
A nagyenyedi kollégium jegyzői 
' és 

Nemes Oskolai Tanácsa. 
— Második, befejező közlemény. — 

Nomina et series electorum notariorum Mustris collegii Nagy 
Enyedensis, quam Álba Carolina anno 1658 collegium per barbarfos]1 

turbatum, Claudiopoli tantisper recollectum, inde verő anno 1662 men-
sibus Octobri et Novembri2 cum professore Petro K. Vás[ár]helyi 
dispersa et partim recollecta iuventus, ex an[nu]entia principis Michaelis 
Apafi, sensim Enyedin[i] demigrati, et mox anno 1664 altero etiam pro
fessore Samu[ele] Enyedi medicináé doctore adiuncto florere, tandem 
verő anno 1666 p[ro]fessore Petro Vásárhelyi decedente, cum succes-
söre, collegpi] rectore et professore Johanne Nadányio, collegium in 
inteprum restitutum. 

Haque anno 1666 die 22.3 Maii. Johannes 
Saxopolitanus electus nótárius. 

1680. Dániel Várallyai. 
1681. Johannes K[is] Dobai.4 

1682. Johannes Zalányi. 
1684. Johannes Kri'sbai.5 

1687. Franciscus0 Vajai. 

1688. Stephanus H. Némethi.7 

1689. Johannes N[agy] Borosnyai.8 

1690. Stephanus Czófalvi.9 

1692. Nicolaus Musnai. 
Anno eodem Dávid Dállyai. 
Eodem Johannes Gidófaívi. 
Eodem Sámuel Petri. 

1 A [zárójelben] pótolt betűk a lapszélen ki vannak rothadva s nem láthatók. 
2 Számmal írva, mit feloldva közlünk. 
3 A keltezés napját írónk következetesen ragozva írja így: 22a, de csinosság 

és egyszerűség szempontjából ponttal helyettesítve közöljük. 
4 A helységneveket viselők rövidített neveit, ha kétségenkivül megállapíthatók, 

[zárójelben] feloldva közöljük. 
5 Az 1683-iki jegyző nevét, úgy látszik, még Nagy László sem tudta megálla

pítani s e tekintetben jegyzéke több helyen hézagos. 
6 Véletlenül rövidítve írta, de az egyöntetűség kedvéért feloldva közöljük, mint 

később is, hol a keresztnevet rövidítetten találjuk. 
7 Németi községünk kettő is van: Hernádnémeti és Hidasnémeti. 
8 írva rövidítve így: N. Borosnyai. 
9 Nagy László a kor helytelen írásmódjával így írta ki: Tzofalvi, holott még 

ezidőben (1690-ben) helyesen úgy írták, a mint közöljük, 
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1693. Thomas Olyvesi. 
Eodem 2. Novembris. Math[ias]i Korogyi. 
1694 3 Maii. Michael Galambodi. 
[170]0. 10. Április. Martinus Szemerjai. 
1701 2 9. Julii. Stephanus Pataki. 
1702 1. Maii. Stephanus Debreczem, 
1703^ 26. Junii. Stephanus Szigethi. 
1706. 3 Petrus Enyedi. 
1707* 26 Öctobris. Johannes Pápai. 
1715 . . . . Stephanus Enyedi. 
ri7116* ' • Franciscus Baba Vásárhelyi. 
ri7 17- 17. Április. Michael Deső Krizbai. 
[17122. 26. Maii. Stephanus Pávai. 
ri7216. 29. Mártii. Sigistnundus Kovács. 
N7217. 31. Öctobris. Josephus Kasza. 
[172]8. 17. Septembris. Jacobus Jancsó. 
117129. 24. Mártii. Johannes Faji. 
117130. 20. Januarii. Johannes Sövenytalvi. 
Eodem 6. Április. Josephus Zagoni 
Eodem 4. Decembris. Johannes Banyai. 
[17131. 1. Mártii. Dominicus Bodor. 
Eodem . . . Öctobris. Johannes Gyújtó 
1732. 22. Februarii. MathLias] Pap ro -

Eodéln'T'junii. Josephus Nádudvari. 
1733. 1. Maii. Alexander BartoK. 
1734 1 Maii.4 Petrus Császár. 
1735. . . . Április. Michael Petn. 
Eodem 28. Öctobris. Michael Jancsó 
1737. 10. Április. Stephanus K[is] Koma-

ÍT3éf°Í6?" Januarii. Sámuel Hente Bodoki. 
Eodem 13 Mártii. Josephus Gidófalvi. 
Eodem 27. Április. Alexander Bardocz. 
1740. 27. Április. Johannes Banyai. 
Eodem 20 Junii. Michael Vi alyos. 
1741. 15. Mártii. Johannes Ungvári. 
1742. 17. Februarii. Ladislaus Henter Bo-

EodemK). Decembris. Franciscus Székely. 
1744. 24. Április. Martinus B. Ónodi. 
1746! \Í Januarii. Johannes Sz. B^arcz-

1747.ai2.' Januarii. Stephanus Jancsó. 
1748 9. Mártii. Nicolaus Bakcsi. 
1750 14. Januarii. Michael Simon 
175L 21. Januarii. Franciscus Imreh 
752 27. Septembris. Benedtóus Bitai. 

