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is megházasit, ha nem tiszteletes uram közbe jöttével is. Minekutána 
pedig engemet Te ily hatalmas bor szállítójává teendesz, lekötelezlek, hogy 
egy kis pohárral csordultig az én egészségemért igyál és Tittel emléké
ért, ki szegény halála előtt még 3 nappal tőlem abból vitetett fel 
Sz. Gellért hegyére. The finest of the astronoms, the heartest of the 
learned! 

Ugy tudom öt erdélyi veder lévén egy akó, s ez akó neked vitel
lel együtt kerülhetvén 16 pengő frtodba, vedre kóstáland (erdélyiesen) 
3 frt 12 kr pengőben. 

Isten veled, barátom. Szíves tréfák vidítsák életedet. Apropos. Nagy 
Esztert tiszteld nevemmel 

barátod 
Döbrentei Gábor m. k. 

(Eredetije a Bolyaiak irományai között a ref. kollégium könyvtárában.) 
Közli: KONCZ JÓZSEF. 

ADATOK LISTI LÁSZLÓ ÉLETÉHEZ. 
(Második és befejező közlemény.) 

X. 
Generose Domine amice observandissime. 

Salutem etc. Ujabban instált ez az szegény ember, hogy mivel illen 
messzire fáradott s most is kódulássával kell élni s vissza is ugy kell 
magát táplálni, adna kgd valami rövid terminust ezen dolog revisiójára 
s cselekedné azt kgd vele az amit az törvény s igazság fog hozni, ne 
búsítaná tovább kgdet • és engem is. Tovább Isten éltesse kgdet jó egész
ségben. 

Ex Köpcsiny die 6. septembris 1056. 
Generosae D. V. 

Amicus ad serviendum paratus 
Comes Ladislaus Listius mpr. 

Kívül: Generoso dominó Stephano Aszalay de Fony, sacrae Caes. Reg. 
majestatis Camarac hung. Consiliario etc dominó amico observandissimo. 

(Országos Levéltár. Aszalay cs. ltára.) 

XI. 
Köteles szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, Isten jó egészséggel 

áldgya kgdet. 
Az kegyelmed böcsületes levelét vöttem, megszolgálom az kgd 

aggratulatióját és látogatását, adgya Isten én is, mind fiammal együtt, 
kgnek szolgálhassunk. Az kgd egészsége jobbulásán szívem szerént örülök, 
kévánom, hogy az miből kgd fájdalmát érzi, abból is vigasztalást vehessen 
Istentül kgd. Az keresztelő végett Cancellarius uramat várom minden 
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órában, melyet kgd nékül nem akarunk végben vinni, adja Isten kgdet 
jobb egészségben láthassam, maradván én kknek. 

Mindenkor köteles szolgája 
G. Listius László s. k. 

Köpcsint, 19. septembris 1656. 

P. S. Lévén kgddel derekas beszédeim, holnap jó reggel Hatvány 
uramat beküldőm az kgd látogatására. 

Kívül: Generoso dominó Stephano Aszalayde Fony, Sacrae Caes. Reg. Majes-
tatis Camarae hung. Gonsiliario etc. dominó amico. et vicino observandissimo. 

(Eredetije az országos Levéltárban Aszalay cs, ltára.) 

XII. 
Kgdnek köteles szolgálatomat ajánlom. 

Az kgd fiunk keresztségén való jelen lételére tett ajánlását knek 
kötelesképen megszolgálom s mivel Cancellárius uram maga jelen nem 
lehet, személyében ugy hiszem Szusics uram lészen jelen s praepost uramat 
ő kglnét is kértem, ebbeli jó akaratját kdnek kötelesképen megszolgálni 
el nem mulatom, még is igen kérem kgdet. Isten hozza kgdet jó egész
ségben és én maradván mindenkor 

Kdnek köteles szolgálló szomszédja 
Gróff Listius László s. k. 

P. S. Elvárom azért kgdt Vasárnap 9 órára. 
Kívül: mini előbb. 

(Országos Levéltár. Aszalay es. It.) 

XIII. 

Baróthy Ferencz és Ferenczy Imre pozsonyi kanonok által 1658 mártius 
18-án tartott tanúkihallgatás. 

1. Tudgya e az tanú, jelen volt-e, hallotta e s emlékezik e reá, 
hogy Kerekes Menyhárt uram Mosonyvármegye vicze ispánnya gróff 
Listius László uramat, az meg írt nemes vármegye gyűlésében és másutt 
is azonkivül gyalázta volna, ilyenképen szólván: az ördöggel bagzik, 
sodomita, méreggel éteti az embereket és égető. 

2. Tudgya e az tanú stb. hogy azon Kerekes vice ispán uram az 
elmúlt 1656 esztendőben mártius havában, az megírt vármegye gyűlésé
ben követeket választván gróf Listius László uram ellen ő felségéhez, 
micsoda gyalázatos okokkal informálták ő felségét ? és ugyan akkor Pren-
taller Balázs nevű szolgáját az vicze ispán kiküldte és kirekesztette az 
vármegye közül, hogy ura ellen való gyalázatos szavait ne hallja. 

Primus testis. Egregius dominus Georgius Méhes tricesimator 
semptiénsis Annorum circ. 44. sub juramento suae majestatis praestito 
exáminatus fassus est. Audivit a dominó Melchiore Kerekes quod dixerit 
dominum comitem Ladislaum Listium esse intoxicatorem . . ad secundum 
ita ut in deutro continetur. 

Secundus testis Egreg. cl. Georgius Kiss gróff' annorum stt stt. 
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(nem vallott semmit, mert úgymond, csak egyszer volt a gyűlésen) Ter-
tius testis Egregius dominus Benedictus Pakay de Oroszvár, annor. 
circ. 35 stb audivit a dominó Melchiore Kerekes, quod dixerit coram: 
tota congregatione Comitatus d. Comitem Ladislaum Listium esse incen
diarium, sodomitam et cum diabolo . . . habere et homines intoxicare 
solere. (A második kérdésre ugy vall a mint a deutrumban áll.) 

Quartus testis nobilis d. Stephanus Hatvani juratus assessor 
Comitatus, ann. 49. stb. audivit, quod in medio Comitatus dixerit d. 
Melchior Kerekes quod d. Comes Ladislaus Listius latrones interteneat etc 
et ipse etiam semel fuerit ex comitatu exclusus. 

Quintus testis Egr. d. Sámuel Őrlik. ann. 60 juratus assessor 
etc. dicít multa fuisse . .. lata in Comitatu sed illorum non amplius recor-
datur et seit Stephanum Hatvani fuisse exclusum cum esset servus domini 
Comitis Ladislai Listius.- De reliquo nihil. 

Sextus testis nobilis Blasius Prentaller juratus Comitatus anno 
44. etc. dicit se fuisse per vice comitem exclusum cum contra dominum 
suum consultatio facta est de impediendo officio supremi comitis, alias nihil. 

Septimus testis Egr. Georgius Kamper ann. 41 . etc. audivit in 
congregatione Comitatus, quod d. Melchior Kerekes dixerit de dominó 
Comite Ladislao Listius, quod intoxicare soleat homines et hominem cer-
tum interimi óuraverit, atque incendiarium esse, propterea talem oportet 
ad suam majestatem expedire, qui ipsum sclat bene depingere, alias nihil. 

(Eredetije a pozsonyi káptalan levéltárában.) 

XIV. 
Gróf Listius László 1660. május 10-én Chunban kelt oklevelében 

Lidi Ulrik köpcsényi mészárossal bizonyos közöttük fennforgó pör tár
gyában barátságos egyezségre lépett s minthogy 700 frttal »melyeket — 
úgymond —• in absentia mea szegény meg holt feleségem (t. i. Kecs
kés Éva) temetésére adott« különben is tartozott neki, kötelezte magát, 
hogy némely jobbágyhelyet és egy mészárszéket örök tulajdonába bocsát. 

(Országos Levéltár Lymbus. Egyszerű másolat.) 

XV. 

Ad mandátum excellentissimi principis regni Hungáriáé palatini etc 
vigore Art. 112. novissimae diaetae contra comitem Ladislaum Listius, 

medio palatinalis Johannis Madáts exactae attestationes. (1560.) 

Generosus dominus Benedictus Pakay de Oroszvár, juratus assessor 
comitatus mosoniensis, sub juramento fatetur: 

Látta hogy sodomitálkodott Listius László Hansz Kristóf1) inas-
sával, Girgell nevűvel, még hozzá is akart lőni fatens uram, de az asszony 
tartóztatta meg, szegény Bánffy Adviga. Item hallotta ő kegyelme áz sze
gény asszonytul, hogy panaszolkodott volna, ő vele is sodomitául bánt, kiben 
meg is szakadkozott volt. Azt is mondotta, hogy ő neki az ura gonosz-

J Listius János Kristóf, a ki 1653. virágvasárnap körül halt meg. 

