ·:;-_' 
(;:•; A'. Htl11eb.'iai Confts,iót.a.: mi-,illeti-; .. ézt 
ttem el-kerülh-etellen. fzil;kségbő.J '·:vette-bé, a� 
Magyar. .Refö�máta .Ekklésia1�::mert. _1pár· :is-· 
61. t.lott, a�•·.friidőn:e.i''.nálunk.'bé.-.véte:tetri

,.;kmeg-vóh a' Nemzeti - Magyar Reformála
· 1 Ekklesia' Vallástétele, írván mind a• Hitről

r,r.,ind az Ekkl�sia-i�•-igazgatásról Reformá
tus Reformátoraink. iöbb ízben Confessió-



.REfORMÁT�SOlt ,Co!'i'F:IS�I�,� ;• �Jt:

,kat és Ekklésiai: T�rvények_e;t • .,Jf:ogy tr1,,\t_,
,�. Magyar . .Refbrmát_a \. Ek�l�sJ� ·.: �i�l;é?p,9,'"n
sen a' He'tvetziai Vallás.tételt Nette „bé-,. a'n;., 

, , 1 • • - ' • t• · • 

�ak okát ab.ban lehet keresni.;i miv�t e�-ál-:J . tal-is kívánta a· ·Helvetziai R.�fö�mát\l�<?k.��l.( •
val� egyet�rtését ki- jelenteni,;. : .. de 'külöt��r '.
ben,..is mi�dj_á_rt -azon 1-566-dik �.fztendobe,nJ ·JBCHyben ez ·a'. ��vebb He,lyeJ�i�i y;a.U,ás�é;
te{ k-_i-jött, bé-.ve�iék azt egyebek ·köztt Sko. 
t_ziában, Frant�i�. O�fzágb_�_�,�; és\:.�.· ��,\�;
f.zéd. Lengyel Orfzágban ,·. ..'s" .ennél. foJ1;va 
!sak hamar nagy. hír.e ne��-lett· e�én Confes:.
�iónak: a'. mi .Hazá�kban _f�.képp�n .. ·.a� Eván��-,
gelikusok' tselekedeteinek tr.omffal _való vHz ...
f�a.:· üthetése vitte err� a.' R�f��má'tuso.kát,
�-c/g_y • ;i'' Hel�:etzi�i; V�llá,�té�eltJ>é:v'.�gy.ék �
a\ kik a� Reformátusok és .o közöttök kér-
�-����� ' lév,t f . 

.v alÚ�béli , doÍg�kra� né� v.� ;� )�i1;i°djárt a�, ·Á�gustai yal�ást�te,lr� italta�.�
at 1Magyar Heform�tusok-_i·� ,.,h,o,gy. meg_:n��;·
ta_thassák, hogy nem uak :�k. hl�\k. a�t •: i�
mit, hifznek , hanem :egéfa N�()1z.�tek é.s Or.�,

f1;ágok, �s k 41ö.nöse,n épp;� .'a,z;Jn .. V 4ro.�·�,�i
. . . ,·- ,. . ... e. ' . , ·� : ., Orfzág' Confessiójár� útaJ�át��,k. p.kt i� !.:,f, hol. a1 Reformáta. Vallás kez,d���tt,. és_ ttifü. . . . . . .. ., . .... . : 1dökló_ ékességb�.n ragyog: ,azéi:.t y;e�té�.bé· .i'. . . " 1, . . ,., .. , l ��l

le
l z_iai 'Y allás tét_el_t •... i, � ·.; , 1_ ) ._, \ : • ; � . . ,Bé•vételtetett pe<lig ,z .�.• .,C.o.n fessíó .J .S,• 

6·7.�ik cfzt.�ndób�.n �· Deb:��-t��:�t: i;inatbá�.
·• ... , ,• ·• · · '' :.., .. • ,.,. r' • ··,: · � c·.•Jil .. �-.- ., , ,.•• {,. 



>' . 

g1it Pito-rHT� i!:1óü,: H�T;· v. ·i( . 

. é•·ugyari �.zen.'efzt�ndóbel Sépte;�b�r· � •. ��i 
., napján' -�_z ög,>/ ��Jezett_:'A'r.t�:éuti máivruen�él 

Debretienberl""KHs''·nyomt.attatott·: ajánlv'án· 
eit a'' ki-•á;dö M·elius Péter 'Ü-dik Já�os Fe;· 
f�dclemrt"t·kT :."Dl'.élly _ki•adá�ban e.un Vallás
tétel' hé-véieléról ezen be(zédek olva!ltatnt1k: 
J� Elt/riis'ÚlriiJi mihden TitnlÚ5i � '· !tik Fdru_
·c"riumak �.f �ii' h�pfán·· ,:s_67 "dik eji.telld"őÚ/i-' lÍ1

, ·' , i • , �, • '- , • • • .- 1 • • j • l ' 

lJehretiúii ·Szent. ":GrtJib_búr t.t' 'Ii:ftállali_' in:.

mii·.· Ís_ túl liv�';mellyé�ér°ö_l je_len vnltam1/c ;': i:_-
1eri .,1.-rt'i.culiúolma!t �- "és 'a'' H�lvetr.iai. P_al{cis�

. tÚéinelt, :mdly '1 ig_Ű�umóö,,: I 5l6 dilc ifz,twd6-
16eii lti-hotstittatott ,, )/ G�riev�i Ek/c1ésiánal
ianitőival t tgyiüt' :� . tilti-'Íf't'á/r fltveilui ·,, ti! i� 
Jelen' vóltak Úen Gyúlés_h�n--X V [1 Esperes"'. 
t:ek; :· de \,a"ían:ii�t ezek�- úg

f 

'á' l}uná�· ·tú_l ;�: t�·

írinen,. 
'$ a' Török' bi"rodaf rn�: alatt l"évo· _Ek

klesiák-irb;é'-·�v-Úték ·e"zt �:á• ·vallástételii c.;...:.:, 
•ot hogy eZt'a';köz hép-is;olvashassa, -Si;,,_
{i( Tz�ize. Piúr·_fri'e kújvári ·· P;rédikátor 16:.!-

J..,16-ben" ApriHs-')folnapban Magyar· nyelvie 
l 1e:(ordfr�'tr�'; ''s 1·Samarjában-- ki·. nyomtatrn_; 

Deákul '�;-:!tfa�Y.�rú"l pt-dig· -�gyütt · ltg·- eF
sóben· ·16'!6•han· 'Rhé"dei 'F-ereniz Bihad · Fó 
lspán; _pÚan;tsófatfahol"'D�hr�tz�nben nyo\�� 

- táua'tolili:'; Ja'' fu'i "a.ztitt."n'"sókfzóf níeg- Öjít�;
tott, n�m o�k, han:eoj ·!a,.: Rt>'formát"uiók�
n�k _: 'fóbb_JÍikciláil(ban··; ··bii111d·_·ri' 'kt5t �a2'._á'." ,
l,a"tl ', knldríö�' ·-Prófes50i' ''által · ugyan 'ei ii.�

. , Confei sio 
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Contessio a' nagyobb Deákoknak magya •. 
ráztatott-is, és a·· .. Cand

.
ic!atusok-is ehbé'Sl vis .. · 

gáhattak-meg. 's ,r�ikM meg�esküdtek: : •• : · 
Pápságra, a; Bibliát, a' Gánonokat, és. ezt+ 
a; Con(essiót, Diint a' Rdormátusoknak Sym••. 
bolik�s Kö�yvét·, melly · mellett nem Tole.'. 

tata h:-.i1em Re.c�pta Val,lás · Magyar Orfzá.;
go,n a'. Reformáta Vallás , ktllett kezekben,.' 
tartani . ...... !1,z ,p;fzág' Törvény Könyvébeni 
az .J647 - c,lik .«!'fzteudobéli Diretának · s-dik: 
T,zikkelyében van le��elsöhen ezen Vall.is-( 
_tétdrol név fzerent,. emlékezet: de egyéb a•. 
tán_t közönséges,en ez a'mi Gonfessiónk-is mát'; 
;�z. 1607,; dik efzrendóbéli .Di�tának 1 - .soi 
Tzikkelyében meat-említtetik t. Su• taiu�qat:>
Beligio, úgymon_ii,, · d. Co,ifeú!()_ - 1_iberu1111 
relinquatur, · nec _quitquam J.n /i6e,rp dusde� 
Úsu ac exercitio .. a' quoqaam impediatur. Mél"'! 
tó pedig azt.is m�g.jegyezni; hogy a1 Hcl� 
vetika Confessiórol méi magok a' Katholi„ 
kus Túdósok-is meg-külőmböztctctt díuéret; 
tel ízóllaak ; mint nevezetesen a' Római ·,. 
Anyafzente�yhá:.r:nak ama' ritka é�essé•g� 
nossvét ,. a' ,ki azt mondja, h_ogy ,. a' .�vin_g; 

i 
j. 

,, liá�usokna_k 1.s66-ban ki-jött Cqnressiójok•· -
. 

- \ 

h minden Vallástételek köztt, nem tuk a�

,, Or� Vatsorájától, hanem más Hit�éli ága•
"iatokról való Tudományra néz\te,h a' leg
" tirméfzetib\?, és leg- egyilgyü,bb; a' mel�r. z 



,s4 · Pr.oTis>i-. · EJ(xi. H'rs-r: v. · R •. 
,;·a· mit mondan·i al\ar, lei-viiágosabba'� es ·
,; leg-nyilvábban· 'fejezi - ki•:•� i/aJ De 'ne•tn'-is ., 

s'Útilnll-meg abban senkit-'is;, ha mi IS 80�·5.'l . 
véttal egyet értvén,·, eú az ·Augustú Cón�' 
fessiónál-is tökélletesebbnek mondjuk lenni/· 
Mert az Angu_shi ConfessiotMeiánkhton ma:i 
ga kéfzítette: :· ezf ·pedig többen ; · több"fzem·: 
pedig többét· l'A't. · Az Augustai ConfeHio· 
sietve ,- nem . alkalmat@S . helyen ? "űgytnintj

tsak ;t.' Ve·ndégfog.1dóban� és rövid id1'5 álatf 
ífódott', ;s a' mi fzinte olly' fontos körny.ot.: 
állás.� min.djárt a_'. Reformatió' hajnaláb_an ke• 1 

fzült az, mikor még nem vollak mii1den· 
liitágaz�taf j6t meg�visgálva; azért�is : sok· 
dolognak vagy ::el-maradni, :vagy homályo1, 

· ki-fcjezésekkeJ kellett elő-:adattatrii. ,. Ini1ell'
·inaga Melánkhiou ait mondja, hogy ·az Au•·
gu�tai Conf�ssió' formuláit,- vagy ki - fej eté�

-

- -i · .• '(a) így f:i6U Bossvét-az o Histoirt1 des Pariati•
ons du l!.giücs. Prntestantt1s ,Tom. /1.pog. ·116. '" 

, doiJ, ce tomoig!1_a!{e_, aux.-Zvir,gÜens , quo .itJur Con
fcs.siort dt1 frfy 'tut 'la pLu.1 naturelle, · ct la ·p/us syrn•
plé. de toidei: -'ce: qi,c je dis�· non ··,st1ulom,nt a' J' I•
1árd.-du point :íÚ, J'. El.lchart.sti, , mai-s a l' egard d'
Jou1 les t1ulrcr; , f!l e(& �" mot, · de toutes les Conf e�:
sions• ·dt1 fqy, _quc jc voy dan.1, /e parti Protestant,
�fJclio d• 1566 �st avitc tou.1 scs dtJ/aUtl ,' ce/lo, qul
tii"t, lt1 plu.i nettctnent e• 1u� ;l/ti veui din:._ · ' · '
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1eit, nem kell felettépb sü-rgetni.;. mert· al>báil :
a1.--oágy_· sietség miatt-.,sok·-,el- ffiéll'.a_dt._: Ezen-.
�kból 1.ok ki'-fejézések · .meg is; :igazíttattc\lk ..
abb.an �- .a' :mi•. fzillte az úgy n�ve,zett -Va,:iata .f
.41tgu1tai Confeúi,#,-. vagy, még-vá�toztato_t,t_·,
Augustai; Y:allástételt.·· .(b-J;.f· Ellenben-. eZ:e-k.,
minq másk�ppei:l vagynak· a', Hdv.eti'k,a .Go,n-d
.fessióra·nézve • .-, .;-.,.,, ::-\1:,.J ·,� x ·1 v·,!0,l i• t·'-

· • 

...... -:•-. '. \ (.�. ·>��-)-·L' x1V. 
.. _ _ � . - ,J{ 

.... ··:;:, .:·. :::·.?,l·. - '.:_:·-��'·!':' ··.-�-,., -� }'(_·. 

41.' Ha:r.ávall lrtt' nfoe:r.etesebh Vadádt!télei!t.ia•:J
1 :· : · 

·
• Riformátas;,knak: · .- : " 1, , ;; i; 1 n

, ''· Az itt mindjárt e'mlHétt 'hét';.Vallásrét�,i
leken kívi11, -�Z ErcÚ5di � ér Bere'gfzáfti Oon;,:[
fessiókat; valám'inf ·a;' 'Dlv�f�i��-M@y_á'.si_t .. /,is'el-hallgatván ,: mellyet iré:gy' .tö:ekbenifdg.:,
lalt, mellyét ina�•iii éoekliln-k�·at Íite'níi 1-if'2J.i.,;

� teletben / melly"így ke.zdoa1� : , Mtndm:e�:

óernelr illifr e:r.t meg�tadni'; ·..:.l Iig:elso·: .:r.i:,i,d
.•ÍJ • A' .- Tiengeri-; így névezteivéo a' Hel::, ��
ségr{)J ,' hol.'ú· íródott.' Mellyik erztendoben.t
íródott J>edig et á� Valiástétel;· ·nerí1 bizori,föf:"·
mert hogy'-t557-ben, vagy' 1s·.ss:..-ban· 'ez:ineg)
meg-nem kéfztllhetett -� . jóllehet 'Lampe .: á�t'!
állí-tja ·, · a'· ngeri Z1ii1atra - t�Ú: Jegyit'ii.

r

.,

1 �;'...1 ··�; . '· .'� :�\ Z 2•·., _·�:<'H:lJ
_,.. •-e'--·:,�,,-�. :, ,\··'\;!\•,.'.'•\_\ l�-•-_;lt4�, l � ,_.�•··�,:,·j f" �"j 
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sekbol világo�.; � V 6lt pt"dig e�ett ValÍait•'· 

. · tételnek :szerzoje '.:-Melius Piter, ·tneUy Deh�---
retzen ben :J\.�7o-ben illy titulus alatt: Co,ifü---· 
1ió Íiera ex ::vtrbö 1Jei Jumtá, & ilt - .�ynod<1 . 
Citngeriti�a-,-;mio Con„tnsit e.r!Übita et decia-

, ratá• per--.Peti•r.imiMelü,m.•Rorhindm � Ieg-elso.t 
ben ki-adatott:Jí Igaz;· hogy :Lampe azt er6.!.'i 
síti , hogy �z aj Confessio már 1570-elott :: 
'jóval meg-v61t; hanem fc�-égettetvén Deb
retzen, és a' Typographiá ,is 1.S.52�ben, azért 
n"eo1'· lehetett ait fz'inte. i.S·iO ig 'ki-nyoo':itat:.-,. 
ta'tni� De mivel az·Egr:í Confe�sí6t 1.s62-bed 
D�b.r,et�en:beJ�_,,nyomtatták - J{i �:. Játni való„ 
hQg-y ha e� a.�ko_r l;bár kéfzen, �ólt :vóiaa, J,S•,' 

. 7.Q-elot_t ki���J}e1!lt vólná: _qyomtattatni: a'·, 
mi,t, meg-s�m �Hhattak v.qlr1:1_ i( R�formMu.-; 
s�k,, ni,iveJ' ��en: :,C_on_ft'ssióban jelentet�é�•: 
k,L:y,ilágo,san,,: �pgy_;(Sk-:a'. R_eformáta V �J}ás�, 
fogják :kC>��tnh lge!') hih_eto .t�hát, hogy3.s_�'-

.. 7.D-hep 'l;\éf,zriJF,(:.�-- �\Confes�io ,., .meJly·.azu• · 
,t.Anril6irlrl:>l'!) p,zAg,y.-.nevezetr <;_o,rpu1 e.t Srn�� 
t11g,nff :f;fJ.nfe1sJq1,1,,_{Am: fidei,' pu,b�icarum ne�i\ 
�y.Ujtemef.n�b,�;_;; 1 �elly Ge.rtevAban jött-ki,._ 
.IJ,l:ÜJt .,a'., :Ma�?ir, :a,ror�átµs;O�-'. .közönség�•-· 
V 13:;!l_ásté.td.e:h,:. \igy, itétet�tt-bé •. · .Ezen Gyuj�-
temé�y��I( .1654 � efztendobeli ki- adásában 
ez a' Csengeri Confessio Lmgyelek' Confes. 
síójának fratik lenni : --kétség kívt'll azért;-· 
mivel a' ki:_(ld�k\ .ut gopdohák.; hogy 9�en• 
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' ger Lengyel .0.rfzághan van. '. Inne-n· leti; 
,hogy Bouvét a'-Csengeri Confesaió' Szerzo-
-it lw&relt:lr1zel, írta lenni •. (aJ.

· - . · Egri Confessio •. -. . mellynek- eredeto
:rz: , Midon Verantz vagy \Vrantsits Ant�l
i!l' Konstantzinápolyi Követséget, 1-so Fu�H.-

. nánd' tetfzése fze1•ént bé-vége�te vólna ·: · az- ,
ért.o 1.s.s7-ben Egri Püspök.ké tét�tett; mellyr

. ben minekutánna. a• Pápától: i�• meg-e_t:osít•
itetett vólna, az . o felettéhb-v:aló, buzgóságá-
: tól visehetvén, az Egri Evan�elikusokat ,. 'és·.-
még azokat-is ; kik az o Megyéjében _lak:- :

. -tak, el-akarta nyomni: . mint ·ez az Egri -Káp:- · 
· talan' Nagy Prropostjához' 1.s60;.ban Decem
be1/ 1-so napjári küldött Leveléb6J világos. 
Mellyet látván az Egri Várban lév(j mind�g 
Lovas és Gyalog Katonaság,· kiknek ekkQr 
Zoltai István és. I{átai Ferentz :vóltak a� 
Kapítányaik, és minden Egr.i: P qlgárok „ é.1 
az :egéíz Egri völgyben lakó Nem�sek; mt.g• 
·esküdtek, hogy ók akármint erófzakoskod.:. 
jon-.is a' -Püspök , de Valláso.kat el- nem
hagyják, ·és magokat a.• Yalláit. illetö doJ;.
gok ban az o Püspöki· botja és. ju.s�ai alá haj;. 
tani nem engedik,.· Ezt meg-értvé� Verantf 

•: (a) Hiflori6 dos Yariqtion,. deJ. Egli1•1 Pro,te� 
o1tante1, Tom. JL pa1. u 6 - Ribim T. I. pa1. 11 ll �

. ' • '  .. ... . '· . 

::.11. - .  

- 1 
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·u, . P!lOTEsT, EK1t. H1i.T, V�· .R. 

, .Pilspök ·úgy· '.írt a - le az Egri Katonaságot:,. 
·P olgá�ság.ot �; ,és az Egri Volg_yi N emené•
gtt 's köznépeU mintha ők a' Felség ellen
·esküdtek vólna qfzve, és' E.�er ,Várát a· Tö-,
.'rökök•o,ek· kezébe akarnák jádzani. ·, Minek�
··okáért, a' Királyi• Felség Commissariusokat
·J1,i1ldött' a' ··gyantlba ejtett, Egriek re, ki.k. a'
�dolgot Tzorosan· 'meg. visgálnák ; a· mikor
•á� · Kérdésben· forgó Katonaság és föld' nép•e
fzó"val · és ·.tselékedettel. is meg-mutatta .az o

. : >ártatlanságát' :r,:de· hogy ez foganatosabb 
·légyen; és magokat a: Királyi Felség elott
·tökétletes4'n •ki -''.nienthessek, ·s• Túdomá
·nyoknak-is 'helyes vóltát meg�mutathassák•,
-is ·an'n'ak fzabad gyakorlását meg-nyerhes
ték(Mélia.i Pitert, kinek Pűspök1ége alá-tar
lóiott' �kkor Eger�·rs, meg-kérték , hogy az
a általa ··a' ·feH_yebb való efztendokb.:n írtt
Confeasi'óf/fnelly' már több· Zsinatokh�n-is
hdybe1ihag_yii'toU', �i�nyomtatva nékik,kül
cieiréf:.:m·eg·�1:tnellye.t, egy ID'lj:folrnt ·menio
Ít·asc· :ann:ak;o?fit•ib;e t�vén, 1-so Fercli.nánd
riak á11 1'iirá ly.nak·< 'é·s -a' Korona _Örökösnek
2-dik ·M�X'im1liámiakdfél-killdenéne.k, és bé
muNitnÍniak�·frM•el:i:us.Péter. tehát ezen Con-

.. feuiót, a' Mentó Levéllel 's, Elol-járó be•
fzéddel el-kéfzítvén, és a' Debretzeni · Ty
pögr:aptri'ában -C,ez:abban a' .Jeg-elso nyomta• 
tásJ 1562':beÍi Febt'uarithi 6-kán ki-nyomtat:. 



ltEFoRM.\TUsQ.it Zsuu'tJ�r.. 3s,. . . . . - . . . '. 
v�{I :, az Egrieknek: meg-küldötte, azok pe;
_dij1;_ Követeik által.,J,so Ferdir,ándnak u,gyan
,zt · bé•1nutat_tá�_-.',; Ezekb�l h.át követk_ezik .,

�?gy_ . . \. -'\ .. : ' . , . . . : ··.
. . 1. · .. : .Melius Pfte:r �• ,�zerzöje az Egri .Confe11'.'" .

s)ónak; mert ·r·rre otet kérik.meg az ·Egri- .
. �)t. ;_ de ·az Eloljáró befzédet-is Melit.11 Péter, 
_ls. Tz.eglidi Gyargy Váradi Prédik_áto� írták-.

_1�1��, 's minekelotte · feh,küldötték vóJna -� 
.Melius Péter gyűjtött egy, Zsinatot, mint 
_P.�spök Debretzenbe , mellyben azt bé.vet• 
té�. ,= Egyébaránt pedig, a'. m·ondott Elésl: 
járó ·befzédben világosan. is . ki'." mondja 

9 

bogy az Egri Confess.iót éS. írta,. -így fzóllván:
fl_z.irf _ /re/lett .,zéltem azon · Con}us.iót olly e�
gyii.jyú é-$ mind_,m tiifraság .nil/riU való befiid
del (r,zi, mert. a' líatonasághoz. ·él a" tudat� 
lu·n. �gri völgyt niphu, az i/ly. alatt Hr& beftécf 

. mmé illik. ( b) Igaz hogy Lam pe, é1 után; 
na mások.is, azon Confessió' _írását 8z.ilrfta( 

_ ·e�üop".eus Báli11t akkori, Egri Reformái'us 
_Pr.é,di/\.átornak tülfl ;,donítják :, .qe mivel_ }{el�
lopreus_. Bálint , ,tppen azon · efztendöben

·�·.
( b) /10� Únocir�ú.s' verbo,um •eritatdm Confessi-

•n.is i11volvcré';, jed„ruditat• stili l(_la�ifojtord volui•,
ht,ú.. EqtJ,jtri :cnÚn tt Pede.stri. Ordini, ac : hominJ;.

' · •ús í"4iotis ,' tligna fuit /uec n'umitili CM/eúionis prll•
'!_q�cialiat. . _ ... _ . . . \ . , : . . , J _; .<• ... 



· �60 . PitoTEST. 'Exxt;'H1sT: V; R'.· · 
. �m·en·,.fel Akadémiákra; .�rHyben �z a' Con� 
fessio bé.adatott Feidiná�dnak ,- '• mée; 'mfot„ 
<rgy 4 efstendo múlva Í(Ht ha·za Akadérni:. 

· ákról; e' mellett 1-s6.;,bap _l'aJtrmsi.t L'órintz
vólt az Egri Prédikátor;· tudjuk pedig. hogy
Hellopreus Bálint egymás· ·u1án, é., úáka

, 'datlanúl hét efztendeig J�geltette u 1s·1en' 
népét :Eger Városában, · 's· m�g azután ;en:.. 
·deltetett Egerbe,. hogy ikadémiákról le,.

· 'jött', a' mi mint eggy I.S6.S körű] esert-mtg,
: látni váló, hogy az Egri Confessiónak Szer'T 

. zoje Hellopttus Bálint nem. Jeht:t • ....,,.. De 
'mÚrt mondják biit e�t · Fgri Confeniónalc ', 
lia az ne1ú Egerben, és n6m a• mondott Eg;. 
ri PrédikAt6r · által kéfzítletet? Azért, mert 
az 

.
'Egriek. forogván kérdésbe� , ok hdták 

,ht:bé a' .Királyi Felségnek, ...;.... é11· illy for� 
mában. egyenesen az o fzárnokra kéfzítte:. 
teit. Azotlihan · arra , hogy valaki valit� 
melly Confessiót magáénak mond'jon,. és 

.. tartson�. elégséges· az, hogy az abhan el�.
adott Tudományt hifzi, és ". Confessiót ·eJ:. 
fogadja;� mint az ·Evaogelikqs Fejedelmek�
az Augustana Confessi6t qiagokénak mond': 

ták Jen�i, jóllehe t azt-Melankhton kéfzítette. 
U-toljár.it,;. mint az iugustána. Confes�ió ne�
a,z�rt ne-�eztetik Augunánánák �.·mirjtha az�
az ,oda .. való_ Pap.ok írták vól�a; h·_an,un, 
miyeJ ott mutatták- bé a' Tsáf.zárnak :' így 
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az Egri Confe1sio-i1 ·azért· neveztetik Egri• 
nek, ·mert Eger Városa 's a'.körúl lakó föld 
·11épe adták azt bé 'a' Királyi'.- Felségnek •. ;.
: . '. Kéfzfilt :pedig C1l' ·az; Egri_ Confessio •
ÍOI}. kissebb· és , apróbb Vallástételd\bol ·,
m,,Jlyeket Me'liµ·, Péter az''I.S.59 ..,.,..,.1.s60.
1561 efztendokbep tartott Zsinatokban írt •
vagy öfzve-faedett �- . a'· mikor t. i. ez a' Re�
formáta ValJáua. nézve�• leg�nagyobb érd.e�
1nJl PüEpök ·az űr' Vatsorájáról való hibá,s

·értr,lmet, �elly meg azon ·a· réfze.n itt ott
-meg-vóJt, egéfzeri el-aka'rta; fojtani,· és.
még Erdél_yben�is ia• Székelyeket a' Kristus'
ezen fzava:nak: E%. a.i én te.stem, .helyes ér
telmére fontos disputati'óknál fogva iRyeke,
te által-hozni�· 's vafósággál .által-is hoz:ta.·
·Azomban 1JZ«irt' éh ,M:eliµs Péter'mindenik
Hit' á�azatjának· meg-mutatásábap nem tsak
Sz. lrásb�li- ht>l_yekk'f:'l; hanem �'.Concilia-.
rnok' végzéseivel és· Ekklésiai ·.Atyák' bizo-

. Jlyításival, · melly-ekre 'külömben a' Prote•
stánsok keveset adnak, .· mivel' az a Hitek
nek meg-ítélo Bírája , a' Sunt ·Írás , nem
pedig a'· Conciliumok �- ·.,,,_ mert a• mint �z
Elöl-járó befatdben-i1 íródik,· ··az Egrieknek
azokkal vólt dolgok� kik a' Concíliumokkal
'i Atyákkal éröaítni ,l4ívánt ák az· ó · Hitek' i�
;11i1á:gát i, · éi azoktól függeni láttattak ; eb,
bol lett o'Fztán, hogy ei;eri Confess:óból oU�
i&en vastag és hof.dzú lkönyv kerel.\.edeU.



·.,,, . •Pl\O'l!E.�T:� EKKL. :�111,.-. V-. R. 
�i 'l ··A' 'íni pedig �zen bé-.muta�ott Egri Con:
.frssiónak, 's anna_k eleibe: tett Mentó. _Levél-
nek követkubil illeti.;_ .Az .llgriek 's _az Ég
-ri volgyón !l�lsók Verántz .áh�l Vallásokban 

, .tovább nem báborgattattak ,-:- -r"' a_· Királyi 
Felség sem. tett: t.öbb.é Kérd��t az o Hitek' 
,niiyaltáról :•. - . huségekr-ol pe�ig nem, tsak 
-m:eg-gyözettetett t · han.e� 1.s64-ben Ege� V �-
-rát a· Verántz' .kezeibol ,. iga� hogy a2i ö ké:-
.résére,· ,ki-v·évén, ait •Mágótsi Gáspár Pro
;testáns. Fo úri v.itéz emberr-� bízta,. IT!eg:-.
--ajándéko�,ván ugy,an ekl\�r _otet. Heves Vár�
·megyei .Fo lspány1ággal; is; a'. mit Ferdi�

„ nánd- .. nem tsinált,. de nem -·is tsinálhatqtt
vólna; ha az Egriekrol teu Vádlás igaz Jeti
vóJna .•. Mágótsival Melius Péter fzuntelen
Jevelezvén; ót_et még jobbap-i1 le-kötele.atc,
i\: Protestáns Va.llás� virágoztatására; a' mint
.l)ogy .�.i-&:- ha1talma �Jatt l�vp vidékeken bé_.
kességben-j-� éJ�ek, a' Pr�te�tán1;ok, � ·kn�
)önös�n pedig_�z; �gri Református Vitézi se.
reg Prédikát9r.it:nak :castrmsü { Tábori) Lo•
r.illt:zn.di .,µeg- engedfe ,- hogy. Eger V.�r�sá�
ban ,fi(t_zat t�rthauan._ Ennek. helyébe lett
He.Uop�us .Szikfzai .Bálint ugyan· a� o. Kar
pitá.QyságáQan, tg-ri. ;Pr�dikMorrá u;6s-ben ·;.
J1ol �at e(z;teµqeig, ;Vi�elvén. Egyházi hívata.;.
lát, 167.�-_ben, mint - !f t{)�pr;eczeni Krónikák .
t.acij4":,,_:vilet�tt Del;>retza:n�e i::_Ö( _hel)'�Q� ·· 
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· 'P'ra.ri .. Mihily :rendeltetvén .az Egri .Reform.t-
:,ta .Ekldésia' -.'taníf'á,ára�· · , ,, ,, ·r · · : -·.t :i ,1 ·
·' >·,-··Az ÉgrF'.é_onfe-ssi6t, minekiit�nn�-a�n�k 
--rny jó következ·ései lettek,': ·bizonyos meg
·v:áltoztarással, illytitulus alatt: 'BretJis Confe�
•1io. Pa✓torum ad:Synodum De_br�cillen:ern-,.pr;o
:aiebus !14' !l s-; �6.-..· Ji'ebmarii Állf!O 1567- ce,- -
ltbratam convo·,·ato.fuin ;:.M�líus .-P�ter Jd-ad-

. · ta :. melJynek .. u_e;yan ott ,-.valam-int a' Helve-· 
tica,. Confessiónak-i, �-.a' •jelenlé.vo- P_rédikáto

,rok'--neveiket alá-írták.· Az E.tri Confes�ió_-· ·.· 
.ról .. azomban . bizonyos, hogy. a� el'ég_ bu�
.g-ósággal, faéles Tudomá110yal éi fundawen- • 
-loruosan van frva; de más ré(zro.l .i' .rende.t
,és matériáknak ki-válafztását h_iJál>an .keres_i
-jtt, akárki-is: .-mert sokfzor meg-e'1ik � hoiy
.a'. mi már töbhrzör-- mondatott , ,·, a� újra
·mondatik;. a' mi nem. is tsu,da: mert- ez,t
:Melius Péter: több Zsina.tok' Confessióiból
,írta� öfzve. '.Másképpen„ is _pedig , · épp e�
.nem kívánt arról Ferdinánd bizonyossá te-
tettetni, hogy mit hifznek a' R<{ormátusok
a' Lidértzröl , a' Bofzorkányról, ;, egyéb
illyenekrol ; de azért- mil_)d ezekrol ezen
Confessióban bóv eló • adást lehet látni.

· Meg - említjük még utoljára a' Tart:r.ali
él Tordai Confessiót, melly a' Hazában írtt 
Confessiók. köztt leg- közönségc�eb b -vólt :· 
azért-is Zsinatokban 's Ekklésiai Kánonok• 
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; jd4 Pl\oT•sT. "(!;1ntL. HIST.-V. R • 

. · b•ar1 : '. -Mi · Pallá:stételü�kntlr· neveztetik� Ki•
·fzíttetett pedig ez a· Confenió' 1.s62-ben és
· ·i.s·6�-ban. Tartzalinak, is Torda inak nevez�
·i4'tik azon He lységekrol, a' mellyekben tar..,.
·-tón Zsinatokban az: íratott. -. Ki-nyomtat

. 'Utott illy titµlús. al att: Compendium Doctri-
' ·'n� Chrijli,zna: ,. quam omne, Pajlort� , rt Mi-

riijlri Eccltsi(lruni Dti üi tota Vngaria, ,. & 
· Troniylvania , qtue incorruptµm Jesu Chrijlti

· ' Evangelium 4mple::r,e · sunt, doe;ellt ac profitelk
túr , a� ai : • A' I{erefr,'trtfnj · Tudomány11a/r 1 

··mellyet minden Tanító.le ;. és az Isten' !j;ltk/Jsi
·ói,,olr · 8:olgai egéft Magyar Orftágban él B, ..
:'délyóen, '/iilt a� KriJtus JéJ�mali tiftta Evan ..
geliomát bé-vették, tanlta nalc 

I is vallanak,
·Rövid S�mója1 Az els5 nyomtatásból, melly
'r.s6.3„ban esetr, már 111a igen ritka dolog uak
egy Exemplátt-is lá tni: ellenben az, melly
·16.s.s�ben Sáros Patakon Deákul és Magyarul

-Lorándfi 'SÚsánna gpndoskodásából ki jött·,
-�ö.zönsége$eb-b. : ·

· 

. ' /, 

L td@t:I 
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r·· · · -A•· Katekhismusokróh- ·t.
''. 0 

: ••• •• '•.;'. : ,: 1 .·•.•,d �i" ''t, d·

-'1 ,_,., ,., ...... ··LXV -e. ri· -:i,..,, i ,,,·... ! 
,,;, , , •\ • :,••· 1J,.,. ,., 1 • ,,,. • ., 

• ;: • }: ••• • •• ; ,
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. • ' t" ,. ! .. " . : . ,.., ..• , 

. -·.\. _, �• Katelrhi1'!'��oltr�l: ����-�[éC.e{ if _ .. .-, !. :�-: 

M i-nek
.
utá�n: -�. ·;::�t:1:á·��·.-,; �li��:������-� 

siók b'ao kö.ittünk meg-állíttatott: gondolkoz�i. 
ta.k R�formátoraink az Oskolás :gyérmekeki:. 
�01i·de a' tudátlan Örege.ktol-i�,! és közön.;.:_ 
1égesen a' · Hallgatóknak - a' iV allásra · ·vaJó;, 
fundamentomosabh és könnyebb taAíttatások.; 
ról ·:- e' végre · t1i"ak ha.mar az Evangeliku-· 
-•ok a·' Luthert nagyobb és kis·sehb' Kát�jifr a•;
magok· Oskoláikba 's Hallgatóik közzé bé-; 
vitték; a• mellyre' 1.s.s2�ben á'· Sz'ebeni Gyu.:.; 
lésben az· Erdélyi Prédikátorokat. is köte.;. 
lezték, és még ma�is az Oskolák.ban tzek 
tanítatnak-. - Ugyan ezt Vágner Brassói Pré-'· 
dikátor · az ott lakó Görögök' fzámára Gö
rög 11Jyelvre által• fordíto.tta, ·és 1544. beri 
ugyan ott ki-is adta. - A' Luther' ki11eb1k 
Katekhismulát · .-a• Bitsi Z•inat'· végzé1éböl 
Tót 

.
nyelvre'Ie-fordította Lányi Illyis., ·1612� 

hen botsátátváil az ,Világ eleibe. · , ·.•, .J 
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.A' Riformá�ufok' K,at_tkhisma1airól -

' : .. idegen Orfi.Jgiakról 

A' kUhétOrfzágon kéfzultt�: de ide benn 
a' Huáb,10·-is bé-Vt:lt Kate-khismusok közti� · 
l<"g-régibb Reformátµs Kattikhismus az, md• 
lyet [{álv!11 a.'. ,Ge.nevai Oskol:3-5 gyermekek' 

. fzámára klfz
.
íteü; i11eUyet ezért. Genevai E/r�. 

