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Iskolatörténeti adalékok 
az udvarhelyi református egyházmegyéből 

 
 
  Ebben a lapszámban az Udvarhelyi református egyházmegye első fennmaradt protocollumából idézzük az 
iskolákra, mesterekre vonatkozó részeket. 
  Az 1644 januárjában indított protocollum címe:  LIBER ECCLAESIAE ORTHODOXAE IN SEDE 
UDVARHELY  EXISTENTIS  Qvem Fieri curavit impensis communibus Johannes Tsernatfalvi Senior 
orthodoxae ecclae praedictae sedis anno verbi incarnati. 1644 Mense Januario. 
  Az innen nyert korai adatok tükrében az iskolamesterek iránt támasztott erkölcsi és szakmai, de közösségi 
elvárásokra, az egyházközségek által számukra bizto-sított körülményekre derül fény. A kor egyházi társadalma 
szívélyes befogadóként, de alkalmanként szigorú végrehajtóként is fel tudott lépni.  
  Ezen túlmenően a kifejezések zamatára is érdemes odafigyelnünk. 
 
 
p. 6. Canones ministro[rum] 
[...] 
XIV. 
Senki az Tanito Predikatorok es Schola mesterek közül addig helyben ne mennyen, míg az elötte valo Predikatornak 
es Mesternek elegsegeskeppen meg nem fizetnek ... 
 
p.7. 
XIX. 
Az harmas tantszot, tombolasokat, haydu tantszokat sukatas ugralasokat, tobzo-dasokat illetlen enekleseket, tragar 
beszedeket, fegyverkedeseket, avagy kardoskoda-sokat, oriashoz illendő kegyetlenkedeseket, kosziklahoz hasonlo 
kemenysegeket rut parasztsagok reszeksegek es ezekhez hasonlok, Predikatorokhoz es Mesterekhez illet-len dolgok 
el tanaczoltattassanak hogy meltan vilag lampasinak, föld savajnak es hivek[ne]k peldainak tartattassanak. 
[...] 
 
XX. 
Senki az Papok predikatorok es Schola Mesterek közzül az külsö törveny ala ne ereszkedgyenek, es az külsö 
tisztviselök elöt ne perellyen avagy az külsö szek elöt sub poena, flor.12. 
[...] 
 
p.11. 
XXXII. 
Az egyben hivo avagy gyütö leveleket az ki adatot bűntetes alat, senki meg ne szag-gassa, meg se kesleltesse, avagy 
tunyasaggal el se veszesse, hanem azokat az Pradikator, az Scholabeli mesterrel, avagy scholabeli iffyuval deak irassal 
nem valami parasztal vitesse az szomszidsagbeli helyekben sub poena flor. 3. 
 
p.12. 
XXXVII. 
Az seniorok avagy Esperestek mindaz szekekben valo Predikatorok[na]k bizonyos Catalogusok fel irattassek legyen 
[avagy fel irattatot nevek] azok[na]k akiket őrea biztanak, ne legyen viszsza vonas az Esperestek közöt, hanem kiki 
czak azokat birja akik az ő gondviselese alat vadnak, es egyebeket be gyüteni szabad ne legyen, hanem czak azokat, 
akik azo Esperestsege alat vadnak, kiket meg latogassanak kimlellyenek, minden esztendöben az ő igaz hitok szerint 
es tanittast tegyenek, hogy az tudomannak hüseges volta, az eletnek tokelletessege és a Praedikatorok[na]k 
mesterek[ne] er-kölczok felöl az neptül meg tudakoztassák effele vigyazasokkal. 
 
p.13. 
XLII. 

 



Az scholabeli mesterek, kik az tanittasbeli faratsagtul idegenek, hanemczak az nyere-seget es az undok kereskedest 
űzik vadaszszak, be ne boczatassanak, de ki tiltassanak, Ismet az reszegeseket, vakmerököt, avagy kevelyeket, kik 
rendek kivöl alnak, es az testova vandorlokat budosokat be ne fogadgyak sub poena flor. 6. 
 
p.14. 
XLIII. 
Az scholabeli mesterek az Egyhazbeli szolgak[na]k pradikatoroknak avagy tanitok[na]k es segittö tarsok[na]k es 
sapharok[na]k mint szülök[ne]k avagy edes Attyok[na]k es gondviseloiok[ne]k szoszoloiok[na]k avagy 
prokatorok[na]k mindenkor es minden helyen kesz engedelmet adgyanak. [avagy ad verbum ados engedelmesseget 
hozzanak elö] Az scholabeli iffyusagot szorgalmatossaggal es serensseggel tanitsák es az Sz: irásbeli 
fundamentumokat nagy es io igyekezettel az iffyusagban be olczak, hogy ióve-dóben az scholabul ugy mint 
vetemenyét elsőben és az Anyasz[ent]egyhaznak hasznos eszközi ióhessenek avagy nyerettessenek, tamadhassanak 
avagy szarmazhassanak első-ben harom forint annak utána 6 forint büntetes alat. 
 