\ 
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sága miá kell meghalni. Másik felesége is azon panaszolkodott ő kglmenek, 
hogy circiter másfél avagy fél esztendeje vagyon, véle nem hált az ura, 
hanem — egy inasra mutatott — Ihon Jancsi! — úgymond — az ő 
felesége, azzal hál. Item Marczis nevű inasától hallotta, hogy ő vele is 
sodomitálkodott. Item nyilván tugya Pakay uram, hogy Listius László 
hamis pecséteket csinált, az minthogy Sibrik dolgában élt is hamis levél
lel. Tudgya azt is, hogy egy Dudás György nevű szolgáját ő kimének 
próbálta Listius László az sodomitaságra, ajándékot ígérvén neki, de ő 
kést köszörült reá ha neki megyén hogy a seggében üti a kést. Azonban 
Pakay uram azt adta tanácsul az szolgájának, hogy szigont vegyen s 
azt üsse Listius László seggében, hogy ki ne vonhassa. Item. Magához 
is kapdosott markászni akarván, kiért meg is szidogatta publice az asz
talnál fatens uram. Item látta azt, hogy felnitván egy ezüst ládácskát, 
kivett egy üvegecskét, mondván: Pakay uram, confertatio volna ám ez! 
kire ő kglme mondotta: Nem kell bizony nekem. Kire mondotta László : 
Nem is emberséges embernek való, hanem Hanszéknak, Jánoséknak, ezzel 
kellene (úgymond) ököl kigyomlálni, hogy magunk lehetnénk ura Köp-
csénnek. 

Generosus dominus Georgius Kamper, sub juramento fatetur: Hal
lotta Lisztius László szájából, hogy ő titkos tanácsa Barcsay Ákosnak, 
minthogy itt becsületi nincsen, vagyon Ákos előtt becsületi, ő semmit 
sem fél a bugyogótól, mit tehetnek a bugyogósék a töröknek ? 

Egregius Michael Kelemen, annorum 33, Patrum Jesuitarum in 
Owár hospes domus Juratus examinatus fassus est. Látta midőn Listius 
László valami olajokkal kente volna meg egy leánkájának keze hivelké-
jét és körmét Bele nézvén a leány, kérdezte tüle Lisztius László mit 
lát ? Mondotta a leányka, megnevezvén a helyt, hogy itt s itt nagy kin
cset lát. Item tudgya bizonyosan, hogy a mely gyermekeket magáénak 
mondott Lisztius László egy sem volt igaz gyermeke, hanem suppositi-
tiusok voltak. Hallotta második feleségétől Listius László uramnak, hogy 
ő tiszta az ő urátul, nem is kereszténi módon él az ő ura. Hallotta 
Horvát Péter szájábul, midőn tanácsot kérdett volna tőlle, ha megcse-
lekedgye é azt az gonoszságot, melyre őtet az ura Listius László uram 
fogadta, ugy hogy bemennyen az annyához és egy Bársony nevű inaskát 
vigyen neki, azontúl penig mintegy fertály esztendő múlván, azon inas 
étesse meg az annyát Lisztius Ferencznét, főtt vizben tévén az mérget. 
Mondotta azt is Horvát Péter, hogy már a méreg is kezénél volna, 
melyet készített vala Lisztius László uram annya megétetésére, száz tallért 
is igért Horvát Péternek költségére, száz aranyat penig, ha végben viszi. 
Item látta az fatens, hogy dupla aranyakat adott Horvát Péternek László 
ur, melyeket mondotta Horvát Péter, azért adta volna neki az ur, hogy ezen 
dolgokat ki ne nyilatkoztassa. Item azon Horvát Péter más csomó ara
nyakat is mutatott a keblében, meg ütvén az oldalát, mondotta: Itt is 
vannak aranyak azért adta az ur, hogy Mészáros Ulriczét megölljem, de 
ő elvévén az pénzt, azután nem akarta megcselekenni. Item tudgya nyil
ván, hogy minden uj Csütörtökön eljárt Lisztius László Niklstháli hegyre, 
a hol magyarországi és ausztriai határok vannak, ördöngös circulusokat 
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csinálni. Item valja azt is, midőn egykor mondotta volna Listius László
nak próbálásképen: hiszem gonosz ember Ulrich mészáros, hogy annyi 
ellensége vagyon, pajtáját és malmát megégették. Arra azt felelte Lisz-
tiusz László: de ha másokat nem respectálnának, bizony eddig magát is 
házában égették volna. Tudgya azt is, hogy egy fekete tyúkot tollastul 
és egy fekete malaczot szőröstül meg főzetett, abbul hét tál étket csinált, 
mindenik tál étekhez egy egy abroszt, olyat, a mely Karácsony napján 
volt asztalon, egy kenyeret és egy korsó bort tött s azt hét kereszt útra 
vitte el ásván az kereszt utón az egy tál étket abroszostul, borostul és 
kenyerestül. Midőn penig az fatens Köpcsénben lakó pátertől Ferséntöl 
kérdette volna: miért cselekeszik az ur ilyen bolondságot azon étkekkel ? 
Azt mondotta Pater: Az — úgymond — arra való, hogy az ördög azon 
étkekért ő neki egy erszént ad, melyben valahányszor nyúl egy-egy ara
nyat talál. 

Barbara Dulits, nobilis persona, consors egregii Pauli Sigmond (?) 
Pellionis in Óvár, annorum circ. 24. jurata fatetur: Hogy ő neki is meg
kenette Lisztius László két uja körmét s midőn bele nézett, látott nagy 
ládát s a körül ördögöket, kit ember s kit eb képében, kik jártak s ki 
az ládán ült közülök. Mely dolog miá csaknem megbódult ez fatens, sőt 
midőn nem akarta cselekenni, veréssel is fenyegette Lisztius László uram. 
Item Szentpéteri nevű inasától Lisztius László uramnak hallotta ez fatens, 
hogy mondotta volna: Ő véle is fertelmeskedett az ura, szemében is mon
dotta ezen inas Urának: Mind Istentül mind emberektül meggyaláztatván, 
holtom utánnis tudom hova megyek te miattad. 

Conradus Ulr (?) chirurgus in oppido Köpcsén, subditus S. ac. 
Magnifici domini Johannis Listius annorum circ. 42. Iuratus, examinatus 
fassus est: Listius László uram adott neki háromféle mérget, edgyet 
üvegben, másikát porban, harmadikát füstölő materiában, hogy megétesse 
Listius János uramat, Ulrich Lidit és Fischer Jánost, mostani pozsonyi 
vámost. Az üvegben való mérget negyed nap múlván visszavette tőle és 
hogy meg nem akarta étetni az embereket, megpálczáztatta érette, kin-
szeritvén tovább is, hogy megétesse, mert ő azt az bűnt magára veszi, 
és ha meg cselekszi száz tallért ad neki, házat is a városban. Tudgya 
azt is bizonyosan, hogy Ulrich Lidi malmát megégettette, még ő adott 
palástot azon legényre Gerstnstingelre az ki meggyújtotta az malmot. 
Az ökreit is Ulrichnak, hogy Listius László meglövöldöztette, bizonyosan 
tudja. Azt is vallja, hogy nem akarván megétetni ezen fatens az embe
reket, félre kellett neki állani. Azonban Listius megfogatván a feleségét, 
a ki akkor terhes volt, fel s alá hurczolta az házban és két lánczra 
vetvén ügy hadta egy hideg házban, vasban veretvén az lábait. Annyira 
volt miatta, hogy a gyermek elment tőlle s betakarván a gyermeket, 
hogy magának nem segéthetett, éjjel az ebek ették meg a gyermeket. 