Alé1ia' Katdhismusánalr-is nevezvér:i, 1.S4.S◄bel) 
Genevában ;·kr- a�ott. ,S�ükség lév�n kö.it�·
tünk az· illy' -Könyvre. tsak hamar esmeretea .. 
lett .. ez -a'., Magyar: R�formátuspknál ;: d,e .e;! 
melleq u Idegenek közzúl-:bé-vétettek .n�ég 
a'. .Belga,· 'és .a· Heid�l&trgai _.Ka:�ekhismasok., 
is� • ·-.A:� . Kálvin\. Katekhismu�a ... közön s.ég�s 
meg :.egye-zéssel f:'.. Tartzali· é� Tordai 4�i�, 
natok�an 16Q-�.- ben vétetett„ aé, _a' yqq':' 

·ttL Zsinat ped-ig Kánonn�l: f.ogv.a �ptele;to.
a'- Pr:éd1kátorokat: az ez,;el való meg-es��.r:-.
�e,désr_e:. <;atechesim,- úgy mond, q�oque (:�ivi-:[

, ni, f/U41' in pr�orl Synodo- fiuffragio Cornmuni•
· r_e,cepta t:s.t, faci.anf: #Ili.. familiartm. HAr-0,,.1,

_ fö �éfzekre .van ·el-of.z:tv a. e.�. a'. Katekhísmu.s;,
t .• t� �•- Hitre, hol a' Vallá_s: -l):9grnatik� r,éf�ét. 
bef.zcilli-:el, �• _Tór'!)é1')'Tt:, �o! annak. e.rkóltsi. 
réfae -adat,ik-eto-; és a· ;L_iturgitilcra., 1 ·�-,.� • .(!

· . ; ·.A'.Belg�: Katek.hismu1át valaki Magyar·
. •. fl,Y�l\l're áltjll:- for,dítván:, , taníttatott .a� .a� 



• ".A'.KATEKHI'SMUS0Kll61.:,.i�. a61; 

. e-géfz űrfzagban lévé
>

. Reform:átá, ,; Oskoiák&f 
han· fain te .i 8"02-ig ;�a•· mitlón a' Prtpai,.Colll!4; 

. iiüm' f>pofess·dta Látzai. Jó'sef-:a·'·. Koj>pe' .. l{a ... 
tekhismusából:,: meJlyct .már.·, annakelóüe'.;_ 
Magyát·nyelvr.e; ford1tott ;'-egy.kis Katekhis .. ; 
niust. kefzít�tt-·r:--m·clly.· a'·.: Túha'. Dun-ai. 'és .. ·. 
:0una rüf'llyékr.·.Superintendentiá�ban .bé-vé . .". 
tettetvén·, e:ce·n �r-égi Belga KatklUsmus� ·taní� 
tása \az Orfz-ag, nagyobb réfzeben.-,rneg-fz!lnt; . .' 
...:..,,,a,inyival• inkább, ·mivel -át. ·.Oe-bretzt:ni·. 
Super-intendentzia .1 is 'Fo tifzte:leiü ·.Beo·edrk, 
Mihály akkor •Genúálii Notárius: most l?·.gs,.1. 

. pök-;altal kéfzfretett Útmutatá1' nevil Kat�!
k hi'smust Vette· - bé. - Mikor., . é,1 ki· által; 
fordíttatott pedig. a' Belgák' ezen. Katekhis+i 
musa Magyar nyelvre? errol a' régi Írók- sem:.;, 
mit sem fzóllnak�·. Nékem kezemRél:van .en•' 
iiek taláru ltg-elsö ki-adása·;· rnellyrtek,. titµlu-1 
-sából , ·, az Olv.asókhoz· tett i,ntésbol. meg
lehet· úgy velem ezen· régi :Kif-K:áténk.1Jak.
mind Fordífóját �, ·mind ki-adása•.�s Oskolák-."
ba való bé-vétetése'. idejét hatá_ro.zni. A' Ti1 
tutusa így vau : .. ..4.' Kerefz.t_yint,. Hitnelt ftJ .Á
gaz.atinalt Fundamentomi : .mellye� .. a&--;_ Öreg 
Cti.techism-u,IJói! • rlJvid Kérdéielib_e �s Jlele{etelr-; . 
/;t hé-foglaltattak, és elslJbin Belga nyelven ki .. 
l>ot.1átt,atta/r.;,,:� Mostan pedig a.' Kisdedek,' 
épuletelrért i'dagyar nyelvrefordlttattanalt Yi
radon 1ó54 6en. ,_.A� Olvasókho.i1 t•tt intés„ 

\__ 



J6• PRO'l'EST,· EKKL-d�rsT.··Y.-. R. :_ 

1 .  

ben -oká't adván it'Zcn, Könyv· le-fordíi4sánakt, 
a. :liegye�lk:· fzártt. :alatt ,;e; van;: :Ivegyedjier,. ·
__,.. Le1-lcM,di:l,b· a-i.ért forti.ltottult-meg; é.; te_r•
jtfdettü'lt · fxem· :eleibe.�:'.. riJvid ,Tractát ;. lu;gy_ 
mi a.' nci t:ichóláin/16,a,:, oo. ···.háro;n utoiló Cla1.1i�
,1i,i/,an eit iontto,iált; i.t e/r/réppem1jinnii a' /iit'!'. 
nej· leg-eúl flimiamentomib.t1n.:.iinmár meg•lpi2/t. 
.Jíi.Jdeddd. ·11', fi'eü�bb Cláüiiokbian, a; hol pft-. 

· · tán; a.a· Q.reg .. Katechirinu�t ltö,inyeti, \ és.:haft.,·
iiostin tanúihatnált:1 Eze�btH azt lehet ki hoz•.
ni, hogy. ez'.t, ·a� Várádii C.ollé.i;ium' Profes-.
1orai, ·és· Ekklésia: Prédikátorai- .fordították.
leg-elofzör.:Magyarra', és. ugyan ok adták"'.,
.J\i·�ea:t leg-elsoben -Váradon t6.S3-b<'·n,.,.,E.k�:
ko:r pedig :a' •:,Pr.ofessor"ok :-: vó.ltak Vár_adon.

�
�nyedi Sámuel, Komáromi István; KöleB�f�
Sámu�l; a'. Pré�ikátorokpedig T �tsi �ó Ist.,
án, es Magy�n Benedek. Ezen k1-adasbant 

,.1n1Uynél é� régibbet nem .láttam:, a' Szent 
Írá1b�Jl helyek nintsenek ,a'· ·Kérdések al� 

� • -írva, hanem· a' czitátiók oldalról t a' Kérdé.r:
1ek' 'melié vagynak téve. -.: . . ·,. 
·"'· 'A'· Pal•tinát�,i líatehhismru, melly 1.S6joi
ban ·Januarius· Holnapban· Németúl és Deá�.
lul Heidelbergáháó � a '· ·hol kéfzúlt .. ·.kl•
nyomtauatott.: ·Erdélybe 1564�ben Ófzf.ael; á'

. Heidelbergai · Theölogusok ;; -nevezetesen. a' 
' Katekhi1mu1' Írói Vuiru{rZflkariás • i1 .o,,. 

!,Ji•n•1 Qti1pdr · által • ·killdettettek,-ie. · _Erre 
• 1 pedig



. -�••. ·K� T:E.KH1SM\ISOl.ll6L., ,, 1.f •16� ,

pedig a· H.eblr:.r M„tyas,.aL való villongás a •. 
dQ.t�.�lkalma„to�ságot, a' kinek Írásit a' Ko-,

loiv.ári.· Reformárus Prédik.itoro,k ,H.eidelber�, 
g.:.b·a: olly · ."'.égge.! ,.küldöttek� fel .. , hogy az„ 
o'da-;ydló Theologusok azokat.tzáfolnák-meg. 
Ezek tudván, hogy_ �léggé: :meg-fdeltek már 
a.\ .Tudósok. a\Hebler' ellenvetéseire; ·ÚJ . 
Köny:vet nem. írtak,. hanem· tsak é'zt a' Hei-

,. dc;lb�rgai Kate.khismust küldötték-le_ Kolos-.
vár,r.a·, ·ho?y ebból értsék-meg,· hogy mi az. 
ő. "értt:lrm.k.� · Vévén a' Kolos vári Prédiká� 
torok :ez•n Köriyv-er, azon Levéllel együtt, 
meHy e' mellen küldetett : .a.r.onoal nem� 
�sak·. Erdélyben , hanem· a' . fzomfzéd Ma�. 
gyar OrfzágbaR-is, meliynek egy réfze fz;o •. 
rosabb _ öfz;vehöttetéiben-i1 vóJc Erdélly.eJ·, 
:ai Könyvnek híre„ sot maga-,·is a'. Könyv .el-, 
terjedett; és b�r- közönséges Zsinati rende-.

lésnél fogva kéióbb.eh vétetetett-f�l Symbo
likus Könyvúl; mindazáltal az Ekk.Íésiák: •. a .. ·' 
vagy tsak a' Palatinátusi 's más Ekklésiák' i 
követésc:ból .,· . ezt. .nem_ tsak az Oskolák.ha , . 
vittel\-bé „ hanem mivel e"�is vóit a'. tzéljo-� 
e�en ,Katc,khismu,' Íróinak, hogy a' Templo-!. 
mo.kbao-i• ezt magyaráztatni kív�nták; a,' mi,,:- _. 
h-ogy jobb .móddal meg• eshessen , . ennek.t
.Magyarra. való fordításáho� tsak hamar hoz-·
.zá-is kezdenek, ·-.. Kö.iömégelien · azt tart�
j.:ik ·, éli . . a.' Hoiddbergai,_Kat�hhismusnak: ..
.,_ A a 



. S?O< .. � p BÓTEST; EK.KL, -HrsT.- v.-.·a •
. 1?07-ben a'· Felséges Helytartó' TariátshoJt·:' 
írct · Apologiájában-is azt írták a'-Debretze•·· 
ni Tudósok,· hogy ezt Sr.árasi Fer,ritr. Debre..-� 
Ueni• Prédi-káU>r • fordította -leg-elsóben Ma•.· 
gyar Nyelvro 1Ó84 Efztendoben. De mivel-, 
.Sz:árasi Ferentz� mint a'-Vitteinbergai J'anú-� 

· lók' Laistrorna- -mutatja, tppén ezen 1584�.-.
· dik Efztendóberi' ment Vittembergába Tanúi-·· 
· n-i-·; onnan ·pedig-·vifzfza-jöv�n/-még elébb -a•·

. . . . 1 
. - Tolnai ·akkor, igen• híres Oskolába vitetétt · . 

Professornak·; .a' mit Lampe 1.ss6 Efztendoo;; 
. re térz•;.: Debr-etzenbe sem jöhetett pedig -

i69S· elótt; mert it még ekkor két Prédíká-·. 
tor lévén·,. Hodáízi Lukát, 1613.ban Május'. 
hS-dikén h6h-meg, Ojfalusi .Imre · pedig, Hu• .
.riyadi Bánfi Benedek- helyett J'.596-- ban lett. 

_ oda -való.· Pr.ofessorból Prédi kátorrá , a' -ki: .. 
1.s9s után ;vifé�vén-el Váradra Prédikátor&; 
nak, - Sz_árasl ,nei:n · elébb mint· 1599 ben jö• • 
betett Debretzenbe/ · Ű.gyde a' Szárasi for-: 
dításárol az ,�',:közönségei vélekedés, hogy· 

, 0.' an Debretzeni--Pap ·korában fordította-le�· 
· sót maga-is ·azon-leg-elaö Ki-adásnak, melly 

. 1604„ben 'esett, titulusában azt mondja, hogy 
, D,áltb6l Magyar·· ")'elvre fordíttatott 8r.4rast 

Ferentr. Debretr.eni·;lny11fientegyhá1'0lellti Pá.fi-'. 
. · tora. által:.: a' mi-hol kóvetkezik ,  hogy· a' 

. S.zár.asi Fordítása nem 1584- ben eseú, ha.; 
· nem 1.s9s-.1ól fogva 1604. ig, következés•



�,_ �:ATE!tHUMUSOX.R6L, <. 371 

kippen a' �-e� fu'ndamen_tomósa.n íratik a• i

nevezettj Apologiában, hogy. a': .Német :és .. 
Deák leg-elsó Heid�lbergai ki-adás után �.z „

1 

a' -�_zárasi. fordítása 20 efzcendore már meg-,; 
vólt. --. De �alamint hibá� állítás .az, hogy · .. 
a: _H(·iddbcrgai. ��tfkhism.us 1.584.� ben for-·.,_
diuatott-le leg-elsC:,ben, éa Döbretzenben, -- ; 
és,-ott-is nyomta!tatot_t-ki lcg-elöfzör: úgy ; · 
tsalhatatlanúl igaz, hogy ez a' Katekhismus 
�ár,1.sn-b1rn �őjt elsó Holnap' 13dik nap-\. 
ján. Magyarra fordítva Páp·án illy titulus a-. 1 · 

Jatt: . Catechesis. .d' Kerefr.tyén. Bitről '!}al(. 
röpi<l. Kérdi.sec , . mellielut minden hiv Kerefi� ... 
t_venrlec tudni lull, ki-nyomtattatott ; a' ,melly : 
nyomtatásból �gy Exewplárral. bír a' Refor-,; 
mátu�ok' Pápai Collegiumának _Bibliotheká�, 
ja. Es így tízen három efztendóvcl azután� · 
hogy a'· Heiddbergai Katekhis�us Magyar· 
Orfzágra Je-kerúlt, ki vólt az· Magyar nyel. 
vcn �yomtatva •.. ( a) Fordította pedig C1't 

Hufzár Dávid Pápai PrédiKátor; de a' rofzíz, 
magyarságért ei a' fordítás nem tetfzvén a' 
Reformáta Ekklésiáknak,. úgy fogot t annak_· 
jobb fordításáhoa Szárasi Fcrentz , melly: 

· A a 2,

(a) L_ásd; Túl a• Ji)Mnal PiiJ,�lt.ölt' Bi,tdriájábar,
liuf%ár Gát ó/etlt, 



. 372- · PROTE.ST. E°KKL. HrsT·. 'V\ K. 
Fcú·dítást _Mólnar. A!hert az' :o'p'pénheimban: ,J 

áltála 161'2·-ben ki-.:.-adot't �ib!iának- a· ·végé:..'-
. ré'-nyomtatt�tta ;;'- és• mivel eleibe tett�, hogy·! 

at ·á• Száras1 -F�rdítása., azzal- is tudtuhkra ·
ad·)a, hogy V'ólt más�is.,' de G; ezen jobb·· 

'Ford-ítást adja L ki. ; Anuakutánua pedig ·a�--
kütso Orfzágókori ez a· Fordítás, ueveze .. -' 
tesen Oppenhe!mban, Amsterdámban, Ba• > 
si'leflban, ide-be pedig Pápán, Debretz·eno1: 
be�,' Várado·�, Patakon, Kassán, -Lotsén ( ·

· . ·fü:>losváron � Fehérváron Erdélyb�n, sok íz- � 
• b�� ki,ad�tott; sö't ugyan itt Rákótzi Gyi:irgy'

F-ejedelem egy Oláh Typogrliphiát állítván-fel,'·
mellyre· már Bethlen Gábor Fejeddem � i1.
törek'edett-, at-· Evangdistá!.at és. 'a' P-aLati,u, • 
.iíaielrltézist � mint Bóci Péter az· Erdélyi .. Fé
niksben írja,· 'ÍÓ48· ,óati lti-nyomtaUatta- .....:. 

.. Írtak a· HeÍdelbergai Katekhézisre faép m·a. 
�yarázatok�t'·a.' mi Magyar Tudó•saink, mel• 
1yek ki-is 'vágynak -nyomta'tta'(Va : mint Xt� 
r�sjz.egi istváiz � Posahár.i- Jamu , . Szathmúr 
l.Vimeli Mihály,· Drigei PaLánl.i' János; '• C• 
gyebek ; mellyeknek kivált a·· Teniplom
bé-li' tanításokban· vették hafauát a' Tanítók,

· · hol azon. K.íte-khé,must minden Efztendé\
ben végig kellet prédikátziókban magyaráz
ni ; sót éppen e.;i;en okból van Domi11ikákra

· felofztv.a::' á� .me}lynek magyarázatjában· két
faokást tartan'ak mind e' mái napig az Egy•·
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.h�zi· Szolg:ik, yagy magát a;\ K,atekhismus
. �ak Dominikákra:fel-ofztot�, Kérdéseit ol-
. y_assá�k tsak-�l ) é� ez a• J'extu_; �--- vagy pe- ..

_rlig> valami id.1 illo Textust .v�Jz:nek_.: fel-�• 
_Bibliából, a' Sz.athmár-Német_i Canon' rend�
lése fzerént, és azt olvassák -.el,. •s·.a•� .K�
:t�!{Msmus' fz;v�it ·ugy alk�l��z�.atJák ar���

· á; mi rofzfzabb;·mód az els0nél :_. mert itt,;a'

qolog t,ekerít�s. �élkµl ��g-nem, es��tik. 1-i,��:Y 
pe.dig mind �z c;>s_kplákban, még-�• nagy�-�b -

Deálioknak-is különös Profess_or által_,.,. mi.od . . . . . . . . . "· 

a'. Templomokban• .ez a·. Ka�ek)lis_m'l;ls -�-�� 
gy;iráztassék � �• ·Pápán- 16,3q::�an,,; 164:9 �q� 
pedig Szathpiár N émetibe�., t�rt,ott Zsina\Q.� 

, parantsolják: ·(óJ söt 16.-;s-ban,: mi_don .T-9_lr 
nai_ János _a' pataki Professorságr� bé-á��í�t<1-; 
_toh _válna, a�. Zsinat elott esköv�ssel.f és:t__q:
lajqon kezéve�: _írtt ,Reversális .mellet� �ö.��7 · 
leite_tett arr11,,}1,ogy a· Helvetic;�·:C,qnfe��jiq�, 
;s• a ':Heidelbergaí Katekhésist helyben-hagy� 
ja., _és azzal ellenkezö túµományt nem ta�. 
nít�, ..( e:) p gyan. :erre ,köte_l_�ztettek az Ak.��

· dt:miákr:i ki-men.o Ifjak 
7 

is.i S�-;ith�ái:., ��� 
meti Zsinat által.:(dJ..-,,..·'-'.-···•• :. .: ,.·

1
-.,., •• , 

·, , 
• , ·�.1. . .. � "  f � . .. .,, ..... 

: .. : .. !!i:� :· ·�:.�, . .-·. (\' ,'\ f'·, 1 C). 
---------

• • • • • • •• • • • •. ·, 1 
• ' ' ;·. ! ·.!) 

. (h) Cap. Yll. Árt.� -Actn Sy,,·. Natior,, Sz.�t'i,. 
. ' • •. •. ',!t 

márien1ú ·Art •• · ·: ···. 1 
· · · · • 

/! '·(cri,nn;,�. P· ,si. �se<· .. ,\),, . \,. · .... · �:.-.:� 

(d} Arf l!»-�·,' ·, .,/ ,. • ..... _;·:.., · ·· 
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.·. P�_oT.EsT .. l!:.K.KL, Hrs-r·. V. R,

·:
1

•'' M6g'azért�is lltV�idÚ Könyv t'z a'Hei- .-.·
·c

l

elberga1 Katék�hmus ,,h·oi.Y 't-it lf-dik M„1-
� · •xioiili�n 'f's'á'fzár:és Magyar Király.:is a· Né-

.' met: Orfzági: G'fiilésen 1.s66- ban . helyben. 
·Ji��yta.'_'M!d6n .. ii,iya·n-it JII-dik Fri'drik ·Pa-

- ·Jarinátt.isi' Válafúó Fejedelem, a· ki Néínt>t
:Or(zág�� lég-elsó·;vólt az o� Fejedeline·k •köz:.

. ·iol�: "ik'· a' -Reformáta Vallást: bé. vertfk.°,
--�-�inellyektol aazal vádolt�tnék, h_ogy o a' iria�
·ga"Birodalmábari mást úrnítat.ná , ·mint· a•

• •  

0

mif · a-z A ugústána Vallástét�l tart i a; Fiát

"Kiisimir. Jáno:/t maga mellé vévén' a' Bibli
it�: az AugustaVVallá'stételt; : és a' Heidel'
�'eiog°ai · Kaiekbis�ust· mag� ·utáü,. a• Gyilles:.
·bre 'hl-vitette:�-- és m·idón �{ f�llyebh ki�tett 
ifrócfon vádciltatnék'a' Tsáfiár elott', fel-tetette 
azt ·a' hirom· kfü1yvet- az afztalra, ezt ·mond:.

�.fo_:= �� A'· Jfr.·ezen - Könyvek·· ellen· valamit 
;} Íűdn'a':mciridani'; �iost mon:djá;foeg-, ·és é•ri 
;;!ezen,•köriyvekből · tzáfolóm-meg azt,: . há
;; prdig · en_gem 'itr ineg-�yoznek, kéfz lé� 

- ;;'f.zek az--i�azsá,in·ak engedni," _,;.. de senki
.�mmW 1

1ái-ón' 'könyvek ellen 'ricm" tudott
monda:-,i; · séit a' Saxdn'i°ai Elekrör Augustr.u
ötet. ez�n. fzókkal dí�sérte-meg �• Tsáfzá�
--elótt : ·. Fridtrice ! Frideric« ! Tu no1 omnes...... ; \ ... , . . . '. . .... ' . . . 

. ' . 
pietate Jupera1 , az az : Pridrilt ! . .P,:idrilt. ( te 
minket kegreuégeddel fellyi2l� r.núlfi,. 's„ ezen 
idótöJ fogva Pia�nalc v_.agy K�gye.rnel, neve.z-

' 
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-letett. Ekképpen tehát .a•'· He:i-delbegai f0• 
1ek,hizmus . másodjk: Maxirnili�J'( Tsáfzárnak ·
és 'Magyar Királynak meg.:. egyezé1éböt,,.
1az egéfz .Pala.tinátusi Reformátµsok�·Syrriho•
likus_ .könyv.é.ül 91�g�maradt·,; �s .. u,gyan a .á
J�tta .az., fv{agyar, i , Orfzág�ap�is ,.._a'. Refor-r- ;
.máta .Ekklé1iák.ban :hé-vétetett,/�,. egéfz ·i 1� ·
1:s;ig. minden 'vált()zás nélkill, ;a�. maga: ere
�er� formájában, meg�mar:a.dt-. .. :�a�eoi el\ ko_r
a\ l'.alatinátusi Válafztó.,Feje_cle,l em, Filep, f!.,ti:,.
r.o./';-i� ,��gá.Kathol:ik�•.sá tévé.n,.a' LXXX-dil\ j,&é,r:désnek- el - ��g��tta1á,:át-., 'tn.inLa' m·eÜy,r , l. J1 . ·•i p-eQ. a�· Pápis�a,V?ll.á-f el,len.ke.óú�n.y;,:'lt:L-: :f�i.�-� •; 1
.zé,I: '( találtatott ''. anny_i val in�Abq 'sürg.e ,tt.e)
miv�l . e:.et a' _;Kate·khisn;iust· �ltiJQ..l.Jqgva; e;;
�en .. �i ", fejez:és'se,l-. fio�ták.!7�( �r.�lat,in�tusj��
�i-,;iypmtattatnj ,.,még akkor:is.�·;,ro-ikór_·ro.á�
a.;., Jfejedelefl): .. Q�� ; vól� Refpr-mátus', ;_ ., ��
Fripiiegio Elector.il,.Palatini._., � J;.�.:t�;;' ,i�_1i:.;1

·f! •:A·z Oskol•ai :Jfjú'ság- fel�várván ea,, ValláiU
. beli. tanítást; niind[árt- .f Refórmáizi6' ele:in1

fzüks'égesképpe·h -.ik�_lletf a':•gyer.rpékek,: -tt'á:' ·,mára Katekhismusokat. kéfzíteni: 's nem - is
lehet fel- tenni , hogy a' Kálvfji•· KatekhiS:
muaa elém köz-ttünk··�- é& ileink··álfal �írll
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·Katekhismusol�' ne IPttek vó:ltia ,;:_ !:Öt ihi
"zonvos a' Hütóriákhöl ,: �.hogy· ; l'l' :kqző'.nJt'
.g_e.,;bb · Kiitt>k-'hismusok n1t•ll�tt -� _·.-y._óÚ!!k -·:t•

. ·t1évez.etesebb 1::Qskolál\! ::fzámár:t ,k ülönö!;�rt
·k érzített. -�arek hismus'ók�i s.' \ · f_st,v- .·p� · ·o.'· ;,��;.
1teiy J.,·t1J1ín·'S-zik'tzai Os.koJ:a: Mester- k-oráh'An�

· a,?rJij késó;bbern. nevt";Útese·n,Lj 6-SS-h;ih G-lin�
-tzi · R eforrnát�i Prédi káfö-li �vői t ;- - a:� 1 Sz i.k f-za-i 

. Oskolabeli: ·-gy'e'i-me.k'ek\úámokra -'I ;;-;i'í-,.lö.;.'n
illy titufos:alatt'.'�t·- Kerefttréizrlg' :fiundam;;,/n-. 
irÚíróUíj.�JJ 't�11ií1dg ,' ad-ori:ki egy Kátekhis� 
tt1Ust-;1 · Mát-:a' B�tiii vtfa:Jrá/ Katek'hT�inusii 
köiönségesehb ,\rólt'.>•r,á)i:Mert a'· B�r.röd:t 
Ga;»ar :� !i.r<Bont tv:ármeg_yebeli • ,Ekkl�siák,! 
Zsi riatjána'kf m'el1y 16oo�·örtff iartrt tott -�. X.i 
·dik,·Tzikk�Iyében parántsoltatrk·� ,h,:,gy1 •·11'!

liat'izi{•.·líatelrlziimu,�- tanltas;élt� i, Kr:..-Jö.vén1

:,setiiig :a' Siderius ·J-ánÓs ·Tartz;al+ Prédiká-tort>
Katekhismusa Hil· titulus alaü ·{-Reformát'tú
l(atelchi,mf.i.1, a· Hatizié, a' kissebb, ez pedig
a' nagyobh �yermekeknek tanítatott • és olly
nagy\'betsberi 'tartatott; hogy az egéfz;'o'.1Űf ... ·_
fzágban ebhol tanítattak az Oskolás Gyer
��krkl, •-� í,mfg �J:'.",6'.,sban,ríÍS.,:.A�- rnidon U•

�ljára;J>.y10 rn •:�t:tatott, k,i, .::�rb.retz, enbe n .--� ·;·Si.;
d�tius�::.l�a;t_ek,bi,s_�us�, :el,o :rt1ngón -�lloH a', � . ' . 

a! �·rr� :.": ·-�
t 

: iH'��=·��._�': :· 1 •• Ai, 1 !: r�,; i �- .: ;·1t: il ;::1 .
-

·.tn 



·-:A':K'AT.E-KHISMÜSOK!'I.Ó·f,LJ"! '5'1 !/ · 

' '1fil'.cehh Oslt'ólákban ':' •mi nthö�:V' a' '"il�i" l{á::: 
nonok által p��l'l��oltato_t:is;-enry,.� taníttatá• 

. �?,- .( �égibh ;cl� ennél" a:,· H,i'(z,;;" Gri( e�a

h·:khi"i:hlhsa /�:riiellye_t o:a'·; ;PáAáj i Q�kóla·:•·t, 
keze alatt'_.Ít'�-o'_;.'Ek:klésilá'�h.eli cÓslfolák' f.:d
mára kéfzítPtt; .�e!�Yt?!-:�Jllörnben már ma 
nem-is tudnánk. s'émmi.t-is, hanem.ha a• lff«• 
ni.rai Pd!fi 

1J;t';;-�,;--�Su"p�ri�i�-�d�;;, \iJatJ, �,e>., 

i.<mi,,, és ·tsak I5��jrásb:a� 1,tlJó:,,K:áQo:ho.l\ib�n 
-�; (volna parantsolv:a,, :hogy:-a' _:8r�(%á.r.-'fltf.t
/fptr,lrhiJmU;st1, 1 p:;�;i„s,e//b:;: o,,�.$_�duüué pediG- :«•

11/;igyr,bb · �Ut.1'!-!!,k.elm,�kf taJ1{���{ -(,<Jf' ;; .Epp:en 
• 11 . ' · ' ,.,, ,, . . D·' · , i _. I l t -- · ' l .Y ,regL a,1;;,r.fe lUS:: �-e·t.e.ret., �,.,m_e, __ ye . O.i·•,;,

Debretz�ni-. ;O-skQf,f 'f zám�r-á J1S69:-hen, nyol'm 
t_a;tta!ptt-:hi rilly' Jitul.u1. a;Jau,:::.,;;tJJ /$er..t:fity.tf-1J 
�U<Í,f)mánr nalr: ,r.ö,vid�r/�n .. va.ló.,;:.1�11.1.111:�ja. 1 tÍ u� .

gy éin :,.� • : 0-t'br�tzeni-; Ek �lési;ii: C,.:áf!1ár11,. írt 
f6,�l!g}�/1óz{ .<T.gm_tf1.,,��y'. ;J{ate}j;_b:iii,roust.., n,uiJ� · 
lyeJ„ l.SS3-.ha.•]n)foQ1tat-tat.Q;ti;��'-'·' � ,tíziltf:u.i 
Bellopa!u,('/J4ti1Jt.�edíg:az:,E�JiÍ;·.·!!lsJ�ola' Í,?;á� 
már,a ;· :illy\ itlllflus,·,a-l::it� ;1 :lf�te/r/�i,(tnrt�:�: mell.n 
az'.::i:Egrt-: EUlé_sü( hafiná,;a;i/ia_t<>t-t�:; .,adott:'!: • 
ki· egy -.J{,1tekbismu.o· t.S:78-ben!,,i:lllelly i,_mégi 
16&.?-be-n_.:.j�- '.iQébQnak_ .• ítéhete� ,�:.- ki�nyom"lf 
J.atAna-., : _::.J�-.5· ,,:) , i:1!:,::::k:."). '.l ,·�:·, :. _ _.. !,i;d 

�!.::��}{ : ��uiiú�!)í.tt _. 

-uil' >: .•·:--rlr-,J-_,.".":·,-�1:·,.-.-- _..,�_::_,_ 1hí .,,,1:. :_: ·;; �;-l; 
... d.:, ;.; i·�."�);��e�ü·-� ��- .'))! .'-!�:-,; --r -:.·-:. ;.,•:1 ·< 
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���-�-�-!"""'!!'_""'!_""""""""""""""--"l"""' "!"-�«<!. :�. -� .. !"'. """!S:::le'!!!!� 

-� 
1 f '.. r'�. '. ·ix::'.:T;Z I K"K"E: Ly::: ,'o;u- ·:

"I_.• , f •r • • • • '\ . • \ \ .. • � '1 i . 1 *j : ; .' •, •; (' : • '• •. 1 • ! • , 

.A',. __ Lit_Qrgicj�ól,, ---•� Templp�béll 
. _1 <, ·: i ,.',Jj�lo,t:tLÉn�ke,i_krol. ·,._ .-,· .. ; 

• ,. :. ·, ... � 1 ! ., •. :�-t;· 1 '� '! �· ' • ,.,., .; •. ·;·.·,J t• .:.,r,, .. . B, I ·1., :1. "' {, .... ·L:XVIIL §� • .. , . . . . '_· .. .,_,,,' 
.. .,,�"'. · • , 1 .- �- :, .- : • 1 · ',., · • -· -;'• .. ,, . . ; �; • ,;

{
,.re 

·!t·� .-·_.f';�Li�úr,'s{áró_l '1 f.,iturgi!cái:&l_,-· . · ·  . ' ·
_r'J\ ,., .. , . (,·., .. ; ,, .. • }> ,•. • .• .. . ·. \IP'\ 

�-'.,-,:Pro�stán; (hii�rg···iák :-"; i· :ProtesOn·i.
. - , 

"I:k·klésiakkal . '.eggyött . ke.hiódfok :; mi'v\,t il! 
L. iturgi;i-- az· egéft·' ktilso: 'lstenPti fz·ttdethek·
mó�ját, a'l·Papölúrak Templom·beli kötel•né
gekkel'egygyüt iföglalja, in�·gában;r.Ailomh'�ri
míllyenek v.óltélk -leg-elso Litotgiáink �- i.-rr61

·,m,a ·keveset" tudu-rtk:;·•mivel azok :a•1 maradek·ra
,�.ín ír�sban f.-:1e'.m ·nyoni-t·ausba·rt· ·egéfzeil\'á)..; _
J'aJ ném jött�k:•:;Gi;a• minek' a':fefíét 'az öka;
lióg_y · ·mindefr�kl-1Ekklé'síának,,·.akkor �lein �
n:iÁ,. D'fá$ f;1tn�iia'ta1völti·•1 ··e_�,fz�r-ént rlem··t�
ten gonddh�k{-'iz:-.Ekldésiá'k• ·, •s:-:\p r.ed i ld to.:.\
mk- ;vele ,,'-hagy,\afok at· iná-1t:Ekklésiákk.1.t:.;.;·s·

· n1�g-c;smerte·s·sekl-·i•'vágj- hog,y\!.al maradék.:;,
�ákr:által-adják� �(/ Minekutiánna'..r1yedig az'' E-l
vaug{5-Jikuso-k Ja'·Reförmátusokt6'l iobbart ·iobJ.
bán kezdtek el�ízakadni, és ·ezek-is ,.,.ama;.;
zok-is Püspököket tettek magoknak: kezd.
;tek a' Liturgiák meg - határozásában-is ·• kö
vetvén a' 'régi Ker�fztyi� Püspököknek eb
.b�Ji jússokát ,: és fzoj\á1okat, · munkások

I 



. ., . -· ·A·•�:thuiia1 ii:R'ik:·- 1•· -.� !'79 
·Je��'i r '•'.a' rtJago;k ',Megj,'éjek �e'n 'a': Liturg·i •.
áWrá·:n'ézve; 1a"•.- ;menr(yi re· ·1e·ht1t�tt rgyíorma
•i;íg·Jr ·vinnisb�:' '·i-luf�ár. G�};ug.rar., ·a' Ttil
·a' Diúi�i ·els'éFReförmátus i.Supéri'iitendéris, . i.
iiiá:r j557;ber f Ó�a�i. Prédik.áto;•koráb.Jn írt 
eiy L�velefa' Tigurum1. Pr�dik'á'to'rnak B'úl( 

._. ljhgern�k ,: hógji ;a�?o EkklésiÍijok neli Lhüt� 
·giá't- a' Magyar Or.fa�gi Hrförrt1atá Ekklésif ·
-ák '-· · fzámára ·küldje-meg: a'"· :me1Hy e tselek��

· ·detéból méltán gyaníthatni; hógy. -'már' ó ;k�
: -k'dr: á' Duna·.Mellyéki ·Ekklés·i.1k�á-k 5upér�
·Ú1t'��-den,selC vólf .- ·.-.mivel közönséges Littir-
·g·f1ú vinni-be :az Ekklésiákba, á�·\régi fzoká1 ·
és• PU�pökökriek .tulajdonítátotf-j�s· fzerént·;

. ·a. Ut tsak mÍnt. Píl'spök úgy··ts�kkcdheft�
Mivd p·edig ezen 11!Jevelébe11''ait ;írja Hufzár
'Gál ,· hogy á' :-Mag_yar Refőrniáia E� klés_iák•·

! . . ' . 

tfan · mindeh':p·áp·· ·azt iselek fz;iv1f 'Lirurgiár-a
tiézv·e-� a' ··mYnéki. jobbnak ')átfzik!'; ·<·hból
vi lá�os; h ógy: ·a� :Túl a' Dunai minden El(•
,)(Iesiákban·:vólr· ugyan Lituq�i;f�- _ d� t..S.S7�ig
közönségt.>s Li·Íurgfa ·n�m vólt azokban. :.�

. . � 

· ::.ti' Túl a' Ti/1.ai Supúintmde-,,tiában.. melly,
bez ai Tifzán·inn;·n vaJók

.
n·ak_ nagy réfze-is·

i:artozott, Melitfs i Péter erre· �Ú\t,e-is Püs•·
t>ö·ki k�teless�gét. meg - tette :' :mett i? , a' ki .
�� ·,=n1aga Ekklésiájának különös _Confeuiót �
-�.,._, Kate-khesit-is írt, a' keze· alatt· lév·ö �-' ·

. gyéb . Ekkiésiákra néz�e ·pedig· kö.zön,égeÍ: ·

. 

