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KÖVETKEZÖT, AZ OLVASÓ MÉLTÓZTASSÉK AZON LAPHOZ ÉRTENI, MELLY-

HEZ TARTOZÓ.

EZEN CZIKKNEK: i. ADATOK MAGYAR BENIGNÁRÓL ,

l*o lupjiin all: Kitetszend. Kell: Kitetszendik , értrén alatta, ha majd tovább olvassuk. De

mégjobb ide: Majd kitetszik.

. l i l(/, lapon alatt a' jegyzetben 4-neI van : Verum lasio . . . Kell : Verum ßlasio.

\'tl. lapon fordul elé: Mikor hala meg Kamichnzi Horvát Mark, nem tudni Csatoljuk

még oda: Az I505b. Rákoson forrott onzággyiilég pesgett végzéseinek iiry van aláirva :

Marcus Horvath de Kamichacz castellanus rast ri Budensis. L. Kovacht'ch , Suppl, ad IV-

ttfg. Comitior. Tom. II. p. 333.

XlXd. lapon, alatt I) jegjzetben: találtató : „Cziriaky Márton LScee'rol. Buday Ksaiásezt, 16-

csei helyett júcseinek (Martinus CjTÍacus J5tsei) állítja Borner es Párizpápai nj-omán ,

Csókás Péter, Szatmár-Németi Mihály ев Dr Vcszprémi 1st van eilen, ') de nem jegyzé ki

Jôcse helynek hol Yolttát vagy még fenlétét, pedig itt: Jóceei, csupún elónév, helyrúl.

Görög' helysoraiban nines, Marienburg Erdély füldleirásában sincs; Fényes IVd. kotetének

221d. lapján is csak Je.ke van Szabolcsban , 305d. lapján pedig ceupán Je'cta, Torontal-

ban. Lám Petrus Monedulatus I.nsrn vius-t , Baranya vmegyei Laskó ncvü helyrúl , Laikói

Csókás,pPé}ernékíirja, ki épcn feljegyezve hagyá fenn: Anno 1522. .rectore Philippe Me-

lanchtone primus omnium hungarorum Martinus Cyrjaci de Leutschovia . . . Vittebergam . . .

sese contulit. L. Tractatu» de /¡omine , magno tilo in rerum natura miracvlo, Viteb.

1585. „Ájanlo leveleben, (mondja Bod Péter, Magy. Athenáe 159 1.) eloszúmlálja miml

azokat a' Magyarokat, a' kik 1522dik esztendótol fogra Vitebergába tanultak l586dik

esztendeig.

•

A' VEGYES TÁRGTU R. M. IRATOK ELÔBESZÉDE1

Xll</. lapján marada sajtóbotláeul : ugyan azo¿ okok. Kell: ugyan azon okok.

Néhol pedig az ékezet nyomtatás küzben tört le, 's igj ¿II: emlekeztetés , iteletp .

temetcsre. Kellene : emlék . . . itélete , temetés . .

Hmlán , Derxemh. I5d. 1840.

SxerketstS-

L) Г/. Buday Magyar ország históriája , lid. kütet. Harmadik kiadás, Pesien , 1833. I. 60.
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UÉVEZETÉS ТЛНТЛ1Л1Л 'S EZ IiVIÁDSÁeOKlIÓZ TARTOZÓKÉ

„

I. Adatok Magyar Benignfíról 'stb. EliS fcrje, Kiiiizsy Pal, ¡Magyar

lî.iUsiiiik iniisifili.'i iia volt. Kinizsy s/iilrtrsi erodetút nyilvanabban

fejtheti ki szerkcs/.tó , ha Palotán a' gr. Zichy levcltárban levó -Ma

gyar Balas es Kiiii/.чх leveleket egész terjedelmiikben forgathatja

meg, de csak azokat veheté küszönettel , mellyek vele kivonatban

küzültetének. Milly világositú do Ig o k ötleiiek ele lam a* Fejér

codexeben k ö z z é tett okiratokból. liélának NX. Margit deniesi pré-

post.sága iiiegerósítvényében llSSból, Kínis, névul áll: Caá. dipt.

Тот. Па. р. 98. „hi villa I-itigu; liaec sunt nomina suorum : Nulos,

Nu /141, К i ni я .... p. 99. in villa Geiste; Kasa, Kapu, Oba, Ki-

n is, Dauid . . . p. 101. In villa Modelen : K i n i s, Gonordi ; p. 102.

In villa Asauler (Axsafo) : Buda, Teledi, Kinis, Marcus. Továbhá :

Tom. IV. vol. 111. p. MO. eléjó 12ü3b. de genere Kyiiis. Тот. IV.

•col. III. pag. 191. IVd. Hela parancslevelében 1204ból , mellyel Pe-

récsét az egri káptulan küzbenjártával a' jásziíi prvpostságnak visz-

s/.aadatja, tuhíljuk, ¡>. 102. ,, Super quo lidelitati vestrae mandamus,

. . . quatenus . . vnum ex vobis, virum idoneum, cum comité Mixa,

de genere Kynis homine nostro, transmittatis. Illy rególa ismert

ver egyik sarjadéka is lebete ugyan vtgre molnár, de Pal bán' ere-

detét attiíl, úgy burkolák mesébe, mint Hunyadi Jánosét. Benigna

máioiférje: Kamichácxi Horvát Mark. Harmadik : Kereky Gergely.

Kerekyek régi birtokosságát a' váraili káptalannak 12(¡2beli bizonyít-

ványa mutatja: Fejér, cod. dipt. Тот. ¡Г', toi. IH.p.QS. ,,Quod cum

Ferrustan, magister hospitalis generalis cruciferorum in regno Hung,

nu KHI nobis cum tribus fratribus suis similiter cruciferis , persona-

liter constituais , quasdain terras ecclesie ipsorum habitatoribus de

stituías Odón et AVezend vocatas in comitatu Hyhoriensi et Kathma-

riensi existentes, comiti Ihoanni de Kerrky, triginta quinqué marcis

se dixit pignori obligarse . . . limit Kereky Janos több irúst niuta-

tott i'li'i 's Ferrustan nem csak ki nem váltbatá, sol 15 márka ráa-

dást kért. Ezt is leñzettc Kereky, 's így : Ferrustan, duas térras

Odón et Wezend, comiti llioanni de Kereky et per cum suit heredi-

bus , heredumque suoruní sucressoribus vendidit et tradidit perpetuo

et irrevocabiliter possidendas. E' krt júszágot azonban a' királyi kob-

zónak vissza kelle kapni , mivel a' Magyar Balásnak ajándékozott

„Adony es Veseny," úgy tudom, open azon Odón es Wecend ; nía,

Kiharban : Ér-Adony, Szatmárban : Vezénd? _ —.—..—..~~-..~ I—Vil I

II. Ncmelly jegyzct ez iiniídságos könyv' fenninaradtta, nyelve 's

a' pálosok niagyarlioni szerzete felól. Szerketztö Altai. .„ IX—XXVIII

Eszrevételek Magyar Benigna iiuádsagos konyvére. Betúk. Ragok.

