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ALVINCZY PÉTER ÉLETÉHEZ, * 
(Kassa városa jegyzőkönyveiből.) 

Az itt való magyar praedicator Alvinczy Péter uram die 13. Sep-
tembris (1610?) fedvén az praedicálló székből az közönséges vétkeket 
és az többi között az vráslásokat és ördöngoseket, jelenté ő Kegyelme 
nagy panaszolkodas szerint, hgy ő kegyelmét is keverték belé, hogy az 
féle bájosoknak segítségével maga, házanépe élt volna; azokáért magna 
cum commotione protestálván felőle, az magistratust az Ur Istennek széki 
eleibe citálta iterato két izben is, hogy az háza népét és szomszédit 
reá eskütetvén, végére menjen és ha valakit, akár magát, abban éri, 
nem csak szokott méltó büntetéssel, hanem tízképpen büntetessék. Ez 
dolog igy lévén, mint hogy ez nagy és hallhatatlan dolog, deliberáljon 
az nemes tanács e felől, mit kelljen erről cselekedniek. Deliberatum: 
Cognoscatur causa tarn zelosae citationis ex domino Peiro et moneatur 
ne temere tales protestationes ex suggesto faciat. Si quod habuerit contra 
quempiam, aut deprehensus fuerit aliquis in tali praestigioso scelere, 
animadvertetur in eum pro merito. Petrus advocatus ad dominum 
iudicem dixit, se per relictam Paisgyartho de facto eo insimulatum, 
quod ipsa femina accersita significavit, se ex pithonissa cigana ea habere, 
ex Balthasari vaidae conjuge, quod se rogatam aiebat, apud Alvin-
czium, ut foecunditatem coniugis eius annualem inhiberet et hoc pacto 
volebat fidem facere sibi, quod popsit suos et liberos a morbis quibus-
dam obnoxiis liberare. Sic res cognita, domino Alvinczio prosequendum 
relicta est et monitus est, ut parcius deinceps in similibus casibus procederet. 

1611. 26. Mártii. Alvinczy Péter uram biró uramnál jelentette, 
hogy az magyar mester Matthaeus Zepsy2 beteges állapotba itt lévén 
azótától fogva, hogy itt lakott más alkalmatosságot várna ha Isten 
valahonnét praedicátorságra való hivatalt matatna neki, azért úgy 
kívánná, hogy ne volna astrictus szintén annyira az városhoz, mint 
ennek előtte, hanem lehetne szabad elmenetele minden holnapba avagy 

\ csak másodba, az mikor occasiója találkoznék, hogy szabadon elmehetne. 
Most is jött onnan felől egy tudós ember, kinek három felé is hivatalja 
volna, azt is commendálja Alvinczy uram és mondja, hogy jó volna 
megmarasztani. -A^ért az nemes tanács deliberáljon felőle, mit kelljen 
erről cselekedniek. Delib.: Requiratur primum litteris ipsémet dominus 
rector, ut animum suum de permansione amplissimo senatui declaret, 
tum quid in substitutione alterius faciendum érit, tempus ostendet. 

1611, 28. Julii. Convenerat senatus extraordinarie in curia. Mivel
hogy palatínus urunk synodust és gyűlést hirdetett ad 1, Augusti 
Zebenre, holott kiváltképpen az religióról tractalván, superintendenseket 
és püspököket választanak communi consensu az szabad városok, az kik 
confoederatusok és azok mellé convocáltatta ő nagysága az Sáros vár
megyét és Zepest és azokban való főfő tudós embereket és 24 királyi 
városokat az Szepességben, kívántatik, hogy az mi praedicatorink is 