1 

1 

.1 



sao PioTHT. EKKL�_. �•S'f,. V. R. 
,Kánonokat kéfzített; nem_)eh_e.t,· hogy ;i', ½•·· 

. t,urgiás dolg9�3h-. a'._Ker�fztelé�nek, Ú(--Y�; 
;1�orája' k,j.fzolgáltatá_sa',Házasql:an�ók' qf�f�: 
· .�f.kUdtetése. ,-A:>�tegeknek·�m�g:•. látogat�sa,,
;�, ·3' .Tew,pl.Q,UJ.beli külso.·. Iste�i tif�teletn_e,�
. •n�dj4t. �eg- ne- hat�ro?;ta. ·:válna:: a'. _ n1elly
f,qr.r;nát : a' .P.ebret��ni ,:E�kl�•t�:. �öve�ytn. � 
.má.so� .�!lgok_a.t .,ezen �!'JYél �k�lésia' -J ... iJµr.� 
· gi�jih?z v �lk,a,lma_ztatták . .,,; ;é:s, ,-_az.t �ö��tt��.

·. jff�lotai, .Nyila.1·. Istvrfn ,ugyan, a' ki ,16:l,!?-}�e.n
egy Age�d·á� :adott Vilálf eleib.e ,. azt í�ja �
�,,hogy -�_,,,,,a' melly Aqya('zente.gyházi Jzol_
i,. gálatn ak ,formáját Debretzenben ta núló-De„ 
�•.�k korábaJ\,n.egyCrdfél ,., Osko/fi Mester· ko::

.,:,1r;ápan pedig e,gy efztendeig, :s n_éhány Hol::

.,�-napok_ig_ l�t_o.t�1 ;.és: a� ,r�e!lyet •. a.ma'· n_agy 
,,•Apostoli �mP�.relHol ,l:J_od.ift.i Lukátstó,f, {1 
f.• Sárközi Jtirzo!.t�l, kii{· 1602,.-után vóltak Deb'!'. 
;, tetun:i:Pr�dikátqrpk� �aH�tt:, :és tan últ, _azt . , 

·' ,Joglal.ta:��ny:vben,: és adta-ki.'.' Az9_01ban ·
�yil�s. István' Áge:°dájának ,· és a_' Palariná
tusi .:Liturgiának öfzve- 'V'.etéséból akárki-is 
éf�re,•.voheti ,,. ,hogy az. ennek. a' Leánya·, 
a�· J!);ellyet d�ká_b_b a' fz.oká,,,. és a'.' D.ebre� 

. tz�rii E.kklésiár!l:, .. 's a' Pal�tin�tusi Ljturgja; 
��fz . .ítöinek. Qlcv,i-ámu . (Jtfsp<fr ,;. és, Ur1in.u1 
�'-lrf'ri.óm,.:k nagy. n�ve�r� :való tekinte� v�� 
t.Clt���\ .Erdély.�, .. 6• ·Magyar. Orfzág' nagy.
��ff�v�L,,_.,�_�ot valamelly Zsinati helyben .. ,



'- A'•L1-ruaGIÁR6L. · , -·:'1 �a·,� 
hav.·yás. -:-··· Minémti Liturgiákkal éltek' a�! 
Túl ( a,: Tif.z:ar EkkJésiák; 'meg�lehet ítélnb a•! 
Bek'eís•i '..feiriploinuák 1626-ban ·,Jett fel-fzen-' 

· .telések·or moudott Age�dákból ·•·: t.zeremoni,.:'
ákból. ·. ·'. ,-;\;-, - 1••. · ·-:: ::-; ;;i,:,' • .: . i

. ..i·.; A'· Tsalloközi � vagy Feisó Duna ·mel ..
lyéki'. Superintendentzia· Püspökje · �amariat 
János, ·1636-ban ·adott-ki Lptsén ·.egy oeveze• · 
tes ·Könyvet iUy titulus· alatt•�·- a'. Htlvét:iai' 
1' al/ásOll lévo �.EkKié1iálwak Egyház.i tz.eremo�- . 

. niójiikr6L, é.s · Rendtartá.soltr'ól vaM),önyvet,l.e. 
Ez köz akarattal ítatott, -és -olly tzélb61, 

· h'ogy ha már · egy bi.zonyos forma van a',
Hitnek Vallásában , tudniillik. a' Helvétika
Confouió: · igen illo, és hafztios dolog len•·· 
ne , · ha -minden külso. ·Egyházi Rendtar•!
tásokbao-is rg-yformaság tartatik-meg az.Ek-•

1• 'ktésiákban·."· Valóban ·fzük1ég-is :.vólt egy
illy, Könyvre, mellyben_ minden Vallá1beli· 
faokásaink meg. határoz tanának.: Mei:I a·k- · 
jó vén --ki Eleink a' Katholika Vallásból,· ;-ts .. 
·az-, Evangehk�soktól-is el-fzakadván ,· azok,.,
nak fzokásaiból egyik Ekklé1.ia és Prédiká•
tor ezt, másik más tzeremoniát hagyott-et
Sok helyeken az· ostyát és a' kov4fzalan ke.'

· ny eret még a' i 7-dik Szánd' elein. i1 meg
tartották: jóllehet a' Szikízai Zsinatban 1.s;.·
6s-han , a' Hertzegfzoló•iben . 1676-ban ,, aí 

liöv.e1kútU>an- 1612-ben meg-vólt oi &füvíi.-
( ' ., 



. 
) 

it!t PR�T��T, EK;K.L, flJs"J!� V,. R. 

E•: miatt �ólt·. IPÍ\i:baja ,l'a.t.«f István Super- ' 
i_ntenden,nek :a' Kis•- K9u;i;:irqmi:.Prrdik.c;Ítor"'!
ral ,· .. a'. kit lc\l.zérit ·:haJJgat,6L,I.i� botsátottáJ{, '.. 
hogy, .Kenyérb,cH, •ts ,neQ'l. .:<,styából Jzolgál-:; 
tatt;i-ki nékik az Ur' vatsoráját. , Ugyan ::a••. 

Kis• Komáro.Ulj; Ekklésiáp;rn: a.z· eUvéli kö
nyörgéseken gye,:tyá, .. gy;új tot.tak: meJlyre · · 
nézve. áz oda ·való E,gyhá�finak ezt te.tt.e,. 
ltanisai Pálfi·.J.ános P_üspö:k és Ki�-Kom�ro"'.' ; 
tni Prédikátor köteles��g_ég� 16�4-ben, hogy: 
éstvt ltö.:.r.yörgis�lun á' .uútyát a' gyertya_tar
tó/rhan a' pridiktillp fti/ró�n fiip módjával t, •... 
gyeft:l. Másutt tiz nem vólt fzokásb�n. Sok. 
helyeken a' Jésus' nevére, térdet fejet hajtot
tak; másutt-nem, és az éneklés' végén ez í�
gékre: Ditsóség légyen '.Atyának, és Fiú-

. nak ,. és Szent L�lek Istennek! ülo helyek
ból fe1„ke1vén, magokat meg.-hajtották a' hall- . 

. . gatók; má1ok. pedig ezt nett) tseJekedték�
__ Sőt,.,a' rnint Nyila� István az ó Agenrlájának
Ajánló-levelében _mtg-jcgy�ette: az Egyhár.(. 
em/Jerrtl mindég változ:.ott a' Kerif%te/émelr él:
az.· ,Úr.' . Yatsor.oja' kif:zo(8áltatáJánuk módja is.·

Hogy tehát azon. egy Ekklésiáb�n minde. ·.
11ek HQn • t'gy renddel ,me_n,jenek : azért 
írta Samariai János a· fdlyebb említett köny•_. 
vét; mellybőJ egyfze.rsmínd-ki-tetfzik az�is, 

. h()gy ma a' /fli.üö�re né,zv� sokakban küiöm
l,öz'!nk. cleinktól; mert a,; Antiphoniák, az_ 

' 



. ·\ • ·i A'. Lrrul\G1..iR6ti.• �-..__;_ '-.'. 183.: 
8-t-dög-tlzésbé}i-. Rendtartások,. ·de; ·.az 'Agen:;.,
dák-is '.s a'. .. t, .. éppen nem az�k.,,· a�: -mellyck .' -
akkor rendeltettek. ·· · : ·. ··;. '·. �i·\•:.-, · , :. ·,_, ·
•·., ... i..�g-elsö · egeffa Magyar nyelven. lrtt./ri- ·..._ 

. i, nyomtattatot t Ágendájok vólt a' Refor.má-� 
tusoknak, a' mennyire mi _tudhatjuk, a'. R-el• 
tai Gáspárt; -mellyet Ö - i.S.S9-ben ,újon·nan a ... , 
dott-ki illy' t.itulus alatt:: Ágemla, a-z «z, :S:ie'nt .. : 
egyházi tulekedetek ,, .. mellyelcet. lcövetnclt· lrö .. : 
tönsige;'/cippu, a' Keref:itrén Minlste'rd,' Ha-1 
sonló.köDyvet.adott-ki Beithe-lstván Nétnet,.' · 
Újváron 1.s's2-ben illy' titulus: alatt: MiUr;, -· 

· peli a.' líerefztyén Gyüleltuet�en ·a' Kertfttié
gr:tj · Úrvatsoráját, Bá:ia.solt' eslrtivését, áldo- ·i,

tatot, gyó1Jást, jz.olgálta.uanak az. Egy�á,.i. 
T'tlnltólr, arról. Íratott ltönyvetslre. Illyen az. 
is, mellyet ·Molnár Albert· a' .flannoYiai és. 
Oppenheimi Bibliának a' végére j6os; · és -
1612-dik Efztendókben ki-nyomtattatott •. ln- . 
kább Lit-argdcá�, .. mint Litargiát írt Kára,. . 
·h Pit·tr Váradi Prédikátor,- mellye( 1570-hen · _
adott-ki Deák nyelven, ,;._ valamin:t S�ilcftai; .
Bdlópat,Ú 'l:lálint-is, melly az ö halála után,.
1.585-ben Genévába� Béza által i.Jly' titulus _ 
alatt jött-ki : De tota re �acr

.
aincn,taria; 

Egyéberánt, a' Prédikátorokát az_ o_ · 
'Egyházi foglalatosságaikban regulázták �• 
Zsinatok, az. 6 vége.zéseiknél fogva. ,Akar·_ 
váa pedig, u eddig való egéfa Litur&_iáll -· 
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a' Szathmár.Néméti Nemz.eti· Z::.'inat j'aví'tni,: 
'azt vég·ezte ;.1lOfLY a' Magyar: ü. Erdéty.i;J!<l-:,> 

· . polr llih.ulcaratta/ egy /cö:;öruige_,1 Liturgiat .ké.-.,
faLtum:lt, .-:ii. a� 1ScJ.lrrametitornoli' Itt fto-gci.Lt alá-

1á1tak isupári e°gy:m,odia legyen:· meHy .. v��-a, 
után a' .P�s-by,eriánus �égy .Seuforok ,.·:és, a"· 
.iok. alau vóltt nevezetesc,bb. Prédikátorok. 
kéúíteuek •gy Liturgiát, - -és· ·.az: 1656 � ban; 
Juniu1' .14-kén .Sáros Patakon tartott ·közön.-., 
·•éges Z�inaiban, h"'ol több-Vármegyék.' F_ó- é•s·
Vit.z_e. lspánjai-i• me&-jelentek � · meg-visgál-·i
taiván, és név. alá- írással, ·• petséttkkel'.
meg-erosite'tvén, ugyan Sáro:1.Patakon iHy' ti-•
tulus alatt:- Lilargia i'Jacra: Cama:, JÓ.58-bau.
ki--uyomrattaton.-,· . ·. • 1 · , •· • • -

· _· .. _. .'.· .�- ii1x. �- '_. -� : _. .
.f. Templr,mhéfi l!;,"keltrol, - Dávid1 'Só/tár�; 

• , •
1 •jat --- Dit„iretelt.
. ' , 

:-. · Mindjárt á'. Reformátiókor meg- f.iun •. 
�én· a' Protestans Ekklésiákban az idegen 
és érthetetlen. nyelven való ének.lés: a' leg.-· 
ei•ó Reformátorok kéntelenek vólti:ik Tcm� 
plombéli. Eaelieket kéfzíteni ; a' .honnan a· 
D-avi.dl .Z,óltárjainak fordításaho,: uak :ha ...
mí'!r hou:á kezdeuek. Nev:ei:etesen S�tárc.1i
Mihály, ál ki Olaf;z Orf.zágban tanúlván,; a�
fzpp mesterségek -kö�u -a' iuu.zsikát •· is jól
,u-e�tanúüa•; .rcformálváo· a' Bara_oyaiakat,' minekelóttc 
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rriin«ikel<'>tte prédikállt vólna, a� Dávid Zsól- ·: · 
tárjait Magyar,nyelvre }e.fordította_,' és azo:-·'

_·_kat nagy bnzgósággal .maga· éneklette - el a• 
· Nép elott .... Ugyan ezt · mások-is tséleked- : 

té-k ; · 01iver a' ,Reformátor:.ok ma�okat ero-·· 
sen- a' BibHához kötv.én, azt akar.·ták, hogy·.
még tsak az- Enekjeik-is Bibliából valók• :

é,. nem k,pzönséges emberi éfa' fz..üJeményei . 
légy enek. Azomban, mivel -a' Dávid' m•Ín-; 
den Zsolcárit senk1 Mólnár Abert elót� �gé. · 
fzeo Magyar versekbe még nem foglalta, · 
és azon egynehány 1e.fordírott Zsóltárok- is 
tsak,, holmi idéLle,n ·Tseh, Német, :vagy "Ma
g_yaT, :nótákr11 vóltak fzabva, .-, ezek meJ.;•.: ·. 
lf-tt ·:pedig á'. fordítá,s'.ü hijáno1 v.ólt � .� va;.1 
Jam.iut a· versnek esete- is •igen rendetlen.:.! 
Molnár·.·Alber.t vólt.tehát a' Jeg,-elso ,, a'· kh 
Dávid� minden Zsol_tárit az'ón versekbe fog-t . 
lalta, melíyekben azok ma,is énektlte.tne.J(-.:,· 
Mi.nthogy pedig mindjárt· a·'1 Rcformátzió'� · 
elein 114ar6th. Kekmen, és·: Bizc:, 'Iódor :a�i
me_lly versekbe fogl-alták a' Dp.vid� 'Sóltá"': < 
rü, azokat Claudius Gaudimell�s· Párisi Mu-, ..,-· 
uikus, a· ki Thui;inus fzerént, a' Pár\si la-h 
kodalom' alkalmatosi�áva1 ölettetett-.m�g ;i 
muzsikai nótákra, mellyek többnyire Mi11u•i 
-ctek vóltak, . alkalmaztatta·; és ezen �ran,1 
tzia nótíik annyira ·meg-is tetfzettek, hogy,·
a' Bel&ák ., ,ÁJ1glusok , €sebek, L�ngyelek,·. . 

B b . 
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. Spányolók, Olafzok � éi. Németek ezeke-n a� .' · 
'nótákon énekelték a• Dávid' 'Soltárit: Mol�
nar Albert. is ezen Frantz ia .·n ótákra-fzabta -. 
a'- ;Dávid'. 'Só)tárit, •s így azokat le�• első
ben Hei-bonában 1607-ben, Oppenheimban 
pedig 16i2.;ben ki-a�t� , és amaz elso oll_y,
r�tka, hogy talám a' Rádai Gr6f Bibliot_ht'•; 
káj�n kívi'il, sohol a' Hazábán kapni már· 
nem le'hct. ' 

LXX. § .... 
: 1_ 1 < · . ..,. 4-' ·Dttséretdcröl.

. · • ·· � M·isik réfizét'. ieftik a• mi Te�plombéti 1 
lnek�• Könyvünknek a' Dltj/rtUlc; mellyek--� 

. neJ� eredetek ,ez�. minthogy a� Dávíd'·•':SóJ„l 
tári-' későbben· fordíttattak-le _cgéfzen., >....al 
de nem-is vól.tak -azokban· minden· alkalmaL 
to_�s·ágokra ill� lnekek, \� el-hagyván pe-; 
dig -a'·.·Rómái ;,Anyarzentegyházat, En-ekésl 
Kőny�ök· sem v-ólt a· Reformátusokrtak :- út-· 
liát a�• jobb ·Magyar .Szent Poéták _kéfzítet•;
t-ek Magyar, Cseh, és Német nótákra, vagy
magoktól � i vagy régi Szent Poétákból for•1 

dítvá, bizony0s E.nr-keket, mellyeket magá
DQ,san-is, d·e -a· közönséges Isteni tifztelet-: 
ben-is ének.�Jgettek. izen Szent Poét-ák köztt: 
nevezetesebbek '�uf.zár Gál, Bornemifza P�;.;
ter, Beithe lst-ván •· Sztárai, ·Mihály, S-kari-•
tia Máté;' Ré-tseli Király Imre; -.d.e vóltak-. 
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gyengébbek�ii •/ kiknek.: cadentziáik ·.tíz sor••�
han-is tsak ;val.(l-'.va/4 :.vóh;/s:.az. ilJy versek:

. ellen :panafzlfodik:.·Molnái 1Albert a· 'Sóltár,:<.
ja(; �löljáró. .1B.efzédjé.ben :1J mdly.böl köv.e, .. 1 

:. k-oik:�, hogy 01ár -t'6o7 elott·•a':,mi Dítsérete-�: •
. ink ·nem bak meg-vóltak,;h,a:nem öfzve , i jlt 

v6ltak fzedve 'e-gy•.különö.s ·köny�ben; mint•:
hogJ biz:onyos-\s·, hogy a.\ ·Do/,sai Riformá.\
-t«\ .Ekklés.i áoak:-. :.:So.mogy ·V:árinegyében·. v�o·,
rilost-ist6gf 'régi � .. ::és .nié.� ·,a\'. Rt:forinátzi-6 ··e��
lein íratott mt·stúségt's bett'.tkket'Jeitt"t·t>� '-'ií·• ·· 
régi:.:k-ézfras�l�k;Jl . .fel -;..ékesjteten :.Eneku
Könyv-e-� meily, .tk-azon ·;EkUésia-is .�Ht-,, e,:
ÜM�·-<dik>· Efztendo-1:,�n, ,-harmad.ikfaor kötu.;
teH, bé� ·_,,Ezen � É.nek-.es-::Könyv.b:eíi. t'alá{tatiJt;

; -egy_ Érlek .a'. Mt�ígazúl.isróf ,.�m:eUynek utof.:1'
. , . . .. . . ·, 

:l : 1 - '$():;, verse 1g�::v.,a0::1 ·;-}(; J;,-:.1:�·-�r.v - . , ·c,-,1:10 .. 

,�-�z--�-�ek�{ tiei��uük 'éo'�yi 'iitöbe�\ -�;:-,·: -�:} f u :)(H,' 

,�:,Ezer öt •fzáz• n'�yv-in ötbea,.i,, ,·,�-,, v-.n fl')C;

"',.Sz.ívünk'.bánatjál;>an, '·;, .:.1 ,:, ;,.: 1: --. , �!o·:I
. ,\. ,H.ogy ·emb�,i:�k: a� bí�zanak az 3 'ér.det,nekl,:eqJ.i;n

,-�,•�,a� ;bí�z���.rr�.�. p�t!et l\�is���\!rd�����•> j.
E.z·; az: :Ene�e�. Köny� ·az-01t

1 gyűjteiriénye-'4
-a1 Reformátusok' f.nekeinek.;)meUyeket-Gö!fl.
bi Fabrid,usi.{;K-.o-váts ): Gy-örrgy-göl�vefz·�,dett'i.
vagy e·nnél-is régibb, nem tu.dni:·�\ mivel ·enl
l'lek eleje nintsen. Annyi igaz, hogy ama' ,
kédrás,!" e' pedig_ ny9mtatás. Azomhao az .
is igaz; hogy a' melly li.nekek is Dítsére-

Bb 2 -� . . ,



18.s '.. . · PnciTBsT:.'.:Elc.Kt.·· H1sT:•: V, R. : ·, 'i\
tek,-,:.a\ Reform·átfótól log,va� íródtak, es·!.:'a::·" . 

.'· -T:�mplom�kban.:' én.�keltettek:.;\.-,·a' � nevezett.:! 
Göhtii ·Fábrltzt'us .. Györ,g.Yroltbdjuk, fellyebö·· 
nem- léverr; er.'röl: docum�ntuili-aink•�'.,hogy a�i 

. z.o:kat· leg; elsobeni o, fzedte"öfzve·,és:. illy -ti�i: t.: 
tqlussal ki-nyomfattámk, IÍ'�t-e/%tfén1 Énelu:lt:;: 
melly,elt - .a' � Gradua'l ,melletti '1; :ti. nilkll.i-is ; : ia�; 
ho.l.,.,aua/\ nem\élheinelr:, :a',; .Magy<Zr-. :iV em:ethenl 
ry[Qrm4ltato_tti :Eltlilélidl1ban'1ftolttak •mdndtitni:.": 

. B<1ti$ben'.fttdi:ttek ;,,G.i>tit.zi• �-Gy'vJrgy -.JJcbrér�eni,, 
-E.qp.áttali :f.5'9fJ�Óif/i,1á t•)_;j�1 .Ja·,m J' 1

-P.,,,tl�Jk írták::pedig lKeref-úyéni;':F.·nekéj�.
1\�t, .�gyen-kerl'i :ni.ár ,ma.-mtg,�.n1em lehet.ha�
tározni ;e han1emwnémeH:fekneki1Szerzéfr;·,1·�}
/tg; r;igibfl. Énilre{.r; fíiinyve'khen , rde ./a' Báver:.4
·t4l)Lfüsé.n;,i-6z6,ban·.kiiadpt- t .E'rlekes Kö'nyy_�
ben-is: fel - vagynak _név fzer.ént·. jegyez:vej�

. mellyekröl ;�P:lP.-A?f�n� Í$: ,, '"és .. ,.haso �ló,k,é.p�.
pen név fzerfut t �.o;tl.�kezne� a_z. Ek:.klé�J;at
Írók, - némdly Ének.ek ·p�dig. úgy vagy";
naki�l(éfzí�;i;é\ ;h.ogj':�z· akkori·;fzlés _é_s 'mó.di·
:fzeflent't·li"'''.Szerzb· a'' m�ga ;·ne-&éfa·' '·versé�',

, �lsö·,�etiH b.{n \,j:elenté.he-ki�:, rígy· tn• ,ő. a\.DA; 
:srid;;/Sohátibnh ez�k kéfzítélték, .Dítséreteket� 
,,n;e.Uye� ,.,megy_�a-ts_; Eriekes :�önyveinkbe�i-
bc,,nn :·V;agy.nadhr.! t m �) il ' r\ i: ;fn tl'• hH'. í•') ·.,.J ",L/ 

.' �ln .. G \,,� o,f ·, .t� � = ;..,; ,·��·A. .. n·;.e; ,o;, ,;1 -=j ·, ·:: -·, .-i�,...
•' I • • .... • 

-�n n,:.dr°n·a.A · ·,��Jr,J.1,•:-. :·, �,i..t.::'l<J ··";> �-11�.-,i"'"';:
·�'lúeú<I i? .71-:,}btiil v,_.,h,ü 'ú ·,;;:,,;'.:,: 'r ;,.!:.fi: ,.i

.,. . � da 
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V,Í,:· Dftsért1t••-:..:. a; 70: Czám "alatt� Szú,t 'Dávid Ki
>- rdty' !Jünt1i elle11 's a• t. Szegedi Gerge.Ly, Debre

, \··tz�oi. Sárvári Reforq,átus Prédikátor. 
·YI.t . ..;.;. · 11 � .. S.�dmlrivetésr';:. DJ�id 's a' t, Szt1gedt
. ·:r_·· ;: •., · · '' ·,; ·' . Gergely� .· · ·:,\· ·· · · 
·x: .::..·74 • ...:. Tekints retf.111· 's .a.'·t>Súgctli Gergely.
X,?{. �. 81, -;-, G,:a�orta vaM •� a\t

'. 
Szegedi Gergety,

·XXXVIU� .,:.,_,9g·· - ·Nafy •1,ánat!Jan 's a' t. Szegedi·
. . . 

I 

. . _. . ,. GtTgely. 
· :X·LIII. - Ioá"� Lásd'.meg - lJrtJm .•s· a' ti· Tólnai

· · · · ;· Bálint, a' Tólna:i nagy Oskolában
•\··.a:··~•, : · ·. :' ·'Professor, azután Tólnai· Prédiká-. tor i510 kötüL \.
.JL yí, __ JoJ. -. Erii1 várunk 's. a� �. S/raritza �<Ít( ·
.·.,; ; · Rátzkevi Prédikátor fordított<1 Lu-

.... therböl .. : · . .. . .. . . . , 
LII. - t, • � Ddvid Doeg t1lle'!i 's. a' t.· .8/raritz� · · 
•... · . , . · .. Máté.,;., ·.,•·. ! 

LXXl. - 1123 ...:. . llr Isten légy ·••: a', t. S,iogt1di. (;t1r-
. ·� . ·, .;· .,

· gely.,• .· 

- ..
. : .·, 

.
.

. 
·· ....... , LXX[V. ·- ·�•s -· Hogy· ler_uiálem 's a' t. S!raritz·a 

,-. . . . : .. , 
. Máté,.

. 
, . . . . ·.

. . . :
LXXXVI. ...:.. :13, • .;_, ,A' jó llita ·•s a' t. Slr�riÚ.a il1.áté
CXII. - '141 ·� Boldog a.z o/Jy 's�· t'. �zegedt, 5'-0�./"• . . , ' ' ,• 

gt1ly
·
. 
' ' . 

'•. ' . 
' . 

�09 -. Parad_itsnm,inlr . 's a_; t:· Pétseiyi K�- .
. . rply lmr't, Rév Komáromi 01/ro'li;• 
• Profeuora �· az.utdn óda való Prédi-

• 
'·. J • \ 

Jrdtor.;., , ._ . .. -. ·: __ ·,.·,., .... 
""' 

• 10 :..:.. Csudáia,tol 's a' �. 'Mt1liu1 · Péter. '
sl7 ·_;_ K.,istu�· f�l-tárn�da �tflrü;llr. 's �• � t,

. " .Batizi .Andrá.s újheÍyi •· és. Erdodi'
' • ' : ; 'Ref. Prédikátor: ' > '' -·' e' i .: 

,' n� \. - 538 -. J;:t;a1�'�f �tt�t:!. ··�;-\.{, ��tt:r.�. '



. .

'·190 •'1 PROTEST. !:1tK
0

L. HJST,; V; lt.'� . !•. 

'· •, ' 

· , ; . •46 ":7' !(ar:efztyé"',lr lr.ik ,•.� a'..t. S1.eg11dt <?_�r·
.... ,··, .gt1Jy.._,_ ... ··: .• ".:\\., ·.:, ': .. �

249 ---: . Kn�r.ürlJ,:jürif! ':i! a' ,t., H;,frA, Gtil • 
. a59 :- .. Gyakran lft1ileti�· '!i a' t. Mr.li�s Pélr:�. 
260 .:..,_ 'Jer dítsérjük 's

. 
a' t. Batizi Andrá1• 

a70 - Mindt1r& emhern11/r .'s �• _t. Dévay -��-
. · ró. Mátyás.. · · · · f _... 

1- • , . •• 
291 - HaÚadásudban 's .a' t. Szttfrat Mi-. . ' . . . . . 

· ltdly. 
.321 ";""· 4'tya ,J,tú, 's a' .t. 81.aritz.a. Md1é,ír• 

... :�a a' Tó,n/rtJ/r a/len . 
. 3i9 _;_ Ola· mint lresarégntlr 's a' t. Szegedi_

. .  ' .  ,· 
.I .,._ · · István, : . ·; 1 . : 

,·r -kö.etkeiend6knek pedig;· hogy a• . me�. ne��
"' · •·. zendi'.ik lefznek a' Szerzöi, meg-tetfzik a' ver

-· · 1eknek eleire rakott betllkból, a' hol a' régi írás' 
� '. múdjára kell figyelmezni. p·; · _o. az · 
n Siám alau v:al6ltb6J: M�g-nyt>morodvd,. •� �•. t. 

· ·,. · 11' ja lri: ·Midwiil Star.ius f'ecit.:
· · · · · · · 

78 - Swbodíts-meg 's a' t. e' jó-ki Sz.tdrai Mil,ály, 
. 80 .- Sokan vtinnair 's a' t, e'· .jó:ki '·S111rtnu1:· ··
u - Szent .P�vid •� a' t

'. 
e' jo-ki: Sz.tórai Mihdly, 

88..:.. Sr.,nl Drfvid 's a' t. e' jó-ki:. Si:.tdr11i.
· 94 - .Mindt1nlroft1n 'i a' t. e' jö-ld : Mickall Starin,u-

. facieb-.it,
· 

• � • • • • (.' ,. > (,_ 

• :;s - Mifo,,,'ii ... a.' 1. e' ji-ki: Mágót1l Gd,ptf, ·&' 

.. . ' Magyar Mágnások Ítözzi'.il való Reformá,
•W> · . .' -.:tus Fó Úr. '

t6 ,;._ §<>f nyi,lvá".'ij a' t e� j�--lti: Starinus fi1cit1bat.
97' - �Jft1g,njóm ''s a' .'t, �• jö ki: Miclrnil $111rlnus, 

.�, .- 1;aul-,�lf''s · a' t. e' ·jö-.ki: Stariceu, Máthlt!. 
118 .;,.;. M11g-;l,r1Jtga1�ad 's a• t. é' jö-ki: Michaift Sta• 

. · rin,,u. . ... . \ 
" 

,:1·9 � �'ok }ó tés„inlny ,; �• t._ é jö-ki: Stariruuf"it. 
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uo - .Sios'I nagy dr l.t. •� a' t. e' jo-ki: ,Stophan� 

· · Barát. • . . 

· · 

. J3s-- Molly igen j4 's a' t. e'.· jö-ki: M,ichan ,Stá.' ·
rinus. 

tso·..- Buz:.gójz.ívblJl's a' t.·e' jo-ki: Bla,itu Raddn: 

A;_t a' Grada.:.lt mellyen Ke�erüi Dajlta 
János Erdélyi Superintendes Bethlen Gábor 

' . 
. 

Fejedelem' parantsolatjából dolgozott,. el-
·vég.ute Gelei Katona .István ugyan Erdélyi
Superintendens, fzedvén a' Dávid' •soltárit · · 
:�· Károli' fordításaból bizonyos mértékre,
és �ás nótákra alkaimaztatván ,'· mint a'

· Frantzia nóták vóltak, és ezt_, ( a' Jérémiás'
. Siralmait, és a• Pa'ssiót, _kissebb és qagyobb.
J„itániákat •• Dítséreteket kótákra 're.ndel
··vén ) ki-adta ugy_an tsak Gelei, l-so Rákótzi
(,yörgy' költségén, illy titulus alatt Gradllal:
o� Éllelrelc kultsuHal együtt, a' mint abban a-i:
idöben ént:lteltettelt, Fejtr Váron 163�-ba11. _En
nek Elóljáró Befzédjében sokat hefzéfl Ge
lei az trieklés' · és Muzsika'• gyönyörti és
hafzno1 vóltáról, valamint.arról-is, ha val'." 

lyon a' Hármóniás Éneklést jó-.vólna-é, és
lehetne-é bé-vinn.i az Ekklésiaba ;. de 1750•
nig sem Erdélyben, 1ein Magyar Orfzágon
muzsika Protestáns Templomokban nem vólt
10h01: miv�l az Ór�ona , 's más Muzsi�ák;
nieg-vóltak a' Reformáti6tól fogva minden
Zsinatok.ban tiltva; lévén a' mu�ikák a.z Ó



•391 . PROTEST. 1!:KKL, HIST-.'V. R. ' 

-Testamentomi tzeremóniákhoz valók, - c't-z· .
. Apostolok' idejétól fogvá pedig közel .hét
'fzaz efzte-ndeig, a' Keref2tyének' Isteni lifzte
letekben i:n�zsika nem· kelletett. 

, . .Ambár.pedig meg-valljuk- is, hogy az
- ·-úgy nevezett .. Dítséretek tseke�y - Poésiual
·_írarrauak : mindazáltal vagynak abb;rn - hel
·lyd, hellyel ollyan Éneke,k ,- · mellyeket a'
piái ízlés-is helyben-hagyhat. - A' ti:ien iJt
·záhú Verseknek· nemét pedig, mint a' mi

· .jd6_nknek találmányát, sokan ma úgy nézik-:
holott. a' 90- � dik -Dítséretbo[ meg- tetf.iik 9
ho·gy a' VersMk eze·o neme,· már a' XVI.
Sz·iizadban meg. vólt, tsak ho2y ekk_or e�y

· égi.fa Verset nem két, · hane!l) három illy 
'' 1.s lábra faaboú -Ve-."s sorok tettek� 

LXXI. §.

· .. �... ·. ' · � Halotti Émlre/rrol.
. ' } . . 