Szótar abból, elavult szavaira nc/ve. Czech Jáitostúl. „. 1—8

Toldalék. Még is e/en iiuádsiígnkban levó elavult szavak, 's ne-

hány észrevétel. Szerkesztätöl ., 9—.10

Iiuádságok _ „ 11—73

Rzek között sx. Bernald doctoré , nyolczas , li/.es rímekben „.. 24—30

Az elsô level meg nein leven , a' iiiásod elsô lapjának hasonmás-

sa , «' lid. lap. elött. Kezdete: ¿omorofagodrol.

Másod hasonmás. /' 1"«/. laphoz. Kilenczed level liilsii lapja.

Harinad hasonmás 57dik/ies. Hetvenheted level innensúje.

Negyed hasonmas IQdikAez. Kilenc/.venötöd level tulsója.

l'j/uii 6 hasóninásnak, eredeti lapjaikról, kure híven vésetését in

te/te a' szerkes/to.

F. M. iró nevé 's hogy ezen iiuádságok Magyar Benigna kolosto-

rában kc'sziiltek 1513b. áll a1 „ 68<í. lapon.



A D A T 0 К,

Magyar Benignáról,

's atyja es három férje, úgy a' Remete Fálosok*

nagyvázsoni monostora feló'l.

Ezen imádságokat elmondogatta egykor Magyar Benigna , legeldszer Kinizsy

Pal* felesége. Miképen az б számára készülésük felól alijan itt egykét szd ,

álljon életéról , mellyhez adatok Gróf Zichyek' jól rendezett gazdag levéltá-

rábol külünben is , eddig nem ismertekül hozathatnak ele.

Sót a' szoros osszekottetés, atyjárdl es Kinizsyrdl is kivánja némelly

még hasonlóan nem hallott pontnak, Benigna' 1520beli korosságára nézve ,

felvilágítd megemlítését. Következnek, ámbar mostan mégcsak toredékesen.

1464ben, XVI Cal. Septembris, Badán, Mátyás király' adomány-

levele Magyar Balást , Adony urodalma* birtokosává azért is tevé , mivel atyját

Hunyadi János gubernatort híven szolgálta háborúiban. Czímc itt; Aule far

miliaris et partinm regni superiorum capitaneas. De , ki volt atyja , ki fele

sége , arról nincsen szó , nines gyermekérdl. Kelcmen nevü testvére all egye-

dul benne, per eum, mint coimpetrator. 'S Magyar Balas ennél fogva, gon-

dolhatnók, még ekkor talán nem volt hazas. Azonban lehetett, mivel fele

sége 's gyermeke számára kitúzhette Tiszamelléki más jdszágait. Kitetszend.

Annak tudhatása, volt- e 1464b. 's elébb is mar hítese, Kinizsy Pal'

millyen koruságát határozná el, mert Kinizsy Pal, Magyar Balásnak m o s-

toha fia volt. Ha ennek anyját Balas, csak 1464 végén vette el, Kiiiizsy

úgy 50d. évében holt volna meg, feltévén, hogy 1464b. 20d. esztendejét tolté.

Ügyele tehát mostoha fiara Magyar Balas , táborában , 's annak hdsi

nevet hamar vivott erején Mátyás is gyönyörrel nyugtatá szemét. Igy adta

neki, múltúi'i, Nagyvázson urodalmát Veseny Lászíd magvaszakadtából 1472-

ben , Sabatho próximo ante festum beati Bartholomei apostoli , Esztergomban

költ levéllel, mellyben Kinizsy czínie mégcsak Aulicns. Kinizsy hamar kütött

Veseny László' ozvegyével 's megerósíteté adományiratát 1473ban sexto Idut

Jamiarii.

A
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Magyar Balas pedig siete Kinizsy Fallal kölcsönös öröködesi szerzó-

désre lépui eldlegesen Bátori Istváu Ország' birája eldtt Bndán ; késóbb ahhoz

királyi helybenhagyás 1474b. feria secundapróxima postfestum1) R. M. Vir-

ginis Olmüczben járult, ottani táborozás alatt. M. Balas neveztetik ebben:

Vajvoda partium transyfvanarum et Regnorum Dalmacie et Croacie Banus-

Pontjai voltak: 1. Az adonyi urodalomság' egy része Magyar Kclemené. 2.

Magyar Balas, Kinizsy Pált fiúnak fogadja. 3. Magyar Balas' édes fia Lászld

es Kinizsy Pal között egyenld osztály legyen. 4. Magyar Balas' felesége Bar

bara özvegyi tartása, ha kellene , Adony.

Kinizsy Pal' mostoha fiúságát obból , e* sorok mutatják :

.,Ila videlicet, quod ipse Blasius Banns ipsas et cadem, Tita sibi comité sicnti usque

nunc tenait, tenerevaleret, ipsoque decesso,directa medietas eorundem castrorum castellorum

oppidorum possessionum et villarum in ptactum Paulina deKinys et suns heredes, altera

vero eorundem medietas in dictum Ladislauní filiurn annotati Blasü Bani , ipsarumque

part i um tamquam ab un o útero egress arum heredes et posteritatesursos in per-

petuum condescendant.

Az itteni Mzagokat osszevetes pdtolhatja.

1. Kinizsy, Ndgyvázsont engedvén hálala utánra, hazas ekkor nem

lehetett. \' heredes &zó, csakhagyhatásijogáranézve volt. Oes mostoha atyja,

mint deslíelo csatázdk , minden esetre jdkor rendelkezének.