XLIV. 
Senki az scholabeli mesterek közül a Pradikatornak es Esperestnek hire nelkül es akarattya nelkül predikatiokat, 
esketeseket es Sz[ent] Sacramentomokat ki ne szolgal-tasson harom flor[int] bűntetése alat. 
[...] 
p.18. 
Formula juramenti quo aeditui corumque Praefecti seu judices ad munus suum obstriguntur 
 
Az Templomra és annak épittetésére, s ahoz valo edenyekre és akarminevel nevezendő eszközökre gondot viselsz és 
ahoz valo jokat jövedelmet meg takaritod helytelen helybe sem más idegen dolgora nem költöd, sem magad 
hasznodra nem fordittod. Pradicator házának és ahoz s az környül valo épületeknek és az schola háznak is ahoz valo 
epületeknekis épittetésekre gondod lészen, el pusztulni nem hagyod. Az Temp-lomhoz, Pradicator házához és 
schola házához valo földeket el idegenittetni s öt tsak mi kitsintis belölök el foglalni senkinek nem engeded. Az 
Pradicator és Mester bérét igazán személy válogatás és kedvezes nelkül mindentöl fel igazittod [igazittatod] Min-
dennek igaz törvényt tészesz T. Esperesnek, Pradicátornak, az sz. egyház épitesére és Ecclesia hasznara valo Istenes 
dolgokban engedelmességgel segétséggel lészesz.  
Az Isten engem ugy segitsen. 
 
Resolutiones synodi generalis Marosvasarhelieni die 24 junii, anni 1643 
Ibidem deliberata nonulla … 
III. 
Az scholakban valo ez ideiglen usurpaltatot Farsangolas es gallakor valo kakas kiraly tetel tollaltatik sub poena az 
Mesterek közzül ha ki Contumaciter meg akarya retinealni offo. privalt. 
 
7. 
Commendatoria avagy io testimonialis nelkül senki se Eccla[sia]ban se Scholaban be ne recipiallyanak. 
 
p. 24-25 
Az visitalasnak idein ha az inquisitioban oly dolog iü be, hogy avagy az Predikatort, avagy Schola Mestert vagy hazok 
népét Parochialis haznal, vagy Parochiahoz es Schola hazhoz tartozo ioszagon valaki meg szidalmazza avagy veri, az 
visitationak idein az Senior elöt es az Seculari Brachium elöt törvenyen el igazodgyek, de ha azon kívűl lott, az 
szidogatas vagy vereseg, Nemes embert, Darabontot szekin, Jobbagyot földes Ura elöt perellyek. 
 
p. 25a. 
Responsa clarissimi D. Stephani Gelei episcopi Tran[silva]niae orthodoxii ad proposita Johanni Tsernatfalvi… in 
visitatione generali Marus Vasarhelyeni ahbitum data 1644 diem circa 6 februarii 
 
Az Minister Uraimnak s a megyek]ne]k … igen serie iniungallya, hogy oly alkalmatlan mestereket ne fogadgyanak, a 
kik gyermekseget nem tanittanák, söt ugyan tanitani sem tudnak, akar mint installyanak Ke[gyelmetek] elöt.  
 
Compositio Mohaiensium nobilium et plebeor interse de pastoribus et Rectoribus conducendis facta tempore 
visitationis Anno D[o]mi[ni] 1646 Die 28 January. 
 