: . · A'. Halotti Énekeket leg'"elsoben öíz:ve. 
fzedre :· Ójfalvi I_mre Debretzeni Professor, 
és a1-után Prédikátor, 's azokat u�_yan tsak 
Debretzenben -Halotti Énekek' titulusa alatt 
ugi,:bao kHs adta� · A; Lofs�i -1676. dik 
Erzteodohdli ki�adásban; melly az az elótt va
lók�ál inint' írafik helyesebb , lehet ,$J.a
ritz.a M 1ténak. éi Batizi 4ndrá.malr mint Szer
zöknek némelly ·tn�kek felett látni a' nev� 
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·ket', valamint· á:zon -Deák:· -�nseker-is,. mcil •
. Jy�kbóJ némdly fzebb Halotli i�ekeink ké

.fzíttettek. •,, • .-; :n'-� iij· 1. ,.:( -1•,: • .. 1 ·.· � 

. .

. A._: Prote.�tán, ·Valiásnak · ,Magy�r 
Orf:1ágon való Törv€nyes ·_ állá

.· potjáról. _._.', , : ... '"' ... -·e . r, -_- ... '.-� � .. ., i � J •·. ·'- • 'I • ..1 ; •• l.) . � ' •, J 

-LXXII.§ .. .-.-:�; .... i·.�-: � _:1

A'litsoda_ fur.dame�to-;:;o�· átl -�. \·p;:o·t�stán�-;� 
. ·_ Vallás .Mu�ár drfi.1ghati_? ;·:, ·. :. t 

.A 
9 

Protestáns: Vall4s ;. �n�;l_;n�� :e·�;�;�t: ...
rol, · fzerentsés terjedéseró1 ;{., abban· való 
m,eg.akadályoztatásáról, és atniak·. Ekklésiai ·
_alkotmánnyának · öfzve---fúrkéztetésé,:01 ed-
dig fzóllottu11k, nen\ olly, -Vallás Magyar 
Orfzágon � mellyet tsak ·.-Tolerátának lehetn�r
tartani; hant.m olly'· Vallás,- ·mellynek ,léte-.
Je, ·s fzabad és · közönsége·, gyakoroltatása
a-• Terméfzeti é�. Poigári- •Törvényekben, 
bizonyos Békeség-kötésekben, •• Ki�ályi Di-.

, plomákban gyökere:ztetik és fund'Altatik. Áll 
tehát a• Protestáns_: Vallás-;.egy.fi:'lol a• T�r;.
méfteti · Tör.vényden,. mellye}{; f.zerént köte�
les a· Status minden.·embert .. az é;> Vallásbéli:

· fza�-�dságában_ meg-hagyni, .ha· b�.zonyos a'-

; 
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. Idol; bo�y ez• vagy amaz Vallás a' Polgár•i 
. · �-társaság' bóldogságát, -t,enduségét és ju•� 

sait lt'.g. kissebbé seqj sérti-meg: . -a'. Pro te
. • �1áns Vallás pedig, hogy illyen Vallás, azt 

'·ii aúal · való esmeretség és . a' tapafztalás 
· egyformán bi_zoflyítj�k.- � -- All más réfarol
a· Proteuán� VaHás. Magyar Orfzágon: . az:
-�Orfa.ig'' Tö,:vinyein � mellyek köztt örökkfi'

. ·ifevezeteaek lefznek az 1Ó08; 1,647, és 1791-
dik ef��endoben hozatott Törvények� mel
lyekben az Orfzág, · és annak fzentséges f e

_)e_i. a'_ Kir�11<>;k·.� .. a· Protestáns Vallásnak á!.: 
landóaágo� és s.érthetetlen fzabadságot „ s 
óltaJmat aíánlottak. � Áll még a' Prote-

. ..11áns Vallá�Magyar Orfz'ágon,bi_zonyos Egy
gre1.é1de1�,, é� Bi/r.u.ségkötise/ren: minéműck
.a' JJitsi,;é, Lin.tú Békeségkötések, mellyek
_l!ck, mi11t mind�n két fél köztt való· fzerzo-
déseknek az· a'' tormefzetek , hogy egyik

/ 

· -Fél, a' másik' ,meg- egyezése nélkúl, nem
11.ogy �1-rontharná ,' de még- tsak változást
Jem tehet :rajtok. Ezen Békeségkötéseket
,z 160s és 1647-dik efztendobéli Direta el-

• 1 fogadta.,· 's mint a.: Orfzág' Pvlgári és Val-
lásbéli jussainak fund.1montomo1 Jörvényeit,
Ártikulusai . közzé tette ; , :.�� fundamentali1

· törvényeket pedig, az i·i4'1- dik efztendo
beli' -:Di:tá!a,' s-dik. Tzikkelye fzerént; még
·a�; Di"t:&dem .)ronth!ltja-el: így .tehát a� mit
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á' Protestáns Vapásra· nézve elsőben a' Ki- .,. 
rály, és az_ Orfz;ag' t>gy' réfze me�-kötött; 

·•tizt · ·az · egéfi''b'rfiág· az�al ·, •1.ho_gy Törvén
nyé is. lette; hely'e·snek '.: és •sérthetetlenul
mi>gstartandóna-li' declarált lenni.· _.:. Utoljá
rr:,;:�, ,áll 'még a\Prolestááns,\Tallás Magyar.
·O'rf:tár:ban a. · IC�rályi ·Diplomálcon, avagy,-a•
.l{irá'l_v oknak azon Ígéreteken�- 's; frásban-is.
•ki. tefl., ·t's. petsétjekkel meg-érosítelt foga
dásokon� m, l'iyeket: �z o .meg,koronáztatá.
sok; ,elótt az Orfzágnak tefznek: -:, . mellyok
fzarént árra kötelezik ·magokat,,, hogy :·ök __
az/ eddi� hozott, 's az ö Uralkodátok alatt
hozatandó törvényeket ·, törvé-nyes: erejek„
ben- lévö Frigy kötéseket me� • tartják ,. és
másokkal-is meg-tartatják. A'. Királyok te�,
hát.; az o Királyi -fzavoknál, és esküvések•
J>él fogva, éppen· úgy orzik a· Pretestán• Val
lásnak jussait, és sérthetetlenségét � mint a•
Rarholtka Vallásét , és az Orfdg' Polgári ·
juuéiit. Leg-nevez�eubb Királyi Diplómák
a' II. Mátyásé - a' ll, Ili, és IV.dik Fer
!,linándoi\é, és as l�so ·Leopoldé. mellynek.
fzerzesében Szelepttiényi György Kalotsai..
Irsek és Orf.zág Cancenláriusa nem utólsó
réfzt vett. "'

----===----
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,,,.,,:(· ,.)f� �, . . _ <-�· \J ;,.;, 1,:, 
• ··· •''EXXlII. •§' . ... , . 

._: .·.,n '!�l;,'f ..... , · .• ··,,)··· · . . ··,.-

' �; .Blt�i .f'_.1/�sé�t_�tt�: e.(�(t ,v.4lf-Dip/omáti/cu._, 
íii _ 1., 1llap<>/iifr,6{ a·, P:ro�:t:J.f á.,;� r,_9Ltásn�k. , ., 

:, ·,·.Sem Ferdinánd,.sem,.'Maxii:nilián, sem 
·Rudolf alau ··.olly' Törvéíly,· nem hozatott�,
·mellyben. �év ,faeréilt · az• ·Augu.s.tai \_1 alláste

_<telt követök' V.aHásoknak gyakoroltatása,tsak
-l�g-kissehbé1-is- :akadályozlat�tt :V'ólna; ·: sőt

· -mikor ·azn1i54gr.:dik. efatendő.béli Di�tának, . . . 

KI-dik. Túkkelye fzerént":S-hardallai- -István1
:Váti:i Püspök�· és Sib,:ik--Gergely.-Királyi rfa:.
.Dáilos,:a.'.>Fels.o- 'M;agyar- Orfzági Királyi• V.á.
-rbsokba.�·h•.so -'Ferdinánd ·áltat a• végre. kül!.
,dettek,, ;vólna ,; ,hogy az 'ott ·lappangó :Ana�

. baptistáka:t,J 'és- Sakr.amentáriusokat ki" haj�
ts·ák; ·•Kassa:, E'perjes , Lótse , Szeben :·,és

. Béir'tfa! Várpsók·; .. a' .. melly Coníessiót ekkor�
frcak:, és· 1.s49·-he.n a' Királynak eleibe ter�
j<'fztelrek, :azt·,a' Király kegyelmesen el- fo�
gadta,. és a' .további háborgattatást meg-tíl�
-toua·. (a-)' ·llly', kegyeJrneségét közlöttie a•
Fehég a'.Bánya Városbéli Lutheránusokkal„
ii ( a' kiket -midda: az.·.Efztergomi. Érsek,

Lásd _(a) ,D�niol Turcus _i'J, Diario istiu1 _lr:m• 

porú ad an11urn , S49• Kl11nitiu1 pag. •4• -
, 

I, 
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· bláh-, Milrlói \J·q-519.'ban,. 1.a.q1a1..-:,n.6.ga:tott\--,v,ól-r1 , • 

ria�• ·)ho·gy; nétrielly · .0: .általá( kéf.z��t't'-V•all�ii
béli :;4rtikufös'Okaf :vegyenek.b� ,1r, tsak ·-biz;q-1
nyos,iideig ;!• -a·'.:_:Király · látván �z�.:O•JN a.llá$-1�7{
teleket .i mellyeJ,·Körmötzön .ír.tia:�:i és. Lo�91f
beri - o.· Felsé-géhek" bé-� mutatta-lt•, • e-z,_eót'-OJ
VaHástételeknek békess'égt>-S ;gj�a1'or1-á:tab�--�)
öket meg-.hagyta-; * ·1de ·járú.J:;alz, .. ,is1-,dh.<i>•gy,5
maga,. Ferdi uán.cl.' éU:i, ! Augastai/\ ·GonfQSSiPii,-i
111e1lye't néki -a'· Magyarc Ev-an�eHkus•o!f., -��11.
rnutattak; :h-ely�eri-h•agy.ta ;1;a�1i:nWa>;Fej:e��i

· Jeni'r:követéséböl �-- 'VeriJl'ltzHAntal.,_is ,Ef;tp��
gomi: ·Ersek· ··két :ízbt!J1�is ·hc:lybén:� h·agy9t,t-._�
1nelly hngy így-történt �-:.·arriól, Sár9s :Várm,,r:
gy.-éoek -az a-'· ,le,v·t-Ie. bizonyságot�-tefa;_�yr��l�

· 1yet1 "az :az·on· · v ármegye1befa,, Ev,a·ngt,h��!
Ekklési"áknak .minden:. új .Espeiies;t ·-.-�f?Vésk,or_
adni .fzoh.ott�) (,bJ És így·u.én V�llás' .k�"'�'
-téfr'.már l. Ferdinánd _-.által-qés alatt· ·törvé1

ny�·s-lábra állíttatt-ak a� m·a.gok-VaHás'Ok�:gyt:e
korlás'ában., ,"•;;-;:J m •·! ·; ,ri1;,J m'l� ,1•!=1·!
\_, '· A' mi a� Refor-·,,n,!tmuÁat „ 1.kiki ekkQr,

Sakramentáriusoknak nevezte-He•k ,. illeti-:} <Í'.";
iaz , hogy ö eJlenek J.548. ban a' Xl-dik
T zik kelyhen olJy' Törvény .hJ>zatott, hQ§l; .

, ,
..

. • \. 1•• 

• • 
.. , •• ' f 

(b) Láthatni ezt a' Levelet K/anitiu1ndl pai:--
·: 

90, ) ,. . ... 
l,\ . •{ ••• •., / . 
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aioltatJ • -a�)./lnaln1pti1tú.Ual-. efyütt ki '.'kell -'ti.\ 
lfa"r:á!J6l1íajiani,1 De a·'.k baz_a'kkkori Ek,kilésiah· 

. Hiilóri'ákban :járr:as;, éFa'1Hazai környólál�! 
lásokat- fudj��� l�'Z-�ll: 1:,c,r:vény,en· sem :ak<;Jd_�, ' 
hát-feJ.···: _ U-g3/-an-,i�:;. · •tnAriab'Rptisták af--,rn�-t
gok�, errdetét,.ia!. 1WaJd,énse'sektől hozták - le ;i 
(c:)':az�•ki::pedig az: .űr\ ,V-atso'rajár.ól ·olly I er-
tel�m'ben =vóha'Jtr-:m_int- a' -R1.:fotmátusók.1 : Jl}: 

. mellett;� az) A;qab·11p,t,istáki; 1.s,2:4.:ben ·igen. sok:.
. kö�et'aketi .raláltak'·m,agoknak. Hel ,·etzi·áb;i_o ♦l 

' (dj ,i'• .Reförmflta; Vallat'- is:j„e_dig épp:en:,.e-í
zen_; id:ó taíban-'.H el�etziáb61 -fiívárog van:k i .t 
ázl' gondoiták• 'sdka'.n, · gytHöls:égboJ ·pe:dig re ... 
ájók+i• "fogták ,hhogy ;a' Reformátusok �a�y, 
�actame'nfati-tµ,o.k:.�: '.és, 'az 1 A,nábaptistá;k : 1egy: 
tádom·ánytil isi:,é.rtelmü · erubere•k vóhiának�. 
Mírith·o·gy :pedig á:z Anabaptistákról minden 
tudta� . hogy ők .. vefzedelmesi emberek :vól• 

· 1 tak ;a' 1 Stéitúsra:-nézvé;, mert- ezeknek fej�ik 
Stroh,�- ·Stübner ,. ·és .Müntuq:sem a' Sz·ent 
Irást, sem Luthert nem értvén,.· m·id6n e� 
azt; tao1taná , hogy •" Kerefttyén múzde,11 dol-
1okon. Úr 1, é1, 1i�mind nint�. a/4-vette,ve·;:. 1a-! 

(�) Mo1ht1Úni Jn;stlttúioni:1 Hütorla, ci„úúaliit 
rt1eonttoril. pag. �6;.: Hfrma,,:;,ú Schyn Hutörit1 
·.hlen11onitaruin, Cap. 'J. · l ·� iO i :- ; . '· · 

{d) )ablonfz.ki T. 11. pag._ 174, 17.., · '<" ·;) = 
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ltarván hall?;atóit" arra serkenteni', :hoiy: •n�: 
lennének fzolgái a' btlnnek, és .. n•e gon.d.ól,..� 
ják •,' mi,ntha azok 6: rajtok Uralkodhatnáhák;, 
azt hozták-ki oktal,rnól abból: hogy tehát! 
a' Kerefztyén· ember,· nem tartozik .magát; 
még a' Világi ·Fejedelmeknek�ij;s alá-vétni ;1 
�• minthogy a' .Fanaticus Müntu'r nyitván..-., 
is serkentttte 'arr_a köv:eU'>it; ·ho�yi ·. tegyék:: 
magökat a· F.ej·edelmeknek ellenébe.-:� a':�ik.-1 
nek magátThuring'iábap vezér.tll-is .. _a'dta. llly�l 
vefúdelmes principiumú ember-ek:lé.v�n '11-átr · 
az Anabapt-isl-ák � a· kikkel a:·.sacramcnt'ar,iJ'· · 
usok tudatlanságból-é ,. v'agy kérz a:kartva{ 
�gy rendbe tétettek ; nem tsada ha .azok, e:J,'\

len a' mondott Direta olly' kemény törvényt 
hozott. · -. ; .'. ,. •. · ,: :i ,r �; .. \i> : · ;fJ;, át1

Azomban · .'St'anlrartú ··,Fúmtit Mantnail 
Theolo�ils Magyar Orfzágha jöv'én:,; ez ú',r�. 
'Vatsorájáról· ,a

'., Refotmatusók'· -vagy Sacrá.;; 
, mentariusok' értelmét térjefztet.tit; de ·má•r 
-oldalr?l, a' Kri'1tuf fzemélyér-Ql�--�-s R.özben.i ·
Járói. hívatal·á'ról: igen : �é-pteleniil ·l_ér-tc-frf 
meUynél fogva azt gondolta a' Törvényho-
z� testnek bizon,}'lll réfze ) Stankarust Re

i formátusnak v·élvén, hogy -a' Reformáta Va� •. 
Jás nem-is tifzta Kere f.z tyén V allát: e' fze� 1 . rént, neni tsud'a �·:ha a' Sakrame�tariµsok ,
�.llen olly · k�mt_Óy„ törvény h�iatott. -· '.Efzre
vévén pedig :a· Magyar Orf.-ágl Reodek-,

1

• és
' -
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11� :Kidlyi Felség ;>,·hogy :a':Sacraméntariull: 
sok'.-,. v.agy Reformátusok,- se nem-a· Stank:a- ;_ 
rus�- kövctoi' ,, ::..:.-,_annyival- 'inkább nem Aná
hapústák;· ez 1606-bari tartott Direta'végz:esel'
n'ek 26,dík 1 :Teikkelyében, mé� ugy<'ln, azen · 
Ferdinánd alatt,.m·ár tsuptin ai -Anabaptis,tú/r 
par«nt1oltilt-na-/t-:ar.,Orftagból lci•mmni ;·. {e} a� 

· Sri·cramentáriusokról v �:vagy· Heforrn'árusok-,
rói- pedig most 1n,fr hállg-at a-···Tö"rvény•,--:a�:
1Ü:�e"t .pedig'-�i- eléHt, mig-.a'· dolog ·job'ban:
meg-nemivi'sgált,atott, ugyan az,- az· Ana�·

·ba-plistákkakőlz.vé.,kotött� · Látniivaló tehát 9 

h·og,y:. ;'a: Reformára Vallás'.· fzabadon való;
gyakorlása' rmár, Ferdinánd alatt. Törveny:

_ fzer.ént ·:engedtetett � . és; ,erősíttetett - mc� ;� 
minthogy az: eJlenek hozott Törvény 1556-� 
bao· tét'etetth:•A-'l mit·.ugyari '1-sö Ft-rdinánd. 
IHllönös�n-� is ázzalújra meg-erősített; hogy· 
al,·rVerántz�·rátúlása után, .-.midon az Egri'· 

·Várban.és ·u ,Egri--Völ�yhen-lakó Reformá"( 
•

1

111s:·Katonáság·,-·,és fóld_pépe 1-s,ö Ferdinánd� 
��k a; magá: Va�Jástételét bé:-J",�.d.ta:·: ;Jz igas
.. (};hí_:,· r.·, ·,. ' (; uJ� , r , :-.. �· i�·e. ,:.(1:'-r,� :· ság·o& ;, 

. "'-� .. i .. , . .. ·.: . . .� �;.. • . • .. . .< ... � . . . .. .. . - ., : . i 

,· . ·(cr)_ A' tz:i_tált_ Törvény: így_ ván: Statutum crJt

.i,ti'am. i,t ..Anabaptista,' omnd_S ; dc, omnium Dmnino•

.... ulh 'Óon,'I �:' tntrá Spatium I quotUIJf "nelnlo,nadaru.•

· .... _ c, r�1no ·p,nilr,u- •ii,icntúr� •· •· ';;. ·_l...- .� , '. • 

( . 
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ságos Felség úgy meg� ny1ígodott ·azonn, 
hogy soha többé az Egriek, és az Eg'ri VöI. 

· gyí Reformátusok, nem ·tsak ·nem háborgat

i· tattak, hanem egy a' magok Fel,:,kezetebéli

1 . f6 embert Magots·i · Gát pá�� ·az Egri y ár'· Fd
Kapitányává, ,.és Heves Vár-niegye Fo Is-
pái1yává tette , hogy az ·:alatt -a· bé-adott 
Gonfeuiónak követői békess�gben élhesse-· 
nek.:' Utoljára.� magok á1

, Hazai' Írók hite� 
leseJl állítják , hogy má�- :1660-elótt a' Pro • .: 
testáns ·Vallás·-·közönséges'•·Törvenyekkel �
·mint · valamelly ·kőfallal, ·m'eg- erosíttetett�'. 
Nevezetesen Péterfi Károly azt írja, h'ogy
is.s9-dik efztcndóben_ &zérCgyújtött az Efz�
t-ergomi Ersek Zsinatot, hogy·· 1�� az .E.rsek
,� az ó tekinteténé-1, és kedvességénél fogv�;
;� mt'll_yel bír mindenek elott.i azt a' helyet,
,., mellyet · oJly' sók efztendók tot · fogva a�
-;-, Ujítóknak külömb külömbféle Feleke.r:etei
,, el-foglaltak, és a.i ö hafznokra írtt -lliJr.önsé
.. ,gis ti>r11inyelrkél,úgy ho.r:ván·magával a' ízük
,., ség, mint valamelly kófallal., és kófzik
.,..,. lával meg- erfüíttettek , maga törné leg-el.:.
��aöbe1:1 keref1. tt1J.•1"'(f)' , 1-· , ·:,:i , • · ·,•,. 

.

(f) .Arcl1teplscopus t1uctoritate sua, et gratia •
�"" pulú,t ,.pud -omnes. limen tol iöm a,inos a díver• 
sis .Nov11tor�_m ,1ectiJ olneuum , lt1giju,1quo publici6 
ín eorum fu'llor,m • Cflnnl11t1nt• nt1�euitalt1 scriptis, 

e� 
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LXXIV.·§ •.
A' Bitsi BéltulgkiJtisnek a'· Pallás' dolgába,i 

:· . l�tt Jlége1.ésérzelt eloadása. 
e . · .Leg-nevezetesebbek a' Bétsi Béke11ég

iötésnek Vallást illető Tzikkelyei , mellyck-. 
ben a' Romano. Katholika, Evangelika,, �• 
Refo.-máta Vallásoknak, és a' Haza' f.zabad"! 
sága' 's juss!lF- sérthetetlenségének fundamen-, 
tomi vagynak.lt�téve: Íí.gy,:hogy, ezek köz
a;űl egyi�nek- sem lehet úgy m�g-sértettetnit

hogy a' mási�•is ugyan akkor meg-ne sértet"' 
tessék •. , Azombao· még-elöre.is meg-kell je
gyezni;. hogy:a' Bétsi Békeség-kötés által 
semmi új jµs, · vagy fzabadság nem adatott -
a:: Protestáns Vallásnak·, hanem uak -a' ré� 
. . . 

gi.: .jussok ,és Yall.isbéli fzabadság, mellyek 
meg.háborítattak, erősítettek itt meg. · ., • . , 
�- · Esett .. ·-pe_di,e: ez a' Békeségköté1 1.606;. 
pan 11-dik ·Rud·olf Király 's a.z o Nevébe� 
l.\1_áry.h. i\µslr.i�i .. Hertzeg,. és Botskai lstvá.r) 
Fejedelem kö�ött. Hibázna az , és. nagy. 
tudatlanságát, de eg_yf.iersmind fzívének gyi.l• 

_ lölséges indúlatját, és réfz.re való nagy haj
. landósá�át áruln'á-el, a' ki azt állítaná, hogy 

ccu muro , , .1axoquo prn:munitum , ip1t1 prior pt1rtu,i,

'deret. - Pt1t1rji: in „ 8. S.· Concil; _ .. Hu"G· Part. Jl.

pog. �8 .... ·_ ... · '· 

.. 
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Bots.k�it a' fegyver fogásra t,upa·,, a' Vallás
béli háborgatcatások . kénfierítették vóhia: 
mert ha "J"ictorinas de Clzore6o, vagy .Yin�i 
Mikid.rnak a' Bétsi Békeségkötésrol írtt Keny
vét. félre• tenné. is valak4 ,, azt gondolván, 
hog_y. abban , · mint Protestán1ban, réfzre 
hajlás uralkodik• j6Jh,het ott minden Hi,. · 
tór,iai bizon_yságoknál fogva áJlíttatik; leg. 
alább az Orfzág'_ Törvény -Könyvének kó� 
teles hinni: abban pedig nev:ezetesen ai Bé
tsi Békeségkötés, és a' Mátyás' koronázta
tása elótt hozott Tzik kelyekben eléggé elo
fzámláhatnak uok a' Polgári állapotot ille
to Sérelmek, mellyeknél fogva a'• fegyver 
fo�ásra kénfzeíttettek nem tsak a' Prote
stáns, hanem a' Katholiku, Magyaroknak-it 
egy és na�y réfze, paoafaolkodván azokra 

' nézye mind, a' két Valláson lévo Rendek., 
és Státusok, már az hS82 Efztendobéli Di.re
tának 1-só Tzikkelyében; de. a'· mellyeknek 
orvoslása el. halafztatván, a' d·olog addig . 
ment, míg rofzfzabbra' nem fordúlt , tévén 
.Istvánfi nevezetes Írónk ekkor-is a' dolog
nak illy' roízfzra való fordúlása' okának, mint 
oda lejjebb • is mt"g. látjuk , · ·a' lregJ'ctlefllté
d,f, és fon1ény Bá1tát. - A' 11,li a' Vallásbéli 
ekkori bajokat .illeti:· Dia::tán kívül. (a) •és 

e e fl 
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az Orfzág' tudta nélkúl (ó). hozattatott. i6oi

ben az a' 22,dik -Artikulus, mellyen közön-' 
ség;sen a'- n�m· Protestánsok .,ís meg. Ótköz--_ 
tek ; .inivel a; Torvény tétel.- az Orfzág' Con
,titutiója fzerént,, a' Király' és a' .Haza' jussa t 
.a' Protestánsoknak pedig ,- örökké békeség; 
.ben 'élvén. ,eddig Katholikus ktdves Haza• 
..fiaikkal� különösen a'· meg-nevezett 22. dik 
Tzikkelynek ezen fzavai _estek nehezen : n Ö 
,, Felsége, mi.v:el .Magyar.Or.fzágon a' Római. 
,, Katholika,Hitet -akarja terjefzteni, és meg:.

„tartani:_. tehát mind Szent Istvánnak, mind 
,, a' tö_bb_ Királyoknak_ ennek a': Vallásnak 
,, javára tett· Törvényeiket· meg-eré>síti ; _:;. 
,, azo.k ellen? az -Űjító és nyughatatlan- em-

.,, berek eUen .-pedig vegezi; -hogy Diretára 
';, többé- semmi fzín alatt a' Vallás· dolgát ne 
,.,, vigyék; kik .eJlen a' régi Királyoktól ho ... 
,, zott b_ilntetés.é ket meg. újítja."· ( e) . -: - ,; 

.Ezen , : V.ég.zés , meUett · tsak hamar. Jiá„ 
borgattattak a· Protestánsok�. Nevezetesen 
J3ar.bianus , . .8elgiojÖso, a',Kassai Luthránu-, 
. soktól Templomjokat el-vette,· Papjaikat, 
. ki űzte, és a�".Templom mellé ágyúkat vo-
natott a' végre,, -hogy ha abba a' -Luthránu• 

, .. t ... 1 . ,. 

(b) l604 Art. u,

(e) 1604'. Art �a •
. ' . ... -.: . 

. .. .. 
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sok hé-mennek, Templomostól együtt fzély-
1yel löveti őket; Szabó György nevi1 gaz
dag lakost, mivel ellent-·&llott, hat ezer 
forintra büntette, (mellyet hogy Barbianus
sal a' l{irály vifzfza. fizettessen,· a' Botskái 
mellett lévo. Orfzág' Rendei kív:ínták) há_. 
•om Nemeseket 'pedig, éppen azon okból,•
valami öfzve - omladozott Klastromba zár
ván , éhel eletett-meg. Így folyt a• dolog a'
·13 Városokon, Váradon, ,és egyébtHt-is ;·
úgy hogy az· egt-fz Orfiágb.éli Protestánsság

·· ezeknek tsak halÍására-is egéfzen meg. refz.
ketett � annyival inkább pedig, mivel az-is'
bizonyos vólt, hogy az tt' féle· dolgokért'
:panafzra menők, az idegen Ministerek által
a' Felség' Thronusa· eleibe sem botsáttattak,
hogy ott le-borúlva az o sérehnaket !{egyel-.·
mes Auyoknak ki-panaf,rnlkodhatták ;vóln<"I.

· · Már a• több erőfzakot fzenvedett Urak:
··.után· Bot-Ilcai l.stv:in vólt tzélban., a' kit Bar

hianus ki-akart prédálni. Botskai tehát nem
a' Király·, hanem Barbiánus ellef) kívánván
magát óltalmazni; tsak hamar a' jófzágok-'
ban, jussaikban, és Vallásokban meg-sérte-,
tett Magyarok közzúl sokann o hozzá uatol
ták magokat, ·s Barbiánust meg-verte, úgy
hogy maga a' F'ehég Gróf Forgáts 'Sigmond·,
ált�l ajánlta leg- elsőben-is a' Botskaival lé.:.
vö Magyar Népnek a'. békeséges alkudozá1L

' • 
,I; 
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Mintho�y tehát Pol�ári. és V c1llás�c.'Hi 
f,abadságok . mellett fogtak a' Magyarok 
fe�yvert _: látni való• ho�y nem tsak Pro·• 
testánsok vóltak Botskaival, hanem K/\t ho-. 
likusok-ic; mert a· Polgári jussok bán a· Kat •. 
holikusok-i9 fzinte úy.y meg.sértettek, mint 
a' Protestánsok.· Innen, Botskai az o Tt's
tamentornáb_an�is· a' két Haza béli egéfz M.a
gyar N emzetrol mondja, hogy azok Hitelc
n.ck, és régi faabadstÍgoltn.a/c meg-kereséséért 

· Allottak mellé. (dJ Sót so� Protestámok el- '
l,nek vóltak a' Bohkai' réfzén lévóknek; a•
miért a· Bánya Városokban lakó Prote.stán
sok sokat-is fzenvedtek a' Botskai' hadaitól.
,Ama_' buzgó Luthránus fö Úr Thurzó György
�xkqr-is a' Király' réfzé_n. állott; a' ki sok.

. hafznot-is tett ekkor - is·. a' Felség' réfaére, 
Maga Boukai István pedig, v_alameddig Bar•. 
1:>ianus ótet nem -üldözte, és három Várait 
azért el-nem vette, hogy a' reá vetett Sum
ma. pt'n�t-, .Nemesi jussába'n meg-akarván 
maradni, mtg-nem adta, tsende1en viselte, 
ma_1;át; sot még akkor•h f TsMzár'réfzén v6lt, 

· miher Bátori . 'Sigmond. Erdélyi Bátori An•
drás Kardinálisnak kezébe adta ; a' mit
--�zal mutatott • meg , . hogy Erdélyt oda
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hagyvá·n, Várad körúl való Váraiban mint
egy fzámkivetésben _úgy lakott� Innen Jst
vánfi. is Ca,arearum partium sectatornalt. ( e) 

. az· az, Király réfaén lévönek írja ötet , és 
ugyan 6 a· �otskai Hadának okait kere,\'én, 

, azt írja : _ _, Ba,tam avaritia, crÚdclitatisque 
Jordibu1 i!lguinatumfttiue, et civi/ir, intesti-• 
nique óeili, quod postea exar,it, Concitato
rern eum erédendum , az az : A' fiJ.rvény.ség é.r 
lregyetlenlu:dés fienflyeivel magdt bé-motsltoltt 
Basta vó/t aion Hur.ai é.t helso· Baddor.á.snalc 

fel-indítója, melly a�után gytUatlt- lti. Maga
pedig Botskai így fzóll a' Tsáfzár eránt va

' ló hívségérol az a Testamento�áhan:. Ar. 

. · ö Felsége 'J ifr.tvi,elöi iardjo/ikal, FegyverdlceL, 
ü a.i ö ,etsége' ágyuival, P áraim' jogla/ásival, 
minden Törvény nii/ri'il el-lce rgeté,u/r az 3 Jiel-
1ége hívsége mellől, 's életem' oLtizlmáirt fegy� 
vert fogni kéntelen vóLtam. (g) A zza) pedig,
hogy a' Kassai Conventushan. 1606 • ban De
cember' 16- dikán i,elen vóltt két Vallásbéli 

• Magyar Rendek és Státusok- az ott tett Vég
�ésekben nyilván ki- jelentették, hogy �k.

. ' 

(e) lstvdnji L, 33,

,t) lJtvdnji.' ,

, (g) Yictor, de Chorebíl, pag, 6+ 

1 .

. •' 

'. .J 



' . 
40:J PROTEi;T. EitKL, HrsT. VI. R. 

Pártotak nem v�lt,ak. hanem tsak az ö ré
gi fzabadságok mellett kéntelen kelletleo fel- , 
kellett állaniok. (h) Botskai, és az o ·réfzéri

lévo P·rotesiánsok • is ·ki :- rhentettek ,abhól, 
mintha ok Hazafi Hadat indító, és Zenebo
náskodó Emberek vóltak vóJna. > · 

_LXXV. §. . .... 

.A' Béfsi- BélteuégltiJtés' fogÓJa, -: lritlönöse,a
· · ·. a' · Yallá1ra niZ!le tett /rívá,uágolr a' .Ma

. · grarolwalt. 
1 

Meg-verettetvén .mindenfelé a' Tsáízár' 
serege: a' Békességk'öté1hez fogtak a' - két.

hadakozó felek; 's �1- hálJgatván azon XV� 
punctumokból álló kívánságokat, mellyek: 
nek bé-töltését a' Pol;!ári jussok' 's Orfz.ág' 
Constitutiójára nézve az Orfzágnak Botskai-
val .való refze kívánta a' Felségtól; a' Val

lás' fubadságdra. nézve a' Szerentsi Dia:fá:. 
ról, melJy 160.s • b.en Aprilis 17-dikén ke.z
dödött, a' Jeg. elso Tzikkely alatt ilJy' ki
vánságokat küldötték-fel: ,, Ehöben kíván-· 
„ja a' Magyar .Nemzeth, h·ogy eo Felsége 
„ minden Várban , Városon , Falun , és 
,, mindenil!t egéfz Magyar Orfaágbao fza. 
„ bad Vallásában ki& kit meg- tartson, é1
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,, abban senkit-is ·meg-rie háborítson. A. La
,,..ios Király'· néúetumából peni,e;h az .két 
,, Artil<.ulus de Comburendis et ·extirpandi,_ 
,, Lutheranis, az 1604 Efitendöbéli .: Consti
" tutióból az utólsó Artikulussal öfavé, ki-

- ,, törölressék·,· é1 Cassált��sék'.-:" ·EHn Ar
ticulusra a' lé�én á' •Mátyás Her:tze�· felelet-

. je ,- hog:v ,, valamint annak elótle Chyáfzár .
' ,, eo Felsége -senkit. fzántfz-ándékval hitiben ·

,; megh nem háborított: most-i•s ,' ezuti:n sem 
,, haborith, hanl'm, kyt kyt hittibe me.gh· 
"tart ": .tehát a' líorpoizai Gyűléshol a· S'ta�. 
tusok és Rendek 160.s-ben, Oece·mher a-di- ,.::, 
kán a' Vallásra· héz.ve ismtl' illy' kivánságo,. · 
kat küldötték-fel: ,, Chyáfzár Urunk• eo ·Fel� 
,, ségétol még is azt kévánjuk ,, h·cig_y a' Ro-

" mana, luther�na ,' és Belvctic� Religjóhan 
;, ne háborgasson .senkit , 'és· ass·t'curitljon 
,, fe,lt'öleök , . hogy nem hábori�at ben!ie-k. 
,, Mert tudva-van Mathias Hertzeg parnn-
,, tsotrnlattja a' Chyáfzár eo F'elsé�e .. ne-
,, vébe , kibe pa'rantsolja .a• lfo:uai Tem-
,, plom' el-vételét a' Lutherfinusoktól, és ki 
,, eOzését. Ezent -kérjük és .. ·ké,•ánjuk a' ti-
" zen három Városba-is, és kiket excludál .. 

