
KÁROLYI ANDRÁS. 

Kassa városa tanácsa Károlyi Andrást az 1575-ik év január 
hó 3-án hívta meg magyar papjául. Évi fizetése a város plébá
nosa, Frölich Tamás részéről készpénzben 56 frt, 12 köböl vegyes 
gabonanemű, két hordó kassai bor, két sertés tartása fejében 5 frt, 
a város részéről évi 94 frt, egy hordó kassai bor, egy hordó 
kassai lőre. 12 köböl vegyes gabonanemű és egy mázsa só volt. * 
Ugyanez évi márczius hó 18-án a tanács megengedi, hogy azt a 
házat elfoglalhatja, a mely eddig az eltávozott Bányay Péter pap 
lakása volt.2 

Az 1576-ik évben a plébánus és Károlyi kérelmére a városi 
tanács a török fogságban levő három protestáns pap sarczára 10 
frtot utalt ki.3 

Az év végén szokás szerint ismét meghívják a papságra.4 

s a következő évben 50 frttal megjavítják fizetését.5 Az 1577-ik 
év márczius hó 9-én á Mislye (Abauj várm.} mellett levő fürdőbe 
megy gyógyulás végett.6 

Az iskolai tanítás az egyháznak alá levén rendelve, midőn a 

1 »Die 3. Januarii consentiente d. pastore T. Frölich. Vocatus est ad 
munus hungar. conciönatoris Andreas Caroh et suscepit et promisit se omnes 
ceremonias adservaturum ecclesiasticas et coenae Domini administrationem. 
Salarium eius annuum plebanus dat fi. 56. Frumenti mixti cubulor. 12. Vasa 
vini cassov. 2. Ad duos porcos mactandos fi. 5. Civitas dat fi. 94. Vas vini 
cassov. 1. Loram cassov. 1. Frumenti mixti cubulos 12. Salis centenárium 1.* 
Városi jegyzőkönyv. 

a »Die 18. Mártii. Andreas Caroli concionatori hungarico concessit sena-
tus, út possit conmigrare habitatum in domum, quae fűit Petri Baniay con
ciönatoris.« U. o. 

8 »Die 10 Februarii. Dominus pastor et Andreas Caroli concionator 
hungarus supplicarunt de collecta redemptionis ministrorum verbi in captivitate 
turcici bassae Budensis detentorum et taxatorum ad fi. 3333, qui cum arrianis 
disputarunt, dentur in subsidium fi. 10. Sunt personae 3.« U. o. 

* »1576. Die 7. Novembris. Andreas Caroli hung. concionator per sena
tum vocatus est ad munus conciönatoris denuo, sed ille nihil certi promisit, 
nisi (?) anno expleto.« U. o. 

5 1577. Domino Andreáé Caroli hung. concionatori senatus et commu-
nitas ex benevolentia et dono singulis annis, dum hoc fungetur, munere singuli 
fi. 50 et nihil amplius dabuntur. Salvo constituto salario ipsius. Actum 25 
Januarii.« U. o. 

6 »Die 9. Mártii. Der hungrische praedicant Andreas Caroli hat sich 
disen tag gen (=gegen) Mysle yns Wyldebad als ein krancker füren lassen.« U. o. 
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tanács az 1578-ik évi januárius hó 27-én magyar tanítóul Kecs
keméti Albertet felfogadja, Károlyi is, mint magyar pap, a tanácsba 
meghívást nyert.1 Ez évben az iskola egyik tanulója, Debreczeni 
Ferencz részére igyekszik a tanács jóindulatát megnyerni, hogy 
az a Nagy István kassai . polgár özvegyének e czélra tett hagyo
mányából Wittenbergben folytathassa tanulmányait.2 

A következő évben hasonló kérelemmel járult a tanács elé 
egy Kovács Ambrus nevű tanuló érdekében.3 

Az 1579-ik évben vocatióját megújítják.4 

Az ez évben október 20-án megtartott eperjesi zsinaton az 
egyházi és világi kiküldöttekkel Károlyi is megjelent. A zsinaton 
Bels Benedek senior, eperjesi pap, elnökölt s czélja a terjedő kal-
vinizmussal szemben való védekezés volt. A résztvevőknek az 
1548-ik évi confessio pentapolitanát s Melanchtonnak az urvacso
ráról szóló tanát aláírásukkal el kellett fogadni. A sárosvármegyei 
egyházakat is ekkor fogadták be az ötvárosi kerületbe s ezen 
•egyházak papjai is ekkor aláírásukkal elismerték a fenti tanokat. 
A következő napon Fábri Tamás bártfai iskolaigazgató tisztázta 
magát a flacianismus vádja alól.5 

1 »1578. 27. Januarii. Albertus Kezkemeti coram inclyto senatu suscep-
tus est in hungaricum scholae collaboratorem praesentibus ibidem d. Mentone 
(t. i. Gogreff) pastore ecclesiae, Andrea Caroli concionatore hung. ac magistro 
Martino Breslaco rectore scholae, primum illi promissum est in annum fi. 24. 
Et pro mensa singulis sept. d. 75 ac conspecta ipsius sedulitate atque in 
docenda puerilia diligentiam senatus ei honorárium promisit munus. U. o. 