2. Barbara, Kinizsy' es Magyar Lászl ó* anyjául onnan is gondolhatd,

reivel Benignárdl e* családi mindent elintézés egy szdt sem említ. Benigna

tehát Magyar Balásnak másod házasságábdl ezármazott, 's Kinizsy' hiteséve

is csak úgy lehetett. 2)

3. Barbara, alkalmasint még 1474b. hala meg, mindjárt a* szerzó-

dés után , 's Benigna* anyját Magyar Balásnak csak hamar el kellett venni ,

mert egy alább álld irat szerint 1520ban Benigna, 45 évünél korosabb alig

lehetett, miknél fogva Kinizsy vele 1490 körül kelhete össze , kevéssel Ma

gyar Balas' hálala eldtt, miclón a' leány 14d. évében hajadonkodott.

4. Magyar Balásnak azért kelle Kinizsy* anyjával csak ugyan még

1464 elott mar házasságban lennie, mivel Istvánffy szerint Pal 25 évig vísele

a* temesi bánságot „e manipularlo pedite ómnibus honorum gradibus, sola rir-

tute duce conscensis , Temesvario ae caeteris inferioris Pannoniae limitibus

per viginti quinqué annos cum imperio jMraefuerit," *} így tehát bánná

1469b lett, 's 25 évünél akkor csak több volt Magyar Balas c' szerint, elól

említett arlománylc\'elt¡l)eu 1464b. Adony' megnyerésekor testvérét Kelement

külön akarta magd mellé emelni, vagy talán attdl hasonkedvezést es kolcstínos

1 ) Puri/irationis , Annunriatioois, Assumtionls, Nativitatia , Conceptionis etc.?

2) Ногу a' fiúrá fogadott, ахка fogadójának Icányát el пе теЬеяяе, arról oiryliiizi tíirvr'ny 15вОЬ.

költ a/. Oláh MiklcVs primas éreek alta] Ña^ysxniiibalhan tarto 1 1 e<ryházi /.siriiitKor. L.

Mich. Szvorényi Jue privatum ecclesiae hungarirae. Veszprimii 1804. í'árt. I. pag 255.

3 ) L. IstvHiifTY , Regni Hungariae historia , Coloniae Agrippinae , M. DCC. XXIV. libr. 111. pag. 22. b.



Ill

ótalmat remelle. — Es öregnek irá Bonfini isKinizsyt. ') Továbbá, összeil-

leszthetobb Magyar Balas' felverekedó lelkével, ki „ex gregario milite, sola

tiri utis commendatione ad summos inilitiae honores et divitías '') kezdett

emeltetni Mátyás által , még virgoncz kozállapotjában elvétele egy ko/rendu

csínos asszonykának , kit özregyen , Bonñni feljegyzéseként , m o l n á r ha-

gya. s) Mert volt legyen bárBorbála bajos, eszes, Adony ura's Felsó* Magyar-

ország* kapitánya szállott volna-e le hozzája? Akkor hódítá ez magához

a' tüzes vitézt, Abaujban, — ott ma is a' Kinyis falu — midón Balas meg

sem álinodá még ottani vezërré leendoségét. — Hanem akkor is mo lu úrn с t

von -e el ? Kinizsy Pál'atyja nem inkább malommal biró egy kis ur volt- e?

Bonñni hamar utánirt puszta hallomást 's nem vevé észre,mint kél tobbféle

rege , magát felvívott feldl. Kinizsy nemes családrdl Abauj megye 's Jászó' le-

veltárában sok level szól 1500 éveiben. — Egyébiránt ez nem Kinizsy Pal*

eldkeltfbb származtatásáért mondatik , mert hiszen , alacsonból no fel elejénte

minden, hanem mutatkozó adatot kísérni kell.

5. Leányát Balas , Kinizsynek nem annyira jutalmul adá. E' hazas-

sag inkább házi viszonybdl eredett.

1483ra van Eggerernél téve, tehát Kinizsynek még ntftelen korá-

ra, Nagyvázsonban a' Pálosok' szerzetcnek általa tortént alapítatása. L. Frag-

tnett pañis corvi protoeremitici sen reliquiae Annalium eremi coenobiticorum

ordinis fratrum eremitarum S. Pauli primi eremitae etc. ( a Fr. Andrea Egge-

rer, Ord. S. Pauli primi Erem. presb.) Viéntate MDCLXIIII. 250d. lap.

„Similis beneñcentiae laude praedicari débet С. Paulus de Kinys etc. ob pos-

sessionem Karnko, cornitatus veszprirniensis cum suis pertinentiis et ducenta jugera ter-

rae Bessere dicta, piscinam item copiosam cum pralo Hassak. quae omnia muuiente suo

literarum robore Mathia rege, ecclesiae nostrae S. Michaelis de Vaason , a se fundatae

jare perpetuo tradidit. —

14S6ban Kinizsy' czíme, Paládics es Tószeg feletti határlevélben :

Comes Temesiensis et partiutn mferiorum gcneralis capitaneus.

1490ben hala meg Magyar Balas Kassa körül, azon csatája utan ,

mellyben Béatrice' sergét clszélleszté. 4)

I492b. Dominico proximo post festum nativitatis B. V. glorióme

Temesen rcndelkezik belegen Kinizsy az orodi káptalan' küldottjei elótt, 's

hálala' esetére, Benigna öröküs, mindeneben. Neve mellett itt is fclebbi

czímzete all. Lain a' latitud nein tudott Kinizsy, bizony inagyanil dado-

1) In praefectura Temesiensi , ¡osa, qui ab eo faerat educatus, et per quern ¡He omnia domi

forisque in tentctute gerere consueuerat , audacia , robore, et disciplina militari, eius non

ili.ssiinilis , a rege eufFectu» eet Budae. — L. Bouflnii Dec. V. libr. 4. pag. 738.

2) Istránffy s/.avni. L. Regni Hungariae historia, Coloniae Agrippinae 1724. libr. I. pag. 4.a.

3) L. Ant. Boiiñnii Rer. uugar. Decades. Basileae 1568. Dec. lili. lib. 2- pag. 570.

4) L. Nie. fotvánffy, libr. I. pag. 5. ,,\>nim lasio haec victor ia ultinium operurn fuit, eodem

enim itinere grari morbo correptos e vita excessit . haerede omnium bonoruni , única filia,

Benigna testamento relicta, quain eventu sterilem Paulo Qninisio, praefecto Temesuarii

nuptui tradiderat."

