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Bevezetés

A beregi egyházmegye különleges helyet foglal el a református egyházme
gyék között. A Zoványi Jenő által renitensnek és independensnek nevezett 
egyházmegye reformációja olyan egyéniségekhez kötődik, mint Radán Ba
lázs és Kálmáncsehi Sánta Márton, előbbi beregszászi, utóbbi munkácsi pré
dikátor, mindketten Petrovics Péter oltalma alatt. A beregi egyházmegye, 
melynek egyházai elsőként tértek át a helvét-kálvini irányra, területileg a ti- 
száninnenhez tartozott, a reformáció előtt is az egri egyházmegye része volt, 
mégis 1557 óta a tiszántúli református egyházkerület egyházmegyéi között 
foglal helyet. Ebben döntő szerepe volt Petrovics Péternek, akik ragaszkodott 
ahhoz, hogy a létrejövő tiszántúli és törekvése szerint helvét irányú egyház- 
kerülethez csatlakozzék, nehogy az ekkor még lutheránus vezetésű szatmár- 
vidékkel vagy tiszáninnennel kelljen szövetkeznie.

A tiszántúli egyházkerületen belül a beregi egyházmegye különállása 
földrajzi fekvése mellet azzal is magyarázható, hogy Kálmáncsehi és Radán 
Balázs az ötvenes évek fordulóján az akkor még lutheránus Debrecennel is 
szemben álltak, sőt Kálmáncsehit az 1552-es, Körösladányban tartott debre- 
cen-nagyváradvidéki zsinat egyenesen eretneknek nyilvánította, s bár Kál
máncsehi ugyancsak kiátkozta a zsinat tagjait, mégiscsak távoznia kellett a 
városi tanács határozatára Debrecenből. Még abban az évben két zsinatot 
tartottak vezetésével a beregi lelkészek s kiálltak a helvét irány mellett.

Teljesen független életet él az egyházmegye ekkor, papjait is Radán Ba
lázs példáját követve Kálmáncsehi szenteli fel, aki Petrovics ösztönzésére 
1556-ban visszatért Debrecenbe, a következő évben megszervezésre kerül a 
tiszántúli, immár helvét irányú egyházkerület, aminek ennek ő lesz a püspö
ke haláláig - azaz néhány hónapra. Halála után visszaáll a beregi egyházme
gyének részleges független volta, és a teljes függetlenségre való törekvése a 
19. századig nem is hagyott alább. Ezek a törekvések a leghangsúlyosabban a 
papszentelés kérdése körül öltöttek testet. Gyarmati Miklós esperes az alatta
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lévő lelkészeket 1593-ban kelt levele szerint hivatalvesztés terhe alatt eltiltja 
a csengeri egyházkerületi gyűlésen való részvételtől. Az egyházmegye bün
tetését aztán Keresztúri Máté kölcsei iskolatanítón végre is hajtották. Egye
dülálló módon a beregi lelkészek által választott espereseknek az állandó, az 
evangéliumi jogalapon álló tractus és a célszerűségi tekintetek által vezérlett 
superintendentia között folyt küzdelmek árán 1816-ig sikerült kezükben tar
tani a lelkészek felszentelésének jogát.

Mindenképpen érdeklődésre tarthat számot tehát a beregi egyházme
gye története, ennek ellenére a történeti kutatás által a legkevésbé feltártak 
közé tartozik. A fentebb utalásszerűén elmondottak ellenére igazából tisztá
zatlan a tiszántúli superintendentia kialakulásának folyamata is, még inkább 
korabeli viszonya a beregi egyházmegyéhez.

A beregi református egyházmegyéről monográfia még nem született, 
csupán Lehoczky Tivadar múlt század végi vármegye-monográfiájában 
szentelt hatalmas tárgyi tévedésekkel tarkított rövidke összefoglalót A pro
testánsok egyházi ügye címmel ennek a témának, valamint ide tartozik még 
Szeremlei Sámuelnek Vázlatok a papszentelés múltjából, különös tekintettel a 
beregiekre című, szintén több mint száz éves rövid tanulmánya. A Zoványi- 
Ladányi féle, tehát legújabb egyháztörténeti lexikonunk egyedül az utóbbit 
említi meg a beregi egyházmegyéről szóló szócikke végén lévő bibliográfiá
jában, ezen kívül semmi más támpontot nem ad. Úgy tűnik, Bereg kikerült 
az egyháztörténetírás látóköréből, vagy be sem került abba.

A mindenkori kutatót az érdektelenség vádja alól, legalábbis ami a leg
utóbbi évtizedeket illeti, felmenti az a tény, hogy az elsődleges forráshoz, 
azaz a beregi református egyházmegye levéltári anyagához nem tudtunk 
hozzájutni Trianon óta. Iratanyagáról a Tiszántúli Református Egyházkerü
leti és Kollégiumi Levéltár 1984-ben megjelent ismertetője is csak annyit tud 
megjegyezni, hogy az egyházmegye 1945-ben megszűnt s iratai nincsenek 
Magyarországon. A levéltárismertető megjegyzi még, hogy Eiarsányi András 
„A Beregi református egyházmegye levéltára” című 1944-ben készült tanul
mányában részletesen bemutatja.

Harsányi Andrást 1936-ban szentelték református lelkésszé, Révész 
Imre és Mályusz Elemér tanítványaként foglakozott egyháztörténettel, 1939 
és 1943 között a budapesti Széchenyi Könyvtár munkatársaként folytat kuta
tómunkát. Ebben a minőségében, Révész Imre útmutatásának megfelelően, 
több alkalom során végezte el a visszacsatolt Bereg református egyházmegyei 
könyvtárának és levéltárának a leírását. „Ott időzésem célja mindig ugyanaz 
volt - írja Harsányi -, az anyagában nagy tudományos értéket képviselő, de
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rendezetlensége miatt használhatatlan könyv- és levéltárat a rendelkezésre álló 
lehetőségek keretei között tudományos célokra használhatóvá tenni, valamint 
a könyv- és levéltárban leendő kutatás megindítására azok ismertetésével az 
első ösztönzést megadni. Az anyag, maikor először ismerkedtem meg vele, na
gyon szomorú állapotban volt: a beregszászi református egyház ódon földszin
tes épületének két, egyúttal egyházmegyei iroda céljait is szolgáló szobájának 
egyikében a fal mellett volt padlótól a mennyezetig felhalmozva. A fal és a pad
ló nedve lévén, a hosszú időn át ott heverő könyvek és iratok nem jelentéktelen 
része teljesen megsemmisült.”

A könyvtár rendezéséről a Magyar Könyvszemlében megjelent Harsá- 
nyi-tanulmányt az Egyháztörénet című folyóiratban Bucsay Mihály ismer
tette, kiemelve a beszámolónak a könyvtár történetéről és a kéziratos bejegy
zésekről szóló részeit.

Harsányi a levéltári anyagról fentebb említett munkájában leírja, hogy 
a régebbi része, kb. 1880-ig teljes összevisszaságban, úgyszólván egyes szabad 
levelekben és ívekben volt. Részleges, középszintű rendezését is ő végezte el. 
Megjegyzi, hogy a levéltárról részletes tudományos beszámoló nem készült 
még, sőt anyagából közlésre sem került még semmi, nyomtatásban nem dol
gozták azt fel, kivéve Kiss Kálmánnak a szatmári egyházmegye történetéről 
írott munkájában a beregi egyházmegye emlékkönyvéből vett adatokat, az 
általam is említett Lehoczky féle vármegye-monográfiát és Szeremlei Sámu
elnek a papszentelésre vonatkozó közléseit. Harsányi megjegyzi, hogy utób
biak sem személyes kutatás alapján jutottak hozzá az anyaghoz, hanem az 
egyházmegyei levéltáros, Átányi Dániel bocsátotta rendelkezésükre. Ahogy 
jeleztem, ma sem mondhatunk el ennél többet az anyag feltártságáról.

Az egyházmegyei levéltár sorsa egészen új fordulatot vett az utóbbi 
években. Sárospatak református levéltára Beregre vonatkozó levéltári anya
got ajánlott fel Debrecennek, mint gyűjtőterületnek. A beregi anyaghoz csa
tolt iratokból annyi derült ki, hogy azt Gosztonyiné Harsányi Gréte juttatta 
el Ujszászy Kálmánhoz 1969-ben, azzal a kikötéssel, hogy 25 évig a legszigo
rúbb zárolás alá kell venni. A zárolás leteltének illetve a kedvező feltételeknek 
köszönhetően került tehát hozzánk, a Tiszántúli Református Egyházkerületi 
Levéltárba az iratanyag, amely nem mást foglalt magába, mint a beregi egy
házmegyei levéltár dokumentumainak legjavát, amelyet Harsányi András ta
nulmányának segítségével könnyű volt azonosítani.

Előkerült tehát a beregi egyházmegye két legkorábbi jegyzőkönyve is, 
pontosabban azoknak másolati példányai. Pár hónapja vehettem kézbe a Sa- 
lánkon őrzött eredeti jegyzőkönyvet is. A másolati példányokon ez áll: „Pár

7



ja a beregi tiszt, tractus első protocollumának. Melyben vannak az 1593-ik 
esztendőtől fogva az 1631 -ik esztendeig tétetett tractusi jegyzések néhai Tájai 
Bertalan esperesnek halálától fogva.” A gyűlési végzéseken kívül azonban a 
feljegyző beiktatta az egyházmegye életében a gyűlések közti időben történt 
fontosabb eseményeket, mai egyházi közigazgatási kifejezéssel élve: az espe- 
resi hatáskörben elintézett ügyeket is. Ez természetesen nem jelentette azt, 
hogy az egyházmegye közigazgatása e protocollumon kívül minden más fel
jegyzés nélkül történt. Ebben a jegyzőkönyvben olvassuk, hogy Benén, 1610. 
február 19-én tartott gyűlés ötödik pontjának határozata szerint „Annae 
Visitationis acta sint referanda”. A határozat szövegében szereplő acta szót 
akármilyen értelemben tekintjük is, mindenesetre nyilvánvaló, hogy a vizi- 
tációkról feljegyzések készültek. Az 1646-tól 1753-ig terjedő idő alatt kelt 
végzéseket tartalmazó második jegyzőkönyv is előkerült most, illetve annak 
is szintén csak a másolata. Az eredeti jegyzőkönyv 1824. szeptemberében, 
Széles András egyházmegyei főjegyző parókiájának leégése alkalmával sú
lyosan megrongálódott, annyira, hogy csak töredékei maradtak meg. Széles 
András azonban már előzőleg foglalkozott az egyházmegye történetével, és a 
jegyzőkönyvből kiírt minden lényeges adatot. Jegyzeteiből és a tűz által meg
hagyott töredékekből rekonstruálta a jegyzőkönyv szövegét és azt lediktálta 
akkori káplánjának, Átányi Dánielnek, aki a szöveget 1845-ben ismét letisz
tázta máig is fennmaradt alakjában..

Az egyházmegye többi jegyzőkönyvét nem tartalmazza a most előkerült 
csomag, hanem mindazt, amit egyéb levéltári anyagnak szoktunk nevezni az 
osztályozásánál. Ilyenek: felsőbb hatóságok rendeletéi, egyházmegyei hasz
nálatra különböző címen felfektetett jegyzőkönyvek: (A vallás tárgyában 
kiadott királyi parancsolatok, magyar királyi helytartótanácsi intézvények 
foglalata...; Tiszántúli egyházkerületi és beregi egyházmegyei.... határozatok; 
Constitutiones venerabilis superintendentiae Transtibiscane...l762; A bere
gi tiszteletes tractus praerogativáinak és nevezetesen azon t. tractus ordina- 
tiojabéli jussának defensája... 1813. 12814, 1815... esperesi pro memoriaie, 
stb.). Tartalmazza még Széles András kéziratos egyházmegyetörténetét, Átá- 
nyi Dániel esperestörténetét, valamint ugyancsak tőle a Beregi egyházmegye 
emlékkönyve első két részét (ez utóbbi az egyházmegyei összes valaha volt 
egyházközségeire és lelkészeire vonatkozó történeti gyűjtemény). Emellett 
vegyes iratokat is találunk, amelyek valamilyen okból egyik vagy másik egy
házközségi irattárból kerültek ide.

Az előkerült iratanyag tehát a kétségkívül egyik legértékesebb anyagú 
református egyházi levéltárunkból származik, és a beregi egyházmegye első
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sorban korai történetére vonatkozó dokumentumokat tartalmaz. Jelen köte
tünk tartalmazza a Széles András és Átányi Dániel által készített tartalom- 
jegyzéket, valamint a jegyzőkönyvnek a salánki példánnyal is egybevetett 
eredeti szövegét betűhív átírásban és annak magyar fordítását. A fordításban 
a helynevek és személynevek modern olvasata szerepel.
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A Széles András és Átányi Dániel által készített tartalomjegyzék 
(„a Beregi egyház megye első jegyző könyvének rövid át tekintése”)

Meg égett ez a Protocollum 1824-ik esztendőben September 19-ik napján Ke
recsenben, az akkori Notárius Tiszt. Széles András házával és Bibliothécájával;
- annak távol léttében meg gyúladván a’ Parochiális ház, más szomszédok há
záról. De már az előtt, ugyan ez a’ Notárius a Beregi Tractus históriája készí
tését munkába vévén: ami ezen Protocollumba valami nevezetes vált, (a't. ez. 
Jegyző állítása szerint) - azt magának mind ki írta; valamint a Beregi Tractus 
Consecrationalis jussa defensájába is, mellyet ugyan ez a Notárius készített.
- Voltak ezen Protocollumban: 1., Az elválasztott házas szémeljekről való Sen- 
tentiák. - 2., Egy két szó arról, hogy hol tartatott a Tractusnak Synodusa vagy 
Gyűlése, és hogy azokba micsoda Papok consecráltattak. - 3. Fel volt benne je
gyezve, hogy mellyik Esperest mikor, és hol választatott? 4., Vólt, de felette kevés 
Sentencia, némely Papok hibáiról, úgy a Tractus költségéről. - Ezen Protocol- 
lumhoz vólt kötve a Papi fizetéseknek 1645-től fogva 1730-ig készült conscrip- 
tiója, de csak ollyan párba, a mellyet 1730-ba páriáltatott Gecsei István nevű 
Esperest. Hanem ennek Originálja ma is 1824-be (sőt ma is 1845-be) megvan 
a Tractus Archivumába. Úgy ez egész munka is a Papok és Rectorok fizetésé
ről, az 1730-ba készült pár-ból, más párba jó fekete tentával le írva. Ez a' Pár 
vált a’ meg égett Protocollumban elől. Á Kerecsenyi nagy tűz után, a meg égett 
Parochiális ház omladékai közzűl, a nevezett Protocollumnak némelly levelei, 
felébe, harmadába megtaláltattak és öszve szedegettettek a’ Notáriusnak akko
ri Káplánja Átányi Dániel által. A’ Notarius régi jegyzéseiből tehát, és ezekből 
a dirib darab levelekből, amiket el lehetett olvasni, a’ Maradék kedvéért ide 
lediktálta a’ fent irt Ordinarius Notarius Tiszt. Széles András - leírta pedig 
annak említett Káplánja Átányi Dániel 1824-ik esztendőben Decemberben. 
Újabban le írta pedig ezen Jegyző könyvi darabot, ugyan csak Átányi Dániel 
ez idő szerint Barkaszói lelki pásztor, a Beregi N. T. Egyház-megye hites segéd 
jegyzője és Tettes Nemes Bereg Vármegye Tábla Bírája - 1845-ik Esztendőben

Ezen jegyző könyv kezdődik Beregi esperest Tállyai Nagy Bertalan halála 
után emlitett esperest Gyarmati Miklós esperest idejében - 1593- éven - és 
folytattatik 1631- év August(us) ho 27- napjáig - 254. lapokon.- 
1. Gyarmati Miklós Esperest - gyűlést tart - 1593-ba Márt 2-, mint egy 

töredék lap mutatja - az Esperestséget viselte 2 évig, és akkor a Zemplé
ni egyház megyébe ment lakni; mint Lampe írja Király Helmeczre - és 
Zemplénbe is esperest lett idővel -
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- Ezen esperest ídejebe Házasok el választattak egymástól: paráznaság 
miatt, 2 fi 3 nő vérfertőzés: 2 fi-1. nő.- hűtlen elhagyás. 6 fi- 2 nő.- Te
hetetlenség. 6 fi- Jegyesek-1. fi- 1. nő.-
- Nevezetesebb tárgyak: A Beregszászi deák ifjak verekedése Búcsúba.
- és ennek hosszas pere - 2-7. lap - Egy Pólyák András nevű esketési 
formula - Tótul - 12. lap -
- 1593-ba - A Püspöki Zsinaton való megjelenés eltiltása hivatal el 
vesztés terhe alatt - mind a papoknak mind az osk(ola) Tanítóknak egy 
körlevél által. - 9. lap. -
1593-Jun.lO. A Tarpai és Fancsikai Rectoroknak meg engedtetett, hogy 
két évig - szolgálhassanak - lO.lap-
- Macsolai-per mi szerint Gecsét Macsola filiájának követeli- 11.12. 
lap.
- Derczeni pap ellen - sógorának panasza — 13.1ap-
- Disputatio Beregszászba - 1593 Sept. 13 - az Ur Vacsorái dogmák 
felett hogy a Vittembergi Academia mit kíván alá íratni az Academícu- 
sokkal - 14.1.
- Badalói papi fizetés - 19.1.
- Halaadó isteni tisztelet - hogy seregünk a németeken győzedelmet 
nyerjen - 21.1.1594-Jun.l9-
- Egyház megyei bevételek - 1595-1596 - 25-26. lap.
- Rectorokat illető rendeletek - 27. lap -
- A Beregi egyh(áz) megyébe tartozó egyházak Catalogusa - 29-30. 
lap.
Vári Szárnyas Bálint- esperesté választatott - 1593- Mart.4 - 31.1-
- Borsovai Máté- és Pasztory Tamás papságra fel szenteltettek- és a Ke
reszténységről dísputáltak - 1595 - 31.1-
- Szöllösi káplán Debreczeni János- és Pankotai János- hivataloktól 
felfüggesztettek és az egyház megyéből ki csapattak - 1595 -April.24.
- 33.1.
- A Kölesei Rector siralmas ügye - fizetésének erőszakos el foglalása
- sat. 36.1. Peleskei András pap - a feleségével tánczolt - Visitatió után
- Nemesi vendégségbe 53.1.
- Badaloiak - a Senior szénájának el hordása - és vasas kerekének le 
vágása - 55.1.
- Mu’salyi és Borsovai Rectorok tánczoltak - 56. 1. Megyei gyűlés 
követség - Prinyi Jánoshoz küldöttség a Szölösiek elszakadása 
eránt - 33. 1. Gyűlésen meg nem jelent papok - 56-57.1ap -



Küldöttségek nevezése - Rákóczihoz - Bereg megye Gyűlésére- Büdi 
Mihály Fö ispánhoz - sat - 59-60.1. 1598-
- Óvári Bálint Sonkádi-Vári Mihály Macsolai pap - szentelése - 61.1. 
1599-
- A Seniori hivatalnak másra ruházása okai - 1599-Jan.3 - 61.1.
- Bányai Péter Munkácsi pap reversalisa - magyarúl - 63-64.1.
- 1599.Máj.8- Gyűlésbe tárgyalandók. 1. A Gyarmati Miklós hívásá
ra az Új helyi Gyűlésre el kell e menni? - 2. Az Ország fő rendéitől a 
papokra vetett adó. - 3. Az Uj Kalendáriumot - (Trójai ló) - el kell e 
fogadni - sat. 65.1.
- A Tatárok által lak helyekből ki űzött, s köztük bujdosó papokon csak 
úgy könnyíthetűnk, ha nehány leány egyházainkat részőkre át enged
jük- 1599-Máj,8.-66.1.
- Az esperest hire nélkül változni nem szabad - Canon - 72.1.
- Gyűlésen meg nem jelent papok.- 76.1.
- 1600- Az iskola Tanítók- névsora- 77.1. 78.1.
- A Rectorok névsorozata- hogy két évnél tovább ne szolgáljanak-
80.1.
- Az Esperest elleni vádak - 3 pont - Az Atyai pap meg kötöztetése- 
sat. 83.1. Derczeni Rector botrányos maga viselete- sat. 85.1.
- 1601-be fel tett nevezetes kérdések - 85-86.1.
- "Kerepecz- °Kaszon- papi szolgálattól meg fosztatnak- 88.1.
- Több papok és Rectorok vissza élései - 90-91.1. -
- Somi pap -Pátrohai András részegséggel vádoltatik- 93.1.
- A jelen lévő gonoszok el hárításáért minden reggel Templomi-kö
nyörgés- 95.1. 1604.April.21- -97.1ap.
- Papok-papnék és Rectorok öltözete- 97.1.
- Beregszászi Rector fizetése- 98.1- sat.
- Beregszászi pap Szerdahelyi István - Ecclésia követése - 101.lap - 
sat-
- Gyűlésen meg nem jelent papok- 102.1.
- A Beregszászi papok felett vitatott kérdések-103.1.
- Badalói pap - szekér fa fizetése felett rendelkezés - 104.1.
- Az Orbán pápa által rendelt Űrnapot meg kell e tartani - s több ne
vezetes kérdések feltétele - sat. 105-106.1.
- Beregi pap és Rector fizetése - 109.1.
- Az Ilosvai pap - Menyhért - tánczolásért tartozik - 50. denar(ios) 
111.1.
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- Fűlesdi papi fizetés- 115.1.
- 1607- Jan.17- Nevezetes ügyek felőli kérdések. 116.1.
- Csekei pap - Salánki András elleni vádak - kicsapása- 125.1.
- Tarpai és Bodolói [Borsovai] papok- borárúlása-126.1.-
- A Beregi e(gyház) megyéhez tartozó Szatmár és Ugocsai Ekl(ési)ák 
kötelezése- 129-130.1.
A Váradi gyűlésre kell e követet küldeni. 1608- Oct.12.re- sat. 130.1.
- A Beregszászi papok fizetése - kettőnek - 65 f(o)r(in)tról- 100-ra 
emeltetett - 134.1.
- Az esperest Szőlősi jövedelme a Szőlősiek által elvétele- 1608- 138-1.
- 1609- Fábián pap szomorú élete, Csetfalvai zselléres lakása-143.1.
- Fegyverneki Vittembergi akadémikus költségeinek hijánya- 143.1.
- A Szőlősiek által- az esperest Szőlősi jövedelmének vissza követelése-
143.1.
- A Beregszászi Deákok forradalma- 1609.Sept.2.- 143.1.
- A Szőlősi egyház- Beregtől el szakadása Hodászi Lukács pöspök in
dításából- és az esperest el foglalt jövedelme miatt Mágocsit meg kell é 
sürgetni 147.1.
- Szent Miklósi Demeternek az esperes híre nélkül Beregbe jövetele-
147.
- Az isk(ola) Mesterek- a használatba lévő szokott énekeket énekeljék -
148.1.
- A Somi egyház tartozik é ismét a °Kaszoni egyházhoz csatlakozni. -
148.
- A Visitatiói actákat elő kell e terjeszteni- 148.1.
- A Beregszászi Cántor dézma jövedelme el foglalása- 148.1.
- Pázmán Péter- káromló víselete- éllen- és töredelmességeért imád
kozni- 148.1.
- Az új papok engedelmességre kötelezése.-148.1.
- A Senior ügye- és a Superintendentiális gyűlés- meg keresése-156.1.
- Isnéte- és filiája Guton- az innepi szolgálat feletti rendelkezés. 1610-
157.1.
- Csetfalvai papi fizetés meg határozása - 1610-Jun. - 160.1.
- A Beregszásziak - keresztelés alkalmával - babonás visszaélések elle
ni határozat - és annak el hagyása eránti ígéret-1610. Jul. 14.- 161.lap.
- Egyház megyei jövedelmekről számadás - 162.1.
- Visitatiót kell e tartani a jelen téli időben-164.1.
- A Váradi egyh(áz) ker(ületi) gyűlésről jelentés - 164.1.



- A Debreczenbe menő követek költsége- útiköltség- 2 for(int) minus 
den(arius) 2. kocsisnak 60. den(arius) borra 42 den(arius) - 162.1.
- Debreczeni útiköltség másrendbeli- követeknek. 3. for(int) - 162.1.
- Gyűlési költség- borra- zabra- borsra- közönség részére- 5 f(orin)t 75 
den(arius)- 162.1
- Szárnyas Bálint esperest meghalt - 1611 -Máj-1 - 168.1.
Szárnyas Bálint esperest alatt el választott házasok: paráznaság miatt, 
fi- 19- parazn(aság miatt) nő- 51.- Vérfertőztetés- 1. fi- nő.2. - hűtlen 
elhagyás- fi- 58- nő 25 - Impotentia- fi 36- nő 7. Bigamia. fi 4- no L- 
Crudelitás fi 7- nő 1.- Gyilkos- fi-2.1 vén asszony - pag. 90- egy 18 éves 
fiú egy vén asszonnyal a Daróczi barát által eskettetvén excommunicál- 
tatott. - Csalárdság miatt- Ifi- pag. 118,- Sodornia 1,- és l.nő azért mert 
non fuerit deprehensa signa virginitatis- pag. 167. —n(ume)ro- 218- 
Jegyesek- fi 19- nő 21. -

3. Ihuri János esperestsége- pag. 169—Beregszászi pappá lett- 79.1ap- Ti
szántúli egyh(áz) kerülettel a Beregi Tractus micsoda feltételek mellett 
egyesült - 169.1ap- Vári Mihály "Kölesei pap- a "Korodiaknak idő előtt 
ígérkezett- 170.1- sat. A Beregszászi templomot meg szentségtelenített 
Hajdúkkal mit kell tenni 171. A papnak gazdálkodni és feleségétől kü
lön élni - nem szabad - 171.1.
- Váczi Mihály Csarodi pap - reversalisa magyarul - 174.1 - 1613-
- Generális Synodusra küldött kővet költsége - 1616-ba 10. f(orin)t 54. 
dén(arius) 193. lap.
- Zobránczi György Barkaszói pap elleni- vádak- “Karácson első nap
ján egyet papolt- azután musikált-tanczolt Vasárnapokon sat-194.1.
- Beregen Visitatiok a papi szőlő mívelése eránt rendelkezés- 195.1- 
1617-be.
- Simándi Boldizsár Beregi pap letétele - 1617. Aug.2 - 198.1.

4. Kis Várdai András - Munkácsi pap - esperesté választatott- 1617. 
Jun.14-195.1.
- Sz(őlős) V(ég) Ardoi pap dezma jövedelem. Bocskái engedélye - 201. 
lap.
- Károli Péter reversalisa - 1621- Jul-15 - 213.1.
- Az esperest ellen tett határozatok - 216.1.

5. Uj helyi Pannicida (Szabó) István - esperest- 1623- Márt.l. - 218.1.
- Inanczi Gergely Vári pap- és Szántai Miklós Rector- temetéskor vere
kedés miatt hivatalokból letétettek - 1628- Aug. 16. - 241.1.
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- Caroli Mihály Barabási pap felesége miatt elítéltetik- ha felesége Eccl- 
(ési)át nem követ - 246.1.
- Derczeni Rector fizetése a Tornosiaktól - 247.1.
- Gelénes- anya egyházzá lett- 1631- Papi fizetése - 249.1.
- Németi Mátyás Tarpai pap sok hibái miatt letétele - 252.1.
- Cároli Mihály Csarodai pap - letétele - 252.1.
- A Papiaknak a Hetyeniekkel való egyezkedések a pap hívás és elbo
csátásról - 254.1ap.

3. Thúri esp(erest) alatt- Adult(erium) Fi-2. nö.15- Infid(elis) Desert(io) 
Fi-13 nö 8- Impot(entia) Fi-8. nö 3. Sponsus- fi-7. nö-5.-

4. Várdai esp(erest) alatt- adult(erium) Fi-11- nö-41- Infid(elis) Des(er- 
tio) Fi-21- nöl7. Impot(otentia) Fi.19- nö.2. Crud(elitas) Fi-2- Spon- 
sus.7- venefica -nö-1.- Batiko copulavit- Gorond- pag. 201.

5. Pannicida esperest alatt el választott házasok-
Infidélis et desertio- fi-31-nö43.- adulterium fi-12-nö57.- Parricid(ium) 
fi-1.
Impotentia- fi-17-nö-5. impietas- nö-1. venefica nö-1. epilepsia nö-1. 
spons(us)
1, -

Es így a jegyeseken kívül el választatott összesen 571- házaspár. 
1593-tól- 1631-Augustusig-

16





Synodi in Benej. convocatae et 2 Marty Anno D(omi)ni M.D.LXXXXIII
congregatae Seniore Nicolao Garmathv

...Zabo de Várj petit divortium a Conjuge sua adultera, quae cum Pet
ro. .. .adultero rupta fide conjugali aufugit.. .et supplicio erepta fuit.............esset
praegnans, virgis.........Variens...et inde ejecta notoria et Sufficientia...itaque
Ecclesia pronuntiat.. .divortium concedi.

1. Causa. ...de Uylak petit divortium....sua, quae postquam se inces-
tuoso....saepius pollicisset cum Fratre praedicto sparso. de eo facinore ru
more fuisset admonita, ut se purgaret - unacum incestuoso illo....scitur ubi 
fit, in Transyl........Et c(etera)

...tertium testimonio, qui.. - audierunt, quod dixerit...fieri divortium, 
hac.. - caetera juvet se...ut jure contra...supplicis affecturum.

2. Honesta Domina Anna... Gregorii Barrabas petit divortium a marito
suo vago Matthaeo Sido, qui per septennium jam abest, et toto illo tempore 
vix bis vel ter ad earn redit... - earn deseruit. Postremo autem... tres annos 
cum dimidio fide mediante coram civibus juratis et Domino.. .fuerat pollici- 
tus, se nunquam amplius...turum, sed fidem fefellit, qui dum...et Domino 
terrestri juraverat......... discedet. Et c(etera)

Pronuntiat Ecclesia posse ill....
3. Quarta Causa. Honesta Domina Helena G............. filia petit devortium

a marito...cujus ne nomen quidem notum...cui violenter per Dominam 
fuerat copulata et vix per duas.. illi cohabitavit, verum., tum primum quum 
Domina........praestiterat, aufugit...per quinque annos...ubi sit. Et c(etera)

Pronuntiat Ecclesia.. .pro duobus istis...unus florenus.. .vendi restant.
Quinta Causa. Balthasar Kis.. .sua.............................................................

Causa Decima Quarta.
Item Lanio Beneiensis Thomas Ur petebat divortium ab uxore sua de- 

sertrice, quae alteri nupsit. Cujus causa pendet, quia ipse sibi defuit, nolens 
divortionales accipere. Pro quo tarnen Generosus Dominus Vice Comes in- 
tercedit, ut habito respectu illius amicitiae copuletur. - Fiat quod petitur.
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A Benén 1593 március 2-án Gyarmathy Miklós esperes által 
összehívott zsinat (ügyei)

1. Váriról Szabó .........elválasztását kéri házasságtörő feleségétől, aki
........... a házasságtörő .... Péterrel, megszegvén a házastársi hűséget, meg
szökött és megmenekült a büntetéstől, mivel terhes,..., botozás,.... a vári... 
és így közzétéve az ismert és elégséges bizonyítékokat.... Az egyház kihirde
ti, hogy a válást engedélyezi.

2. Ügy. Az újlaki ... kéri elválasztását (feleségétől), aki, miután több
ször felajánlkozott a parázna.....................-nak, a fent említett atyafival...., és
miután a közvélemény arra intette a gaztettel kapcsolatban, hogy tisztázza 
magát a vád alól, azzal a parázna férfivel együtt..., lehet tudni, hogy hol van, 
Erdélyben..., és így tovább.

...harmadszor a tanúskodásában, amit....hallottak, amit mondott, 
....hogy történjen meg az elválasztás, ettől....egyébként, hogy örüljön, 
.. ..hogy jogosan a............. ellenében, meg fogja büntetni.

3. A köztiszteletben álló Anna asszony Barabás György ... kéri elvá
lasztását férjétől, az állhatatlan Zsidó Mátyástól, aki már hét éve távol van 
tőle és mindez idő alatt alig kétszer vagy háromszor tért vissza hozzá, ...el
hagyta feleségét. Továbbá a legutóbb, három és fél éve, a felesküdött polgárok 
és az Úr színe előtt esküvel fogadta, hogy többet nem (megy el), de esküjét
megszegte, mivel miután ...a világi bírának is megesküdött,..................elhagyja.
És továbbá... Az egyház közzéteszi, hogy (elválhat).

4. Negyedik ügy A köztiszteletben álló Ilona asszony, G. lánya kéri el
választását férjétől, akinek még a neve sem ismeretes, akihez úrnője erőszak
kal adta hozzá, és akivel alig két.. .ig élt együtt, hanem.. .mihelyt az asszony
teljesítette...... . elmenekült, öt éven át (nem lehetett tudni), hogy hol van. És
így tovább.

Az egyház közzéteszi, hogy......... kettejükért egy forint...eladásra ma
rad.

Ötödik ügy. Kis Baltazár ...feleség(étől)...

Tizennegyedik ügy
Továbbá a benei hentes úr, Tamás kérte elválasztását szökött feleségétől, 

aki hozzáment máshoz. Ennek az ügye még nem dőlt el, mivel nem jelent 
meg, mert nem akarta elfogadni a válási bizonyítványt. Közbenjárt érdeké
ben még a nemes alispán úr is, hogy barátságára való tekintettel legyen meg 
a házasság. Legyen, amit kíván.
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Anno Domini 1593. 5 íuny.

Stephanus David revocavit nobis in memóriám et testimonio Reverendi 
in Christro Fratris D(omi)ni Matthei Domahidi comprobavit, quod vivente 
adhuc Clar(issimo) D(omi)no Bartholomaeo Nagj Thalliaj Seniore* ea quae 
nunc uxor sua est Domina Catharina a prioré suo marito impetrasset divor- 
tium propter quinquennalem desertionem, super qua juris administratione 
a nobis testimoniales petivit, quas etiam - ipsi dedimus.

Anno Domini 1593. Casus.
Ipsa Die Pentecostae duo quidam ex Scholasticis Beregszasziensibus 

absoluta concione et reliquis caeremoniis, in proximum nemus, quod versus 
Musaj tendentibus sub promontorio situm est, et ex parte occidentali fluvio 
alluitur, in cujus ripa Pagus Buchu nominatus habetur, exierant, ubi cum 
herbulas quasdam inquirerent ac colligerent, tandem siti cogente in proxi
mum Pagum diverterunt. In qvo cum forte justam vini in taberna publi- 
ca emissent, procul sub nuce consederunt inter se familiariter colloquentes 
cum aliis quibusdam adolescentibus duobus, qui ipsi quoque unacum prio- 
ribus ex ista civitate fuerant egressi.

Cum vero illic morarentur nihil mali susplicantes, neque habentes in 
animo, ut cum quopiam rixas et contentiones moverent. Mox affuere qui
dam primipilares malefici Beregszaszienses #Gregorius Tóth Stephanus Jo
nas Matthias File# ex eorum numero, qui cum pedites liberi sint ad subitas 
arcis necessitates electi, pessimis assueti facinoribus ac perpetuis ebrietati- 
bus, de lite lites et de rixis rixas semper concitant, qui eos more latronum 
violentissimorum invaserunt, et reliquis diffugientibus, duos Scholasticos 
Matthaeum nimirum Verbőczi et Andreám Kaszoni evaginatis gladiis ador- 
ti, Matthaeum quidem ingenti vulnere, quo aurem illius sinistram unacum 
genis amputarunt ac in humeros desecarunt, affecerunt, demum in terram 
prostraverunt multisque de vita illius dubitatur. Alterum verő Andreám 
multis quamquam verberibus affecerunt, qui tamen feliciore usus fortuna, 
vulnus nullum accepit, at plerosque eorum, qui ipsos invaserant, licet ado- 
lescens, gravibus vulneribus sanciavit.