3 Die 2 Decembris. Margaretha relicta providi quondam Stephani Nagy 
legavit in testamento 25 fi. stndiosis Witebergam versus proficiscentibus, domi
nus Andreas concionator ungaricus petiit senatum, ut illos 25 fi. studioso 
cuidam ungaro nomine Francisco Debreczeni suppeditaret. Cum autem in testa
mento scriptum sit, quod non uni, sed pluribus legaverit, decretum in senatu, 
ut Jacobus Zabo illám pecuniam in domum curiae det, tandem senatus suo 
tempore Ulis studiosis, qui aliquando huic reipublicae prodesse studebunt, 
suppeditabit.« U. o. 

8 > 1579. 26. Februarii. Deliberatio facta ab inclyto senatu -causa Ambrosii 
Koachius, pro quo d. Andreas Caroli, concionator ungaricae gentis intercedit, 
quod si bona fide, non tantum ore, verumetiam corde se velle tueri puram 
atque incorruptam doctrinam evangelii, reciperetur ac praesertim in loco de 
coena Domini, qui manifeste ab adversariis nostris hoc periculosissimo tem
pore, videlicet a sacramentariis, quibus plurima lóca praesertim in his afflictis-
simis partibus scatent, infestatur, tum suppeditabitur ipsi sumptus necessarii 
ad promovenda studia sua ; quaesitum quoque per d. Leonartum Cromerum ac 
Joannem Zasskowskium iussu (?) senatus, ut manifestam ore profiteret suam 
confessionem in loco de coena Domini, ille obmutesceret, nihil fassus est ; 
concessa ipsi nihilominus copia deliberandi ac iniunctum ut scripto exhibeat 
sententiam (?) suam latino sermone conscripiam,« U. o. 

4 »Magister Andreas Wingler germanicus, Benedictus Kechkemetinus et 
Andreas Caroli concionatores hungarici unacum Sigismundo Nosticio sclavorum 
praedicatore vocati sunt coram senatu et tota communitate ad suum prius 
quisque officium anno uno integro administrandum et Wingler intercessit tan-
quam superintendens, ut communi studio pietatis et concordiae ecclesiastico, 
quisque officio satisfecit. Actum 6. Április. U. o. 

6 »Die 20 Octobris in civitate Epperies celebrata fűit congregatio perso-
narum ecclesiasticarum seniore existente reverendo viro d. Benedicto Belsio 
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Az eperjesi zsinat intézkedései mindinkább szembeállították 
egymással a Luther és Calvin nyomain haladókat. Kassán, hol 
mindkét iránynak buzgó követői voltak, a súrlódások eddig sem 
hiányzottak, ettől fogva azonban mind élesebbé vált a pártok 
állása. Károlyi 1580 tavaszán kelt levelében1 már »az igaz írás 
szerint való értelmére és prédikálására« hivatkozik a tanácshoz 

pastore ecclesiae Epperiensis. Cui interfuerünt nostrae ecclesíae magister Andreas 
Wingler germanicus, Andreas Caroli hung. ac Sigismundus Nosticius sclavonicus 
concionatores et simul et nostro senatu Leonartus Cromer Joannesque Kaylhaw 
sumptibus civitatis eo missi, quorurn pars dimidia spectat officium plebanatus. 
Ibi subscripserunt confessioni istarum quinque civitatum, olim divo Ferdinando 
rege romanorum et Hungáriáé, nempe 1548 exhibitae et insuper corpori doc-
trínae d. Melanthonis coniunctim, quisque pro sua privata persona. Et dominus 
vicecomes ac nótárius, cum Georgio Deák Bornemisza Gezthely comitatus 
Saaros praesentes fuerunt et suos villanos pastores recipi passi sunt in coe-
tum confessionis civitatensis, ut eadem doceantur et omnia decenter in ecclesiis 
administrentur, quod pastores villani similiter subscripserunt, ut supra et lecti 
sunt quidam articuli ecclesiasticam disciplinam continentes. Die sequenti 21. 
Thomas Fabri rector scholae Barthphensis de quibusdam suspectis sese pur-
gavit coram ceteris pastoribus et negavit se Flacianum esse.« U. o. 