A 2



IV

gá el végakaratját 's nem úgy irák a' papok! Ulászld I493b. Sabatho próxi

mo post festum conversionis beati Pauli apostolt, erdsíté meg azon ren-

delkezését. — Bonñni Kinizsyneknem mind en házi dolgát tudta, nier t ezt

irá: „testamento nú lio' (guod iampridem mutas erat) confecto , Chri

stiane pientissimique hominis ritu ex hac vita decessit. l)

1494lx4i Nov. 20kán hunyt el Kinizsy a* Száva mellett, mint Ország

birája Sz. Kelemen mezóVárosban » épen úgy diadallal miként mostoha apja

es apdssa, mert hálalos hideglelése elótt még kevéssel keményen veré meg

a' törököt Drágffy Bertdttal Bulgariában. 2)

Ki vitetheté hamvait Nagyvázson monostora' egyházába más Be-

nignánál? Talán 6 állítatá emlékét is oda, *) mellyról Eggerer, imént idé-

zett lapján szól; talán emelé Remete Sz, Pal* szerzete húlúbúl, az arra vé-

sett ezen vers szerint:

Erexit Vaeonia claustra Kinysius héros,

Ulitis bac urna marmoris ossa cubant.

Elhagyá mostan temesvárí , el budai lakát az Ország birája natal

özvegye 's egyedül lakdja Ion Nagyvázson kastelyának. Rettento nevü vezér*

hire , felette , küriílc ; roppant jószág , birtokában. De nem serdült fiü , ol-

dalánál atyja' nevéveí , leány magzat sem vid ít á mint anyát. „Nullaque prole

relicta^ *) koltozteté elBonfini, Pal bánt; eztirta, láttuk, Jstvánffy. Féltest-

vérérdl Magyar Lászldrdl, eddig ele tübbet nem tudunk; Istvánffy szerint

mar ekkor el kelle halnia.

A* hatalmas asszony* kezët sokan keresheték. ílihctoleg szép is volt.

'S mar 1495ben, in vigilia festi S. Apostoli Andreae, Kamicháczi

Horváth Márknak , mint másod férjénck adatta Nagyvázsont Ulászldval. Ног-

váth Mark cnnek udvarnoka volt, így ifjú még; Benignával nyilván együtt

kéré a* királyt, ez Kinizsy' érdemeire emlékezék *s kedveze ozvegyének.

Horváth Márk , mintha eldre megint magtalannak hitte volna tüzes menyecs-

kéjét, a' vázsoni urodalom' birhatását testvéreire Jánosra es Péterre is kiter-

jesztcté. Benigna, akárhogy, férjhez akara menni.

1 ) L. Bonfinii Her. ung. Dec. V. libr. 4. pag. 738.

2) L. Iitránffy, Historiarum ]ibr. III. pag. 22. a. Es Ronfini elebbi 738<1. lapján.

3) Mutaták t3red«!két nekem Nagyrázxonban a' Kinizsy kastély' romjai küzütt 1824. 'S emh'te-

tett a' türok' hálala, ki arra bosszújában luit roba.

4) Gr. Bethlen Elek ,azonban, Ronfini eilen, Bethlen Gabor' életlben er.t irá: Wolfe Vater gleichfalls

Gabriel Rethlen war mütterlirhereeit« ein Enkel des berühmten Helden Paul Kinissy. L. T«-

tchcnliuch fur tit ratcrliindiirhtdetrliii-btr. Htrautgegel/en durch die Freyherre» ton Hormayr

und von Mednyanttky. Л /er Mrg. 1823. Wien. Seite 458. De a' kútfó nem emHtetik.



1496b. e' Horvúthékat, az cinlített jdszágban , Ulászldnak követke-

/II elejü 's végü adománylevelc erósiti mcg: Uladislaus, Dei gracia Hungaric ele.

Rex. Ómnibus Xti fídelibus psentibus pariter et futuris psentium nniiliam babituris salii

tem . . . Ad ursor. noticiam harum serie volurmis pervenire , quod lid His poster Egregius

Marcus Horvath de Kamichac/, aulicus noster, Mattis noslre acceden» in conspectnin in

sua ас grose Renigne alias relíete condam Mgfíci Comitis Pauli de Kinys Judici curie nre

et Coinitis Temesiensis etc. nunc vero consortis sue personis exhibait . . . nobis quasdaní

binas literas In cujus rei . . . fírniitateiu perpetuam psentes literas nostras

priuilegiales penden et authen sigilli nostri muniínine roboratas duximus concedendas. Da

tum per inanus Kndissimi . . Domini Thomae Eppi b'.ccle Agriensis aule noslre suini et se-

cretarii Cancellarii Bude 10 die Mensis Junij Ли doinini 1496.

Mikor hala meg Kamicházi Horválh Mark, nem tudni , de bogy Be-

nignának 1509ben mar harmad férje Kereky Gergcly volt, mutatja egy czen

évbeli irat, mellyben feria próxima ante festum beat i Georgii Martyris,

Benigna, osztályt intézc el Horvath Peter es János fcnmaradott testvérek es

iij férje Kereky Gergely köztt. Márktól sein marada tehát gyermeke , hanem

a* Kinizsy szerzcttc jdszág' egy részében Péter' 's János* ivadékai lónek bizo-

nyos ideig urak. — E' Kerekynek nem az forgott-e eszében , bogy a' még

1262b. Comes Johanes de Kereky által megvásárlott Adonyt ¿sVezéndet, mit

a* „Tartaloiu" bóvebben említ, valamiképen megint családára künnyebbcn

szállíthassa? Mcrt Benigna, mintba csak illycnért lett volna kapds. Mi volt ma

ga Kereky, nein említetik, bancín irva ó is Yásonról van alább 's mivel ki-

rályi levélben, az rea nem csak azért ragadhatott, inert felescgével ott la-

kék. Kerekyéket egyébiránt jdszágosoknak 1572beli iratok is mutatják, e'

levéltárban. 'S az 1600beli 3d. czikk egy Kereky Jánost is nevez ki, feJso-

magyarországi hadfogadásra. Tan ez loa inajd Bocskai' híve IßOGb.

• ' Benignúnak, e' Kereky Gergelyével éltébcn fakadott oka, els6 fér

je monostora' gazdagítására, init Eggerer, említett évkonyvének 275d. lapja,

1511re így teszen: Pari sttuJío benefaciendi tenebantur Petrus Magnus de Pesth, etBe-

nigna quondam Domini Pauli Kinisi relicta; quorum ille ecclesiae Albensi В. У. posses-

sionem Zolghaiur , haec тего monasterio B.Michaelis in Vason possessiones Lichtenth et

Agyiiglik, Comitatus Vesprimiensis, continnantibus Uladislao et Ludovico Begibns, contulit.