· ;, tanak vólna-is, azokban avagf magokkal,

,, avagy Predikátorokkal restituáltauanak.,.

,, Az Layo_s Király Decretumábol penígh az.
,, két Artic. d� Com�ara14di1 et czdirpuuü1
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,, Luthera,li.r, a� 1604 Ef1;tendóbéli Consti
h tutióbol az utolsó Artjculust, kit eo re1. 
:h sége proprio ,,,.otu. írth.oda, delealtassa eo 

. �, Felsége, publi.co edic�o Gyülésében 's a· t. "'· 
- . Mind .a' ket rendbéli kívánságaikban

-mt-g,. jegyeésre méltó az a· Magyaroknak,
hogy a' Lutheránusok ellen hozatott Lajos

.. idejebéli két. Törvényeknek, és az J.60..J-d.ik 
' Efztendóbéli 22-dik TzikkeJyek.nck cl-töröl

.tetését kérték, - a' mire méltó okok- is 
vnlt; mert a' Törvénytévo hatalom Magyar· 
.Orfzágban a' Királyé és a' $tátusoJ\é <-gyütt: 
.már pedig vala,�'iiot az 1604. dik .Efztendó
-béli 22-dik Tzikkel_y a' Státu1ok' híre é� tud
ta nélkül, uupán a' Király által, mint azon 
Tzikkelyben nyilván mondatik, tétetett oda : 
tígy eJJenben a.' Lajos Kir.ily' Decretumaiban 

. 10h01' sem. )áthatni magának a' L{irálynak 
meg-r,rosíttését: . , Mert nézze bár meg akár
ki 11· Törvény Könyvet Nagy Lajos Király-

. tól, vágy 1351-tól fogva, mindenkor a' vóh 
�• rendi a· dolognak, hogy a' Statusok a' 
melly Törvény T.zikkelyeket írtak, azokat' 
a' Király erósítette-meg, 's így lenek való
ságos · Törvényekké. 11-dik Lajos után - is 
igy.:.tselekedtek m.inden .Király,ok: tsupán 
az o, Decreiumaiban nem láthatni ezt. És 

_íg_y::az-.l,S23 .é, ·1.s2.s-ben a' Lutheranusok
elle.a !�o..tatou. Ta.ikkelyek rendea utón mó-
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don h0zott Törvénytk nem lévc.'n , azok• 
11ak el-töröltettósét· méltán kívánták a' Bétsi 
Békességkötéskor a' Magyarok; midön éfz
re vették, hogy azokat mint Törvényel-.et 
némellyek, oak hogy árthassanak a' Pro-· 
tesrárn Vallásnak, inkább az Orfzág' sarkala
tos Constitutiójának _derogálván, gyakorlás• 
b11 akarták venni. Azt pedig .nem lehet

mondani, mintha nevezetes.en ·az 1�25. dik 
Efztendöbeli és . fzóban . forgó Tzikkely , 
a·zfrt nem erosírtetett volna meg, mert. az 
a' _Mohátsi Had miatt, .hol a 1 Király :s el .. · 
esett. nt.'m lehetett-meg: · mert lAm az. 15• 
2;J-dik :efztendóbeli kemény Tzikl\,tly sints 
me�-erthítve Királ_y í végzéssel, é, 11' Mon.i
tsl H11rtz 1526-ban esvén, �J 152.S•dik efz. 

. \ 

tendobeli Diretai végzéseket e' miatt meg-
lehetett válna erósítni: - annyival inkáb, 
mivel a' Oileta állásakor fzokás az Artiku
lusokat meg erősíteni. - Ez .trhát semmi• 
képp' meg- nem esvén, ,a· kérdésben lév(j 
T.zikkelyek Törvényeknek lenni- me�-nem 
esmértethettek. - Gyanússá tét'zi tovább' 
ezen Tzikkelyeket az-is, hogy Mosotzi Jésu. · 
ita, tsak azokat a' Tzikkelyeket rzed1e.ki 
a' Lajos Király' idejé'ben kerzolttek kózzzt'.11 �
·mellyek néki tetf.zettek; vagy �: mint ma
ga az:Orfzág' Könyvében ki-tette,�• neve,ete•
•Wki•t él joHaiat, _( poti":_", el.\) '
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-tí�y-hogy az 152c3-dik Efztendóbeli .Artiku ..
Jusok, mellyek köztt van ama'. fellyebb em
líttetett Artikulus-is, illy renddel ízá:nlálta:t .. _·
nak elő: Leg-elso · helyen áll a' 17 dik , · az.
után ·vagynak·a': 18. 19.20.21�'3,;.35.36 •

. 38, 39. 40. 41.'42. 44. 45. 46,-47. 54. melly- ú-.
tolsóba n a'. Lutheranusok. és· azoknak .ólt'al
m,izói. fö vételr�, és jórzágok' el-vefztéséro
ítéltettek·. _,,.,, Az 1625-dik Eíztendobeli Ar-

. aikulusok'; rende .pedig ez: a. 4. 2.3, �o. A3
ill.f ·tscrika.· .. bonka és heréltt munkának sem· · 
liitelessége sem ereje nem lehet: annnyival
inkább, hogy sem a' Király' meg - erósíto
Decret urpa. nints_ -alattok ,:; sem a' StaiUsok.?·.
ne'veik. .,..., Utoljára, az akkori zűrzava„ 
ros idó.kben, mint a' Decretumok bizonyít" 

. -jók , e g_yik Direta el. törlötte a·· mási_kna� 
:végezéseit, mint á' Hatvaninak a' Rákosi, 
is: az 1524-ben .a' ,Rákos mezején tartatot• 
Diretát, ugyan a' Rákos mezon 1525-hen tarra •. 

· tott .Direta nem hagyta helyben.- Ki-mehetne
hát végére, hogy mJ végeztetett ekkor.. ol-,
Jyan, a· mit v!llóságos Magyar Törvénynek.

· )ehetne tartani ? De magában-is olly Tö.rvé
nyek vóltak ezek a' Lutheranusok ellen )lo-

, , zatott Töryények, hogy azoknak az Orfzág'
Törvény' Könyvében való létele; valamint . 

: · e�y. fel öl a' fzégyen1ésre adott okot:· úgy 
Jl}ás réfzról bé-tölth,e Let!en; mert akkor a�. 

\. 
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Orrzágnak sokkal nagyobb réfze- (ma is a ! . · ...
két Protestáns Felektie·t nagyo'bb a' Katho�
likusoknál) Protestáns volt; · mint ez egyét
bell• -között avagy t•sak az• 1604-dik E.fzte-n:i
dobeli. 22-dik ·Tzikkelybol' vilá:go,, hol a� 
Vallás' fzabadságáért kétfzer instál6 Prote� 

·' stánsók mae;okat :hJagyar 'Or:ftógi;, S(atrziai•
·nak ·és Rmdjcintk nagrobb rifiéizelc-iit'v�ztélt: ,, 

,!;• · Még az-is•figyelmetes�égcft16nÍemel eiert 
Békesegkötés folytatásában ír'tfmáS'odi-k rend� .. 
béli Arlikulusban:, ·hogy abban1 á';·Roniána·� ..

. . · . { 

Lutlurana, éi. ·Hetv�tica Reli'giólt ·'nfeg-neveD-
tetnek, 'és mind· a'. háromnak H�Üit.(etlen vól-. 
tát ',1 ftabadságát egyformán • Alr'i'I,: ; .....;.. 1 

! ��• 

_ mdlyböl világos, ,hogy a' Botskai' rérzéh 
Romano-Katholikusok-is vóltak � kik· a' ma
gok ügyét a' Vallásra nézve ezekével egy
.formává tették. De az-is világös ebbt>l, hogy
a' Romai Katholika Vallás•nak tsak ollyait
fzilksége vólt ·ék kor · art a, ·hogy;:.pMtfoga·i 
alá vétettessék, ·-'é� a' nem h'áborgattatás ft
lól bizonyossá, tétettessék ; ni int a·· 'máiik 
keuónek; mert külömben minek kérte vól. 
na azt? és kérné-é azt ma,· mikor vi�ágjá
ban van? A' Pacificátío nélkúl tehát fzint úgy 
félhetett a' P'ápista Vallás a· sok zűrzavarok-
tói, mint a' Kálvinista , és Luthrána Vall�s: 
azt az· Efzközt tehát, mellyel ekkor hárman 
együtt válafztottak a' ki-fzabad1Ü.ásra a' há, 

. ..... 
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rom Vallások, úgymint a' B.5tsi Békesség•·· 
kötést;·cgyenlóképpcn . mind ·a' háromnak ·
sérthetetleni'.ILmeg-kell tar1ani, és nem fza-

, · had egyikoe;k, .. a· másikat az: abban kértt, é1
meg-ny,,..ru juuác6l 01eg-fof.ztani. :Melly nagy
jó 1j;ívúségét mutatja áz,; az akkori Pro te•
Jtá11ságnak, hogy n.oha a; gyózödelme1 Fegy•

· v�r .. k�zekbe_n ., vólt, '• azokat, kik őket a•
Y.'1Íláiért ·háborgatták ,· sanyarga.thatták vól
na; még�J• Qk �· Római KathoJika Vallást
�� · o faabadságokn:tk egyforma réfzesévé
_k,éfzek vól��k . tenni, és .azokat a' háborgat•
�atástól fzinte az.on Törvény által k1vanták
·(>italom alá vétetetni, meJJy alatt magoknak
védei'met kereste!{, (aJ .,

. Le-érkezvé.n a' Magyaroknak fellyebb
Jtét TzikkeJyekbefi Jd-tett kívánságaikra Má
-tyás liert.1egnek válafza a' Botskai' köYfllO•
,ihez :. Kassá_n .1606�dikban .Május J 2-diken .

· ,:Orfi:ág; gyulé1e tartatott•· meHybol a' Val
lás' dolgára nézve hozott Elso TzikKely így
;küldetett-fel :e„ Leg-elöfzör-is penighlen, a'
_,, hol pqre simpliciter,' éaegy átalyába kéván
. ,, n1k·, és J\éványuk most• is , hogy Chya•

... �, fzár eo. Feltége hittünk be é• vaUásunkbJ
' .

, 1 • 

: · · Lásd : ;a )H�nyadi Bdtst IÚlrt!1ség�·IJtés, Kl�lrtÚ
t,m,. - Adami Pogdny· Tt!ntamon, JJomon1trationi1
Jrium Pr�po1ltit1num €!te,
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,-� minden Jiáborgatás; és üldözés 'nélkóJ ,- . 
„ ákarmi renden. valo ember-eknek: abban 
„ valo prak i:ikája'· 's csyalardkodáua ellen b 
,, megh tarcs·yon,és oltalmazzon benriüriket; 
,, söt ugyari nevezet fierint ,: vagy. declara
;, _tim, hogy:az három ftHe·.:ReHgio ·, nimirum 
,, Romana·, -· "item Evangelica, •et" Christia,ta-, 
,, qute a n'onnűlliÍ Belvetica, atque' :Luth�ro,z• 
,, 1zunct1patur··,; fzabadságos -hérderésbe légyen
,, Orfzágun.kria·k-:uuarpáh :usuua és fzokáu1 
;;-- fzeriot ·köztünk , és hogy· ininden ez mi 
�;,-Rcligóink :elleh ferált Artictih1s·ok is, quo. 
�'-..;-·cum1ue tcmpori lati, .abrogáltassanak 's def 
�� lt:áha!!sanak, mind az· ytoleó' gy ülésben fú .. 
�,-rc'.iletett Articulu',ul egyetemben. Nem 
;·, érthettyük, s·öt tsudálkozunk 'is' rajta, hogy 
;-,·eö Felsége -ez; i Religiónknak • nieg tartá54 
-,� sa és libertassa 'felől, Colltra expr-t11um •in
,, tentum , votum, atgue poitulatum noit-rum, 

. ·,,oly válaf�t ád nékünk, hogy, az - Religio 
,, dolga azon. Statusban, és karban marad� 
,, yon, az minth az· boldogh emÚkezetti:Fe
,, jedelmek Ferdinandus, es Maximiliahu1,.
H Vrunk ideibe tartattatot; ho�olt ö FelsJge_ 
,, az Forgács 'Sigmond Vram-;áhal adot vá. · 
„ Jafz tételébe_, simpliciter ,& expresse 'az· mi 
,, kéu_ánsAgunk fzerínth, ruegh engette vala,.
,, hogy az három •ki exprimáJt, és ·keuán1á�
,, gunkba fel-jegy3ett Religio, utpoti Bcma�.

. 

' . � 
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,,�na; BelV.eticá -, atque . Lathua"rta, ízabadsá•. 
fr gos· hirdetése-be, marádgy.o.1f. :-, Sót Basth,�-
,i is eö ·Felsége Mandatun;iáyal publicáltat_� 
,� minden1•-Varm..egyfken ,\ .. hógy eö, Felsége 
,, mindenaket l,l'ltegh,.tart .Re.hgiojaba ;, kinél 
,-,többet seD;i · kéuállnánk,.),é§ .... me-gh is ,ma
·,, i:adnánk ·_. f.ziveink nyuga.lll)_�;v:al rajta •. , De
'.f, ,az boldogh. emlékezeti\ Fer�i.nandus ,-. :.��
,,.M.a�imili'Snu.s. ,e.o . .feliégek i,deiben _tarta
J',-.·t:o·t Religiónak- '.:áli){potlyárá való igazltás
�. sa .ö Felségén�k .nagy. ak!'!<lált v�t _e_lön�-:

· ��:-b_e, az ,,mtly„ idö t·ájba nagy.háborgat ássa
, ,.·,. ,és.· ö.ldözése1,.volt . ·.itt . .K,assán. i., ;. egyéb
--�: ,;,.-Helyeken i_s.. az -Evangeli�u�oJmak ;.az mini

�� er'röl. bjzooyitó lrások.ath: mutathattunk• · 
�,.és élo .· ti'mb�t�li-is. vallást; té(znek bcvség• 
-;,_gel felöl�,):8�;)1._ik- azö�ra.jol_ emlékeznek 

,.,.,a�.-Jlolgo½ra,-.:· Ne �rra az ._idöre néuen és

, .;'I) �ut�s100, azért ö Fel(ége ,·:· hanem az m_i 
· .-,. kéuánságunkra •.. Mert .pem abhol az. idö- _
-�,.böl_, hdneµi a,; mi kévánságuakhol vihet_i
.,, yéghe� �b,ben: a.z mi fzükségunket eö Fel ..

· :_,, sége.1 Ezt poniglen az mi. kéuánságunkoth

1 
.-_,,- egéfz .�z._ Qrfzághban vajó helyekben, fza-

!· .__, . ,,.,b,1�, és .k,ulcso� l\oroná,ho� '.Való,- és Mező• .
. ,11 Városo��-" is ,· 'juxta rece.ptam et -usitatam

, ,, iibera: d. -«pprobaui: ,Professionis omni-um ..
':..; __ ,, ord,inun_z éoruvetudinem -solide prrestállya, 's 

-. -a.a vallásnak k,refetyéni hírdettésének és 
.-

tanításának 



A' PRoT, .. VÁ1/r'öRvlÍNY. ALLAPoT: .ir,.- . 
.,� tÁ1;1,.ni.q,.a�·· faabattságát,: intra · ambilunii. 
,; toliu" l{tgni uniVt:rJaiiltf"' a·ó19ae omni im.·

„ pcdimt:llfo resonalni., és di./fundálni · engedi 
,,je 'ö f.'eisége, ·· .· . 11 j · 1 i, l 

,. ,, Az hó peniglen ajánlya az.zal is· ö 
,, Felsége magát, hogy az utolsó gyülésben: 
,; Rdigiónk ellen fzerzetl utolsó Artlcuiust 
,; is· f, parállya. Mi abban is ·nem valami 
,, simplex Articulus •!:,eparati6t kévánunk ö . 

. ,, Felsegétöl; hanem söt ázon fo1táJunk,, · 
�;· hogy minden Articulusokat, qui u,,quarn 
�,, ·9ur,uis; Úmport adversui Religionún Evan� 

. ,", gelicnrum fut:n.mt conditi , · ·lati .et tditi, 
,�- abo leái/ya, és annihilalya ö Felsége. Hogy 
;, azért ebbrn is az. mi méltó kéuánságunk
�, fzerént cselekedgyék ·ö Felsége, · ·• ezt a·•• 
,, nag_y Lelkünk terhelö· ostaculumot elöl� 
�,-lµnk el vegye, nern méJta_tlan fzorgalma.t.
·,, tattyuk ö Felségét ·s a' t. •' . . · ... :: ', •
.:·,. Ebbó-1 _ á' Tzikkelyböl világos, hogy -a• 
BéÚi Békességköté1 által a' Prote1tán1 VáJ;. -

- lái sem Tolaata21á nem lett, sem nem ekkor 
recipiáltatoti; mintha ez elött-is nem lett vól
_iia ( mert a' mint a' Kassai Gy1llésbol ir�
·d•it·•úen Tiikkelyhen: ,, a' három Retigid.
,; ni:zlt· fubadságos hirdetése, a% Or/%1fgnalt u.
„ su,palt usuJa is ftoliása vólt. Ismét� hogy 
�zen három Vallásoknák az egéfz· Orfzágbaa 
kö.zönséges,m· és minden-· akadály nélk.ill va• ·,

Dti. 

r . . 



4f� l'RoT�st .. _EKKL, Hr.st./Vl:i-GJ,\•� •• 
Jó hírdettetése é,s terjédést' vólt, 's minden 
Rendek az 6 fzapado, és h,e,bi:hen � hagyot,t '

. 

Vallásoknak· �leitól fogya bé-ye_tt �s gyalrn,r- _ 
lott fzokásában vóltak: m�llyert�i� a' Felség
tói .ai ö Hitektiek és Vallá1:okn_ak (zokott 
professiójáhan való meg-tartást: �ívánták. · 

, ;1 '.·· A' Kassai Gyillés· Végzés�ivel, mellytk, 
k_özzlll a.' V iillást iJleto Tzikkelyt most mind .. _ 
járt_ említénk, fel-mentek Bétsbe Illéshá1._� 
Jstv4n, - Píilrtlet Ily 'I amás, .Ű>trouith Jnd� 
rá1, és Ap�ny· Pál; .hol Máty;.).s HertzéggcÍ 
és_ �z, o Tanátsosaival újra tanátsk�zvá(l :; 
meg-kéfzilltek _ama' .nevezetes· Bécsi Béke s; 
1ég•. Tzikkely�i 1606-ban, _Junius' 23-dikán, 
�ez�s��gn_��l\i!!��Q, !�z-okuak meg-ta rtáso �

i fel9l, Cseh, é�- �or�a Orfzágok�f Austriai; 
· -�s a'. SiléziaLHertzegség, és a' Lusatz-iai Mar�

Jbionatus; más réfzrol pedig, Magyar O��
fzágnak mind a' ·két réfze.il álló Fo Remlei �
·v_ala mint Mátyás Hertzeg-i�, �ik_ ezek�e-k

· neveiket alá-írtak�- és petsétjP-ikkel·i• meg.
.. pers�telték: '(b}. melJyeket min_da.-:által tsa�
_akkor tartottak_ Mátyás Hertzeg és a' Bét�•

•. ben Jévo Bék-,esség -; kötok ,végk�ppen �eg
hat-ározattaknak, ha �:ieket' Botskai Istv.Án;, 

· . és a'. meJlettek lf v_� _Magyar: N em;_el hely_brrn•
. . '· . . . 

'· . �. � 

-. :: , '.(�), .Az · Or/z.ág'::- Tö,rvlriy líéh1yvl.. � . :- - , • : -·. ·· / ·· �.-i 



�� A' P�:01'.� 'YAl»riT1>Ry�NY.�·�.L�Ar�T. 4r,. 

�-�-agyándják_:�(�})"'· .1A' .minthogy, .l.e.hazatta .t�. 
v�1;1111�:• BJui.J3é:kes.s�g� öt,és, 1 ta��hak a�b��. 
a',.J3otskai_ .. nnllett, lévó. Orfz.--g� :R.endei ·k�t:- .·
s�ge.s . és I holllályos·. ért el�Q-,,m.<;md4sok�t,. __ 
�i�e.zetes.�� :�:-.,Y�llásr�l -való. 'fzikkely így_ 
álJí.�t:a.tott-m�g; �; ,.J3ési B.é}:tesség�9t�spen._.�_.,�. · 
n.-A' mi ·azé.rt ��= �YJallás':;d9.lgát: ille,ti:,, ell�i;it 
,,.1r�111 állván _"az: _elébbeni közönsége� R,en-. 
,,Ael�sek , sem a�; l 604.rl ik e"rz tendóbeli. n�. 
,,fo,1$,Ó T zik ��Jy_,:(miveJ �z Di�tán �ív,ül,, �?. 
,.,;�i:Orfzág' meg-egytzé$.e n;�lkul téte,tett. o-:
,.�_ da.; '-s ennél fogva ·e, 1et- i"s :tör_ölteti�){ 
.,.�-meg-határoztatott: Hogy, �;.·Js-áf�_ár ó .�eh 
,,_�ége'. előbbi. váJafzal.ier�«:1.t ;:,.a� ·melly�-�' 
.,, tartják ·magokat ú .J)rf?,�g�. R�n_dei :t�-r-�

' ,; mostani felelet�k-�en ,-.J •. :k�' Státusokat és, 
,·, Rendeket k-ö-zön�1gesen :, és ;azokat-is {\-i� 
,� Magy�r Orfzág'. . �i�ár�-in·: belol lakn-a/( .,

�- �al�mint a' Grófokat, Bárókat, Nemc:se� 
,, ke_t •; úgy. -a• .S . .zabad .Királyi és f>rivil-egi-' · , 
.,, áltt ,; '.a egyenesen a' Koronáho�. tartozó 
1, Várasokat,_ ·ismét M-agyar. O,rfzágnak vé_g-
,, helyeiben -_is a'. Magyar- Katonákat, _az 9-
,,.VaUáspkban, '1 .. Confessióikban 10h01, é$ 
• • , l  r ; • • • • •  

,., ,s<ih"' meg _nem .háborítja, • se . .mások által 
·,.:, l•• ;,, .\:.;,.-ii'r: ,., .,Dd, i� <." .;� 

'
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: . 4ió· .. ';-'PROTJÚT/ _EK�<lhs�?--vr: R/ 1 ;A. .
. 
l

,;1n'eg-hábo'títrat•fri ,- · é·s ·alqrdá'·J_yoztati'IP;·riem'. 
·,{éngedi' i ;h;a:nem, a,z �mlítet�' �inirideh S-tafü,./

·. ,,�sok: és ·Rc�de�·:Vallásáriák.fübados'.�g�yár
;,) korlá·sa :'érigedtÚik ,: 1�gy1Í,;tlr.dakáltal, 7iógj
�; a/. Rórtra:i :iiathÚika Paúdirldk 'Jefr'lmih/ :'�z
�' rie Úgyéit) es "hogy a' R.6i:naf 'Kath ólikti..'· 
,,'soknak '-Papf Rendje , Templomaik ,1 .Ék:.� 

· ,;-klésiak' meg· b:íntás nélkűl és fzabadságban•
;,légyenek� -�s nz�k, mel!yek··ezen zurza'va•'
,�ros idókberi tnind a' két réfztol 1"};.foglál-1

,;·tattak , · e·gy-il'l:ásnák :vffzfza·_:iJdattas�arúík�-
·-(dJ. Ezen 1 i Vallást illctó 'Tzil�kelynék ez''a',

réf�e rie�::··tetfiett ·a'· Botskai niellett-Ié'vo
(Jrfzág'- =R�de11ilek·:; absqite t amc;l prceiudiéi<T. 
Catlzolic"a:·,1.'i�dz'i;,n� Religioí,ú, · ár. ai ,' á' BM .. 
fhai ·fíátholiiia • -'P:álld1'• :séiAíne· néllrúi;. (ij j vel•
Járták bo.gy·'e�:örö'kk'év�ló ·vefzeked6s rtiag• . 

. vá fog· 1eóni::_'. mert a' Római Katholika :Ek.: 
klesiárrnk -rie!ti· tetfzvén az-� ·ha.gy Potestifo·S' 
Vallás; va1r';' n)át ·ei 'magaban�'is' sc5re'Irllé�e 
ván; az0n· ·ÉkkUsiának t �. de ·Jeg-kiis:��11 
dolgot:is leh.et úgy magyarázni, hogy abb'an 
á' Római-: Ekk'lésia m·aga· · meg _;s'értéséi' :gdn;
·dolh�tja (: ·tehát eun .sententiái-'a magyará
�a'tot ldv:áhtalf Mátyás Hertzegtol. · l;átváo
Mátyás' Hert�-�g, hogy ,a' Botskai réfzén lé•

...... 

• 1 



· A.·· PROT,, Y-A��-•J:ÖRVENYnA���-�pT •. ,4u
M{ht Rendekn�.l<. ·. és.· Statuspk,n�k, Jgazs;igok

. V.P!'l.;._ miyei .ta-g�dharatlaq ; ;<lol,,:,g , ,. b:ogy :�•
.B.;<;k.ességk9t!-Íspe,11; ypágos: bef{éqd�l kell,, éÍ
,·JÜ,r,-1 �.>: d.e.-.-:kül�mJ��-Q.-J� .'.�••.':B,o;t���i'. fzem'J.
!y�r9,�frtt.V:é��-�é���be n_ a:'. �a_t_��<?/t,f!.r ott- •r:e·g,
hqg'.y BotsJ�.a!!]{l'k

.
�:i: .J7�áfzAnó( .t?l1�,i '?.�&e,g-

1�ir�t- JófzágQ:�:b:a, ya,19. állí��;���'�' ' ,a<�·.!��
:fzár\ Képvi s.e!o� ;�lt:ali .y�t�t;��s-sAk -_v.égb,e�,,

:;» '!lihely,t . mim4tn'/p<u�to111.ók, ;.1Jl{lgátó.l B.olJlr.ai 
i;,,I Úr.tqi;, .-. is.• a,_'. .;w,e((�tt_e,_ Mvff.tát;- h.�lybe,i -/1;�-
.;,'lgya;tt«tnalq-: ( 9ua,_� .. J!rim,f!m,_:··;..o,11?f�ia ,. a/J- _. i��,o
. »rPt<tfl!Íl}o, :Rgf:s.Jsai.-.�f -.si�i ,a.d;�.atr��1fr/J,u.r Juu��t
4,_��t-ir;/icata) te:h,:_át; :Máty[ls .��rtleg a� feo n.f��
_,g_Q.,,-,1,�é.zségre „J!.ly'_ Magya_r�zó: .. hevele� -�-
.·�Olt,·:·.·:• 1,:,·,,\,.�.: .. ··�·· .,,· ,-:.·.,.._1•,t··•, .. \,,·��-·· .. ·"�· �,·,� ·/ .. -���,··.· ' 

1�,? ,1,i.;; Mi J'.dá:ty.á,� ,,,; 
0

Isteq� 1k-�gy��-1ip:i�6g�b.il
.;, �.ust riának; Er.t{�. fiertzeg�i 6s1:<1j\ �� �-e;, g_-es•
i,-,mérjü�,. �S1 ·•�1PiDd�n:el,11e�;,1l1.�i1.tl\. t_�dt_ára:,
f;;,,hogy, 1!1i�R�i'1a.', ;;T"eki r��fr.�1 �f-; � agy��g:q, .
-�, Ki.s _.Marj.a�,,Bo\�k,-a__i,.,_fs,w_�.itn��•-•-�s. ,r�(z,�n

. -;,,:lé.vo.: Magyaro� Q?-fi. ;�<?Y�t�j_:_-:,é,s ._ Bfz!q.,s_)_,
.,;,:·arV.éleh n_em rége_Á: tett:y-�g:zés.n��,�11t?,e1Jy
:::,/f:z-i:l�k.ely�fr.e ,n.��y�; S�pte_mb,e,: ,19 .. -: diké'n
· ,,,J�é:&dbtl' ktil,önqi ;Ír��p!tb�r:i 1i hcilnii � PP J:?í
�;:;::tá�_ok_at. ·-��-' ,vqflgps(tásokat._�.ív.ánna� �:'. d,é
.,., bizonyos: é�\f��k(k elei}?ep,1�dqtt .okp�, aj;;,
'.,. �,n _,, ez ;a' .. ,Y.égzés -� .. me !ly. Jllár:- végr.e haj
-;,·tatott � �11:·.a' .f�ls.éges C�áfzártc;'>l- is .meg-
0,�-erösíttetett:;- e'.,,fde_ meg-jobbítást·,. váltoi�



, 
r . 

14i. _-'1 'Pöi-r�sT.· EKtti.:.l'Hi;n-\· vc• ttJ ·;.,, · 
. �;'tatást ''.�aly "hóziáa'dá,i:' éi?eri�: nt1Ó�: ÍZ'e»
\, vedh.-�_iarirÚ1koká'étt ,.::.iü.i' =n;ind··azokat, 
-I� n.i iellyek;e_t�:.�z'.'f-s'é5 ;f z ik kelyriek _ utóls�,!fia-

' \'; k'afzári kí�űf :fe:1-hoztii'k.:;i. a' i'•l<!övétk-e-zMdo 
,;,·,D1éÚára; igazúihK f 'hogf ott· meg-lá:fia:s,·a-
-f,:O�ák? ;a_•::;mintho'g_y K'öv·etdl'ratrrfék-is, ·a�:fei
•!;�·Jyebb �ml'ített' okok_b-6f fhbicn;:meg égY,éz-

- 1·,1/'ten�k .. · �:A-'�+hf;p�d:Fg ;iz �J•és: TzikkeÍy!-·,it.
,. \ • • .. ' ' � 1 

i\;-tolsö '•fzi:ilü1rfa(•·meti-':'-:!,V-alá'mhit 0a-bban· a-z . 
• '- ·14;"emli't ett' t(eg'z:�sben· ni

0

i'ritleifrk:,·1ó -L-é'le1Kk.el
·,·.�;:folyt atÚitt'a'k fü'gy '·a'.zöW;T z í k:k-ely'nék'alól-

. -:.;·� ·sóbb 'fz1�kafz:áh•ís f ·n·eni··•valafoi„álrtoití.g•
· ;(&&1 · tét'effék 1 ·•éiák f n iúi!ern1 :;gz-ért .,, · b"óA ,;,,i,,..,

. ·}, iie�{l ': Ref'i'· �F j;) Vaíid1Jíb" t a)úiiik I gf'akbr.-.

. ·· �, /á.rában, és Templomoi6a,i ,ze háborgatJaJÚlt. 
l�dM·�Uyn�ldirie!lére 1é� !tiz�ú'>js:á:gáisil fzüksé •
• .,.:••ge·snek íÚIÚ.tli-' e'zeh ::Jlt-z�ú1Íi ír�sáv:at •'ii-pc• " • ·1 .• 
f f,'!f1'.ét'J0 evff1: ·meg'1 �'edfsítJtt; i ll.,e"i-lünkt"t:,,atl,o i,, .. ' 

:-:��'Kis Mií'�j.Ü Bötskai I1;�·áti>Ú{riiiikr és. r�fté.fl
n t;'álóRhak �' Jöv'thdob'tli 11/i W°Lrrloic·< 'á': bríÚJ�.,á
� ,/g'dsid úfl:l,l:.'.'litgút. K'őlt'·Bénbe:ni St>ptéan
v;:1•,búne=k':.12:;i�d.rkán· �;; 1 J 6ó6-·di•k: - Efztend&be .. a. 
�i?·�;:hE,���pp1én''Ál'i �agy_arók Mátyas·'.Ht-rize,g

.· 1iltal, ,f 'fiét'si' Bekességkötésnek• Vallást illc .. 
· �'o k-i�'fefé'.feE��e 1riézve � -:meg-neridesíttet'vén;.
• lliin'th�gy �h�fuéUy · dolgok-riak :. meg-jobbítá
-�át :;és;:-'1íe1yré ihozását, Mátyfls· :·Hertz�g-_ a'
-;k'ö'vetke�endö Diretára tette áltál-{ ok�is ,meg-
-:tgyezte.k_, ·a:bbán ·, .:.'éi a'.: 4(assa:iJ; Gyillésból-,



l' • i■ 

.A' P'aoir: V .A'.Lr'Töav.ÉNY',: Az.LAPOT.' ,em3 
me.J.ly -De-Óén1iber· ,i;;-diká� -1606-han t;irta� 
tbt-t ;· ,erre �-néz'v:é�'i-1 -a':.· magok ;kívánságokat 
fel-'küldötték', ,<mellybeo k-érték �· hogy ,.a'., 
\1JaUÁst illflö · Tz.i'kkelyb"e ,P_',e;z! a' 'Szó,. is .. ; 
1láÍuion;: �té:iretessék; ·h.9gy,;a•. Vallás�. fz�� 
-ll"ád: gyakórlása:'Hiég ·a1 F:ál:akon-i:s .fzintúgy.
;ineg- légye'n, '° :•m:int másun-�:·l· Ennekfelett.e, ·
ttgyan -azon···T"irkkelyben;· �',nfr utól v.agyooe
�\ :, Hőma'i Kath.vlíka•·_P.allá'I nai, sérelmé. ·11éJrir'i14
�1ind végig '.átáljáb.an ki-fz:iggatt_a&sék.:,�m f�

.... /\ ,',Lt);,: ;'·, ,' . ·

•' .. . .. J.,XXVI� §. _ 
• • • ,\.i : •' I 

Az ilfi.ofJ,-dilt efatmdönelr Vallárt, .i/léta l-'.s,, 
.. , .T::.iltlcelyirol ,. mellyóe,i a�•-.1Jék6ssiglrötésnei 
· Vallást illeta · végi1se 1 örv.énnytl meg-frii�

't:.síttetett. -· /í(Üömbbsig a':Bikáségkötéli1 ·
! , ·�.z.en Düeta! vég1.i,e lcödt:, i. ,1r: . , · · _,;_!>e�)
, •·,•,'A'' Bétil · B�kességköt·4�•- ·áo'Iga � ,:a:' ·•feli 
1yebb ki-tett okokból elo·Jfo:rdú'1'v-án az·"í-60·"!:�� 

. dlk Efzttindóbcli Posonyi• o'rfzág' Gyt'tlé'�é.n'�
li' ·Vallásról illy' Törvény- h�zattiitptt' ��-ll�<\ 
T�ikkellyben; -�, A' mi azé

0
rt' ·a' BétsÍ"'B;�t 

·,, kességkötes' el'so Tzikkelyét illeti:' Neín'ti!s
;·� Magyar Orfzág',Statusi t!s Relildei' ált'°dl ·/1.ve

. ;� geitetett,hogy iVallásri:ak gyakorlás� iúfod
1; a'· Báróknak'.··Grófokna'k'J,és 'Nemesekfrek� 
·;, mi_nd a' Szabad·· V:árosok.�ak ·és �z Orfzá_t:.
;�· rtak minden· S'tatusinák. 'é's' Rendeinek·.,- á' 

;, magok,- 'és„ a'·;·Királyr Kamara'· J·6í.zágai:..· ·: ..