Quo cum in loco facti ita contigissent, rediit in Scholam Andreas, Matt- 
haeus, quia prae vulneribus et verberibus incedere non poterat, curru re- 
vectus est, et nunc apud tonsorem dubio eventu curatur. At Andreas inte
rim causae bonitate et defensione inculpatae tutelae fretus, nusquam abiit. 
Mansit in Schola. Nemo ilium ex publicis malefactoribus detineri neque per 
me neque per judicem, imo neque per officialem curavit, itaque die Lunae
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Az Úrl593. évében, június 5.

Dávid István emlékeztetett arra, és a Krisztusban tiszteletes Domahidi 
Mátyás tanúskodásával alátámasztotta állítását, hogy mikor még élt a tállyai 
méltóságos Nagy Bertalan esperes, Katalin asszony, aki most az ő felesége, 
korábbi férjétől kieszközölte az elválasztást, annak öt éves távolmaradása 
miatt, erről a törvénynek erről a rendelkezéséről kért tőlünk írásbeli bizo
nyítványt, amit mi ki is adtunk neki.

Az úr 1593. évében történt:
Pünkösd napján, a prédikáció és a többi szertartás végeztével a bereg

szászi diákok közül ketten kimentek a közeli kiserdőbe, amely Muzsaj felé 
a szőlőhegy alatt fekszik, s nyugatról az a folyó határolja, amelynek partján 
a Búcsúnak nevezett falu van, s miután valami apró növényeket kerestek és 
gyűjtöttek, szomjúságtól hajtva betérek a közeli faluba. Ott a falu kocsmájá
ban megvették a szükséget boradagot, s nem messze, egy diófa alatt egymás
sal barátságosan beszélgetve letelepedtek, másik két fiatalemberrel együtt, 
akik maguk is az előbbiekkel együtt a nevezett városból jöttek ki.

Miközben pedig időznek semmi rosszat nem forralva s nem tervezve 
lelkűkben, hogy bárkivel is vitába vagy összeütközésbe keveredjenek, egy- 
szercsak megjelennek bizonyos beregszászi fő-fő bajkeverők, Tóth György, 
Jónás István és Fiié Mátyás, azok sorából, akiket gyalogos várszolgálatra hir
telenjében összeszedtek, s akik hozzá voltak szokva a legnagyobb gaztettek
hez és az állandó részegséghez, állandóan viszályból viszályt, vitából vitát 
támasztottak, ők tehát a legelvetemültebb latrok szokása szerint [a diákokra] 
támadtak, s miközben a többi elmenekült, két diáknak, úgymint Verbőczi 
Máténak és Kászoni Andrásnak kivont karddal nekimentek, Mátén hatalmas 
sebet ejtve bal fülét arcával együtt lemetszették és felső karját fogva erejétől 
megfosztották, elgyengítették, végül földre terítették, és hosszan tárgyalták, 
hogy meghagyják-e életét. A másikat, Andrást pedig számos ütéssel leterítet
ték, ő mégis jobb sorsot fogott ki, sebet egyet sem kapott, és bár fiatal volt, a 
reá támadók többségén súlyos sebeket ejtett.

Miután a helyszínen a dolgok így estek, András visszajött az iskolába, 
Máté, mivel a sebek és az ütések miatt nem tudott járni, szekéren tért vis
sza, és most a borbélynál kezelik kétes kimenetellel. Ám eközben András 
bízván az ügy reá nézve kedvező voltában és az önvédelem ártatlanságot adó 
oltalmában, nem távozott el sehová. Maradt az iskolában. Senki sem gon
dolt arra, hogy őt a köztörvényesek közül kivonja, sem én, sem a bíró, sem 
a hivatalos szervek, így aztán hétfőn a város jegyzőjével elment a szőlősbe,
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cum Notario hums Civitatis in vineam quandam abierat, ex qua cum rediret, 
priorum illorum Latronum socii motu proprio ex insidiis eum adorti, comp- 
rehenderunt, comprehensum jam et manibus post terga revinctis constric- 
tum plurimis verberibus affecerunt, denique ad Fillerium Officialem Loci 
istius traduxerunt et hinc mox ipsius jussu non ad me, qui Scholastici illius 
judex eram Ordinarius, verum ad judicem hujus civitatis et qvidem eo ipso 
etiam invito per publicam plateam summo cum ludibrio perduxerunt, inqve 
Catastam compegerunt, numella manus ac pedes adstrinxerunt, catenis col- 
lo illius annexis, propemodum suffocarunt, ad haec seqventi die armis eum 
circumstipantes ad praeceptum Officialis, qvi maligno animo et invidentia 
erga Scholam laborat, in arcem in itinere vel excruciandum vel semienecan- 
dum abducere voluerunt. Contra qvam violentiam ego protestatus sum in 
persona propria et Ecclesiae coram Providis Ambrosio Decan, - expostu- 
lans cum Fillerio eum contra suum et meum Officium facere, immo contra 
jura Ecclesiae a piis majoribus conservata hactenus, qvod ilium sive sua sive 
aliena voluntate captum, non ad me verum in vincula publica ad judicem 
Laicum misisset. Ad hoc eundem prohibui authoritate Dominorum et Eccle
siae, ne eum in arcem abduci curaret, sed in manus meas traderet, qvod tan- 
tum abest ut fecerit, ut eundem in injuriam nostri Ordinis sub inhibitione 
sex centorum florenorum fortius detineri et vincula illius augeri praeceperit. 
Itaqve ad judicem conversus, hunc qvoqve per Reverendos Dominos Fratres 
- Dominum Matthaeum Domahidi et D(omi)num Joannem Szalmadi cum 
protestatione vicissim admonui ne ilium detineret, verum in manus meas 
traderet sub sponsione bonae fidei, me etiamsi ad extremum supplicium res 
illius reciderent, justitiam de Scholastico illo ipsis administraturum, qvo si 
non essent contenti, possent ad Sedem Judiciariam Dominorum Nobilium 
inde appellare. Verum is qvoqve negavit se mihi hunc in manus traditurum, 
eo qvod Fillerium et in hibitionem Florenorum sex centorum ab eo factam 
metueret. Qva responsione ego commotus Judicem Nobilium Dominum 
Georgium Begani hue adduxeram, qvi cum ad manus suas peteret de Jure 
Regni tertio die captivitatis, noluit tradere dicens, non esse consvetudinem 
hujus Civitatis, ut sontes hic extra darentur. Itaqve per hunc etiam die Mer- 
curii, qvae est 6 Juny, judicem admonui, ut qvomodo Scholasticum ad ma
nus suas contra tot nostras protestationes et inhibitiones recepisset, neqve in 
nostras manus tradere vellet, eum sub honesta custodia tantisper asservaret, 
dum Judicium justum ac Legitimum in Causa illius celebraretur. Detine- 
tur ergo etiam nunc captivus Scholasticus ille jam qvintum diem, qvae est 8 
Juny, de qvo dicit judex, se cogniturum ad diem proximum Lunae unacum
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amelyből mikor visszatért, a fent említett latrok társai egy leshelyről rátá
madtak, körbevették, s a bekerítettnek a kezét már háta mögé csavarva szám
talanszor megütötték, végül a helység tisztjéhez, Filleriushoz vitték át, ennek 
parancsára onnan nem hozzám, aki e diáknak rendes bírája voltam, hanem a 
városi bíróhoz vezették ellenkezése közepette, végig a nyílt utcán, igen meg
csúfolván, és bezárták a börtönbe, kezére-lábára bilincset raktak, nyakára 
kötelet vetettek, csaknem megfojtották, ezeket követő napon fegyveres kísé
rettel, hogy az úton vagy megkínozzák vagy félig agyonverjék, kihallgatásra 
akarták vinni a várba a tiszt elé, aki rosszindulattal és gyűlölettel viseltetett 
az iskola iránt. Ez ellen az erőszak ellen én tiltakoztam magam és az egyház 
nevében Ambrosius felügyelő dékán színe előtt, - panaszt téve, minthogy 
Fillerius mindezt az ő és az én hivatali [hatalmunkkal] szemben követte el, 
sőt az egyháznak a kegyes ősök által mindeddig fenntartott jogaival szem
ben, akár saját, akár más akarata szerint fogta el, s nem nékem, hanem világi 
bírónak adta át őt. Megtiltottam nemesi és egyházi tekintély alapján, hogy őt 
a várba vitesse, hanem elrendeltem, hogy adja át az én kezembe, amit nem
csak nem tett meg, hanem rendünk sérelmére elrendelte, hogy hatszáz forint 
terhe alatt még erősebben tartsák, és hogy tegyenek rá több bilincset.

így tehát én a bíróhoz fordultam és újra üzentem neki a tiszteletes Do- 
mahidi Mátyás és Szalmádi János atyafi urakon keresztül, tiltakozván, hogy 
ne tartsa fogva, hanem adja át az én kezembe, saját felelősségemre, még ha a 
legnagyobb büntetést vonná is rám az ő ügye, hogy én ítélkezhessek a diák 
fölött, és ha ezzel nem lennének elégedettek, akkor a nemes urak törvény
székénél panaszolhatnak be ez ügyben. Ő is megtagadta, hogy átadja az én 
kezembe, mert félt Filleriustól és az általa kitűzött hatszáz forintos óvadéktól. 
Ezen a válaszon felháborodva idehívtam Bégány György nemes bíró urat, 
ő saját kezébe kérte a diákot a királyi törvényre hivatkozva és nem akarta 
átadni a foglyot mondván, hogy ennek a városnak nem szokása, hogy go
nosztevőket kiadjon. így aztán szerdán, azaz június hatodikán rajta keresztül 
is üzentem a bírónak, hogy mivel a diák ügyét saját kezébe vette minden 
ellenvetésünk és tiltakozásunk ellenére, és nem akarja a mi kezünkbe adni, 
őrizze tisztességes őrizetben mindaddig, míg igazságos és törvényes ítéletet 
nem hoznak az ügyében. A fogoly diák tehát most, azaz június nyolcadikán, 
már ötödik napja őrizetben van. Erről a bíró azt mondja, hogy a követke
ző hétfőn fogja megvizsgálni az ügyet, és hogy most, június nyolcadikán, 
a mellette és ellene szóló bizonyítékokat gyűjtik össze. Várjuk meg a dolog 
kimenetelét. Közben június hetedikén elküldtem a jeles Domahidi Mátyás 
és Vári Tamás urat a nagyságos Bődi Mihályhoz, annak a vármegyének a
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suis juratis, et nunc 8 Juny Testimonia pro et contra colliguntur. Expectemus 
eventum. Interim, ego die 7 Juny misi #Dominos eximios Matthaeum Do- 
mahidi et Thomam Warj# ad Magnificum Dominum Comitem Supremum 
istius Comitatus Michaelem Bödi, ut authoritate sua interposita prohibeat 
Laicales Judices, hanc causam levare, verum praecipiat ad me Judicem nimi- 
rum illius competentem, Causam hanc transmitti. (Et cetera) captivumqve 
mihi tradi. Relatio expectatur (et cetera).

Est autem allata ea relatio 9 Juny unicum aliis Literis mihi inscriptis, 
quorum summa est: Suam Magnificentiam admodum mirari, Laicos adver- 
sus nostram et Ecclesia Libertatém audere se in ea negotia ingerere, qvae 
ad nostrum Officium spectant. Ac proinde seripsisse se judici primario et 
juratis Civibus nec non Petro Fillerio, ut pauper ille Scholasticus ad manus 
meas tradatur pro merito puniendus Jure et Justitia exigente. Qvod si, ut 
credit, fecerit bene, sin minus, et si se nihilominus in Officium meum inges- 
serint, tum qvam primum de hac eorum Contumacia per nos certior ut fiat, 
magnopere nos rogat, prolixe promittens suam Magnificentiam nostram Li
bertatém ratione Officii sui in omnibus defensuram. Qvae Literae scriptae 
fuerunt 18 Tuny Novi Calendarii Anno 1593. scriptione propriae manus. In
terim autem dum relatio ista expectabatur, ego, Dominum etiam Provisorem 
per praeclarum Dominum Toannem Garai fratrem nostrum dilectum conve- 
ni de injuria Scholasticis illata conqverens, ac summa cum instantia conten- 
dens, ut captivus ille ad manus meas traderetur. Verum negavit se facturum. 
Imo diserte testatus est, non Fillerium, verum se captivitatis illius esse aut- 
horem, neqve permissurum, ut causa illius in ludicio Ecclesiastico discepta- 
retur, verum veile, ut coram Judicibus et Senatu Beregszasziensi terminetur. 
Qva facta sunt in Bereg. 6 die Juny ipso provisore ibi praesente. Hactenus 
ergo nullám justitiam ab iis obtinere potuimus, qvam ob rem coacti fuimus 
ad Supremum Comitem, ut jam dictum est, confugere.

Caeterum cum relatio illa ad Judicem primarium per duos Scholasti- 
cos a me esset missa, Georgium nimirum Kallaj, et Petrum Kaszoni, Judex 
primum earn recipere noluit, verum Simpliciter qvasi nihil ad se pertimen- 
tem, rejecit, mihiqve remisit, sed vicissim mandavi Scholasticis, ut abirent, 
et si nollet recipere ibi deponerent, qvod factum fuit. Itaqve Judex mox cum 
Notario expostulans, ad me venit, qvem ego dimisi cum hac voce, eos opti- 
me facturos, si neqve Magnifici Domini Patroni *Ez Magochi nevű lehetett*, 
neqve Ecclesiae, neqve Supremi Comitis. neqve deniqve D(omi)ni authori- 
tatem vererentur. itaqve sic semper facéré pergerent, si modo sibi bene con- 
sultum vellent.
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főispánjához, hogy az tekintélyét latba vetve megakadályozza, hogy a világi 
bírák elnapolják az ügyet, és rendelje el, hogy ezt az ügyet engedjék át az én 
bíráskodásom alá, mivel abban kétség kívül én vagyok illetékes. (És a többi) 
és, hogy adják át nekem a foglyot. Várjuk, hogy az indítvány (és a többi) Jú
nius kilencedikén ez az indítvány érkezett hozzám egy másik, nekem címzett 
levéllel együtt, melyeknek lényege ez:

A nagyságos úr nagyon csodálkozik azon, hogy világiak a mi és az 
egyház szabadságával szembehelyezkedve merészelnek beavatkozni olyan 
ügyekbe, amelyek a mi hivatali hatalmunk körébe tartoznak. Ezért írt az első 
bírónak és a felesküdött polgároknak, nemkülönben Fillerius Péternek, hogy 
a szegény diákot adják át nekem, hogy elnyerje méltó büntetését, ahogy azt 
a jog és az igazság megköveteli. Nyomatékosan megkér arra, hogy, a ezt he
lyesen tette, mint ahogy gondolja, de ha nem, és ugyanúgy beleavatkoznának 
ügyeimbe, akkor minél előbb értesüljön általunk megátalkodottságukról, és 
készségesen megígéri, hogy A nagyságos úr a mi szabadságunkat hivatali 
hatalmából kifolyólag minden esetben meg fogja védeni. Ezt a levelet az új 
kalendárium 1593. Évében, június tizennyolcadikán írta saját kezűleg. Köz
ben, az indítványra való várakozás alatt a nevezetes és szertett Garai János 
atyafi közbenjárásával fölkerestem a tiszttartó urat is, felpanaszolván a diá
kokon esett sérelmet, és hatalmas kitartással követelvén, hogy adják ki ne
kem a foglyot. Ő viszont azt mondta, hogy ezt nem teszi meg. Sőt határozot
tan azt nyilatkozta, hogy nem Fillerius annak a fogságnak a kezdeményezője, 
hanem ő maga, és hogy nem fogja megengedni, hogy az ügyet az Egyházi 
Bíróság tárgyalja, hanem azt akarja, hogy a bírák és a beregszászi tanács előtt 
szülessen döntés. Ez Bereg(szászon) meg is történt, június hatodikán, ahol 
maga a tiszttartó is jelen volt. Eddig semmi igazságot nem sikerült kieszkö
zölnünk tőlük, ezért kényszerültünk arra, hogy, mint ahogyan azt már emlí
tettem, a főispánhoz folyamodjunk.

Egyébként pedig, mikor elküldtem a két diákkal, Kallai Györggyel és 
Kászoni Péterrel, azt a levelet az első bíróhoz, a bíró azt először nem akar
ta átvenni, hanem egyszerűen elutasította, mintha nem rá tartozna és vis
szaküldte nekem, de én újra elküldtem a diákokat, hogy menjenek oda, és 
hogyha nem akarná átvenni, hagyják ott a levelet, így is történt. így aztán a 
bíró panaszt emelt a jegyzőnél, és eljött hozzám, én pedig úgy bocsátottam 
el, hogy azt mondtam neki, hogy helyesen járnának el, ha nem tartanának 
sem a nagyságos patrónus úr, ez Magochi nevű lehetett, sem az egyház, sem 
a főispán, sem pedig az Ür hatalmától. így folytassák, ha akarnak egy jó ta
nácsot.
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Ex hinc abierunt mox ad Fillerium, qvi in solita pertinacia permanens, 
nihilominus Scholasticum in Captivitate retineri curare perseveravit, imo 
Literas Supremi Comitis nullius pensi habens, ad Provisorem Komlosium 
transmisit relationem, nimirum ab eo expectaturus qvid fieri debeat, qvod 
am et nos expectamus. Actum 9 Juny.

Is autem Komlosius cum accepisset Literas Supremi Comitis, nihil ta
rnen eas curavit, verum ad Judicem et Fillerium rescripsit die X Juny Do
minum Magnificum Sigismundum Rakoczium ad diem Martis in Arcem 
Munkacz venturum denique cum sua Magnificentia communicandam et id 
qvod jussisset esse faciendum, admonuit tarnen utrumqve interim, ut si fieri 
posset, ipsi primum suam Magnificentiam praeoccuparent accusando Scho- 
lasticos, qvod et facturi sunt.

His ita transactis, venit tandem Dominus Magnificus Munkaczinum 
die Mercurii, ad qvem nos, ego videlicet Nicolaus Garmathi cum Reverendis 
Fratribus Valentino Warj, Joanne Garaj, Paulo Germathj Petro Baniaj et Luca 
Dedaj die seqventi iter facere coepimus, et Die Veneris ilium convenimus, 
a qvo post multas verborum velitationes impetravimus, ut ista causa inter 
Scholasticos et Suae Magnificentiae pedites armigeros coram Consistorio 
Ecclesiastico primum revideatur; hanc tarnen conditionem Sua Magnificen
tia interjecit, ut appellationi ad suam Sedem fieret Locus, qvam an acceptare 
debeat Ecclesia, tum, cum ad rem perventum fuerit, videbimus. Causa enim 
adhuc pendet, nemine post concessionem citante Scholasticos aut litem illis 
movente. qvadere Fillerium admonui 23 Juny per Dominum Fabianum, qvi 
respondit interea fieri non posse, donee provisor suam Sponsam reduceret. 
Et c(e)t(era). Eundem admonui etiam Secundo in persona proprio die 8 July, 
qvi respondit, id qvod differtur non auferri.

Interim accidit casus, ut Joannes Erszengiarto filiam suam acidam Se- 
natori elocaret, ad cujus Nuptias provisor arcis Munkacz unacum aliis pri- 
mariis suae Magnificentiae Servitoribus et civibus convenerant tempore 
admodum Lutulento et Vespertino etiam. Ibi antea coram Rectore Scholae 
nostrae eximio Domino loanne Wari qvasi scilicet in occulto minatus se 
mihi ea die impositurum, seqve subducturum, ut in necessitatem copulan- 
darum personarum illarum me conjiceret, reipsa praestitit qvod commina- 
tus fuerat. Nam tantisper latuit, donee coactus fui valetudine prorsus afflicta 
illuc accedere et copulare. Cum autem curassem inqviri de illius absentia, 
uxor fecit mihi denuntiari, eum non adesse eo qvod ad Homoc esset evoca- 
tus propter reducendam vaccam suam, qvam nollet amplius alere is, qvi ejus 
curam in se receperat. Sed hoc excogitatum fuisse, res ipsa probavit. Nam

26



Innen aztán elmentek Filleriushoz, aki kitartva szokásos makacsságá
ban változatlanul megmaradt amellett, hogy elrendelje, tartsák fogva a di
ákot, sőt, semmibe véve a főispán levelét, Komlósi tiszttartónak küldte el a 
levelet, bizonyára azért, mert tőle várta a döntést, hogy mi történjen, mi is 
erre várunk. Ez június kilencedikén történt.

Miután ez a Komlósi megkapta a főispán levelét, nem törődött vele, ha
nem június tizedikén visszaírt a bírónak és Filleriusnak, hogy a nagyságos 
Rákóczi Zsigmond úr szerdán Munkács várába érkezik, és hogy ez a nagysá
gos úrra tartozik, azt kell tenni, amit ő parancsol, mindazonáltal arra figyel
meztette mindkettőjüket, hogy először a nagyságos úrnál vádolják be a diá
kokat, ezt is készülték tenni. Miután ezek így történtek megérkezett végül a 
nagyságos úr szerdán Munkácsra, mi pedig, tudniillik én, Gyarmati Miklós a 
tisztelendő Vári Bálint, Garai János, Gyarmati Pál, Bányai Péter és Dedai Lu
kács atyafiakkal, a következő napon elindultunk és pénteken megérkeztünk 
hozzá. Nála hosszabb szóváltás után elértük, hogy a diákok és a nagyságos 
úr gyalogos fegyveresei közti ügyet az egyházi tanács előtt először újra tár
gyalják, a nagyságos úr azt a feltételt vetette közbe, hogy a fellebbezés az ő 
székhelyén történjen. Hogy ezt vajon az egyháznak el kell e fogadnia, majd 
meglátjuk, ha már ott tartunk. Az ügy még egyelőre függőben van, mivel az 
engedély után senki sem idézte törvény elé a diákokat, senki nem folytat
ta ellenük a pert. Én erre június huszonharmadikán figyelmeztettem Fillé- 
riust Fábián úron keresztül, erre ő azt válaszolta, hogy addig nem történhet 
semmi, míg a tiszttartó házasodik. És a többi. Még egyszer figyelmeztettem, 
személyesen, július nyolcadikán, amire azt válaszolta, hogy ami késik, nem 
múlik.

Történt közben, hogy Erszénygyártó János a lányát kiadta egy bírának, 
az ő esküvőjére Munkács várának tiszttartója őnagyságának egyéb jeles szol
gálóival és polgárával együtt megjelent, nagy volt a sár, este volt. Ott előtte 
iskolánk jeles rektora, Vári János úr előtt, mintegy titokban azzal fenyegető
zött nekem, hogy azon a napon rám testálja (feladatait) és ő titkon elmegy, 
hogy nekem kelljen összeadnom azokat a személyeket, valóban meg is tette, 
amivel fenyegetőzött. Mindaddig bujkált ugyanis, míg én arra nem kénysze
rültem, hogy még betegen is odamenjek és összeadjam őket. Miután pedig 
érdeklődtem távollétéről, a felesége azt üzente nekem, hogy azért nincs ott, 
mert Homokra hívták a tehene visszahozása ügyében, mivel az, aki eddig 
gondját viselte, nem akarja tovább gondozni. Tényszerűen bebizonyosodott 
azonban, hogy ezt csak kitalálta. Mielőtt ugyanis, evés, ivás nélkül vissza
tértem az esküvőről, előbújt rejtekhelyéről. És a többi.
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prius qvam ego ex copulatione nec cibo nec potu ullo sumpto reirem, mox e 
suis Latebris se protulit. Et c(e)t(era).

Die 7. February Honesta Domina Reverendi Alberti Óriás conqvesta 
est, qvod meretricis filium vituperasset filium suum cum vaccam illius de- 
pelleret a foeno suo proprio. Imo tumorem etiam ostendebat, qvem capiti 
illius projiciendo intulisset.

Munkacz 1592. Kadas András felesegetűl Annatul propter adulterium 
elválasztatik felesege Ligában hagiatik.

Causa. Valentinus Veröss commisit incoestum cum uxore fratris sui, 
qvi ipsum hoc modo attingebat. Byro Albert. Mihály Gergelj Valentinus Hic 
abduxit uxorem Georgii.

Nóta. Apud Judicem est meretrix Peleskey Kata impura de Botpalád, 
quae cum partui esset proxima cum spurio terrae filio Lege super ipsa ad- 
ministrata ut post partum plecteretur, aufugit, cum bis jurasset se eventum 
expectaturam. Et (cetera) et c(etera).

Si D(omi)nus pro nobis qvis contra nos.

Missilis brevis ad fratres qvosdam de non accendenda Synodo.
Salutem in omnium Servatore et Ofhciorum commendationem cum 

observantia et honore. Qvia Vir Clar(issimus) et Reverendissimus Pater Do
minus Superattendens Ultra Tybiscanarum Ecclesiarum videtur veile nost
ras Ecclesias sibi vicissim subjicere et obnoxias facere, hoc ipso qvod sub 
poena privationis nos unacum Rectoribus Scholarum vocat in suam Syno- 
dum. Itaqve Reverendi in Christo fratres authoritate Ecclesiae et sub eadem 
poena privationis vobis e contra nos etiam injugendum esse putavimus, ne 
qvisqvam in earn Synodum ex hac nostra Dioecesi qvovis praetextu se con- 
ferat. Volumus enim nobis earn libertatém, qvam a Majoribus acc[c]eptam 
et ad tempus oppressam, pii nostri praedecessores nobis nostrisqve Eccle- 
siis asseruerunt, et salvam reliqverunt, deinceps Deo bene juvante sacram 
tectam conservare ad posteros neqve jugo servitutis nos vicissim implicare, 
qvod multis justissimis de causis illi et antea semper ferre recusarunt, pos- 
tea vero prorsus excusserunt. Valete Viri Reverendi Domini. Ex Beregszász 
Anno tt93. XI. Juny. ('azaz 1593.)

Nicolaus Germathj ex mandato et Sententia 
totius Ecclesiae.
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Február hetedikén a tisztelendő Orjas Albert köztiszteletben álló felesé
gét bepanaszolták, hogy kurafinak nevezte gyalázkodva fiát, mert az elűzte a 
tehenét az ő szénájától. Még a púpot is megmutatta, amit az a fejére mért.

Munkacz 1592. Kádas András felesegitűl Annatul propter adulterium 
(házasságtörés miatt) elvalasztatik felesége Ligában hagiatik.

Ügy.Veröss Bálint fajtalankodott testvére feleségével, aki őt ezen rajta
kapta. Bíró Albert. Bálint Gergely Mihály elszöktette György feleségét.

Megjegyzés. Megjelent a bírónál Peleskey Kata, a tisztátalanéletű öröm
lány Botpaládról, mivel hamarosan szülni fog, a törvény úgy rendelkezett 
felőle és fattya felől, hogy szülés után büntessék meg, elmenekült, miután 
kétszer is megesküdött, hogy megvárja a dolog kimenetelét. És a többi és a 
többi.

Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk.

Rövid levél némely atyafiakhoz a zsinatról való távolmaradásról
Üdvösség mindenek megváltójában valamint a kötelességek ajánlása 

megbecsüléssel és tisztelettel. Mivel úgy tűnik, hogy a tiszántúli egyházak 
igen nevezetes és főtiszteletű superattendens [püspök] ura a mi egyházainkat 
ismét alávetni és alárendeltjévé tenni igyekszik, mert minket az iskolarekto
rokkal egyetemben hivatalvesztés terhe alatt a saját zsinatára hív. így tehát, 
Krisztusban tiszteletes atyafiak, velünk szemben sérelmes lévén, ugyanezen 
hivatalvesztés terhe alatt elrendeljük, hogy ama zsinatra a mi egyházme
gyénkből semmi szín alatt senki el ne menjen. Ugyanis az őseinktől kapott 
s mostanság szorongattatott szabadságot kegyes életű elődeink a mi és a mi 
egyházaink tulajdonává tették és épségben hátrahagyták, ezért Isten hatha
tós segítségével a szent hajlékot meg akarjuk őrizni az utódok számára, hogy 
a szolgaság igájába ne kényszerüljünk ismét, amitől számos legigazabb ok
ból ők ezelőtt is mindig vonakodtak, sőt később azt egyenesen megtagadták. 
Jó egészséget, Tiszteletes urak. Beregszász, 1593, június 11.

Gyarmathy Miklós esperes 
az egész egyház megbízása és egyetértése alapján
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Rectori Scholae Tarpaiensis permissum, ut in eadem functione alte- 
rum annum compleat.

Eodem Anno et Die eadem Rectori Fanczikaiensi idem concessum sub 
stipulatione bonae fidei eum termino suo complete ad Ministerium se app- 
licaturum. Et c(etera).

Nóta. Nicolaus Cornis colonus Francisci Gulaci de eadem Gulacz ha- 
buit uxorem qvandam, qvae cum adulterium commisisset marito deserto 
aufugerat. Verum a Vice Comité comprehensa fűit et maritus vocatus ad Ju
dicium ut illám pro scelere Jure mediante plecteret, quod ille facéré ad ad- 
monitionem Generosi Vice Comitis neglexit et sic adukéra impunita evasit. 
Vult petere divortium qvod illi concedendum non est.

Notajohannes Bornemissa alias Nag’ Servitor Generosi ac Egregii Do
mini Stephani de Anarcs conqveritur sibi ereptam esse suam Sponsam a 
consorte Francisci Wali Fanczikaiensi, qvam petit sibi restitui. De termino 
praefigendo scribendum Dionysio Feiérvárj Darocziensi.

Nota. Mattheus Kerezturj nulla habita ratione interdicti Ecclesistici 
in Czengeriensem Synodum se contulerat, qvi puniendus est. Est is Rector 
Scholae Kőlczeiensis. Et c(e)t(era).

Partialis Synodi tractata in Wari A(nn)o D(omi)ni 1593.17 lulv.

Honesta Domina Helena consors qvondam Andreae Zilagi impetravit 
divortium a marito suo, qvi illám deseruit et jam per qvatuor integros annos 
et dimidium abest nec scitur ubi sit. Re comprobata firmis testimoniis ex 
qvibus constitit et desertio illa et praeterea qvod desertor ille in remotioribus 
partibus uxorem duxisset Ecclesia concessit illi qvod petit.

Causa 2, Stephanus Varga cum sua consorte comparuit, cujus uxor pe- 
tebat divortium propter impotentiam mariti, demum post triennium ut ipsa 
dicebat ut verő maritus post Sexennium subseqvatam. Ecclesia non conce- 
dit, verum injungit illis, ut vita durante simul vivant.

Causa 3. Georgius Cantor de impotentia per uxorem accusatus per bal
neum aqvae glaciális probatur, et re comperta, uxor ab illő separatur.

Causa Ovarta. Vir Reverendus Dominus Dominicus de Szekeres obti- 
net causam Testamentariam generi sui cotra patrem illius et c(e)t(era).

Causa Ovinta. Egregius Simon Tarnochi volebat lite contendere coram 
Ecclesia de Cecczeiensibus qvos dicebat ad suam hoc est Macholaiensem

Anno 1593. X Juny.
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1593. június 10.

A tarpai iskola rektorának megengedik, hogy ugyanabban a beosztás
ban/tisztében töltsön még egy évet. Ugyanezen évben és napon a fancsikai 
rektor [megkapja] ugyanezt az engedélyt jóindulatú egyezség révén idejét 
kitöltve alkalmazni fogják a szolgálatra stb.

Megjegyzés: Kornis Miklós a Gulácsról való Gulácsi Ferenc jobbágya 
együtt él valakinek a feleségével, aki miután házasságtörést követett el, el
hagyván férjét megszökött, az alispán pedig elfogta, a férjet is a bíróság elé 
idézték, hogy az [az asszonyt] vétke miatt a jog révén megbüntesse, amire 
[a férj] a nemes alispán intésére sem volt hajlandó és így a házasságtörő nő 
büntetlenül távozott. Válást akar kérni amit neki megengedni nem lehet.

Megjegyzés: Bornemissza másképpen Nagy Jánost, nemes és nemzetes 
Anarcsi István úr szolgáját panaszolja, hogy menyasszonyát elrabolta a fan
csikai Wáli Ferenc testvére, s kéri magának vissza. A határidő kitűzése ügyé
ben a daróci Fejérvári Dénesnek kell írni.

Megjegyzés. Keresztúri Mátyás semmibe véve az egyház tiltását meg
jelent a csengeri zsinaton, ezért meg kell büntetni. Ő a kölesei iskola rektora. 
És a többi.

A Váriban, 1593. július 17-én tartott rész-zsinaton tárgyalták:

A köztiszteletben álló Ilona asszony, néhai Szilágyi András testvére kéri 
a férjétől való válás kimondását, mert az őt elhagyta és már négy teljes meg 
egy fél éve távol van, nem is tudni, hogy hol. Az dolog bizonyítást nyert 
igazolásokkal megerősítve, melyekből kiderül mind maga a cserbenhagyás, 
mind az is, hogy ama cserbenhagyó távoli vidékeken meg is nősült. Az egy
ház megadta az engedélyt arra, amire kérte.

Megjelent Varga István a testvérével, akinek a felesége a válás kimondá
sát kéri férjének nemzőképtelensége miatt, amely szerinte három éve, férje 
szerint viszont hat éve áll fenn. Az egyház nem engedi meg, hanem egybe
köti őket, hogy egész életükön át együtt éljenek.

Kántor Györgyöt felesége nemzőképtelenséggel vádolta, őt jeges fürdő
vízben próbára is tették, s a dolog bebizonyosodván, feleségét elválasztották 
tőle.

Nemzetes Tarnóci Simon nyilvános perbe kíván szállni Gecse egyház- 
községével, melyről azt állítja, hogy ősi jogon őhozzá, azaz Macsolához tar
tozik, de közben nem így van a vármegye beosztása szerint, mely nékik [a
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Ecclesiam antiqvo jure pertinuisse, sed turn non comparuit propter 
dicationem Comitatus, qvae illi erat concredita, verum per procuratorem 
alium terminum petivit cui 15.qvintum diem concesseramus, sed lite cessit 
videns se nihil contra nos posse proficere eo qvod illi, commetaneorum Wa- 
riensium, Halaboriensium, Bodoloiensium et aliorum attestationibus firmi- 
ter comprobaruntur, a sua et patrum suorum memoria semper se Wariensi 
Ecclesiae adhaesisse. Нас tamen conditione cessit Tarnocius, ut si qvando 
contingeret in suo pago ejusmodi Pastorem fore, qvo illi etiam contenti, vel- 
lent se ipsius adjungere id qvidem facere possent. Qvod prohibitum non est 
eo, qvod constet qvandoqve ex caeteris etiam pagis, Musaj nimirum et Bodo- 
lio expetivisse et habuisse Pastores ipsos Gecceienses, turn praesertim cum 
Wariensi Pastore dissiderent. Qvod accidisse referebant praesertim tempore 
Domini Pauli Raczkovini et c(e)t(era).

Anno Domini 1593 Polonum qvendam Poliac Andream nominatum 
cum Polona, Sophia copulavi et Augusti. Sponsoribus pro Andrea hospite 
suo Francisco Toth, Petro Toth de Takos. Pro Sophia Michaele et Simone Po- 
lonis, qvi jurarunt, illam liberam esse personam. 3 fl(orenos) den(arios) 26.

Formula Juramenti Viri.
Так tobe pangob(a) poma haj bofe oczecz у Syn і duch sveti sveta troj- 

cza, na tvojo veru Kristians kego, az’ ti totu Zeno Lubys, і za szobe veszmes, a 
bi tvoia zena byla у ie nie zochabis nie б nie moczi nie ii prochodi do smerti. 
Foemind. Так tobe bose poma haj zoho Lubys у za nioho pnygos a by zena 
byla.

Anno Domini 1593 die Assumptionis Mariae Mense Augusto.