Hálából vagy felszólítatva irá azután 1513ban F. M. az az M . . . be-

tüvel kezdódó szerzcti nevü A^alamellyik élénkebb Frater, ezen imádságokat.

A' 69d. laptól 73dikig lévók legalább egyenesen Benigna' nevére készültek ,

mikct azonban Frater M nek más társa irhata, inert bctií, helycsírás,

szóval élés, számkiírús ezckben citer amazokéitól, de az cgész könyv bizo-

nyosan ové volt. Az imádságok sziromra csínosan irvák, *s azon akkor, csak

gazdagabb megjutalmazó nyerhcte gondos irást, ollyannak kcdvcskcdésbol

czifráztatott ki a* 2d. 3d. 's Od. imádság kczdrtcnél a' lap' szcle virágokkal,

's kapott a' 2dt(H fogva 15dikig folyó imádság' clsó O betüje aranyat, mik-

bdl egy mutatvány itt а 15(1. lapnál láthatd.

Benigna tchát olvasni 's tan írni is tuda, mit mclleslcg azért vegyünk

s/cmre, mivel elsó férje .ib hoz nem értett. Ország' b i raja nem, valamint elóde,

Bátoriístván nem, es más legfóbbek elegen azon idôben. Irásait Kinizsy, vítete
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kedvenczével,kiBonfininál Jdzsa, Istvánffynál Som Jdzsef. ') Ezt kezére, nyil-

ván azért is tanítatta. Mutathatná az is Benignának Fá! bánnál kesóbb 's azon

korban születését, mi don a' Mátyás pártolta iskolák vilägiak köze gyümölcsöt

hozni kczdénck. Ot, mcglehet, csatákba járt atyja, apáczákhoz adá egy ideig,

kik olvasni csak tudának mar régebben, inert imádságaikon el kelie mebet-

niek ; 1500 elótli es utáni évtizedek körül pedig mar épcn bizonyos irástudá-

suk is. Tanulhatott azonban , szerzetesei' els6bbjét6I is üzvcgyideje* kozé-

ban; mozgékony ass/onynak iizni kclle valamivd unalmát. 'S bogy 1500 kö

rül inkább divatba kezde j»>n¡ vihígiak' fó "s kozép rendu házaiban, a' ma-

gyarúl irni olvasni tudásra tartas, gondolbatd az lóOObeli Isó czikk. 2d. §á-

ban emlúett sürübb tanulúsbdl ; peída pedig rea Bezerédy Gyorgynek Hegy-

kon 1504ben költ lévele, mellyre Szalay Agosten* buzgdsága talált. Gyüjte-

ményében most, eddig ele ismert második legrégibb magyar küldottlevélül ,

elsdnek Albert apát levelkéét 1486bdl vévén- L. alább: Vegyes iratoli.

Midón Benigna 1513 ota e' konyvébdl magát olvasáeban gyakorolha-

tá, akkor, láttuk, Kereky (jergelyné volt, 's még is Frater M... ., utolsó

imádsága után ezt jcgyzé b¿ : „Nadsaagos Benygna ajjonnak Nyhay Kenesy

Paal thaarsanak p Nadsaaga klastromában Wasomban" itten a' 68d. lap sze-

rint. így hát Kcrekyt egcszcu elmcllózé.

Mire mutât cz? Vagy „Benigna asjon p Nadsaaga" sem so-

kat gondolt mar akkor e' férjével 's azért Fr. M.... sein gondola rá; vagy

Kereky Gergely a* vázsoni barátoknak nem nagy barátjok volt, *s ezek in

kább csak alapítdjukat tisztelék, vagy az egész vidék' nyelvére Kinizsy* ne

vé, a' nagy, a' megs/okott, könnyebben gördüle. Akármellyik esetben, Ke

reky nem nagy úr, legalább nem kedves úr vala Vázson' hires kastélyában.

osszcfolyhatott ez mind, de az clsóbb azért bizonyosabb, mert arrdl

adat van. Benigna es Kereky' bazas «Hete iszonyú szerencsétlen volt. Mellyik

band meg elébb másika miatt, egybckelését, nem világos; az sera, mi érlelt

közöttük gyülölst-gct, mi, végre bosszút; csak fcltehetó, liogy ok alihoz er-

kölcstelcn gázohís, e' miatt féltékenység' szabdalása , lebetctt. Es a' bún' su-

lya, ki szemrehányást érdcmelt , kit ez dühite, azon.

Mondjuk ki hirtclen a' gonos/t vetkével: Benigna megülctte ferjét

Kerekyt, bérlett gyilkossal olette meg! 1519 körül.

Türvény keresé mostan fejét ¡avail. 'S a* megszeppent, cljárá elsö

férje' mindcn barátját, mellyik még élt, mellyik* szavát II. Lajos bevevé,

rimánykodott cnnél maga. 'S ba clébb Ulászld, Kinizsy' tekintetcért is, jd-

szágokat engede Benigna' férjeinek , most Ildik Lajos tanácsosai átallák gya-

lázatos balálra adatni bakdbárd ala leányát egy Magyar Balásnak, bajdan hi-

tesét egy Kinizsynek , Országbirájának.

1) Jó/sa éa József tehát egy. E' Som v. Somi Józsefet nerexé lid. L'lászló , Kinizsy utódául tc-

mesi gróña L. liteúnffy , pag 25. 's a/. 149Sbeli 22d. czikket.



VII

Itt a' kegylevél, Palotán levó eredetijéró"!. Commiesío propria dni Regís.