Maria Magdalena, consors Johannis Ribstein in oppido Köpcsén, 
annorum circ. 27. Jurata examinata fassa est: Tudgya azt bizonyossan, 
az mely terhes leánt Bécsbül aláhozatott Teisenreder által férfi ruhában, 
hat avagy hét hét után a gyermeke meglőtt de ő nem tudgya hová 
tötte. Azonban Listius László mondgya ezen fatensnek (kit ennek előtte 
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magához esküttetett vala) : im — úgymond — meg lőtt a gyermeke 
annak a leánynak s nem tudom hová tette, talán meg ölte. Immár nem 
merem elbocsátani, mert ha elmegyen Listius Jánosnéhoz ott is minden 
dolgunk kitudódik, hanem nekem egyáltaljában csak meg kell ölnöm azt 
az leányt, mert megszabadulván, ha egy kővárat adnánk is neki, de 
elárulna s kimondaná, hogy ő a gyermek szülésért itt tartatott. Másnap 
bemenvén ez fatens, mondgya neki Listius László: no már megöltem a 
leánt, oda fel vagyon az ház héja alatt, eredj lásd meg. De az fatens 
nem akarván látni, föl sem ment az héjazat alá. Tudgya azt is bizonyo 
san, hogy más terhes leányt hozatott Bécsbül és azt szüléssé után 14 
napig a várban tartóztatta, félvén azért palatínus urunktul, hogy akkor 
az várban fel ne kerestesse, azt az személyt egy nagy kovács pöröllyel 
agyon ütötte egy éjszaka, kiküldvén ez fatenst az Bábával edgyütt az 
várbul, minthogy a gyilkosságban nem akartak segéteni neki. Azt is 
tudgya, midőn agyon ütötte az leánt, az másikhoz vitte azontúl. Pálffi 
Miklós uram ő nsga jobbágya leányát is megölvén, hasonlóképen az 
héjazat alá vonta és ott egy veremben temetvén őket hamuval és mész
szel hintette be. Sőt egykor magával föl hijván ez fatenst az héjazat alá, 
egy imegben öltözvén téglát hordatott az fatenssel és ugy rakta be azon 
lyukat, mondván: Ha mind az egész várat feljárnák is, ezt semmi úttal 
meg nem találnák. Hallotta azt is Listius Lászlótói, hogy a harmadik 
leányt Pálffi uram jobbágya leányát megfojtotta maga kezével. Vallja 
azt is a fatens, hogy százszor panaszolkodott neki Listius Lászlóné 
Kecskés Éva asszony, hogy az ő ura vele sohasem hál, semmi dolga 
nincs vele, hanem egy Jancsi nevű inassával szollották akkor. Az asszony 
is sokszor mondotta, hogy Jancsival és Szentpéterivel fertelmeskedik az 
ura. Vallja azt is, hogy Ulrich Lidi malma megégetésekor kérdette volna 
Listius László uram a fatenst; Nem hallott e valamit az városban ? Arra 
azt felelte ez fatens: igen is hallottam, mert némely kurvafiai megégették 
Ulrich Lidi malmát. Arra Listius László megüti az fatens fejét mondván: 
Rut kurva, én is ott voltam, mert kurvafia Dusits nem jól csinálta volt 
reá az tüzes szerszámot. Item tudgya bizonyosan, hogy Ulrich Lidi ökreit 
Listius László lövöldöztette meg, hallotta azt is Listius LászlótuL hogy 
már elvégezte s el is rendelte a mérget, miképen kelljen Listius János 
uramat fiaival edgyütt megétetni. 

Generosus dominus Johannes Armbruster, substitus vice comes 
comitatus mosoniensis. Annorum circ. 31 . sub juramento fatetur: Történt 
egyszer, Kelemen Mihály nevű szolgája maga kertében talált egy vas 
ládácskát. Megtudván Lisztius László uram, reá fogta, hogy tele lőtt volna 
pénzzel, hanem adgya elé az pénzt mivel nem hiszi hogy üres lőtt volna 
az láda. Tagadván ezt Kelemen Mihály, eskütt hogy csak üressen találta. 
Akkor Lisztius László meg akarván tudni a dolgot, varázslás által, elé 
hozatta a templom kulcsát és az misemondó könyvet s leíratván Kelemen 
Mihály nevét egy czédulára, tette az szent János evangéliumának első 
részére. Akkor az kulcsnak pléhben járó végét tette az Missáléban s 
erőssen összekötvén, a fogatóját tette egy felől maga ujjára más felől 
penig fatens uram ujjára, ahoz elmondván egy néhány igét, a könyv 
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megfordult az ujakon egynehányszor, mely dolog hogy lőtt ott való 
köpcsémi pap is jelen volt. 

Generosus dominus Melchior Kerekes, Comitatus Mosoniensis vice 
comes sub juramento fassus est: Egykor hozzám jővén Riebstein János 
nevű sóidat (a ki személyében nemes ember s annak előtte szolgája volt 
Lisztius Lászlónak) mondván nekem: hivassam elé feleségemet, gyerme
kimet, kik között Sándor Mihály vőm is jelen volt, tovább mondotta 
Ribstein: kezemben volt már a méreg egy bugyogós korsóban, melyet 
az uram Lisztius László kgd kuttyában hagyott öntenem, kitül kglmetek
nek minnyájoknak meg kellett volna halni, de én szánván kgleket, nem 
akartam megcselekenni s ha kgtek nem hiszi, kérgye reá kis Dusicsot, 
Parti nevű drabantot, hárman voltunk a kiket elrendelt Listius László, 
hogy megcselekedgyük s ha kgtek nem hinné, esküttesse meg azokat is. 
Vallja tovább vice ispán uram, hogy egykor Ulrich Lidi mészáros ő 
kglméhez jővén azt az embert is magával hozott, a ki által őtet Lisz
tius László meg akarta étetni, sot azaz ember egy üvegecskében a mér
get is ő kglme kezéhez adta, a mely akkor liquida matéria volt, de 
most megszáradott immár, kit fatens uram producált is, hitire kérdvén 
az az fogadott Gerstnstingel nevű embert, azt vallotta, hogy az ur 
Listius László és felesége Kecskés Éva asszony adták volna neki a mér
get, hogy megirt Ulrich Lidi nevű mészárost megétesse, és sirtanak volna 
keservesen, a mikor kezében adták a mérget. Item, a mely tüzes szer
számot produkálnak volt is, kit Lidi malmára reá szórtak vala, legelőször 
is az ő kglme kezéhez hozták, kit az ország előtt is mutattak, de az 
most ő kglme kezénél nincsen, és még az országyűlése előtt elvette ő 
kglmétül azon Lidi nevű nemes ember. Vallja azt is fatens uram, az 
mely embert gátai erdőnél megöltek vala, Ribstein mondotta őkglmének, 
hogy ő ölte volna meg Gerstenstingellel együtt Listius László uram 
parancsolattyából. Egy veres süveg is vagyon ő kglme kezénél mely ott 
találtatott és az vármegyén reproducáltatván, mint vice ispánnál ugy 
hagyattatott. 

Egregius Georgius Moroch Excellentissimi Principis palatini bono
rum ín Gatha provisor, annorum circ. 37. sub juramento fatetur: Hal
lotta Listius Lászlónétól Kecskés Éva asszonytól, panaszolkodott volna 
ez fatensnek, hogy vagyon három esztendeje vele nem hált az ura. 

Egregius dominus Johannes Polonaj jurassor Comitatus Mosoniensis 
(sub) juramento fatetur: Tudgya, hogy Listius László hamis pecséteket 
csináltatott és hamis levéllel élt Sibrik ellen való pöriben. Idem. Az mely 
ember Kugl János nevű a hamis pecséteket csinálta az mondotta ezen 
fatensnek, hogy Listius László őtet fiastul megétette, ki miá ugy elszá
radott hogy csak a csont, bőr volt rajta s ugy hala meg. 

Egregius Georgius Prentaller, jurassor Comitatus Mosoniensis sub 
juramento fatetur: Tudgya, hogy ő véle egy ördöngös könyvet íratott 
volna Listius László, az ki által _ az ördög sok pénzt hozott volna neki, 
de nem akarta irni ez fatens. 

Providus Georgius Schmaidler, judex juratus in Köpcsén Annorum 
circ. 50. subditus domini Johannis Listius (sub) juramento fatetur: Tud-
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gya azt egyházfői lévén Köpcsénben, hogy egy mise mondó imeg elté
velyedett volna. Az sekrestyében idő jártában kérdezte az paptul: Édes 
páterem, én számadó szolga lévén, tudakozom kgdtül hová lőtt azon 
imeg ? Arra azt felelte, ereggy — úgymond — tudd meg Listius László
tól, hová tötte, mikor az akasztófa alatt misét mondott benne. 

Providus Nicolaus Steiner, Excellentissimi Principis palatini praedii 
Flanczendorff inspector, annorum circ. 43. Juratus examinatus fatetur: 
Hallotta azt Ribsteintul midőn Judl (?) nevű tehén pásztornak mondotta 
volna: Látod hogy szeret tégedet a grófné, mert jó ital bort adott. Azt 
felelte a tehén pásztor: Ugy vagyon. Azonban haza menvén azon éjjel 
meghalt s annyira el dagadott, hogy sárga s zöld rútság jött ki belőle 
mind felül, alul, ugy annyira, hogy alig vihettük el a testét is nagy 
büdösség miá. 

Providus Andreas Schadner (?) juratus civis oppidi Köpchén sub-
ditus domini Johannis Lisztius annorum circ. 54. juratus, fatetur: Tudgya 
azt,, hogy köpcséni Fersén nevű pap a mise mondó ruhát és kelhet Nagy 
Csütörtökön bevitte a várba, ki felől azt hallotta, hogy Lisztius László 
elvivén az ruhát az kelhel együtt farkasfalvai pappal misét mondatott 
az akasztófa alatt és a ruhát elszaggatták s nagy kárt tettek benne, az 
kelhet is összenyomták. Az minthogy az köpcséni pap mutatta is ez 
fatensnek, mondván: Nézzed mint rontotta el Lisztius László a kelhet és 
mise mondó ruhát, már most semmi hasznát nem vehettyük, most is 
foltos a ruha. Melyet láttak káptalanbeli visitatorok is. Item tudgya azt, 
hogy hirdették volna, hogy Lisztius László uj fazekakat ásott el a kereszt-
utakon, melyet ez fatens megakarván tudni, minthogy akkor biró volt, 
kiment s föl ásva találta az utakat s ugy találkozott, hogy uj fazekakat 
találtak elásván s abban sok féle csontokat, tollat és szőrt és gyapjat 
találtak, melyet maga látott ez fatens. 