Egregius Lucas Borbelj de Mand conqveritur contra affinem suum Do
minum Matthiam Carkai Derczeniensem Pastorem. qvod domum suam suf- 
fodit, et furatus est matris suae vestrem superiorem ex leporinis pellibus con- 
fectam, ac postea uxor etiam illius praedicti Lucae Borbeli soror conterina 
simili violentia usa, domum suam invasit ac apetem unum duo cervicalia et 
unum pulvinar substraticium inde abduxit, praeterea apes qvasdam occidit 
hac ipsa die Assumptionis. Contra qvem et qvam protestatur. Qvam violen- 
tiam perpetravit perfossis straminibus domus in sua absentia et cfe)t(era).

Generosus Dominus Paulus Melyth de Pryber cupit Jure mediante ter- 
minari: An debeat prorsus et omnino qvolibet anno gelimas 25 tritici persol- 
vere Ministro Kegiosiensi. cum ut ait nullum allodium neque ullam semen- 
tern ibi habeat:
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gecseieknek] ad hitelt, a procurator révén más határidőt kért, mint az a ti
zenöt nap, amit számára engedélyeztünk, ámde elállt a pertől, látván, hogy 
semmit nem tehet ellenünk azért, mert amazok a vári, halábori és badalói 
jegyzőkönyvek illetve más tanúvallomások alapján erősen bebizonyították, 
hogy a saját és atyáik emlékezete alapján is mindig a vári egyházhoz tar
toztak. Azzal a kikötéssel távozott Tarnóci, hogy ha elér a falujába, legyen 
olyan lelkipásztor, hogy amazok maguk akarjanak hozzá csatlakozni, mert 
azt megtehetik, s ebbe [a gecseiek is] beleegyeztek. Amit ne akadályozhat 
meg az sem, hogy közismerten más falvakból is, főleg Muzsajból és Badaló- 
ból is kértek és kaptak lelkipásztort a gecseiek, s akkor a vári lelkipásztorral 
kiváltképpen viszályban voltak.

Az Úr 1593-ik évében egy bizonyos András nevezetű lengyel férfit egy 
Zsófia nevű lengyel nővel összeadtam. Tanúk voltak András részéről ven
déglátói, Tóth Ferenc és Tóth Péter Tákosról, Zsófia részéről Mihály és Simon 
nevű lengyelek, akik megesküdtek, hogy [Zsófia] hajadon személy. 3 forint 
26 dénár.

A férfi esküjének szövege: Tak tőbe pangob(a) poma haj böfe öczecz 
у Syn і duch sveti sveta trojcza, na tvojo veru Kristians kego, az’ ti totu Zeno 
Lubys, і za szöbe veszmes, a bi tvoia zena byla у ie nie zochabis nie ő nie mo- 
czi nie ii prochodi do smerti. A nőé: Tak tőbe bőse poma haj zoho Lubys у za 
nioho pnygos a by zena byla.

1593 augusztus, Nagyboldogasszony ünnepe

A Mándról származó nemzetes Borbély Lukács panaszt emel sógora, 
a debreceni Szarkai Mátyás pásztor ellen, mert az házát megfúrta és ellop
ta anyja nyúlszőrből készült felső ruházatát, és utána az előbb említettnek 
a felesége, Borbély Luca testvére, aki szintén sógor, hasonló erőszakosságot 
követett el, bement a házba és egy kaptárát, két párnát és egy díszes vánkost 
vitt el onnan, megölt továbbá néhány méhet ugyanazon a napon, Nagybol
dogasszony ünnepén. Mindkettejük ellen tanúskodott. Ezt az erőszakosságot 
az ő távollétében követte el, a ház szalmatetejét átfúrva. És a többi. A nemes 
Melyth Pál úr Pryberről azt kívánja, hogy a Jog közbenjárásával szülessen 
döntés az ügyében: kell e egyáltalán bármikor az évben huszonöt kéve búzát 
fizetnie a kigyósi lelkésznek, mivel állítása szerint sem nemesi öröksége (al- 
lodium) sem egy vetése sincsen.
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Anno Domini 1593. 13. Septembris fuit convocata 
Synodus in Beregszasz,

in qva disputatum est de problemate isto Theologico.
An Theologi Wittebergenses. qvi Academiam eandem non ita pridem 

reformarunt potius, lure postulaverint a Studiosis nationis Ungariae. ut seq- 
ventibus articulis de Coena Dominica subscriberent.

Primus. Verba Coenae Dominicae simpliciter et ката то pqrou esse in- 
telligenda.

Secundus. Calvinum esse damnandum, qvod in Coena nuda signa sta-
tuat.

Tertius. Qvod Christi Corpus in Coelo collocet, neqve secus qvam Spi- 
ritu suo in Coena adesse asserat.

Ovartus. Qvod Typicum et figuratum corpus praesens esse statuat.
Ovintus. Qvod ita fidei communicationem stabiliat, ut oralem interim 

damnat.
Sextus.Ovod neget communicationem oralem corporis.

Acta Svnodi Variensis Anni Domini 1594. 21 February.

Prima Causa. Petebatur divortium nomine Catharinae Ancillae qvon- 
dam Domini Nicolai Agriensis a marito suo, qvod illi concessum non est, 
sed restituta est marito suo sub hac conditione, ut post posthac qviete ac pa- 
cifice vivant. Qvodsi vero alterutra pars pacem turbaverit, tum publice virgis 
cedatur.

Altera Causa. Honesta Domina Helena nupta Johanni Zasar Zeoleo- 
siensi, petivit divortium propter naturalem impotentiam mariti sui. qva ut- 
riusqve partis tarn mariti, qvam foemin(a) fassionibus comprobatam, per- 
missum est illi. et c(e)t(era). Fl(orenus) 2.7.

Tertia Causa. Margaretha Balos a marito suo priore repudiata propter 
adulterium, petivit indulgentiam nubendi ab Ecclesia, qvae illi concessa est 
debet (florenos...)

Ovarta Causa. Michael Bak petivit indulgentiam pro contrahendo se- 
cundo matrimonio.

Ovinta. Anna Simon Zeoleos Ardoviensis petebat dissolutionem Spon- 
saliorum a suo Sponso Rutheno Simone eo quod certo cognovisset eum 
aliam uxorem Ruthenam habere. Ecclesia pronuntiavit posse concedi. Solu- 
tionem unius Floreni Dominus Nicolaus in se recepit.
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Az Úr 1593. éve szeptember 13-án Beregszászra 
lett összehívva a zsinat

amelyen tárgyalták ama teológiai probléma.
Vajon a wittenbergi teológusok, akik ugyanazt az akadémiát nem olyan 

régen reformálták meg, joggal követelik-e a magyar nemzetiségű diákoktól, 
hogy aláírják az Úrvacsorára vonatkozó alábbi cikkelyeket:

Először: az Úrvacsora szavait egyszerűen és szó szerint kell értelmezni.
Másodszor: Kálvint el kell ítélni, mert a Vacsorát puszta jelképnek ál

lítja,
Harmadszor: mert Krisztus testét az égbe helyezi, és másképp nem, csu

pán Leikével jelenlévőnek nyilvánítja,
Negyedszer: mert azt állítja, hogy jelképes és formai test van jelen,
Ötödször: mert úgy erősíti meg a hit átadását, hogy az élőszó általit 

eközben elveti,
Hatodszor: mert tagadja a test élőszó által történő átadását.

A Váriban, 1594. február 21-én tartott zsinati iratok.

Első ügy: Néhai Egri Miklós úr Katalin nevű szolgálója elválasztását 
kéri férjétől, amit neki meg nem engedtek, hanem visszaküldték férjéhez az
zal a feltétellel, hogy ezután csendesen és békességben éljenek. Ha pedig még 
egyszer valamelyik miatt megtörik a békesség, akkor nyilvánosan meg kell 
botozni.

Második ügy: A köztiszteletben álló Ilona asszony, a szőlősi Császár 
János felesége elválasztását kéri férjétől annak veleszületett nemzőképtelen
sége miatt, amelyről vallomást tett mind a férj, mind az asszony, akinek aztán 
megadták az engedélyt, stb. 27 dénár.

Harmadik ügy: Balos Margit, akit férje korábbi házasságtörése miatt 
eltaszított, házassági engedélyt kért az egyháztól, amelyhez a hozzájárulást 
megkapta, tartozik érte .... forinttal.

Negyedik ügy: Bak Mihály engedélyt kér második házasságkötéséhez.
Ötödik: Simon Anna Szőlősardóról jegyességi elválasztást kér vőlegé

nyétől, a rutén Simontól azért, mert biztos tudomása van arról, hogy annak 
van egy másik, rutén felesége. Az egyház közzéteszi, hogy visszaléphet. Az 
engedélyért járó egy forintot Miklós úr magára vállalja.

Hatodik: Lőrinc Márton engedélyt kap, hogy megnősüljön, mivel első 
felesége házasságtörés miatt szakadt el tőle. A 2 forintot lefizette.

35



F1.2.Sexta. Martino Leorincz indulgentia data est, ut ducat uxorem, 
propterea qvod prior

solvit illius uxor propter adulterium ab eo se avulserat.
FI .2. Septima. Andreas Korpa impetravit divortium ab uxore sua adul- 

tera Anna Pechi.
Solvit
F1.2. Qctava. Helena Chiato indulgentiam accepit nubendi, qvae antea 

fuerat propter
Solvit adulterium a prioré marito separata.
F1.2. Nona. Blasius Rosas incaestuosus Cziekeiensis, qui cum privigni 

sui uxore aufugerat et
Solvit cum ea abusus fűit, diremtus est ab uxore sua, cujus filia abusus 

est.
F1.2. Decima. Paulus Philep privignus Blasii Rosas dirimitur ab uxore 

sua, qvam vitricus suus
Solvit incoestuose polluit.
Undecima. Ambrosius Medgiesi Gulacziensis impetravit solutionem 

Sponsaliorum pro filia sua Catharina, qvam desponsaverat Matthaeo Pénzes, 
duabus de causis. Prima propter crimen fornicationis in qvod interea tem- 
poris encidt. Secundo qvod per triennium a tempore desponsationis redire 
noluit ac ne nunc qvidem vult.

Duodecima.Causa Elisabethae Móricz in Synodo Beneiensi suspensa 
summa divortii est determinata.

Decimatertia. Georgius Hagmasi solutionem Sponsaliorum impetrat 
propter Epilepticum morbum suae Sponsae Sophiae Filiae Rev(erendi) Do
minae Magdalenae Michaelis Icho, qvem juravit se nescisse.

14. Uxor Petri Mandi Sophia propter adulterium notorium petit divor
tium, qvod impetrat.

Acta post Svnodum
Venit ad me Michael Lascovius. qvi volebat in hibere functionem vel 

potius vocationem Georgii Kaposy ad Benej sed tum cessit Domino Georgio 
praesenti ac cum testimoniales Literas accepisset nobis nostrisqve Ecclesiis 
valedixit, qvod factum est 26 February.

Postea vicissim novis phantasiis ac fortasse consiliis instructus Calen- 
dis Marty ad me accessit faciens prohibitionem, ne qvisqvam in Benesiense 
Officium se conferret, et petens ut novam Synodum Partialem convocarem, 
ubi causa illius decideretur, qvod ego ex consilio Reverendorum Domino
rum Fratrum D(omi)ni Johannis Szalmady collegae et D(omi)ni Johannis
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Hetedik: Korpa András elválasztást kér házasságtörő feleségétől, Pécsi 
Annától. A 2 forintot lefizette.

Nyolcadik: Csató Ilona engedélyt kap a házasságra, minthogy korábban 
elválasztották előző férjétől házasságtörés miatt. A 2 forintot lefizette.

Kilencedik: A fajtalan Rózsás Balázst Csekéről, miután feleségétől szár
mazó mostohalányával elmenekült és azzal együtt élt, elválasztották feleségé
től, akinek lánya az élettársa lett. A 2 forintot lefizette.

Tizedik: Filep Pált, Rózsás Balázs mostohafiát elválasztják feleségétől, 
akit mostohaapjaként fajtalan módon meggyalázott. A 2 forintot lefizette.

Tizenegyedik: A gulácsi Medgyesi Ambrus leánya, Katalin számára, aki 
Pénzes Mátyás jegyzett el, jegyességi elválasztást kért két okból. Először pa
ráználkodás vétke miatt, amibe időközben esett. Másodszor azért, mert há
rom év óta nem akar a jegyesség [házasság] idejére sort keríteni és most sem 
akarja azt.

Tizenkettedik ügy: Felfüggesztették Móricz Erzsébet ügyét a beregszá
szi zsinaton, meghatározták a válás díját.

Tizenharmadik ügy: Hagymási György jegyességi elválasztást kér je
gyese, Zsófia, Magdaléna asszony és Ikho Mihály lányának epilepsziája mi
att, amiről, mint erre megesküszik, nem tudott.

14. Mándi Péter felesége, Zsófia kéri elválasztását az ismertté vált házas
ságtörés miatt, megkapja az engedélyt.

A zsinat után tárgyalták
Laskóczi Mihály odajött hozzám, mivel el akarta tiltani a benei Kaposy 

Györgyöt hivatali teendőitől, vagy inkább hivatásától, de aztán visszalépett 
a jelenlévő György úr javára, és miután megkapta az írásbeli bizonyítványt, 
búcsút vett tőlünk és egyházunktól. Mindez február huszonhatodikán tör
tént. Majd ismét elém járult tiltást téve, új ötletekkel, és talán tanácsokkal 
ellátva, hogy nehogy valaki felkeresse a benei hivatalt, és kérve, hogy hívjam 
össze a rész-zsinatot, hogy ott döntsenek az ügyében. Ezt én nem engedtem 
meg neki kollegám, Szalmády János és iskolánk rektora, Vári János tisztelen
dő atyafi urak tanácsára, mivel a következő zsinaton, ha akarja, előadhatja 
ügyeit, és még a tiltást is megteheti. Hogy ha a zsinaton a közeljövőben to
vább akarja vinni az ügyét, megígértem neki, hogy tudni fogok róla én is és 
az egyház is. És így tovább.

Március másodika. Katalin asszony, Kovács András egykori hitvese ne
vében kérték az elválasztási bizonyítványt. Ennek az ügynek a feltárását Vi
rágvasárnapra halasztjuk.

1594. A badalói egyház jövedelme.
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Warj Rectoris Scholae nostrae illi non promisi eo qvod in proximo Synodo 
si voluisset potuisset sua negotia expedire et inhibitionem etiam facere. Si 
tarnen in proxime futura Synodo vellet causam suam proseqvi, promisi me 
tum cum Ecclesia negotium illius cogniturum. et c(e)t(era).

2.Die Marty Petebatur divortionalis nomine Dominae Catharinae Con- 
sortis qvondam Andreae Kovacz propter impotentiam mariti. Cujus causae 
cognitionem ad dominicam Palmarum distulimus.

Anno Domini 1594. Proventus Bodoliensis Ecclesiae,
Qvi sementem faciunt 2 gelimas. Qvi triturando qvaesivit et aut unam 

sementem habuit tantum tritici ut posset solvere debuit dare cubulum. Qvi 
non potuit etiam triturando qvaerere pro qvarta den(arios) 16. qvi non sol
vent cubulum messis. Grossus den(arios) 10. Pecunia avenae 6 den(arius). 
Ex 8 gelimis avenae debetur una. Singuli unum currum Lignorum et c(e)t- 
(era).

Anno 1594. 22. Martv.

Divortium peti(i)t Catharina Nag a marito suo Andrea Kovach propter 
impotentiam naturalem, qvam et testimonio Samosszegiensium comproba- 
vit et suo proprio juramento. Eo dem Anno et die.

Reverendus Dominus Petrus Baniaj debet reddere rationem de copu- 
lata meretrice illa impura Munkacziense, qvae a marito separata nubendi 
Licentiam ab Ecclesia non obtinuit. Aliud Notabile.

Debet etiam vir eximius Nicolaus Agriensis rationem reddere de abdi- 
cata sua qvondam familia uxore N.N. de cujus causa in Synodo Warini age- 
batur et marito suo reddebatur. Hane nempe aiunt illum per Socrum suam 
abdicasse et insuper florenos tres florenos pro vestienda illa impedisse.

Indictio Svnodi Anno 1594,19.Tunv.

Primum solemniter Deo agendae sunt gratiae pro praesenti regni statu
et ejus auxilium perendum ut victoriam de hostibus..................... concedat. Hac
peracta gratiarum actione, causarum decisioni erit invigilanda. Absentes /: 
Borsvaiensis:/ Szölösiensis duplici nomine, Kölcheiensis, Wyheliensis. Petrus 
de copulata et c(e)t(era). De illis qvi conjugium solvunt, aut sine judicio Ecc
lesiae uxores suas relinqvunt et postea copulantur aliis qvid frautendum.

Hagymäsy negotium.
Causa prima Egregii Domini Alberti Komlosi cum Reverendo D(omi)
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Akik vetnek, két mérőt (fizetnek). Aki csépléssel keresett, és csak egy 
vetése van búzából, fizetésül egy köblöt adjon. Aki csépléssel sem tudott ke
resni, az negyedként 16 dinárt (fizessen). Aki nem fizette be a termésből a 
köbölt, az 10 garas dinárt fizet. A zab ára 6 dinár. Nyolc kéve zabból egyet 
adjanak. Mindenki adjon egy szekér fát. És a többi.

1594 március 22.

Nagy Katalin elválasztását kéri férjétől, Kovách Andrástól annak vele
született nemzőképtelensége miatt, amit a szamosszegiek tanúskodása és sa
ját esküje bizonyított. Ugyanabban az évben, ugyanazon a napon.

A tisztelendő Bányai Péter úrnak számot kell adnia a tisztátalan mun
kácsi örömlánnyal való egybekeléséről, aki, miután elvált férjétől, nem kapta 
meg az egyháztól az engedélyt a férjhez menéshez.

Más megjegyzésre méltó dolog.
A jeles férfiúnak, Egri Miklósnak is számot kell adnia felesége, N. N. 

családjából való korábbi kiűzéséről, erről az ügyről a váradi zsinat tárgyalt és 
a feleséget visszarendelték férjéhez. Azt mondják, a férj anyósa közbenjárásá
val űzte el, és a ruháztatására szánt háromszáz forintot is megtagadta tőle.

Zsinati tárgysorozat az 1594. év június 19-én

Először ünnepélyes módon a fennálló királyság állapotáért kell hálát
adni Istennek és segítségét kérni, hogy a győzelmet az ellenségnek................ne
engedje meg. Ezt a hálaadást elvégezvén kell majd az ügyekben a határozatot 
kivirrasztani. Távollévők: a borsovai, a szőlősi kétszeresen, a kölesei, az új
helyi (lelkészek). Péter a házasságról, és a többi. Azokról, akik megbontják a 
házasságot, vagy az egyház ítélete nélkül elhagyják feleségüket és utána más
sal kötnek házasságot, amit meg kell tagadni.

A Hagymási ügy.
Első Komlósi Albert nemes panasza Kállai György tiszteletes ellen : 

„megvizsgáltatik, hogy gyalázkodva viselkedett, így szólván: Hog’ eg’ taligán 
ki tolhatnak nemessegevel egyetemben a falubúi. Másodszor hogy disznó 
pásztornák mondotta. Elarmadször hog’ azt mondotta, hog’ ki atkozza. Me- 
nihart Uram ezeket tagadia. Az tanúval semmit reá nem bizonethat. Calum- 
nian maradna, de mivel hog’ Menihart Uram reá nem bizonethattia, hog’ 
Lelkevel szidta volna Komlosi Uram compensatio Legén mind két felől. Ha 
chak eg’ disznó pásztor meg..
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no Georgio Kallai. Conqveritur qvod ignominiose se tractaverit dicens: Hog’ 
eg’ taligán ki tolhatnak nemessegevel egyetemben a falubúi. Másodszor hogy 
disznó pásztornák mondotta. Harmadszor hog’ azt mondotta, hog’ ki atkoz
za. Menihart Uram ezeket tagadia. Az tanúval semmit reá nem bizonethat. 
Calumnian maradna, de mivel hog’ Menihart Uram reá nem bizonethattia, 
hog’ Lelkevel szidta volna Komlosi Uram compensatio Legen mind két felől. 
Ha chak eg’ disznó pásztor meg...................................................................

Causa Secunda. Michael Bacz petit divortium ab uxore qvondam sua 
Sophia Rutena ratione desertionis annorum qvatuor cum dimidio, qvod illi 
promittit Ecclesia postqvam

F1.2. juramentum solitum deposuisset.
F1.2. Tertia Causa.Blasius Orosz petit divortium propter adulterium et 

desertionem biennalem uxoris suae Annáé Pesti. Re comprobata permitti- 
tur.

Ovarta Causa. Helena Haman de Fanczika obtinet divortium propter 
Septennalem desertionem mariti sui Ruteni Johannis.

Qvinta. Domina Elisabetha consors Alberti Giörgj petit devortium a 
marito suo propter incoestum cum sua propria matre commissum.

Sexta. Domina Elisabetha petit divortium propter desertionem peren- 
nalem mariti sui Pauli Czüllök.

Septima. Indulgentia datur Musaiensi.
Octava. Barbara Czirok petit divortium a marito suo profugo et adulte- 

ro Stephano Orosz re comprobata concessum illi est.

Acta Svnodi Beregszasziensis 
Anno Domini 1594.12 Septembris.

1. Causa. Michael Zabo impetrat divortium pro filia sua Catharina a 
Georgio Toth Propter proditionem et desertionem qvinqvennalem.

2. Causa, Andreae Borbelj uxor petebat divortium a marito suo propter 
impotentiam. Causa dilata est.

3. Causa. Deliberatum Ecclesiae in causa Ceorgii Hag’masi cum sua 
Consorte, ut publice se invicem caedant, qvod nisi fiat excommunicentur 
non tantum in Kaszon verum per omnem provinciám.

4. Causa. Filia Johannis Silagi Helena desponsata Antonio Toth Jandien- 
si, solutionem Sponsaliorum petit et impetrat propter incoestum a sponso 
cum consangvina qvadam ipsius virginis commissum.

Introitus Anni 1595.
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Második ügy
Bács Mihály kéri elválasztását egykori feleségétől, Rutén Zsófiától, an

nak négy és fél éves távolmaradása miatt, ezt az egyház megígérte neki, miu
tán letette a szokásos esküt.

Harmadik ügy. Orosz Balázs kéri elválasztását felesége, Pesti Anna há
zasságtörése és kétéves távolmaradása miatt. Miután a dolog bebizonyoso
dott, engedélyezik.

Negyedik ügy. A fancsikai Hámán Ilona megkapja az engedélyt a válás
ra férje, Rutén János hétéves távolmaradása miatt.

Ötödik (ügy) Erzsébet asszony, György Albert felesége kéri elválasztá
sát férjétől annak saját anyjával folytatott vérfertőző kapcsolata miatt.

Hatodik (ügy). Erzsébet asszony kéri elválasztását férje Csülök Pál há
roméves távolmaradása miatt.

Hetedik (ügy). Megkegyelmeznek a muzsajinak.
Nyolcadik (ügy). Csók Barbara kéri elválasztását férjétől Orosz István

tól, aki elszökött tőle és házasságtörést követett el. Miután a dolog bebizo
nyosodott, engedélyezik.

Az 1594. szeptember tizenkettedikén tartott 
beregszászi zsinaton tárgyaltak.

Első ügy. Szabó Mihály kieszközli az elválasztást leánya, Katalin számá
ra Tóth Györgytől annak hűtlensége és ötéves távolmaradása miatt.

Második ügy. Borbély András felesége kéri elválasztását férjétől annak 
nemzőképtelensége miatt. Az ügyet elnapolták.

Harmadik ügy. Az egyház határozata Hagymási György és felesége 
ügyében az, hogy vesszőzzék meg egymást nyilvánosan, ha ez nem történne 
meg, akkor közösítsék ki őket nemcsak Kászonyban, hanem az egész ország
részben is.

Negyedik ügy. Ilona, Szilágyi János leánya, aki a .. .i Tóth Antal jegyese, 
az eljegyzés felbontását kéri és meg is kapja, mivel az vérfertőző módon faj- 
talankodott a hajadon egyik rokonával.

Az 1595. év bevételei
Először kaptam, hogy őrizzem meg az egyház számára 2 forintot és 84 

és fél dinárt. Másodszor 1 forintot és 65 dinárt. Harmadszor 94 dinárt. Ös
szesen 5 forintot és 43 és fél dinárt.

Kiadások. Ebből az egyház használatára kiadtam: Először az ország
bíróhoz küldött követeknek 1 forintot és egy dinárt. Majd Becsi Gáspár úr-
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Primo accepi ad rationem Ecclesiae conservandos Fl(orenos) 2. den(a- 
rios) 84%

2- Fl(orenus) 1. den(arios) 65. Tertio den(arios) 94. Summa Fl(orenos)
5. den(arios) 43%

Exitus. Ex his exposui ad usus Ecclesiae, primum Legatis ad Judicem 
Curiae delectis Fl(orenus) 1. den(arios) 1. Deinde Domino Caspari Beczi ad 
castra militum profecturo numeravi ex iisdem Fl(orenus) 1. den(arios) 84%. 
Tertio Domino Matthiae Nagi Ari Pastori Sonkadiensi ad inutile et exitia- 
le bellum sese paranti dedi Fl(orenus) 1. den(arios) 44% in Summa faciunt 
Fl(orenos) 4. den(arios) 30. Pro ejusdem caligis in meam rationem excepi 
in Festő Ascensionis Fl(orenus) 1. qvos debeo Ecclesiae. In Summa debeo 
Fl(orenos) 6.

Anno 1596. In Svnodo Beregzasziensi 5 May habita

accepi Fl(orenus) 1. ad Ecclesiae rationem conservandum. Accepi ab 
homine de Papi den(arios) 77. in iudicium.

Ab homine Uyheliensi accepi denarios 49 et obolum.
Accepi pro ratione taxae ab Ecclesia Fl(orenos) 6. den(arios) 68.
Ex iis dedi Pastori Sonkadiensi Fl(orenos) 4. den(arios) 4%.
Sunt in praesenti et in paratis Fl(orenos) 3. den(arios) 35.
Introitus.

In Svnodo Beregina 25 Novembris

accepi Fl(orenus) 1. den(arios) 74. ad rationem Ecclesiae conservan
dos.

Anno 1596.23 January, accepi abs homine Kaszoniensi claudo ad ratio
nem Ecclesiae den(arios) 50. in meam totidem per Pastorem Kaszoniensem 
missum Bereginum in nuptias Sororis et c(e)t(era).

Articuli ad Rectores Scholarum pertinentes
I. Rectores in nostram Dioecesim sine testimonio accendentes et qvi 

alibi cum infamia vixerunt recipere nolumus.
II. Cum testimonio Legitimo admissis libertatém in Scholis docendi fi- 

deliter per biennium concedimus, neqve permittimus ulterius in eodem loco 
morandi facultatem praeter consensum Senioris et Ecclesiae.
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nak, aki katonáskodni ment kiszámoltam ugyanebből 1 forintot és 84 és fél 
dinárt. Harmadszor a sonkádi lelkésznek, Nagyari Mátyásnak, aki hasztalan 
és vészterhes háborút készült indítani, adtam 1 forintot és 44 és fél dinárt. Ez 
összesen 4 forintot és 30 dinárt tesz ki. Az ő katonai szolgálatáért saját meg
fontolásomra (érdekemben?) Nagyboldogasszony ünnepén 1 forintot. Ezzel 
tartozom az egyháznak. Összesen 6 forinttal tartozom.

Az 1596. esztendőben május ötödikén tartott beregszászi zsinaton

1 forintot vettem át, hogy megőrizzem az egyháznak. Egy papi ember
től kaptam 77 dinárt törvénykezésért. Egy újhelyi embertől 49 dinárt és egy 
obulust vettem át. Adó gyanánt kaptam az egyháztól 6 forintot és 68 dinárt. 
Ebből a sonkádi lelkésznek adtam 4 forintot és 4 és fél dinárt. 3 forint és 35 
dinár készpénz áll rendelkezésre.

Bevételek.

A november huszonötödikén tartott beregi zsinaton

1 forintot és 74 dinárt vettem át, hogy megőrizzem az egyháznak.
1596.

1596. január huszonharmadikán egy sánta kászonyi embertől az egyház 
számára 50 dinárt vettem át. Ugyanennyit küldtem a kászonyi lelkésszel Be- 
regbe a leánytestvére esküvőjére és a többi.

Az iskolarektorokra vonatkozó cikkelyek
I. Azokat a rektorokat, akik bizonyítvány nélkül érkeznek egyházme

gyénkbe, és akik máshol gyalázatban éltek, nem akarjuk befogadni.
II: Akiket törvényes bizonyítvánnyal befogadtunk, azoknak két évre 

megadjuk az iskolákban híven való tanítás jogát, nem adjuk meg az enge
délyt arra, hogy ennél tovább időzzenek ugyanazon a helyen, kivéve, ha az 
esperes és az egyház abba beleegyezik.

III. Azokat, akik csupán becstelen haszonért maradnak meg rektori hi
vatalukban és nem hajlanak arra lelkűkben, hogy a jövőben az egyháznak 
szolgáljanak, nem akarjuk megtűrni.IV. A továbbiakra az általános cikkelye
ket kell követni.

Az 1595. április huszonnegyedikén összegyűlt vári zsinaton átvettem 12 
és fél dinár híján 3 forintot, hogy megőrizzem az egyháznak. Ebből kiadtam 
az országbíróhoz küldött követeknek, tudniillik a munkácsi és a tarpai pász
tornak 1 forintot és egy dinárt. E zsinat ideje alatt a badalói és vári iskola
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III. Eos autem qvi turpis tantummodo qvaestus gratia in officio Recto- 
ris perseverant, non Labentes in animo, ut imposterum Ecclesiae inserviant, 
tolerare nolumus.

IV. In reliqvis generales articuli obseruentur.
In Svnodo Varini collecta die 24 Április Anno 1595. accepi Flor(enos)

3 minus den(ariis) 12^ ad rationem Ecclesiae conservandos. Ex his dedi 
Legatis ad Tudicem Curiae Pastori videlicet Munkacziensi et Tarpaiensi Fl(o- 
renus) 1. den(arius) 1.

Tempore hujus Synodi telo transfinxit auserem Rector Scholae Bada- 
liensis Varini, cum coepto itinere pergeret domum absoluta Synodo, comi- 
tantibus ilium Scholae Varinae alumnis. Occisi auseris pretium proscitur. 
Fuit ille Michaelis Halász.

Musajini 24 July accepi ab Ecclesia in taxam Flor(enos) 8 cum restanti- 
bus debitoribus Pastoribus et Rectoribus Scholarum.

Accepi ibidem Flor(enos) 2. minus denariis 35 communes ad usus Ecc
lesiae conservandos.

Fabris Lignariis dedi Fl(orenos) 5, qvos debeo Ecclesiae.
In Synodo Varini collecta 18 Juny accepi Fl(orenus) 1. minus den(ariis)

6. ad usus Eccl(esi)ae conservandum.
7 Augusti Fl(orenus) 2 excepi minus den(ariis) 14 cum obolo ex com- 

munibus, qvos misi Domino Caspari Bechi ad castra militum sese paranti.
Ex pecunia Ecclesiae numeravi ad rationem Domini Matthiae Nagiari . 

in bellum Profecturi Fl(orenus) 1. den(arios) 44 et obolum. In Summa dedi 
Fl(orenos) 5. den(arios) 49.

Catalogus sive Series Parochiarum Senioratus de Beregh.

Cursus Primus Cursus Secundus. Tertius. Qvartus.
Vari. Maczola. Bodolo. Korod
Borsova Suran). Tarpa. Czeke.
Musaj. Darocz. Gulacz. Estvandi
Beregzaz. Jánosi Cziarnoda. Kőlcze.
Kigios. Attia. Sonkád.
Beregh. Szalka. Tisza becz.
Komlos. Kereczen. Milota (*)
Ilosva. Barrabas
Salank. Kazon
Verbőcz Boltragh et Lonia
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rektora karddal átdöfött egy ludat, miközben útnak indulva hazafelé tartott, 
miután a zsinat véget ért, a vári iskola tanulói kíséretében. A megölt lúd árát 
követelik. Halász Mihály volt az.

Muzsajon július huszonnegyedikén az egyháztól adó gyanánt 8 forintot 
vettem át a többi tartozó lelkésszel és iskolarektorral együtt.

Ugyanott 35 dinár híján 2 forintot vettem át, hogy azt az egyház közös 
használatára megőrizzem.

Az ácsoknak adtam 5 forintot, amivel az egyháznak tartozom.
A június tizennyolcadikán összegyűlt vári zsinaton 6 dinár híján 1 fo

rintot vettem át, hogy az egyház használatára megőrizzem.
Augusztus hetedikén 14 dinár híján 2 forintot és egy obulust vettem ki a 

közpénzből, amit Becsi Gáspár úrnak küldtem el, aki katonáskodni készült.
Az egyház pénzéből kiszámoltam 1 forintot, 44 dinárt és egy obulust 

Nagyari Mátyás számára, aki katonáskodni indult. Összesen 5 forintot és 49 
dinárt adtam ki.

A beregi esperesség parókiáinak sora avagy katalógusa (42 anyaegyház 1595- 
ben)

Első járás Második járás Harmadik Negyedik
Vári Macsola Badaló Kóród
Borzsova Surány Tarpa Cseke
Muzsaj Daróc Gulács Istvándi
Beregszász Jánosi Csaroda Kölese
Kígyós Atya Sonkád
Bereg Szalka Tiszabecs
Komlós Kerecsen Milota
Ilosva Barabás
Salánk Kászony
Verbőc Bótrágy és Lónya
Ardó Barkaszó
Szőlős Izsnyéte
Fancsika Dercen
Űjhely Munkács
Oroszi Iványi
Bene
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Ardo. Barkazo
Szőlős Isnete
Fanczika. Derczen.
Uyhelj. Munkacz.
Oroszi. Ivany.
Bene.
(*) Ez igy 42 (mater) Ekk. Volt 1595be

Acta Svnodi Varini collectae 4 Martv Anno 1595 Seniore 
Valentino Varino.

In hac Synodo ordinati et ad docendum emissi sunt, Matthaeus Borso- 
vaj et Thomas Pastoris. Disputatum est de Sacramento Baptismi.

Causae actae.
Causa Prima. Rector Szölösiensis Joannes Pankotaj accusatus Scorta- 

tionis cum uxore Matthaei Nagiari Pastoris Tekehaziensis habitae, fide me- 
diante pro hac suspicione se expedivit.

Idem accusatus convitii animae, ab Ecclesia impune dimissus est.
2da Causa. Matthaeus Nagiarj volens justificare uxorem adulterii crimi- 

ne accusatam, ab Ecclesia relegatus est faciem Loci, ubi haec suspicio coepta 
primum est de ilia spargi et c(e)t(era).

Tertia Causa. Reverendus Vir Dominus Nicolaus Agriensis Pastor
Szölösiensis ab eodem Matthaeo Nagiarj accusatus adulterii, duobus 

testibus extemplo comprobatum est, ipsum bis cum sua famula Catharina 
moechatum fuisse. Testes fuerunt proprii collegae Joannes Debrecenj. Sa- 
zellanus Szölösiensis et Rector Scholae ejusdem Loci Joannes Pankotaj. qvi 
juramento comprobarunt confirmarunt in facie Ecclesiae, se ex ore dictae 
famulae audivisse istam sceleris fassionem. Dominus Nicolaus Agriensis sti- 
pulata manu obligatus est ad qverendam famulam, ut qvam primum isto se 
crimine purget. Causa adhuc pendet.

Acta Svnodi Varini congregatae 24 Aprilis, qvi est dies Divi Georgii 
Alnnlo 1595.

Prima Causa.
Dominus Nicolaus Agriensis, Pastor Szölösiensis accusatus adulterii 

crimine cum duabus foeminis, prpria nimirum famula Catharina nomine, 
et conjuge qvondam Casparis Szabo civis Szölösiensis, ita ab Ecclesia causa
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Lucius Cornelius Sulla síremlékének felirata Plutarchusnál, annak Sul- 
la-életrajzában:

Senki nem múlt fölül barátként a jótettekben
Ellenségként pedig gaztettek elhordozásában..