Mivel ekkedig az Nemesség és Parasztság között az Pradikator és Schola Mester marasztásban avagy fogadasban 
nem kevés villonyasok viszszálkodások és haboru-ságok tamadtak végeztük eö k[e]g[yelme]kkel [az Mohai 
Nemességgel és paraszt renden valokkal] együtt Communivorum consensu ac suffragio, hogy a modo inpos-ter[um] 
kettö harom Pradikatort s Schola Mestert az többinek hire és akaratja nelkül se ne hivjon se ne maraszszon, se az 
major pars az minornak ertese nélkül. 
Mindazonáltal ha meg nem egyeztenek semmikeppen valamely Pradikatornak avagy Schola Mesternek hivattallyába 
avagy marasztalásában az közönseges regula es obser-vatio s usus szerént, Major pars vincat minorem. 
 
p.28. 
Hodgyaiak es Fartzadiak között valo viszszálkodásnak complanatiója, melly lött az ge-neralis visitatioban Udvarhelyt 
1653 esztendöben 12 Martii. 
 
Az Hodjaiak mert eők is meg szaporodtanak kevánák hogy minden negyedik vasárnap dellyest eö közikben 
mennyen az Pradikator predikálni, Az Fartzádiak contra nem akarják vala engedni pratendálván hogy a memoriam 
hominum soha nem volt. Azert ez köztök lévö viszszálkodás felöl ugy decernaltunk hogy az Fartzadi pradikator 
dellyesti mennyen, ugy negyedik vasárnap mindenkor el mennyen, ugy mindazonáltal, hogy Fartzadban ib el ne 
mullyék az dellyesti pradikatio. De ugy hogy az Pradika-tornak ketten ketten egy egy szekér fát adgyanak az 
Hodjaiak, mellyeknek harmada legyen az Mesteré mellyet ha nem pradikálnának az elöbbeni rend tartas maradjon 
fenn. 
 
p. 26.  
Az mohai ecclesiához tartozó bonumok 
 
Az Mester béri ez: Minden házas Ember Huszoneöt eöl keve Buzat. Zabot is v[ala]-mint Harangozasrol egy egy 
kenyer. Halot harangozasertis egy egy kenyer. Az kinek nincz Buzaja ket vekat adgjon Buzat. Zabotis ket vekat. 
 
p.31 
Constitutio partialis Synodi …  A[nn]o D[omini] 1656, die 6 decembris  Udvarhelyini. 
 
Végezte annak okajért a Sz. partialis hogi valakik a Pastorok s. Mesterek keözűl csak vakmerőségből a partialisokból 
el maradnak, az után kővetkezendő Sz: G[ene]ralisra tartozzanak magok kőltségeken el menni s azzon kiveől a Sz: 
G[ene]ralisba electus Pastoroknak az Expensat meg adni. Excepto: ha méltó mentséget ad. Sz: partialis eleőtt 
elmaradasokról 
 
p. 36. 
Anno 1669 Die Julij in Generali Synodo Udvarhellini Celebrata. 
Sofalva es Parajdi Ecclesiab[an] lako Emberek alkolma az Templum felol ily Conditiok alat. 
1. Parajd minden jussat mind Temlumbol ehez valo minden bonumokbol Kezet Kiveszi, szanto foldekbol szena 
retekbol valamellik az Sofalvi hatarb[an] vad[na]k Sofalvais ne kenszeritse sem Templum epittesere, sem Pradikator 
es Schola Mester haza[n]ak az azok körülvalo epületek[ne]k epitesere. 
 
p.42. 
Deliberata Visitationis Generalis in eccl[esi]a reform[ata] Udvarhelyini. Anno 1694 die 16 februarii  
7. Az sofalvi Mester Farczadi András scholaban nem tanitásáert eszaka Schola kívűl valo járásáéert sok 
reszegeskedeséért, kardoskodasaért, két tisztesseges Aszonyok[na]k probálgatásáért, dohanyzasért, lapoczkas 
táncznak járásáért meg lapatoltatassa melto-nak iteltetet mint illyen sok rendeletlensegiert. 
 
p.43. 
10. … volt ennek elötte valo Parti[ali]s Visita[ti]oban, hogj valaki dohanyal él vagj tisztitül suspendalta[tn]ak, vagj 
tizenket forintokkal meg büntettesek, ha Pradikator leszen, ha Mester vagj meg veretik vagj fizet flor 6. Mélly ellen 
vétkezett Rugonfalvi Györgj, Hermany Péter Ministerek. Fartzadi András, Zágoni András a Petki Mester Mohai 
Mester, a Patakfalvi Mester, azért az Ministerek válaszak akar officio … akar flor. 17… A Dohanyozo Mesterekis 
vagj meg veretessen vagj flor 6 solvant. 
 
p.48. 