1753' 18 Februarii. Clemens Bartos. 
1754Í 26. Április. Franciscus Jancsó. 
1755 7 Április. Johannes Molnár. 
Eodem 4. Septembris. Johannes V. Herepei. 

1756. 20. Februarii. Franciscus N- Do
bolyi. 

1758. 17. Április. Gábriel Zágoni. 
1760. 11. Februarii, Johannes E. Marosi. 
1761. 10. Április. Moses Nagy. 
Eodem 10. Junii. Johannes Tatrangi. 
1762. 28. Novembris. Ladislaus Benkő. 
1763. 17. Junii. Benedictus Gecse. 
1764. 6. Novembris. Sámuel Benedek. 
1765. 10. Decembris. Michael Benkő. 
1767. 3. Mártii. Adamus Tompa. 
1768. 18. Mártii. Josephus Lénárt. 
1769. 8. Januarii. Sámuel Benedek. 
1770. 30. Junii. Josephus Kovács de 

K[ézdi] Vásárhely. 
1771. 1. Mártii. Michael Incze de Lisznyó. 
1772. 5. Április. Michael Teleki. 
1773. 10. Maii. Dániel Szőcs de K[ézdi] 

Vásárhely. 
1774. 18. Junii. Michael Galambos de 

K[ézdi] Vásárhely. 
1775. 15. Mártii. Sámuel Kovács fráter 

Josephi de Kfézdi] Vásárhely. 
1776. 9. Novembris. Paulus Szabó. 
1777. 9. Novembris. Ladislaus Makkai. 
1778. 4. Mártii. Ladislaus Tompa. 
1779. 5. Novembris. Ladislaus Sombori, 
1780. 4. Februarii. Sámuel Andrád. 
1781. 25. Maii. Michael Benke de Orosz

falu. 
1783. 15. Maii. Georgius W[ajda] Cser-

nátoni de Alsó Csernáton. 
1784. 6. Maii. Antonius Szabó de K[ézdi] 

Vásárhely. 
1785. 11. Junii. Georgius Fegyverneki de 

Felső Csernáton. 
1786. 3. Februarii. Adamus Teleki de K[is] 

Albis 
1786. die 11. Septembris. Paulus Bálint 

de Fejérviz. 
1788. 7. Április. Josephus Szabó de S[epsi] 

Zalán. 
1789. 22. Januarii. Stephanus Kolosvári 

de Szfékely] Udvarhely, 
Eodem 26. Septembris. Johannes Jósa de 

de Farczád. 
1790. 5. Junii. Áron Jancsó de Gidó-

falva. 
1791. 2. Április. Ladislaus Herepei. 
1792. 18. Februarii. Stephanus Lengyel 

de Torda. 
1793. 24. Januarii. Moses Fodor de Torda, 

i Zárójelben közöljük, mivel Mathaeus is lehet. 
2 Az évszám ezresét innen kezdve következetesen elhagyja, írván egyszerűen 

- 701 a mit nem veszünk figyelembe, annyival kevésbbé, hogy a következő 
laptól fogva már teljesen kiírja az évszámot. 

3 A hónap és nap keltének helye üres. 
4 Eredetileg így jegyezte: detto, a mi helyett mindig kiírjuk a jelzett hónapot, 
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Eodem 6. Septembris. Ladislaus Benkő 
de Kis Baczon. 

1794. 1. Februarii. Paulus Szabó de 
M[agyar] Siilye. 

1795. 30 Junii. Sámuel Kis de Nagy 
Enyed. 

1796. 5. Septembris. Gregorius Tövissi 
de Tövis. 

1797. 14. Januarii. Michael Szabó ex T. 
Poján. 

Eodem 2. Novembris. Ladislaus Nagy de 
Branyicska. 

Ladislaus Nagy nobilis de Branyicska, natus Saxopolisini, electus in ' 
Illustris Collegii notarium iuratum Anno Domini 1797. 2. Novembris ; Albo 
inseruit nomina sequentia. 

1797. 
Mense Novembri. 

Johannes Bara Lib. 8 
Ludovicus Komlósi Nob. 9 
Johannes Pap — 11 
Dániel Pap — 11 
Johannes Enyedi Valachus 11 
Oeorgius Borosn\ai — Lib 13 
Stephanus Rákosi Miles sic. 13 
Andreas Miháts Sic. miies 13 
Sámuel Szegedi Nob. 13 
Georgius Timár — 14 

Col-
legio1 

12 
24 
34 
34 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Sámuel W.2 Csernátoni 
III. comes S. R. I. Ada-

mus Teleki de Szék 
Sámuel Sebessi cum fa-

mulo Josephus Csató 
Alexander Tót de Hlye 
Johannes Somsai 

Con-
ditio 
Nob. 