1 Lásd XIV. 112. s köv. XVII. 243. 1. 
2 Szepsi Laczkó Máté. 



ADATTÁR 103 

mind az három nátiójának felmenjenek és jelen lévén az többivel, az 
régi confessionkat, melyet multis iam retro seculis kegyelmes királyink
nak engedelméből vallottunk és propugnáltunk, megcomfirmáljuk és kezünk 
írásával megerősítsük. De az két magyar praedicator Petrus Alvinczy 
és Emericus Rosos Kechkemétt, minthogy onnan alól az Tiszántúl való 
senioroktól függnek, azok fraternitásához kötelesek, nem akarnak fel
menni, hogy az többivel együtt valamit ott végezzenek. Méltó annak-
okáért, azokat előszólítván, megérteni ratiókat, mely okokért nem akarnak 
•ez indicta synoduson velünk egyetemben compareálni. Mert ha az mint 
praetendálják, az augustana confessiót és abból való kiszedegetett bizonyos 
articulusinkat, az melyeket mi követjük és az mi eleink is subscribáltak 
•azoknak, ha mondom, azt javalják és acceptájják és készek annak sub-
-scribálni, az mi fraternitásinktól is és contuberniumtól nem illendő, hogy 
-elszakasszák magukat és absentálják. Mert így suspectussá teszik magokat 
calvinismi, az mely hír addig is az római atyánkfiainál igen kiterjedett, 
hogy ecclesiánkba scissio vagyon és calvinisták az magyar praedicatorok, 
az confoederatus városok is nehézséget concipiálnak ellenünk, sőt ő felsége 
is az mi kegyelmes urunk és királyunk indignál és palatínus urunk is 
nem jó kedvvel néz érette bennünket, hogy scissiónak és eretnekségnek 
seminariumot és fészket tartunk. Ezokáért ezeket hogy praecaveáljuk, 
^lőhíván praedicator uraimat, mentségeket és akaratjukat meg kell érte
nünk. Accersiti dominus Petrus et dominus Emericus se resolverunt: 
Mivelhogy az oda alávaló seniortól függnek és annak hittel kötelesek, 
máshová nem obligálhatják magokat és ha egyéb lehetne benne, ők az 
synodusra nem mennének, mindazáltal ne láttassanak ők valami vesze
delemre és változásra, az kit miattok invehálhatnának az pápa katonái, 
az magistratusnak engedvén, fölmennek, de cum ea protestatione, hogy 
ők sem seniort nem vállasztanak, sem püspököt, alája sem adják magokat, 
az liber concordiaenek sem subscribálnak, hanem az mint ezelőtt is 
declaralták magokat, hogy ők az odavaló magyar praedicatorokkal 
tártnak az contuberniumot, de az öt szabad városnak confessióját accep-
tálván, annak örömest subscribálnak, az szerint is akarnak, az mint e* 
kedig tanítani. Delib. Quia non evidens negotium est in crastinum 
convocata communitas inclyta mutuo consultabunt et quod tutissimum 
videbitur deliberabunt ac effectui dabunt. 

1611. 29, Julii. Convenit in curia senatus cum communitate ad 
•decidendum negotium concionatorum Hungaricorum ratione synodi ut 
ad senatus requisitionem illuc abeant. Decretum communi suffragio, ut 
•compareant et articulis civitatum liberarum, quos semel approbarunt, 
-subscribant. 

1612. 28. Maii. Senatus et communitas fűit in curia simul. Decreta 
4. Orgonát az fele község kívánja, hogy megcsináltassák, némelyek azt 
mondják, hogy nem szükséges, némelyek admittálják, ha az magyar 
praedicator oknak ellene nincsen; minthogy Reyner uram fi. 300. igért 
reá és többen is egynéhányan jó ákaratjok szerint subsidiumot. 

1612. 18. Septembris.! Matthaeus Sepsi rector ungaricus instat pro 
<lemissione, si quidem ab Erdő-Beniensibus ad officium ecclesiasticum 
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vocatus. Deliberatum: Dimittatur et in locum ipsius vocetur Albertus 
Molnár Szencziensis, iam Hannoviae commorans. 

1612. 18. Septembris. Iudiciarius (t. i. dies). Adhuc. Pro _Michaele 
et Georgia_JZegedy priores reverendi, egregii ac prudentes intercedunt~ 
Dominus concionator Petrus Alvinczi multis verbis peroravit in summa: 
Ezek, úgy mond, az Zegedi Mihály és György megestenek, véttettenek,. 
nem tagadják, megvallják vétkeket, eseteket, de könyörögnek az Istenért, 
mi is intercedálunk érettek, tekintse meg kegyelmetek az emberi gyarló
ságot, hogy nem lehet senki vétek nélkül, ki ma rajtok esett, holnap
máson eshet, az famíliának méltóságát az szegény maradékokat és. 
affinitásokat és legyen kegyelmességgel nekiek, summo iure et vigore 
iuris ne procedáljanak vélek, valamit reájok vetnek valami büntetést 
rendelnek nekiek, mindenképpen subjiciálják magokat, csak hogy summo-
iure ne procedáljanak vélek és ha lehet, törvényt se mondjanak, hanem 
kegyelmezzenek meg nekiek. 