, ....... . . ' PROTEST. EKKL. HtST,. Vk lt; ,:.. 
1, bap, nem·. külömben· Magyar Orfzáf:•v•g�

·. �;-helyein-is_ a' Magyar .Karonáknak ,. ·.kinek
�,-kin�k a'. :�aga VaUása .. és Confe:ssió:j.a ·, 
· hascnlöképpen a·'. ,Mezo, ';Városolrnuk: ,és
,, . . , ) 

, 

,;Faluknak �.,mellyek .:azt Ó!1ként és fi:!\�ad 
. 1';,tetfzések-fzerént· bé-akarják venl)i. 'i rtün,:.

· h:dtniitt fzabadosan meg- hagyattassék ��,:,és
;�: sf@ki:miri.deie� kö.zzúl /lOn.ak. faab�d · f.,ily"i
�/tatásáb-an �1. és --:- .. gyakor:!�s�P.<lll v alak'.�to_l
,, meg,neiakadály-ozt_as·sék•.-.;:.S.ot )ll)gy mng
;, eloztéssenek a' Státusok ,és Rendt!k kö.ztt
,, akármelly gyiÜölségek és vifzfza-vonások,
�-,-.hogy'--'· mindenik Vallásna·k. legyenek , �•

· ,'l/maga: ttiün lévo: E.lo'ljárói ,,.· ... vagy Super-.
,;.ipten<lensi;,.: az -��ndeltetett,��. •.. , .,· ... -\

- 1,{ �:.E�en Tzikkelyt, •válamint ezen Orfz_ág'
Gyűlése' több Tzi.kl�elyeit-i�., 11-dik.Mátyás,
,p;\r •c;k�or,_ Kirá,I_y,_egéCien ;helyben. hagyta,
-�� .. ;:.�z:. P�fz_ág\ .9,�_ncellariusa'.: Lépu BHint

· J,J'_�tr,�/ )>_üsp�-��'i:��ze _álta! �nn{ik rendi íze:-.
ref�t .Posonba:n. D�ce.mber 6-díkán 1608. ban\� •• " .J • • • • • • • • • 

• • • • h.i�adatta ·; aláír.ván neveket, . mint ezekben
P,��g-(!g_y�zo�, a'pi�tán jel_;�. ;óltt Pü s�ökók„
:�s __ ,-,- OrizAg' �áf�lps Ul"ai-, úgymint: a' l,{ar-
4i��li• és_�_fz_tergorni Ersek .'s az Orf.zág' Pri
má�a, . H'orgJt.r; .. F,erent,; ;_ ,· .:fváprágyi De,neter 
Kalotsai. Ers�k , lJratÚlich- -�imor,. Zágrábi , 
Ergeli Ji'�re,,lt,;, Vefzprémi,. Lépe.iBálint Nyi_t• 
rai, _ Alma,sy .f.ol_ V�t.ai, ,-Demitropith�J�ét�r 



_ A' PR<:>T·-.rV:1-h.;.Ti:!!lx��v�,.�-H�r.<rl'. ;_4!5 
-��t�i -�· Bu'ov,Jt'f, ,Ad,át,:1s,, .C��:P�4i ,: ]YlaUl}ffJ:

· _Gyp:gr.: :Tin.�i11L..,r ,_ '!,'�l(.gdh:.f.á.p.01.:_ ijos11ya_L,
"jrl,aj!:�i1_1y: L,Y��á -S�.�rt!.mi; f.ö_�pQ�.�.�-·: T9v,_ábi
·bá:. �r:óf J_lír:J"h�fr,i' -!f.�vá,�- �,sidor i tl�p1áp •-.-�
.Gr-qf:-;.,4rdödi :,Ta1T1fi1 Horv�t,: Qrfzági, Bán;,

• • . ( .l 
• .. 1 . • -· - · -· • 

-P.!''l'o,m_ai-_D,,:{'ge,,! h/ .6pl,_.1l-i Qr,f:záf :.Jlírá.ja,,,.é1
.t.9�b,el_( ·;. �ik_.:�zpn· Di_retán jeleJJ,-vóluk.- h··: 

V;;n,:A: Bétsi_;ij1�!t�ségköté�': I-�o,):zikkelyér
he,n ,., .és· ;a'· �1i,11L�z ;-:9.fztán:�:2!·: J-.60:a��ik; ECz:
l�t!do.héli Diretá�: :'f�i:Y:énpyf:!�l�_t:e.u, :Vél,D

,Pliori_vo.s ki,i.l;ö�bb�ég�_i: 1M �r-t HJílh�a' ·Pi-��!!
�-i Jle�ességkötésn.�k; ._s:e :nagy.ob:� �_rót.o_�� -
,ap.h�t.ott, se. ,e.rejé,t- el-n_em v,.e.he!t� �·:s:5.01.:f
f.Ú r.,<,lr1}�ent.óm_p� b{:ln.1:m � g�n �m-,;Y,<}\��rt�l Qil�\M
p�\r.P,azé(ltál, _mi vt'l,. _qJinq lf 1-/!�;: lf.f!-,</alp!{p !, '
Bf_lreJigltiJt o .fefL )<!e;, ;iguz.(tot !� J1,,efr,i-�{lyek.be,n.,, q'
do'&ot ,- hogy ..f��Ql:_l;,;en. l�v�n,, b�lmi, nf:hé�-��
gekrol meg, egye_z��nek, :�s J11.i-v.;e,!:mi�� .at
két: nff z jelr;n �ól�):;l_�hát; k·q�a:�arattfil · tehek
tek�i � jobbíttá5:o�At ,,.��•. �j eyth9g_y ·tette_k. is? 

Merl a-' Bétlli &'cike�égköté�l>.c:_�: a:.,y alláf faa
bad gyak,orláshéli ju� tsak.a: ��_gy ,U.raknak,
1\ faabad és p_riy_i_legj_áln_.Kor�)l_áh.�z ta-i:-toz4
Y.�ro·!ioknak., adé)t,9,t t.:;de az„ 16os-di,k_ f/zt�n c\ö:: 

� . . . . . ' 

��H .E>iaet,a ezt -� ':Ji'11lukra ... i�·, ki,-icr;je.f z\�\te., 
�- \Í'l.' BéÚi B6ke1égköté1,').� so . .- t.�.�k��ly.e� . 
Végéról o�k. a�. k_i-fejezése�-, ah;:9,�, {ame,i 
pra:cudicio ·_ Catholic� .llomana Eccle, ia! ,: ..!., .az 
a_z„ ll' !{_o·ma..i, :Jfa_t�9_1ilta EUr!é,sia' fértlnu nil-' 
if!,l, egéfzen ki- h-agyattattak a• ,Piat4n i 



ri,, .·•·pio·H:$T;··Ei(Ii!'Rrs·fiy{ 'R, 1 ·,\ 

liiive'f Üua; k� '()r'rzág ; · ··iiogy'· az· iHv' · Cl a�:.·
'5Ül'ák '•t1s'oJ<- 1. 1vi"rzrza:�)�bnásoknak · lennén:ek

"tlfo'v�Í ·a··g�'d��tó'f : i 'de m�i ·a•z-ért·-is -;�:rni-vel
· Tp.;y· '1hiriiljaí-'t n��m··· vólt· �lna· ,.tökélletes a'

•VilÚ.sbeÚ: f.thbaclsá'g':: rifösi-:pediit ·azonn· i;_
�yek�ztek. :t- ·it·dgy"''JriÜid1')j/�,'három•-:.'-ValJás
el!yfo'rnÚ jus's�l'bírjo'ri/·i Sot-eze;..:l C!ausidá�
�•áf fogvá; �gy·lJ'eheteh'' goiid-Ólk·odil'i /hogy

. '"iz�n. ·i�s;éf-.-ÁrHcálu'sban"bák: ''á'. Pröt�s.íábs
Vallás' fZ:ál:lad�ágá· e'rffríúetilf-meg: :_ m·ost p·ek
róig· · •\. :K-atholtka .-.Valla�i.1isi :f.ii'n-t·e olly'·· bá�

• • • • 
• • 1 ' (-; • 1ors?'�b:i .á'ká'itaU :hél'yft'.eztet'1W(: min't� ·a-z E�.

_. v ari8elikált :Íé•s' Re'fötmát� "Vallások'éi t'; ' 1 '�i.
. lm'ind a 1 'fü.,J.6infö1'hözHrk'il' ''i'ör-'vényt', l!lehl
, t-sak -�·•·'kit'· hitii.I�órkt: ·Ezbn-· :okokból-- fehat .,
'fs,1in'ég �bb'óJ;j9 f ·li'i>gy,.·ígaz az, · ·a'· mit' Má�
1yás iHcrtúg·; írf''ijz·'. t,; '•Ma·gyatázó Levt"lé
bc-ri ;·'hogy' iaio·h·Jü.fejezé•ek.nem roÍzfz· L�
i�kk'él i e, 1 tsalardql' t�teüek. '4' ,Béhi· ·Bek·és.�
ségkötés' 1'�,o Tii,kkeryébd t'·. ezért: vég·t>zl
1eteÍ� � ·h�gy mind ·a'. ·haronj Vallásnak' k'ülö-.
fi ös 'E_lölj,.ir.őil/ ligjemlt;!; ; _. éi, ::az,ok.- közzú�
égyi'k-i•'. ·a' ; lfrásilHol Lne ·.fü'ggjö"h-;, !: -•s:·,;olly�
�Ocforitása; · légy'eii' eg_yiknek: �!'. b\',Íii:t · �•-i·m�:

stkhak°.:'',i\livel · így gondalták, !}H>g)'·ii' ;Stdtu,l
.i-'oi ·u Rc-e11.de-A: lc�r.tt'· 'müúJe'li' t�ri1.löl-1ige!t,· el tá:.
tio�tath.atnak·, · mellyek·! _;p:echg /meg •}ettek
tróJna �---ha a' Kath-olik-us ·iPap·ság a'' más -Val�
fason 'Jévo··I.:elki ·PáTztorokat· vis-itálta·, '� ro-



• A' PaoTY v:.ii.i1tö-a-v-iíh-:r�(h't.:<;lí-0T. 4·�7.
··gulát tá,;'·•·is,\·a� \�má� ·v állás�1i-e1ti.,,frgy�t\ '.',.f'_
· m:aga' ·Sze'nr>Sz�kere ·:hrl)r�,�jvö'ltta:•·> '\ -M�g
·/e�:-; a' k üledh1eg:\. ii'.,:,iaiFi·' 'ket -�T-zikkeJy
-·-koitt � · ··hogy-:,ái •Bérs'i'he·n· · �tuilt· ·;fi',•.�· T,ijúirr6l
•van' 'fzó,, ho:g-yr-�ren•k-if-nefu/ hábo.rg.at �·:'·'(Ítt
-nem·-is' :eng:ed"�háoorgatt-atni> V:iil1á1ában �i 1 · ,a'.
· Poaonyiban -p·t�di�·:az·:tgijt-.. :O,;fidg'' S ra� usi�-i�
•·Jrözönségeserf: á-�- KiráUj-ái11 e·gyüt-t•·.az't · ... vé-

. :rgez-ték �r.�·hogy :a'.<\fallás'' Pzab"f!ds-ága:imi,nd��
;11uit: :n.eg,)egyen-.í •l.;-i- A'· ·Béi•··i' BékFss,égli:8. 
: lesl:ien tsák azö�nak . :a'· l\l á1gn�so�rrüi'k; ;..;Nij. 
,·1fresekne�·,,�s.<V.ár-0•0k(:j.ak tn'g·edtéti1k 'fzaba\l 
'Nállásheli,cúyak.tórlás ;; .. -,i'·:C'méllj.�k· ·Magyár 
-.Orfza:gban;; belo.t�lwgyl'!,�k�:, É•iittrd· arri;b,tuf" 
--R't1m·�tJ:ü'dga'r.iár-)áoiuTJi;.e--ii,i'Ún't.ú,il-ő� a�• -Pö-.
·l'ODyi ·:Drktani.ir·.f::ineg- f.ioríttás·t :eg�fz�n.
-1'i-,hagyt:l ;,l! :lÜer.r:ia':_ :Magy.c:1rok-' .p:nraf.i.iból
-éfa1:-é: vette ir!hogy. a� ,.Bé•keuégköt·ést 'tgyi�
.ez :a-:: Claus.uJ-.if: t.efz\· lio�áLy.9:s.s·á:,,·'és k 6fsi.
-ges ,értt>lmfi-y<é\}•)�.-:s,. magáv.-al \�Henkeiove •.
:Nem· á!Jhatc>'tt�meg ·ogyan�i� 'ez:·.�· 'Cláusul�
-�zal, ·a· m'i- ·van a'. Béui. Békes�égki:>tés 9·,

,.és', -10-dik. Tzikk�Hyeiben·',:- hogy;· ,t, :i;_;� :()
Feliége Magyar .. O,fiágot , /1 tU ehes tart/,.

i.aott :·: 2.tVtumúityokat. ,. _ ,i,gymint , �cl,woriiát •
-Cnoatiát .b·:Dálmát:iiót ,.ftületet! Magy,arokJ,
�agy. Mag.yar . .Orfiághoa _ lciJ.ttetett · Nemutelc
,dltalr iga.igat;�. \-.· Tovább.ti;-. hogj: ··qa Or� .. 
fr.'ágilak IÍagyolió· él .iiueh.ó.:._Xij�t#geit ,. •• ki-



•. 4.is ::; r�P:r��T.-EKKL�.-H��.'f.:,vc.a�z • � ·. 
•�fl,l1valólcat„i.fi (..dj�igy -(i' C,,;pat íqia,:�at�fs); ,.é.'-, �{'-•

' . \ .• , . . . . 
'.��6helye��UJ·lé�;C<!�nienrlání'ágo!tat':.;.isr,::.Ma-

:_ :
l,1,V.<f.rokp/lk ::!i ·i!,,0!4iájok.i Jr.�tee'tettlVemz�tek.l,,öl
:V..z(f. qlk�lmq.,toJ.,,Embereltne_k. adja ,., .sim,m_i:Arli,. 

. .,J,q,n�,icet:.<i,';: Ya�,á.s, köztt nern_ .tévén .. ,� N t� 
',�lll}�t .ezJ :W.�.g• ii1,zal;-is.,"hogy\a', ,l<ighelyelt-

.. i!ef!:;: a' •· líat911.á{rn.fl_�-fzabad, !·,Vf!llá..1 · gyaJror:l�
•lfQK 1ligyen,i,•:í1,\ D)it pedig a� Bétsi Béke.slég
.kö;tés.,eh_o .t?,J1'-lfely:� mé�fha.tár.ozo.tt:;Jm.t:xt 

.M�;11y9.r,· 0r.f�á,g11ó,: •�tart.ozó:.:; Vég �:helyek 
�Sc'lavoniál>�rt ,;�s.·. D�lmat,;iaban . .; iS.1 v:oltak � 
Hlíl� h�t ,•\sél,�)1trq · ;lmb#,u.m< ,.Reghi „Bu.ngarir:e, 
·.v.�gy. :Magya;r. ,.Orfzáf. h'atátá�.� :bélöl', letc�•

· ,:y.�Uásnall. ·iÍZíl�ad-: gyatt.orlá:s-a, �1 úgy a':,·Ma-
gy,ar,; 0rfz4g-\-.l:tal4r:án ·.,:.(',de .. a'., Mag_ya« ,.,-Or·
:fz�ghoz köm,,t�tl. Yéghelyekben; lév.ó; �'ato-.
i�.a',ágna..k;,· tiielly.:.:a'.; hár;om- '.Vallást· .kö,i,e,t�
,��•�· óhal.m-.t•zJa.�ésilodzte ,'(•·nem vólc- VaUá'I•
. l>�li 'faah<JdságitJ i:�. Nem állh:at .ez meg az;.

. _zakis ,i hógy · .azoQ. ,:Városa/c5an,, légyen faa-.
/ · ,bad: Vallásbeli ,gyakqrlái�,,·!melo/ek egyeneu'i• 

,.4� $.or.onál,o.z,Yt.arto.:úJalt ; .. ,. mi vel:•a•· Sclravo� 
1n.iáb.an: .és · Groa1iában 's ;Dalmátziában Jévo 
-YiÍrosok-is a' Koronához tartoznak. ·.,-.. ·.

• -. �·..:.·�· Az. ezekboJ. fzármazhat(j Nehézsége·ket
.�btka.:ván a� Posonl Dire ·.hár:ít.ni, · azt• vé-. 

· g��lc !l� Nemest:lc.rlt é1 Vralct6l , .. hogy azok
a'::jnqgok, ef1:'· K�inar.'a Jóftág«iban. ·, ( sui s et F:is.- '
cl boQis');i-Fzabadori gyákorolják_: a�. Vallást.



A\ PRoT:.·v.At. :TöRvÉ��·:ÁLt::Ú\l:IT. �I!·

M·ivel ipedig ·-a':·,Betsi ···T;.ikkely�k ·•fzér;rtl
(io "Tzikk-� at Di•éeta-•is-; el' .. \iégezte\'.cJ,hgr
mirúlÚi ·. nagyobb !éJ:· ltiisébb lilva'toto!ta't a: 

, 'Pr·olt>estánso
0
h .J-is, visélhessen�k; e's:.:·jófzág·o:k a't

· hír.hassanak· a� -Sélavo11iai" Ytiüúolcban-il-i (1-i
T�ikk. Anni· 160s) •Játni' va'ra-: �-�hóiy0 Sc'lai

\>ént'.iábári: ,' ·' 'és· •egy eb: :M�gya�,: '.."K-orohá°h'ó�-
1\:ött'etett :or

.
fzágt>kban-is', :in-inaen: iNem��ek·J

óek · és trrak nak Ííté
g 

� engedrbt�ft' i<·v aúa�'
gyakorlása\ :•'Jra: iot-t a' magok} jőfz'ága

0

llrh'i,lf'vó/,
tak.::· . .:.2: Ezért ieÚ>a·z·-is(·hogy'.'�; B°ltsi:jBéi'
k·es'é

g
Í,;ötés' -I�so Tzikkelyériek :ez�n' fzav1iÜ?

Immedi·ate ·ad- C<iro-,iam ·speétt1ntia · Oppida; ('�{t
a:Z·;·., a' mell_y : :v árosök ·-egy_ene·,e·n a', �,drdl
n·ti-io·� ürtoznak ,: · a' Posní� IJireta'; vi1ágö�
sabbao így t:ette�ki :::a• PároJo!tnak '. is il'iai
lk/r'ndt, mdlyélr'�' Yállást 01tUnt·öt.vif%ilr,---á·1·
rialt gyalror,ása ftáh-addá h'agyattatil,, \· 1 U gyia'ti
erre mutat"az�ís, hogy ·midőn a\8étsl T�í�:
�'elly ben így ··van: a' St�t�1uÚéat l,- ReÍtdt�
lrd 1rö1.öniigesm i.r egrenklllt; kik: Mag'ya'f. -'Or�

. fiág,ialr 'határin belol lalrnalc' (' Otitne.s et. siil;- -

gulo.í · Status d' · Ordínu ·iÍltr� ambituiif Regi,i
Buizgarite_· solum e.ri,tentú J ta;· :P'ósbrii' Dfaf..
ta::-·ezt így tette a·' Vallást illeto:· Tzikk eÍy�
be_:· .Nemes Magyar Orfzág' ·Re_,Úid' 'és.-St;i„
't;,_Ú: ált'al el-vége;.tei_et't, h�gf „ a' P allá1 '-· gf_J. ·
ltorlá.ra . a.z Or:J.zág' minden Stáiuiaira Is Re,Í� 
dtire ,,b.vefiabaddá hagyattQtótt. Ebböl 'BY,, ..



.,.� .T PR�1'BS.T;-,-EKt_L·," Jil.S;'F�·Nt R-�-: ·.'.\ 
J�b�t .:�k�•�•odnh�· . .J' · Pó.,_Cllli .. 16ós- diJ� Ef_g� 

. . . 1 • . 

tendob.el_i . Di:re�árt-: azokna_k . a·. ,Státusok1;1.a�: 
és Renclekn:�k enge.dtetrtt -:meg- miade.niltt 
a,'. :Y„1Hás:Jz,aJ>i\tl,,gyakorlása ,;:,a· .k.iJ{- itt _dtli-,f 
l,,erpÍ.L�k",,:,.J .. Y,agy. •ia\ kih,., Magy.sir::Orfzágna�
S_t�JUSi,/s.�R�n.dei :; 1igy ;e:• e�e:n:n f Diretá1_1 
.fj;,:<f?d_( T.•rnáf:,: -�-:;�cl'1'!90.i.ai .,··; Di!lQJátzi:aJ „
t�:;.}:Jor:vát�.--Prf�.4g_i · Bá�

-
.� :is. .-.:a:·; _több,• e�en 

Q�ffágokb�lj;l\p,v,t;tfk.!\el. qeHb,er.áltak; .mert

·{lz,qk�i• Magy�r\ (),°,{zági-_�t-�tµsok _és.� endt"k,_
,: ,ki� .. közzyt,.nérnei_ly:e_k. .. ,-�')3éts.i Békessé·g"!
�9t�,P�A�}�-.J�Í�\1 .. _vólt��'.: ,:· ��hát· ·a· Posoni
Piá:ta .ezen Qrf.��g.okba� .. -_i.s_ .fzabaddá tette 
!l,;.;Y.allá{ gy_ah,q.r.}ás_Jt!· �,-JJt-ólsó és neveze
_tes .. k_ülöm�.ség �":;�étsi-Bé�ességk ötés' és Po"' 
ij:>ni P,i�t�_•_,tsó::·1'2d�k�lyeiben még az-is • 
hogy·. amann.i.k ;az elején� lévo. ez�n senten-. \ . . . ' .. . . .. . 

�j�: Non pbfla!!-,Üb.us p_ro tempor,e Constitutio-
,_z._i�Ü�· pub?�c�1_ l".:·_/f'_fl -,.Repli��Úont. riferun�,
.a· fot<?Di �-s8·.·_Tzikkelyból egyátaljában ki-:

_hagyatotq. j�Uehet a' l{assai Gyúlésben min� 
_B�tskai ,. miqd. a' Rendek. �zt helyben-_hagy-. 
.ták ;.· . �anern. �: ;�,as_sai I Gyúl és.tol fogva-��-

.. �_Ó!!)l)f.: Dire.tájg ,etrol jobban gondolkodván.;
éfzre •·V�_tték .- , nem, tsak� a' Protestánso�, 
��n�� ·a• Kat4,0Íj_kus Aryafi;k.i�, hogy �zek 
Jtét:1ége1. ért�1�t(befzédek . lévén , .atóbb-í� 
·yfr�fza-vonásra_ a,dnak alkalmatosságot ;_, -'��
hái ·_jobbnak,°.ítélték ._�géfa:�n ki.•:�agyni, �zqn
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';l;"zik.ke lyhól,,! .· �e-tly!il: .,f :Yallá��� :f!é%.'1� ! <1fi 
eg-éfz .:.Prf z�g �, �efz,� .. <. �• �inthqgy!��}.t;���P..<?.-i 
is ollx;.1vifzfzajkod�. indúJ.at� �"�' 1rp4� V aH�i 
100„ l�vok · h�b�rgatás�r� .k�lz.,;f'Pl�i:,r ,,.�•;)\.A•
f ijét�i Tzik�elyQ�k,. .e.m,Jit,�HJz11:rait, ( h�i 
oemha ·.Mátyás .. Hei:tzegnek 1�:�q-� .. \ ,deplará-.
�ása, ) .ma.gy�rázás,a,.által, m.eg.Jmr,r�ttne.k_la.t; 
�*· �agát,,, hogy,,az,on Béke��fgtö;�s'·.J'�i.1\-;

. b_elyeire né�ve .o:i.indcmek io"ri,fid's;a�a, su��i 
�;Z az:: ·tifzta, �élekkel vitette.k",v{g�·eµ), ígY,

1

«Jené: �, v·agynak u�yan a' _ _Pro:te,;t�n� y �,r 
,:,, lás ellen tett .�émelly Végz�sct�·s' <;\� ,O?;o�J 

· p ezek ellent �em· á\lv.án, .Ö Felsége:a' m���, 
"· pL valamelly Resolutiója fz�ré�t;,_pt�nth-c;>g.Y.. 1, magok-is a' Magyarok arra fárpafikodtak_ l'
:,, hogy senkit Magyar O.rfzág_on. ,t y;a}l1�é�f 
.n�m háborgat, sot mind,eneknek fzap�d 
)'allásbe.H gya�o'rl.ás ENGEiJ?T;E-'.t��.( l]lf_f-� 
,.., PERMITTJTUR világosa·n vpgyon) ,;-.. 
. . . . . . . . . ' l. . . U gy �n e bböl � hogy ·Tolerátá,zalt, nem 'p_'e4ig 
:az .�JUS által-is, .. rég,m' meg,fúu'd&Út Vallás'..:.

- • • • l • • • \ • • 

· 111ak gondolhatná- v�laki a' _PrAtestans_ Yat-
lást, és a· mefly'-tsak �· ·B_etsí}l·��·ess�g-�-�-" 
. tésbe� tett engedt:ietn:··�dá1. �éflett.,'á'I(á.z. ö:i
Jzágban; holo!t. itt:, tsak l. 1�9,vá)év9' �?.-·
. ttönséges régi fzokott jussábari· é� ususában. 
valóban meg- �.rósítetést kívá�. ·a·� ! Orfzág a',

t,Prot�stáns·YalÍás�� � :_neni, �edig.olly, .v{g
zést, meUy tsa.k .,en;gedelem formát mutat. 

�.Kü�ö_mben-is, ·a· 'Bétsi Kötésb�n. 'á'z bdiá�'. 



" ·Ú• , .. P1úI-rE's1-. l!:ic:x�::ii,st'.·'7L' !l; S 'A

Réiidél ·-_ mirid:: k•: � há'rom'(VaHáuÍak' ,-;,ty�rtiti
fza,�a�1ágof'kív�óták 'efzk.öz·�fn�:::. :meh'·o'Jly' 
i"d('j' vó-it· ékk'or",!':hog.f .t'rre_. a' ·Római. 'Kat-· 
hölika-, Vallásn�:k 

1

fzinti-'ólly :fzokség�· vóft· 
, nünt a' 'kéf ;i>�o·t;éstáns·· EkkJe�iáknak :: ·úgy. 
de·' �-z : J 66,(dik: Eízterid0.beli '·utolsó ··t .zi k;.� 
k·eli,' ' '"7áláinitif a' Lajoséi•r· és mások �is, 
tsák a' ·_Pt'ót�stáns' VaII.ü· ellen· 'vóltak':írva·'f
ha ·azért·az': �lébb-is·_ említett;· nori objlanti� 
/uú pro (t�dip�Fi.] 'O'unsh'

t

atio�ibus , 's. a' ·t� 
tilt"g-hagyif·:vblría:_ �·· .. Törven_ytevésbéó · _a�
Orlzág•; 11.i"'zal :;? Pró:resr-áris Vallást a'. Ró.: 
mar KÓ.tb·ólrká:tól 'liülön· fzákafztotta volna, 'és 
ii'� :Sérsf i_B·dJies·s;gkö·t�li-sö iTzil\kelyet; ér.; 
tették· ··v6Jria. ts�k ;/:· Protestáns VallásróC 
f.zoll�rii � ·m�Jly a�· Odz,1,í{ tzélja é� drcLnd� 
tiója :eHef _'vólt'.; minthógy ·a.z, mint ,:oda 
fellyt.>'bb Uitua ,,; �· Katholik� Ekklésiáhak-is 
Jz1ht riigjr" liér� .á' fz,abadsagát, mint a'. ké_t
·Proiestáns Vairásnak. Ezen ki - fejezés ,"is:
pr�: iemp���- ,:, kettes .értdn1t1 lehet'; ··mert 
az.i-is'" tehe'r

.
'i',:· a.i előbbt:ni Rmr!eliuk, de áz't 

i� ·: Ei id8 /úrint ellmí - nem állván azok a' 
Rendéll.u:!t'} "'e' pedig azt láttiltnék fel- ten• 

·ifi', hogy; tehát; még v�lql�a >llent-álihatnalc,
. ·_ a'· �i 'külömben ellenkezne azzal� _·a'·,mi 
. ·ugyan 'ezen. Tzi.kke)ybeÍf '.yan : . -iV�sqúa'rn 

. et_ mmquam. ,i.rbabit ; _az'.: az : 10h01 é:s' 'ú,ha 

: 1Jem .háóor&·ai. 1;nlrit 'á_'.· 1:. all,üában. '. _ • ' . · 
-:;. .• · • 1• ' ·, · • · ,.. · · · ' ., 1 • M'inlhogy 
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••t;· Minthogy tehát a' Po1onyi D�retára reá

\'.olt bízva, , hogy -úgy igazitson•� el minden
Tzikkelyekben •lévo nehézségeket , hogy
meg�tessék, hogy 'mindenek óouajide vagy
jó .,Lélekkel :végeztettek-: jobbnak ítelte a'
Bétsiköt�s• .elejét::il{i-hag/n! , .. é, tsak •.ezen
kezdeni·:· Deiibutttufn. est 'ptr Status· et Or-:.. .
dines s' ·a' -t,:·•minthogy az· űr.faág - nagy
Lelkű. Statusihoz és Rendeihez· éppen ·tsak
ig.v iUett: olly' Materiában kezdeni a' ·V €g-.
fést� ' · · ·1 � 

., '.-1��):..-,�r\ �·,·� ... t., ... �\,· �-!. 
.,: Ekképpen mene tökéHetti,ségre :-a�· -Bé
-tsi' Békességkötésnek dolga .a'• Po·sonyi ·. Di
·letán, melJyen: ugyan a.io�. · Felelt, vólta!t j�
Jen •a' mellrtlt B-ét.sben; kik m-ivel,ab hah\. egy:.
gye.itek-meg, . hogy .még ·egy.fze-r.· f:zembe\. 

1 j_�vén az Orfzág' Gyi'tlé1én� minden. nehé-i
ségeket -el. hárítsanak : a' Posoni ·. Diret� 
ugy·.:kell nézni;·. mint · a' Bétsi'' Bifr.essé.gkö
tt.mel, .t>al6sá°&vs é.r au.al hasonl<i ereja. RI-.. · 

ftét-. Azért mondja Il-dik Mátyás Király, 
ezen· Diretát meg.erosítö Levelében·:. "f!'t-,.

-#-Um �it Statihus - d Ordiriihus : ante ; oinni11 
.4rticuloi , Pienrit1lks: in accuratam ·Dr.liliera
tionem reauumu�:�_ :po11derare; ac in. úr-tana. 
-.n:z.ethodum, .Perpetuo: ,valituros; · redig,re u 
·�; ai :· ,, Tetfzeit az Orf.zág,' Rendeinek · és
,� St'atusainak. mindenek elott a' Bétsi Tzil\.
.�-�elyeket .aJ rólok vol.taképpen, val•· ta-

E • 
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f· _j 

•·

. 

_ .  -4�·_4 •· : ·PBOTEsT;:E1t'RL· •. iHisT:,-VL- lt; ·· t-

,;. náukoz·á"sra: ismét e lő·,, 1tenn i: ,' 'meg·� fon
,.;-t.olni � · és,-bizonyo• rendbe :fzedni ,-fhogy· 
�; _azoknak.- ereje'. öri::.kké tartó lenne H.� 1 ! De 

·· maga á� Orfzág'-':is azt•akarta�. hogy örök�
�évaló légyeri- ; ezen: Vallásbéli ,· végzés.;
mellyr,� · n'ézve. könyörgött•�• i az e'géfz. :Qi·
-eta , a! Királynak- ,- hogy ezen Vallásbéli
-v_égzést m:inci maga meg�tártsa·., mind min-

. ,deQekkel ,meg-:tartassa ;·, mellyet · •Mátyás
a-z _ö Diplomájában' ekképpen _-jegyzett-fe_l e
Quibu1 rite peracti1_, supplicavr:runt Maie.r:ta-

.. ti nostr.e Stat141, et Ordim:rhumiLl.ime ',�i qua• 
té;zus fupr<f '(iictoC1·Aiticulo1- Viennenu.r•,: ali:
.o,qllt de. lfl)Vő' ·etitim prg tempori:, conditíone 
.e.t rr:r;um stat-a ,; ,: •ommun.i omllium delibúati-

• r 
� 

�ie sanctos,·�t.,c.011_clu101
1 ., omniaque et sing1l-

Ja in _eis éo1tt.eil�a, . rtltoi � gratoi; et. aecep�a 
1haóentt1,;- ·rM1trull!qae ·Regiam .Consmsum:_ i/,.,, 
„líf .pr�b�ntu. 'P,le_mmter acceptaret ilt.ie.tori��te 

· -'IJ(),rtra, JJ.egitz- -approóare, confirmare, -�atqae
'•_fa,_n _l!,01.,{.ip•sf,-herligne. obiervare j qüam �pé( 
.1,Lio1:,r•(fu:1tum . .iilterest ,- fi,:miter -ohservari :fa
i<:�"� :dig11aremur.:- ·az az „ Mellyek iJJy' •mó.. - :,,.don ·végre- ,-hajtatván ;. a':.- 3tatUsok és Ren-

. 1„ dek · a'· -m í f e.lségünk n�k -,alázatosan .,ese
;,, deztek �- hpg;y,;a}; f�llyebb; .e.nilített Bétsi,
;,;-:, és; ,mégn·at.o� ;Tzikkelyeket � i,.-, meUyek 
.,, a': mosJaQJ : kórny\ilállás_ok' .-'.e.és dolgok.' 
,n állapgtjáh�z:. képest ,. 1;, •minaen�lme� . ��-
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.i,,z.önség.eí tanátskozásával újolag . hozattat-· 
:,, tak és végeztettek,>· 6s mind a1.okat mel• 
;,,. lyek azokban bé. foglaltatnak :,

. mint bizo
l>t,.nyos, -.ke,pvdlu, és tetfzö dolgokat a•· mi 

. .,., Kir-ály_h meg•·•-�egyeiésünk�t hozzájok ad
" ván. kt:gyelmessen . 'd ;.:fogadni, · Király,i . 