Anno D[o]mini 1698. 8 Aprill Udvarh[elyen] Celebralt Partialisban. En alabb magam tulajdon kezem irasaval ez 
fellyebb valo minden dolgokat meg erössitö irató es Vilagelejeben ado Kibedi Istvan mostani Boldog Assz[ony]falvi 
Mester meg ismerem igen alazatosan, hogy én az en jo Uram Esperesem T. T. Nanaj Mihaly Uram ellen igen 
vetkeztem, mert ö k[e]g[y]lme közönseges dologban expedialt Cassusat el nem vittem. 
En Gyöngjösi Ferentz ez elötti Mohai S[eged] Mester mivel hogy az Sz. Partialis adminitioja szerint magamot 
tellyeseggel Mohai Borbáratul el nem vonta[m] volt mellyel az Sz. Partialist injurialta[m]: azert mosta[n] obligalo[m] 
magamot … hogj ha ezután comparialtatnek Mohai Borbaraval valo tartozkodásom, külsö magistratus ke-zeben 
essem. 
 
Franciscus Gyongjosi 
 
p. 55-56. 
A Vizitációs kérdőpontok között a mester minősítésére vonatkozó kérdések: 
 
Examen de Rectore: 
1. Eljáre szorgalmatossan az Templomban. Függe az Harangozásban az Pradikatortol. 
2. Gyermekeket tanite. Az Úr vacsorajaval élé? 
3. Nem reszegese, átkozodo, szitkozodo, esküvö. Hazabol Gusalyosban s Korcsomara nem járe. 
4. Tanczolasat, Ugralasat lattae … … Gyanus Szemelyekkel baratsagot nem tartyae? 
5. Pradikatoraval Szép bekesegben ele? becsülletit tiszteseget megadjae. Nem pipazo vagy … k[e]g[ye]lmetek[ne]k 
illendö beszülletét mag adjae. 
 
Examen de moribus auditorum: 
… 
6. Az ki az Pradikatornak Mesternek Buzajanak Zabjanak az Szegenyit valogatna vagy külön kicsiny keveket kötne. 
… 
8. Az Pradikator Mestert marasztottae k[e]g[ye]lmetek. 
… 
12. Az Pradikator Mester földeiböl valakj valami barazdat nem szantotte, vagy hatar követ nem bontottae. 
 
p.57 
En alabb subscribalt … ezen Eccl[esi]a könyveben be irt köröspataki Szász István, ujjabban rendeletlen 
cselekedetemmel es nevezet szerent az Reform[atus]i Sz. vallas ellen valo szavaimmal az Sz. Partialis elött 
vadoltatván, bizony dolog hogy vetkemet az egessz Sz. Partialis jo lelki ismerettel consideralvan, es arrol bizonyossan 
meg gyö-zettetven melto lettem volna arra, hogy a Sz. Tarsasag maga Anyja gondviselese alol egeszen eö N[agysá]ga 
keppen kj rekesztett volna, mindazaltal magamat jó Anyainak alazatossan esedezven, es mind Tiszt. Esperest Uram s 
mind masok mellettem valo törekedese jarulvan, meg engedtetett nem csak az Sz. Tarsasagban valo lakasom, az 
Eccl[esi]a kenyerevel valo eltem hanem az Sz. Erzsebetj Schola Mestersegben valo maradasomis … egyebarant, ha 
valamiben altal hagnam … en magam kesz es szabad akaratom szerent valo kötelezesemet, minden tovabb valo 
citatio inquisitio, es ellenem valo törvenkezes nelkül az Sz. Tarsaságbol kjüzettesem mesterj hivatalombol, Paro-
chialis Házbol mellyben lakom gyalazatosan ki hanyattassam. Mellyre szabad akaratom szerent köteleztem magam es 
ezen kötelezesemet magam kezem irasavalis meg erö-sitettem. Actus Udvarh[ely] 16 Junij 1700. 
Stephanus Szasz Köröspatakj 
 
p. 60. 
1678. die 5 Aprilis in Congregationi quindenalj Udvarheljni habita. 
Én Fogarasi Georgy p. t. Bágy Schola Mester, mivel megh bántottam volt Tiszt. Daljai Kalot András Uramot sok 
viszálkodásommal, eő k[e]g[ye]lméhez vol[t] engedetlensé-gemmel, mostan ő kegyelmét a Sz. Szék elöt meg 
követtem, és az után igerem ma-gamot minden engedelmességre, ő kegjelmeknek, melljet ha nem prestálnék a Sz. 
Part[ialisna]k Deliberatuma szerint medio Tempore […]  
Georgiy Fogarasi m[anu] p[rop]ria. 
 