A vári zsinaton 1595 március 4-én Vári Bálint 
esperessége alatt:

ezen a zsinaton szentelték fel és bocsátották ki a tanításra Borzsovai Mátét és 
Pásztor Tamást. Disputájuk a keresztségről szólt.

A tárgyalt ügyek.
Első ügy. A szőlősi rektort, Pankotai Jánost azzal vádolják, hogy Nagya- 

ri Mátyás tekeházi lelkész feleségével paráználkodott, esküt téve feloldotta 
magát e gyanú alól.

Ugyanőt vádolták halott elleni gyalázkodással, az egyház büntetés nél
kül bocsátotta el.

Második ügy. Nagyari Mátyást, aki tisztázni akarta feleségét a házasság
törés vádja alól az egyház elküldte arról a helyről, ahol ez a gyanú először 
terjedni kezdett és a többi.

Harmadik ügy. A tiszteletes férfiút, Egri Mihály szőlősi lelkész urat 
ugyancsak Nagyari Mátyás házasságtöréssel vádolta, ami két tanú által tüs
tént be is bizonyosodott, hogy Katalinnal, szolgálólányával fajtalankodott. 
Tulajdon kollegái voltak a tanúk, Debreczeni János a szőlősi kincstárnok és 
ugyanazon hely iskolájának rektora, Pankotai János. Ők esküvel állították 
az egyház színe előtt, hogy az említett szolgálólány szájából hallották a bűn 
megvallását. Egri Mihály urat kezeit megkötözve arra kötelezték, hogy pana
szolja be a szolgálólányt, hogy minél előbb megtisztulhasson ettől a bűntől. 
Addig az ügy függőben van.

Az április huszonnegyedikén, ami Szent György napja, összehívott 
vári zsinaton tárgyalt ügyek, 1595.

Első ügy. Egri Miklós urat, a szőlősi lelkészt két nővel elkövetett házas
ságtörés bűnével vádolják, mégpedig Katalin nevű szolgálólányával és Szabó 
Gáspár szőlősi polgár egykori feleségével, az egyház úgy döntött az ügyében, 
hogy tizenöt nap múlva három tisztességes ember társaságában letett esküvel 
tisztítsa meg magát a bűntől és az esküt letéve hét személlyel együtt forduljon 
Varga Tamás szőlősi polgár feleségéhez, ennek a bűntettnek az elhíresztelő-
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ejus decisa est, ut ad decimum qvintum diem juramento deposito purget se 
Dominus Nicolaus cum tribusmet personis honestis, et juramento deposito 
cum septem personis revertatur ad conjugem Thomae Varga civis Szőlősien
sis hujus criminis infamatricem, eamqve capitis Sententia mulctet, Lingvam 
vero Thomae Varga praecidi curet. Qvodsi juramentum deponere neglexerit 
Dominus Nicolaus officio suspendatur in perpetuum.

2 Causa.
Joannes Debrecenj Sacellanus Szőlősiensis et Joannes Pankotaj Kecz- 

kemetinus Rector Scholae Szőlősine accusati deprehensi et convicti crimine 
proditionis et insidiarum sui Pastoris, ita ab Ecclesia adjudicati, ut primo 
qvoqve tempore Dioecesi Beregina ejiciantur, nec amplius in eadem com- 
morandi facultatem habeant, simulqve ab officio Suspendatur.

Tertia Causa.
Andreas Borbelj Civis Szőlősiensis unacum uxorem comparens in facie 

Ecclesiae spontanea voluntate fassus est suam ad cohabitandum cum uxo- 
re impotentiam, nec unqvam cum ea copulam habuisse carnalem, ob hanc 
petit divortium. Lege itaqve super hac re adjudicata, visum est Ecclesiae, ut 
utraqve pars juret, nulla alia de causa petere divortium, nisi qvod impotens 
sit ad matrimonium. Juramento igitur super hac re utrinqve deposito, con- 
cessum illis est ab Ecclesia divortium.

4. Causa.
Mulier Davidhaziensis vidua in adulterio deprehensa cum nobili qvo- 

dam juvene votum vovente, se veile illám in uxorem accipere, si illa con- 
sentiret in scelere illiqve obediret - Séd perpetrato tandem scelere mulier 
decepta inventa est gravida ab illoqve neglecta. Ecclesia indulsit viduae ha- 
bita ratione vitae honestae anteactae et Liberorum Orphanorum; ita tarnen, 
ut publico in vinculo conclusa et sacra in eodem concione audita Ecclesiam 
reconciliet, et nubat cui volet.

V Causa.
Vidua qvidam de Barrabas elocarat filians homini cuidam peregrino, 

cum qvo honeste vixit juvenca intra anni unius spatium: at postqvam de 
illius viri bigamia certa percrebuit fama, literisqve ex Lelez ubi antea ille vi- 
xerat et alteram uxorem adhuc vivam habebat, apportatis a Judicibus ejus 
loci juratis certo certius compertum est, ilium sceleratum duarum conjugum 
esse maritum. Qva re probe cognita, petit mater juvencae divortium, qvod 
Ecclesia illi concedit, et ad secundas nuptias transeundi potestatem facit. et 
c(e)t(era).
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jéhez, és azt halálos ítélettel büntesse, Varga Tamást pedig hallgattassa el. Ha 
elhanyagolná ennek az eskünek a letételét, örökre függesszék fel hivatalából.

Második ügy
Debreceni János szőlősi kincstárnokot és a kecskeméti Pankotai Jánost, 

a szőlősi iskola rektorát megvádolták, tetten érték és rájuk bizonyították tet
tüket, hogy lelkészüket elárulták és megtámadták. Az egyház arra ítélte őket, 
hogy amint lehet, vettessenek ki a beregi egyházmegyéből, és ne legyen le
hetőségük, hogy továbbra is ott legyenek, egyúttal hivatalukból is függesszék 
fel őket.

Harmadik ügy. Borbély András szőlősi polgár feleségével együtt meg
jelenve az egyház színe előtt szabad akaratából bevallotta a feleségével való 
együttlétre való képtelenségét, és hogy testi köteléke nem volt még vele, ezért 
kéri az elválasztást. Miután az egyház törvénykezett az ügyben, úgy tűnt he
lyesnek, hogy mindkét fél esküdjön meg, hogy semmilyen más okból nem 
kérik az elválasztást, mint, hogy a férj képtelen a házaséletre. Miután tehát 
mindketten letették az erre vonatkozó esküt az egyház engedélyezte nekik a 
válást.

Negyedik ügy Egy dávidházi özvegyasszonyt házasságtörésen kaptak 
egy nemes ifjúval, aki esküvel fogadta, hogy feleségül akarja venni az as
szonyt, ha az beleegyezik és bűnében engedelmeskedik neki. Miután viszont 
a bűnt elkövette, a becsapott nőt, miután az teherbe esett, semmibe vette. Az 
egyház megkegyelmezett a nőnek figyelembe véve annak korábbi tisztessé
ges életmódját és az árva gyermekeket, mégpedig oly módon, hogy nyilváno
san bilincsbe verjék és ugyanazon a szent gyűlésen kövesse meg az egyházat 
és menjen hozzá ahhoz, akihez akar.

Ötödik ügy. Egy barabási özvegy kiadta lányát házasságra egy idegen
hez, akivel a fiatal lány tisztességben élt egy évig, de utána elterjedt a férfi 
kettős házasságának biztos híre. Abból a levélből, amit Leleszről, ahol a férfi 
korábban élt és ahol a másik felesége volt, az ottani felesküdött bíráktól hoz
tak, minden kétséget kizáróan kiderül, hogy az a gyalázatos férfi két nőnek 
a férje. Miután a dolog szerencsésen kiderült, az anya kéri a fiatal lány el
választását, amit neki az egyház megenged, és megadja a lehetőséget, hogy 
másik házasságot kössön.

Hatodik ügy. A halábori Dobos Mihály kéri az engedélyt ahhoz, hogy 
lánya ahhoz menjen, akihez akar, miután előző jegyesét visszautasította. Az 
egyház engedélyezte.
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VI. Causa.
Michael Dobos de Halabor petit libertatem bliam suam nubendi cui 

volet, post repudiatum sponsum priorem. Concessit Ecclesia.

Proponenda in Svnodo Musainum convocanda ad 15 diem 
May Anno 1595.

Primum
Relatio referenda, ex Legatione ad Conventum Nobilium proxime 

amandata, de scelerato Georgio Hagimásy; de nobili juvene Davidháziensi 
moechato cum vidua qvadam muliere ejusdem loci: De taxa nobis Ecclesias- 
ticis imposita.

Secundum
Qvae ad nos sit delata relatio ex Legatione ad Magnificum Toannem Pe- 

rénv nuper amandata, de conturbandis terminis Ecclesiae et Dioecesis nost- 
rae antiqvis. Qvid item precibus ex intercessione Ecclesiae sit consecutum 
abeodem Joanne Perénj et Civibus Szőlősiensibus, pro mansione diuturniore 
D(ominus) Nicolai Agriensis Szőlősini, et pro impetratis ac restitutis reculis 
Sacellani et Rectoris Schola Szőlősiensis - Qvid deniqve Domini Legati in- 
tercedentibus Ecclesiae Literis sint consequuti in causa Domini Nicolai Ag
riensis a magnifico Georgio Peréni in Nagida.

Tertium
Qvid certi de taxa asportarint D(omi)ni Legati ex partibus superiori- 

bus, eo nuper ab Ecclesia missi. Et c(e)t(era).
Qvartum
Qvomodo sit consulendum rebus Rectoris Czekiensis deploratis, cui 

violenter ademit frumentum insignis adeoc; Matthaeus Kende, pretium sub 
spe promisso. Ad qvem cum dedissem Literas de hac re per Rectorem Cze- 
kiensem ne perlegere qvidem dignatus est eas, verum turpissimis conviciis 
usus in me et Literas dilaniavit et Rectorem a se abegit. lile vero desperatae 
vitae homo et Latro insignis Stephanus Szeczénj Procurator Pauli Melit in 
Kőlcze. refiduum frumenti Rectoris ejusdem per vim eripuit, insuper dictum 
Rectorem in via captum incarceravit, vinctumqve ilium per sex pixidarios ad 
Paulum Melit perferri curavit, indicta causa, et c(e)t(era).
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Az 1595. Május tizenötödikén összehívandó 
zsinaton előterjesztendő ügyek

Először. Elő kell terjeszteni a nemrég a küldöttség által a nemesi kon- 
venthez küldött indítványt a gyalázatos Hagymási György ügyében, a dávid- 
házi nemes ifjú ügyében, aki egy helybeli özvegyasszonnyal paráználkodott, 
és a ránk, egyházi személyekre kivetett adó ügyében.

Másodszor. Azt az indítványt, amit hozzánk intéztek, és a minap a kül
döttség juttatott el Perényi Jánoshoz egyházunk és egyházmegyénk korábbi 
határainak megzavarásáról. Továbbá, hogy mit ért el szintén Perényi János és 
a szőlősi polgárok kérésükkel, az egyház közbenjárására a szőlősi Egri Mi
hály huzamosabb tartózkodása ügyében, és a szőlősi iskolarektor és kincs
tárnok vagyonkájának visszanyerésének és visszaszolgáltatásának ügyében. 
És végül, hogy mit értek el a küldött urak az egyház levelének közbenjárására 
Egri Mihály úr ügyében Nagyidán, a nagyságos Perényi Györgynél.

Harmadszor. Mi biztosat hoztak hírül az adóról a felsőbb részekből a 
küldött urak, ahová a minap küldte őket az egyház. És a többi.

Negyedszer. Milyen döntés szülessen a csekei rektor által elpanaszolt 
ügyekben, akitől a jeles Kende Mátyás úr, aki nem istenfélő, erőszakkal ga
bonát vett el ígéretet téve arra, hogy kifizeti. Miután ez ügyben levelet küld
tem neki a a csekei rektorral azt elolvasásra sem méltatta, hanem engem rú
tul rágalmazva széttépte, a rektort pedig elkergette, a gyalázatos életű, tolvaj 
ember, a jeles Szécsényi István, a kölesei Melit István helytartója erőszakkal 
elrabolta ugyanazon rektor maradék gabonáját, ráadásul az említett rektort 
útközben elfogta és bebörtönözte és megkötözve hat puskás emberrel Melit 
Pálhoz vitette, az ügyet bejelentették, és a többi.

A Muzsajon 1595. Március tizenötödikén összehívott 
zsinaton tárgyalt ügyek

Első ügy. A muzsaji Balogh György elhagyta kereszttúri jegyesét há
romévi jegyesség után, nem akarta nászágyába fogadni, mert nem szerette. 
Miután a dolog kitudódott, a lány szülei engedélyt kaptak az egyháztól, hogy 
a továbbiakban ahhoz adják lányukat, akihez akarják, ráadásul azzal a fel
tétellel és megkötéssel, hogy Balogh György bűnhődjön hűtlenségéért és a 
háromévi halogatásért, és ne lehessen másik nőt feleségül vennie, míg az el
hagyott jegyest máshoz nem adták. Miután azonban a megfelelő tanúk bizo
nyították, hogy azóta a visszautasított szűzlánynak sok kérője volt, és hogy ő
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Prima Causa
Georgius Balogh de Musaj deseruerat suam sponsam Kerezstúriensem 

per triennium post desponsationem, nec voluit earn in suum admittere tha- 
lamum, eo qvod non amaret. Нас re cognita parentes virginis Libertatém 
suae filiae impetrant ab Ecclesia, ut reliqvo tempore cui volent elocare pos- 
suit, hac tarnen interposita conditione et vinculo, ut Georgius Balogh suae 
infidelitatis et triennalis desertionis patiatur poenam, nec fas illi sit novam 
ducere uxorem tantisper, donee deserta sponsa alii elocaretur. At cum testi- 
bus idoneis comprobatum esset, virginem repudiatam multos ab eo tempo
re habuisse +procos, nec velle illám sub viri potestatem venire vita duran
te Ecclesia potestatem fecit Georgio Balog transeundi ad secundas nuptias, 
post longas ejus inter cessiones.

+Procus - leánynéző- leánykérő férfi sat(öbbi).
Secunda Causa
Georgius Ilosvaj petivit sibi indulgentiam ab Ecclesia nubendi et in 

uxorem ducendi filiam Casparis Nagi
de Kőlcze, qvae prius fuerat desponsata abs qve consensu parentis Step

hano Szalaj de eodem Kőlcze: post non multo ex parentis instinctu virgo 
elocatur Georgio Ilosvaj. Prior sponsus cognita hac re citat virginem ad con- 
sistorium Ecclesiasticum utjntercedente Eccl(esi)astico jure cognosceretur 
utri haec nubere debeat. Ecclesia priori sponso adjudicat virginem certis de 
causis, cui deliberationi Ecclesiae si ilia renueret, nec ad priorem redire vellet 
sponsum maneret innupta. At longo temporis successu intercedente prior 
Sponsus remittit virgini repudium videns se ab illa contemni, et alter duce
re animum adjicit, hac intersposita conditione et pacificatione cum prioré 
Sponso inita, ut Secundus Sponsus propriis sumtibus contentet Ecclesiam 
ex parte prioris Sponsi pro divortionali et Libello repudii ab Ecclesia Scripto. 
Alter sponsus multis intercessionibus suis et aliorum indulgentiam nubendi 
repudiatam et foedi fragam sponsam ab Ecclesia impetravit, persoluto paci- 
ficationis vinculo cum prioré Sponso facto.

Tertia Causa
Demetrius Úr, de Bene post repudiatam uxorem propter manifestum 

adulterium et desertionem fugamqve clanculariam
cum sceleratis qvibusdam juvenibus in Sylvis. Passim oberrantibus, pe

tivit indulgentiam nubendi ab Ecclesia, qvae illi concessa est, causa ejus dili- 
genter per certos testes cognita.

Acta Synodi in Musai congregatae 15 Marty Anno 1595
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nem hajlandó egy férfihoz sem hozzámenni, amíg él, az egyház engedélyezte, 
hogy Balogh György másodszor is nősüljön, hosszas várakozás után.

Második ügy. Ilosvai György kér engedélyt az egyháztól, hogy megnő
süljön és feleségül vegye a kölesei Nagy Gáspár lányát, aki korábban jegyben 
járt apja beleegyezése nélkül a szintén kölesei Szalai Istvánnal: nem sokkal 
ez után apja unszolására a lányt Ilosvai Györgynek ígérték. Korábbi jegyese, 
miután megtudta a dolgot, arra buzdította a lányt, hogy járuljon az egyházi 
törvényszékhez és az egyházi törvénykezés közbenjárásával tudja meg, vajon 
melyikükhöz kell hozzámennie. Az egyház az első jegyesnek ítéli a lányt bi
zonyos dolgokra hivatkozva, ha a lány nem fogadná el az egyház döntését és 
nem akarna előbbi jegyeséhez visszatérni, maradjon férjezetlen. De hosszú 
idő eltelte után az első vőlegény felbontotta a jegyességet menyasszonyával, 
mert látta, hogy az nem törődik vele, és a másik vőlegény eldöntötte, hogy 
elveszi feleségül, miután kibékült az előző vőlegénnyel és elfogadta azt a fel
tételt, hogy saját költségén fizessen az egyháznak az első vőlegény helyett 
a válási papírokért és az egyház által írt válási bizonyítványért. A második 
vőlegény saját és mások hosszas közbenjárására elérte, hogy az egyház enge
délyezte, hogy elvegye az elvált és frigybontó nőt, miután eleget tett a korábbi 
jegyessel szembeni békeszerzési feltételnek.

Harmadik ügy. A benei Űr Demeter, aki feleségével felbontotta a há
zasságot, mert az bizonyítottan házasságtörést követett el, férjét elhagyta és 
titokban elszökött néhány alávaló ifjúval, akik az erdőkben szanaszét bolyon- 
ganak, engedélyt kér az egyháztól arra, hogy újra megnősülhessen, ezt meg
adják neki, miután ügyét alaposan és biztos tanúk segítségével feltárták.

Az 1595. június tizennyolcadikán tartott 
vári zsinaton tárgyalt ügyek.

Először.
A papi Veress Tamás, miután megvesszőzte feleségét, mivel az bizonyí

tottan házasságtörést követett el, engedélyt kér arra, hogy másik nőt vehes
sen el, ezt engedélyezi az egyház, azzal a feltétellel, hogy esküvel tanúsítsa, 
hogy nem szolgáltatott semmilyen okot feleségének arra, hogy az ezt a bűnt 
elkövesse. És a többi.

A zsinat után (tárgyalt ügyek)
A tisztelendő Kállai Melchior kölesei lelkésznek számot kell adni arról, 

hogy szolgálta ki a szent keresztséget az egyház tiltása ellenére a csekei Ko
csis Mátyás gyermekének.
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Acta Synodi Varini Collectae 18 Tuny A(nno) 95.

Primum
Thomas Veress de Papi post caesam virgis uxorem ob manifestum adul- 

terium petit indulgentiam ducendi aliam, cui concessit Ecclesia, hac interpo- 
sita conditione, ut fide mediante testetur se nullám praebuisse occasionem 
uxorem ad scelus hoc patrandum et c(e)t(era). -Post Svnodum

Reverendus D(omi)nus Melchor Kállai Pastor Kőlczensis debet ratio- 
nem sui facti reddere cur contra inhibitionem Ecclesiae sacro initiaverit bap- 
tismo infantem Coci Matthaei Czekej.

Acta Synodi Musajiv collectae 24 lulv.

Primum
Michael Groph, de Kigios conqvestus est de adultera et fugitiva uxore 

sua, petit indulgentiam nubendi ab Ecclesia qvae ei concessa est, hac condi
tione, ut testibus

Michael idoneis comprobet conjugem suam manifeste adulteram es- 
sejdeinde ut jurejurando

Groph de testetur se nullám dedisse occasionem fugiendi. Re testi
bus sufficientibus

Kigios comprobata et juramento deposito indulsit illi Ecclesia post 
Longam uxoris suae

Pap Lucas absentiam et Transylvaniae Latinitatem.
De Szőlős.
Secundum
Lucas Pap de Szőlős petit libertatém transeundi ad secundas nuptias, 

eo qvod uxorem cum
germano mariti fratre moechatam et in vinculis inditam publicis ad 

mortem asservatam sceleratissimum genus hominum, Kozákok, violenter 
ereptam ad castra militaria abduxerint ad perpetuam vitae turpitudinem 
patrandam. Voto hominis annuit Ecclesia, postqvam testibus fide dignis 
comprobasset conjugem suam palam esse adulteram.

Acta Synodi in Beregh 25 novemblrisl collectae.

Primum
Petrus Varga de Musaj -
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A július tizennegyedikén Muzsajon összegyűlt 
zsinaton tárgyalt ügyek.

Először. A kígyósi Gróf Mihály panaszt tett feleségéről, aki házasság
törést követett el és megszökött, engedélyt kér az egyháztól arra, hogy újra 
megnősülhessen, ezt meg is kapta azzal a feltétellel, hogy a megfelelő tanúk
kal bizonyítsa, hogy felesége bizonyítottan házasságtörő, és hogy esküvel ta
núsítsa, hogy semmilyen okot nem adott feleségének arra, hogy az elszökjön. 
Miután a dolgot elegendő tanú segítségével feltárták, és a férj letette az esküt, 
az egyház az Erdélyben rejtőzködő feleség hosszú távolléte után megadta az 
engedélyt.

Másodszor. A szőlősi pap Lukács kér engedélyt arra, hogy újra megnő
sülhessen, mert feleségét, miután férje német testvérével paráználkodott és 
kalodába zárva várta halálbüntetését, a kozákok, a leggyalázatosabb ember
fajta, erőszakkal elrabolták és katonai táborukba vitték, hogy ott éjen gya
lázatban élete végéig. Az egyház igent mondott a férfi kérésére, miután hi
telt érdemlő tanúk bizonyították, hogy felesége nyilvánvalóan házasságtörő 
volt.

A november huszonötödikén összeült 
beregi zsinaton tárgyalt ügyek.

A muzsaji Varga Péter...
Egy oroszi férfi 74 dinárt adott át nekem.
Boetius
A henyélés el szokta puhítani a gondtalan elméket

A beregszászi zsinaton tárgyalt ügyek.

Molnár András, dávidházi molnár - felesége Cserepnei Zsófia Ignecról 
?, a gulácsi Bak Miklós szolgálólánya, a Kisarról való Séra András jegyese, de 
a lány vőlegénye hűtlensége miatt nem akar hozzámenni, az egyház megadja 
az engedélyt a lánynak, Annának. A nagyari Szarka György, a barabási Do
hos Mária asszony jegyese, aki semmibe vette jegyesét és a többi.

A csekei Miklós Pál panaszolta be feleségét házasságtörés és szökés 
miatt, akinek bűne a megfelelő tanúk által bebizonyosodott. Az egyház en
gedélyezte (a válást) és a többi.
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Dedit Oroziensis Vir den(arios) 74 in meam rationem. 
Boétius

Enervare solent securas otia mentes

Acta in Synodo Beregzáz

Andreas Molnár de Davidháza Molitor - uxor ejus adultera Sophia 
Czerepniej de Ignez famula Nicolai Bak de Guláts desponsata Andrae Sera 
de Kis-ar, séd virgo ob adulterium sponsi renuit illi copulari Ecclesia dat li
bertatém nubendi virgini Annáé.

Georgius Szarka de Nagi Ar Sponsus Sponsa D(omi)na Margaretha 
Dohos, de Barrabas, qve contemsit Sponsum et c(etera).

Paulos Miklós de Czeke qveritur de adultera et fugitiva uxore sua, cujus 
manifestum scelus comprobatum est idoneis testibus. Ecclesia indulsit ei et 
c(etera).

Petrus Balog de Czetfalva petit divortium inter se et uxorem adulteram 
Annám Koczis.

Filia Matthiae Arnaczi repudiata a sponso Joanne Vaas petit divortium 
indulsum est et c(etera).

Anna Veress Conjunx Francisci Baxa de Som petit indulgentiam ab Ec- 
celsia, ut liberetur a suo marito adultero et Leone, et c(etera). Concessum 
est.

Filia Joannis Lőrinczi de Kigios Helena conjux Stephani Kopaz, petit 
divortium propter impotentiam naturalem Ecclesia indulsit et c(etera).

Paulus Paczka de Munkacz petit divortium inter se et uxorem suam 
adulteram Helenam filiam Pauli Nagj. concessum est.

Elizabetha Balog de Oroszi petit divortium ab Ecclesia ob desertionem 
mariti sui Stephani Orosz, qvi plusminus qvinqvennio abest nec scitur ubi 
sit - Indulsit ei Ecclesia juret rem ita esse Fl(orenus) 1. pro divortionali dé
náréi) 94 Ecclesiae

Anno 1597
Dominus Petrus Bániaj Pastor Munkacziensis illegitissime copulavit 

uxorem Gregorii Vitéz cum filio Christophori Boros uxorem Gregorii Vi
téz, qvi in captivitate vivit Turcica anno superiore captus. Alteram mulierem, 
qvae fűit uxor Georgii Czizár qvi plus minus per sexennium abest ab uxore.

56



A csétfalvai Balog Péter kéri elválasztását Kocsis Annától, házasságtörő 
feleségétől.

Arnáczi Mátyás lányát jegyese, Vas János elutasította, a lány kéri az el
választást, engedélyezték és a többi.

Veres Anna, a somi Baxa? Ferenc felesége kér engedélyt az egyháztól, 
hogy megszabadulhasson férjétől, aki házasságtörő és kerítő, és a többi. Az 
engedélyt megadták.

A kígyósi Lőrinci János lánya, Ilona, Kopasz István felesége, kéri elvá
lasztását férje veleszületett nemzőképtelensége miatt. Az egyház engedélyez
te és a többi.

Az orosz Balog Erzsébet kéri az egyháztól elválasztását férje, Orosz Ist
ván távolmaradása miatt, aki körülbelül öt éve van távol és nem lehet tudni, 
hol van. Az egyház az engedélyezte, ha megesküszik, hogy a dolog így van. 
Egy forint a válási bizonyítványért, 94 dinár az egyháznak.

1597. Bányai Péter úr, a munkácsi lelkész törvényellenesen adta össze 
Boros Kristóf fiával Vitéz György feleségét, aki (a férj) török fogságban élt, 
miután tavaly elfogták. Egy másik nőt is (törvénytelenül adott össze), aki 
Csiszár György felesége volt, aki (a férj) körülbelül hat éve van távol felesé
gétől.

Az 1597. május ötödikén összeült 
beregszászi zsinaton tárgyalt ügyek.

Először. A dávidházi Molnár András kéri elválasztását felesége, az ig- 
neci Cserepnei ? Zsófia házasságtörése miatt. Az egyház engedélyezi a válást 
azzal a feltétellel, hogy esküvel tanúsítsa, hogy felesége házasságtörő, és hogy 
hacsak az el nem szökött volna, a bírósági eljáráson, kész lett volna megérde
melt büntetésben részesíteni, -megesküdött.-

Másodszor. A gulácsi Bak Miklós szolgálólánya, a kisari Séra András 
jegyese kér engedélyt a jegyesség felbontására az egyháztól a vőlegény hűt
lensége miatt, e miatt nem akar vele összeházasodni- az egyház engedélyezte 
a lánynak, Annának.

Harmadszor. A nagyari Szarka György eljegyezte a barabási Dahos 
Margitot, aki, miután jegyese hosszú ideig várt rá, nem foglalkozott vele és 
nem akart hozzámenni. Ez kéri a jegyesség felbontását az egyháztól, mivel 
menyasszonya ilyen arcátlanul megvetette. Az egyház megadta az engedélyt. 
A menyasszony maradjon hajadon, míg él a vőlegény.
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Acta Synodi in Beregzaz A(nno) 96. 5 May.

Primum
Andreas Molnár de Davidház petit divortium propter adulterium uxo- 

ris Sophiae Czerepniej de Ignecz. Ecclesia indulsit hac interposita conditio- 
ne, ut juramento testetur uxorem suam adulteram esse, et nisi fuga sibi con- 
suluisset juxta processum Juris poenam illi commeritam exsolvere paratum 
fuisse - juravit. -

Secundum
Famula Nicolai Bak de Gulacz desponsata Andreae Séra de Kis-ar petit 

repudii libertatém ab Ecclesia propter adulterium sponsi, ob qvod virgo re
miit illi copulari - Ecclesia dat libertatém nubendi virgini Annae.

Tertium
Georgius Szarka de Nagi-ar desponsarat Margaretham Dahos de Bar- 

rabas, qvae longo temporis tractu expectata contempsit Sponsum nec illi co
pulari vult. Hie petit libertatém

ab Ecclesia propter temerarium Sponsae contemtum. Eccl(esi)a indulsit 
illi - Virgo maneat innupta Sponsi vita durante.

Qvartum
Paulus Miklós de Czeke qveritur de adultera et fugitiva uxore, cujus 

manifestum scelus comprobatum est idoneis testibus juratis - Ecclesia con
cessit libertatém ad secundas nuptias convolandi.

Qvintum
Petrus Balog de Czetfalva petit divortium inter se et uxorem Annám 

Koczis adulteram, cum qva diuturniorem vitám transigere nollet. Ecclesia 
concessit causae verdate cognita ex fossione juramentali.

Sextum
Filia Matthiae Arnaczi repudita a Sponso Joanne Vaas petit Libertatém 

nubendi post expectationem triennalem. Ecclesia indulsit.
Septimum
Anna Veress Coniux Francisci Baxa de Som petit indulgentiam ab Ec(c- 

lesija, ut liberetur a suo marito adultero et Lenone. Itaqve Ec(clesi)a cognita 
rei verdate indulsit.

Octavum
Filia Joannis Lőrinczi de Kigios nomine Helena, conjux Stephani Ko- 

paz, petit divortium propter impotentiam mariti naturalem. Ecc(lesi)a Con
cessit haec conditione, ut rem da esse juret uterqve.

Nonum.
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Negyedszer. A csekei Miklós Pál panaszolta be feleségét házasságtörés 
és szökés miatt, akinek bűne a megfelelő tanúk által bebizonyosodott. Az 
egyház engedélyezte, hogy újra megnősülhessen.

Ötödször. Csétfalvai balog Péter kéri elválasztását Kocsis Annától, há
zasságtörő feleségétől, akivel nem akar tovább együtt élni. Az egyház meg
adja az engedélyt, miután a dologról eskütétel alapján bebizonyosodott, hogy 
igaz.

Hatodszor. Arnaczi Mátyás lánya, akit jegyese Vas János elutasított, en
gedélyt kér, hogy megházasodhasson, hároméves várakozás után. Az egyház 
az engedélyt megadja.

Hetedszer. Veress Anna, a somi Baxa Ferenc felesége kér engedélyt az 
egyháztól, hogy megszabadulhasson férjétől, aki házasságtörő és kerítő. Miu
tán a dologról bebizonyosodott, hogy igaz, az egyház megadta az engedélyt.

Nyolcadszor. A kígyósi Lőrinci János lánya, Ilona, Kopasz István fele
sége kéri elválasztását férjétől, annak veleszületett nemzőképtelensége miatt. 
Az egyház megadta az engedélyt azzal a feltétellel, hogy erről mindketten 
esküdjenek meg.

Kilencedszer. A munkácsi Pácska Pál feleségét, Ilonát, Nagy Pál lányát 
házasságtöréssel vádolja, ezért el akar tőle válni, saját maga kapta rajta a dol
gon: a feleségét kalodába zárták, de onnan kiszabadult a főbíró gondatlansá
ga miatt kiszabadult. A dolgot megfelelő tanúkkal és saját esküjével bebizo
nyította, az egyház engedélyezte a válást.

Tizedszer. Az oroszi Balog Erzsébet kéri az egyháztól elválasztását fér
je, Orosz István távolmaradása miatt, aki körülbelül öt éve távol van és nem 
lehet tudni, hol van. Az egyház engedélyezte, ha megesküszik, hogy így van 
a dolog.

Az 1597. január ötödikéi beregszászi zsinaton eldöntött ügyek

Első ügy Az újlaki Tariska Tamás kéri elválasztását feleségétől annak 
hároméves távolmaradása miatt és a halálos szégyen miatt, amit az rá hozott, 
így áll a dolog. Ez a nő férje távollétében elszökött salánki anyjához össze
gyűjtve minden holmiját, nem tervezte, hogy visszatér. Azért hagyta ott fér
jét, mert két halálos bűn elől menekült.

1. Mert az, mint nyilvános kerítő át akarta volna adni feleségét a ha
ramiáknak, ha az el nem menekült volna. 2. Mert tervezte, hogy feleségét 
puskával megöli. Azzal, hogy ezeket a bűntetteket felfedte, férjét halálos bűn
nel vádolta. Az újlaki világi bíróságon ugyanis, majd az újhelyi szolgabírói
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Paulus Paczka de Munkacz accusat uxorem Helenam Pauli Nagi Filiam 
adulterii, ob qvod separari ab illa cupit, qvam ipsémét in facto deprehen- 
sit: qvae in publica conjecta vincula fuerit Liberata judicis primarii incuria. 
Rem idoneis testibus et proprio juramento, comprobavit, Ecclesia concessit 
separationem.

X
Elizabeth Balog de Oroszi petit divortium ab Ecclesia ob desertionem 

mariti Stephani Oroz, qvi plus minus qvinqvennio abest, nec scitur ubi sit. 
Indulsit ei Ec(clesi)a, ut juret rem ita esse.

Causae in Svnodo Beregzazina decisae 5 lanuarv.Anno 1957

Prima
Thomas Thariska, de Újlak petit divortium propter desertionem uxoris 

triennalem et infamiam mortiferam sibi ab illa illatam. Res ita habet. Foe- 
mina haec absente marito aufugit ad matrem Salankinum collectis omnibus 
sarcinis ad se pertinentibus, nec redire animus illi fuit. Fugiens duo haec 
crimina capitalia demarito sparsit. 1. Qvod ille ceu Leno publicus latroni- 
bus tradere ipsam voluerit uxorem, nisi ipsa aufugisset. 2. Qvod uxoricidium 
exercere contenderit sclopeta vel sclopo. Istis criminibus proclamatis, mari- 
tum in discrimen capitis et vitae conjecerat. Nam in foro politico in Uylak, 
et secundo nobilium in Uyhel, negotium ejus ita ventillatum et communi 
Judicum Sententia decisum fuit, ut cum testib(us) septem juraret, se his cri
minibus immunem esse, et cum tribus insuper testibus comprobaret, se uxo
rem non abegisse. Flaec si fide mediante testaretur, liberum illi foret uxorem 
fugitivam et mendacem perseqvi et lingva eandem infamatrice privare. Sin 
vero haec crimina a se jurejurando depellere nollet cum dictis 9 testibus, 
subeat supplicium mortis Thomas Kariska. At hie audita juris Sententia, his 
criminibus se purgavit juxta praescriptum Juris civilis uxorem persecutus 
nuspiam reperit plus minus triennio. Cognita causa aeqvitate Ecclesia voti 
hunc compotem fecit, hac conditione ut juret, se exeqvi voluisse juris vigo- 
rem, si uxorem reperire potuisset - juravit. et c(etera).

1
Lucas Siro maritus et Juhászné uxor de Tarpa petunt divortium prop- 

terea qvod Lucas iste non contentus vetula uxore Juhászné, vitiavit virginem 
Famulam propriam et cognatam uxoris Juhászné in tertio gradu: ob qvod 
scelus uxor cum illő non vult cohabitare. Ecclesia ignis supplicio adjudica- 
vit maritum cum violata virgine, mulierem jure ejus liberavit, hac interjecta
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bíróságon az ügyet olyan kitartóan tárgyalták, hogy a bírák közös véleménye 
alapján úgy döntöttek, hogy a férj hét tanú előtt esküdjön meg, hogy ezekben 
a bűnökben vétlen, és ezen felül három tanúval igazolja, hogy nem ő üldözte 
el feleségét. Ha ezt esküvel tanúsítja, szabad lesz elszökött, koldus feleségét 
üldözni és kivágni annak gyalázkodó nyelvét. Ha viszont nem akarná tisztáz
ni magát ezek alól a bűnök alól az említett kilenc tanúval, úgy Kariska Tamás 
részesüljön halálbüntetésben. Ő viszont, miután hallotta a bíróság ítéletét, 
tisztázta magát a bűntettek alól a polgári jog előírása szerint, és feleségét kö
rülbelül három évig keresve sehol sem találta. Miután az egyház feltárta az 
ügyet, méltányosan teljesitette kérését azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, 
ha megtalálná feleségét, érvényt szerez a törvény szigorának. Megesküdött. 
És a többi.