Nos Ludovicus dei gracia Rex Hungar et Bohemie etc. Memorie commcndamus tenore presenciuiu

significan quibus expedit vniversis: Quod nos cum ad nonnullorum fidelium nostrorum humillime su-

plicaciois instan per eos nostre propterea factam Mat» : Turn vero raoti pietate et benignitate noetra

Regia, qua delinquentibus venia m et lapsis subleuamen solemus impartiri, Jurisq rigorem interdum

lenitate misericordie consueuimus temperare: Generóse domine Bénigne rete egregij condaní Gregory

Kereky de \V;ismi capiti scilicet ас omnibus bonis et juribus possionar. née non rébus suis universis :

Super ilia proscription et nota infidelitatis, quam ipsa racioe mortf pfati Gregor/ marin sui incurre-

rat , graciant et misericordiam duximus faciend spéciales , Immo facimus presentium per vigorem , i tu

tarnen ut de cetero a similibus excessibus studeat se presentare : Alioquin presens nostra gracia Eid

minime videatur suffragari. Quocirca* vobis lidelibus nostris. Rñdo domino Ladislao Episcopo ccclie

Vari un Secretario ^ancellario nostro ac Egregio Magro Stephane de Werbewcz personalis presencie

nostre locumteneñ. item Spectabili ас Magnifico Stephane de Bathor Palatino Regni nri Hungarie et

Judici Cumanor äs Comiti Themesien: nee non lllustri Laurencio de de Wj'lak duci Bozneü Judici

curie иге, vestrosque in Judicatu vicesgeren. Prcterea Egregvs Magris Prothonotarfs curie et Regni

nostri, cunctis etiam ;il V s quibusuis Judicibus et Justitiar Regni nostri Eccliasticis vir/f et secularibus pnti-

bus et futuris ; harum serie lirmissime committimus et mandamus, quatenus a modo inposterum pfatam dñaui

Benignam ratione preuia ctra formam pmisse nostre gracie intra vel extra Judicium ad cuinsuis instan

in persona rebusq. et bonis suis quibusuis Judicare vel vestro astare Judicntui conipellë aut alr qualr-

cumq ipsam impediré turbare turbare vel damnificar nulle viiîj tempore présumât née sitis ausi modo

aliquali : Presentibus perlet exhiben restitutis. Datum Bude feria quarta proxîa post dominicam Palmarum :

Anno domini millesimo quigsimo vigésimo.

A' veres viaszpecsét felsó része balról mcgvan, jobbrúl 's abaja letörött. Balra , kurül olvaeható: ..

HEM1E DALMAC1E . . A' kisebb alaku egész ívnek másod féllevelén, a' pecséf" fûzeléke kereszttíl huirá.

t

Ezen mcgintés : Un tarnen , ut de cetero a similibus excessibus stu

deat se preservare, mar régibb szokott intelem volt kegylevelekben , mi-

ként a' Kovachich M. által kiadott: Thomae de Nyirkálló, Stylus cancellariae

Mathiae L Regis Hung, szabványai közütt a' I62d. lapon, Gratia super nota

furti czikkben , Nos Mathias kezdettel épen illyen kifejezéseket látunk , 's

meg illyenebbeket л 17ld. lapon lévóben : Gratia super facto potetttiae et

sententiae capitali: Nos Mathias'stb. 'S irattak ezek nem csak 1476b. melly évet

Kovachich a' czimzethez jegyze, inert a' 1!) Id. lapon 1454beli donado all,

a' 194diken 1484beli praeceptoria 'stb- a' lOldiken pedig 1493beli procura-

toriurn. Hasonldan intd kifejezést lelünk továbbá, a* Formularium styli 489—

49 Id. I up juin : Gratia super maliloquio et emenda lingvae, super nota proscri-

ptionts. De, épen Benignánál új gyilkoltathatásra alkalmazása , figyeltethet-

nc, 1. hogy új kikapástdl csak olíy korbeli asszonyt lelicte félteni, ki leg-

felebb ha 45 év körülnyi volt, 's igy Benigna 1475 — в tájott szfiletett; 2.

bogy ,,ez Nadsaagos 3330 n" nagy jeleit adta mar elébb is, dühének.

Benignának mar s/,ületníe kelle vadócz vérrel. 'S azon nyerseséget ,

nielly rea ragadhata, midón atyja házából zajgdkat lata inenni háborúnak ,

vérkoszorúsokat térni elsó uráéba, nem igazítá útba jó noveles, asszonyi eré-

nyeket harczos férfíakééttil megkülonbü/tctó. Az akkori imádság is, látjuk,

nem átaljános emberszeretotet lehelt, mi abban foczél, malí onlealáztatást

kivánt 'e ez csak drákig tart, viss/a pattan аи indiílat mint a' kényszerített

gally. Elotte meg 154 évvcl , Henrik' karinthiai hg 's gürczi gruí" leánya ax
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1366b. Bécsben megholt Margaretha, melléknevével Maultasche, kiról Rudolf

aus/,triiii li£ Туroll, kapá 1363b. , voll legvadahb kegytelenségü Karintbiában.

Ha Benignának irgalmat, S/ulUai László váczi püspök 's cancellar,

(/. alfífib 375—379 lap.} szerzett-e az 15'20b. 13 évü Lajos király nevében ,

vagy Verbóczi, Bátori, Ujlaki ? nein tudni ; hanem, undokságát még ko-

zelebbról tudjuk megJános király 1527beli okiratábdl, mi szerint Nagyvásont

Mesztegnyei Bodó Ferenczének , a' vitézi ész es hoslelküség példányának ,

de szerencsétlennek , adá. Л/ои soráig tétetik csak ide az ezt illetctt iktatá-

si páranos gr. Zichyek levéltárábdl , meddig ide tartozó, ulv.-isúnk pedig en-

nyibôl is maga veheti ki az abbdl kifejthetóket. •

Conventus Cruciferor. Ordinis >S. Joannis Jcrosolimitani domus hospitalis Ecclae Beati Re-

gis Stephani (le Alba Omnibus Xsti fidelibus etc. Quod nos literas Serenissimi Principis et Dni Dni

Joannis, Dei gracia Regis Hungarie Dalmacie etc. Domini nostri grosissirai Introductorias pariter rt

Satutorias nobis pceptorie sonantes et directas , ea qua decuit reverentia recepimus in hec verba : Jo

annes Dei gracia Rex Hung. Dalmacie , et Croacie etc. Fidelibus ntris Conventui Eccle Cruciferor.

de Alba , Salutem et graciant. Cum nos debitiiin habentes respectum ad pracclara servitior. gratísima

mérita iîdelis nostri Mgfici Francisci Bodo de Mezthegnyew, specialis Capitanei partium Regni nostri Syr-

mien. quae ipse sacre prinium hujus Regni nostri Hung, corone, deinde Matti nostre ab ¡neunte fere

etate sua pro locorum et temporum varietate cum oinni iidclitatis constantia , copiosaq sangviim sui

effusioue, eciam ante felicem nostram ad boc culmen Regie digiiitatis assumptione et viriliter et lau-

dabiliter exhibuit atque impendit,_in quorum recompensativam aliqualem retributionem castrum nostrum

Vason apellatum in Cottu A7eszpr habitum quod alias Mglici olini.Pauli de Kinvs Comitis Tcmesien-

sis et eo defuncto grose Dñe Bgne Relíete sue pfuisset , sed ex eo , quoi! ipsa Domina salutis hono-

risque et fidei sue, qua F.gregio quondam Gregorio Kereky Dño item et Mariro siio tenebatur immc-

moT, eundeni Gregorium per iiiterpositam conductamque precio personan! crndeli nece perimi fecisse ,

et ob hoc notam infidclitatis incurrissc , jurisque processu observato dudiim exinde condenmatam fuis

se perhibetur. etc. Datum Strigonii , in crastino Festi Circumcisionis Dili anno ejusd millesimo

quingentésimo vigésimo séptimo, regnor. nostror. predictor, anno primo. — Fiigg/ï pecsét' helye.