Anno D[omi]ni 1713. 23. Marty Udvarhellyini. In Synodo Partiali. 
Ego infra Scriptus, Zágoni Pál, p. t. Musnai R. Schola Mester, nagy ánormitást tselekedvén T. T. Esperest Úr ellen, 
bé menvén az ő k[e]g[ye]lme házában részegen, ő k[e]g[ye]lméhez nagy engedetlenséget mutatt[am], szavát nem 



fogadtam ő k[e]g[ye]l-[méne]k söt fenyegette[m] is ő k[e]g[ye]lmét: annak felette, lopok[na]k mondott[am] némely 
Sz. Ass. Atyafiakat és másokat is… 
 
p. 67. 
Szolokma 

Delibera[tio Sancta Partialis Synodi Udvarhelyini celebrata A. 1694.die 15. Junii 
 
…eő K[e]g[ye]lmek is szántsak az szerent mint az elöt az Praedikator[na]k negy ekevel[?], az mestern[e]k kettövel. 
 
p. 73 
 
A[nno] 1713. Die 19 Aprilii Udvarhelyini 
 
Ego infra scriptus, Ugy vetettem fel az Politiai állapotbul, az Agyagfalvi Scola mes-terségre Az Sz. Partialistol és T. 
Szokolyai István Esperest uramtol, hogy soha meg nem reszegedem, helytelen társasággal nem társalkodom, 
botrankoztato életre sem magam sem felesegemnek nem engedek élni; tanulok s tanitok, az Canonok szerint ne-

vezet szerent az 95ödik Canon Continentiája szerint, Kegyes I[stenfélő Sz. életet élek, T. Esperestemnek és 
Praedicatoromnak engedelmeskedem minden tisztesseges dolgokban Az Eclesiaban lévő becsülletes Embereket meg 
becsüllöm Ha penig ezek-kel ellenkezőt cselekedném, és az én Eclesiai hivatalomat vagy cselekedetemmel vagy 
magam viseletlensegemmel meg ferteztetnem, tehát a 95 ötödik Canon szerent min-den törvényes Processus nélkül 
ezen kez irasomnak erejek altal etiam medio tempora a Parochealis hazbul ki hanyattassam gyalazatossa[n]. 
… Sz. visitatio, mind pedig a Sz. Partialis … hogj az Ecclesia szárnya alatt tartson erdemetlennek itélt az 95ik Canon 
szerint, de instálék igen töredelmes szivel és nemely betsületes sofalvi emberek is instálának mellettem, melyre nézve 
T. Esperest Uram és az Sz. Partiális meg egjszer meg gratiázott illyen conditiok alatt, 1mo hogj az I[ste]nt s az 
Ecclesiát kövessem meg 2do Tanullyak s Tanitsak. 3tio Scholáb[an] hon üllyek, és Sz. tisztemet gyakorollyam. 4to 
helytelen társasaggal ne társalkodgjam es az betsületes embereket ne fenyegessem 5to meg ne reszegedgjem, és senkit 
reszegsegemmel meg ne botránkoztassak. 6to Az paraidi házamat az mellyet el zálagositottam, az sofalvi es az paraidi 
ecclesiának nagj botrankoztatasara, ez esztendöb[en] magamhoz meg váltom: ha penig ezen Conditiokat nem 

praestálnám söt vakmeröképpen ellenkező dolgokat tselekednem velek tehát mind[en] irgalmasság nélkül és továbra 
valo törvenyes pro-cessus nélkül, tsak ezen kéz irásom[na]k ereje által, etiam medio tempore, ut habet 95 Canone az 
párochialis hazbol ki hanyattassam es az Sz. tarsasagbol proscribáltassam. 
 
p.111. 
Deliberatum! In visitationem ecclesiae Petkiensis… Anno 1709. die 25. 
 