Providus Andreas Puckll S. ac. magnifici domini Johannis Lisztius 
vinitor in Köpchén Ann. circ. 33. jur. exam. fassus est: Tudgya azt, hogy 
egykor halászott a vár alatt való álló vizben, szintén az hol Lisztius László 
az álajtócskát törette a váron, meg akadott a hálójok, azonban felakarván 
szabadítani a hálót, találtak egy jobb kezet, a ki elsenyvedett és meszes, 
azon egy réz gyürücske vagyon, melyet ez fatens producált is előttem. 
Ezen megijedvén nem halásztak tovább, sőt a mely halat fogtak is vissza 
hanták az vizben. Azon éjjel asztán Listius László szolgái halásztak a 
vizben, miért ? ő nem tudgya. 

Georgias Treman. ejusdem domini satrapa in Arcé Köpcsén, anno
rum circ. 30. juratus fatetur per omnia ut praecedens: Ugyan ő vetette 
ki a partra az ember kezet. 

(Eredetije az Országos Levéltárban N. R, A. fasc. 104. nr. 5. Töredék.) 

XVI. 
Nos Capitulum Ecclesiae Posoniensis memóriáé commendamus etc 

quod nos litteras Illustrissimi et excellentissimi domini comitis Francisci 
Wesseleny de Hadad, perpetui in Murany Regni Hungáriáé Palatini etc 
etc attestatorias seu compulsorias pro parte egregii Nicolai Maylath, 
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veluti Causarum regalium directoris ct sacrae regni hung. Coronae fiscalis 
etc nobis praeceptoriae sonantes et directas honore et reverentia quibus 
decuit accepimus in haec verba: Comes Franciscus Wesseleny de Hadad 
etc etc Venerabilibus Capitulo Ecclesiae posoniensis salutem et amicitiam 
paratam cum honore. Expositum est nobis nomine et in persona egregii 
Nicolai Maylath, veluti Causarum regalium directoris etc Qualiter idem 
exponens in facto certorum quorundam negotiorum suorum coram clarius 
declarandorum fassionibus et attestationibus nonnullorum magnificorum, 
reverendorum etc etc ad praesens pro jurium suorum tuitione plurimum 
indigeret, essetque necessarius etc. Pro eo amicitiam vestram harum serié 
hortamur et requirimus etc etc (következik a nádor parancsa, hogy a 
káptalan a jogügyek igazgatója által megnevezendő embereket a homo 
palatinalis közben jöttével hallgattassa ki és vallomásukról a fiscus jogai
nak védelmére hiteles pecsét alatt bizonyság levelet adjon etc etc.) Datum 
Viennae Austriae die 13. mensis április Anno domini 1661. <—• 
Nos itaque Commissionibus et mandatis praetitulati illustrissimi et excellen-
tissimi domini Comitis palatini obtemperare üti tenemur et satis facere 
cupientes, unacum prae memorato Petro Persich alias homine palatinali, 
inter alios in prae insertis literis compulsoriis recensitos nominato et ad 
id specialiter transmisso, nostrum hominem nempe venerabilem virum Igna-
tium Moro, fratrem et concanonicum nostrum, ad infrascripta fideliter 
peragenda, nobis que suo modo referenda nostro pro testimonio exmisera-
mus fidedignum. •—• Qui tandem exinde ad nos unareversi, nobis fideli
ter et sub juramento suo in generale regni decreto superinde expresso 
retulerunt eo modo. Quomodo ipsi die 30 mensis április et sub sequen-
tibus diebus praesentis quoque mensis maii et anni 1661 currentis in 
hac libera ac regia civitate Pósoniensi in comitatu similiter Posoniensi 
in oppido Köpchin et possessione Czun aliisque locis in Comitatu Moso-
niensi existentibus et habitis, erga infrascriptos testes personaliter acces-
sissent, ab eisdemque sui in praesentiam citatis et accersitis, memoratus 
homo palatinalis, ipso testimonio nostro secum praesente, sub onera solu
tionis sedecim marcarum gravis ponderis juxta contentum generalis regni 
decreti, ad fidem eorum Deo debitam, fidelitatemque praetitulato dominó 
imperátori et regi nostro Clementissimo sacroque ejus diademati regio 
observandum de infrascriptis articulis, eisdem praepositis scivisset suo 
modo inquisivisset et expertus fuisset meram plenam atque omni modam 
certitudinis veritatem. Et inprimis quidem de et super eo. 

Primo. Tudgya e bizonyossan az tanú, avagy látta e, hallotta e, 
minemű czégéres gonoszságokat cselekedett és cselekettetett légyen Listius 
László uram ő nsga az elmúlt esztendőkben, külömb külömb üdőkben és 
helyekben s micsoda cselekedetek azok és kik voltak társai és segétségi 
azokban az cselekedetekben ? Nevezet szerént, tudgya e bizonyossan, avagy 
látta e és hallotta e, hogy hamis pecsétekkel élt volna s álnok leveleket 
fundálván azoknak ereivel adósságokat törölt el maga részéről és szedett 
föl másoktól ő nsga. 

Secundo. Tudgya e vagy hallotta e bizonyossan, hogy tűzzel vagy 
külső ellenséggel fenyegetődött volna az Nemes magyar ország ellen, vagy 
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illetlenül beszéllett volna az mi fölséges urunk és királyunk ellen, és ha 
ugyan ugy vagyon e a mint beszélik közhírrel, hogy ugyan meg is gyúj
totta volna egykor Köpcsinben báttyának Listius János uramnak majorját 
vagy valamely jobbágya házát. 

Tertio. Tudgya e bizonyossan, vagy látta és hallotta e, hogy egy
nehány embert rekkentett s ölt és öletett volna meg titkon ő nsga az 
mind hirdetik s nevezet szerént annak is az gyermeknek annyát az kit 
most magáé gyanánt tart. Sőt az másiknak is az annyát, az melyet 
hasonlóképpen tartott, a mint mondgyak és az mostani előtt meg holt 
és ugyan ugy vagyon e a mint közönségessen beszéllek, hogy nem volt 
feleségének semmi gyermeke hanem másokét supponálta és vetette alája 
el rekkentvén igaz annyokat, hogy annyival inkább eltitkoltattassék az 
vétek ? Item hogy egy szolgáló leánykát is vizbe vettette volna, melyrül 
az el múlt országgyűlésében panasz volt és ugyan az köpcsényi vizben 
találták meg fél karját s megösmerték gyűrűjéről, hogy annak az elve
szett leánkának keze ? 

Quarto. Tudgya e, látta e vagy hallotta e bizonyossan, hogy mér
get is tartott házánál s másokat meg itetett és itettetett sőt az mi 
nagyobb az maga édes annya s vér szerint való attyafiai halálára is 
igyekezett járni, a mint hirlelték, azon míreggel ? 

Quinto. Tugya e, látta e vagy hallotta e bizonyossan, és az mit 
hallott kitül hallotta, hogy grabonczáskodott, avagy az köpcsinyi akasz
tófa alatt misét karácson éjjel éjfélkor az pappal mondatott volna, és eo 
tempore avagy elevatiónak idején fekete tyúkot szakasztott volna maga 
avagy más által és mi végre cselekette és ha akkorbeli köpcsényi pleba-
nus volt-e azon pap ? és ördögöket hivott volna elő s két levele által 
valami garabonczás deákot, hogy kárt tegyen az föld gyümölcsében, és 
külgyen ő nsgának familiáris spirituszt, az kinek segitségével egy helyről 
máshova hamar mehessen s magát is néha láthatatlanná tehesse az mikor 
akarja ? 

Sexto. Ezeken kívül micsoda gonosz cselekedetit tudgya, látta vagy 
hallotta ő nsgának az tanú s mely idő tájban cselekette ezeket vagy 
más gonoszságokat? s kik lehetnek tudósok ezekben és egyébb cseleke-
detiben ő nsgának s hol vannak és laknak azok a személyek vallja meg 
az testis. 

Primas testis egregius Stephanus Bornemisza de Pest, annorum 
61. sub ju rámentő fassus est. Ad primum punctum ex rumore vulgari 
ipsum scire dominum Ladislaum Listium faísas confecisse litteras in 
negotio Stephani Zibrik, iisdemque usum fuisse. Ad secundum ex auditu 
Communi, ex visione certorum quorundam instrumentorum de pice, aliis-
que quibusdam materiis per' ipsum Ladislaum Listium uti dicebatur con-
fectorum et sub proxime Regni diaetae praeterita productorum. Ad ter-
tium ex rumore vulgari intellexisse Ladislaum Listium plurimas inter-
emisse personas, praeterea fassus est ex ore Consortis Ladislai Listii Evae 
condam Keczkes, audivisse haec verba, occasione spurii quem legitimi 
filü instar alit: Az én oldatom nem fájt érette. 