— 
Nob. 
Nob. 
Lib. 

Mense Decembrí 

Josephus Kónya 
Lib. 

3íc. miles 

Dies 

16 

16 

17 
18 
20 

3 
6 

Col-
legio 
40 

5 [fi:] t 

40 
48 
12 

12 
12 

A n n o Salut i s 1798. 
Mense Januario. Martio m/ense/. 

Josephus Gullya 
Andreas et Wolffgan-

gus Dósa de Nagy 
1 nfc 

Josephus Órás 
Michael Bartók 
Sigismundus Szilágyi 
Gábriel Málé 
Paulus Szabó 
Petrus Simon 
Alexander Pogány de 

Háporton 
Paulus Sz. Mihállyl— 
Andreas Nyakas 
Sámuel Szilágyi 
Franciscus Zalányi — 

Con-
ditio 

Nob. 

Nob. 
Lib. 
Lib. 
.— 

Valachus 
Lib. 
— 

Nob. 
Lib. 
Lib. 
— 

Nob. 

Dies 

— 

5 
g 

14 
16 
17 
— 
17 

27 
29 
29 
30 
31 

/Mense Februario.] 
Franciscus Badóczi — 
Stephanus Hoprik — 
Johannes Takáts 
Andreas Bajcsi 

Civis 
— 

Lib. 
Nob. 

5 
9 

17 
22 

Col-
legio 
20 

24 
12 
12 
12 
24 
12 

gratis 

40 
12 
12 
12 
34 

12 
12 
12 
34 

Con-
ditio Dies 

Josephus Sipos — 
Sámuel Hegedűs — 
Simeon Kövér — - Lib. 

Aprili m[ensej. 
Alexander Nánási — Nob. 28 
Josephus Jancsó — 29 
Adamus Soós — 29 
III. S. R. I. Comes Emericus Teleki 

de Szék in Album relatus 23. 
Április contulit — -

Maio mfense]. 
Alexander Viski de 

Retteg Nob. 2 
Alexander Csomafái — 2 
Sámuel Schulleri von 

Hermannstadt con
tulit — 11 

Martinus Békési Nob. 22 
Junio mfense/. 

Nicolaus Benedek — Nob. — 

Col-
legio 

1 gratis 
1 gratis 
2 16 

40 
28 
12 

10H.fl. 
84den.:l 

120 
24 

200 
20 

28 

1 Ez a rövidítés (Coll.) bizonyára így olvasandó s helyette a következő lapokon 
ezt irta: Taxa vagy Solvit 

2 Családi nevének (Wajda) rövidítése. 
8 Ezt e helyén kifeledve, a májusiak után jegyezte be nótáriusunk. 

http://10H.fl
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Anno Domini 1798. 

Elansis cum bono Deo feriis canicularibus anni 1798, dum ad solitam 
sédem Musae adpellunt, Almae huic societati associantur scquentes: ita 
quidem ut (per dominis subsequentibus notarüs notum sít) non nomina 
solum, sed et locus nativitatis adseribantur. 

Conditio Septembris Solvit 

Josephus Keresztes ex Abrudbánya- Lib. 1. 20 
lospnhus lenéi ex Abrudbánya L1D- f: 
josepnus jenLi Pastons filius 1. 20 
Stephanus Szabó ex Abiuaoany Miles sic 2 12 
Moises Csutak ex Nagy Borosnyó — M l e c . 2 
Paulus Csűrös ex Papolcz Tob 2 24 
Josephus Meszlényi ex Fogaras - *NOD. . 
Sigismundus Malom ex Alvincz Pa • • £ 
Josephus Gyárfás ex Rugonfalva W . • 4 
osias Vásárhelyi [ex] M * « g ^ 7 " — Jj " ' * 1 2 

osephus Vásárhelyi [ex Makfalva Pas. ni. 3. 
Franciscus Bende ex Felfalva - Ljj>- 3. ^ 
Ladislaus Kasa ex Torda -- u b 3 1 2 

ar^síSm-<*** - f i í22 
Franciscus Bolgai ex. m*y á £ Míl. sic. 3. 12 
Stephanus Balog [ex] Alsó C s e r n a ^ ^ ^ ^ 2 4 

Petrus Rácz ex Hlye — " " " " . , i ib 3 12 
josephus Horvdth [ex] Tt P o , H n : - = - J A 3. 12 Andreas Reznek [ex] Kokos N o b ^ J 2 

Lazarus Mezei ex Torda ,~- . • 
Antonius Neidel [ex] S[eps«] Zoltán 
Lazarus Mezei ex Torda r j ^ r T v T _ N b ' 4 1 2 