Második ügy. Síró Lukács férj és Juhászné, feleség Tarpáról elválasztá
sukat kérik, mivel ez a Lukács nem érte be öreg feleségével, Juhásznével, és 
megrontotta szűz szolgálólányát, aki Juhásznének harmadfokon sógornője: e 
miatt a bűn miatt a feleség nem akar együtt élni férjével. Az egyház szégyen
bélyegre ítélte a férjet a meggyalázott lánnyal együtt, a feleséget felszabadí
totta a férj hatalma alól azzal a feltétellel, hogy férje fölött érvényt szerez a 
törvény szigorának a világi bíróságon, a szégyenbélyeggel, és hogy meges
küszik, hogy a bűntett elkövetése idejétől kezdve, miután tudomást szerzett 
róla, nem lakott együtt férjével. Ha az említett nő nem akarna érvényt sze
rezni a bírósági ítéletnek, nyilvánosan megvesszőzve űzzék el a városból. A 
feleség teljesíteni akarta ezt a feltételt, de nem tudta elfogni azt a gyalázatost, 
mivel elmenekült. így hosszú idő elteltével az asszony újra jelentkezik és fel
tárja az ügyet az egyházi tanács előtt és kéri elválasztását.

Miután az egyház meghallgatta kérését, megadta neki az engedélyt, de 
azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, ha azt a gyalázatost sikerülne elfognia, 
mindenképpen érvényt szerezne a kihirdetett ítéletnek. Megesküdött. A gya
lázatos férjet pedig arr ítéli az egyház, hogy nyilvánosan vesszőzzék meg és, 
hogy miután az egyház feloldozta bűne alól, bocsássák vissza a céhbe.

Harmadik ügy. A surányi Peszle Márton felesége elválasztását kéri férje 
veleszületett nemzőképtelensége miatt, az egyház megadta az engedélyt azzal 
a feltétellel, hogy esküdjön meg, férje nem képes a házaséletre, és mióta há
zasok egyszer sem voltak test kapcsolatban. Megesküdött. Házasodjon össze 
azzal, akivel akar.

Negyedik ügy. A badalói Surányi Orsolya kéri lánya, Anna, jegyességé
nek megszakítását a csekei Veres Bálint nevű jegyesével két okból.
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conditione, ut illa super maritum Lucám ignis supplicio adjudicatum juris 
vigorem exseqvatur in politico foro, et juret se ex illő patrati facinoris tempo
re non cohabitavisse cum marito post cognitionem facti. Qvodsi verő latam 
legis sententiam exseqvi noluerit dicta mulier, virgis publice caesa oppido 
ejiciatur. Haec isto proposito pergens sceleratum deprehendere non potuit 
fugitivum. Tractu itaqve longi temporis iterum comparens mulier, rém Sena- 
tui Ecclesiastico aperit, et separationem petit. Cujus petitioné audita indulsit 
Eccl(esi)a Üli libertatém, séd ita ut juret, se omnino exseqvutam fuisse legis 
pronuntiatae vigorem, si Sceleratus ille deprehendi potuisset. Juravit. Sce
leratum verő maritum virgis publice eaedendum adjudicat Ecclesia, et post 
reconciliationem Eccl(esi)ae in coetum admittendum et c(etera).

1
Uxor Martini Pezle de Suránj petit divortium propter impotentiam ma

rid naturalem, cui Eccl(esi)a indulsit hac conditione, ut juret dictum ma
ritum impotentem esse ad cohabitandum, nec unqvam a tempore conjugii 
copulam cum illő habuisse carnalem. Juravit. Nubat cui volet.

4.
Ursula de Suráni in Badalo petit repudium filiae suae Annáé sponsi no

mine Valentini
Veres de Czeke, duabus de causis. Primo propter consangvineitatem in 

tertio gradu - deinde propter aliam virginem in Czeke ante qvadriennium 
desponsam et perfide desertam; Ecclesia indulsit hac lege, ut juret utrinqve 
rem ita esse. Juravit.

V.
Joannes Toot in Badalo petit separationem filiae suae Helenae a Stepha

no Thenge sponso propter consangvineitatem in tertio gradu antea ignotam. 
Concessit Eccl(esi)a, ut juret, rem ita esse. - Factum -.

YI.

Uxor Stephani Varga de Várj Margaretha petit separationem a mari
to suo impotentiam ad cohabitandum et desertionem ejusdem triennalem. 
Ecclesia indulsit hac lege, ut juret rem ita esse. Juravit Margaretha Daro- 
cziensis.

Emanentes e Synodo hac fuere hi:
Reverendus D(omi)nus Simon Czarnahaj Pastor Eccl(esi)ae Szőlősi-

nae.
R(everendus) D(omi)nus Caspar Beczi Pastor Eccl(esi)ae Salankinae, 

cui adesse non licuit per acres oculorum dolores, ut accepimus et ut vidi
mus.

62



Egyrészt harmadfokú vérrokonságuk miatt, másrészt egy másik csekei 
lány miatt, aki a férfi jegyese volt négy évvel azelőtt, és akit az hitszegő mó
don elhagyott. Az egyház megadta az engedélyt azzal a feltétellel, hogy es
küdjön meg, hogy mindkét dolog így van. Megesküdött.

Ötödik ügy. A badalói Tót János kéri lánya, Ilona elválasztását jegye
sétől, Tenge Istvántól, harmadfokú vérrokonságuk miatt, amiről korábban 
nem tudtak. Az egyház megadta az engedélyt, ha esküt tesz, hogy így van a 
dolog. Megtörtént.

Hatodik ügy. A vári Varga István felesége, Margit kéri elválasztását férje 
nemzőképtelensége és hároméves távolmaradása miatt. Az egyház megadta 
az engedélyt azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, így van a dolog. A daróci 
Margit megesküdött.

Az erről a zsinatról távolmaradók ezek voltak:
A tisztelendő Csarnahaji Simon úr, a szőlősi gyülekezet lelkésze 
a tisztelendő Becsi Gáspár úr, a salánki gyülekezet lelkésze, aki erős 

szemfájása miatt nem tudott jelen lenni, mint ahogyan azt hírül adták ne
künk, és láttuk is,

az újhelyi iskola rektora, 
a csekei rektor, 
a kölesei rektor,
és a surányi lelkész, adjanak számot távolmaradásukról.
A tisztelendő Peleskei András táncolt feleségével az egyházlátogatás 

után a nemesi gyülekezetben és a többi.

Az 1597. május tizedikén összeült vári zsinaton 
tárgyalt ügyek.

Első ügy. (Tarpa) Madai Lukács kéri elválasztását felesége házasság
törése miatt, amit megbízható tanúk bizonyítanak. Az egyház megadta az 
engedélyt.

Második. (Tarpa) Vidra Lőrinc kér engedélyt lánya részére az egyház
tól, aki lányságát siratja, miután jegyesét, aki katonáskodni ment, megölték. 
Már egyszer megtörtént ugyanez a lánnyal, így már két jegyesétől is meg
fosztották. Az egyház megadta az engedélyt. És a többi.

Harmadik ügy. A badalói (Kullogó) Tiba Pál feleségét, Szína Annát el
hagyva elszökött, a felesége kéri az elválasztást férje, mint mondja, hétéves 
távolmaradása miatt. Az egyház engedélyezte.

63



Rector Scholae Uyhelinae.
Rector Czekensis.
Rector Kölczensis.
Pastor Surániensis. Reddent rationem emansionis.
Rever(endus) D(omi)nus Andreas Peleskej saltavit cum conjuge post 

visitationem in convivio nobilium et c(etera).

Acta Synodi in Vári collectae 10 Marty A(nno) 1597.

Prima Causa.
TarpaLucas Madaj petit divortium propter adulterium uxoris suae cer- 

tis testibus comprobatum - Eccl(esi)a indulsit.
2da

TarpaLaurentius Vidra petit libertatém ab Eccl(esi)a filiae suae, qvae 
sponso in castra militum profecto ibiqve interfecto misere suam virginita- 
tem luget, jam semel atqve iterum duobus privata hoc modo sponsis. Eccl(e- 
si)a indulsit. et c(etera).

Tertia Causa.
Paulus (:Kullogo:) Tiba de Badalo deserens uxorem Annám Szina aufu- 

git, petit uxor divortium propter absentiam mariti dicit septennalem. Eccl- 
(esi)a concessit, et c(etera).

Acta Synodi in Beregzáz collectae 29 lunv A(nno) 1597.

Vide alibi
Proponenda in futura Synodo Musaina.
Reverendus D(omi)nus Simon Czarnahaj absessionis suae temerariae 

citra permissionem Ecclesiae et Senioris e Synodo Beregzazina factae prae- 
textu metus Tartaria et sepultura Magnificae D(omi)nae suae, qvae aliqvot 
post facta diebus est, rationem reddet. Revocatus nimirum per duos fratres 
renuit, dicens: Non redibo qvia caput meum carius. Rector Szőlősiensis ra
tionem reddet suae absentiae. Alii similiter Pastor Szalkensis. Pastor Gula- 
ciensis.

Causa Badaloiensium de asportatione foeni et rotarum ferrearum dis- 
sectione Senioris per Badalienses facta et c(etera).

Causa Reverendi D(omi)ni Petri Baniaj Pastoris Munkacziensis pendet, 
de qva relationem a Magnifico D(omi)no datam et reportatam aperuit D(o- 
mijnus Matthias Nag et D(omi)nus Stephanus Debreceny Legati Ecclesiae.
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Az 1597. Június huszonkilencedikén összeült beregszászi zsinaton
tárgyalt ügyek.

Lásd máshol.
A muzsaji zsinaton előterjesztendő ügyek.
A tisztelendő Csarnahaji Simon úr adjon számot a beregszászi zsinatról 

való, az egyház és az esperes engedélye nélküli vakmerő távolmaradásáról, 
melyet a tatároktól való félelemmel és nagyságos felesége temetésével in
dokolt, amire néhány nappal azután került sor. Miután két atyafit küldtünk 
érte, így felelt: Nem megyek, a fejem kedvesebb. A szőlői rektor adjon számot 
távolmaradásáról. Ugyanígy a többiek: a szálkái lelkész, a gulácsi lelkész.

A badalóiak ügye a széna elvitelével és az esperes vaskerekeinek szél
vágásával kapcsokban, amit a badalóiak követtek el és a többi.

A tisztelendő Bányai Péter, munkácsi lelkész ügye függőben van, az er
ről szóló, a Nagyságos úrtól kapott értesítést, miután elhozták Nagy Mátyás 
és Debreceni István egyházi követ urak nyitottak fel. Nagyari Mátyás ügye 
függőben van Sulyokéval együtt és a többi.

Megjegyzések.
A borsovai és muzsaji rektor ügye a táncolással kapcsolatban függőben

van.

A muzsaji zsinaton 1597. november kilencedikén 
tárgyalt ügyek.

Első ügy. A beregszászi Tóth Simon kér engedélyt az egyháztól második 
házasságához megszökött feleségének hűtlensége miatt, aki miután feleségül 
ment egy másik férfihez, Kisvárda környékén él és öt év elteltével gyermekei 
is fogantak második férjétől. Az egyház megadja az engedélyt.

Második ügy. Márton Miklós debreceni polgár kér engedélyt második 
házasságához felesége házasságtörése miatt, aki elszakítva a házasság szent 
kötelékét a hitvesi ágyat rút házasságtöréssel szennyezte be. Ezért nyilváno
san megvesszőzve kiűzték a faluból. Az egyház megadta az engedélyt azzal a 
feltétellel, hogy megesküszik, hogy a dolog így történt.

Erről a zsinatról ezek voltak a távolmaradók: a kóródi lelkész, a kölesei 
lelkész, a sonkádi lelkész, az oroszi lelkész, a lónyai lelkész és az atyai lelkész, 
ők adjanak számot távolmaradásukról.
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Causa Matthiae Nagj-ari pendet cum Suliok et c(etera).
Nota
Causa Rectoris Musensis Borsovesis pendet de choreis ductis.

Acta Svnodi in Musai 9. Novemb(ris) A(nno) 1597.

L
Simon Thoot de Beregzaz petit libertatém ab Ecclesia transvolandi ad 

secundas nuptias propter uxoris fugitivae infidelitatem qvae alii marito nup- 
ta circa Kis-Várda vivit liberos ab illo suscipiens annis jam 5. elapsis et c(e- 
tera). Ecclesia indulsit.

1
Nicolaus Marton Derczeniensis civis petit indulgentiam ad secundas 

transcurrendi nuptias propter adulterium uxoris suae, qvae rupto matri
monii sacro vinculo, thorum conjugalem foedo adulterio contaminavit. Ob 
qvod virgis publice caesa pago ejecta est. Ecclesia indulsit hac conditione, ut 
juret rem ita esse.

Emanente e Synodo hac fuere hi: Pastor Kóródiensis, Pastor Kölczensis, 
Pastor

Sonkadiensis, Pastor Orosziensis. Pastor Loniaiensis; Pastor Attiaiensis, 
qvi rationem reddent suae absentiae.

Svnodus Beregini Collecta I4a Decembr(is) A(nno) 1597.

Haec in Synodo ista proponenda:
1. Transmissio officii Senioratus in alienas manus.
2. An visitatio fieri debeat et c(etera).
Accepi in hac Synodo ad rationem Ecclesiae Fl(orenos) 2. den(arios)

6514
Nota

Svnodus Beregzazini collecta 6 die Aprilis A(nno) 1598.,

qva in Synodo causae sunt discusse. Accepi ad rationem Ecclesiae in ea 
Fl(orenos) 2. den(arios) 25. Ex istis et superioribus dedi Legatis Ecclesiae ad 
Magnificum Dominum Bathorium missis D(omi)na Simoni D(omi)no Mi
chaeli P. et D(omi)no Matthiae Nagiari Fl(orenos) 3. den(arius)
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Ezen a zsinaton a következőket kell előterjeszteni:
1. Az esperesi hivatal átadása más kezekbe.
2. Hogy szükség van e egyházlátogatásra és a többi.
Ezen a zsinaton átvettem az egyház javára 2 forintot és 65 és fél dinárt.
Megjegyzések

Az 1598. Április hatodikén Beregszászon összeült zsinat.

Ezen a zsinaton a következő ügyeket tárgyalták. Az egyház javára átvet
tem 2 forintot és 25 dinárt. Ebből és a korábbi pénzekből adtam az egyházi 
követeknek, akiket a nagyságos Báthori úrhoz küldött Simon asszony, P. Mi
hály úrnak és Nagyari Mátyás úrnak 3 forintot.

A borsovai Szilágyi András felesége panaszkodik férje veleszületett 
nemzőképtelenségére. Ez a dolog az említett férfiről bebizonyosodott ta
núk által és az egyház megadta az engedélyt a váláshoz a nőnek, akinek neve 
Anna és a többi.

Az izsnyétei Simon János Tömlöcztartó Albert özvegyét, Katalint elje
gyezte házasságra.

Az izsnyétei Szántó Péter kéri lánya számára a szabadságot, Ábrahám 
Mihály eljegyezte, de a két személy közti rokoni kapcsolat akadálya a házas
ságnak. így az egyház megadta az engedélyt a lánynak. És a többi. Más.

A bótrágyi Péter Mihály kéri az engedélyt házasságtörő feleségétől való 
elválásához, és a többi, az egyház megadta az engedélyt. Átvettem a szöke
vény és bűnös badalói rektor hátra maradt kincstárnoktól 1 forintot és 25 és 
fél dinárt. Ebből a pénzből az engem megillető 62 és fél dinárt átvettem.

A zsinat után az újhelyi egyház lelkésze, Miklós úr a szent keresztség- 
ben részesítette egy Csató faluból származó nő gyermekét, ez a falu az ugo- 
csai egyház eltiltása alatt volt, és ez (az egyház) be is panaszolta Miklós urat.

A fancsikai egyház lelkészét, István urat az ugocsai egyházmegye 
ugyanazon gyülekezete azzal vádolja, hogy a hit szentségével egyesített egy 
nővel egy férfit, aki Székely János korábbi feleségét örömlányként árulta és 
szolgáinak egy forint (ot fizetett.)

Az 1597.december tizennegyedikén Beregen összeült zsinat.
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Uxor Andreae Szilagi de Borsova qveritur de mariti sui impotentia na- 
turali. Qva res de praefato viro testibus comprobata est et Eccl(esi)a divortii 
libertatém dedit foeminae cui nomen est Annae. et c(etera).

A.
Joannes Simon de Isnete designarat in matrimonium Relictam Alberti 

Tömlöcztartó Catharinam.
Petrus Santo Isnetenus petit libertatém suae filiae qvam desponsarat 

Michael Abrahám: At intercessit qvadam affinitás inter eas personas. Itaqve 
Eccl(esi)a indulsit virgini. et c(etera).

Aliud
Michael Peter de Botragj petit libertatém repudii ab uxore adultera et 

c(etera) indulsit Ecclesia.
Accepi ad rationes Ecclesiae ex Sallario residuo Rectoris Bodolensis fu- 

gitivi et Scelerati Fl(orenus) 1. den(arios) 25Vi. Ex hac pecunia in meam ra- 
tionem cedentes accepi denarios 62'/2.

Post Synodum Dominus Nicolaus Pastor Ecclesiae Uyhelinae Sac- 
ro Baptismatis Lavacro tinxit cujusdam foeminae infantem ex Czato Pago 
oriundae, qvi Pagus interdictioni Eccl(esi)ae subjacuit Ugoczane, a qva ac- 
cusatus etiam est Do(mi)nus Nicolaus.

Dominus Stephanus Pastor Eccl(esi)ae Fanczikanae hoc crimine accu- 
satus ab eadem Ecclesia, Ugoczanae Dioecesis est„ qvod Sacramento fidei 
copulaverit hominem qvemdam cum muliere, qvi priorem prostituerat uxo- 
rem Johanni Szekell et ejus famulis Fl(orenus) 1.

Svnodus acta Szőlősini 25 May AJnnol 98.

Proponenda in hac Synodo Legationes ultro citroqve ab Ecclesia insti- 
tutae.

Prima ad Magnifkum Dominum Rakocium per d(omi)nos fratres Rev- 
(erendum) D(omi)num Simonem Czarnahainum, D(omi)num Michaelem 
P. Pastorem Kozonensem et D(omi)num Matthiam Nagiari et c(etera). Cau
sa Pastoris Munkaczensis.

Altera ad Nobilium Comitia Comitatus Beregh instituta per reverendos 
D(omi)nos Stephanum Szerdahelium et Casparem Beczy.

Tertia ad Supremum Comitem Comitatus Beregh videlicet D(omi)num 
Michaelem Bűdj pro causa D(omi)ni Lucae Beregj.

Accepi ad rationem Ecclesiae in hac Synodo Fl(orenos) 2.d(ena)r(ios) 
30.
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Ezen a zsinaton kell előterjeszteni az egyház által innenre és túlra el
rendelt követségeket.

Az első (követség) a nagyságos Rákóczy úrhoz a tisztelendő Csarnahaji 
Simon úr, P. Mihály, kászonyi lelkész és Nagyari Mátyás atyafiakkal (indul). 
A munkácsi lelkész ügye.

A másodikat a beregi vármegye nemesi gyűlésére rendelték a tisztelen
dő Szerdahelyi István és Becsi Gáspár urakkal.

A harmadik a beregi vármegye főispánjához Büdi Mihályhoz a beregi 
Lukács úr ügyében.

Az egyház részére átvettem ezen a zsinaton 2 forintot és 30 dinárt. A 
negyediket ugyanazon járás nemeseihez, a daróci lelkész, Liszkai István 
ügyében, illetve a bálványimádó...Márk ügyében elrendelelndő disputatio 
miatt.

Öt. Adók. Kikértem a közös pénzekből 32 dinárt Bökény András, a sző- 
lősi iskola diákja számára, aki levélben kért pénzt. Ugyanebből a pénzből ad
tam útiköltségre 3 forintot Nagy Mátyás és Debreceni István uraknak, akiket 
a nagyságos Báthori úrhoz küldtünk.

Az ugyanezen a zsinaton tárgyalt ügyek. 1. Borosvai Gedeon özvegye
A szőlősi zsinatról távolmaradók:
Krasszai Mátyás úr, csarodai lelkész.
Beregi Lukács úr, szernyei lelkész.
Fancsikai István úr, ugyanannak a helynek a lelkésze.

Az 1599. január harmadikai, Váriban tartott zsinat.

Ezen a zsinaton beiktatták és felszentelték a szent szolgálatra két atyafit, 
az egyiket, Óvári Bálintot Sonkádra, a másikat, Vári Mihályt Macsolai igaz
gatására.

A zsinaton a következőket kell előterjeszteni:
I. Mit és hogyan kell döntenünk az elrabolt negyedik, vagy nyolcadik 

tizedről. Vajon föl kell e keresni az ítélőtábla bíráját, a nagyságos Báthori 
István urat. Vajon csakugyan el kell e fogadni a tizenhatodot, amit a szőlősi 
harmincadosnak kell kifizetnie.

II. Vajon el kell e rendelni az egyházlátogatást, vagy nem? És hogyan?
III. Az esperesi szolgálat más kezekbe helyezése, a következő okokból:

Az 1598. május huszonötödikén Szőlősön összeült zsinaton
tárgyalt ügyek.
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Qvarta ad nobiles ejusdem Districtus pro causa Stephani Liszkai Pasto- 
ris Darocziensis ac pro instituenda disputatione cum idolo-latra Marco Sac- 
rificulo ejusdem Darocz habita.

V. Taxa. - Erogavi ex communibus pecuniis d(e)n(a)ros 32. Andreae 
Bökénj alumno Scholae Szőllősinae Supplicantis cum Literis. Ex iisdem pro 
viatica ad Magnifkum D(omi)num Bathorium ablegatis D(omi)no Matthiae 
Nagi et Stephano Debrecenj Fl(orenos) 3.

Acta Synodi ejusdem. 1. Relicta Gedeonis Borsovaj.
Emanentes e Synodo Szőlősina:
D(omi)nus Matthias Crassai Pastor Czarnodanus.
D(ominus) Lucas Beregi Pastor Szerniensis.
D(ominus) Stephanus Fanczikaj Pastor ejusdem loci.

Svnodus Varini habita 3 lanuarv A(nno) 1599.

In hac Synodo ordinati et Consecrati sunt ad Sacrum Ministerium duo 
fratres, unus Valentinus Óvári Sonkadinum, alter Michael Vári ad guberna- 
cula Eccl(esi)ae Maczolanae.

Proponenda in hac Synodo:
I. Qvid et qvomodo consulendum sit nobis de erepta qvarta vei Octava 

Decima. An conveniendus D(omi)nus Magnificus Stephanus Báthori judex 
Curiae. An verő recipienda Sedecima pecuniaria Szőlősini solvenda a Trice- 
simatore?

II. An visitatio Ecclesiarum instituenda nec ne? Et qvomodo?
III. Muneris Senioratus in alienas manus transmissio his de Causis I., 

qvia publicis et consuetis Officii laboribus, insuper morbis insuetis pene jam 
exhaustus et fatigatus sum.

2da Qvia hoc munus Sallarium Pingve reqvirit, meum autem tenue ad- 
modum et macilentum est.

3. Qvia anno superiore ab Ecclesia fuerat mihi promissum, ut me hoc 
onere, elauso anni termino, levaret.

4. Qvia jam taedet me odiorum et injuriarum, qvae mihi conflavi in hoc 
munere, juxta tenorem vocationis.

5. Qvia si fata sinent, sum mutaturus praesentem locum.
Az Munkátsi Pastornak Petrus Baniainak az mínemeő vitkei voltának 

mind az Eő #maga# Ecclesiaia ellen mind az égi házi rend ellen, és az Senior 
ellen, mind ezekért az Ecclesia iudiciuma szerint nagi büntetést érdemlett 
volna, de mivelhogi az Ur Eő Nags(ága) Rákoczj Uram magát interponalta
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I. mivel a hivatal nyilvános és szokásos feladataitól, és azon felül váratlan be
tegségektől már csaknem teljesen kimerült és meggyötört vagyok.

A második ok: Mivel ez a szolgálat bőséges fizetést kíván meg, az enyém 
pedig szűkös és vékony.

3. Mivel az elmúlt évben az egyház megígérte nekem, hogy engem az év 
végén felment ez alól a feladat alól.

4. Mivel már unom a gyűlölködéseket és jogtalanságokat, amikkel dol
gom volt hivatalom ideje alatt.

5. Mivel, ha a sors engedné, jelenlegi tartózkodási helyemet megváltoz
tatom.

Az Munkátsi Pastornak Petrus Baniajnak az mínemeő vitkei voltának 
mind az Eő #maga# Ecclesiaia ellen mind az égi házi rend ellen, és az Senior 
ellen, mind ezekért az Ecclesia iudiciuma szerint nagi büntetést érdemlett 
volna, de mivelhogi az Ur Eő Nags(ága) Rákoczj Uram magát interponalta 
és intercedalt érette, az Ecclesia megh tekentven Eő Nags(ága) Kérését, con- 
donalta Péter Papnak minden mostani vitkét illien conditiokkal.

4. Hogi eleőzeőr az Ecclesiát megh keővesse in instanti, és az Seniort ki- 
valképpen, az ki ellen proditiot czelekedett Levelébe, melibe inflammalta az 
Urat eő Nags(ága) Levelébe az Senior ellen. Ezt penigh igi czelekedgie hogi 
az meli keze írásával az eleőt prodalta az Seniort, azon keze írásával revocal- 
lia azt az Úr eleőt megh iria hogi méltatlan panazlot.

5. Eő magat Peter Uram keősse keze irasaval in instanti hogi ha teb- 
zör ennek utanna ezeket czelekedne avagi egieb keppen az Eccl(es)iat megh 
bantana articulus ellen és rendi ellen, tehát ebből az Eccl(es)iabol decedalion 
mingiarast.

az Urtúl peniglen erre gratiat ne kevanhasson és senki patrociniumia- 
val magat ne oltalmazhassa.

6. Mivel hogi othon leveő Ecclesiaia ellen is sokat vitkezet publice so- 
lenniter megh keővesse.

Ha peniglen ezt fel nem vezi tarcza teőrvén hez magat.
Petrus Baniai Manu Propria

1599. május nyolcadika. A beregszászi zsinaton előterjesztendő ügyek.

I. Vajon vállalni kell e az újhelyi utazást, ahová a nagyhírű Gyarmati 
Miklós úr, a zemplényi egyházmegye esperese hív minket, a trójai ló ügyé
ben, ami az új naptár. Úgy ítélem, ennek a hívásnak engedelmeskedni kell: 
meg kell fontolni, kiket küldjünk.
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és intercedalt érette, az Ecclesia megh tekentven Eő Nags(ága) Kérését, con- 
donalta Péter Papnak minden mostani vitkét illien conditiokkal.

1. Hogi eleőzeőr az Ecclesiát megh keővesse in instanti, és az Seniort ká
vaiképpen, az ki ellen proditiot czelekedett Levelébe, melibe inflammalta az 
Urat eő Nags(ága) Levelébe az Senior ellen. Ezt penigh igi czelekedgie hogi 
az meli keze Írásával az eleőt prodalta az Seniort, azon keze Írásával revocal- 
lia azt az Úr eleőt megh iria hogi méltatlan panazlot.

2. Eő magat Peter Uram keősse keze irasaval in instanti hogi ha teb- 
zör ennek utanna ezeket czelekedne avagi egieb keppen az Eccl(es)iat megh 
bantana articulus ellen és rendi ellen, tehát ebből az Eccl(es)iabol decedalion 
mingiarast.

az Urtúl peniglen erre gratiat ne kevanhasson és senki patrociniumiaval 
magat ne oltalmazhassa.

3. Mivel hogi othon leveő Ecclesiaia ellen is sokat vitkezet publice so- 
lenniter megh keővesse.

Ha peniglen ezt fel nem vezi tarcza teőrvén hez magat.
Petrus Baniai 

Manu Propria

Anno Christi 1599. Die 8 May. Proponenda in Svnodo 
Beregzazini futura.

I. Anne sit emetiendum iter Uy heliense, qvo vocamus Clarissimo Viro 
D(omi)no Nicolao Germathj Seniore Dioecesis Szempleniensis, in Causa 
Egri Trojani, qvi est Nóvum Calendarium. Cui vocationi parendum esse ju- 
dico: qvi sint itaqve amadandi dispiciendum.

II. Taxa nobis imposita a Proceribus, regnieolis afflictissimis.
III. Anne sit amplectendum Nóvum Calendarium sub amissione Salla- 

rii. Recipiendum non est. Rationes sunt hae 1. qvia annis superioribus com- 
muni fratrum totius regni Ungarici deliberatione statútum est, ne introduca- 
tur, Tunc autem minőre scandalo amplecti poterat, nunc május scandalum 
inde emerget. Et (cetera). 2. Qvia in hoc Equo Trojano múlta sunt indusa. 
Seqvuntur nimirum celebrationes festorum Sanctuorum Et (cetera).

III.Qvia nostri Praeceptores in Germania fugiunt amplexum hujus 
Equi Trojani,

nos multo magis decet. Et (cetera).
Ovartum
Fratribus Tartarica rabié pulsis sedibus, et inter nos exulantibus, consu-
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II. A fő rendek által ránk, szerencsétlen lakókra kivetett adók.
III. Vajon el kell e fogadni az új naptárat a fizetés elvesztésének terhe 

alatt. Nem kell elfogadni. Az okok a következők: mivel az előző években az 
egész magyar királyság atyafiainak közös elhatározása alapján úgy döntöt
tünk, hogy ne vezessük be, akkor kisebb botrányt okozva el lehetett volna 
fogadni, most viszont nagyobb botrány származik majd belőle. És a többi.
2. Mivel ebben a trójai lóban sok minden van elrejtve. Bizonyára a szent ün
nepek ünneplése következik. 3. Mivel tanítóink Németországban megme
nekülnek e trójai ló fogságát, nekünk annál is inkább ezt kell tennünk. És a 
többi.

A szolgálati helyükről a tatár dúlás miatt elűzött és közöttünk számki
vetettként tartózkodó atyafiakról kell tanácskozni, és kedvezőbb helyet kell 
keríteni, ha valamely leányegyház kijelölhető nékik.

IV. A badalói lelkészt, Salánki Miklós urat meg kell fedni. És a többi.
A megegyezés feltételei
1. Saját telkének bérlete 18 forint és 44 dinár árú. Áldomás 1 forint 50 

dinár.
2. föld mérés 1 köböl bor.
Ha vizza nem akarja ezeket adni, hát azon földemet adgia vizza. Az le 

vágót Seovénjért Fl(orenos) 4. Hagjmairt Fl(orenos) 2. Az Gazdam azzont 
keovesse meg. Az úrral meg békéltessen. A metző kést adja meg.

N(ota) B(ene) Egy bizonyos Horvát Mártont hűtlenséggel vádolnak, mi
vel, miután elhagyta feleségét, egy másik nőt elvett feleségül Atyán. És miután 
már ettől is megszabadult valami ismeretlen bűn miatt, a korábbi feleségét 
követeli vissza az egyik szülőtől, és a nagylelkű Kubini Istvánnál lakik.

A Beregszászon eldöntött ügyek.
Az újlaki Tariska tamás kéri elválasztását felesége hároméves távolma

radása miatt és a miatt a halálos szégyen miatt, amit felesége hozott a fejére. 
Az egyház engedélyezte a válást azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, hogy 
a törvényes jog eljárását végre fogja hajtani. És a többi.

Síró Lukács és a tarpai Juhászné és a többi.
Egy surányi ember, Peszle Márton kéri elválasztását nemzőképtelensége 

miatt.
Badalón Surányi Orsolya kéri lányának, Annának a jegyesség felbontá

sát jegyesével, a csekei Veress Bálinttal a köztük lévő vérrokonság miatt, és 
mivel az eljegyzett egy másik csekei lányt. Badalón Tót János kéri lánya, Ilo
na elválasztását jegyesétől Tenge Istvántól a köztük lévő vérrokonság miatt, 
engedélyezték.
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lendum, deqve certa Sede dispiciendum qvod sic fiet commodius, si filiales 
aliqvot Ecclesiae eis assignentur.

IV.Pastor Badaliensis D(omi)nus Nicolaus Salánki compellandus Et 
(cetera).

Conditiones Concordiae
1. Fundi proprii pensio pretii Fl(orenos) 18. den(arios) 44. áldomás 

Fl(orenus) 1. d(enarios) 50.
2. föld mérés cubulus 1. vini.
Ha vizza nem akarja ezeket adni, hát azon földemet adgia vizza. Az le 

vágót Seovénjert Fl(orenos) 4. Hagjmairt Fl(orenos) 2. Az Gazdam azzont 
keovesse meg. Az Úrral meg békéltessen. A metző kést adja meg.

N(ota) B(ene) Accusatur qvidam Martinus Horvát infidelitatis, qvod 
relicta sua uxore propria, aliam superinduxerint in Attia. Et jam ab illa qvoq- 
ve privatus propter incognitum scelus, Priorem a Parente suo repetere vellet 
diversatur apud Generosum Dominum Stephanum Kubinj.

Causae Bereghzazini Decisae
Thomas Thariska de Uylak petit divortium propter desertionem trien- 

nalem et infamiam mortiferam sibi ab uxore illatam. Concessit Ecclesia hac 
conditione, ut juret exeqvi voluisse Juris legitimi processum Et (cetera).

Lucas Siró et Juhazné de Tarpa Et (cetera).
Homo de Suranj propter impotentiam petit divortium Martinus Pezle.
Ursula de Suranj in Badalo petit repudium a suo sponso filiae suae An

náé Valentino Veress de Czeke propter consangvinitatem et aliam virginem 
Czekeinsem nuptam.

Joannes Tot in Badalo petit separationem filiae suae Helenae a Sponso 
Stephano Thenge propter consangvineitatem concessum est.

Joannes Bezej de Borsva petit divortium filiae suae.
Sera Mihal. Teorok Ambrus de Tarpa. Georgius Czapo de Czaroda de 

uxore adultera publice virgis caesa Et (cetera).
Filia Joannis Gerő de Isnete Catharina.
Canon

Anno D(omi)ni 1599 die 21 Junv in Svnodo Musaina,

communi totius Ecclesiae Consensu deliberatum est, ut nemo fratrum ins- 
cio Seniore qvemqvam commendare ausit, vel eorum, qvi ex alia Dioecesi 
in nostram demigrant, vel eorum, qvi e nostris fratribus completo munere 
annuo alibi locum mutare voluerint. Qvi secus fecerit, officio privabitur. Re-
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A borzsovai Bezei János kéri lánya elválasztását.
Séra Mihály.A tarpai Török Ambrus. A csarodai Csapó György házas

ságtörő feleségétől, akit nyilvánosan megvesszőztek és a többi. Az Izsnyétei 
Gerő János lánya, Katalin.

Az Úr 1599. évében, június 21-én a muzsalyi 
zsinat törvény erejével

az összes egyházközség egyetértésével elhatározták, hogy az atyafiak közül 
az esperes tudta nélkül senkit nem merjen ajánlani [lelkészi szolgálatra], sem 
azok közül, akik más egyházmegyéből kerülnek hozzánk, sem azok közül, 
akik a mi atyafiaink közül, éves hivataluk letelvén, más helyre szeretnének 
kerülni. Aki másként cselekszik, hivatalától fosszák meg.

Ezt a törvényt az egyház visszavonta 1609. Március tizenharmadikán. 
Az említett hónapon és napon összeült muzsaji zsinaton tárgyalt ügyek

Bagonia Mátyás Sernyéről és felesége Húsi Ilona kérik a válási bizonyít
ványt az egyháztól a férj veleszületett nemzőképtelensége miatt. Az egyház 
megadta az engedélyt.