Ad quartiim ex ore Joannis Riebstein audivisse ipsum Riebstain 
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certum venenum Vienna ad internetionem domini Johannis Listii filiorum 
que suorum ordinatum detulisse, ex comissione ejusdem Ladislai Listii, 
sed postmodum proditum fuisse similem Ladislai Listii conatum. 

Ad quintum audivit idem fatens ex ore parochi köpcsiniensis 
Joannis Fersin, dum correptus et angariatus fuisset ab missa, sub quodam 
patibulo ad requisitionem Ladislai Listii factam celebrationem, quod non 
idem Joannes Fersin sed alter praesbiter ad latus Ladislai Listii existens, 
missam loco .sub praemisso celebraverit, fassus est praeterea idem fatens, 
certam ancillam Ladislaum Listium intertenuisse, qua referre noverat ea 
quae extra praesentiam ipsius agerentur. 

Secundus testis egregius Franciscus Bella anno rum 50. juramento 
mediante. Ad primum fassus est a Ladislao incerto quodam hegotio pro 
agente Pragam expeditum fuisse, et inter solicitandum supervenisse quas-
dam literas, quae apud Illustrissimum dominum Cancellarium Georgium 
Szelepcheny suspectae habebantur, ac proinde nullám expeditionem 
consequi potuisset imo eaedem etiam literae temporis processu a dominó 
personali Thoma condam Mikulich pro falsis et adulteratis fuerant pronun-
ciatae. Ad secundum ex proprio ore eiusdem Ladislai Listii audivit 
memoratus fatens, quod dum quidam lanio köpchiníensis Ulricus Ledl, 
certam quandam contra Ladislaum Listium controversiam movisset occasione 
incineratae molae suae, ipsum Ladislaum Listium asseruisse sic oportet 
tales tractare. Ad tertium scitu nihil sed auditu. Ad quartum audivit 
idem fatens ex ore castellarii arcis posoniensis domini Kapussi, quod vice 
quadam in memorata arcé Ladislaus Listius eidem dominó Kapussi infec-
tum vinum afferi curaverit, cujus aliqua parte epota moto subitaneo 
vomitu eundem potum ejecit. Ad quintum idem fatens dum in anno 
1661. die decima octava martii Viennam certi sui negotii causa evadisset, 
cum duobus serariis peregrinantibus, quorum unus in Curru narravit, quod 
cum Ladislao Listio fuerit in circulo, lectas vero ibidem congurationes 
-non intellexisse, alia puncta ex auditu. 

Tertius testis Agilis Georgius Szeleczky ann. circiter 30. juramento 
mediante fassus est, quandam foeminam nasu diminutam in finem uti 
suspicabantur exercende magiae per Ladislaum Listum in arce Köpchin 
asservatam fuisse. 

Quartus testis nobilis Ulricus Lidl ann. 56. juramento mediante 
fassus est, ad punctum primum se nihil scire sed ex auditu. Ad secun
dum dicit ex relatione Cuiusdam Dussich Georgii Pratner aliter Gersten-
stingel et loannis Riebstein intellexisse, quod Ladislaus Listius servitores 
praemissos, ad binas suas molas et horreum in territorio Köpchin exis
tentes succendendum ordinasset et expedivisset certa quadam ijsdem 
instrumenta de pice et alys materiis ignem foventibus constructa assig-
nando, ac demum ipsum Ladislaum Listium ob ejusce módi illatúm 
damnum cum eodem Udalrico Lidl in quadringentis florenis transegisse 
et accordasse, fatetur etiam idem Lidl, Ladislaum Listium combustionis 
unius molae tempore personaliter ad fuisse. Ad tertium dicit idem fatens 
se ex ore Joannis Riebsteini et consortis suae, Georgii Gerstenstingel et 
Joannis Korpes intellexisse dominum suum Ladislaum Listium plurimas 
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personas jugulasse et interemisse in arcé Köpchin, in quarum interemp-
tarum personarum numero moderni quoque spurii mater, quem legitimi 
fllii instar idem Ladislaus Listius foveret, ac quadam virgo Catharina 
Sebastian! Fogler privigna continentur. Ad qtiartum dicit se audivisse 
ex ore Georgii Pratner aliter Gerstenstingel, medio sui Ladislaum Listium 
potentissimo quodam veneno ipsum Ulricum Lidi interimere voluisse. 
Ad quintum idem fatens dicit se ex ore cujusdam diversoriarii in Swe-
het prope Viennam apud nigrum eqttum commorantis, cognominati 
Sturm, revera intellexisse Ladislaum Listium cum certo quodam pastore 
mago habuisse consultatione cui idem diversoriarius in secreto invigilavit 
sed intelligere nihil poterat. 

Quintus iestis providus Sebastianus Fogler castellanus interioris 
arcis Köpchin, ann. circiter 56. juramento mediante fassus est, se per 
Ioannem Riebstein ex commíssione Ladislai Listii in quoddam conclave 
introductum, ibidenique per eundem Riebstein vi quasi compulsum et 
inductum fuisse, ut sumpto ad manus suas certo veneno, illoque Joan-
nem Fischer teloniatorem Posoniensem interfícere conaretur, de caetero 
nihil seit. 

Sextus testis nobilis Georgius Abhortis ann. 35. in Köpchin 
habitans juratus examinatus fassus est, ad primum ex ore Ladislai 
Listii audivisse dum in servitiis ejusdem fuisset, quod omni arte etiam 
falsificatione literarum et imitatione sigilli, idem Ladislaus Listius domini 
sui patruelis Joannis Listii pecuniam Viennae in deposito habitam ad se 
recipére conabitur. Ad secundum palám audivisse Ladislaum Listium 
molas Ulrici Lidi igne consumi fecisse, et ad ejusmodi damnum cum 
eodem Lidi, in certa summa pecuniaria transegisse, complices verő faci-
norum suorum fuisse asserit, Joannem Riebstein, Georgium Gerstenstingel 
et Joannem Dobrogassi, ejusdem Ladislai Listii servitores. Ad tertium 
dicit idem fatens ex ore Riebstein consortisque suae, et Georgii Gersten
stingel revera audivisse Ladislaum Listium, homines quam plurimos inte
remisse in arcé sua Köpchin signanter verő binorum quorundam spuriorum, 
quos legitimorum filiorum instar habuit, et etiam num unum de ysdem 
foveret, nomine Georgium, matres, postea quandam pastorem porcorum 
Ín quo robur veneni experiri voluit item villicum suum, una cum con-
sorte, ac insuper aliam etiam suam allodiatricem, in domo pistoria prae-
fatae arcis Köpchin per Ladislaum Listium jugulatos et enecatos fuisse, 
produxitque Sebestiani Fogler privignae manum unam in specie, cujus 
caro calce fuerat absumpta. Ad quartum dicit idem fatens, se per Ladis
laum Listium eo tum servitorem suum, cum certis quibusdam pixidibus, 
seu scatulis annulari sigillo obsignatis addicto quodam ab eodem Ladislao 
Listio sibi recipe pro conficiendis quibusdam medicamentis Krakoviam 
fuisse expeditum, quod recipe dum in diversione Kismarkiensi apothecario 
demonstrasset, qui agebat attrocissima esse venena de quibus Ladislaus 
Listius medicamenta sibi confici postularet, quae etiam pixides in specie 
coram nobis sunt prodüetae et assignatae. Praeterea idem fatens audivit 
ex proprio ore Ladislai Listii, quod praetextu praeservationis contagionis 
pestiferae dominum Joannem Listium et filios suos, veneno interimere 
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voluisset inquiendo. Te bestye fattyú kurvqfi, ha eljártál volna igazán 
az recipe dolgában most nagy emberré lehettelek volna tégedet. Ad 
quintum dicit idem fatens ex proprio ore Ladislai Listii audívisse, quod 
demones in quadam arcé deserte Leányvár vocitata, idem Listius conju-
rasset circulosque etiam num apparentes efformasse et quod ad ejus 
módi cönjurationes doemones ín pileum per Ladislaum Listium extensum 
pecunias imposuissent, inquiendo idem Ladislaus Listius se summe delec-
tari, in rebus magicis et lectione Cornelii Agrippae,. praeterea vidit 
idem fatens super certo gladio evaginato ad mensam posito et velis 
obducto de commissione Ladislai Listii sacrum fuisse celebratum medio 
cujusdam saecularis Sacerdotis, de quo idem Ladislaus Listius asserebat 
gloriabundus: Iste sacerdos pro duobus, iribus talleris, omnia facit. 
Ad sextum dicit se dominó vice comiti Mosoniensis Melchiori Kerekes, 
duos ejusdem Ladislai Listii ephebos adduxisse et statuisse, quod idem 
Listius more sodomitico attentasset, 