Antonius Neidel [ex] S[eps>] Zoltán Nob. 4. 
Georgius F e r e n c ^ e x < ^ ^ T T T »% \ \\ 
Semetrlűs Veres de Dalnok «oo. *. j 
Ladislaus Veres de Djtaok ^ - ^ o b 4. 
Sámuel Csiszer ex K[ezdi] Vásárhely ^ 
Franciscus Szabó [ex S ^ j o r ______ M j l e s ^ 4_ 1 2 = B ; r , P ^ « o n ^ Mnesesic. ^ ^ 

Ssm^durN^y [ e x ] ^ [ ^ A.más ^ 

Anareas D*^ ~_ . — „ g r f G v ö r g V Miles 4. 12 
Miles ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Lib. 4. gratis 

Ü S « Kiss [ex) M. Bolke « = -
Andreas Orbán ex Fogaras _ J _ 1 2 
Simeon Bong ex Erősei-------- • -
Ladislaus M ó r t e ex Erósd - Pasi. Hl S-
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Conditio Septembris Solvit, 
Josephus Fülöp [ex] Aldoboly Miles 5. 12 
Josephus Pataki [ex] Haró Lib. 5. 12 
Michael Keresi [ex] Felső Bánya Lib. — 12 
Ladislaus Nonus [ex] Bölön Miles — 12' 

Acta Senatus scholastici anno 1796 die 11. Novembris ce[lebrati.| 

a) Siquidem dominus Johannes Gy[ula] Szigeti preco ab apparitore con-
stitutus, officio hoc suo defungi neglexerit: Poena 25 denariorum arbitraria 
affectus est, quae tamen poena mitigata eo, quod et dominus apparitor statim 
nominandus secunda vice quoque vei ipse, vei per curfsojrem significari 
tempus praecufrsoremj adesse neglexerit?' 

b) Dominus Ladislaus Pál apparitoris officiis posthabitis, quum officio 
suo haud diligenter fuisset functus cunctis Senatus scholastici suffragiis, at 
apparitoris officium unius diei eat, iudicatum est. 

c) Dominus Josephus Szyli preco per apparitorem constitutus, quum 
hoc officium, quod sanctum est neglexisset, et tunc nullae preces fuissent 
celebrtatae; poena 50 denariorum mulctatus. 

Acta Senatus scholastici die 15. Novembris a, c. 1797 celebrati. 

a) Dominus Josephus Csegöldi et Andreas Csuka cives togati huius 
collegii, insuper inhabitatores camerae Berlin dictae in ius vocati, hanc ob 
rationem: Die 14. Novembris a. c. post horam octavam vespertinam 
strepitus aliquis in camera superius nominata excitatus erat. Hunc stre-
pitum adolescens Josephus Bartók neutralista in classe öramrnatica (quae 
camerae Berlin dictae subiacet) studiis incumbens, minimé perferens, pedibus 
e lecto suo ubi discebat allevatis pavimentum camerae iam dictae con-
cassit. Hac re praedicti iam studiosi, nimirum Josephus Csegöldi atque 
Andreas Csuka in iram commoti atque provocati, tantum abest ut querelas 
suas, si quas habuere ad officialem collegii detulissent, quín potius, ipsimet 
propria auctoritate classem Grammaticam descenderunt, ubi Josephum 
[Ba]rtók adorti, maledictis lacessebant, [im]mo dominus Joseqhus Csegöldi 
verbera etiam [eo] infligere ausus est, adeoque vi satisfacere irato suo 
animo voluit. Quare communi Senatus scholasti/ci/ consensu sequens lata 
est sententia: Pro dominó Josepho Csegöldi, ut officium apparitoris trium 
dierum, sed redemptibili iure subeat, insuper verberibus affecto 42 denarios 
pendat; pro dominó Andreas Csuka, ut in senatu scholastico corripiatur, 

1 Itta lap alján megszakad a jegyzék, mely bizonyára hosszabb volt; legalább 
nem találjuk folytatását, melyre Nagy László maga utal. 

2 A jegyzőkönyv innen kezdve kéthasábos, vagyis elől sorolja fel a bűncselek
ményt és folytatólag a második hasábon a rávonatkozó Ítéletet; de helykimélésből és 
ezélszerüségi szempontból folytatólag dűlt betűvel szedve közöljük. 
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nomenque improtocoüetur; pro Josepho Bartók, propterea quod concussione 
paviamenti domus, praefatos studiosos in iram provocaverit 7 baculorum 
ictus ut perferat. 

b) Farkas József nevű tanuló, jóllehet a múlt oskolai esztendőbe is 
lopásért meg büntettetett, nem nézvén mindazonáltal sem a büntetés erejét, 
sem az erkölcsét, a helyett, hogy magát megjobbította volna, ismét lopott; 
azért közönséges megegyezésével az oskolai tanácsnak végeztetett, hogy a' 
Coliégyom udvarán 12 pálczát szenvedjen. 