2. Az izsnyétei Gere János Katalin nevű lánya kéri az egyháztól elválasz
tását férjétől, Barta Istvántól annak veleszületett nemzőképtelensége miatt. 
Az egyház megadta az engedélyt azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, így 
van a dolog.

3. Szilágyi Pál Ilona nevű lánya kéri elválasztását férjétől Filep Jánostól 
annak bebizonyított házasságtörése és hitszegése miatt. Az egyház megadta 
az engedélyt azzal a feltétellel, hogy az említett asszony esküdjön meg, hogy 
férje elkövette ezt a bűnt.

4. Az újlaki Kasza Bálint kéri elválasztását menekülő, hitszegő, hűtlen, 
szökevény feleségétől aki talán még házasságtörő is. A szökevény már né
hány éve máshol keres boldogulást, nem jelent meg az egyházi és világi tör
vényszék előtt. Az egyház megadja az engedélyt azzal a feltétellel, hogy az 
előbb említett Bálint esküvel tanúskodjon arról, hogy semmilyen okot nem 
adott felesége elszökésére. És a többi.

5. Az újlaki Vas György kér engedélyt az egyháztól arra, hogy újra nő
sülhessen, mert előző felesége hűtlenül elhagyta. Az egyház megadta az en
gedélyt.

6. Az Atyáról való Kosa Péter kér az egyháztól engedélyt arra, hogy újra 
nősülhessen, mert köztudott, hogy felesége kurva lett és házasságtörésen 
kapták. És a többi.

75



cantatus Canon iste ab Eccl(esi)a in Synodo Berexazina anno 13 Marty 1609. 
Acta Synodi Musaini collectae mense et die notato

Matthaeus Bagonia de Sernie petit divortii libellum ab Ecclesia et uxor 
ejus Helena Husi propter impotentiam naturalem - indulsit Ecclesia.

2.
Filia Joannis Gere de Isnete Catharina nominae petit divortium ab Eccl- 

(esia)a propter impotentia naturalem mariti Stephani Barta. Indulsit Eccl(e- 
si)a hac interposita conditione, ut juvet re ita esse et cetera.

L
Filia Pauli Szilagi Helena nomine, petit separationem a suo marito Jo

anne Philep propter manifestum adulterium et perjurium. Ecclesia indulsit 
hac conditione, ut fide mediante testetur foemina praefata hoc scelus patra- 
tum a marito et cetera.

4
Valentinus Kaza de Uylak petit separationem ab uxore fugitiva, perfida, 

infideli, desertrice et forsitan etiam moecha. Qve elapsis jam aliqvot annis 
fuga salutem alibi qvaerit, nec in Consistorio Ecclesiastico et Civili compa- 
ruit. Ecclesia indulsit hac ratione, ut praenominatus Valentinus fide median
te testetur se non dedisse ullam a se fugiendi causam uxori et cetera.

V
Gregorius Vas de Uylak petit libertatém ab Ecclesia aliam ducendi uxo- 

rem propter prioris conjugis infidelem desertionem - Ecclesia indulsit. Et 
cetera.

VI
Petrus Kosa de Attia petit libertatém transeundi ad secundas nuptias, 

eo qvod uxor scortum facta sit publicum, et manifesto in adulterio depre- 
hensa. Et cetera.

VII.
Conjux Andreae Molnár Mosaiensis petit divortium a suo marito prae- 

fato propter naturalem impotentiam manifestam. Indulsit Eccl(esi)a. Et ce
tera.

Acta Synodi Beregzazini collectae AJnnol 1599. die 20 Novembris.

Stephanus Toot de Oroszi petit libertatém ab uxore divertendi propter 
manifestum adulterium ejus et cetera.

Joannes Uyvárosi de Kaszon petit libertatém ducendi aliam uxorem, eo, 
qvod prior criminis adulterii a
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7. A muzsaji Molnár András felesége kéri elválasztását említett férjétől, 
annak bizonyított veleszületett nemzőképtelensége miatt. Az egyház meg
adta az engedélyt. És a többi.

Az 1599 november húszadikán Beregszászban összeült 
zsinaton tárgyalt ügyek.

Az oroszi Tót István kér az egyháztól engedélyt feleségétől való elválá
sára annak bizonyított házasságtörése miatt. És a többi.

A kászonyi Újvárosi János kér engedélyt az egyháztól arra, hogy újra 
nősülhessen, mivel előző felesége házasságtörés bűntettével...

A munkácsi Molnár György özvegye kéri az egyháztól az engedélyt, 
hogy újra férjhez mehessen, mivel abban a nevezetes öldöklésben, ami Ke
resztesnél történt, meghalt (a férje). És a többi.

Az 1600. eszetendöben, március 17-én

A csarodai polgárok a rájuk rótt egyházi fegyelmet lerázták magukról 
és elhalasztották, miután pedig engedelmeskedtek és megígérték, hogy eleget 
tesznek kötelességüknek a következő aratásnál. És a többi.

Gyarmati Imre úr, a kölesei egyház prédikátora.
Óvári Bálint úr, a sonkádi szolga 
Debreceni Fábián úr, a milotai egyház lelkésze.
A tiszabecsi iskola tanítója.
A szálkái lelkész, N. Pál úr. Ezek, miután számot adtak távolmaradásuk

ról fizessék ki az elrendelt büntetést. És a többi.

Az 1600. Július másodikén Muzsajon összeült zsinaton megjelent 
beregi egyházmegyei rektorok névsora.

Gyarmati Péter, 1600-ban a nagymuzsaji iskola rektora,
Gyarmati János, kászonyi rektor,
Gyarmati Miklós, a kóródi iskola rektora,
Gyarmati János, a csekei iskola rektora,
Daróci György, a tarpai rektor,
Becskereki Márton, a gulácsi rektor,
Abádi Mátyás, az újhelyi rektor,
Csarodai János, a derceni iskola rektora,
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”1

Relicta Georgii Molnár de Munkacz petit ab Eccl(esi)a indulgentiam 
transeundi ad alterum maritum, eo qvod in illa clade insigni, qve facta est 
circa Kereztes, occubuerit. Et cetera.

Anno 1600 die 17 Martv.

Cives Cziarnodani disciplinam Ecclesiasticam ipsorum cervicibus im- 
positam data dextra rescindunt atqve depellunt promissa satisfactione mes- 
sis futurae. Et cetera.

D(omi)nus Emericus Giarmathj Concionator Kőlczensis Ecclesiae. 
D(ominus) Valentinus Óvári Minister Sonkadiensis.
D(ominus) Fabianus Debrecenj Pastor Milotanae Eccl(esi)ae.
Magister Scholae Tizabecziensis.
Pastor Szalkensis D(omi)nus Paulus N.
Hi post rationem redditam suae emansionis solvent mulctam adjudi- 

cantem et cetera.

Catalogus Rectorum Dioecesis Bereginae A(nno) 1600. in Svnodo 
Musaini collecta 2. July.

Petrus Giarmattinus Rector Scholae Nagi Musainae Anno 1600. 
Joannes Giarmathi Rector Kasoniensis.
Nicolaus Giarmatj Rector Scholae Corodiensis.
Joannes Gyarmathi Rector Scholae Chekeiensis.
Gregorius Daroczj Rector Tarpaensis.
Martinus Beczkereki Rector Gulacziensis 
Matthias Abadius Rector Uyheliensis.
Joannes Czarodaj Rector Scholae Derceniensis.
Joannes Keolczej Rector Scholae Milotensis.
Joannes Keolczej Rector Scholae Keolczeianae 
Nicolaus Paladi Rector Scholae Beczinae 
Matthias Mischoczinus Rector Scholae Benejnae 
Matthias Milottaj Rector Scholae Barkaziensis.
Petrus Dobrai Rector Scholae Beregiensis.
Nicolaus Tiza Beczi Rector Scholae Szőlős Vég Ardoensis 
íoannes P. Simigius Rector Scholae Variniae.
Stephanus Feoldvári Rector Scholae Salankinae.
Georgius Budaeus Rector Scholae Attaiensis
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Kölesei János, a milotai iskola rektora,
Kölesei János, a becsi iskola rektora,
Miskóci Mátyás, a benei iskola rektora,
Milottai Mátyás, a barkaszói iskola rektora,
Dobrai Péter, a beregi iskola rektora,
Tiszabecsi Miklós, a szőlősvégardói iskola rektora,
Somogyi János, a vári iskola rektora,
Földvári István, a salánki iskola rektora,
Budai György, az atyai iskola rektora,
Kisszőlősi János, ugyanannak az iskolának a rektora,
Deceri Kristóf Istennek és szolgájának, az esperesnek fiúi engedelmes

séget fogadott
Bagosi Mihály, a fancsikai iskola rektora Istennek és szolgájának, az es

peresnek fiúi engedelmességet fogadott.
Újlaki András, a sonkádi iskola rektora.
A muzsaji iskola rektorát elhívása határának túllépésével vádolják.

Az 1600. július másodikán tartandó zsinaton 
előterjesztendő ügyek.

A tisztelendő Túri János adjon számot egyházmegyénkbe az esperes 
tudta nélkül történt belépéséről-megjegyzés

A tisztelendő Szerdahelyi István adjon számot ezekről a dolgokról: I. a 
jegyesek esti összeadásáról, ami a szokásos kihirdetés nélkül történt.

II. Az egyház határozatának felbontásáról, ami a következőképpen tör
tént: István úr a tanács elé terjesztette az egyháznak azt az ítéletét, hogy Ta- 
máskó engesztelje ki a beregi egyházat a Borbély János feleségével elkövetett 
házasságtörésének bűne miatt, így (István úr) megakadályozta a (a bünte
tést) és az kiengesztelés nélkül, házasságtörő marad.

III. Nagy Simon tanácstag megesketése a nagyhéten történő kihirdetés 
nélkül.

IV. Jegyesek összeadása húsvét másodnapján
V. Szűrszabó János összeadása Mogyorósi Péter özvegyével szombaton.
VI. Házasságtörő személyek összeadása kiengesztelés nélkül, Dénes Já

nos fiának összeadása Tót János özvegyével.
Beregi Lukács úr adjon számot barkaszói bérléséről? Fizetése levoná

sával.
Patrohi András, a bótrágyi egyház prédikátora.
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Toannes Kis Szölösinus Rector ejusdem
Christophorus Decerius Deo et Divino Seniori filialem obediantiam 

pollicetur
Michael Bagossinus Rector Scholae Fanczikaensis Deo et D(ivi)no Se

niori filialem obedientiam pollicetur
Andreas Uylakv Rector Scholae Sonkadiensis.
Rector Scholae Musensis accusatur transitus limitis suae vocationis et 

cetera.

Proponenda in futuro concilio Musaino 2 lulv A(nno) 1600.

R(everendus) D(omi)nus Joannes Thurj suae ingressionis in nostram 
Dioecesim inscio Seniore rationem reddet - nota

Rev(erendus) D(ominus) Stephanus Szerdahelj reddet rationem horum
I. Copulationis Conjugum sub Vesperum sine consveta promulgatione.

II. Rescissionis Decreti Ecclesiae, qvod fuerat hoc: ut Thamasko recon- 
cilicet Ecclesiam Beregzazinam propter commissum scelus adulterii cum 
uxore Joannis Borbelj decollatae, judicium Ecclesiae detulit D(omi)nus Step
hanus ad Senatum, per qvem impeditum est, et sine reconciliatione mansit 
moechus.

III. Copulationis Consulis Simonis Nagi sine promulgatione in magna
Hebdomada
IIII. Copulationis conjugum postero die Paschae.
V. Copulationis Joannis Sziirzabo cum relicta Petri Mogiorosy Die Sab- 

bathi.
VI. Personarum adulterarum Copulationis sine reconciliatione, filii 

Joannis Dencz cum Relicta Joannis Thott.
D(omi)nus Lucas Beregy reddet rationem suae conductionis in Barka- 

zo cum Sallarii defalcatione.
Dominus Andreas Patrohv Concionator Ecclesiae Botraginae.
Dominus Paulus (*Vid(e) p.83) Pastor Atiajanus et Doctissimus Vir 

D(omi)nus Alexander Ököritaj Pastor Eccl(esi)ae Derczeniensis solvent 
mulctam pecuniaram proxima Synodo ab Ecclesia adjudicatam et hactenus 
dilatam.

Do(mi)nus Pastor Kazoniensis reddet rationem clandestini sui ingres- 
sus in nostram Dioecesim inscio Seniore.

Rectores Scholarum sua nomina profiteantur, et in Catalogum scripta 
Annalibus Ecclesiae contineantur, ut annua eorum functio sciri possit, nec
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Pál úr (lásd a 83. lapot) atyai lelkész és a nagytudású Ököritaji Sándor 
úr, a derceni egyház lelkésze fizessék ki a következő zsinaton az egyház által 
elrendelt és idáig elhalasztott pénzbírságot.

A kászonyi lelkész úr adjon számot egyházmegyénkbe való titkos, az 
esperes tudta nélküli belépéséről.

Az iskolarektorok adják meg nevüket, és azok legyenek rajta az egyházi 
évkönyv névsorán, hogy lehessen tudni éves tisztségükről, és hogy két évnél 
tovább ne legyenek hivatalukban, egyházunk törvénye szerint. Hanem fog
lalkozzanak korábbi tanulmányaikkal.

Kosárvári Lukács úr adjon számot az esperes tudta nélküli belépéséről 
egyházmegyénkbe, és felekezetéről és a többi.

A csecsői Mensáros Tamás engedélyt kér.
A szőlősi Orosz Miklós kéri a válási bizonyítványt felesége házasság

törése miatt, akit nyilvánosan megvesszőztek és a többi.
A szőlősi Litti Pál özvegye kér engedélyt másodszori házasságkötésre 

férje, Nagy János házasságtörése miatt, aki öt feleség férje és a többi.
A zsinat után tárgyalt ügyek
Az esperes elleni vádak, amiket az 1600. Augusztus tizenötödikéi zsina

ton emeltek néhányan.
I. Az esperes részrehajló, az indoklás az, hogy míg másoknál elítéli a jö

vedelem csökkentését, addig Alatus Jánosnál a legkevésbé sem, aki az iskolai 
tanítót fizetéscsökkentéssel alkalmazta.

II. A törvény és az egyház beleegyezése nélkül megkötöztette Újvárosi 
Pált, az atyai lelkészt egy ki nem fizetett büntetés miatt.

III. Az esperes a hit szent szentségével magát az egyház felé teljes enge
delmességre kötelezte a szent hivatalba való felvételekor, ha viszont valami
lyen vitás dolog nem felel meg az esperes ízlésének, rögtön azzal fenyegető
zik engedetlenül és vakmerőén, hogy lemond a hivataláról. Ó, a bűntelenek 
számára ártalmas, titkos apróságok! Ezek alól a vádak alól maga az esperes 
tisztázza magát szerényen, ha tudja, ha nem, meg fog bűnhődni. íme okos 
előrelátásod jutalma, Bálint! És a többi.

Más.
A jeles Tarnóci Simon tanítója.
Más
Vajon ki kell e közösíteni azt a három alávaló vári iíjút, akiket házasság

törés bűnével vádoltak, és nem akarják a közjog által meghatározott fenyítést 
elszenvedni, és az egyházat kiengesztelni: és a többi.
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ultra biennium Magisterio fungantur, juxta Ecclesiae nostrae Canonem. Ve
rum ad priora Literarum Studia sese referant.

D(omi)nus Lucas Kozarvarj reddet rationem sui ingressus in nostram 
Dioecesim dam Seniore et suae confessionis et cetera.

Thomas Menzáros de Czecző petit libertatém.
Nicolaus Oroz de Szőlős petit libellum divortii propter adulterium uxo- 

ris publice virgis caesae et (cetera).
Relicta Pauli Litti de Szőlős petit indulgentiam transeundi ad secundas 

nuptias propter adulterium mariti sui Joannis Nagi qvinqve uxorum viri et 
c(etera).

Acta post Synodum
Criminationes adversus Seniorem a qvibusdam institutae Beregzazini 

15 Augusti A(nno) 1600.
I. Senior est npootottoXqnXqc;, Ratio, qvia in aliis damnat Proventus de- 

falcationem in fratre verő Joanne Alato minime, qvi Magistrum Scholae cum 
diminutione Sallarii conduxit.

II. Contra jux et Ecclesiae consensum concatenavit Paulum Uyvarosium 
Pastorem Atiaiensem, propter non persolutam mulctam.

III. Senior Sacro fidei Sacramento ad omnem se obedientiam obstrin- 
xit Ecclesiae, tempore assumtionis in Sacrum Ministerium, si autem aliqva 
intercedit rés controversa Senioris palato displiceris, mox se renuntiaturum 
officio Senioris inobedienter et proteve minatur. O tricae orcanae insontibus 
inimicae! Istis Senior se expediet modeste, si poterit, sin minus, vapulabit. 
En merces tuae provisionis solertis Valentine! Et c(etera).

Aliud
Paedagogus Egregii D(omi)ni Simonis Tarnocy.
Aliud
Anne sint ex communicandi trés Juvenes Scelerati Varienses, qvi adul- 

terii criminis convicti, nolunt disciplinam politico jure decretam subirae et 
postea Ec(clesi)am reconciliare: et cet(era).

Proponenda in Svnodo Berexazina.

D(omi)nus Matthaeus Domahidj Pastor Tarpensis Eccl(aesi)ae et D(o- 
mijnus Demetrius Zent-Miklosj Concionator Gulaciensis, reddent rationem 
suae visitationis in Szalka institutae de Pastore ejus loci. Et c(etera).

2.
Anne debeat fieri Visitatio praesente anno?
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A tarpai egyház lelkésze Domahidi Mátyás és a gulácsi prédikátor, 
Szentmiklósi Demeter adjanak számot szálkái egyházlátogatásukról, melyet 
annak a helynek a lelkésze rendelt el. És a többi.

2. vajon kell e, hogy legyen ebben az évben egyházlátogatás?
III. A verbőci rektor gaztettét lelkésze ellen fel kell tárni.
Ilii. Margitai Z. Péter úr adjon számot Patkinon eltöltött életéről. El

terjedt ugyanis az a hír, hogy kizárták az egyház közösségéből, mert meg
erőszakolt egy szolgálólányt.

V. Az előző évről megmaradó adó. És a többi.
Megjegyzés. A becsi rektor átkozódott és egyéb szitkokat szórt Milotai 

János jelenlétében, a becsi bíra, Nagy Ambrus házában. Azt mondják,... és 
a többi. Az új, 1601-es év március hetedikén felfegyverkezve megrohanta a 
főbíra házát és a sasvári rektort párviadalra hívta ki.

A zsinat után tárgyalt ügyek
A becsi rektor, Miklós (np. Paladi. P. 77.) szitkozódott felfegyverkezve 

megrohanva a becsi bíra házát János úr, a milotai lelkész jelenlétében. És a 
többi.

A beregszászi zsinaton előterjesztendő ügyek

Az 1601. november huszonötödikére összeült zsinaton 
előterjesztendő ügyek.

I. Vajon el kell e rendelni az egyházlátogatást ebben a zavaros időben.
II. vajon el kell e küldeni néhány atyafit Bátorba, és kiket? A szerzetesek 

elöljárójához a szerzetesrend gyűlésére (el kell e menni)?
III. Mezőkövesdi Pál úr az illetékes bírót mellőzve világi bíróság elé ter

jesztette az esperes úrral való ügyét... .val vádolja. Semmibe véve az egyházi 
hierarchiát a világi bírósághoz menekül.

Ilii. A tisztelendő Domhidi Mátyást, a tarpai lelkészt a szent fizetés le
szállításával vádolják. Számot ad tehát a dologról.

V. Beregi Lukács urat ugyanezzel vádolják.
A szent fizetések leszállítását bárhol észreveszik, jelezzék.
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Iniqvum facinus Rectoris Verbőciensis contra suum Pastorem cognos- 
cendum.

III.

IIII.

D(omi)nus Petrus Z. Margitaj reddet rationem suae vitae Patckini ac- 
tae. Rumor nimirum est ipsum e consortio Ecclesiae fuisse exclusum propter 
violatam famulam.

V.
Taxa restans anni superioris. Et c(etera).

Notandum.
Rector Becziensis dixit convitium animae et alia convitia praesente 

D(omi)no Joanne Milotano in aedibus Ambrosii Nagi Judicis Becziensis Di- 
citur esse qvaestor et c(etera). Septimo Marty Anni ineuntis 1601. Armatis 
manibus invasit aedes Judicis primarii, et ad monomachiam prvocavit Rec- 
torem Scholae Sas varinae

Acta post Synodum
Rector Becziensis Nicolaus (*np. Paladi. P.77.) dixit convitium animae 

armatis manibus irruens aedes Judicis Becziensis praesente D(omi)no Joan
ne Pastore Milotano Et c(etera).

Proponenda in Svnodo Beregzazina 25 Novembris congregata 
An(no) 1601.

I. Anne sit instituenda Visitatio Eccl(esi)arum hoc turbulendo tempo
re.

II. Anne sint aliqvi fratrum mittendi Bathorium et qvi? Ad fratrum ge
neralem fratrum Sacri ordinis congressum?

III. D(ominus) Paulus Mezőkövesdj posthabito Judicae competente, ad 
politicum detulit Causam cum D(omi)no Seniore habitam Et c(etera). Inve- 
xit dXa^íav. Contemta Ecclesiastica Hierarchia ad politicam confugit.

IIII. Reverendus D(omi)nus Matthaeus Domahidj Pastor Tarpensis ac- 
cusatur defalcationis Sacri Stipendii. Reddat itaqve rationem facti.

V. D(omi)nus Lucas Beregi ejusdem facti accusatur.
Defalcariones Stipendii Sacri notanter ubiqve signandi.
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Az 1601. Szeptember huszonötödikén a beregszászi gyűlésen 
eldöntött házassági ügyek.

A salánki Orbán Mihály felesége kiszolgáltatva férje vadságának, aki 
feleségével és gyermekével kegyetlenül bánt, elválasztását kéri az egyháztól. 
Az egyház megadta az engedélyt, miután megvizsgálta és feltárta az ügyet, 
a kegyetlen férjet pedig örökös fogságra és kiközösítésre ítéli. A somi Baxa 
Mátyás, miután beszámolt házastársa vadságáról és hűtlenségéről, aki saját 
és férje életére tört-ezért a dologért nyilvánosan megvesszőzték és miután 
kiközösítették, elment-az elválasztást kéri. Az egyház megadja az engedélyt 
azzal a feltétellel, hogy a férj esküvel tanúsítsa, hogy nem ő az oka felesége 
szökésének és saját élete elleni önkényeskedésének.

A somi Barközi Bálint özvegye lánya nevében kér engedélyt elszökött 
lányának, a szernyei Mátyás János volt feleségének. Az egyház megadja az 
engedélyt. Salánki János, kígyósi polgár kér engedélyt, hogy elválhasson tol
vaj és szökevény feleségétől, akit tolvajláson tetten értek, akasztásra ítéltek, 
ő pedig a büntetéstől való félelmében azzal mentette életét, hogy máshová 
menekült, már két éve. Az egyház, miután feltárta az igazságot, a férj kérelme 
szerint hirdetett ítéletet azzal a feltétellel, hogy esküvel tanúsítsa, hogy nem 
adott okot feleségének a menekülésre és a tolvajlásra.

II. Amit az egyház megbízásából fáradozott a házastársak panaszainak 
ügyében. És a többi.

A csekei Miklós Pál és felesége a férj testének házaséletre való alkalmat
lanságáról panaszkodnak, ezért kérik elválasztásukat. Az egyház megadta az 
engedélyt azzal a feltétellel, hogy mindkét fél esküvel tanúskodjon a nemző
képtelenségről. Pénzhiány miatt elhalasztották ügyüket, 50 dinár hiányzik az 
elvált asszony részéről, Gyarmati Pál úr fogja kipótolni és a többi.

Csősz Pál kígyósi polgár feleségével színt vall a veleszületett, testi egye
sülésre való képtelenségéről. Az egyház megadja az engedélyt a feleségnek 
a válásra a fenti feltétellel, az elválasztásért járó pénz fejében, a férj részéről 
hiányzik....

Kerepecset megfosztják papi szolgálatától az ige megvetése és a kerepe- 
csi lelkész ellen elkövetett erőszak miatt. Kászonyt hasonlóképpen.

A zsinat után tárgyalt és a következő gyűlésen előterjesztendő ügyek:

I. A becsi tanító ügyét a következő zsinatra halasztják ugyanazon hely 
polgárainak tolakodó és gyakori kérelmei miatt. Az ellene felhozott vádat új-
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Causae matrimoniales in Beregzazino congressu decisae 25.9bris 
Anno 1601.

Uxor Michaelis Orbán de Salank exposita saevitiae mariti, qvi ipsam et 
filium crudeliter tractaverit. Petit divortium ab Eccl(esi)ae. Ambita itaqve et 
cognita causae ejus verdate, Ecclesia indulsit, maritumvero crudelem perpe- 
tuo vinculo et excommunicationi subjecit. Matthaeus Baxa de Som exposita 
conjugis suae saevitia et infidelitate suae etiam propriae vitae et mariti fuit 
insidiata, cujus rei causa publica virgis caesa fuit, et ejecta discessit, petit di
vortium. Ecclesia indulsit hac interposita conditione, ut maritus juramento 
comprobet, se non esse in causa illius fugáé et tyrannidis in propriam vi
tám.

Relicta Valentini Barkozi de Som in persona filiae, conjugis qvondam 
Joannis Matthias de Szernie petit libertatém filiae fugitivae. Ec(c)l(esi)a in
dulsit. Joannes Salánki civis Kigiosiensis petit libertatém divertendi ab uxore 
furace et fugitiva, qvae convicta furti, suspendio fuit adjudicata, verum metu 
poenae salutem fuga qvaerit alibi jam per biennium. Ecclesia cognita veritate 
causa secundum viri postulatum pronuntiavit hac interjecta conditione, ut 
Juramento attestetur, se non praebuisse ansam fugae uxoris et furti. II. Qvod 
juxta commissionem Ecclesiae laboraverit in qverenda conjugem. Et (cete
ra).

Paulus Miklós Czekeinsis cum sua uxore qveruntur de inhabilitate cor
poris ad matrimonium, cujus gratia potunt divortium. Ecclesia indulsit hac 
conditione, ut utraqve pars juramento comprobet impotentiam et (cetera). 
Dilato eorum causa propter absentiam pecuniae debitae desunt Den(erios) 
50. ex parte feminae separatae, restituet D(omi)nus Paulus Giarmathy et (ce
tera).

Paulus Cziőz civis Kigiosiensis cum sua uxore fatetur suam impoten
tiam naturalem ad copulam carnalem. Ecclesia indulsit libertatém diverten
di eadem qva supra conditione pecunia debita pro divortio de est ex parte 
viri...

Kerepecz Pastoris ministerio privatur propter contemtum verbi et vio- 
lentiam adversus Pastorem suum Georgium Kerepeczzi facta.

Kazon similiter.
Acta post Synodum et proponenda in futura Synaxi:
I.Causa Ludimagistri Becziensis dilata ad seqventem Synodum propter 

importunas et crebras civium ejusdem loci petitiones. Crimen ejus renova-

86



ból meghallgatják, amiről Fábián úr és Gyarmati Lukács úr adjanak számot, 
ennek az ügynek a kivizsgálói.

II.A rektor:.....

A régi naptár szerinti 1602. December nyolcadikai beregi gyűlésen 
eldöntött házassági ügyek

A benei Szabó Ferenc lánya vádolja férjét Lőcsik Ferencet a házasélet
re való képtelenséggel, a férj tagadja, a tanúk és a tapasztalat megerősítik, 
vádolják még feleségével szembeni kegyetlenkedéssel és így tovább. így az 
egyház feltárva a dolog igaz voltát kiadta nekik a válási bizonyítványt azzal a 
feltétellel, hogy a feleség esküvel támassza alá, hogy férje nemzőképtelensége 
már a házasságkötés előtt megvolt és a többi.

Második ügy. Az újfalui Fazekas Benedek lánya vádolja férjét vadál- 
latias kegyetlenséggel. Köztük az egyház hosszú világi és egyházi pereske
dés után hároméves külön élést rendelt el, azt várva, hogy helyreáll köztük 
a házastársi szeretet. De ez az időszak semmit sem javított életükön. így az 
egyház mindkettejüknek engedélyezte az újraházasodást. És a többi.

Harmadik ügy. Az izsnyétei Bodnár György húszéves lánya nevében 
panaszt tesz férje, Kocsis Tamás hirtelen elszökése miatt, aki eltávolodva fe
leségétől öt éven keresztül nem adott számot tettéről. így az egyház elvá
lasztja őket és a többi.

Negyedik ügy. Egy derceni polgár kéri elválasztását feleségétől annak 
vejével, lánya férjével elkövetett aljas bűne miatt. Az egyház megadja az en
gedélyt és a többi.

Ötödik ügy. Az istvándi Horvát Istvánt fiával és menyével együtt nyilvá
nosan az egyház kiközösítette, mivel a tizennyolc éves fiút az ötvenéves vagy 
még idősebb nővel az egyház törvénye és intése ellenére Darócba vitte, hogy 
ott összeházasodjanak, tehát,.. és így tovább.

Hatodik ügy. A nemesek egyetértésével elfogadták az új naptárat. 
Ugyanezen a zsinaton a Bereg vármegyei nemesek egyetértésével elfogadták 
az új naptárat, míg az pusztán világi. Először a Beregszász polgárok igyeke
zetére fogadták el és vezették be.

A zsinat után tárgyalt és a következő zsinaton előterjesztendő ügyek.
I. Lukács urat, a szernyei lelkészt a plébánia bevételének az egyházi tör

vény ellenére történő csökkentésével vádolják.
II. Döcző Pál macsolai lelkészt ugyanezzel a dologgal vádolják.
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tum auditur, de qvo reddent rationem; D(omi)nus Fabianus et D(omi)nus 
Lucas Giarmathj inqvisitores illius facti.

II.Rector:......

Causae matrimoniales in congressu Beregino decisae A(nno) 1602 
- 8.die Decembris Vet. Calendarii

Filia Francisci Zabo de Bene accusat suum maritum Franciscum Lőczik 
impotentiae ad matrimonium: maritus negat, testes affirmant et experientia., 
accusatur etiam saevitiae in uxorem (et cetera). Ec(c)l(esi)a itaqve cognitae 
causae verdate, divortii libellum illis dedit, hac conditione, ut mulier jura- 
mento comprobet, mariti inhabilitatem contractum matrimonium anteces- 
sisse et c(etera).

2da
Filia Benedicti Fazokas de Uyfalu qverifur de ferina mariti saevitia, inter 

qvos Ecclesia post longum Juris politici et Ecclesiastici processum, domesti- 
cam fecit separationem triennalem, expectans amoris conjugalis redintegra- 
tionem inter eos. At ista temporis mora nullám vitae melioris emendationem 
attulit. Itaqve Ecclesia utriqve indulsit libertatém transeundi a(d) secundas 
nuptias. Et c(etera).

3.
Georgius Bonnár Isnetenus in persona filiae 20 annos natae qvaeritur 

de spontanea fuga sponsi ejus Thomae Kocziss, qvi se absentans a sua
sponsa per qvinqvennium nullám ejus rationem habitam esse fassus 

est. Itaqve Ecclesia eos separat et c(etera).
4ta

Civis qvidam Derczeniensis petit divortium propter uxoris suae foe- 
dam commisionem cum genero filiae marito. Ecclesia indulsit et c(etera).

V.
Stanislaus Horvát Istvandiensis cum suo filio et nunc publice excom- 

municationi adjucatur ab Ecclesia, propterea, qvod filium 18 annos natum 
cum foemina qvinqvagenaria vel ultra contra Ecclesiae judicum et admoni- 
tionem duxerit Darocinum ad Sacrificulum copulationis ergo et c(etera).

VI.
Consensu Nobilium Calendarium receptum est. In eadem Synodo ex 

consensu nobilium Comitatus Beregh receptum est Calendarium Novum 
qvatenus maere politicum est et c(etera). - Primum qvidem receptum est et 
introductum a cornutis civibus Beregszasziensibus.
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III. A gulácsi rektor az esperes tudta nélkül jött ugyanide a törvénnyel 
ellenkezve

4. A szőlősi tanító urat ugyanez a bűn terheli. A szernyei rektort ugyan
ezzel vádolják

V. Az előző évi adóval tartozók. Adók.
VI. Az oroszi rektort engedetlenséggel vádolják, mivel, mikor az espe

res levélben magához rendelte, nem jelent meg.
VII. A következő, Gálszécsben Mihály napon tartott hosszú gyűlésre 

elküldendő emberek.

Az 1603. Szeptember tizenhetedikei beregszászi zsinaton 
eldöntött ügyek.

A tivadari Ördög Demeter kéri elválasztását az egyháztól felesége négy
éves hűtlen elhagyása miatt, az egyház engedélyezi azzal a feltétellel, hogy a 
hűtlen asszony maradjon a kötelékben, a férfi házasodjon meg az Úrban. A 
válás oka ugyanis egy titkolt szodómia, amit az asszony kész volt esküvel ta
núsítani, bár titokban (követte el) és a többi.

II. A gulácsi Kosa Tamás kéri az egyháztól unokája számára a jegyesség 
felbontását vejének az eljegyzés után elkövetett házasságtörése miatt. Az egy
ház engedélyezi, a veje, Koncz Ferenc megmaradt a kötelékben, Kosa Tamás 
lányának megadták az engedélyt.

III. A muzsaji Torzsás György felesége kér engedélyt egy másik férfihoz 
való férjhezmenetelre férje négyéves hűtlen elhagyása miatt és az eltartásá
ban való hanyagsága miatt. Az egyház engedélyezi, hogy menjen férjhez az 
Úrban, akihez akar, az előbb említett férfi pedig maradjon örökre a kötelék
ben.

IIII. A becsi Vári György kér engedélyt házasságtörő feleségétől való 
elváláshoz, az egyház engedélyezi.

V. A becsi Takó János kér engedélyt házasságtörő jegyesétől való elvá
lásra, aki a ...i udvarban él és kétszer megvesszőzték.

VI. A borsvai Jakab Balázs az egyház ítélete alapján elválik jegyesétől, 
aki és a többi. Jakab Balázs maradjon meg a kötelékben hűtlensége miatt, mi
vel szeretett jegyesét rosszindulatúan megveti minden jogos indok nélkül.

Az említett zsinaton előterjesztett kérelmek
Az atyaiak segítőt kérnek. Az ilosvaiak hasonlóképp.
1603. szeptember 22.
Az egyház használatára kölcsön kaptam a milotai egyház lelkészétől,
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Acta post Synodum et proponenda in futura.
I. D(ominus) Lucas Pastor Szernensis accusatur defalcationis proventus 

Parochialis contra Ecclesiae Canonem.
II. D(ominus) Paulus Döczö Pastor Maczolanus ejusdem facti accusa

tur.
III. D(ominus) Rector Gulaciensis inscio Seniore, conductus ibidem 

contra Canonem
4. D(ominus) Magister Szölösiensis simili errore laborat. Rector Szer- 

niensis odem vitio tenetur.
V. Debitores in taxam superioris anni restantes. Taxa.
VI. Rector Oroziensis in obedientiae convictus est, qvia vocatus a Se

niore per literas, comparare neglexit.
VII. Ablegandi ad futurum Procerum Conventum Galszecenii, in festo 

Michaelis.

Causae in Svnodo Beregzazina decisae 17 Septemb(ris) 
Alnno) 1603.

Demetrius Ördögh de Tivadar petit divortium ab Eccl(esi)a propter in- 
fidelem desertionem uxoris suae qvadriennalem, Ecclesia indulsit hac con- 
ditone, ut mulier infidelis maneat in vinculo, vir nubat in Domino. Causa 
separationis occulta est nempe Sodornia, qvam mulier fide mediante testari 
parata erat, suppressa tarnen et c(etera).