Im ez is csak most eléhnzott világítás! Hat lia még mind megkap-

hattam volna Palotán a' Magyar, Kinizsy, Horváth, Kereky, 's Bátori, Ujla-

ki családokrdl, szóló leveleket. Bizony egöszen mássá les/cu sok belyen

bisztoriánk, mintsem most hisszük, milielyt a' titkolt iratok elékerülhetnek.

Késobbi kidolgozót küvetkezó mar haszonvehetókre figyeltetném '): 1. Kis

Ferencz ur bír Budán egy Kinizsy Pált illetett adománylevclet , mellyben

Mátyás k. 1474b. feria secunda próxima ante festum Mathei Ap. et Evang. in

civitate Wratislaviensi Lethava varar Trencsin vmegyében 25 belységgel aján-

(\ékoz¿í ßdeli egregio Paulo de Kyttys, eiiisquc Jieredibus et posteritatibus uní-

versis, ifjú koriitiíl fogva török es busszíta elleni vitézkedéseiért. Még itt, sem

egyéb czíme, sem neje. 2. L. Thomae de Nyirtálló stylus Cancellariae Maíhiae

I. Regís H. p. 164. Lórántfy Tobías es Mibály fivérek, Ahaiij vmegyei Somogy

helységre nézve perlik Nagys. Magyar Balást es fivérét Kelement, úgy ns

KeniisPált 's Ercby Jánost, 's e/ek Tornai István, Bcnedek es János fivérek-

ke] mint szavatosokkal együtt Mátyás királytól lialasztó vagy helyesebben fe

1) B. Mednyáns/.ky Alajostól Paul tan Kiiii* , reí», dísszel ismeroles. Taxchenbuch für die taterlaend-

Geschichte 1823. — Czech Jánostól, Kinizsy által kok küvetkezú ajándoklevelet vala szerencsém
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lebb viteli parancsot nyernek ; t; v nélkül, de bihetôen 147Í!. kürül. Továb-

bá, 254 1. Ns Kinys Pal (Egregius Paulus de Kinys} ellene mond egy jdszág-

ba iktatásnak Egregius Theophilus de T. által, 's Kinysi okadásra idéztetik.

Ev nélkül. 3. Formitlarium styli p. 464. Ns Threnka Júnosnak egy várat 's

hozzá rartozdt ir által a' király Trencsín vmegyében bizonyos osszeségü arany-

íorintokért zálogba, Trenkától ezt hason kikütésekkel Paulus de Kinys comes

Temesiens. et Capit. Gener, partium regni inferior, veszi kezéhez 's a* felség

egyezést ád erre memóralo Paulo de Kinys ac Getier. Dominae fíenignae vocatae

consorti suae ipsorumque haeredib. et posteritatib. unitersis. Évteíenül, de hi-

heióen Mátyás hálala körül.

Miud ebból kijo, mint jutalina/a Mátyás, mint csilloga Kinizsyben,

hatalmas gazdag család alapítása. De miként ó teszi János hgct, fíat Má-

tyásnak az ot felemeltnek, mint szívtelen nmíszer tenkre, ügy pattant-

ja szélt buborékait nemesis, vagy érelem? Es özvegye ! Midon nekem ez

imádságokat, nyomtatási javitás kö/ben többszer kelle olvasnom, 's Benig-

nát, még csak Kinizsy' ozvegyének tudám, azt bittern : fcstendo leszen liaj-.

danunkbdl egy asszonykép , csupán kegyes; ele kellene vennem, ártatlanság,

szemérem' miuden \oual.Jt. Asszony volt ez, képzelém , kinck elhunytát, a

hany vármegye korülbclól , annyi sajnálá. Ime , adatfürkészés után egy un-

dok kép! Maligna! —

II.

N É M E L L Y JEGYZET

ez imádságos k ö u y v fennmaradta, nyelve, 's a' pálosok

magyarhoni szerzete felol.

Itteni 25dik lap szerint sóror Maria Victoria birá e künyvet, hanern azért

jóval idébb, mert beléirása, (1. hasonmássát a' Társaság' Évkonyvei Hdik

nyernem: „Noe Comes Paulus de Kinys Judex curie Regie, Comesque Themesien. etc. memorie

coiumendamus Tenure presencium significantes quibus expedit rniuersis , quibus non confideratis

serviciis et iidelium serviciorum meritis Egregii Magistri Georgii de Esseghwar prothonotarii

nostri, nobis per euro sub tcmporum et locorum opportunitate dirersiraode exbibitis et expensis

molendinum nostrnm War Molna vocatum intra nietas possessionis nostre Nagh Bersen vocate

in Comitatu Wesprimien. existentis super fluvio Thorna et Sarosdwyze vocato habitum et de-

currens simul cum vniuersis eiusdem vtilitatibus et pertinenciis quibuglibet de coneensu et bene-

placita volúntate Generóse Domine Bénigne consortis nostre carissiiue memórate Magistro Geor-

gio ac domine Veronice consorti et Francisco filio suis ipsorumque heredibus et posteritatibus

vniuersis Jure perpetuo et irrerocabiliter dedimus donarinius et contulimus,ymo daraus donamui

et conferimus harum nostrarum vigore et testimonio Irarurn median. Datum in Themeswar feria

sexta infesto lui Antony confessons Anno dmni Milliño QuadringsimoNonagmo quarto. L. S. impr.