Notabene: Elszökött a' végzés elől. 
Anno 1797 die 18. Novembris correpti sequentes in lecto 

reperti: Georgius Verestói, Johannes Tömösvári, johannes Gyárfás, 
Ladislaus Sárdi correpti, quia mane summo in lecto reperti, nec non 
Josephus Gyöngyösi, Stephanus Majténi. Simon Pálfi, Sámuel Farkas, 
Mos[es] Hamar, Alex[ander] Jeddi, Stephanus Makrai, Georgius Makrai, 
Nicolaus Máté, Gregorius Bruz. 

Dominus Josephus Ferenczi collegii togatus posthabita lege l a vigilum 
officiorum, tenoré huius legis poena denariorum 12 mulctatus. 

Acta Senatus scholastici 1797 die 2. Decembris cele[brati]. 

Quum nos anno 1797 die 2. Decembris negotiorum scholasticorum 
pertractandorum cattsa, sub praesidio recto[ris] professoris clarissimi Adami 
Herepei, more decenti con[se]dissemus, tunc inter reliqua congregationis 
nostrae obiecta hoc etiam agitatum est: Lex sc[ilicet] VI. sub Lit. A. con-
tenta in p[ri]mis finis huius legis (Inhabitatorum autem primus, si qfuodj 
nonfecerii' satis) multiplici interpretationi obnoxia esse videbatur, nec 
convenire poterat Senatus scholasticus . . . num primarius togatus, seu 
primus in cubiculo, tunc cum tota eius camera, ubi primarium se ageret, 
non fuer[it] observata, 10 denarios pendat, vei minus; ideo consensu totius 
Senatus scholastici publici: ut prima[rius] tunc tantum solvat 10 denarios, 
quum eius camera eaq[ue] tota observata fuerit, alias verő ut reliqui 5 
denarios pen[dere] conclusum est. Quod conclusum ad evitandum huius 
legis sinistram interpretationem inscriptum coniectum esse voluit Senatus 

scholasticus. 
Per me Ladislaum Branyicskai Nagy mpr. Iuratum Collegii notarium. 

Acta Senatus scholastici anni 1797 die 9. Decembris habiti. 

1 Dominus Johannes Simon togatus, posthabita auctoritate legis, quae 
officialibus huius collegii reverentiam tribuit, pr[aestantissimo]* dominó 
Martino Székely constrascribae debitam obedientiam non praestitit quin 

i Az irás e rövidítése (Pr:) így oldandó fel. 
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obmurmurare ausus est; igitur uf iutra tempus 48 horarum limen collegii 
excedere nullo sub praetextu atíentet, punitas est. 

2. Andreas Szilágyi et Johannes Láposi civis togati huius collegii, 
inhabitatores camerae Thessalia dictae iu ius citati, ad reddendam sequentis 
rei rationem: Perforamen quoddam, quod in pavimento camerae dictae 
repertum érát, nescitur quinam onus nat[ur]ae in cellám, quae subest huic 
camerae, deponere ausi sünt, maxima probabilitas cadebat [in] dominum 
praefatum Andreám Szilágyi; sed quoniam nemo, nisi sufficienti testimonio 
convictus potest puniri, poenam, quae in eum cadere debebat absolutus 
est; nec non Johannes Láposi. Quia tamen tempore vacationis occasione 
vindemiarum datae, cum hoc execrandum factum detectum erat, cameram 
illorum [pu]rae relictam, fére per totam vacationem nudam reliquere; ideo 
ut utrique seorsim officium apparitoris unias diei tóga induti obeant 
puniti. Praeterea in locum asserls, in quo foramen repertum erat, alium 
substitai curent. 

3. Praestantissimus dominus Stephanus Kerekes praestantissimum 
dominum Johannem Simon reum fecit coram Senatu scholastico, eo, quod 
dominus Johannes Simon canistrum quoddam victu repletum ex patria 
domini Stephani Kerekes a patre suo missum sub nomine domini proprii 
inferri collegium curaverit, inque sui rationem convertere, hacque actione 
eaque fraudulenta dominó Stefano Kerekes damnűm inferri non erubuerit. 
Quare ut reus actorem praesentibus qaibusdam primariis in senatu scho
lastico, secundum certam, traditamque formulám deprecetur, iudicatum est. 

Anno 1798, 12. mcnsis Januarii. 

Anno 1798, 12. Januarii praestantissimus dominus Martinus Székely 
hactenus collegii contrascriba exploratae integritatis, volentibus clarissimis 
professoribus ad officium senioris vacans promotus, huius autem in 
locum electus in officium scilicet contrascribae Sámuel Tibódi de Foga-
ras, nec non Pr. dominus Sámuel Váradi in officium adsessoris electus anno 
eodem et die. 

Anno 1798, 15. mensis Januarii. 