·,,hatalmunkkal helyben-hagyni, n1eg-.erósí�
·,, teni_ ; , és:,,, mind. magu,nk. kegyelmesen
i„ meg-tartani; -· mind �ások. által; kiket ez 
��, illet.; ; -állandóul nieg,,. tartatni: méltóztat-
;, n-ánk •�.·., :., :�::ó·� .., .. ... '.·: · 1';·:--r•:�) 

· Minc,lezekból látni valö·,· hogy -,a� Bé
.t�i B�keué�kötés, . melly:.az 160.s-dik, .efa
,t_endóbeli:-, Dia:tán ; nagyobb 1.,·sole_nnitássál 
.újra q1eg-erósítetett , . 0Uy1 kötelezo. értijtl·, 
iés .. az egél'z Nemzet_: bolpogság-ának .'1 l?ol; . · 
..gári ju�sának_ és fzabadságának ollyao�ofz
Jopa, mellynél .er6sebbhc-z: ·.egyikunk---��m, 
réigaf�kodhatik; .'.1 a· meJJy Fél: ·e�t,. vagy
.egy _yagy. .m-á:s .tekintetben· ·meg-akarja· :Ja ... 
gaJni :, · ,a�- az: Orfaág': Constitutióját:.és,..-Ieg
fundamentomosabb Törvényét· akarj'a :me,g
_rontani ·.'s fel-forgatni.. Kolönösen . .1 issp.edig 
,láthatjuk ezen Békeuégkötés' hisÚ:>.riájából 
és .. ki-fejezéseib.ql ,, hogy- -az:. Orfzág · és �-a• 
.&ir�Jy .. �pp�n .. ,.-.PlJy' � .fzabadságba �kar,t-.ák 

'a'.. Protestán_s Vallást helyheztetní, mint·.·.-á' 
._C_athoJica :Vallá_s_t. :- . ,mert_ a' .hol a' ,mi, .Tö.r. .. 
. ,,vényeinkben ez,�·- ki-fejezéS;·.:van·!':'&Statiu 

E e· -� 

' 

l 



_ •tt · Ordints Rcgni ,: a;z_ az: n: :Otfiág' Statuii lr
,Rendi:i, .ott ézen:. közi1nségcs :-ki�feíezésekkel 

· -ls. Cla�sulákkal, mind : a'_. 'Catholicus · ·mind
ia' 'Protestáns) ,Státusok- és': Rendek ·együtt
értetnek: ú�ydeLa', -Bétsi B-é.kesséikötés é, 

· iez J.ÓOS,- dik _efzteudóbeli -J.-•s'O Tzikkelyek„

 _ 

• "ben, ;az:- Orjiág -� tatusinalc :ú ·-Rt;1ddllek ;1,i}�
_ 1:r.ömégesen ; ,;; éi. qy·enl.-ént - ii' vólt- a'. réndd

� · : :ve·;·. hogy, -a�!;'Q,·;.·.Vallások'' .·gjrak·orlása fza-bad 
· lef.i' a' Hazában;: :é� így nyilv:á'n;:van ,i hőgy

- ezen Tzíkkelyekben a' Catholicusoknak
-es;_ P.rote_!tánsoknak:,együa,:e'gyfórma:' Vil-
-lásbeli · f-zabads.íg fze1·eztetett; .-.·következes:.
fképpen,•,:nem <:Ugy1_:_kell ,ezen' 'Törvény,ekét
,néznr, •mintha er:'ek tsak -egyik réí'zre -vól_
}ak voln:a, hozy-a; ,és ezek aÍtal tsak éppen 
�,niost-J adatott nr.v,olnil' , válamellyik téfznek 
,Jeg.-elofzör _fzabiidság a' rn<1-ga: Vallása,' gya• 
·iorlására :! ,rhert'.,i-tt a' két 'Vallás' Dipto·.-

- ,,matiqus '.és;.·T.örlliényes ki. fej·ez:ésekkel van
��fzye·.,.kö(ve.!;;; i. Alumi jót fzült '-te·hát a'· B�
-tsi; Békesség;.,k_öté-,s,.j; • az; fzí nte -úgy tartó
��bu�'.a� Catholica:.-'V-allásra, mint -a'. másik-

, Jrat::1,: U�yán" ,;:�zL bizonyítják··· különösen 
·az'·i6os-dik� e•{},,nc·ndóheli 1-s6:·Tzikkelyoek
1ciZien. fa a-vaj, r-t, '<füwlibú. -R-eligio. ·s.uo.t Supet•
'illtl:nde-ntú:,habt'dl· ;·:,at a�·,,, mindenik J/al
;JáJ ita/r, -,,zagdntik 'iigye,n · Supérir1tendcnse, -vagy 

':, -;Püspókje ;,'•m-e.r.t·· :o---z a•: ki-fejezei�: qr,a:li/Jet 
� ... 't- !1 ·. 

' 
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Religio ,; .. mindenik Vailás ,,. a' Római Cat-

.. holica és Protestáns Vallásokat tefzi 9 • 'nern
pedig tsak · a� Reformátusok_at_ és Evangeli•
lrnsokat :,; mintha iitt ,, a': Catholicusokról
..fzó se vólna: · mert a-' -hel ,a" Törvényben
.a' két Protestáns Vallásori lévóknek közön
�éges jussailuól van fzó. :, a'· Törvénynek
fa ok ott és. :Diplomaiikus . _stílusa fzerént',
.-�özönséges névvel ez, a'. kette Eva11gdica-
/leligi'11zak neveztetik.,,.-:Így P· ,o. a' �inrzi
Békesseg-kötés .s-dik, és az 1647.dik efz- ·
tendóbeli 6. 7,. a. 10, sot. az 16os-dik ·efz,.
tendóbeli · Diretának � ... a•· ko�onázás előtt
írtt harmadik Tzikkelyében-is ,· a' mikor

azt· akarja az Orfaág, hogy a'· PalatinU$.•
ságra. Kálvinisták és Luthránusok � is :nevez
tes�enek„ki EvDllg,eiica, Confeuio11il Per.Ja-.
,rzásnak. írja óket, is a' két . Fe�ekezetbéli
·eket egy' és Evallgelic,tll n,evezettel tefz-�
ki; mivel ez a' Törvénynek fzokcitt fzava:
és így, mikor a' mondatik az említett Tzik- ·
kelyek ben, hogy 1ptce,ibet� Religio, az a.z,
mi11dm, vagy mindenik Virll<í.r, itt a' Catho� ·.
lica , és Protestfos y allásoka t ketl érte•
ni , - annyival inkább ,· mivel .most ezen
két V.allásna k dolgai és sérel�ei förogv·án�
fel,, ezen. ,két Vallást kellett.· itt érteni. ·A' .

, mi utoljára még abból- i_s, világos ;� m�ri
� a: �_o'l_a.',. Tör_v,épypen ez _olva,statik, .. · atr�lr
1 

• . . 



4n PaoTEsT;· EKKL; ·HuT. vr. R. • , 
9m: Rr.ligiimi.r, . ott mindenütt a· Cc11holica\ 
.és Protestáns Vallás .értettetik : p, o. · ·az

1 „ 1622. és l,ÓSS, efzteRdóbcli .Diplo,uák' X • 
. Feltételeiben ... Itt is hát:_ qutelib«t Re.!igib, 

. azt tefzi: mind a''két Vallás, a' Catholica-,. 

és Protestáns.Vallások·, a' mt'II_yekn<>k frn-· 
.. bad gyakor.Já1béli · jus�ok . meg-erosítetJtt. 

Kövttkezéské.pptö a' Bétsi Békesség - kö
tés, és az i6us efztendobéli Diretának 'l-S0 
Tzikkeiyei, a' Catholica Vallás fzabadságá
.11ak éppen· úgy fundamentomi � mint a' Pro
test;(ns Vallásnak: minek okáért seflki egyik
nek- fzabad�ágát- .még· flem '. sértheti, ho?:y 
ugy:ui akk�r a' másikét- is m<'g- ne 1ért�
né , . •• valamint; egyiknek ju�sa · a' Tör• 
vénynek védelme '.alatt •i;érthetellen ,'·úgy 

-a' másiké--is� · • 

. .  · L•Hl :Addmi Pogdny Tentainen Dem�nstrotioni1
trium Pr()po1ttionum &e. P"'' 1790.

. LXXVII. §. 
1 

Kifogá, o' Bét1i Békesslg-ltöth ellen, -
� 1óo8-dilt efitendoóili 1-10 Tr.ilclidy el

'. , ien pedig Protest<ilás,

V6hak ; és vagynak ollyanok , kik 
ezen Bétsi Béke�ség- kötést, és az 1608• 
dik efatendöb'éli , l·. so Tzikkelyt,, írott

/ 

. 



A' PRoT:-. VAL. TÖRVÉNY. :A,LLAPO�. 41, 
• :Kö.nyveik ben •-is: akarták még. gyengítni, 9

ez_en ki. fogá1okat tévén az ellen : hogy
.az, · •ttrófzakkal isikartatott- ki az Orfzágtól,
·;lzt hát · meg sem kell tartani; és hogy en

· n,kakk-or .. mit1djárt a' Catholicns Tjfztele
-tes ,F.gyházi Rend ellene mondott, ·v�gy_

·protestált,· � a·.: .melly Protestatiót ·Pé

terffy, az o Zsinatokról. írtt könyvében, ·a•
Posol')yl Káptalanból ki-véve,· 

1kö2;lötte a'
tudós ·világgal. '. - De. az akkori· Hi�to- ·
r.iáltból nyHván vagyon, hogy R�do.lf kér.
véri· meg Botdai't. a'. békességes alkud·ozá&� '
r.a; .mind a' két fél Bíztosainak, 's az Or-·
fzág' R endeinek ,· sok ízbeQ, és sok i.dejg
tartó tanátskozási után kéfzúlt meg a' Bétsi
Bék«efség-kötés. Itt hát erofzak ne� lehetett..
Az.-1óos-dik eíztendóbéli 1-sö Tzi_kkely pe-_
dig már a' Botskai' halála_ után, és aé�esség•
ben kéfzulvén. meg� -. semmi. fegyve_r.rel v.�
ló. eröf�akoskodás a' Törvényt- hozó egéfz
Ha:za' Ht!ndeit _és :a' F�.Jséget .·nem kénfze
rítette ezen Tzikkel_y e_k' hozásáha_n. -.. De·
ha. mindfárt · kéntelenség - járúlt - is itt vala„
mellyik réfzhez -: mindazáltal, .ha egymás
köztt-Frigyet kötöttek, meg- kell azt tarta•

1

-ni:, mert a' Frigy kötések Szentek� - a'
-Terméfzeti· ,' és a' Nemzetek'· Törvény�i
-ezeknek meg - tartását egyaránt. para-ntsol-·
ják. Tudni':.való_ d·olog az.is, hogy nem
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)ehet soha. olly' :ij_ékesseg-köté1 , , . mellyet 
-l:ladal\ozás .-· v.igy valami. meg„ fzorül:11
Jneg-ne eloz.ött volna; de ezen Hadakozás·,
is:-a' Békesség-kötést javasló kéntolenség,
nem hogy. el.venné a' Békesség- kötés' ere
·jét, sot · inkább. meg-erősíti a.zt: mert mi
vel tsupán a' Békesség-kötés. az a' jóltévö
'efaköz, melly által a' Hadból faármazott
külömb kulömbfóle. vefzedelmok nek .'• írt-

, ségekn.ek végek 'léCzen: tehát hogy azok 
a' f.zerentsétlenségek ki ne· újúljanak , kö
teless�gek · a' · Hazafiaknak, hogy a' Békes-:

ség-köt�sek. a'. magok erejekben meg- tar
tássa'néik, · Hát meg kell-é azért a' Doktor' 
J.zavát •· és az· Orvossá�ot vetni, hogy! az 
;orvossággal· való élésre ·a· kéntelenség fzo ... 
:rította az embere ? Így azért,, hogy vala ... 
·meJlyik réfz a' fzorúlástól hatátoztatik a'
Békess_ég-kötésre , nem kell.é azt meg-tar
tani ? - . A.' vólt mondva Mátyás .Her•
t.zegtól , hogy · ezen Békesség- kötísbeo

.mfodenelt'jó 16/eltlrel folytatt11k 
J 

és határo�
tattak. meg;· de ha vala·meJlyik réfz a' l3é.:

;ke1ség- kötéskor oll'y gondolattal lett vól
na·,, hogy mihelyt 'iléki tetfzik, és jó mód
'ja lefa benne,. azonnal ezt, mivel f.zorúl•
tságból kötött tsa k. békességet, bál" a' má�
sik réfz nem akarja- i, , semmivé téfzi ,
igy azt nem lehetett vólna -·mo.dani. Ma-
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A' P�oT. 1V.A1.;•TÖRV�Y. 1A-LLA>POT. 44( 
gok hát a·',· BéKesség-köto·k, -- mind a' .két 

1 

, . ,:-éfzre: nézve:. tökéJletesen, llötelezo erejuk-
. nek tartották a1 Kotés1 Tzikkelyeit. jólJe
het. · egyik_ réfz · fzorúltságb6l. ·kötöt,t-·ia bé
-kességet. Egyébaránt, a' Históriák' eUe
né.re nem lehet'<tag�dni,,, hogy 1604. heh

crofzak tétetett ·ét'· Protestáoso,kon ; mun

kálódván a' Di;etán kív"tll: hcuott · Törvé-
. nyek,  é-s a' Belgijoso' serege fegyverivel
b: :a' · Protest�ns Templomo·k' :·el - vevésé
ben , ·az· illy' · erófzakoskodás: ellen1,, ha 
·erőrzakkal- nyúln�k -nem'. · tsuda.·. _,. ·: Leg•
alább; ha -a' .. Botskai,,-:é11 lRudolf ,,.kö.zú 
folytatott háb.or.úban ·Botsk"ai .meg-.· g_y9zet
tetvén, 's minden Pr:otestans Templomok 

. - és . Oskolák .el-foglaltatván, ·a'' ;füíkess.ég-kö
tés ,által kéntelen lett v6lna '.azokat a� Cat
holicusok' l\e.zében meg--hagyni; ;_-úgy-• h. 
igazáa lehetne mo.ndani,, ,hogy. e� a'. Bé
.kes,ég �•kötés erőfzakkal kéfatllt- meg: .de·:·

azomban ki - nevetnék azt a' . P�oteatánst-� 
's méltán,. is, q'. ki azt állítaná,· hogy o.

nem köteles „ a' .meg„ fzorúlá1bó,l ,  . és kén� 
telenségbol .kötte"tett Béke1iég-kö,tés' meg"' 
tartá,araJ ._...,.. : · , · 

A' · mi p6dig ·a• Protestatió,t ··illeti i 
.Errol azt mondják , hogy· azt a'. Cátholi- 1 

• 

kus Clerus tette vólna; úgyde a' R. Ca-. 
tholica Vallásnak éppe,n oUy fzU_k�tg• 

.___
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vólt :a'; bátors�gr.a• · és _tsendessé�re�.; . min� 
a'. '.n1ás kett:ooek ,,:-mert mind-. a�. két. r.éfz...\_ 
-rol ;: sok haborgattatá.so.k, 's. -Templomok:''
e.J:fzedéseik ,Nóha� : __ az akkori Catholicuá
.Clc:rus tehát :-e.zt.., és :akkor:. nem. te.het-
.te., .. � 1. Annyival, inkább· -:nem pedig ", ·

, mert, J{ülönösen. ,a' ·clerus' jussai-is meg
er.osíttettek· a� Bétsi Békesség - kötés'. Tzik
.k-elyt"iben :, · · af m.aga jussa'· �meg- erthítése. 
-ellen ·pedi.g senki. �em pratestál.-, . ..,..., Kü•
Jöinben-is. a'·. Bétsi .. Békessség. kötésben ,
�vala.mint az ;--16.os.--dik ."efzte�dóbéli· 1 ;.1�.

Tzil4}elybe,n·:leg�kinebb fzó .sintt a' 'Pro-
•test·ánsokróL,: .h'.anem . ltözönrégesen .. a' : Sta
.tuso.k' -Vallásáról.,;,. ,a' pedig hlrom vólt·,
és ·a• Botskái'·11éfzén valók-is ,'.mint·feHyebb 
lánuk, ezen-három. Vallásoknak, űg_ymint 
-Románo CathQ/ic'a..-, LutheraiJa ,. · és - Rifor
•mata. Vallásoknak: fzabadságát, ,kívánták·::·
·következésképp.en :, , mikor- .a' . Bétsi · Bé-
J\esség• kötés, és �z · 16os-dik· efztendob.éli
V a-ll4st ilJeto, , T zik�elyek ellen , · prote.
1tált a• Rqmai. Egyházi. Rend; 1 akkor ·.··a'
m.aga- Vallása� úabadsága' · ·meg-állítása , el
Jen protestált vólna: a• mi mivel. Jehetet•
Jen,�; inkább· ut-kell'.állítani ,. hogy nem·-is
protestált. az, sem a' Béui ,-· seru ·a' . Po
sooy.i: tzikkelyek ellen. , - , Nints-is ezen 
Piotéstatión�k. leg- kisscbb · Diplomaticu1 



A' PRoT. V.A"í;,'. TÖRV.P.N\',':A'LI.9.pÓt. -40 
nyoma-Is: m�tt :e.z• :a�· . Di re-tán! CSV{:n,. áe 
()dzálf · Törvény-.: könyvébe -,'.bé··- kellett
volna e annak · írattafni.-: Lám'. 1647 - hen az'· 
:tfé�é ·Protcstatio• ·bele: ·íratot�.- á' :förvén_y
llönyv·be. · - • -Ma�a ugynn°-·U-·<lik · Má.:. 

·tyá,l'- KiráÍy ,·.: a' kinek · mi-rit.- ·Királynak
·fzava: Szent,·· eztel-· ·az •állír'.á�sal ·· eJJ, nkc-
zéit állít. Mert - a --�·- BétsV,:- 's 1-6os. dik.•

. · tfitendobéli T zikkelyek e-t·. ,tnég..:erósítvén 
·Diplomájában , I meJlynél itt nagyobb bi� •
JO:ori,vság nem · lt-he.t, viJá�osan ! mondia:,
ho�y a· Bárók-,. Mágnások ;.1; és;·Neme�e
ken . kív�l. ·a' ·P,a(atluok is ,EVlliy Pwpi .
Rendbol valók,' al6%atosa11: e.•edt�(ek ·nt'ki·,
ho�y a' Bétsi Tzikkelye.ket eror.íten, -m6g, · .. ·
az 1608-efztendöbelí Tzikkrlyeknek P"dig
nyilván elejekbe tették : . hogy , ... Arti.culi
D<HTJiilo1'um Pra:latorum, Mag11a.tum •, a' t •.
az az-: · .A! ·:Papi I Rend • • és MÁgnások ·'•
Nemesek áttal hozótt Tzikkelvek: ha hát

.a' Prrelátusok ma�ok által- hozattalti1ak
írják lenni a' Vallásbeli Tzikktlyeket, ho�y
--Protestáltak azok ellen ? A.z· -·is · tagad ha�
tatlan dolog, mert az Orfzág' -könyve· kö� .
.zönséges Documcntuni erre ,- hogy Forgát1
Ferentz··. Nyitrai, Naprágyi' Demeter Vtfz .. ·

·prénti', Radoviu -Péter Vátzi. és.- Lipc, ·
Bálint Tinnir.i Püspökök, a' Bétsi Béi-.es
ség-kötéii neveknek tulajdon kezekkel val6 ·
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:aJá;jrásával:.m�g-'er_OIÍ.feUé-k,: és . ok ··OU
�iólrak .a� ,Bétsi azon; tanátskozásban·-. is·., 

, µ1ellyben .. a''. Bétai Békesség-k�tés Tz.ikke
�yei írattak ,•i,'s miot tudós. és tanátsfsal 
i_ellyt's .férjtiak,, · �s. els.9· _· Rend az Orfzág' 
_Na�yjai :köztt, ok vettek. azoknak :fzerz6-
.J�b�n leg :·• fö_bb� · réfzt ; · hogy Protestál hat� 
tak hát

1 
ugyan ezek . azon · Tz.ikkelye� 

�llen· ," ·mellyeke-t 1nago:k· · hoztak ? Azom-
, .}?an pedig az állítódik , . hozy éppen ezek 
� ,a· Fő Papi. eQ:lberek pro testálta!{ azok ellen: 

. ·a' mit, egymással meg-•egyeztetoi nem le-: 

.het. -:--,,· ·;A�t 1 �on�ja..: •Mátyás Király ,. 
hogy a'. Bétsi-. Békesség·.:. kötés' Tz:ikkelyei:'
kásábaJl 01iodenek. bpn"- · /ide ac_ta . 1w1.( ·, 
·az u ;' jó,: lél.ekk�l. határoztatcak- meg : a'
Király' ··rza.vának · igaznak_ kellett lenni ;

.e· f�ertint .·hát .. iit. minden jó l.élekkel ·. :s,
igazságo.$a-n határoztatott-meg: mi ellen,
.Pratest�lt . volna h�t a' Clerus ? Utoljára:,.
�· Pesti Commi�s.i9 elott mondatott 172 J-hen ,.

hogy ezeQ• . .-:Pr:otestat�pa� origináij.a . vagy
eredet� e�emplá.rja f · _.Posonyi. Káptalan
b�o vagyon :, de hogy- maradhatott ez a'
,-, rztelet�•. Egyház.i Rend' kezében , mi
ior az _az Orfzágnak ada�ott�hé? Azomban.,
�l�zze-meg akárki .ut a' Pro.testatiót ._:, tigy
találj�:, hogy ;azon kívül; hogy sem . ef.z
leinif ,,'. •.ero. nap faám. ninti. fel-téve,,,_; �•



A' PROT. V A.'t. 'TöR�iN'f. At.L'.Úo"T. �� 
ti1i:·•,:már tsak· .riiagáb%.if gyanús·.-.-o o�·
log-; . ezek· vagfnak. al� .. írva �l FraHciráis 
Cardinalis

. 
StrigonieiJó5Í6, :JWcó'lai.i�'i Mikiltiru .

Épiscopus· Vara•diení-il ·, '.· Retríii''·'Rádovitiril
'Episcopus Vadensís', D�mÚ·ri'ii.t ·.Náprághi-�. 
·Jaurinensis-: Ű gyde' ,ez e a•· P1rot�·st1Hio, nem ·
·1606-ban ·,. ·hanem'· az· ezen·· 11Prou,·statió' ·,
\Sltahnazót állítás:ánál. fogv'a' ·J6os•.;._ ban· esi.
\rén ;-·az Orfzág' Ttfrvény Könyv·eböl· .nyíl•
�flitl ,van·, hogy:-··. ezén eízte'r:ldobe·n -· Náp�
Tágyi i Demeter KalotsáÍ „ Érsek:\�· 111é� - nem
Gy�ri' ·Püspök. vólt. i w• A'·,Vatzi tPüipök
sem . Radovit/, :han·eiri· Almásy·.:,p,á1 ... vólt-i
:Vara d-i Püspök·· p'edig { hogy -éppen ekkot
a'· ·'Diti!tári lett' 1 volna;· ugyan 'a'ion: Orf.Ug'
•Tö�vény · Könyveben nem 'említ6dik.' :· A�
-�omban , ' több n:iint gyanúsága·'lehet· a�
·akárkinek, hogy ez a' Protestatió ha ·tsak.
·\Jg_yán mog - esett,. nem '-Í6os-ban, - haneni

. 1609: tután · v:alamikor esett -':m··eg ·;-, mért
V-d:·k Pál · Pápának meg�·küldö�véÓ'· :ai:
160s -:-dik efztendobéli Di-etáriak· végez�-
s�i , '· 1609- be·n, reá' írt Foi•gátsrá ·az Er�
tergomi E.rsekre , ,., hogy· mivel :izon' lég
vefzedelruesebb : Artikulorokoak elein'· és 
vegin' az éf néve· ·van : a' Királynak itd

·:janak •.bé valami· közönségéi Írást, ·Pr-�-
·testatiót / níellyben · azókat'· kárhoz'tasS'ák.
·A'i:után uett hát meg a• Pfot'estátio � és ' a.':

.•
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... -P,R._Ql'�ST. E.K.KL. ·Hrs.r� ·YI.; \t.;·-i . {·. 

Pápa·' .:16ó9: efztendóben. k9.ltt L�.Ví�I�r-e,9 

rnellynek ff�-�.aj .ekképpen _,v4nnak : Q1.,itJ 
. .Articuli_ iLli. pertficio,i.1-!i�n_i, .. ;;,jerunt Í/1.·· :tÚulo 

.. &. conclusio,ie,· -;res(ru�,t:!f..llrn.rfJ, cum ,:_det,;i� 
me,,to Pt:ftrcr, .fam�\, r1i-,;.uti •: gp�d no;. que� t,i 

. e, tis;; cfe/Jeti�-- -pµb(ic�. ,s�,.;,�p.tura. :Reg{ d�r,c�n,� 
fU« da,n_1tá/io�m, 4r/iO;ll,l�r.�� c.ontinea,t .• � 

. l,aric, Jmpo.1tu.ra'TJ, de,lt'g-'�r!lf! ;'. :.:(t: '.rt� vi:r.�tat,tfJI 
a_d fidei .. :Cat����c� _ tute_lafli, · '. tt'. E.cclesiqst(ict 
jurÚ con,cr,t;�,io�.em JA'!.'fife,·i'�rt 

0
-•• ·, UtQl

jÁra ,:. _mé,g_,1,azJ, a\:J_i::-fogás_t-;is tefaik ,-né� 
• �ellyek _:;_hogy.-.'f Bé.tsi. �'ékesség„ kötésbe.Q

Jsak;Ptiv�tuf1.1, ��trcitiu�-�'.ngedtetttt a' J>ro-
, ·,e,stán,olrn,ak, nem: p.edig. J'u�li<:am. -;-:';�.-· O,e · 

·h-0gy: másképpen van ,ri!,.�.nnán bizonyos.,:
.mert_ a·:EQts�ai. HJct t?H'�tt--közö-nség�s. Val"
.Jásbeli :gyako'r.!asok _háporí{tatott.• �e.g. a'
;Prottsfán�oknak, el-vé��tvé:n;,J\assán.,: 1Gal•
g�_tz,oo, As .. :tgy.éb hclyei(en ,az o T t;mpl_o.-

·-.,zp_aik; :�s.így mikor .a' B.éts.i- Békesség-k_q-
-�isb��-- �z: ígértetik, hogy senki ! a,z;u�án .. a'
_ni.aga .. , Vallása' gyakorlásában µieg .. _.-nfrp
�•é,:tetik ,; , . közönséges. Val.lá,sb�li . _gy1!kor ..
. lás· ér(e�ód.öt�.o.tt., 11�m pedig magáno-� •. :.,.... 
,(Midőn , pedig a_z 16u�: efzt-: . ,J;)iretán f Bé• 
_tsi .Békesség-kötés .. meg . .. -mag�áráztatotJ, 
„.j.us adaiott u. Evaogeli� _usoknak ,. :·hogy 
. m_ago.k�ak Sup.erintendens�Jut_, �agy;_ f4�· 
�. J>q_köke�. :)e�e\n_c:k :�; úgy�e ;.í!-·. Privatu� 



.A' PÍ\o'l!, N .t,.L,' TÖJ\V:&itY, 'Á:LtrAPOT, 44,,,. 
txercitiurura , :µielly , l .. �elki-esméretnek 
beJs6 fzabadságában .' ·'áil ;' Superintend t·ns · v-�gy Pü�pök .. ;·soha se�,. f�ü.kJég ;; As· ,Íf!.3/
.a',-, ... BétsL };!éke�ség • kötésb_e1.1_ ,kö�ön.sé,g��
Vallásbeli gyak-prlásna�� ��H�tt. ér tetó,<li1i,
nem pedig maganosnak. · Végre , midon

. 1622
.
•hen Bdhlen· Gábotnak s ii' N ikllshur

·gt Bél(esség � kt>té1 :fzer�ri( bi�onyo1 "Vár;.
, megyék által ;·;�dattak, a'· 29-di·k ''f zik"kely�
.. �eh meg�·állítatou ·; hogy :•afon· Várni�
·gyékbe:O . a' Római• Cátholicá '· Vallás'-' gya.t
·kor lása - is fzabad légyen· t:: 1úgyde �ze:ö
=,enki - Privatuni:·;t'xercitiu'rtiá't hecii· é�ti �
'Cáth Qlica· -vallásnak : ··; heoi' 0 •keU '. háF''a) 

' Protestán�·- Vallasriak- is' . Pri vaturil-' e�eréfi 
'tlumáról Út gondolkodni\·: 1uiidön ;a'. Béisi 
:�ékesség:• k�tés annak gyakorlásáró( ha� 
1onló ki.fejezéukkel fzóll�: ·.·! · n,:,·; ;,·;�,;� 

• ! ·t·.:. : . : '.;. · .• , . . t i\f.;1'7 i r';.i; ; •. ?;{.i 
!.,·,::Lásd:: · ·Tenttiin1t11 do,nonJtrationtJ · triam; 'Frn
positionum .ék, · t:onclnnatum :per,,.ddamu,- Ppgr,fl-1 
. dc Cub. - �tat'1s- Catl,olic,c e.t �va11geJlc.t11, fi,i• .
1 ligiont1m_ in Rcgno Élungarilll ,oi sol2mnibu, 'fii�i)."i• 
,ationíbus,. Rcgii1 .. ·Diplotnatibu.s, & Rt1gn, conitüu •.

· tionibu.1· · 1lticete· d1tdtlr,tu1 1790,' ,..._, Pra:liriiinái-ia 
•&e pa� 19s. i-· 1301 B�njrtdi in ·M,,,., -. Y-eridin, 
• D.eductio,Juriurn· Protdltanti,um., faj.-� - _IS,'.; .i. '":

. . , . ·.., 
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A' Bltsi, iU!tt�Ú}-'/cötls Ú' :i 6_og{dik · eft!tnil3-� 
i :- Mii T:.i1tltti}clé :;,,ilror ,;·ii ''/ril. á.lt.il; trö;f„ 
r; tittek-'mcg

11':jt/J.�'- rleg--:i�fdi .·:-;, · � .,-
r,;

#0
,:1;,.--; - l' .. ·,.�·::-\/ .r!r::: .'., �·-.'�:·. ,-;. -•�i\ .. , . . -:

--�:,,:Hogy ped;ig :f: )3étst Bé�esség .'kötés·• · 
' és a·z 1.60s. ,efatendobe1i -Vallást jlleto Tzik-- iJ,. ,.-.. ,., •. _, •.. .. . - ··- . •. 

· ,k.el1«:k ;·\ e�-��!qt fogva. 3Z • Orftág' Bék�ssé�
ge:,�-.é,s bo1A_ogs�g.<l;� fondamentomának tar„
tat_t�k;-:o.nna� }��(zik- n�eg ;'_ .mert azok Ki·
r,alyJ D.iploqiák ,w,az neyeze.��sebb Direták •

. �� iil.t�söo�i JU�,�s�ég- �ö;é:s�k_., �Ital tijra 
1pegr- ;,újr_a; ,:me:g �,rro_sitt�;tl�� ,-;;-- ,. azoknak
Jll;e.-g.,. .tart_á�-�_r._ai,s t�rtattat.á�_ár,a a.' _Ki_rályok

· ,magE>kat -�rá:P!�k_fir:-:i5 �öt�Jezté.�-, . - .. d�
.a�; qr,fz�g :·f1Hi1J.�j• ,köteleztettek. N eveze•
tesek ezen t('kín:t_e.tbe,n ·I,I-dt_� Ferdinánd'
Diplomájának i, 4 • .5, 6. Tzikke)yei ,

-méllyre·.·.a• .. következendo Királyok-is meg•
e•kffdrek; .:'nem ---külömben ·Ili.dik Ferdi•

•:,iá��•.:: és :i-_.s<>' _ 'Leopold'·• ·niplnmái. · . Az 
161s .. efztendóbéli 17-dik .. ·162.s� ,efztendóbéli 

• • . • ' • - • ' • • • •• ).. • . • • • ' • . • 1 . • � • • • .. -

-, 22-di·k •.. 1630. efztendobéli. 3.3 .• dik._ - 163,s. - . . � .. � ·. . . .... '. . . ' . . 
&29.-dik.--- az :,..1647 .• efztendobéli Diéetána_k 

-el1obb Tzikkelyei, és az· 1791•· efztendö

béJi Diretának 26-dik ,Tzikkelye. - Hason„
lóképpen meg-erosíttettek_ ezek á' Nik)á1-
bútgi •• a' Linui Békeuég-kötésbeo-is.

LXXIX. §,
. , 
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. ·.,:· .· .. , . :-: :'l,-: �X4J.�. §._;,- ·.·: -: ;::,, ,1 
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: 

t . ; :·• , � ! ; : / . j r' , :� • i.' ,• . t,.; �: . , : - ; ·• ; ' �- ( ! 

c'.l:- A'· NTK':L A s-B 1U R GI -·'.J�
.0 : L ,;;,• . '.: ... �)(: ·., � :�.���·) · \ ,.: -'�1 __ ,.,-·!(, f 

-:c.· .';,t• .... ; Btkesség-köté-sről.t \ ,-, j;,n . 

• ' '. , . ' ••• - •· ' • � •., .• 1 •• , -,-.•.---f ...... , '"l•"';·l r·'1"•:J rin:'r� �; !'. (1 ,�-� 41 

.; :�::��tn_le� 'c.:ib.�i::-... l!
.
r;d�\➔."i. ,:li'.�jfdele,,rn;ii.á".

Polgári." :,,s.rfrel.rn,eket: ��-{!) · . �mhtvé.n,_,p_:,;�·gy
!ffzról . �.,-. V �:Íl.*ibéli, h�bqrg�t.t,r á•érH,is;� 
11-di k Ferdinánd ·ellen . támadván , r.s. ,az ··-.. . � -· . .; .. • . - - . 

á�taJa' �-ni�lybók ki-_pajtott; J�sµitákat;,i_ �ki'- .
. �et min�ep y aH�sb�li .:�flrz11,Y�.�pknak; egy'e ..
dúf való .okána.l\, t�jtot�,Ufü:lö-�óbe- v.évéo;;
ugyan. _-ÍI-dik ;-t��di_�ánq.qal .. �eg- békéHétt.;
és·, o . köztté-, .. :�s. a; ( Magy�r.9k';·egy: aréfze-;,
l)Cm· -� ülö�be�.· Fe;di:nán,d �s;.i�l ,_Mag;y:all'.ó�: 
D}á�ik _.·réfzp r k �2!u, ... ���:�L?,é,ter ,�. é.i töh� •
F� L�thrá�-�� Ú�ak re_rq,in�.�d�t; ,_·a' P.al4, 
Ün�$, F�r:gáts,/�igmo�d �- ,és :lpk -'Roma fia;.
f:�b,�.U-�!t�?"'k. í �: 11,ed i g - : _Bf, hl�� ;;i-::.r;;;�� �
1,V ik{ás,_h,urs �a�· :,Vagy .h!i�M,, .' Y-Jráha'ri,�., 1-6,21.i. .
p�c�mhe-r., �!. - �ik�� \ egy ,·,ij.���s.1.ég -·,kötés.
f�er:_�zt�te��'·. ,; ..... , .. · ::·.-',\··,, 1.(\ );)·.� 

-:>,!."lt.-,\;��:� 
_ , ,_-.!Ez �n ·:/�_i-Má•,?�r-�i í �ék;�_s,ség • ,kM.�.sb�1h1 •
köt_elezte :�fg��- lf. • di4,ifer,�iná1;r�i a' ;�i-lsJ!.
Bé�_essé�-;�-�té�' T�!kkeJy,�_i:ne�.,j. a:'t :�4.t_v�j.
Király� koro�á!M�. el�t.�íi'. J1;�;_�t_á�na r1 �t;{{
Végzéseknek_., ,L_ci� � :�z�9,}:?J �Prw,i�i§k�!lk:. 