Septimus testis generosus dominus Melchior Kerekes vice comes 
comitátus mosoniensis ann. 54. sub juramento fassus est annis superio-
ribus diversas personas, signanter quendam Conradum olim Chyrulgum 
Köpcsiniensis eundem vice comitem accessisse, exhibuisseque certas piru
lás per Ladislaum Listium de pestiferorum hominum sanguine et alys 
materys venenosis fieri curatas, quarum solo fumo homines enecari posse 
asseruisset. Ad primum ex auditu. Ad secundum dicit ex Joannis 
Riebstein ore intellexisse, quod idem Riebstein cum Ladislao Listio dominó 
suo ad molam Udalrici Lidi in territorio Köpchin existentem perexerunt 
eandemque certis instrumentis piceis et sulphureis ad asseres Molae 
applicatis, incinerassent, cumque instrumenta in specie nobis sunt exhi-
bita. Ad tertium ex auditu habere praeter reliquas personas etiam 
cujusdam Sebastian! Fogler privignam Ladislaum Listium interemisse, 
rationeque cujusdam privignae sub proximae . praeterita regni diéta per 
dictum Fogler Uitricum contra Ladislaum Listium quaerimonia instituta 
fuerat, sed postmodum cum eodem Fogler ne regno ulterius de super 
conqueratur idem Listius concordavit. Ad quartum praeterea idem fatens 
retulit sibi ante triennium per Udalricum Lidi et Georgium Gerstenstingel 
conquestum fuisse, quod idem Ladislaus Listius, dictum Georgium Ker-
stenstingel ad occidendum veneno Udalricum Lidi expedivisset, quod 
toxicum b labeisen lue tel vocitabatur, nobisque in specie assignatum. 
Ulterius idem fatens asseruit Joannem Riebstein dixisse, quod Ladislaus 
Listius eundem Joannem Riebstein eo tum servitorem suum cum quadam 
amphora veneno repleta ad curiam ejusdem fatentis Chunensem expe
divisset, commitando eidem ut amphoram praemissam in puteum ad 
quam magna pars loci illius coneurrit, injiceret, aquamque inficeret, 
dicendo idem Listius si aliter ipsum vice comitem Kerekes perdere non 
possum, hoc modo illum interemptum volo. Ad quintum nihil seit nisi 
quod idem fatens viderit quandam Attestationem Carnificis Viennensis 
in qua continebatur, quod Ladislaus Listius eundem carnificem ad domi
num Joannem Listium et filios suos arte magica enecandos instanter 
sollicitasset. 
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Octavus testis nobilis Blasius Prentaller jurassor mosoniensis 
com-iíatus ann. quadraginta sub juramento fassus est. Ad primum audi-
visse palám Ladislaum Listium, contra Stephanum condam Sibrik falsas 
confecisse literas et sigilla, Üsdemque usu fuisse in judicio, praeterea 
vidisse quasdam Literas obligatorias Stephani condam Listü non nihil 
suspectas, quarum vigore dominus Joannes Listius non ita pridem ipsi 
Ladislao Listio solvere debuerat 9000 flór. eaedem autem suspectae 
ütterae, ubi cum alys cujusdam Stephani condam Listy genuinis obligato-
riis fuissent comportate, magnam animadversisse et in subscriptione 
sigillo difformitatem. Ád secundum ex auditu habere molas Udalríci 
Lidi D. Ladislaum Listium succendisse, audivisse etiam ex ore Ladislai 
Listü, ipsum vice quadam prandio accumbentem, contra suam majesta-
tem, haec verba . , Bár föl ne tegyen az római, császár az török 
fényes portával. Ad tertium nihil. Ad quartum dicit se per Ladislaum 
Listium eotum dominum suum Posonium, ad rubrum, Cancrum appo-
thecam pro adferendo mercurio sublimato alias veneno missum fuisse, 
sed non reperit, ad quod agebat Ladislaus Listius se libenter aliquid 
eodem mercurio experiri voluisse. Ad quintum dicit idem fatens se cum 
nigromantico illó, qui apud dominum Comitem Palatinum Posonii deten-
tus fuerat, locutum fuisse et ex eodem quaesivisse, quidnam egisset, 
cum Ladislao Listio, cui respondit, committente dominó Ladislao Listio 
tempore nocturno ad benedictum cereum accensum, Spiritus conjurare 
ex libro quodam, praeterea ipsi fatenti per Ladislaum Listium dátum 
fuisse, quendam librum magicum ad describendum, cujus diabolicas 
praxes, dum idem fatens advertisset, describere verebatur, excusando se 
germanicam ignorare scripturam. Occasione aliarum magiarum et malitia-
rum retulit se ad recognitionem et examinationem cujusdam Georgii 
Fersen parochi condam Köpchiniensis. 

Nonus testis providus Joannes Leopold 61 . ann. domíni Joannis 
Listü teloniator in Köpchin juramento mediante fassus est, ad primum 
ex auditu vulgari. Ad secundum rumorem communem fuisse, quod 
Ladislaus Listius oppidum Köpchin non ita pridem conflagratum incendi 
curaverit, quod quidam famulus domini Joannis Listü incendio obvians, 
et illud subire volens per famulum Ladislai Listü fuisset vulneratus, 
unde praesumebatur authore Ladislao Listio incendium fuisse factum. 
Ad tertium dicit se ex ore Joannis Riebstein et consortis suae perce-
pisse Ladislaum Listium plurimas personas occidisse, quorum cadavera 
nonnulla in cellario arcis Köpchin essent recondita. 

Decimus testis Sebastianus Czeller ann. -50. antea pistor ejusdem 
Ladislai Listü juratus et examinatus fassus est, ad primum et secundum 
nihil seit, ad tertium dicit se die quodam sabbathi dum aream arcis 
purgasset, invenisse Caput seu craneum humánum in fimo abseonditam. 
Praeterea nihil. 

Undecima testis honesta Ursula Czeller praefati fatentis consors, 
annorum circiter 62. fassa est sub juramento Ladislaum Listium certam 
quandam foeminam nasu diminutam penes se servasse, quam sagam 
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suspicabantur, eandemque lautissime tractatam et de nocte per parvam 
quandam et extraordinariam portulam arcis Köpchin emissam fuisse. 

Duodecimus testis Valentinus Auersperger ann. circiter 16. sub 
juramento fassus est. optime recordari, ante quinque circiter annos se 
per Ladislaum Listium pro missione rubrarum vestium pollectum et 
persvasum fuisse ut permitteret ungues pollicum suorum certa nigra 
tinctura ungi, quos ita cunctos praelegente Ladislao Listio conjuratione 
quadam et ipso fatente repente intueretur, qui fatens praemissa exequendo, 
vidit in pollicum suorum unguibus effigiem beatae mariae virginis et 
daemonis prouti pingi solent, item per Joannem Riebstein et Ladislaum 
Listium idem fatens in cellarium Arcis Köpchin deductum fuisse, ibidem-
que intra pedes ejusdem fatentis unam albam columbam erupisse, in 
quam territus pedibus insiliens disparuit. 

Decimus tertius testis Wolffgangus Tensenrieder civis viennen-
sis ann. 70 sub juramento fassus est, dum Ladislaus Listius coram viris 
authenticis certam quandam fictam et larvatam personam loci veri Ten
senrieder substituisset et praesentasset, assignando eidem substitutae 
fictae personae certas literas imitatione syngraphae et sígilli veri Tensen-
riderii per Ladislaum Listium confectas, cassationemque geminarum quo-
rundam litterarum obligatoriarum per Ladislaum Listium ipsi Tensenrie-
dero datarum continentes, per omnia esse falsas, tum ex eo quia nullás 
unquam idem Tensenrieder cassatorias dedisset Ladislao Listio tum etiam 
ideo, quia die illa tota quem dátum praemissarum fictarum cassatoria-
rum continerent, fuisse ad ripam Danubii viennensis poma vendens. Ad 
secundum ex auditu. Ad tertiwm dicit idem fatens per Joannem Rieb
stein moderni, quem Ladislaus Listius, instar sui veri filii alit, matrem 
nomine Agnetem fuisse Vienna in Köpchin deductam, ibidemque pos't 
aliquod tempus ipsam Agnetem praemissam spurium in praesentia ipsius 
Tensenriederü imo eodem etiam vices obstetricis subeunte reperisse par-
tusque per eundem Tensenrieder in lectum Ladislai Listii consortis Evae 
condam Keczkés Puerperium simulanti deportasset. 