Sükösd Gábor nevű tanuló bizonyos okokra nézve 1798-ik eszt[en-
dőbeli] januáriusnak 14-ik napján a kollégyom közönséges tömlöczébe 
tétettetvén, a' zárt lefeszegette s lerontotta (a' melylyel az ajtóba is kár lett,) 
oly véggel, hogy a' mint ő is megvallotta, elébb álljon 's elszökjék; sőt 
azzal is terhesedéit ügye, hogy azt mondani mérte: Ha kiszökhettem volna, 
a bakanyából puskaport és golyóbist vettem volna, 's megláttam volna, ki 
tudott volna engemet behúzni a' városról. — Erre nézve tetszett a Nemes 
Oskolai Tanácsnak azt végezni, hogy az tömlöcz ajtajába 's zárba lett kárt 
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megfizesse, a' kollégyom udvarán 20 id est húsz pálcza ütéseket szenvedjen; 
annakfelette mától fogva még három napi arestomat szenvedjen. 

Költ és kiadatott az Oskolai Tanácsnak végzése szerént 15. Januarii 
1798-ik esztendőben.] , . / - , -

Br: Nagy Laszlo mpr. 
rendes nótárius által. 

Anno 1798, 20. Januarii. 

Praestantissimos dominos Sámuel Farkas et Stephanus Csiszér reos 
in sede nostra iudiciaria fecit dominus Sámuel Kendi, eo quod praefati 
domini victum puta farcimen et id genus et a domina quadam e civitate 
nomine Samuelis Kendi férni curarunt, hacque actione dominó detrahere 
videbantur. — Quare ut seorsim officium apparitoris per unum diem, 
sed redemptibiliter subeant et in coitSp.edu Senatus scholasüci prae-
nominatum dominum deprecentur iudicatiim est. 

[Anno] 1798, 27. Januarii. 

[Fü]Iöp György nevű tanuló, kirendeltetvén egy az arestomba lévő 
Dobolyi István nevű tanuló őrizetére, nem vigyázott elég szemesen, a' mint 
egy vigyázónak kellett volna, kinek szoros számadása és kötelessége alatt 
vagyon az őrizetről [fe]lelni. - Azért tetszett a' Nemes Oskolai ítélő 
Tanácsnak azt végezni, hogy másoknak ezután például, s hogy senki 
is ezután soha a' kollégyomi közönséges fenyítéket meg ne vesse, az 
kollégyom udvarán 5 pálcza ütéseket szenvedjen. 

Költ és kiadatott az Oskolai Tanácsból 1798, 27. Januarii. 
Branyicskai Nagy László mpr. 

rendes nótárius által. 

Anno 1798, 4- Februarii. 

Praestantissimus dominus Josephus Bardócz pro abnoctatione,1 propria 
oris fassione accedente comprobatus - Lege 21" sub Lit. B. punitus. 

Anno 1798 die 17. mense Mártii. 

Praestantissimi domini Josephus Gyöngyösi de Torda, Johannes 
Sarkadi et Ludovicus Kovásznai de Nagy Enyed in oppido hocce contra 
manifestam legis 13ae sub Lit. B. sanctionem saltasse, accedente propria 
oris fassione, comperti, quemque actum togatis inconvenientem abnoctatione 
ibidem simul adgravarunt, cuius etiam habita est ratio. — Quare ut sin-
guli pro abnoctationa ipsa, poenam unius floreni legibus constitutam, 

1 írva hibásan így: abnoctalore. 

http://coitSp.edu


396 VERESS ENDRE 

pro saltatione denarios 50 pendant, praeterea dominus Oyöngyösi et 
Ludovicus Kovásznál spatio 2 dierum limen collegii, nullo sub prae-
textu, excedere attentent, dominus Johannes Sarkadi, qui simili adhuc 
In casu repertus spatio 4 dierum ne excedat, limen collegii concordi 
Senatus scholasticl anlmo statútum, conclusum. 

Dominus Clemens Jancsó officio apparitoris fungens, in connotandis 
togatorum in templum non venientium nominibus infidelis repertus — 
tenoré legls apparítorem concernentls 5ae denarlorum 6 poena adfectus. 

1798, 24 . Februarii. 

Dominus Alexander Borbereki de Nagy Enyed ob repetitas abnocta-
tiones — sex = 6 florenis punltus. 

Domini Wolfffgangus] Dobrai et Andreas Demeter, ille quia iri 
oppido saltavit, hic quia contra legem domum saltatoriam adire ausus est 
— lege 13" sub B. punitl, ut solvat 50 denarios seorslm. 

Dominus Franciscus Farkas diversi coloris vestibus indictus ivit in 
oppidum. — Quare ut spatio duorum dierum honesto aresto in collegio 
detlneatur punltus. 

Dominus Andreas Demeter abnoctavit, quare de lege flór. 1 punltus. 
Dominus Ludovicus Kovásznai abnoctavit, quare et is eodem modo 

punitus. 

Anno 1798, 7. Mártii. 