F f



, .. 5. PROTEi-r.-·É·K.lCL� Hrs't. 'v1. R�� 
meJJyeket az o kor�náztatása elott, egy
különös· Diplo;'uába'�� ;·helyben • hagyott

'· m.eg-tartására 's meg- tartatására; nem
külölll9en ;azqlrna�·, 'Jl.Z ,-:O•:f?ág'·,:�öz9nséges

. Tör�enye·i közzé v'aló bé- iktatására: a
1 

. . . ' : . . ... , .. --. mit az 1622�-efiiend·opéJi':tD-l�i-á-n véghez-·
is vitt, hol a· Nikláshurgi _Békesség. kötés'
'f .z.ikkeJyeiÜs-<helyb�n � hagyattattak .éa"meg:·
erösítteliek;lwNev'ézetesen az :orfzág·:· Pol�
gá�i ,•tés ·� 'VaJÍasneli'i dolg,úról'-'tett végzciséi
köiú ezeo•':fü5kes�eg-'kötesnek', helyben�

, hligyfa. a': :D°i'reta::1,i�ds· / högy·.-ú.dik · .·Fer� 
· dif!,�nd'., ·.Be:thlefr· ·oáb:órria� ·7. 

· V ármegyel 
�et·,engedett:ialta�-;1 '.)j d� egy�b_ek · �öztt' a'�
�\faUásfa' A nézvé ,l :rii\n'

f 

'• a'.t'; , i622:; efzteride1
.Píéé:t·a• 29;.•Ti'.iHtkely�bol' _/ilágo·s/ e'ún· · fei;
;;:réftt�k.t:�latf? b�(H<>gfi azon··· émlít'e'tt

' r,,.!.7-it Vártnegy�khe·n'ra•··:catholica· ,:va.llá��
f;,hik ·ás fzabatf'gyakorlás:; ,_'·J;e ·a•"•sze11·�
,r•St6ktiek 1k1gaz:ga,�):{ l',békess�ggel ;I meg�'.

. '1 eng�1<he&Jél(i'.}«!�1-in:eg _;·mifradjon'"�:, . ,.Quoá
.. i./J �pna-.fatf;.·,':C�mlt'tit'iY-;'á; iibÚurtt · ·e·thirii-- C-Ji�

ho1i'cle- rRe-tigáJ#is „re-;ertitlu'ii - el Juri;dictÍ�
. 

. •·. . .. ... ··• 1 

.Ecclesiaitica pac,fice admiftafur · ·u · perseúé�. . . ' \. ' ,. . . ,' . ;; ./. . ,.,11;,rKEzen • 'fz�f-ská\rál 'it ;· a'"Pi-'ótestáns Val• 
' _fásn·�k1

6 6Hy1.1i1n5_iőn�é�e( �:i·::ri�_b,ád' gy��! 
. koilfá��ei'P j,/� !>.!filr1t?zteti!ti a'' 

1 
·t-1 iklishurif ·

· BLOltdsi' _:�M'é\ ált�f/ IriittFi·:_·hielly�l · ü: 

v1átftA·bír!:ro�.l Óa\holici V'allás;·'·.t ,:__: . EzeD .'i '.if \ 
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.· B�Ké_Íség� köté'sne'k �-" · m�:11yti�k" .\.JeiiY :JrJriif.

iés�b'en p ázrirá'r{ :-P:�1b·r1 :Ktá;din�ú!;-H�m- uioI!
. •;N,1 r'�f(( veü\ .:ii_ 1. 'rc-Jb�u/ ��hd51idibah" .:&Ji

• p - t::j • � • .. : .. ,. \ ""' :--- ' � .. � .. i1 : ..... :. .... . • . ·motiéfott; .. · , ...... •( • .• s ,,,t, ,n_ f 1 „ I ''-"'{ •· ·:. ,_1.rn.
·sihb'.:, <'.3 .iJ;�!li g�i;i�::..J„ sl 12i;l!r.V anst?
:iS 16e · rí:>A·w L�:xx:.:1-§;'-1,:ll7V10T . .-;•0:-.o.rl 
;1'.)lh��/Í);' -;�.�;,!�?.')1-bH 2· :t:;:h·tiiev,öT · ll:Ji�- ·

. :J$1i'}, 1biS!_ H_:t\.:�t!L:}N '}' Z,l, IÍO:i•i01·;i�JCU·
ttl0�s !l'.'fl�t�:,; ,i'.iil,;dJn:3;'�I-/:J. ·iih)bm,t>lt;,

Békesség - K&iés'.toV0:�1,1;:iid-
ó�r.!!>ti'i;1 ·:;'..:iö1' �i;ac?<JrbJ. .i�J.-ü--1· :_n'i�J- . ,,
; ÍH·)\i7�,Li'nt:zí .af:ietf�é§Jknt�t,;f�y fJenr
sblrátg% tartó!�l de•íWh·s .c)jacf.&lt�lz�sOJJoitlJ 
meíg. ú M icfon\•ii�J4il ._..� -.lil P.blgÍéM • ttÍ�s'tl� ·' ·tn<•g.séfteCésér'Qlt �fziMe� iöf:ló.ll'v.3ffli��• im1eld
Jj> tik lá \ � .J::.i ri rli-• lS z1Q'VC'lS e gl'n A cJr Af�aw·is Vj\ f� 

Ütifz-áo1'·;; K:öny··vit;eii, 'if<.q:IJ�:gTn'.tkJ ft-�:tv2A-
r:, ._ � t; ... Y�· t , a�':P"sl.oteuális· 1,Vaí1ás� a'll��t 2l3ei(Uj�g�WöfJ§>;

cf� "Jltnn;Yí"· ---'Föfvé�y'ék :ifráV»' - Bl� .. &rti;!l�h h-aa
bor-ga Ila tö ék,-;: iártny.\f.fct!::;p e,fig 'jl h-óigy,·áz! :élt
\f'.e'{t ,Aijs,·bé-..:zá>rit-'P�mpilomak'· f.a-�üÍ, ö·o'drK
itj '1teá. 'hlehr. e��a�..:RAkőt-:tb G).iö;g.9 Etd�►
lj>.i Fete·dé.lettinelb1t'tmtn.f1CvHzfza. áÖáft'iáa-�f 
s-aértr, !éú;;i·tua:g:i '�&ibéh .,verése' ':hafz)>n·ia.:::°
Ja·n ! v'olna ;._;;)1'Ó44'.;b�J\D ugyafictRákót:zi1 

Gytfr�y�rn,"·.·neredö!magávál IlT-liik Ferdí.?_ \ aánd,· 1tJ�en,··:taina��-\ :-a:;· kine,k-; 1 6.ad�inak1 
11 me:g„ve.r-"ettetés�httárl:t•Líntzb·en:..á' -két� F.elek·. '· i'i 
! 1 -közte-� egy; Bék'.e',-�ég;,;k:öiés<kéfzült;, .-melly; , \\\ 

, 
. F (. 2 



4s_-�1 .-::-l?,Ro�•J_S'f·, ,t1u�,�; Hrst.., VI. R. · r-. 
!(:;hely��-,iLip.J..%( :Békt1fég,�,.lö

1
t,ef.,,z_dc_, __ n��e��. 

tf.�i�; ,:;�neJ.ly,. i i�.'.; :.Betf � i:?-f �R,S,tég -'k ö:té�:� -a.� 
}?'�l�ás!n:Hl(!tl>,.;! '. �?lg��-P.�P ",i, s � b(j_vehQel) ! k.it 
magyarázván, mind· azt, mind a\_g�qr,C?: 
stáns Vallás' fzabad1ágát illeto és eddig 
hozott · Törvén_ye,ke_t;-)'n�g_t erosíti, sot az 

' ezen. Törvényeket 's Békessség- kötéseket 
meg-rontók , l� y �-Jl�•J_hápprgatók ellen • 
-akármellyik Felekezetbéliek légyenek azok,

, bilntetést-[t,r.endeI.�,1 �'(J;,.,.�C\-(;-_,-:'f 
> .,., • J !. . '

.:>
•,' I ,.!! "- e·.._,,,•,,..-,..._ ., "- -• , i. 

1- · Ezen Lintzi ·Békesség. kötés' kötelez6
��i�t �{,tp�<JJ,1,1t:JRCS�,�:éJJ:)(án j �gyengítflli.; 
(gy«;.(��01�29i�.�d\.z .,.9J!e,n.�fl Iit:,:�•, S�pV:ek
�!f;�<>� · PÁ�t,f-�'Illl-sli\l- f�r�,n�rr�_.; ,.'f.. é•. ,;li�� 
��f.i 'tP,YtfÍtfg�!,r,Uak,-, ,témelJy,'., réf zél); .léVP. 
M,,agyar��c1!it,All'l,�gth:9gy:- ?.telt�t,, eze,n ;;Bé� 
�s•,.1„é,K0�;; Hfi'nl)lijk�Jye,\11ek ., �eg-: ta·�r,_t�s.ára·
y_é!l,qölJ;Ö_\�l��J�JMs 1�k i:: f2:-.�_.iö,·vetkez� oF'éle� 
h.;�� ri� .. t.i1il P� -��� ;;Otf:Z.:� ·i pedigrno.eQl, 
yplt:.- ;réf�fJil �· :;, :Bé�e!j!>��_-)pt�s}lel): ,;, . d,jtoil 
'-��9:a , ��gJ(1 'n�m.,�-�•1A\P��l�ztethet_ik,-1 Jéi.&

e_g,;fm '?,.r;f�fi� ei'Jm,1 B.ékesség-� kötés'. meg� 
t.{:lt:tJs�t�l „ r, ;: .,.! ;-_.D:�,: 11PJ-iv,el!:): ·f:-er_dioánd. ':a •i
Y��� r,egy;Qt��tar.t6. i0d'�4g' �.gyn réfze': ne:vé•. 
���. ,L. ,f{ákQ���'í G;Yö-tgy. :.:pecÍi·g .a.z: .&, v�le_ 
egyµtq J�·rtft �- Magyarf!ág',·1i:i�véb�n ': ,kött;it..: 
tf�,: e��l1 ·· Bé��sség•c:..t: Ját'n�, Yialó ., .. :ho_gy ;-a� 
�.g�f�.- Orfz'á,g réfzt,. ve,ti. d�bban ;, és. ,�nflál, 
f4?.gv� (, lJ.•·egéfz. Orf�á, -l\.Q�el,_ztetik-is-_en�· 

� ] •':i. 
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nekl:.nieg-t�rtására ;''. mctt '.azt:meg -·nem. le�
'het.': .mutatni. ,-·. hogy:,.; -volt a-k ,, -volna"· 'oHy..' 
·M-a-gy�rok, a� kik "seiri a� -Ferdinánd:,, \sem
a': .Rákotzi -'·.réfzé,í,,, nem· lettek 'vol-na. \:::.;;+
Brlc·- is elégyedctr ·-_ezen liáborúba •a:z:�Cl
géfz Orfzág ;: ::mert so-k volt a'·isorelem,• nem
tsak · a· Valláá:á, ·ha·nem· a�,.·Po,l;g,,fri ,álJapot-
ra nézve-is_., ....::.::::A'.zombirnviezen IB-é·kesség
•köté!t : illeto \Királyi ,Pipldinában ,· .ma:g:a '
111-dik. · Ferdinándi /: mint ,;!-Játhathi ;; . az· · 
egtfi.· lVeme1 Magyar· 'Ha;áÍialt ''e'gyt1l· eg;;ig
-mi11dm Staru1ait e; minden ,Reh1eit. -� tefz.i
bizo·nyossá a'· felól' � hogy e·zen · ·Békes�ég-.
,kötés minden pontomait meg·:·,rartja ·, ·é-s 
-mindenekkel nieg- -tartatja:•.; és í�y ·a'. Ki- .

. ·rály .úg{'. nézte az egéfz. Hazát ,;. , mfnt:a' .
:melly a• hadakozásban és · Bék.esség, kö
tésben. réfzt ·vett : : ,'s annál fogva· kiltele-

. · . .zett-is;:. mindeneket ·a•· .Békességkötés' Tzik
.kelyeinek meg- tartására., : -: A! · melly
ígéretek· vagynak ezen Békeiséget . illeto 
,Diplom:ijábnn · a'; Felségnek : ·· . azok • az 
egéfz Hazát. illetik. � · . .Láu1-; a' Polgár• 

-dolgok.1iak 1neg< jobbításat ·illeto . Tz;ikke ..
lyel\; az egéfz Hazára nézve kötelez ok vói
tak; • miért .,·ncrri hát tsupán· azori. Tzik
kelyek, · mellyek: a· Vall.íst nézik? mivel

· a'· Polgári és ·. Vallásbéli sérelmek ; -ugyan
azon:: egy Diploma által .. orvosoltattak .?
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-Ha . köte_lez�tt. ,:mindfn: r.frQ-t:e.stánsok�ti•:a.' · 
'Diplomaf,4,-d"i.k-iT.z-ikk_eJy,t �rr-a �- ·:.hng_y a'

'. 1Bada�'ozá..t.-al4tt;dvett-Ca_tl1ólicus. Templomi>/!
. ._.-vifif:a- , · aduttas:tiwa lr: :1 a\;, .G«f.lzo!ic:1.uohiali :·:
-miért ,ne kötelezt.� vóln�-'.az:_�Orfaág; -másik
1ré.fzét:is,--�agy. minqen_ C,aiholicusokat;-':a"r ·
.ra, _az., ;i;.:;,riit(itgya_Q.•_ezen Tiikkely ;oék ik
�ii ... -mo,nlir.: ;\�-hpgy: tu·�_n_illi.k .• ok� is • -adják
ryifzfza ,:a·\. mit.-; .el� foglé:(lta,k ·?· .A· mi_nthogy. a� Pro:te.Jáns'ok nak • V \lzfaa�is; . adattak: .. ·90

' •.:Templo�okt �-• .Céitholicusok által; _. és· így
ia1 .-, : Lintú�.�1.Békesség- kötés- .ennéi · fogva
-meg .. e-.sJhé.r:t.etett k ö.teJez.ó : erei un e k-. Jen ni
,az egéfz, ;Orrzágra · néz.ve ; • -inert Di.etán,
,ei az -,c�éfz; Orfzág'. Képviselo.i nevezték. 
··ki •a· vifzfza--adandó._Templomokar-is. ·.De_
••minden,,• ez.- erán t való .v.été,lkedést · :ketté
-vág áz ·,. hogy-: az . J 647-hen . tartatott Di�-

-• tan 1 mai;ok_ az· Orfzág' Starusi: . és Rcndt-.i,
,kívánván Ferdinánd, hogy ezen Liátz".i

�- Békessf.g.-l\ötUt illetó .Dipl.omában1 ,való
-,meg-e,l!"yezéseket Diretaliter jelentsék-ki 1,; azt
.'helyben'•· hagyták , . és · az. Orfzág' "tö_bb

,, . Végezései. közzé az V-di� ·.Tzikkelybe· "bé
. tett�k, · 's .ezeket.is , min.t -Orfzá�' -Tö•r.v:é-
nyeit, az. akkori. Direta'··több -Törvényei

l'f .:köztt Fudinánd a' fzok.ott, módon� .1647.
-}t ·ben Julius· I 7�dikén meg:. erósítette;: •meJiy;
r.[ .,. '.nek az· Efz:tergoini · .Ersek -, a.z. Egri ,- Zagrá-



.A' PaQT . .VAt-•. ,Töavit.-JY -At:..LAPoT. 4fS. 
- · bi .� : Yár��i ;,: É_�d;lyL,:: Y eJz.pr<fo�i, Pét�i-:,
i _c;.Y,é'íri, Vát;i:i '·:·Ny,.i.trai.,. :�ier.em_i ,. Tinni:

;;; �i.�. Tsaoá_di�. Rosnyai,;,)· '. •.rgyéq Püspi:>-
kök, 's. az Orfzág'. Világi . .fó: Re!}dei, ne
veik ct alá - is írták ' és é

f

. n·_evezett Kötés:

��n tett egyezését -a· két Félnek, ez�n. Di- .. 
· re tán közönség�s . akarau�l . ,.végre-is . haj:-

tották. 
. 

• J • ·; : �. •; 
l 

: •i � 1 
-

. . Még az is_egy neveze-tes.- Eli«nyetéf
a·'. Lintzi Békesség' k ötel�zo,·_ erej� ell�n.;
hoi:{y a' Catholicus T,Jzt; Egyluí_zi Rr:1Zd,
f melly · pedig az Orfzág' _·négy_; �t.i1tusai
köztt ' a' leg-elso , nem egyezett -a�ban
meg ,. ·.h.ogy. jlZ . az Orfzág' T_ö�vény,�i

' k9zzé hé- tétessék ; · és így annak _r;neg
egyezése nélkúl . tétettetvén: .. _a.�. '-.}{özö.ns�.
ges Törvényül , kötelez� eróvel 11em-·is 
bírhat. De . meg kell .. a'. -�a'iificatiókró.l 

1 
• �artani , hogy azoknak ··oe.m;. a.· Di�ta á�

erot, , haneo:i a'· két -békéll/5 _ Felek.nel,l
meg-egyezése ; azok magokban , és, -� 
magok helso terméfzetek. fzerén!, mi_hely:t
a' fzokott ,módon . meg- kéfzúlnek , _. már. ·. 
k_ötdezo erejúek ; . és éppen ezért. vólt
a' nevezett Protéstátióra az Odzág' Ren• 
deinek és S1a1usainak ·ez a' felelete: No;,, 
oh.sta1ltibu1 · Cq�ztradiction,ibrÚ Dominoru.m
Ckri ,: d aliorum qwiru:mvi1 . St�ularium C�
_tholicorum , itno · ii.sdcm _il, · perpe.taam n14l/11m 

1 
i 
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· •rgoi'em hahe11tibus: az; 'iri \;;• e llerir: ·riem 'ál)� .
. ·.,:, ván·· a� Tifir.·: Egyházi Rendnek', 'és más
-,, akármi Cittholicu� · Uraknak·: ·contradid� 
,, lások � · és azoknak· soh� · örökké se�mi 

. ··,, ereje nem lévén l"· A;. Direta 1647:. ben 
éppen a_zokból ·állott ,. · 'a• kiknek Feják. 
Lintzen meg. bék,�llettek : ·.· ezért monda
tik a· Lintzi Békesség- kötésben „ hogy,, 
t.t'·· á.t · Orft'ág': · Rentlúnelc. •barátságos m�g- ,

egj,ezéséböl · ment végben: és így _ha a'· F;. 
j'eknek meg-békéllésében · meg-egyezett a01 

. :Trfiteletes Eg_yházi ··Rend, meg-egyezte-k 
·pedig, mert meg kéfzult a' Békesség.köt61;
iinar akkor annak·: ;a' �it elébb az 6 rie�
--vekhen -· is meg. kötöttek, ' ellent. mondani
fundamt'ntomosan nem lehetett. . · Ezek
·_a' Bé'�esség.köt�s• Tzikkelyei a' Törvény
nél · na�_yobb� _; mert a· Törvé.nyt a' vok-:.
sok' �öbbsége meg-változtathatja ·s· el-tö
rólheti; de a' �ékesség-kötés két Fél kö
zött esvén.meg,· itt pactttm bilaterale van�
es · íg_y '�n,iak Tzikkelyeit egyik Fél a'
iná�ik' al\aratja nélkúl fel-nem bonthatja :
kovetkezésképpen azzal , hogy a' Lintzi

· Bék�ss.ég- k.'ötés' 'Ti;ikke]yef az Orfzág'
Törvényei kö.zz� · •tétettek , · nagyobb ere

júekké nem Útettetvén , nem- is· 1ehetett
azok· ellen úgy p;�testálni � hogy a zoknak
erejeket · vagy •sem_mivé tehette vólna· · at · · 



. 
. 
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.A' PllÓT�·vAi;:-"töitvi'tn\ ALLÁPOT. 4S?
a�·. Pró�estáti< (� i'.�-v�g/· ai��nJk,'•i1�gyobb 
e'i-e'júst'gektól iei1_e:tett . vóina' � 'tél�i : ,rh.�rt'
azok a' 'T .iik� el§'bk;: ::mago�bar f •· is; ollyari:'
erejuek mint' Békes,ég�kötés·•' Tzikkelyei -�
mi'n'(v:óltak �Ón�k: eiotte; h6gy a�· O�fzág'
Kö::hyvébe hé-iktattattak, éi mikor· bé-iktat
tak., .· azok a' ·:magok., ttrm�f.ie,tekre' .riézve
·ci-oscbhekké _-nem .: tétettek�: . ', 'rsu.pÁn á�
tetfzik�meg abból,' hogy mind·a• Király,
inÚ1d· az Orfzág, ·:á' .. TörvlnyeJ\· k�zzé- is•
bé� akarták azt íratni',· 's hogy· mindnyáj·a�

. aka�t-ák,. hogy ·azok .. állandótil _.�,s ,fzentál,
és. inind nieg 'anriyí -mind_ene'IÚt·. köt�lezö ,
Törvények, meg-tartass1,1nak �. és .�ogy ezek,'
lég_yenek miritegy Textusok';., · mellyeknek' ·
magyarázásában . fogJalatosk�cÍ\ián:· ·az Or
f��g, · ehezképpesi _való· Renci�léseket hoz
hasson; a•· Íl1iothogy· �z ·s,_.dik' Tzikkely
�tán· az · 16'47.-' Efztendóbélt''Diait�·o 'több

.. . ' . .) mínt' i2 Törvények hozattak,' a'' mellyek
a' lintzj, Békesség-kötésnek mint ·Te·xtu·s�·
nak · ki.- magyarázásai, és · azoknak pon
tcfmos · végben ;.; ·viteléról · val6· Rendelé
sek. ··tJtoljára·/."·ázért, · hogy·: yalmellyik · �
�:tátu� a· né�y .közziH, nem· egyez·-1meg val�
miben,' ha abban a•. három meg- egyez , ·
köteles· ez-is azt meg-tartani;, mert a'· D.i�
ztákon a' voksok többsége által af mi meg-.
határozta tik, az mindeneket kötele.zcS Tör•'

' 1 

, l 

-1
1 



,4J,B, \9�9Tf�T. E_l.{�k,,�sT., ,yl . . R.
1 
•• ,1 ,.,_ 

. �· � ... : . -u t . J .•. ►• ·, .. t- \ ,. • • r. • • l \ . ...-T r\ 

· Viff.nny,� _yáU�.·- ,1 ,.N�m�is �ell g?_ndolni. ·� . hogy
{, .... , ,, • • .. 4f ••••• ,1. J .' • • J , .. .: ; . , • • • • 1 . 

'�-�.:�r a': P\�;1áf«tré�f!�l�-P1t ''.'ab,ban ,µin,
-�-�-nek_ e!Íy�\ .. f�Y,Í�! :és;:�i,qc.l�?k?.r ,pu.•�·-�:�t
P:��nf�.�K. Í' d,� __ ·a�é-�\-����$,. �•- .ki:; a_�ba�
ü�<-g,• n�n.1- egy_e�ett. , .. c1. rµi e)• '(égez.tete,t,t.,
l�Ji. T�-r�e-��y� :·rét�te.f r :,;, :�.ötelezre_�1k, -�����-

•• ., . ' , . .. • � . . ! . ·. \" .. i . • � . .• ·-' ! � • • • 

;�ge.del_m,e���-9!1i,._,., De:'-' �H'J • is ígé,rte_ ��
a_kkóri .. .f.�l,seg; ;, hogy o �zt a' rrigyköt�s\ ,
v1laniidt. :.�agá'_. s·értlíi:tet}e;�ill me·g_ �tartja-,
�gy· �i:n_dep' __ J�bbágyai�."ált_�l ,• aká;r1il�y�q
fa.�gúak,f, ��-�flapotuafte.T�i1ek azQk ,_,m_eg• 
,l,.. • ...... ·;. . • • ... . . .. .. . •�rtatJa.; ugyde. a'-.Magyar ,Királyoknak a' ,
j.iC,it ;:_ f,gyllá�,i' R�n<l-ii�.::.·,:_h�- �jndfárfelso-

.. , / • ,. • • '.. •�• • \ • ' • • : \ • • A > , 0 • • J is a'. Stattisok' k_öztt, fopbágyai : .és így. ma•
ga: Illdik. f e;dí�ánd, �z�'�: j�lentésévél, ,n.y!l�
�án ki.mq�?,t(a'.� _hogy eze� .. Protestátió_rialt
Je2-kljsebb- c;ej'e sinú ,' . mivel o azon 'ő ál;
i�I� ho��tt_ .frigye� ·-�-ég·} · f>fotestál�--��fz�

• • • ·• 1 ' ') •• ' , •• �. , •• , • • - • • ' • • .. • ftel-is ��g-,\ar�1tj�·-''. \: hogy, az, ö Ki�ály1
nuradé�i. _ és .fü.i,ccessor�i -.is meg-ta.rtas,sák,

. ázt aka�j a� . i ' · •.: .' ·, · •. 1' · · · . · . , '· •. · "�: f L � '} ,.. ' : , • \: l_
i,

.., ' , �' '• .) �-} ; if=• � ,::' n 1 '
,._ 

• 1 i l ••' •.' 1 

.-!! •. ·1:,dsd i, :IforU1,/igt1 B,t1ánt�11o�tung' dt1„ Wicl,tigt1ra ·. ffragd_n · oh dit1;: Prvtt1stant(!rt;,,. i11 Ungarn.- na�(� :,dera
. f..andes _ G.e..1etzqn.,. :'P:erÓuff1�'L·. sin_d_ dit1 Stolar _ode�· Ffarramt.tgcóühreri an dit1. /;atho/ischen Pfarrer zu
_.éiÚribhÚn·f 'i�si ·P· '2_6·'�- 33: � Sut1cincta dedu�
,, it/l ")urium"· �t Grávarhinúm ; -Evt1ngelít:o,um: ufrÍU$• 

'IJi <Jo,ift1Jsi01ti1: J,i, .Bungaria: auctvr• Privato ·Ytf� .
.. r/1iC.t,i ?17_9ój; Íiil(� �1:-.· -.� ... ,J;-;j -� .-:·
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-!{Z:tlönlJ.rt,n ,a:;;,_l�: lrtt Békúsfg-�atlsdr ,·< Ri-
, -,·ályi, .Diplomáit• · I�; O,ft_ág': . :7'örvef11.y�f á_l�
:!:•_!al, :,·11-!�so.f!.a j(�-!_fail.ó�n._ .. e_ro4(f�ettel.: • _meg . a'
.:.,f'ro�eJtáns_o�,-.-.1 ·; ., ,._ .,,,,:;_, ,· : d , -·-, _: :·-/
,:,,�Ezen mfg-nev.eze�t -:háro":'·-·Bé.kesség-1 · 
höt�seli ,;- .Orfzág' Törvény�if_,· .•és Királ.v,ii

1 
„ 

Píplomák, ,egyebek köztt· e-7 �öv.étkezeridt\· 
1 1'.égi·jussaikban erö,sítettélt-m�g: á'•Reformá. 

Jai•é,S. Evangclika.Vallást, ... J�,i)�okn-ak köve
.t ó!i t �. ·� � , ._.,. :' � � ✓ \ �.-: ; -·- . � • � ; ;._ i ) .. : {., '� : ;_ . -;- . .
'r, ·, i.). Minden: -Törv.fnyek-,-._ mellye-k a' 

. Protestáns. YaUás" __ sérelmfv_el � "··-�aiy anna!i
kárára, ak_ár· Dia:-t-án, akárr- Úon kívi.n•ho.;. 

· zatté!k , -a: _Pi:otestánsoknak t�yápb nem ,árt•
hatók na!\ hat_ároz.tatta_k � n1eg ,r a' .Bétsi;,kötés
.l,' Tzik .. 1606 eízt._ . · MeHyniL .fogva :a,
-:r.s2.3 • .S:4, Tzik. -J52.S., 4Tzik. U48, 5�.6. J'zik •

. __ 1.s.so. J.3 .Tzikkelyek eron,,-,·.é.s ·folyamatpn · 
· .ldvi'll tétetfek ,, •az :J.466,; 73. Tzik. és 1492. 

Jc3, Tzikkelyck: pedig, rnélly�k.ben. a'. min.;..· 
:den Szent�kr;e r:v�ló esküvis. par·antsohatik ; 
annyival inkáb}). nem alkalm.az.ta-th�tókna& 
.rendeltettek, :IJ)iy�J. !a'_·Lelki .;,_�•méret' _eUe� 
nére. tett i'sküvés ".vétkes·, é� minden ero. 
n·élkűl válq eskü.vés; de a' Tripartitum réfzf 
-fierént még ... a'· '.Sidóknak-is.;- _kiknek- olly'
-VaJlásbéli fzaba(J1ágok 11i nts ., .. mint: a, J>ro�

. ' 



,�.. . ·rpaoTllsT:, KK:it. -His�.:.1/1, '!llJ! · . 
. testánsokuak _, a• .1.nagól5. p_ri.ncipiuma fzerént 
való esküvé•' fori.háj� i'r�to·á. · � 
\ · , 2-. ·A" Proiestán·s Vallás�aÍf, �á' 11· Mi tér 
és filialis; EkkÍésiákhan.ininde'n' meg•fzorítás 
nelk.úl, és nún·denütt· '(zabadón · való ,gya• 
kor lása , . harangoknak. � teoieto' kerteknek.. 
tartása ., •·ügy '.hataroztato·tt-rneg ·.; hogy sem , 
Király, sem ,Földes Úr� 1em·:·s·enk1, · nem 
tsak·.az Urat:� 'de még tsak- i( jobbágy.Öt-is, 
sohol Valla1ábart· '!· Confessiojában meg-ne 
a_áborí-thassa. 160s. 1-. Tzik,--; 1622 Diplom. 
1-6. Feltételei, - 1647 Direta 1.T-zik:.
A�- inelly ·Tzikkelyekból. világos:�-· líogy a•
i>rotestc1ns Vallás Tolerátánafr ném nevezte·t
hetik ; miveJ:; a:!: Tolcráta Vallásnak az a' ·
Charáctere·;··'hogy éi�nak lröz.iJnslges és mia
denltt. va)6. gyakörlása. nints ; mint · ezt· az
,16.;s. Dit:et ·.Jó'_ Tt.iUetye így határozta-meg •
. ;li:;'«5,::A' -Protestáns: Vallásra nézve való 
által- mehétésre, •kinek- kinek ízabadság · és 
engedelem adatolt �: ·.és: ezért leg- kissebb 
böntetés sero rendeltetett·, · sem :ezért Apos
tatának senki• neveztetni, nem declarált atott·: 

, nüv-d· -Apostata• az, a', �i az :'-igaznak meg
es'..nértt Kerefztyén· Vallást oda hagyja, és 
riem Kerefztyén Vallá-sra :mégy által ; itt 
pedig ·egyik Kerefztyén Ekkléiiából más
ngyan-·-·:tsak, Kerefztyén E',k�lésiába megy
aJtál 'aziembe11. 16os.· 'l. • .-7aik, Ferdinánd D,
plom -� 6�2. i. 6. Tzi!tk,
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· ,,·i·0::41 Mixtd�nik-.:Vallásnakf,és·így/a' .frote•·
-s:tán.s :,V,aJláspakds, - hogy_�Ptt.sp.ökjeik:; v:a.gy
�u.pcrin,t�Q�Jl-�d.k-_ léi�,enek:;; bm:eg,h'aitáa:o�
J;�:H>t!•·J6 98fi lLA%.iki .. �.; ·:t6'.i-� . .-·· ?r"·'·T.iik�c?::ui ..
· ·. . . · . '.,• - ·. ,· '· k .. 0 ''· in :_ .S,' A;':1Templomök r-·Parbli._Jl'Já l·' sin-lj. 

J.a.k·,. Papdki;1 0'.€!1 m'ás:·Ek'k·lisfai :siemély.e·lq, 
· ntind-en„Polgár.hite.reh �fs 1 a'.clo:·�l61· ;ki---viet�-,. ·
t�k-.,�: •-�s: e,;�l.ü1 ek, ·tov.ábbi-'·el!).toglaJu\t.1-.-scik
,ani,g,. 'tiltat.ott.i-i64·7->A. Tzik:.µ.; s.-�r-kk,;..'.<4.

. . • 1 
Fel-tétel. Leopold Diplom·a. 16.s9 vl\úkJ.
.:nJ ! 6.: _Ái 'má:s�i V'illás" •it'z-�reirii:iifilíi milf vég:.
1:sen .iviit'lét'tH :eg_f átalfib'�i> �fzaÍfo�bkki1�l-
tJtt�li'Yi6 47. · i Dipl. :·súfiik:11 �.t FtlÚitit!_� :2 -
1

16147,: :e:1T-.t�··'?edpold :b,lpf.'. i�5b,'; j;: f_iik.qí' F�{-
Jitel. • · .-_;i, 11 n .,.; ,;·.-,;•i ilós.l -(�,J ,1u·,n:.:.·.-:

• . ' , . • ' . . • . •. ''' { f ; . t .. , 8 :_e, i,: ,;s�tn.� ;,iuP-rotésYiJ��k'.t.'1:·:''ca�h.Ji_�u".
-�'óin�,i[; 'j S4J)� jrcáih·�Ú�'�·so� ����ri�.r 1;e-�-

•.1 • 1 • , ,,. \/ . ,, .,, : :• r• ;1. 1 :J .• .  ,. 1 ., ,t;l /,,J? 
k'isiebbe·t :sem 'köteies'ék '·nzetni. 1647,r .'l!,, ' • . ·• .- ., • • 1 ' .. ' � ', • • • 11 .·,. . . ' . . ·, '� ' ' (' 1 :-; "' j''iJ�--Tzti.J.).,-.!. 1'..4�·•1� •. •: ,,.::�• l.,jl„ v ��. J,),,_,..,_ -.;•� � 

. 8, Hogy az Orfzág' :n·agycbb és kinebb . 
Tifztségei, nünde'.n,: Valiásralval-ó tekintet· 
nélköl adattassanak a' Hazafia.knak • söt a' 
Palatinusságra 's fobb Hívatalokra, a' Prote. 
stáosokból 's Catholicusokból egyforma 

_ fa-ámm�l ��v.�zte�:en�k
_: 

ki�. _Bétsi--kötés 9,,.'
10. Tz,k. - 1608, 3, 10. 11. T�it,. - �erdi-4 

nánd Diploma 1. 3, ,f. Fe/Utel, 16�.!l. :1. T.iii
- Leopold Dipl. :t T:iik, :t Felrítel�

'. 

1 
1 
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• � 1t,i '.9. · A't.Prot es-táns�k' 'iét'élm�I:; }/ Király
·-tJta·l a;z: Orfzag.:'Gy,:µJcirléa ,:fel:..��ti;frettii ,·o·Hy,' 
-nió.dd-aI:>:tén-delt:éttek,.\·bogy:•;ázólf, :ez·ekiíek.

·_ jussatkn·ak "JDeg.-k>áiros·ítáu:: liélk Ot:.�1 �·'·és, 'e2e"J<
.nejk(Ya!6'. .�l�gt,é,t;�le} ;�gaií�t.fs.san.al'<;d ;· a' ki
· p;é5Mg, �; ,Y.�llA�\ 9;q)g�b�n. ezeket;:b,ábirg.atj;a:,

... aa: r�lli�.Z'V� :},:,ű �t.e;Jé.sUl ,-000; :for,i.n�; yé,ttet:tetlét�.
JJI-dilr. :.F�,:,t/illf�!'d. 3/)>i,plopll1l .i z.64-7.; · s, '·Tzild ·if.
�i:lté.MÍ,!'½,. lÓ.,f,7;1i!2F .�.t�k<!.(Q4.y1neo�+ • ló·s�
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