II.
Thomas Kosa de Gulacz petit absolutionem suae nepotis ab Ecclfesi- 

)a ob adulterium generi sui post sponsalia factum. Ecclesia indulsit, gener 
illius Franciscus Koncz mansit in vinculo, et filiae Thomae Kosa concessa 
libertás.

III.
Uxor Gregorii Torsás de Musaj petit libertatém alii viro nubendi prop

ter infidelem desertionem mariti qvadriennalem et incuriam in sustentatio- 
ne. Ecclesia indulsit, ut nubet in Domino cui volet vir praefatus maneat in 
vinculo perpetuo.

IIII.

Gregorius Vári de Becz petit libertatém divertendi ab uxore sua aduké
ra, Ecclesia concessit.
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Gyarmati Lukács úrtól 20 forintot (24 dinár híján, amit a saját pénzemből 
kipótoltam) Hasonlóképpen a kígyósi prédikátortól, Milotai János úrtól 12 
forintot. Ebből útiköltségre adtam a Gálszékre küldött egyházi követeknek 
Mihály napkor 16 forintot. A kocsisnak 1 forintot és a neki vett cipőkre pe
dig 20 dinárt. Egy vak erdélyi lelkésznek, aki egy beregi atyafi házában ala
mizsnát kért, ugyanebből a pénzből adtam 27 dinárt. Ugyanebből a pnzből 
törlesztettem az egyház tartozását nagyari Mátyás úrnak, 15 dinár híján 5 
forintot.

1603. december 4.
Váriban, az én házamban, az Úr nevében összegyűlt hat szomszédos 

atyafi Borbély Mihály ügyének rendezése végett, tehát: miután kitűnt és is
meretes lett, hogy igaz a dolog, megadták az engedélyt arra, hogy elváljon 
házasságtörő feleségétől, három tanú vallomása tanúsította a nyilvánvaló há
zasságtörést, negyedikként magának Mihálynak az esküje jött még hozzá és 
a többi.

Az 1603. december 17-i muzsaji gyűlésen előterjesztendő ügyek

A tisztelendő Pátrohai Andrást, az Úr Jézus somi egyházának lelkészét 
otromba részegeskedéssel és kicsapongó életmódja miatt vádolják, alá kell 
vetni az egyházi ítélkezésnek, egyben számot kell, hogy adjon a múltkori zsi
natról való távolmaradásáról is.

II. A szernyei egyház lelkésze, Beregi Lukács úr adjon számot adjon szá
mot az egyház által megszabott időn túli elmaradásáról.

A muzsaji zsinaton eldöntött házassági ügyek.
I. A kovászi Dandi János lánya kér engedélyt ahhoz, hogy másik férfihez 

feleségül mehessen, egyrészt, mivel korábbi jegyese, Szántó Miklós nyilván
való házasságtörés miatt elvált tőle, másrészt, mivel hét évig nem törődött 
vele. Az egyház engedélyezte, a házasságtörő maradjon meg a kötelékben.

II. A beregszászi Kámándi János lánya szabaduljon meg előző köteléké
ből, hogy hozzámehessen máshoz az egyház beleegyezésével, aki korábban 
Eőtves János jegyese volt, és a többi, mivel lánya semmilyen bűnnel nem 
vádolják és nem is bizonyítottak rá semmit, hanem mindenben ártatlan. És 
a többi.

III. Az ardói Sánta Ferenc felesége kéri elválasztását hűtlen és hitszegő 
férjétől, aki, miután feleségét elhagyta, másik nőt vett feleségül Péterfalván. 
Az egyház engedélyezi azzal a feltétellel, hogy esküvel tanúskodjon, hogy így 
történt, és, hogy a feleség nem adott okot férjének az aljas elhagyásra.
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V.
Joannes Takó de Beecz libertatém divertendi petit ab adultera sponsa 

sua, qve vivit in Aula Noachj, qvae bis caesa virgis.
VI.

Blasius Jakab de Borsva divertit a sua sponsa judicio Ecclesiae, qviae 
et c(etera).

Blasius Jakab maneat in vinculo propter suam infidelitatem, qvod Spon- 
sam amatam malitiose repudiat nulla de justa causa.

Postulata in Synodo dicta.
Attianises petunt Ministrum. Ilosvaienses similiter.
Anno 1603. 22. Septembris. Accepi ad usus Ec(c)lesia mutui nomine 

a D(omi)no Luca Giarmathj Pastore Milotanae Ecclesiae Fl(orenos) 20. (: 
minus denariis 24 qvos ex meis suppleri:) A Domino Joanne Milotano Con- 
cionatore Kigiosiensi si(mi)liter Fl(orenos) 12. Dedi ex iis pro viatico Do- 
minis Legatis Ecclesicae Galszecinum amandatis ad Diem Michaelis Fl(ore- 
nos) 16.- Aurigae Fl(orenos) 1. et pro calceis illi emtis den(arios) 20. Caeco 
cuidam Pastori Transylvano apud aedes D(omi)ni Fratris Beregini stipem 
petenti dedi ex iisdem den(arios) 27. Ex eadem pecunia solvi debitum Eccle
siae D(omi)no Matthiae Nagi Ari Flor(enos) 5. minus den(ariis) 15.

Anno D(omi)ni 1603 die 4. Decembris Varini sub mea tecta congrega- 
tis sex D(omi)nis Fratribus vicinis in nomine D(omi)ni compositionis Cau
sae Michaelis Borbelj ergo: ubi visa et cognita causae ejus verdate libertates 
divertendi a suae conjuge adultera data est: Trium testium fassionibus comp- 
robatum est ejus adulterium manifestum - qvartum ipsiusmet Michaelis ju- 
ramentum accessit et c(etera).

Proponenda in futuro Collegio Musaino 17 Decembr(is) A(nno) 1603.

Rev(erendus) D(omi)nus Andreas Patrohj Pastor Eccl(esi)a D(omi)ni 
Jesu in Som rusticae ebrietatis vitaeqve dissolutae accusatus, judicio Eccl(e- 
si)a subjiciendus est, simul rationem redditurus suae emansionis e Synodo 
nupera.

II. R(everendus) D(ominus) Lucas Beregj Pastor Eccl(esi)ae Szerniensis 
reddet rationem, suae commorationis inibi ultra tempus ab Eccl(esi)a deter- 
minatum prorogatae.

Causae matrimoniales Decisae in Synodo Musaina.
I. Filia Joannis Dandi de Kovazu petit libertatém alii viro nubendi, et 

qvod prior ipsius Sponsus Nicolaus Zanto adulterio se manifesto ab ipsa di-
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IV. Lőcsik György, vári polgár feleségével együtt megjelent és vele együtt 
bevallotta, hogy a házasságban alkalmatlan a házaséletre, kéri az elválasztást. 
Mivel ez mindkettejük kérése, engedélyezik nekik azzal a feltétellel, hogy 
mindketten esküvel tanúsítsák a férj alkalmatlanságát és testének gyengesé
gét és a többi.

V. A csétfalvai Szántó János, miután előadta felesége nyilvánvaló házas
ságtörését, kéri az engedélyt arra, hogy elváljon tőle, az egyház engedélyezi, 
ha esküvel tanúsítja felesége paráznaságát. És a többi.

VI. A benei Kocsis István felesége kér engedélyt arra, hogy másik férfi
hez menjen feleségül jelenlegi férje hűtlen, aljas, hat éve tartó távolmaradása 
miatt. Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, hogy 
így van és így tovább.

VII. A nagymuzsaji Molnár András kér engedélyt arra, hogy elvehes- 
se előző feleségét, akitől nemzőképtelensége miatt vált el: most azt mondja, 
hogy meggyógyult. Az egyház engedélyezte.

VIII. A csekei Orbán János felesége, miután előadta, hogy férje titok
ban és hűtlenül elhagyta, engedélyt kér új házasságkötésre. Miután az egy
ház feltárta, hogy az ügy igaz, engedélyezte azzal a feltétellel, hogy a feleség 
esküdjön meg, hogy a férj már majdnem három éve távol van, és hogy aljas 
elhagyó, és hogy attól kezdve nem segítette őt semmiben. És a többi.

Én, Tiszabecsi Péter ígérem ezzel a kötelezvénnyel, hogy az anyaszent - 
egyházban illően fogok élni.

Az 1604. április 25-i beregszászi zsinaton előterjesztendő ügyek

I. A mindennapos könyörgések a reggeli órákban az eljövendő és a je
lenlegi bajok elűzéséért.

II. A barkaszói hitehagyottak ügye
III. Az egyházi rendben kerülni kell a kincstartói öltözetet. És a többi.
4. Gyarmati Lukács úr és Milotai János tartozása.
Az ugyanezen a zsinaton eldöntött ügyek.
A tatárfalvai Vatai Ferenc felesége panaszkodik férje hűtlen elhagyá

sáról, kérve egyúttal, hogy újra házasodhasson, mivel férje, miután felesége 
tudta nélkül eladta összes ingó és ingatlan tulajdonát, Lengyelországba, vagy 
Oroszországba utazott, és nem lehet tudni, hogy hol él, bármennyire is kutat
ják. Miután az egyház feltárta, hogy az ügy így van, engedélyezte azzal a fel
tétellel, hogy a feleség esküdjön meg, hogy nem adott okot arra, hogy férje el
menjen, és hogy attól kezdve semmi biztosat nem tudott meg róla és a többi.

93



verterit, et per septennium nullám ejus curam habuerit. Ec(c)l(esi)a indulsit, 
Adulter ille manebit in vinculo.

II. Filia Johannis Kámándiy de Beregzaz liberatur vinculo prioré nu- 
bendi alii viro Ecclesiae consensu, qvae fuerat elocata prius Joanni Eötves et 
c(etera) qvia filia hujus fuit nullius criminis rea et con victa, imo innocens in 
omnibus. Et c(etera).

III. Conjux Francisci Santa de Ardo petit divortium a marito infideli et 
perjuro, qvi ipsa deserta, duxit uxorem aliam in Péterfalva, Ecclesia indulsit 
hac conditione, ut juramento testetur rem sic esse, neqve ipsam dedisse oc- 
casionem marito ad malitiosam desertionem.

IIII. Gregorius Lőczik civis Variensis unacum uxore sua comparens, 
fassus cum eadem suam infirmitatem ad cohabitandum cum uxore juxta 
matrimonii cursum, petit divortium. Qvia vero utriqve accedit postulatum, 
conceditur eis, hac conditione interjecta, ut juramento uterqve comprobet 
nature mariti infirmitatem et corporis indebilitatem et c(etera).

V. Joannes Zanto de Czetfalva exposito uxoris suae manifesto adulterio 
petit libertatém ab illa divertendi, Eccl(esi)a indulsit, ut jurejurando comp
robet uxoris suae moechationem. Et c(etera).

VI. Uxor Stephani Koczis de Bene petit libertatém nubendi alii viro 
propter praesentis mariti infidelem et malitiosam desertionem sexennalem 
- Ecclesia indulsit hac ratione, ut juret ipsamet sic esse et c(etera).

VII. Andreas Molnár de Nagi Musaj petit libertatém nubendi cum an- 
tea ob impotentiam naturalem diverterit a prioré conjuge: nunc ait se sana- 
tum - Indulsit Ecclesia.

VIII. Conjux Joannis Orbán de Czeke exposito sui mariti furto et in
fideli desertione, petit indulgentiam alii nubendi. Eccl(esi)a cognita causae 
ejus verdate, indulsit illi hac conditione, ut foemina juret maritum jam abes
se prope modum triennium et qvod malitiosus desertor est, neqve exeo tem
pore illius ope fuerit usa ulla in re. Et c(etera).

Ego Petrus Tiszabeczi polliceor hac mea Syngrapha probe me victurum 
in Sancta Ecclesia.

Proponenda in futura Synax Beregzazina 25. Április AJnnol 1604.

I. Preces qvotidianae matutinis horis pro depulsione futurorum, et pra- 
esentium malorum.

II. Causa Barkasziensium Schismaticorum
III. Habitus qvaestorius arcendus ab Ecclesiastico ordine. Et c(etera).
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Második ügy. A csekei Kézi György felesége panaszkodik férje távol- 
maradásáról, aki tudniillik kilencedik éve távol van és azóta nem is gondos
kodott felesége megélhetéséről, hanem zsoldos katonáskodásba kezdett Er
délyben. Nyilvánvaló házasságtöréssel is vádolja. Az egyház engedélyezi, ha 
megesküszik, hogy így van.

III. Uszkai Lukács feleségét, a csekei Ilona, akit férje házasságtöréssel 
vádol, engedélyt kér az egyháztól, hogy újra házasodhasson. Az egyház en
gedélyezi azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, nyilvánosan megbűnhődött, 
majd engesztelje ki az egyházat.

Negyedik ügy. A tarpai Síró Lukács feleségével együtt kéri az elvá
lasztást. A feleség azért, mert bebizonyosodott, hogy a férj a házasság, azaz 
együttélés előtt paráznasággal szennyezte be magát, ami az esküvő után kide
rült. Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy a feleség esküdjön meg, 
hogy nem tudott férje bűnéről. És a többi.

V. A becsi Döcző Tamás felesége kéri elválasztását férjétől annak há
roméves távolmaradása miatt, akire már többször rábizonyították a lopás 
bűnét. Az egyház engedélyezi.

VI. A vidi Gáli István felesége kéri az engedélyt a válásra férjétől, aki 
hűtlen, gyilkos és tolvaj. Az egyház engedélyezi azzal a feltétellel, hogy az 
asszony esküdjön meg, hogy így van a dolog. És a többi.

VII. Az adonói (kajdanói?) Kovács Jónás kéri az engedélyt az elválásra 
házasságtörő feleségétől, akit nyilvánvaló házasságtörésen kaptak. És a többi.

Egyházi törvények
Erről a rendeletről az egész gyűlés közös egyetértéssel határozott:
I. Minden nap a reggeli órákban tartsanak nyilvános áhítatot a temp

lomban a jelenlegi és jövőbeli csapások elhárításáért.
II. Az egyház lelkipásztorai családtagjaikkal leginkább pedig névszerint 

a feleségükkel, az iskolarektorok tanulóikkal kerüljék a katonás, a kincstar
tóhoz való és a fényűző öltözékeket a 43. cikkelynek megfelelően, hanem illő 
és az egyházi rendhez alkalmas viseletét hordjanak: nem kevésbé az iskola- 
mesterek és az iskolai növendékek számára megengedett az iskolán belül a 
kincstartóhoz való viselet, nyilvánosan nem. Aki nem eszerint cselekszik, az 
előbbieknek meg nem felelő öltözéktől fossza meg az esperes és [árát] a sze
gény diákok javára fordítsa.

III. Vigyázni kell, nehogy a lelkészek és rektorok a jövedelmeket és 
hasznot egyszer is az egyházi rendhez méltatlan módon forgassák - az apos
tol által leírt törvénynek megfelelően I. Timotheus 3,3. Mégpedig olyan, aki a
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4. Debitum D(omi)ni Lucáé Giarmathj et D(omi)ni Joannis Milotaj.
Causae decisae in eadem.
Uxor Francisci Vataj de Tatárfalva qvaeritur de mariti sui desertione 

infideli, petens simul indulgentiam alii nubendi, qvi omnibus bonis suis mo- 
bilibus et immobilibus inscia conjuge venditis, profectus est in Poloniam vel 
Russiam, nec scitur ubinam locorum vivat qvam vis qvaesitus et c(etera). 
Ecclesia cognita causae ejus veritate indulsit hac conditione, ut juret femina 
se non praebuisse ansam deferendi ipsam, neqve qvidqvam certi ex eo tem
pore de illő cognovisse et c(etera).

2da. Conjux Gregorii Kézi de Czeke qveritur de absentia sui mariti qvi 
videlicet ab annis 9. abest, neqve istius vitae rationem ex eo tempore habue- 
rit, verum militiam mercenariam in Transylvania sectatur. Manifesti etiam 
adulterii accusat ilium. Ecclesia indulsit hac conditione, ut juret rem sic esse 
et c(etera).

III. Uxor Lucae Uzkaj Helena de Czeke crimine adulterii convicta a ma- 
rito, petit indulgentiam ab Ecclesia alii nubendi. Ecclesia indulsit hac condi
tione, ut juret se punitam esse publice: postea reconciliat Ecclesiam.

4ta. Lucas Siro de Tarpa cum sua uxore petit divortium. Uxor ideo, 
qvod maritus praestatus ante matrimonium vel cohabitationem cum ipsa, 
adulterio se polluerit, qvod post nuptias innotuit. Ec(c)l(esi)a indulsit hac 
conditione interposita, ut juramento testetur mulier sibi incognitum fuisse 
mariti crimen. Et c(etera).

V. Uxor Thomae Döczö de Beecz petit separationem a marito propter 
absentiam triennalem, qvi furtim etiam crimine fűit semel - atqve iterum 
con victus. Ecclesia indulsit et c(etera).

VI. Uxor Stephani Gall de Vid petit libertatém divertendi a suo in fideli 
homicida et furace marito. Ecclesia indulsit hac conditione, ut juret foemina 
rem sit esse. Et c(etera).

VII. Jonas Kovacz de Adono petit libertatém divertendi a sua uxore 
adultera, qvae manifesti adulterii convicta est. Et c(etera).

Canones Ecclesiae.
In hac Synaxi communi totius coetus consensu deliberatum est. I. Ut 

singulis diebus horis matutinis fiant preces publicae in Templis pro depulsio- 
ne malorum praesentium et superventurorum. Et c(etera).

II. Ut Ministri Ecclesiarum cum suis familiis potissimum vero ac no- 
minatim uxores eorum: Rectores item Scholarum cum alumnis, vestitum 
fugiant militarem, qvaestorium et ad Luxum compositum juxta Articulum 
43- Utantur autem habitu decenti ac Ordini Ecclesiastico Competenti: per-
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maga jövedelmével szabadon megelégszik. Aki másként fog cselekedni, eléri 
azt a hivatalvesztés büntetése...

Ilii. Vigyázni kell arra is, hogy a szolgák és az iskolák vezetői közül 
senki ne vegye magának a vakmerő bátorságot arra, hogy a szent gyülekezet
ből eltávozzon, vagy erre-arra járkáljon, ha csak túlságosan gyenge gyomra, 
vagy beteges természete nem kényszeríti erre: hanem mindenki foglalja el 
saját helyét és figyelmesen hallgassa az előterjesztett ügyeket. Aki másként 
cselekszik, 32 dínáros bírságban részesül. Megjegyzés: Ne legyen lehetősége 
egy szolgának sem arra, hogy eltávozzon a zsinatról.

Az 1604. évi zsinat után tárgyalt ügyek.
A beregszászi egyház lelkésze, a tisztelendő Szerdahelyi István a királyi 

karhatolmtól való félelemtől hajtva, nehogy elveszítse javait, amiért nem je
lent meg az Szentszéknél, lerótta a Pápai hivatal által kiszabott 300 forintos 
büntetést, bár egyházunk ezt következetesen tiltotta. Ezzel megszegte adott 
szavát és az egyházunk iránti engedelmességet. És a többi.

II. Azt beszélik, hogy azzal a kiközösített személlyel, aki még nem en
gesztelte ki az egyházat, gyakran van egy társaságban.

III. Az iskola rektorának járó gabona tizedet törvénytelenül, mérés nél
kül, vagy használaton kívüli mérővel rótta le. Kérdés, hogy helyesen tette e, 
és, hogy jár e neki valami büntetés. És a többi.

Az 1605. Január tizenkettedikei muzsaji zsinaton eldöntött ügyek.

A bakai Szabó András felesége, név szerint Szalaki Anna, miután elő
adta hűtlen férje elszökését, és miután nyilvánvalóvá vált a házasságtörés, 
engedélyt kér az egyháztól arra, hogy újra házasodhasson, miután az egyház 
feltárta, hogy az ügy igaz, teljesítette az asszony kérését, ha esküvel erősíti 
meg, hogy a dolog igaz.

II. Zempléni György munkácsi polgár felesége bepanaszolva házasság
törő férjének említett bűnét az egyháztól engedélyt kér arra, hogy újra háza
sodhasson. Az egyház engedélyezi azzal a feltétellel, hogy az asszony esküvel 
tanúsítsa férjének házasságtörését.

III. A kászonyi Bartha Jakab gelléni feleségével együtt megjelenve az 
egyház színe előtt bevallotta veleszületett nemzőképtelenségét, kérik a vá
lási könyvet. Az egyház engedélyezi azzal a feltétellel, hogy a feleség esküvel 
tanúsítsa férje nemzőképtelenségét, és azon felül azt, amivel férjét vádolja, 
hogy férje kezével megsebezte a hüvelyét. A férj maradjon meg a kötelék
ben.
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missus nihilominus Magistris et alumnis Scholarum intra Scholae septa usus 
qvaestorii vestitus, non foris. Qvi secus fecerit vestitu illo inconveniente pri- 
vabitur a Seniore et in usus pauperum Studiosorum convertetur.

III. Cautum est, ne Ministri et Rectores Qvaesturam et usuram ulla in 
re ordini Ecclesiastico indecentem exerceant - juxta Canonem ab Apostolo 
praescriptum l.Timoth. 3:3. Verum suo qvi liber contentus sit stipendo. Qvi 
secus fecerit depositionis mulctas subibit.

IIII. Cautum est etiam, ut nemo Ministrorum et Scolarcharum teme- 
rariam praesumat

NB. sibi audaciam exeundi e coetu Sacro ac ultro citroqve cursitandi, 
nisi nimia Stomachi infirmitate vel dubito naturae coactus: verum singuli 
sua teneant loca et attentis auribus causas propositas audiant. Qvi secus fe
cerit mulctam den(arios) 32 subibit. N(ota) B(ene). Neqvis Ministrorum e 
Synodo exeundi facultatem habeat.

Acta post Synodum Anno 1604.
Rev(erendus) D(omi)nus Stephanus Szerdahelj Pastor Ecclesiae Bereg- 

zazinae, metu regalis brachii perculsus, ne sua amitteret bona propter non 
comparationem coram Sede Apostolistica, exolvit mulctam trecentorum flo- 
merorum a Pontificiis postulatam, instante et prohibente ed Ecclesia nostra. 
Qvo facto et fidem datam et obedientiam Eccl(esi)ae debitam violavit. Et 
c(etera).

II. Cum excommunicata persona ilia necdum Eccl(esi)ae reconciliata 
saepius convivatus esse narratur.

III. Triticum decimate Rectori Scholae debitum illegitim a mensura vel 
modio inusitato persolvit. Qvaeritur itaqve an recte fecerit, et anne aliqva 
dignus sit poena. Et c(etera).

Causae in Synodo Musaina decisae A(nno) 1605.12 die lanuarliusl.

Conjux Andreae Zabo de Baka nomine Anna Zalkiensis proposita sui 
mariti infideli desertione et manifesto adultero petit indulgentiam alii nu- 
bendi ab Ecclesia, cujus causae verdate cognita, Ecclesia voti earn fecit com- 
potem hac lege, ut juramento rei veritatem comfirmet.

II. Uxor Georgii Zempleni civis Munkaciensis post delatum crimen 
adulterii mariti dicti, petit ab Eccl(esia) indulgentiam alii nubendi. Ecclfesi- 
)a indulsit hac conditione, ut jurejurando foemina testetur sui mariti adul- 
terium.
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4. Az oroszi Ágoston János, miután kiadta a válási könyvet, elvált házas
ságtörő feleségétől. És a többi.

V. A tenkei Dienes Istvánt, aki elhagyta Beregszászon lakó Sára nevű 
feleségét, fent nevezett felesége négyéves elhagyással és az ő elhanyagolásával 
vádolja, válasszák el tőle az egyház közbenjárására, és a feleségnek legyen le
hetősége arra, hogy újra házasodhasson, ha az asszony megesküszik, hogy a 
dolog így van, így menjen férjhez máshoz az úr színe előtt.

VI. A zápszonyi Kató Vazul feleségével együtt megjelent az egyházi gyű
lésen, mindketten bevallották, hogy a feleség nemi szervén gyógyíthatatlan, 
halálos betegség van. Kérik a válási könyvet. Az egyház engedélyezi azzal a 
feltétellel, hogy mindketten esküdjenek meg, hogy a betegség már megvolt, 
amikor az esküvőt tartották, és hogy gyógyíthatatlan. És a többi. /marg. Jegy
zet: propter hermiam-az tökösségéért/

VII. A salánki Bartha Miklós újfalui feleségével megjelent, kérik a vá
lási könyvet az egyháztól. A feleség (kéri) az esküvő előtt elkövetett és titok
ban tartott házasságtörés bűne miatt, ami az esküvő után viszont kiderült. 
Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy a feleség esküvel tanúsítsa, 
hogy nem tudott férje bűnéről, máskülönben visszautasította volna a vele 
való házasságot. A férjet feloldják a feleség kötelékéből, miután kifizette a 
kárpótlást, a feleség hasonlóképp.

Az egyház által Szerdahelyi Istvánnak, beregszászi lelkésznek adott 
bűnbocsánat feltételei. 1605. Február 2. Vári

I. Hogy azonnal engesztelje ki az egyházi gyűlést és az általa sok féle
képpen megsértett esperest.

II. Hogy egyházát, azaz hallgatóit nyilvános helyen engesztelje ki ünne
pélyesen, a gyűlés végeztével, tetteivel ugyanis nagyon is megsértette őket.

III. Hogy saját kézírásával tanúsítsa, hogy a jövőben soha, az egyházat 
illető legjelentéktelenebb ügyben sem fog világi tisztségviselőkhöz oltalo
mért menekülni, és hogy engedetlenségével, vagy más bűntettel nem fogja 
megsérteni sem az egyházat, sem az esperest eretnekséghez közel álló tettek
kel. Ha ez nem így lenn, a törvénycikkekben leírt büntetés várja.

Ilii. Hogy a hat hordó bort, amit a polgárok más célra gyűjtöttek össze, 
és amit pártfogója a bírák akarata ellenére Szerdahelyi Istvánhoz juttatott el, 
és ami már az ő megőrzése alatt van, szolgáltassa vissza a polgároknak.

Szerdahelyi István 
Saját kezűleg
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III. Jacobus Bartha Kazoniensis cum sua conjuge Gellienesina coram 
facie Eccl(esi)a suam impotentiam naturalem fassi, petunt divortii libellum 
- Eccl(esi)a indulsit hac interjecta conditione, ut uxor juramento comprobet 
mariti impotentiam et insuper violationem vulvae manibus factam, cujus ac- 
cusat maritum. Maritus maneat in vinculo.

4. Joannes Ágoston de Orozi dato libello devortii ab adultera uxore dis- 
cessit. Et c(etera).

V. Stephanus Dienes de Tenke desertor suae conjugis in Beregzaz ha- 
bitantis nomine Sarae accusatus ob qvadriennalem desertionem et incuriam 
a conjuge nominata, dissolvitur ab ea Eccl(esi)ae suffragio, et uxori libertás 
datur hac conditone, ut juret mulier rem sic esse, sic alii nubat in Domino.

VI. Basilius Kató de Szabszon cum sua conjuge assistens coetui Eccle- 
siastico, uterqve fassi morbum incurabilem mulieris necificum in genitali 
membro existentem. Petunt divortii libellum. Ecclesia indulsit hac condi
tione, ut uterqve juret morbum nuptias praecessisse et incurabilem esse. Et 
c(etera). /marg. jegyzet: propter hermiam - az tökösségéért/

VII. Nicolaus Bartha Salánkiensis, cum sua uxore Uyfaluensi compa- 
rens, petunt divortii libellum ab Ecclesia. Uxor propter perpetratum scelus 
adulterii ante nuptias occultati, post autem patefacti. Ecclesia indulsit hac 
conditione, ut mulier juramento attestetur, se ignoram fuisse criminis mari
ti, alioqvi nuptias illius fugisset. Maritus liberatus est vinculo uxoris soluta 
pensione, similiter uxor.

Conditiones indulgentiae ab Eccl(esi)a datae erga Stephanum 
Szerdahelium Pastorem Berexasiensem 

Anno 1605. 2 Febr(uarius) in Várj.

I. Ut coetum Ecclesiasticum in instanti reconciliet et Seniorem multis 
modis ab ipso laesum.

II. Ut Eccleisam suam hoc est auditores suos publico in loco finita con
done reconciliet solemniter: factis enim suis offendiculum eis peperit non 
parum.

III. Ut suo Chirographo testetur, se nunqvam imposterum vei Levissi- 
ma in causa Ecclesiam concernente, ad Secularis Magistratus patrocinium 
Confugiturum, neqve sua inobedientia vei alio indecenti facinore Ecclesiam 
et Seniorem Laesurum ex proéresi. Sin minus subiturus est poenam in arti- 
culis expressam.
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A zsinatról elmaradók
Pátrohi András, a somi egyház szolgája.
Becsi Gáspár, a kászonyi egyház lelkésze.
A munkácsi lelkész, a tisztelendő Thúri György úr.
Szerenni István úr, az iványi prédikátor.
Salánki András úr, a szálkái lelkész.
Egri János úr, a szőlősi Mátyás úr társa.
(Szerdahelyi István úr és Thúri István úr)
Kérdések:
1. Vajon a kiközösített személyek, tudniillik a beregszászi prédikátorok, 

vallásuk miatt szenvednek e üldöztetést, vagy valamilyen ezen kívül eső ok
ból?

Megerősítik, hogy a vallás miatt.
Indoklás. 1. Mivel a Szombatot megszegni, amiért a szemben álló fél 

büntetésben részesült, a vallás ellen való.
2. Mivel a Szombatot megtörni botránykeltés, és ennek a botránykeltés

nek az orvoslása az a büntetés, amivel most bűnhődnie kell.
Második kérdés. Vajon azokat az idegen bíráknak eleget kell e tenni a 

fizetéssel?
Elutasítják.
Indoklás. 1. Mivel ezzel a fizetéssel a magunk és az egész magyar egy

ház nyakát az ő igájukba hajtanánk. 2. Mivel vallásunkat elárulnánk. 3. Mivel 
nem békét, hanem zavargást és pusztulást okoznánk a magyar egyháznak. 4. 
Mivel őseink semmilyen módon nem tettek nekik eleget, és nem voltak az 
igájukban.

Harmadik kérdés. Vajon a szemben álló felet kielégítő fizetséget, vagyis 
a veszteséget az egész egyháznak közösen kell e viselni? Elutasítják.

Indoklás. Mivel Krisztus ezt mondta: ......................... fognak elszenvedni
(kapni) és a többi. Az egyház mégsem tagadta meg soha tagjaitól a beleegye
zését, ha a Sátán szorongatott.

Az 1604. eszetndő június tizenegyedikén, Beregszászon, Thúri János 
házában történt.

Badaló, 1605. Március 24.

a Váriban is tárgyalt pereskedés a badalói polgárok és a hely lelkésze, Vári 
Mihály úr közti, ami a szekér fa miatt támadt. Korábban ugyanis a törvény 
minden egyes polgárt arra kötelezett, hogy szállítson egy szekér fát az egy-
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Ilii. Ut sex vasa vini a civibus collecta ad usus alterius cujusdam, et a 
patrono invitis a Senatoribus ad D(omi)ni Stephani Szerdahelii rationem de- 
rivata, jamqve sub ipsius custodia detenta, restituat civibus.

Stephanus Szerdahelj 
M(anu) p(ropria)

Emanentes ex hac Synodo
Andreas Patrohj minister Ecclesiae Sominae
Caspar Beczi Pastor Eccl(esi)ae Kaszoninae.
Pastor Munkaciensis rev(erendus) dom(inus) Georgius Thurj.
D(ominus) Stephanus Szerennie Concionator Ivaniensis.
Pastor Eccl(esi)ae Attiaiensis D(omi)nus Andreas Uylakj.
D(ominus) Andreas Salankj Pastor Zalkensis.
D(ominus) Joannes Egrj Collega D(ominus) Matthaei in Szőlős.

Qvaestiones:
I. An propter Religionem patiantur persecutionem personae excom- 

municatae, scilicet concionatores Beregzazienses, vei propter causam exter- 
nam? Affirmatur qvod propter Religionem.

Ratio. 1. Qvia frangere Sabbathum, propter qvod adversa pars punita 
est, est contra Religionem.

2. Qvia frangere Sabbathum est datum Scandalum, et dati cor- 
rectio est ejus poena propter qvam patiatur.

II. Qvaestio. Utrum Judices illi alieni solutione fűit contendandi?
Negatur.
Ratio. I. Qvia hac solutione nostra et totius Eccl(esi)ae Ungaricae collá 

subjiceremus illis. 2.Qvia Religionem nostram proderemus. 3. Qvia non pa- 
cem, séd turbas et ruinam Eccl(esi)ae Ungaricae crearemus. 4. Qvia majores 
nostri nullo modo illos contentaverunt nec eis subjecti fuerunt.

III. Qvaestio. Utrum Solutio contentans adversam partem, vei jactura, 
debeat esse communis toti Ecclesiae? Negatur - -

Ratio. Qvia Christus ait: Contuplicia accipient et c(etera). Tarnen Sata- 
nae necessitate,

beneplacitum Eccl(esi)a suis membris Eccl(esi)a nunqvam negabit. Ac
tum XI Juny in Beregzaz sub tecta D(omini) Joannis Thurj A(nno) 1604.
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házszolgáknak a lelkésznek lerovandó díj fejében. Azok viszont, megelégel
vén a dolgot, egybehangzóan tagadják, hogy a fa szállítása valaha is törvényes 
kötelességük lett volna, hanem a lelkészek szegénysége és igavonó állatokban 
való szűkölködése miatt, eskütétel nélkül teljesítették ezt a dolgot. Ezt az 
ügyet a tisztelendő egyházszolga urak ítélete alapján úgy döntötték el, hogy 
tizenkét badalói polgár ünnepélyesen esküdjön meg, hogy az a fahordozás 
soha nem volt törvényes kötelességük a lelkészek felé. Ha ezt esküvel tanú
sították, szabadok a fa szállításának terhe alól. A tizenkét polgár a megadott 
napon és helyen megesküdött. így tehát szabadok a tehertől.

1605-ben Húsvét harmadnapján három beregszászi férfi jött hozzám az 
egész város nevében.

A zsinat után
A tisztelendő Kaposi Gergely szitkozódott egy összejövetelen.
A következő zsinaton előterjesztendő ügyek
I. Halábori István ugyanannak a falunak a kegyura védelmezi házasság

törő szolgálóját, aki már körülbelül egy teljes éve fetreng bűn mocsarában. 
Kérdés tehát, hogy a kiközösítés villámával kell e sújtani.

II. Halábori István megvetvén az Űrvacsora szentségét, sohasem élt 
vele. Kérdés, hogy a törvénycikk tartalma értelmében rászolgált e a kiközö
sítésre.

III. Vajon azok, akik elmulasztják a napi imádságot a templomokban, 
rászolgáltak e valamilyen büntetésre, vagy sem?

Ilii. A tisztelendő Újlaki András úr, atyai lelkésznek meg kell vizsgálnia 
a somi Pátrohi András életét és tetteit.

V. A katonai és kincstárnoki viseletét újra be kell tiltani az egyházszol
gáknál, az iskolarektoroknál és a felszentelt papoknál, de a leginkább a női 
viseletben, az egyházszolgák feleségeinél és egész családjukban.

VI. Vajon a fenséges fejedelmet meg kell e kérdezni a termények és a 
bor negyedéről illetve az egyéb szükséges dolgokról.

VII. A silány szerelmes dalok énekléséről a lakomákon és máshol. A 
tánctól tartózkodjanak az egyházszolgák és feleségük.

VIII. A Szent gyülekezetben nyilvánosan imádkozni kell a fenséges fe
jedelem épségéért és a háború szerencsés kimeneteléért.