Decimus qitartus testis nobilis Cyprianus Jager J. v. candidatus, 
annorum triginta viennensis juramento mediante fassus est ex sincera 
relatione Leonarda Bellin, Ladislai Listii condam Chymici habere ipsum 
Ladislaum Listium in praesentia ejusdem Chymici sui, adulterinas et 
falsas confecisse litteras et sigilla, subscriptionemque aliarum efformasse 
in sui commodum, aliorum verő gravem oppressionem Literas expedito-
rias quoque occasione summa pecuniaria Domino Tensenrieder per domi
num Ladislaum Listium debita esse falsas, quarum falsitatem agnovit 
idem fatens ex dato expeditoriarum, siquidem illa die tota quo eaedem 
emanatae fuissent Tensenriederum ad ripam Danubii poma vendentem, 
continuo vidisset et observasset. Ad secundum ex auditu. Ad tertium 
fassus est in sui praesentia Ladislaum Listium eo tum dominum suum 
certam quandam praegnantem meretricem Barbarám Vienna in Köpchin 
adduci fecisse ibidemque masculum genuisse, quem consorti suae Evae 
condam Keczkés Puerperium simulanti Ladislaus Listius supposuisset, 
veram autem puerperam in abscondito conclavi idem Ladislaus Listius 
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aliquo tempore celasset, quam post modum in praesentia ejusdem faten-
tis, in cubiculo suo a reis Köpchin, idem Ladislaus Listius prius incon-
venienter illám tractando, laqueo collo ejusdem meretricís puerperae 
injeeto, circa horam' decimam noctis in anno 1655. tyrannice jugulasset, 
sanguine modico ex naribus ejusdem scillante ad cujus sic jugulatae, 
miserabilis personae tumulationem, ipsum fatentem aerioribus territamen-
tisr ut etiam concurrat adversisset, qui totus consternatus et metuens, 
ne et ipsi aliquid simile obveniret, juvit dictae jugulatae personatae 
cadaver pecoris instar, cum dominó suo Ladislao Listio et Joanne Rieb-
stein in certum quoddam conclave domui pistoriae contignae, ubi fossa 
jam approbata fuerat, injicere et sepelire. Audivit praeterea idem fatens ex ore 
Riebsteinii, plurimas personas per Ladislaum Listium partim veneno partim 
laqueo interemptas et jugulatas fuísse. Audivit praeterea idem fatens ex 
ore praemissi Riebsteini veluti complicis enormium facinorum cum dominó 
suo Ladislao Listio patratorum, quod idem Ladislaus Listius certum 
quendam seribam suum nomine Joannem, variis pollicitationibus ad ve
neno enecandos d. Joannem Listium et filios suos inducere et commovere 
voluisset, sed idem seriba tantum scelus patrare horrescens, omisit, ideo 
circa possessionem Gattam in comitatu mosoniensi, ex commissione 
Ladislai Listii medio Joannis Riebsteini et Georgii Abhortis servitorum 
suorum fuerat trajectus et interemptus. Item certum quendam suum 
porcorum pastorem, idem Ladislaus Listius ad experiendam vim et robur 
mercurii sublimati Vienna de apotheca rubri caneri, per memoratum 
Cyprianum, állati, interemit. Intellexit praeterea idem fatens ex ore 
Joannis Riebsteinii, posterioris spurii matrem Agnetem, per Ladislaum 
Listium Joannem Korpes et alterum Joannem Riebstein servitores suos 
strangulatam fuisse; audivit etiam idem fatens a praelibato Joanne Rieb
stein, cujusdam Sebastiani Fogler privignam Catharinam, ac etiam prae-
nominatorum duorum spuriorum matres, et aliam quoque meretricem 
Elisabetham cujus pariendam prolem masculam consortis suae Evae 
Keczkes dolose supponere intendebat, sed ob passum abortum pari 
modo jugulatam fuisse. Ad sextum idem fatens recognovit Ladislaum 
Listium in praesentia sua certos circulos in quadam arcé deserta prope 
Köpchin formasse, ac in ijsdem quosdam Astarot et Lenoch demones 
adjurasse, item super quadam franea nuda in cujus una parte Agla ex 
altera On nominata fuerant expressata et super ejusmodi franea velis 
abducta, in suo Hypocausto sacrum celebrari curavit, eidem sacrificio 
ipso fatente administrante. Praeterea idem Ladislaus Listius summopere 
sacro sanctam Eucharistiam affectabat, coram hoc fatente dicendo si 
habuero Eucharistiam sacram in circulo producam et dicam: Si hi es 
deus, sicut Deus es, et ego credo te esse deum, et si verus Deus es, 
siquidem falsus esse non potes, sic conniveas operi meo. Paulo post 
idem Ladislaus Listius gloriabatur coram memorato Czipriano servitore 
suo, se optatam Eucharistiam obtinuisse a sacerdote, eandemque in cir
culo circa Nikelsthall produxisse, sanguineque suo proprio subseriptam 
singrapham, extra circulum doemoni objecisse, quam quia Daemon abri-
pere recusasset, ideo pigrum doemonem idem Ladislaus Listius esse asseruisset. 



AbATTÁR. • 40? 

Decimus quintus testis nobilis Adamus Muntz, medicináé Doctor 
Viennensis ann. 37. jur. examinatus fassus est, ad primum certas literas 
obligatorias a Ladislao Listio in recompensum servitiorum et aliorum 
respectum sibi datas, tempore judiciarii revisionis alias ad instantiam 
domini Vandelini condam a Schlosperg contra Ladislaum Listium circa 
territórium KÖpchin motae et suscitatae in specie medio cujusdam nobi
lis productas, annihilare conatus fuerat producendo idem Ladislaus Lis-
tius, coram prothónotario Petro Alvinczy earundem falsas Cassatorias, 
cum tarnen defacto in specie priores litterae Ladislai Listii originales 
prae manibus fatentis existerent, et idem fatens nunquam easdem cassa-
verit. Ad secundum et tertium ex auditu. Ad quartum fassus est se 
per Ladislaum Listium sollicitatum fuisse, ut quendam Judeum in allo-
dio Köpchiniensis anseres nutrientem, in quo vim veneni experiri desi-
derabat, anatomizaret, cujus maügnae postulationi idem fatens dissensit, 
petiit idem Ladislaus Listius a memorato fatente talia veneria,, qüae 
lente et sine quodam modo sensu hominem enecarent, ideo quia idem 
Ladislaus Listius intenderet quendam turcam bassam christianitati pluri-
mum infensum, veneno interficere, qui doctor et fatens dolum et mali-
tiam Ladislai Listii ignorans, Christianitatis bono favore volens, libros et 
venena varia ipsi Ladislao Listio praescripsit praecipue inter reliqua 
quandam herbam venenosissimam Napelhim dictam, quam in montibus 
Nivalibus idem Listius colligit et collectam medio Chymici sui Leonardi 
Beilin temperari fecit. Item ex relatione primo Joannis Riebsteini et 
post ipsiusmet Ladislai Listii consoriisque suae Evae condam Keczkes 
habere, dictum venenum in occisionem Joannis Listii et filiorum suorum 
veluti Lutheranorum et ecclesiae catholicae adversantium ordinatum et 
dispositum fuisse; praeterea sollicitavit idem Ladislaus Listius ab eodem 
fatente, formosam meretricem in loco quo dominus Joannes Listius diver-
tere et condescendere consvevit collocandam, quatenus idem Joannes 
Listius ejusdem meretricis illecebri amore inflammatus, per eandem de-
mum ex improviso evivis tolleretur, et in ejusmodi patrandi homicidii 
poenitentiam et satisfactionem eidem fatenti peregrinationem cellensem 
cum confessione . Ladislaus Listius commendavit. Item audivit idem 
fatens ex ore ipsius Ladislai Listii consortis Evae condam Keczkes, 
ipsam multas magias probasse ac etiam Bufones in omnium 
diabolorum nomine, ad domini Joannis Listü interitum confregisse, 
illosque sub limitibus portae per Joannem Listium frequentatis et 
transitis sepelivisse ac tumulasse. Plura circa ejusmodi matériám ex 
auditu. 

Decima sexta testis honesta foemina Margaretha Hanakerin 
Hamburgensis, annorum septuäginta sex sub juramento fassa est, pue-
rum Georgium, quem Ladislaus Listius instar veri sui filii modo alit et 
fovet, cujusdam meretricis viennensis in Köpchin deductae esse spurium 
et Evae condam Keczkes, domini Ladislai Listii consortis Puerperium 
simulanti suppositum, imo etiam ad ficti ac dolosi puerperii, omnimoda 
tollendam suspitionem debuit eadem fatens matériám sanguineam de 
puerperis aiioquin profluere solitam circa lectum ejusdem fictae puer-
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perae Evae condam Keczkés diffundere. Quod eadem fatens summa cum 
inpatientia et exceratione fuerat executa. 