1613. 16. Septembris. Alvinczy uram az Reiner uram házát akarja 
megvenni az mészár utcza szegletén. Delib.: Ha az becsületes tanácsot 
suo modo requirálja felőle, meg engedik venni. 

1615. 5. Februar. Supplicatoria. Herr Alvinczy Peter ungrischer 
praedicant allhier hat umb das Bürgerrecht angehalten, dabei nebens 
sein Geburtsbrief eingereicht. Deliberatum: Ist ihm aufgegeben; hat 
nichts zahlen. 

Berzeviczi Judith levele Tánczos Pál kassai bíróhoz. 
Szolgálatomot ajánlom Kegyelmeteknek, mint nekem jóakaró 

uraimnak. Istentől kívánok Kegyelmeteknek minden kívánsága szerint 
való sok jókat, jó egésséget boldog szerencsékkel megadatni. Értem az 
Kegyelm. levelét, melyben Kegyeim. írja, hogy urunk ő felsége Kegy.-nek 
serio parancsolja, hogy Iszdenczy Islvánnál való adósságomnak ötszáz 
aranyát Alvinczy Péter uramnak exigálván, adna Kegyelmetek. Nem 
tudom hóT adott volna Alvinczy uram énnekem, nemhogy ötszáz aranyat, 
de csak tíz pénzt is, az mellyel én adós volnék, ország törvénye szerint 
tegyen adóssá, akár Alvinczy uram s akár más s kezébe azután fizetnem 
kell, ha adós vagyok Alvinczy uramnak, hiszen vagyon énnekem vár
megyém, nem szükség volt volna sem urunkat ő felségét, sem kegyel
meteket ő kegyelmének ily mód nélkül búsítani, holott egy pénzzel sem 
vagyok adós, tegyen adóssá ő kegyelme, mutasson reversalist (?)• 
Iszdenczy uram adóssága nélkül megfizetek én, nem kell urunkat ő felségét 
azért búsítani, vessünk számot ő kegyelmével, hová tette az ötezer 
aranyat, melyről ő kegyelmének reversálisa nálam vagyon most is; 
hogy penig ő kegyelme azt mondja, hogy az idvözült Boczkai István. 
urunk hagyta ő kegyelmének testámentomban, mutassa ő kegyelme, 
hogy mi reánk sónál az testálás, kit nem remélem hogy ő kegyelme 
feltaláljon, ő kegyelmének deleálta (?) l s bontotta fel is az testamen-

1 Vagy : testálta ? 
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tomot, mert ha úgy lett volna, az mint az testálás volt énnekem hasz
nosabb lett volna s zsírosabb kohnyám, kit az ő kegyelmek levelével 
megbizonyíthatok, azért kegyeim, az én adósságomat imide-amoda ne 
szagassa (?), hanem az kinek én adós vagyok, megtalál engemet s meg 
is fizetek, tudom Ő felsége is oly kegyelmes uram nekem is, hogy meg
értvén igazságomat az én adósságomat másnak adni kegyelmeteknek 
nem parancsolja, lám az mikor énnekem ő felsége kegyelmességébőí 
Iszdenczy ellen adott volt parancsolatot, mindeneknél nyilván volt s 
vagyon minden igazságom s adósságom, de mégis elmúlt, ő kegyelmének 
penig semmi köze hozzá, ha adós voltam volna, az mennyiszer adós
volt Péter pap uram elhigyje kegyeim, eddig ugyan (?) bizony meg
vette volna rajtam, de ő kegyelmének nem úgy kellene az szent lelket 
várni, hogy valamely árváét mód nélkül kérné, tudja kegyeim, azt, 
hogy ő felsége az informatióra kegyelmességébőí kiadatja az mandátumot 
de kegyelmetek értvén igazságomat, az én adósságomnak békét hagyjon 
törvény Alvinczy uram előtt s annak állok s nem is várok semmit tőle-
Tégyen adóssá s megfizetek én ő kegyelmének. Isten sokáig éltesse s-
tarcsa kegyeim, jó egésségben. Datum ex Zerdahel (?) 29. die Mai. 
Anno 1623. 

Az néhai tekintetes és nagyságos Boczkai Miklós uram megmara
dóit özvegye szolgál Kegy.-nek 

Berzeviczi Judith. 

Kívül: Generosis, circumspectis ac prudentibus viris, iudici primaria 
domino Paulo Tanczos, necnon ceteris iuratis assessoribus liberae ac regiae 
civitatis Cassoviensis etc. dominis mihi observandissimis. 