Tiszteletes tudós Szokolyai István esperest uram, és tiszteletes őkegyelme mellett lévő több assessorok is jelen lévén 
anno 1707. 1. marty in congregatione quindenali, hozák előnkben t. n. Ferenczi István uram, a patakfalvi ecclához 
adott jóakaratjától írt testi-moniális levelét, melyben attestálnak t. H[?]elmeczi Albert, és Szathmári István uramék, 
akkori ott való predikátor és schola mester, hogy tudni illik adott t. nemzetes Ferenczi István uram a patakfalvi 
ecclához 50. flor. ötven ezüst magyar forintokat, talli conditione, hogy a summa pénz im perpe[tuum] megmaradjon 
csak az interest költsék templom számára. 
 
p.115. 
Az udvarhelyi ecclésiához való bonumok: 
Széna mező nevű helyben vagyon az papnak egy széna fűve vicinussa Sebestyén András. Illyés Parlagában is egy 
széna fű az orthodoxa predikátor házához való va-gyon, vicinussa Péter Márton. Pap rakottya nevű helyben is 
vagyon egy szánafű pap szénafűvének tudom. Az pápista schola mellett is tudok az orthodoxus predikátornak egy 
szénafűvet. Az orthodoxus mesternek is ott tudok egy holdot. 
 
p.116. 
Az patakfalvi, telekfalvi ecclésiához való bonumok: 
Az patakfalvi határban predikátor és mester házához való szántó föld vagyon H[…] Kertben. A predikátor földébe 
fér hét köböl búza, az mester földébe egy köböl. 
 
p. 117. 



Vagyon az mesternek egy szántó földe Nyír alatt, melyben fér hét véka búza. Vicinussa egy felől Bencze Ferencz, 
más felől Bereczk Péter. 
Az schola házon kívűl volt az predikátor házához 30 karó kert, melyet kellett az predi-kátornak csinálni vetés 
kert[et]…  
 
p. 118. 
Az bágyi eclésiához való bonumok: 
Az predikátor jövedelme: minden házas ember ha ketten egy házban laknakis és ha egy kenyéren vannak is külön-
külön tartoznak két kalongya búzával s tizenhét kévével. Zabbal is hasonlóképpen tartoznak. Szaladot minden háztól 
[az hol csinálnak] adnak egy köblöt. Kereszteléskor egy tyúk. Halotti predikálástól semmi esketéstől is semmi. Ha 
kinnvaló legény oda házasodik, egy szekernye, avagy nyolcvan pénz, ha az predi-kátor megesketi. Minden háztól egy-
egy szekér fa. Harmad része az schola mesteré, az szaladnak is hasonló képpen. Az schola mesternek is minden 
ember külön-külön egy-egy kalongya búzával és nyolc kéve búzával tartozik. Zabbal is hasonlóképpen. 
 
Az mester házához való földek ezek: 
Szent-Márton felé fordulóban vagyon három darab föld, melyben három köböl búza megyen az falu mellett való 
földnek vicinussa egyfelől az predikátor földe, másfelől Bencze Mártoné. 
Az Burzán megett vagyon az másik föld, vicinussa egyfelől Lukács András, másfelől Balási Mártonné. 
Az Moczion kút nevű helyben is vagyon egy föld, melynek vicinussa Zollya Lukács földe, másfelől Pál Ferencz 
földe. 
Sándorfalva felé fordulóban is vagyon három föld, kiben három köböl búza terem. 
Ugyan Sándorfalva felé fordulóban Hosszú Föld nevű helyben vagyon a mester házá-hoz egy föld, hét véka féreje, 
melynek vicinussa egyfelől Csiki András, másfelől nagy Zólya János földe. Ezt a földet adta ugyan nagy Zolya János 
istenes indulatjából. 
 
p.120 
Az Dalliai ecclesiahoz valo Bonumok. 
Az Mester hazahoz szenafüvek vad[na]k kettö Fene [?] völgyib[e]n fel szekerre valo. 
 
Az Pradikator Mester jövedelme ez: 
Ege az Mesternek tartozik az fel fel kalondgja zabbal s Dallya az pradikatorn[a]k. 
Fa huzassal nem tartoznak az Pradikatornak ketelenseghböl. 
Az Egejek ketelenseghböl egy egy szeker faval tartoz[na]k eszsztendökent az Mes-ternek. 
 