Decimus septimus testis agilis Georgius Pratner aliter Gersten-
stingel subditus domini Walterskiercher in Penker commorans, adjuratus 
et examinatus fassus est, ad primum se nihil scire. Ad secundum dicit 
ex commissione Ladislai Listii medio fatentis et Joannis Riebsteini veluti 
servitorum suorum molam Udalrici Lidl fuisse succensam, praeterea idem 
fatens per Ladislaum Listium dominum suum, ad incinerandum horreum 
Köpchiniensem Udalrici Lidl omnis generis frumento repletum, adhortatus 
et expeditus fuerat, dicendo idem Ladislaus Listius Udalricum Lidl eo 
usque damnifícari debere donec non defatigetur, et noli timere, comes 
sum, contra nie fateri non poterit, damnificatus Lidl vel rustici hocce 
opus cognoscentes, neque vos capere audent, sed ad impensionem petére 
debent et ego judex tunc ero, neque etiam palatínus mihi obesse 
poterit, quia sum talis comes qualis ille, talibus idem fatens et alii 
servitores Ladislai Listii animati in actu incinerationis processerunt, simi-
liter etiam idem fatens dicit, se et alios Ladislai Listii servitores in 
Catha fractura vesperi, ad pascua Köpchiniensis per eundem Listium 
fuisse expeditos ad occidendos ibidem boves Udalrici Lidl. Ulterius idem 
fatens dicit se ex ore consortis Joannis Riebstein audivisse, per Ladis
laum Listium Sebastiani Fogler privignam in domo sua, dum lectum 
Ladislai Listii stravisset, nihilque adveniri sibi imminere formidasset, 
quodam funiculo repente strangulatam esse. Ejusdemque corpus ex An-
gue in certum locum ad formám limacis versus tectum extructum posuis-
set cinere et calce idem cadauer contegendo. Fassus est praeterea idem 
Georgius Gerstenstingel alias Pratner, per Ladislaum Listium ad interfi-
ciendam venenoque extinguendam Joannis Riebsteini consortem et Udal
ricum Lidl ipsum fatentem missum et destinatum fuisse, quod venenum 
in praemissorum necem ipsi fatenti per Ladislaum Listium assignatum, 
dominó vice comiti Mosoniensis Melchiori Kerekes assignavit: Erat etiam 
idem fatens cum Joanne Riebstein ad occidendum quendam Joannem 
Fischer per Ladislaum Listium serio ordinatus et exmissus, praeterea 
idem fatens asserebat, quod Ladislaus Listius eundem fatentem in Klos
terneuburg prope Viennam habitum, ad quendam lictorem ibidem com-
morantem, alias nominatissimum magum expedivisset, quatenus idem 
magus arte sua diabolica Joannem Listium cum filljs suis enecare vellet, 
sed quia idem lictor et magus e vivis decessisset, pro inde ipse fatens 
Carnificem Viennensem nomine Nicolaum, pro effectuanda ipsius Ladislai 
Listii malitiosa intentione requisivisset, sed idem Ladislaus Listius per 
memoratum carnificem qualiter elusus fuerit habetur in fassione ejusdem 
Carnificis, prothocollo Viennensi inserta; his magis enormia scelera, vin-
dictam dei summe irritantia et per homines cum erectione pilorum 
obstupescenda, dicit idem fatens dominum fiscum ex Joanne Riebsteini 
et consorte sua, veluti ejusdem Ladislai Listii omnium facinorum suffi-
cienter intelligere posse, quemquidem Joannem Riebstein, regius coram 
dominó Capitulari libenter examinasset, sed idem Riebstein ejusmodi regii 
hominis pro attestatione facienda requisitioni et palatinali mandato obtem-
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perare neglexit, ex eo quod idem Joannes Riebstein, jam semel coram 
Excellentissimo Comite Palatino fatenda fassus fuisset. 

Super quorum quidem testium fassionibus et attestationibus ac 
rescitae veritatis praemissorum seriem ad fidelem annotatorum hominis 
palatinalis et nostri testimonii relationem praesentes literas nostras attes-
tatorias testimoniales memorato exponenti jurium suorum futuram ad 
cautelam necessarias, sub sigillo nostro Capitulari usitato et authentico 
extradandas duximus et concedendas. Datum feria quinta proxima post 
Dominicam jubilate. Anno domini 1661 praenotato. (L. S.) Lecta per 
lectorem. 

(Országos Levéltár N. R. A. fasc. 178. nr. 11.) 

XVII. 

Leopoldus dei gratia electus Romanorum Imperator, semper augus-
tus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. Rex. 

Spectabilis ac magnifice syncere nobis dilecte. Intelligimus fldelita-
tem Vestram occassione proxime futurorum extraordinariorum Judiciorum, 
in civitatem videlicet nostram Posoniensem, pro vigesima tertia praesentis, 
ac alijs immediate subsequentibus, ejusdem mensis diebus per vos indic-
torum et celebrandorum, inquisitionem quoque illám, juxta articulum cen-
tesimum duodecimum, novissimae diaetae Posoniensis contra fidelem nos-
turum spectabilem ac magnificum Comitem Ladislaum Liszthius de 
Keöpchin, institnendam inchoare et peragi facere velle. Cum autem nos 
idem negotium, certis ex rationibus, pro hac vice omnino suspendendum 
et in alium tempus differendum esse velimus: fidelitatem vestram harum 
serié benigne requirimus, clementer mandantes, quatenus intellecta hac 
benigna et omnimoda voluntate nostra eidem se se eo, quo par est modo, 
accomodare velis. Rem nobis in eo gratam est factura. Cui in reliquo 
solita gratia nostra Caes. et Regia benigne propensi manemus. Datum in 
Castro nostro Laxemburgh die secunda Mensis May. Anno domini 1661. 

Leopoldus mpr. Georgius Szelepcheny. m. p. 

Archiepiscopus Colocensis. 

Kívül: Spectabili ac magnifico Comiti Francisco Wesseleny de Hadad per-
petuo in Murany, Regni nostri Hungáriáé Palatino etc etc. 

(Országos Levéltár Wesselényi féle iratok) 

XVIII. 
Urtl oder Sentenz. 

So über denn herrn grafen Ladislaum Listium wegen dess von 
ihme vorbey ganngen falschen müntzen durch den löbl. Statt magistrat 
alhier geschöpfet worden. 

Ratschlag. 
Darumb gesagt unnd solle herr graf Ladislaus Listius mit dem 

schwert vom leben zum todt hingericht werden, benebens sein haab 
unnd güet der röm. kays. majest. unserem allergnädigisten herrn unnd 
lanndts fürsten etc. haimb gefallen sein. 
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22. decemb. 1661. 
Dess alheisigen kays. Statt unnd lanndtgerichts gehorsambliche 

überraichung. 
Innvermeltes delinquenten, wegen fürganngener falscher müntz 

gethanne unnd geschöpfte khanntnuss betreffender 

Regierungs ratschlag. 
Dem kays. stattgericht ex offo widerumben hinaus zugeben, unnd 

will regierung invermeltes urtl den Ladislaum Listium betreffend aller
dings confirmirt haben. 

Collat. und mit dem bey des kay. Stattgerichts Canzley verhan-
denen original allerdings gleichlauttendt. Actum Wien den 16. februarii 
Anno 1662. 

(L. S.) Caspar Willner m. p. 
kays. schranner Schreiber. 

(Orzságos Levéltár. N. R. A. fasc. 104. nr. 5. Megvan latin fordításban is.) 

DR. KOMÁROMY ANDRÁS. 

FÁBIÁN GÁBOR LEVELEI ÉDES ALBERTHEZ. 
(Hatodik és befejező közlemény.) 

XXIII. 
Arad, octob. 31. 876. 

Szerelmes Albertem ! 
Silány szüreteden, hiszem, eddig átestél, s ha másért nem, csupán 

búfelejtésért is a Múzsákhoz ismét visszatértél. Azért merek neked 
Múzsám egy legújabb szülöttével, ide mellékelve kedveskedni, kikérvén 
iránta véleményedet. Mondd meg felleled-e benne az elégiái hangulatot 
e szellemet, s azt a változatos eszme- és kedélycsapongást, mik főképp 
s versnemnek a klasszikus költőknél, mint Tibull, Propertz és Ovid, 
kiket egész a váteskedésig követni akartam, fő jellemvonásait képezik. 
A Kisfaludy Társaság, mellynek September 27-ki ülésén, népes hallga
tóság előtt köz tetszés mellett olvastatott fel, Évkönyveiben leendő fel
vételre érdemesítette. Midőn hát ez utón a darabot már többen ösmerik, illő, 
hogy Te arról ne csak az országos hírlapokból hallj valamit, hanem, 
mint velem legbensőbb viszonyban álló, közvetlen magamtól nyerd az 
ismertetést. 

Szabó Jóska, ez a mi páratlan derék barátunk, azon protestátzióm 
dacára, hogy mostani invalidus állapotomban nem kívánom őt magam
nál látni, mert sem magam sem családom illendőn fogadni s ellátni 
képesek nem vagyunk, azzal reprotestált, hogy: de bizony csak hát 
azért is éppen most meglátogat s kitűzte egyszersmind a napot is, u. 
m. octob. 13-kát a megjelenésre s ugyanaz nap csakugyan, mindnyájunk 
nagy örömére személyesen compareált is. És e rég várt találkozás mind 