Dominus Josephus Szilágyi de Szent-Mihályfalva contra mandátum 
sedis scholasticae oppidum egressus — punitus est servitio apparitoris 
per unum dlem tóga indutus. 

Anno 1798, 17. Mártii 

Dominus Gregorius Bruz de Szászváros in Senatum scholasticum 
citatus, accusante dominó Johanne Bányai de Szászváros, quod Gregorio 
Bruz epistolae de patria missae dominó Bányai vinculutn laxare, quidquod 
[episjtolae eiusdem exemplum [djescriptum in collegio circumportare ausus 
est, — quare ut in frequentia Senatus praesentlbus adhoc prlmarlls 
togatis solemniter domlnum Bányai deprecetur iudicatum est. 

Domini: Antonius Bolyai, Moses Szőcs, Georgius Verestói, Johannes 
Láposi, Josephus Baló ob neglectum templum — vigília 3 horarum 
singuli puniti sünt. 

1798, 9. Április. 

Praestantissimus dominus Ladislaus Pál iussus a dominó seniore ut 
officium apparitoris suscipiat, et vocatus: quicunque me vocet, non eo 
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respondere et mox in officium collegii iussus venire aufugit, - quare ob 
hanc inobedientiam summám Lege 4- Lit. B. punitus sfeuj detarbatus 
gradum 5 togatis inferiorem. 

Praestantissimus dominus Gregorius Bruz citatus in Senatum scho-
lasticum ea ex ratione, quod in precibus absentium nomina haud fideliter, 
et sincere connotaverit, per quinque dies etc. Quare lege apparitorum 
5° punitus, ut 60 denarios solvat pro quavis neglecta vei intermissa 
connotatione 6 denarios. 

Idem dominus praefatus Gregorius Bruz H. D.1 senion studiosum 
quaerenti quem in negotio oeconomico collegii in officium ablegaret se 
iturum promisit, quum autem rescivisset quodnam esset illud officii genus, 
leve illud putans non ivit, atque hoc modo dominum seniorem elusit, qua 
sua actione inobedientem quoque se praestitit, iussus enim a seniore non 
ivit — Quam ob suam inconvenientem petulanüam, publici Senatus 
consensu in gradum duobus inferiorem deturbatus. 

Praestantissimus dominus Georgius Heves camerae Bonontae per breve 
tempus primarius iussus ut fornacem praedictae camefrae rejstauraret 
vei pretium solvat, [saljvo tamen erga praedecessores vei /de/struc-
tores recursu. , 

Praestantissimus dominus Josephus Jancso de Harasztos officio appan-
toris fungens infideliter connotavit absentium in precibus nomina iussusque 
a dominó seniore ut absentium nomina adferret, inobedientem se praestitit; 
quare pro primo adu lege M apparitorum poena denariorum 6, pro 
secundo2 severe correptus. 

9. Mai anni 1798. 

Bakcsi László nevű tanuló dolgába, ügyébe tett oskolatanács Ítélete. 
Bakcsi László tanuló megvetvén az erkölcsi, és az oskolai szoros 

törvényeket lopásra adta magát. Lopott pénzt 7 garast, a' melyet minden
kor megvallott de ugyanabból a classisból, a' melyből a' 7 garast ellopta, 
vesztek el ugyan az ő ott létele alatt (a' melyre a kárt szenvedtek meg is 
eskettettek) e következendő portékák: . . . .3 a' mely [portékájkot a' Nemes 
Oskolai Ta[nács előtt] ugyan egyszer meg is valflott, ha]bár annak utánna 
tagadott légyen] is, az hét garason kivül. E szerént, minthogy magát 
eró'ssen gyanússá tette, ugyancsak nem éppen á bizonyosságig, azért 
a' kollégyomban ugyan meg jobbulásnak reménysége alatt még meg
hagy attatik ezúttal; hanem végeztetett, hogy az elveszett portékákat 

i A Honorabilis domini czím rövidítése. 
2 Számmal jelezve, mely csak félig latszik, 
s Felsorolásuk hiányzik és helye üres. 
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a' becsű szerént megfizesse, e' mellett 15 pálczát szenvedjen a kol-
légyom udvarán. 

Költ az Oskolai Tanácsból és kiolvastatott 9-ik napján májusnak 1798. 
Branyicskai Nagy László mpr. 

ordinarius nótárius által. 
Nb. Ezen ítéletet a' gyermek mostoha atyja kikérte. 

Acta Senatus scholastici 6. mensis Junii anni 1798. 