p.126. 
Felek 
Az Feleki ecclesiahoz való bonumok 
Az prédikátor házának vicinussa egy felöl Miklós Boldisár uram jobbágya  
Az földek ezek: Az felső mezőben vagyon egy föld kiben három köböl búza megyen 
Vagyon széna rét is mellyet elfoghlaltak az Ugron Thamas uram jobbágyi 
Az alsó mezőben vagyon kettő egyiknek vicinussa az országhuta mely Szederjesre me-gyen.  
Más is vagyon ugyan az alsó mezőben, Fiadfalva fele. Vicinussa egy felöl Gál István földe. 
Volt több is sok de Ugron Thamás uram elfoghlalta. 
Az scholat is el foghlalta melyben jobbágyot tart. 
 
p.138. 
Az rugonfalvi ecclesiahoz való bonumok 
 
Az scholához való bonumok: 
Az Rugonfalvi határban vagyon az Sas fele fordulóban egy hold föld, vicinussa egy fe-löl Sepsi Mihály más felöl Sas 
Georgy nemes személy 
Ismét Duruttya Magjarossaban is vagyon egy hold szántóföld. Vicinussa egy felöl Casár István ab alia falu földe. 
Keresztúr fele fordulóban is vagyon egy hold föld. Vicinussa egy felöl Kovátz Balas ab alia falu földének lábja. Az 
Tordatfalvi utnál is vagyon egy hold föld. Vicinussa ab una Gábor Miklós, ab alia Szakál Georgy. 
Az Bethfalvi határban is az Lokban vagyon egy hold föld az mester házához. Vicinussa Rádaj János, ab alia Szasó 
Dániel Allia Samuelné jobbágya.  



 
p. 179. 
Én Kis Búni Bethlen János az nekem Istentől érdemem felett adatott kevés javaimból akarván subsidiummal lenni 
az udvarhelyi orthodoxa scholának, adtam arra az szükségre ötszáz magyar forintot, kérvén ne nehezteljék 
gondviselését felvenni. 
Vigyázzanak rá … annak interesse pedig esztendőnként így osztassék el: az udvarhelyi orthodoxus mester uram az 
mely praeceptor az gyermekeket fogja tanítani, adjanak annak, esztendőnként az interesből húsz forintot, marad fenn 
harminc forint az inte-resből, azt adják három jó indulatú ifjúnak esztendőnként, de erkölcstelennek s henyé-lőnek 
ne adják, sőt ha ki olyan találtatnék, kivegyék az beneficiumból s adják érde-mesebbnek. Datum in Kis Bún 12 
augusti 1666. 
 
Keresztúr  
Anno 1663. die 10. mensis junii. Az keresztúri eccl[esi]ának bonuminak registroma: 
Annak az levélnek párja, az mint az Bethlen János úr adta pénzt kiadták az arra való gondviselők, az szőcs és 
csizmadia céhnek. 
Mi Thiboldi Thamás ugyan tiboldi, Koncz András nagysolymosi és Angialosi István siménfalvi Udvarhelyszékben 
lakó nemes emberek. Adjuk emlékeztető bizonyságul mindeneknek az kiknek illik ez jelen való levelünket, hogy ez 
jelen való 1666 esztendőben die 24. augusti Udvarhelyszékben Udvarhely városában az Piacz Szerben nemes néhai 
Szőcz István árva özvegye Kovácz Kata asszony házánál létünkben az miképpen tekintetes nemzetes Bethlen János 
úr őkegyelme Istenes kegyében indulatjából az megírt székben és városban lévő orthodoxa religión lévő scholában 
tanuló és tanító mesterek számára ötszáz magyar forintokot de facto et in numeratis adott nemzetes Abránfalvi 
Ugron István uram, Agyagfalvi Sándor Gergely uram seculárisok, és az egyházi rendek közül tiszteletes Török István 
musnai és saxopolitana és Thamás uram agyagfalvi orthodoxa religión lévő predikátorok őkegyelmek kezekbe, 
úgymint inspectoroknak, hogy őkegyelmek esztendőnként való interesre azon megírt schola-belieknek 
supentatiójokra kiadják mely ötszáz forintot az megírt székben Udvarhely városában lakó két becsületes céhek az 
szőcsök és csizmadiák akarván felvenni az beneficiarius urnak arról való speciális instructiója szerént oda is igérénak 
az alább megirandó conditiók alatt megbirálván münköt, és kezüket beadván mindkét céhekből. 
 
Az Sófalvi ecclesiahoz való bonumok. 
 

Az scholához vagyon egy darab szénafű, vicinussa ab una Dávid Péter, ab alia Fülöp Ferencz. 

 