Alatta más kézzel : Exhibitae 2. Junii 1623. M(ichael) Was. 
(Eredetije papiroson, Kassa város levéltára 6038/28 sz. a.) 

Alvinczy Péter levele Langh János kassai bíróhoz. 
Nobilissime atque amplissime domine judex, compater, compater 

multis mihi nominibus colende, officiorum meorum paratissimam semper 
cum benedictione divina commendationem. 

Bornemiszsza János uram mit irjon, ex inclusis megértheti Kegyel
med, én ti Kegyelmeteknek nem praescribálhatok, szállást sem nevez
hetek; ez egyre calculusom accedál, hogy méltó Prinyi uramnak 
ő nagyságának, mint főgenerálisnak tisztességes szállást rendelni és-
készíteni, elhittem ti kegyelmetek arról bölcsen prospiciál. Quod reliquum 
est, nobilissimam atque amplissimam dominationem vestram feliciter valerc 
cupio. Tokaini 22. Octobris. Anno 1624. 

Nob. atque amp. dorn. v. compater 
ad servitia paratus 

Petrus P. Alvinczi. 
Kívül: Nobilissimo atque amplissimo viro, domino Joanni Langh liberae-

regiaeque civitatis Cassoviensis judici primario etc. domino compatri, mihi 
observandissimo atque dilectissimo. 

(Eredetije papiroson, zárlalán piros pecsét, Kassa v. Ivl. 6085j8. sz. a.} 
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Alvinczy Péter levele Almási István kassai bíróhoz. 
Nobilissime atque amplissime Domine, Compater mihi observan-

dissime, officiorum meorum paratissimam semper cum benedictione divina 
•commendationem. 

Ultrocitroque mennyit beszélgettünk itt Tokajban az szőlők felől, 
•végezetre azt praetendálák praefectus uramék, hogy immár reditusban 
rbeadták urunknak ő felségének, úgymint százhetvenkét forintot, melyet 
•nehéz ő felségének elméjéből kiverni. Annak felette igen forgatták azt, 
-hogy te kegyelmed egynehányszor azt mondotta, hogy tizenhat-hat 
forintot fizet minden cassai ember, melyhez képest hogy az Ő felsége 
elméje is csendes lehessen és dispositiója ne turbáltattassék, négy-négy 
forinttal augeálni, nem lehet iniuria sem. Mi eléggé instáltunk, hogy az 
régi usus maradjon fenn, de ő kegyelmek nem acquiescálá. lm kegyel
metek azért lássa az két gonosz között, az melyik jobb, válassza azt! 
Ha kegyelmetek ezen megnyugszik, az dolog félben nem marad. Ha pedig 
külömben gondolkodik, azt is adja bizonyos ember által értésemre. In 
reliquo eandem feliciter valere desideramus. Ex Tokaj 21. Julii anno 1629. 

Amplissimae D. V. compater ad serviendum 
paratissimus 

Petrus P. Alvinczi. 

P.(ost) S.(criptum). lm kegyelmetek gondolkodjék úgy, legyen 
valami állandó. Csinált ő kegyelmek egy limitátiót, melyet Lővei uram 
in paribus elfelvitt, ugy gondolkodánk, az kinek több vagyon, az méltán 
többet adhat, de ezzel minden adó-vedő (?) vinczlérek szolgalatja cassál-
tatik, ha ott való jobbágy nem leend. 

Kívül: Nobilissimo atque amplissimo domino, Stephano Almási, regiae 
liberaeque civitatis Cassoviensis, iudici primario etc. domino compatri mihi 
observandissimo. 

(Eredetije papiroson, zárlatán piros gyürüpecséttel, melyen Bornemissza 
János felsömagyarországi kapitány neve és czímere; Kassa város levéltárában 

KEMÉNY LAJOS. 

A DEBRECZENI VÁROSI TANÁCSÜLÉSEK JEGYZÖKÖNYVÉ
BŐL KIIRT ADALÉKOK MELIUS P É T E R É L E T É H E Z . 

I. 
1567. Sabbato in die Francisci Cuculati.1 

Inter Dominum Petrum Melium Concionatorem, Martham obstetricem, 
contra quos Catharina puella oculorum lumine privata aliqua ignominiosa 
verba prolocuta fuerat, in praesentia nostri in domo Senatoria talis 
-composiüo est facta: quod Catharina puella Dominum Petrum et Martham 

1 Városi jegyzőkönyvek. IJ. kot. 204. I Debreczen város levéltárában. 