E most folyó 1798-ik esztendő pünkösti innep második napján1 Máté 
József, Szabó István és Vida Beniám tanuló ifiak Csombordra menték, onnét 
ittason visszajővén, az útban gróf Kemény Farkas ő Excellentiája oláh ker
tésze megtámadásában és ugyan oda való mészáros szolgája megverésében 
elegyedtek, Szabó István a' kertésztől a' pipáját erővel elvette, szidta, pofozta; 
az oláh mészáros szolgáját ugyan Szabó István megtámadván, Vida Beniám 
az ingét lehasította, Máté József pedig odaszaladván olyan ütéseket tett 
a nevezett emberen, hogy az orravére orrán kibugygyant. Továbbá Szabó 
István az udvarba vitetvén, ott iszonyú módon káromkodatt, a' mely egy 
erkölcsös tanulóhoz éppen nem illett. Mely cselekedetekért, világosságra 
jővén, tiz napi kollégyomi arestom után végeztetett, hogy a' megsérte-
tettel békéljenek meg.... [a] fenyítékre nézve pedig, hogy [Máté] József 
20 pálczát, Szabó István 15-öt szenvedjenek a kollégyom udvarán csen
getés után. Vida Beniám pedig, mivel nem olyan hibás, a contraszoba 
ajtaja előtt 10 pálczát szenvefdjen./ 

Praestantissimus dominus Stephanus Kerekes de Búzás Bocsárd multa 
apud ecclesiam Zalatnensem de officialibus mentitus; ideo iudicatum est, 
üt secunjdum] conceptam formulám Pr. dominos ofjficiales] praesen-
tibus primariis nonnu[llis] deprecetur. 

Praestantissimus 2 Gócs ad dies festos Pentecostales ad ecclesiam 
Sárdensem ordinatus, sed morbo quodam impeditus, literis ad dominum 
Stephanum Koncz missis eum in sui locum vocavit. Hic autem, quia absque 
venia dominorum officialium eum praeiudicio antecessomm suorum ivit 
tribus punitus florenis. 

Eodem die scil icet 6. mensi Junii, Anno Domini 1798 sequens in 
Senatu scholast ico nostro factum est deliberatum, quod et depor-

tatum in co l i eg io est, quodque lingua vernacula sic sonat. 

Minthogy már sok rendbe szerteszéllyel nemes kollégyomunk érde
mes tógás deákjainak virágzó becsületek vesztésére és rontására, egyedül 

1 Vagyis május 28-ikán. 
3 Keresztneve nincs kiírva. 
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az üres, büszke kevélységtől ösztönöztetvén, némely nagy legények, a' 
tanulók közül és az úgy nevezett neutrálisták fekete köntöst, a' mely a 
deáki ranghoz illendő viselni, 's abban annak színe alatt, hogy deákok, 
sok alacson és a tógás deákok becsületjekből sokat lehúzó dolgokot cse
lekedni kérkedni, kevélykedni tapasztaltattak: Azért a Nemes Oskolai 
Tanács'egyezéséből végeztetett, hogy senki is ezután'addig a 'mig a tógás 
deákok seregébe törvényesen bé nem avattatik fekete, őt nem illető kön
töst sohult is semmi időben viselni ne merészeljen ; külömben ha cselek
szik köntössé elvétetődik és ebbeli kárát magának tulajdonítsa. 

Költ az Oskolai Tanácsból, 1798a június 6-ik napján. 

Kiadta Branyicskai Nagy László ordinarius nótárius. 
(Elhordoztatott 10. napján júniusnak.) 

Ut ad universorum notiíiam perveniat. 

Ornatissimus adolescens Josephus Rétyi, filius Reverendi domini verbi 
divini venerabili in reformatorum ecclesia Siboiensi ministri anno 1797 
in numerum togatorum Illustri Collegii Nagy Enyedensis receptus, post-
quam annum unum morbidus explevisset, probus hicce adolescens, filius 
isque unicus patris sui, in patria sua obdormivit. In cuius tristis rei memó
riám defuncti páter Clarissimus dominus Josephus Rétyi thecam filii sui 
nec non lectum, mensam (vulgo privátam) donavit, dedit collegio, ita ut 
hae substantiae' manerent fixae in quarto loco camerae Francofurtum 
dictae (ibi enim praememoratus adolescens habitabat,) et unus studiosorum 
togatorum, qui minus pollerent facultatibus, ad illum ordinaretur locum 

atque illis substantiis uteretur. 4 Consignavit Ladislaus Br. Nagy mpr. 
111. collegii ordinarius nótárius 1798. 

(Extat in veteri protocollo pag. 181.) 

Megjegyzés. Ezután Nagy László, füzete utolsó öt lapjára — úgy 
látszik érdekessége miatt - Koncz Zsigmond magántanítónak egy 
ellene'beadott 1793-iki vádiratra vonatkozó Feleletéi jegyezte be, melyet 
valószínűié* szintén a Nemes Kollégium sedriáján tárgyaltak, de mivel 
e peres ü^y előző iratait nem ismerjük s az különben sem Nagy László 
n ó t á r i u s b a idejében folyt le, kinyomtatását mellőzzük, ámbár igen 
érdekes és idézeteivel írójának széleskörű törvényismeretére vall. 

Dr. Veress Endre. 