IX. Vajon kell e, hogy legyen egyházlátogatás, és mely időpontban kell 
elkezdeni.

X. Vajon kell e ünnepelni a Krisztus testének ünnepét, melyet Orbán 
Pápa rendelt el. Vannak közöttünk ugyanis egyházszolgák, akik ünnepük ezt 
az ünnepet ebben az évben is.
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Badalo 1605 Anno die 24 Marty

Varini decisa est controversia inter Bodoloienses cives et Pastorem ejus 
Loci D(ominum) Michaelem Vári orta de lignorum vectime. Antea nimi- 
rum singuli eorum plaustrum ligni qvotannis vehere ad rationem Ministro- 
rum cogebantur jure pro mércédé Pastori debita.

At poenitentia ducti üdém negant unó ore vecturam lignorem fuis- 
se unqvam jure debitam, verum moti Pastorum qvorundam paupertate, et 
inopia juramentorum eorundem, illud ipsum praestitisse per aliqvot annos. 
Causa haec judicio R(everendorum) D(ominorum) Ministrorum ita decisa 
est, ut duodecim cives Bodolenses solenni juramento testetur earn lignorum 
vecturam nunqvam inter ipsos fuisse jure debitam Pastoribus. Hoc si fide 
mediante attestari fuerint, liberi erunt a jugo lignorum bajulandorum. Jura- 
runt autem 12 cives die et loco praenotato. Sunt igitur liberi ab eo onere.

Anno D(omini) 1605 Tertio die Paschatis venere ad me trés viri Bere- 
gienses nomine totius Oppidi.

Post Synodum
R(everendus) D(ominus) Georgius Kaposj dixit con vitium animae in 

qvodam con vivio.
Proponenda in Synodo futura.
I. Stephanus Halabori ejusdem Pagi Patronus famulo suo adultero an

num jam integrum plus minus in Luto sceleris volutanti, patrocinatur. Qvae- 
ritur ergo anne debeat fulminae excommunicationis feriri.

II. Nicolaus Halabori nobilis persona contemto Coena Sacramento 
nunqvam ea usus est. Qvaeritur anne juxta Articuli Continentiam dignus sit 
excommunicatione.

III. An Praeter mittentes qvotidianas preces in Templis digni fuit aliqva 
poena nec ne?

IIII. R(everendus) D(ominus) Andreas Uylakj Pastor Attiaiensis exami- 
nandus de vita et actis D(ominus) Andreae Patrohj in Som.

V. Habitus militaris et qaestorius denuo inhibendus a Ministris, Rec- 
toribus Scholarum et Mystis Studiorum, potissimum verő luxus in vestitu 
muliebri ab uxoribus Ministrorum et tota familia eorundem.

VI. Anne Serenissimus Princeps reqvirendus pro Qvarta frugum et vi- 
norum aliis item necessariis.

VII. Cantiones futiles et amatoriae in conviviis et alibi canendae. C ho- 
reae arcendae a ministris et uxoribus eorundem.
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XI. A munkácsi vár kapitánya elvette az Izsnyétén a lelkész számára ös
szehordott termés halmot, ennek visszaszolgáltatásának ügyében többször is 
szóltam a nagyságos úrnak, aki megígérte, hogy vissza fogja adni az elrabolt 
dolgot. És a többi.

Az 1605. Június huszonegyedikén Beregben eldöntött ügyek

A zápszonyi Király András özvegye bepanaszolva egy hajdú álnokságát, 
aki, miután az asszony esküvel élete hátralevő részére elkötelezte magát mel
lette, megcsalta őt, kéri az engedélyt, hogy újra férjhez mehessen. Az egyház 
engedélyezte.

A csekei Szálkái Miklós kéri elválasztását feleségétől veleszületett nem
zőképtelensége miatt. Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy mind
ketten esküvel tanúsítsák, hogy a betegség gyógyíthatatlan.

III. A megboldogult Csekei Imre lánya kéri elválasztását jegyesétől, a 
Hódossi Páltól, mivel kényszerűségből lépett a jegyesség kötelékébe, mert 
nem szereti a férfit. Az egyház teljesítette kérését.

4. Borbély Mátyás özvegye kéri lánya elválasztását férjétől, Mátyás Ta
mástól annak aljas és hűtlen, hároméves távolmaradása és házasságtörése 
miatt. Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, így van 
a dolog.

V. A munkácsi Horváth László lánya kéri a válási könyvet férje, Csiker 
György hűtlen elhagyása miatt, aki súlyosan megbetegedve saját magát fosz
totta meg felesége hitvesi szeretetétől és a hitvesi köteléktől, és nem is segítet
te a megélhetéshez szükséges javakkal.

VI. Munkácsról Deák Márton feleségével együtt kéri a válási könyvet az 
egyháztól, testének a házaséletre való alkalmatlansága miatt. Az egyház en
gedélyezte azzal a feltétellel, hogy a feleség a férjjel együtt esküvel tanúsítsa, 
hogy a dolog igaz.

VII. Újfaluról Puskás Orbán és felesége kérik az elválasztást a három 
éve tartó kibékíthetetlen gyűlölködésük és különélésük miatt. Az egyház en
gedélyezte azzal a feltétellel, hogy az asszony maradjon meg a kötelékben, a 
férj pedig legyen szabad.
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VIII. Pro incolumitate Serenissimi Principis et laeto successu belli oran- 
dum publice in Coetu Sacro.

IX. Anne visitatio fieri debeat et qvo temporis articulo exordienda.
X. Anne debeat celebrari festum corporis Christi ab Urbano Papa insti- 

tuti. Sunt nimirum inter nos qvidam Ministri illud festum celebrantes etiam 
hoc anno.

XI. Capitaneus arcis Munkacz ademit acervum frugum in Isnete con- 
gestum ad rationem Pastoris, pro cujus restitutione semel atqve iterum Mag- 
nificum compellavi, pollicentem se redditurum rem ereptam. Et c(etera).

Causae in Bereg decisae 21 lunv Afnnol 1605.

Relicta Andreae Királj de Szapczon conqvesta de fraude cujusdam Haj
dú, cui data dextra se pro futura vitae Soha obligarat, decepta ab illő petit 
libertatém alii nubendi. Ecclesia indulsit.

2. Nicolaus Szalkaj de Czeke petit divortium a sua conjuge propter im- 
potentiam naturalem. Ecclesia indulsit hac conditione, ut uterqve juramento 
confirmet morbum incurabilem.

III. Filia relicta Emerici de Czeke petit separationem a suo Sponso Pau
lo de Hodoss, eo qvod invita fuerit coacta ad obligationem sponsalior cum 
Sponsum non amet. Eccl(esi)a fecit earn voti compotem.

4. Relicta Matthaei Borbelj petit divortium suae filiae a marito Thomae 
Matthias propter malitiosam et infidelem desertionem triennalem et adulte- 
rium. Ec(c)l(esi)a indulsit hac conditione, ut juret rem sic esse.

V. Filia Ladislai Horvat de Munkacz petit divortii libellum propter de
sertionem mariti Gregorii Cziker infidelem, qvi gravi detentus morbo se ip- 
sum Sponte privavit amore uxoris conjugato Societateqve conjugali, qvodve 
bonis ejus victualibus non sustentaverit.

VI. Martinus Deák cum sua conjuge de Munkacz petunt divortii Libel
lum ab Ec(c)l(esi)a propter inhabilitatem corporis ad cohabitandum. Ec(c)l- 
(esi)a indulsit hac conditione, ut mulier fide mediante testetur rei veritatem 
cum marito.

VII. Urbánus Puskas et conjux ejus de Uyfalu petunt divortium propter 
odium triennale et irreconciliabile atqve separationem domesticam. Ec(c)l- 
(esi)a indulsit hac ratione ut mulier in perpetuo maneat vinculo vita durante, 
maritus esto liber.
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I. A tiszabecsi Deák Albert felesége kéri a válási könyvet férje három
éves, vagy annál kicsit hosszabb, hűtlen elhagyása miatt, és egy bizonyos 
vénasszonnyal való együttélése miatt, aki Albert feleségének, az oroszi Simái 
Orbánnak a vérrokonság jogán közeli hozzátartozója. Az egyház engedélyez
te annak a feltételnek a közbeiktatásával, hogy a két nő esküdjön meg, hogy 
ez így van. Albertét vigyék a világi bíróság elé, és büntesse meg a törvény.

II. (Kóródi) Halász Gáspár és felesége kérik elválasztásukat egymástól 
a férj veleszületett nemzőképtelensége miatt. Az egyház eleget tett mindket
tőjük kérésnek, azzal a feltétellel, hogy az asszony esküdjön meg, hogy soha
sem volt férjével szerelmi viszonyban a szokásos módon. És a többi.

III. A vásárhelyi Kádas János felesége kér engedélyt arra, hogy újra férj
hez mehessen, mivel férje aljas módon elhagyta, és azt mondják, most is van 
egy másik, élő felesége ezen a beregszászi asszonyon kívül. Az egyház tel
jesítette az asszony kérését azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, így van a 
dolog. És a többi.

IV. A becsi Tömöri János felesége kéri elválasztását férje hűtlen, öt éve 
tartó elhagyása miatt, házasságtörés és vadállatias kegyetlenkedése miatt. Az 
egyház teljesítette kérését azzal a feltétellel, hogy esküvel tanúsítsa férjének 
ezt a három bűnét. Az asszony 2 forinttal tartozik Imre úrnak, a benei lel
késznek.

Bereg, megjegyzés, a beregi fizetések
V. A beregi lelkész és rektor pereskedése az éves fizetés ügyében úgy 

dőlt el, ezen a zsinaton, hogy az iskolai tanító a teljes fizetés egy negyedét 
kapja és a többi. Kivéve a hüvelyeseket, tudniillik a borsót, a lencsét és más 
téli veteményt. A lelkész az iskola rektorának adjon minden évben két mala
cot, a régi szokás szerint. A cséplők számára szolgáltatott élelmiszerekből a 
rektor negyedrészt vállaljon.

Az egyháznak ez a döntése legyen érvényes és örökre megmásíthatat
lan.

Újfalu rója le a lelkésznek és a rektornak a tíz-tíz részt.

Az 1605. december tizennegyedikén, a szőlősi zsinaton 
eldöntött ügyek

I. A szőlősi Deák Mátyás feleségével együtt megjelenve kéri a válási 
könyvet a veleszületett nemzőképtelenség miatt. Az egyház engedélyezte az-

Az 1605. november másodiki beregszászi zsinaton eldöntött ügyek
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Causae in Synodo Beregzazina decisae 2 Novemb(ris) An(no) 1605.

I. Conjux Alberti Litterati de Tiza becz petit divortii libellum propter 
mariti sui infidelem desertionem triennalem vel plus paulo, et propter coha- 
bitationem cum qvadem vetula, qvae uxorem Alberti, filiam Urbani Simaj de 
Orozi, jure consangvineitatis prope attingit. Ec(c)l(esi)a indulsit hac subne- 
xa ratione, ut fide mediante haec duo testetur vera esse et c(etera). Albertus 
protrahatur ad Forum Politicum, et via juris perseqvatur.

II. Caspar Halasz cum sua conjuge petit separationem a se invicem 
propter

impotentiam naturalem. Ecclesia indulsit. Utriqve postulatum hac con- 
ditione, ut juret uxor nunqvam cum suo marito consvevisse solito
matrimonii more. Et c(etera).

III. Socia loannis Kádas de Vásárhelj petit libertatém alii nubendi prop
ter mariti malitiosam desertionem, qvi nunc qvoqve dicitur alibi uxorem 
habere vivam praeter praesentem Beregzazinam. Eccl(esi)a voti compotem 
fecit foeminam, hac conditione, ut juret mulier, rem sic se habere. Et c(ete- 
ra).

IV. Conjux Joannis Tömöri de Becz petit Separationem a suo marito 
propter infidelem desertationem qvinqvennalem, adulterium Leoninam sa- 
evitiam. Ec(c)l(esi)a fecit voti compotem, hac addita conditione, ut juramen- 
to comprobet haec tria Scelera mariti. Debet mulier Fl(orenos) 2. Sponsore 
D(omino) Emerico Pastore Beneiensi.

Beregh N(ota) B(ene) Bereghi Proventus
V. Causa Pastoris et Rectoris Beregiensis controversa de proventu an

nuo sic decisa est in hac Synodo, ut Magister Scholae sit in universo Sallario 
qvartarius et c(etera). Exceptis Leguminibus videlicet pisis, lente et aliis ver- 
nalibus segetibus. Reddat Pastor Magistro Scholae singulis annis duos porc- 
ellos juxta antiqvam Consuetudinem. In cibis trituratoribus administrandis 
Rector qvartarius. Haec deliberatio

Ecclesiae esto rata ac firma in perpetuum. Uyfalu exolvat denarios nu- 
meros Pastori uti Rectori.

Causae in Synodo Szölösina decisae 14 Decemb(ris) A(nno) 1605.

I. Matthaeus Litterati Szőlősiensis comparens cum sua conjuge, petit 
divortii libellum propter naturalem impotentiam. Ec(c)l(esi)a indulsit hac 
conditione, ut juret uterqve de infirmitate mariti. Et c(etera).
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zal a feltétellel, hogy mindketten esküdjenek meg a férj gyengeségéről. És a 
többi.

II. A becsi Kónya István kér engedélyt terhes és házasságtörő feleségétől 
való elválásra. Engedélyezte az egyház azzal a feltétellel, hogy esküvel tanú
sítsa felesége házasságtörését. És a többi.

III. A meggyesi Pap István panaszolja felesége szökését, aki most az er
dők szerte keres más szeretőket, azonkívül engedélyt kér arra, hogy újra nő
sülhessen. Az egyház engedélyezte, ha a férfi megesküszik, hogy a dolog így 
van.

IIII. A szőlősi pap János felesége kér engedélyt arra, hogy újra férjhez 
mehessen férje öt éve tartó elhagyása hűtlen miatt. Az egyház engedélyezte 
és a többi.

. A tisztelendő Sasvári úr, bótrágyi lelkész tartozik az egyháznak 3 fo
rinttal.

Tolnai Albert úr, a beregi egyház lelkésze és az ottani iskola rektora ta
rozik az egyháznak két—két forinttal. Törlesztették.

Melchior úr, az ilosvai lelkész tartozik 50 dinárral. A táncolás miatt a 
beregi rektor 2 forinttal tartozik az egyháznak. 1 forintot törlesztett.

Az 1606. május harmincadikán a beregszászi zsinaton 
eldöntött ügyek

I. Deli Ferenc felesége az egyház színe előtt panaszt tett férje bűnéről, 
miután bebizonyosodott a bűntett, tudniillik az, hogy országúton meg akart 
gyilkolni egy bizonyos fiatalembert, akinek az életére tört övét annak nya
kára szorítva, megmenekült a támadás elől. Végül Huszt várában, miután 
megbilincselték, úgy döntöttek bűntettéről, hogy a fiatalember kiszabadulva, 
tizenöt nap múlva hét tanúval esküdjön meg a többi tanú vallomása után, 
hogy így történt, és a férfi életének halálbüntetés vessen véget. Ő, miután 
kész volt megjelenni a tárgyaláson: de a tanács eltiltotta és Deli Ferencet fel
oldozva a vérdíj alól, mint ártatlanná nyilvánította.

Miután kiderült, hogy a dolog igaz, az egyház engedélyezte, hogy az ár
tatlan asszony újból férjhez mehessen az Úr színe előtt, mivel a halálra ítélt 
férj már nem él, azzal a feltétellel, hogy az asszony esküdjön meg, hogy sem
mi más okból nem akar elválni a férjétől, mint annak aljas bűntette miatt. Az 
asszony eleget tett a törvény követelésének.

II. A kisújfalui Valkócz János feleségével együtt megjelenve kéri a válási 
könyvet, hogy a feleség elválhasson férjétől annak veleszületett nemzőkép-
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II. Stephanus Konia de Becz petit libertatém divertendi a sua conjuge 
adultera et gravida. Concessum ab Ecclesia hac lege, ut juramento testetur 
adulterium conjugis. Et c(etera).

III. Stephanus Pap Medgiesiensis qvaeritur de fuga suae conjugis, qvae 
nunc passim in Sylvis alienos seqvitur amores, propterea petit indulgentiam 
aliam copulandi uxorem. Ecclesia concessit, ut juret vir rem sic esse. Et ce
tera).

Ilii. Conjux Joannis Pap de Szőlős petit libertatém alii nubendi prop
ter infidelem desertionem mariti qvinqvennalem. Eccl(esi)a indulsit et c(e- 
tera).

R(everendus) D(ominus) Sasvari Pastor Botragiensis debet Eccl(esi)ae 
Flor(enos) 3.

D(ominus) Albertus Tolnensis Pastor Eccl(esi)ae Bereginae et Rector 
Scholae ejusdem debent Eccl(esi)ae binos Florenos. Solv(it).

D(ominus) Melchior Pastor Ilosvanus debet den(arios) 50. Ecclesiae 
pro saltatione choreas Rector Beregiensis debet Flor(enos) 2. Solvit Fl(ore- 
nos) 1.

Causae in Svnodo Beregzazina decisae A(nno) 1606. die 30 May.

I. Conjux Francisci Delj conqvesta de facinore sui mariti in facie Eccl(e- 
si)ae et convicti criminis nempe latrocinii et propositi de committendo ho- 
micidio in juvenem qvendam in via publica, cujus vitae insidiatus fuit, zona 
injecta in collum ejus, se invasit fuga ejus infidias. Tandem in arce Huszt 
conjectus in vincula, juris processu facinus ejus sic decisum est, ut juvenis 
eliberatus cum testibus septem juret post fassiones aliorum testium, sic rem 
fuisse factam ad 15 diem et capitis supplicio vitám ejus finiat. Ille paratus 
cum dictis 7. hominib(us) exeqvi juris processum: at Magistrates inhibuit et 
Franciscum Deli homagio ejus exoluto innocentem complacavit.

Visa igitur Causae verdate, Ecclesia innocenti feminae indulsit liber
tatém alii nubendi in Domino, eo qvod ipsi jam non vivat maritus morti 
adjudicatus: hac tarnen interposita conditione, ut juret mulier se nulla alia 
ratione ducta velle divertere a marito, qvam propter facinus ipsius turpe. 
Exeqvuta est postulatum juris femina.

II. Joannes Valkocz de Kis Uyfalu comparens cum sua uxore, petit di- 
vortii libellum a viro suo propter impotentiam naturalem. Ecclesia indulsit 
hac conditione, ut mulier juramento comprobet infirmitatem mariti, et qvod 
nunqvam consveverit cum eo. Et c(etera).
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telensége miatt. Az egyház engedélyezte, hogy az asszony esküvel tanúsítsa 
férje betegségét, és azt, hogy sohasem hált vele. És a többi.

III. Kende Tamás az egyház színe előtt megjelenve kéri elválasztását fe
leségétől, a feleség a férjtől hasonlóképpen. Az indok az, hogy a férj zsarnok 
és hűtlen, tudniillik már nyolc éve semmiféle öltözettel nem ruházta fel fele
ségét és azonfelül még a mindennapi élelmet is megtagadta tőle, nem tartja 
el elegendő élelemmel, és a házasélettől is elzárkózik. Az egyház alaposan 
meghányta vetette az ügyüket és engedélyezi a válást azzal a feltétellel, hogy 
Kende Tamás tizenöt napon belül adja vissza feleségének a tőle elvett ingó 
és ingatlan javakat, vagy, ha ez nem lenne elég a dolog teljesítésére, akkor a 
következő zsinatig rója le tartozását. így Kende tamás maradjon meg a köte
lékben, míg felesége él.

Ilii. A gúti Cseh Mátyás kér engedélyt arra, hogy újra nősülhessen, mi
vel felesége három éve hűtlenül távol van tőle, és nem lehet tudni, hogy hol 
csatangol. Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, így 
van a dolog.

V. A botpaládi Gál András kéri elválasztását felségétől, aki méregkeve
réssel foglalkozik és elszökött tőle. Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, 
hogy a kóródi asszony maradjon meg a kötelékben, míg férje él. És a többi.

VI. Majnai András felesége kéri az engedélyt az egyháztól arra, hogy 
újra férjhez mehessen, mivel fent említett férje hűtlenül elhagyta, és Erdély
ben van egy másik törvényes felesége is. Engedélyezte az egyház, ha az as
szony megesküszik, hogy így van.

VII. A szapsonyi Csiszár Pál felesége kéri elválasztását férje körülbelül 
két éve tartó elhagyása miatt. Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy 
esküdjön meg, semmilyen okot nem adott férjének a szökésre.

IX. A beregszászi Kóbor Mihály hűtlenül elhagyta feleségét, akitől négy 
éve távol van, felesége kéri az engedélyt arra, hogy újra férjhez mehessen, az 
egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy esküvel tanúsítsa, hogy férjének 
semmilyen okot nem adott arra, hogy az hűtlenül elhagyja.

X. A tivadari Szőcs Benedeket felesége veleszületett nemzőképtelenség
gel vádolja, és azt állítja, hogy ő még ugyanúgy a szüzesség állapotában van, 
mint korábban, és, hogy tizenhárom éve nem szeretkezett férjével a házasélet 
megszokott módján.

Ezért elválasztását kéri férjétől. Az egyház hitelt adva a dolognak, tel
jesítette az asszony kérését azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, hogy a férj 
nemzőképtelen. És a többi.
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III. Thomas Kende comparens in facie Eccl(esi)ae petit separationem 
ab uxore, uxor similiter a marito. Ratio, qvia maritis tyrannus et infidelis 
utpote, qvi ab octennio nulla vestitus cultura earn ornaverit, insuper qvoti- 
dianae vitae alimenta negaverit, nec sufficienti alimonia ipsam sustentet, et 
thoro conjugali se cluserit maritus. Ecclesia diligenter ventilata causa eorum, 
concedit divortium hac lege, ut ad 15 diem Thomas Kende suam conjugem 
de bonis ei ademtis mobilibus ac immobilibus contentare pergat, vel si par 
non fuerit solvendo, ad futuram usqve Synodum det operám satis factioni. 
Deinde Thomas Kende in perpetuo maneat vinculo vita uxoris durante.

IIII. Matthias Czeh de Guth petit libertatém ad novas nuptias eo qvod 
uxor infidel iter deferuerit et abest a triennio, nec scitur ubinam gentium va- 
gatur. Ecclesia indulsit hac conditione, ut juret rem sic esse.

V. Andreas Gal de Bot Palád petit separationem ab uxore veneficio in- 
fecta et fugitiva - indulsit Eccl(esi)a hac lege, ut mulier Korodina ejus uxor 
maneat in vinculo vita mariti durante. Et c(etera).

VI. Conjux Andreae Mainaj petit libertatém ab Eccl(esi)a alii nubendi 
propterea, qvod maritus praenotatus infideliter deseruerit ipsam et in Tran
sylvania aliam qvoqve habeat uxorem legitimam. Indulsit Ecclesia , ut juret 
mulier sic rem se habere.

VII. Conjux Pauli Czizar de Szapczon petit divortium propter infide- 
lem mariti desertionem plus minus biennalem. Ecclesia indulsit hac lege, ut 
juramento testetur se nullám dedisse marito occasionem ad fugám et deser
tionem sui.

VIII. Uxor Joannis Kalmár petit libertatém alii nubendi propter deser
tionem mariti triennalem plus-minus. Ecclesia indulsit hac lege, ut juret mu
lier se non fuisse in causa desertionis et fugae mariti.

IX. Michael Vagus de Beregzaz infideliter deseruit uxorem suam a qva 
abest per qvadriennium, uxor petens libertatém alii nubendi, concessit Eccl- 
(esi)a hac conditione, ut juramento fidei testetur, se non praebuisse ullam 
occasionem marito ad infidelem desertionem.

X. Benedictus Zöcz de Tivadar accusatur ab uxore naturális impoten- 
tiae, aitqve se in eodem vigore virginitatis esse, qvo antea, neqve ab annis 13 
copulam carnalem habuisse cum marito juxta matrimonii thorum consve- 
tum. Petit itaqve separationem a suo marito. Ecclesia confiderans veritatem 
ejus causae, voti se compotem facit hac conditione, ut juret maritum esse 
impotentem. Et c(etera).

XI. Simon Laza petit divortium a sua conjuge propter adulterium uxo
ris suae, qvae virgis publice caesa, nunc vagatur incertis sedibus. Ecclesia
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XI. Laza Simon kéri elválasztását feleségétől annak házasságtörése 
miatt, akit nyilvánosan megvesszőztek, most ismeretlen helyeken kóborol. 
Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy esküdjön meg, hogy felesége 
házasságtörő. És a többi. Negyven dinárral tartozik.

XII. A tarpai Pelbárt Márton kéri elválasztását nyilvánvalóan házasság
törő feleségétől. Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy esküvel tanú
sítsa felesége házasságtörését. A nő furfangos.

A fűlesdi bevételek
A régi fizetéshez tért vissza, tudniillik, hogy minden földműves a meg

szokott módon 2 köblöt (fizessen). Az Úr szolgájától függnek, így döntött az 
egyház. Ha másként cselekednek, fosszák meg őket az igehirdetéstől.

Az 1607 január tizenhetedikei vári zsinaton 
előterjesztendő ügyek

I. Vajon látogatni kell -e az egyházakat a megszokott módon?
II. Vajon el kell e fogadni a patrónus urak pecsétjével ellátott törvény

cikkeket a szőlősi egyház nevében, vagy nem?
III. Dobrai Mátyás úr ügyét a szőlősi polgárokkal, az egyház által, a plé

bánia építésének elhanyagolása és a gyakran elhanyagolt szőlőadó miatt le
tartóztatott sokasággal kapcsolatban

vajon törvény elé kell e vinni.
IIII. A szőlősi Kovács Ábrahám ügye, aki gyermekének megkeresztel- 

tetéséhez egy rutén pap segítségét kérte. Egyéb szőlősi ügyek is várnak elő
terjesztésre, Szép Pál (ügye) és a többi.

V. Vajon be kell e vádolni a szőlősieket a diák meggyilkolása miatt. És 
a többi.

Az ott eldöntött ügyek
I. Szabó Ferenc lánya panaszolja be Oláh Mihály hároméves hűtlen el

hagyását, kérve az egyháztól az elválasztást, az egyház engedélyezte az as
szony esküje után és a többi.

II. A kovászói Szántó Miklós kéri felszabadítását a házasság kötelékéből, 
amibe paráznaság miatt kényszerült, mivel megvetve jegyesét mással hált. 
Az egyház engedélyezte.

III. A szőlősi Szép Pál felesége előadva férje vadállatias zsarnokosko- 
dását és kegyetlenségét kéri a válási könyvet az egyháztól. Miután a tanúk 
vallomásából kiderült, hogy a dolog igaz, az egyház úgy döntött, örökös elvá
lasztással segít az ártatlan személynek, tudniillik az asszonynak, először férje
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indulsit, ut juret uxorem adulteram esse. Et c(etera). Debet den(arios) 40.
XII. Martinus Pelbart de Tarpa petit saparationem ab uxore palam 

adukéra- Concedit Eccl(esi)a hac lege, ut juramento comprobet uxoris adul- 
terium. Astuta.

Proventus Fölesdiensis.
ad antiqvam rediit pensionem, ut nempe singuli agricolarum pro more 

consveto gelimas 2. pendant Ministro verbi, sic ab Eccl(esi)a deliberatum est. 
Si secus fecerint priventur Verbo.

Proponenda in Svnodo Varina 17 lanuar(ius) Anno 1607.

I. Anne visitandae sint Eccl(esi)ae consveto more?
II Sint ne recipiendi Articuli, nomine Eccl(esi)ae Zőlősinae, sigillo D(o- 

minorum) Patronorum consignati, an non?
III. Causa D(ominus) Matthaei Dobraj cum civibus Zőlőisensibus, de 

acervo authoritate Eccl(esi)ae arestato, propter neglectam aedifkationem 
domus Parochialis, et saepiusn, item neglectae vineae Parochialis - anne via 
juris sit ventilanda.

IIII. Causa Abrahami Kovacz Zőlősiensis, qvi in baptizato infante suo 
usus est opera Rutheni cujusdam Sacerdotis. Sunt aliae qvoqve causae Zőlő- 
siensium proponendae, Zép Pál et c(etera).

V. Beregzazienses pro interfecto fratre Scholari anne compellandi sint. 
Et c(etera).

Causae ibidem decisae.
I. Filia Francisci Zabo qveritur de infideli desertione triennali nempe 

michaelis Oláh, petens divortium ab Ecclesia, indulsit ei post juramentum 
foeminae et c(etera).

II. Nicolaus Zanto de Kovaszu petit liberationem e vinculo ab Eccl(esi)a 
ei imposito propter adulterium, qvi contemta Sponsa sua, alieno abusus est 
thoro - Ecclesia indulsit.

III. Conjux Pauli Zep de Zőlős exposita mariti sui tyrannide leonina et 
impietate, petit divortii libellum ab Ecclesia. Cognita igitur causae ejus ver
date ex fassionibus testium Eccl(esi)a personae innocenti videlicet feminae 
consulendum duxit separatione perpetua, ducta primum tyrannide mariti 
leonina, deinde profanatione conjugii, 3. suspicio. Et c(etera). Paulus Zép 
manebit in vinculo. Fecit separationem Ecclesia, ut juret mulier se nullám 
dedisse ansam dissidio et c(etera).
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vadállatias zsarnokoskodása miatt, másodszor a házasság megszentségtele- 
nítése miatt, harmadszor a gyanakvás miatt. És a többi. Szép Pál megmarad 
a kötelékben. Az egyház elválasztotta őket azzal a feltétellel, hogy az asszony 
esküdjön, semmilyen okot nem adott férjének a viszálykodásra és a többi.

IIII. A salánki Fazekas János lánya kéri elválasztását jegyesétől, Rácz Já
nostól a rutén Ruszkával elkövetett paráznaság miatt, ami miatt meg is ves- 
szőzték (a vőlegényt9. Az egyház engedélyezte.

V. Csizmási Mihály felesége kíván megszabadulni a házasság köteléké
ből férje hároméves, hűtlen elhagyása miatt. Az egyház engedélyezte.

VI. A kóródi Varga Pál felesége kíván megszabadulni a házastársi köte
lékből férje hároméves hűtlen elhagyása miatt. Az egyház engedélyezte azzal 
a feltétellel, hogy az asszony tegyen esküt. A férj megmarad a kötelékben.

VII. A nagymuzsaji Pankotai János kéri elválasztását nemes szirmai fe
leségétől. Az egyház engedélyezte, mivel a nemesi családból származó nőt 
férje, nemesi látszatot keltve, becsapta, mert valójában paraszt. Pankotai Já
nos maradjon meg a kötelékben, felesége menjen férjhez, akihez akar.

VIII. A benei pap István felesége kéri elválasztását férjétől annak tar
tós elmaradása miatt, mivel katonáskodni indult és azt mondják, meghalt 
és nincs rá remény, hogy visszatér. Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, 
hogy az asszony esküdjön meg, így van a dolog. És a többi.

IX. A beregszászi Vági Gergely felesége panaszkodik férje ötéves, hűtlen 
távolmaradása miatt, aki, mióta távol van, semmilyen neki járó segítséggel 
nem támogatja feleségét. Az egyház engedélyezte a válást azzal a feltétellel, 
hogy az asszony esküvel tanúsítsa az előterjesztett ügyet.

X. A beregi Tót Mihály feleségével megjelenve színünk előtt vallomást 
tett veleszületett házaséletre való alkalmatlanságáról, amiért felesége elvá
lasztását kéri, mivel nyolc éve semmiféle nemi kapcsolat nem volt köztük. 
Az egyház teljesíti az asszony kérését azzal a feltétellel, hogy esküvel erősítse 
meg férje nemzőképtelenségét.

XI. A szőlősi és csétfalvi Márton Mihály kér engedélyt arra, hogy újra 
nősülhessen felesége és saját maga házasságtörése miatt. Az egyház engedé
lyezte azzal a feltétellel, hogy mindketten nyerjék el aljas tettük méltó bün
tetését.

XII. A gecsei Kalocsai Pál felesége kér engedélyt arra, hogy újra férjhez 
mehessen férje körülbelül hároméves, hűtlen elhagyása miatt. Az egyház en
gedélyezte.
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IIII. Fiiia Joannis Fazekas de Salánk petit separationem a suo sponso 
Joanne Rácz propter adulterium cum Ruzká Ruthena commissum, ob qvod 
virgis etiam caesus est. Eccl(esi)a indulsit.

V. Uxor Michaelis Cismasi cupit liberari vinculo mariti propter trienna- 
lem desertionem infidelem. Eccl(esi)a indulsit.

VI. Conjux Pauli Varga Korodiensis petit liberari e vinculo mariti prae- 
fati propter infidelem desertinem triennalem. Eccl(esi)a indulsit hac condi- 
tione, ut mulier juret. Et c(etera). Maritus manebit in vinculo.

VII. Joannes Pankotaj de Nagy Musaj petit divortium a sua conjuge no- 
bili Zirmaiensi. Eccl(esi)a indulsit propterea, qvod ex nobili prosapia oriun- 
dam fefellit praetexta nobilitate sua rusticus existens. Joannes Pankoj maneat 
in vinculo, conjux nubat cui volet.

VIII. Uxor Stephani Pap Beneiensis petit libertatém divertendi a suo 
marito propter desertionem diutinam, qvo profectus ad castra militaria diei- 
tur occubuisse, neqve spem de ejus reditu ullam superesse. Ecclesia conces
sit, ut juret mulier sic rem esse. Et c(etera).

IX. Gregoriis Vagi de Beregzaz uxor qveritur de infideli absentia qvinq- 
vennali mariti, qvi ab eo tempore absens, nullo subsidio debito sustentave- 
rit uxorem. Eccl(esi)a concessit ei libertatém, hac conditione, ut juramento 
comprobet causam propositam mulier.

X. Michael Toot de Beregh cum sua conjuge comparens coram nobis 
fassus est suam impotentiam naturalem ad matrimonium, ob eamqve con
jux ejus petit separationem eo qvod ab octennio nulla inter eos intercessit 
copula carnis. Eccl(esi)a consulit foemina hac conditione, ut fide mediante 
confirmet mariti inhabilitatem. Et c(etera).

XI. Michael Marton de Zőlős et Czetfalva petit libertatém transeundi ad 
secundas nuptias propter adulterium conjugis et sui ipsius. Eccl(esi)a con
cessit hac conditione, ut uterqve dignum facti nefandi accipiat praemium.

XII. Pauli Kalocziaj de Gecze uxor petit libertatém alii nubendi propter 
infidelem desertionem mariti triennalem plus minus. Ec(c)l(esi)a indulsit.

XIII. Paulus Hegi Tarpensis petit libertatém divertendi a sua conjuge 
adultera. Eccl(esi)a concessit, ut juramento comprobet adulterium suae con
jugis.

XIIII. Michael Kozma de Feiercze et conjux ejus comparates, petit con
jux liberationem vinculo mariti adulteri. Eccl(esi)a concessit et c(etera).

15. Stephanus Mester Dávidháziensis petit libertatém transeundi ad se
cundas nuptias propter adulterium conjugis suae. Indulsit Ecclesia, sic, ut 
juramento testetur maritus adulteram esse uxorem.
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XIII. A tarpai Hegyi Pál kér engedélyt a házasságtörő feleségétől való 
elválásra. Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy esküvel tanúsítsa 
felesége házasságtörését.

XIIII. A fejércei Kozma Mihály és felesége megjelentek és a feleség kéri 
házasságtörő férjének kötelékéből való szabadulását. Az egyház engedélyezte 
és a többi.

15. A dávidházi Mester István kér engedélyt arra, hogy újra nősülhessen 
felesége házasságtörése miatt. Az egyház engedélyezte azzal a feltétellel, hogy 
a férj esküvel tanúsítsa, hogy felesége házasságtörő.

Elmaradók. A bótrágyi lelkész. A kölesei lelkész úr. A sonkádi lelkész. 
A munkácsi lelkész úr. Lónya. A bótrágyi lelkész magánál tartotta a zsintra 
hívó levelet.
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Emanentes. Pastor Bottragiensis. D(ominus) Pastor Kolczensis. Pastor 
Sonkadinus. D(ominus) Pastor Munkacinus. Lonia. Convocatoriam deti- 
nuit Pastor Botragiensis.
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