1 Isteni imádságom irom te Kegyelmednek Tisztelendő biró uram, ezt 
akarám te kegy. tudtára adnom, hogy igen nagy szükség kénszerit engemet 
Szepsibe mennem. lm az szepsi uraim kocsit küldöttek értem. Az szepsi plébá-
nus, ki atyámfia volt mind feleségestől megholt, árvái maradtanak. Ennek elin
tézésére és rendelésére mind az földesúr, Báthori István, az város Szepsi és az 
pred kátorok az hétfőt választották, kiben minden ok nélkül ott kell lennem, 
mert főképpen én reám néz ez dolog. Azért itthon semmiuéppen nem lehetek, 
kiért ti kegy. reám ne haragudjék. Az én igaz irás szerint való értelmemet én 
megmondám az predicátióban, ha ott lennék is, egyebet nem tudnék mondania. 
Kérem azért ti kegy. az istenért is, hogy az irás mellől el ne szakadjunk. 
Szent Péter azt mondja, hogy melius est Deo obedire, quam hominibus. Engedje 
ti k. az magyaroknak az kis templomban az communiót. Jól látja ti k., hogy 
majd néha-néha kilencz őráig is elvonatik az magyar contio, kegyelmeteknek 
késő leszen várni. Amint isten tisztességére jobban esik, azt végezze ti k. 
Isten tartsa meg te kegyelmedet. Andreas Caroli, 

Továbbá im értem az Miklós pap dolgát is, ki innét ki igyekezik menni. 
Erővel senki ide nem hozta, hanem szabad akaratja szerint jött ide, kedve volt 
az idejövéshez és ő maga keze írásával kötötte magát ti keg}',elmeteknek. Az 
itt való coeremoniát is jól tudta, melyet mind az ordinációkor és itt Kassán 
eleibe adtak, kiért im én elég sok pirongást vők fel mind Itüöl az papoktól 
és mind itt az magyaroktól, kik csak ketten egybegyűljenek is, mind én rólam 
szólnak. Azt mondják, hogy én uraságtoknak engedek és nem merek igazat 
prédikálni ; Miklós pap azért nem maradhat itt, hogy igazat prédikál. Én ez 
ideig igazat prédikáltam, hamisat nem tanítottam. Szent írásból prédikáltam. 

Elkerültem volna bizony Miklós papot, ha tudtam volna, hogy ennyire 
menjen az d Jog. Én mind hevet, hideget együtt tűrtem. lm most látom az 
ingratitudot. Azért szabad legyen vele, amit végez ti kegy. Hiszem, hogy Isten 
nekem is ád helyet. 

Ami azért az Miklós uram dolgára néz, énnekem az jámborral semmi 
dolgom nincs; amit ti kegy. vele végez, semmiben ellen tartó benne nem leszek. 
Ha itthon leszek is, én az ő dolgáért fel nem megyek, mert senkivel semmi 
perem nincsen. Isten tartsa meg te kegyelmedet. 

Alatta más kézzel: 1580. Lecta senatui die 9. Maii. Discordia Andreáé 
Caroli et Nicolai Iclody. 

(Eredetije papiroson, Kassa város nyilvános levéltárában, lajstromozatlan.) 
28* 
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intézett beadványában. Iklódi Miklós paptársával történt össze
ütközése is erre a forrásra vezethető vissza, a ki talán nála is 
nyíltabban fejezte ki értelmét s azért nem maradhatott. De neki 
sem volt többé maradása, midőn (1580) kiadta » Ez mostani visszavoná
soknál« szóló művét. A könyvet a városi tanács az 1581-ik 
évben elkobozta s Károlyi kérelmére, hogy könyve példányai 
visszaadassanak, elébb márcz. 10-én nem válaszol,1 majd 16-án 
Ruber generális megérkeztéig függőben tartja intézkedését.2 Károlyi
nak végre is távoznia kellett a városból. 

Az 1586-ik évben a heidelbergi egyetemen van.3 

KEMÉNY LAJOS. 

1 1581. Die 10. Mártii. Andreas Carolinus concionator hungaricae gentis 
petit sibi restitui libellos sacramentarios, ab ipso publicatos. Senatus differl 
rehponsum. (Városi jegyzőkönyv). 

a »Andreas Caroli edidit quosdam libellos veneno resertissimos} qui 
mandato amplissimi senatus ipsi accepti et in domum senatoriam deportati 
sunt ; petit eos sibi restitui. Ampliss. senatus in responsis dat, fieri non posse 
priusquam magnificus dominus generalis Johannes Ruber adveniat. Videatur 
liber civitatis in alba membrana, in quo mandata imperialia adversus Arrianos, 
Trinitarios, Sacramentarios continentur anno 1564 folio 44. Actum 16. Mártii. 
1581.« U. o. 

8 Irodalomtörténeti Közlemények. I. évf. 246. 1. 