Eredetijérôl, mclly Küfaludy Sdndornál a' Kisfaludy család levéltárában olí, lemdsolta Czech Jánot.



kotetének lOd. lapján), mar nyomtatási kerek betük' utánzásábdl vett vo-

násu. Hanem , s. M. Victoria kitól kapta? Nem szállott-e Kinizsyné -Hor-

vátné-Kerekynérdl mindjárt apácza fejedelemnére 's errdlM. Victoriára? Vagy

családi viszony adta-e ehhez? Kitürlé ex, vagy eldde? Benigna nevét az ezt

illetett imádságokból 's tevé a' könyvet átaljánossá. De, ves/primvolgyi apá

cza volt-e Mária Victoria, mellyben Szerdahelyi szerint akkor mar cisterci-

ta szerzctiek laktak ') ; volt-e a' városban alapítatott domonkosiak közüli?

ha t. i. még akkor is megvalának , vagy, iigyan domonkosi , nyulak* szigeté-

rol? Es így a' fejedelemné. A' domonkosiakkal osszekottctésben maradhatott

Benigna még Beatrice királyné' idejébdl , úgy lid. Ulászld anyja Ersébeté-

ébdl , kik' udvarában, a* még temesi bánné, még országbirája' hitese, lindan

tobbszer megfordult, meg velek Margit szigetén. Mert abba folyvást nag}'

házak hajadonait oltozteté fejérbe sororrá azon kegyes regényü cmlékezés,

bogy ott millyen alázatos es istenes volt még árpádi fejdelemleány is négy:

Margit, iVd. Béláé; sóror Eursebet Vd. Istváné; s. Margareta, galicziai

hg Rostislawé IVd. Bélának Anna leányátdl ; sóror Ersébet IHd. Andrásé,

hogy épen még e' hármával minó szíves osszeolvadásban ele megint egy so-

or Margareta Guiellymos Makonyay herczeg' leánya, abban s. Judit,

Moyses nádoré 's több (fd) ispáné. A' királyndk igy inagokhoz vonhatd tár-

salkoddt lelhettek fejdelemnében, kéthárom elsd hivatalunak apácza leanyá-

ban. Azokkal elterécselének fdasszonyaimék. Mi egyéb iddtoltés volt akkor,

kártya, zenés estély , színjáték, 'stb. nem létéhen , hanemlia egy-egy ud-

vari dalár énekelt, regéld szépen kolteménykedett. Ersébet azonban buz-

gdnak is iratik. A' veszprimiekhez meg, tdszomszédsúgban Benignát épen

barátság is vonhatá, elbukása eldtt.

Azért volna érdekes kinyomozni hová tartozott legalább Mária Victo

ria, mert 1. Megtudndk egyszersmind , hogy az egyházi beszédck , evange-

liomok, legendák' 1330—31beli kézirata is, Érsekujváratt, alkalmasint u-

gyan azon apáczáktdl jutott Benigna' imádságaival oda. 2. Hogy Sovényhá-

/л sóror Marta, kinek az einlített gyüjteményben 1530bdl van irása, Maria

Victoriával egy monostorbeli volt. 3. Látndk, mikép dívott a' magyar nyelv,

egyik másik inkább magyar leányu kolostorban, 's hajdan a' ndnem' hazánk-

beli neveltetése mind fokon állott. Ugyan is, vegyük csak fel ; miket fejt-

hetüuk ele ím ebbdl : hogy Domonkos szerzeti apáczákhoz tartozott kézi-

ratrdl 1234beli kezdetük dta 1526tig tizenhét félérdl tudunk szúz Margit

él etirasaban említettekkel együtt. Nein azon kép áll-e azokbdl eldttünk ?

a) Ismereteik' korérôl, hogy ma 15 évü tanítvány kisasszony tobbféléhez ért

mint „^Zent Katerina 333011 ki vala CZent Margyt u.^onnuk

m estere, hog k y eutet tañe h ta eleuser deakul" TOilik évében.

I ) L. Diploma graecum S. Stephani Regig Monialibus coenobii Vesprimiensis B. M. V. datum , a

Colomanno rege rcnovatum 'stb. Edidit Georg. Alvos. Szerdnlielyi. Budae MUCCCIV. pag. 70 —

74. Es, Tudom. Gyûjt. 1834. Iso küt. Horvát István crtekezésdben a' 90d. lapot.
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Akkor sajáthonrdl is kevés t adaluñí, szumszédr<H csak a' mit zarándok nie

selt, felfedezésrôl eszme sein, megbirálú ész, dercngésben. Mu tatú ora p. о.

még nem lévén, esti idtf' kijelelése kakas vagy tyuk szo*, miként Margitrol

legendázoj'a ir „es imadkozyk v ala mynd eleu tyk soyg." 'S mill} rondaság

es elferdült buzgalum az akkori zárdában ! Dicséretül említi a' legendas „hog

3fent Margyt Assonnak eu fergey teteuy (tetvei) az eu ruhayaban Jattat-

nak vala fordultatny mynd feyerseges gyenge (gyöngy.) Király* leánya

igy. b) Hogy a' b. Margit' életirásában eléjovó kéziratok közül , Passio , Le

genda sz. Tamásról , sz. István es sz. Imre' élete, sz. László királyé, sz.

Ersébeté, Zsoltár, Predikátziók , sz. Atyak* élete, Maria csudatételei , sz/

Jakabról, némellyike még elébb készülhete magyarul 1252nél, midôn IVd.

Bêla nyulakszigeti monostorát Margitja' beléadásával noegnyittatta; némellyi-

ket talán budai domonkos szerzeti barát, talán Margit' mestere a' magyar fr.

Marceline irá. Mert ezek' magyarul létét 's a' deák nyelvnek e' monostori ma

gyar szépnem között meg nem foganttát igen nui t atja Margit életének , 1271 v.

2beli hálala után nem sokára, 1276—80 között1) magyarul iratása is, noha

Margit, az általa Ranzanus szerint kedvelt Cassia mis' munkáját: collâtiones pa-

trutn, inkább dcákul olvashatá. Igy azonban nem remelle« az életjegyzó ha-

tást az apáczákra, kiknek példakonyvet akara nynjtani. Lám e' latint: ecce

lignum, Praynál a* 270d. lapon, magyarázza is így: az az, ime hol vagyon az

zent kereztfa. Látszik ebból : cz) Mikép törekedett ezek férfi szerzete , királyi

helyesló* szem megnyeréseért, hogy az említett Arpad vérü fejdelmi leányok"

számára akkori oktató könyv több legyen 's nemzeti nyelvett, azért, mivel azok

királyi szüléik udvarábúl beszélésüket azon, monostorban is fenntartották.

Minél fogva d) Ezen apáczák között nyulak szigetén kivül, peleskei 1234, vesz-

primi (1240 ota a), székesfejérvári 1305, pécsi, beregszászi, németi, lábatlani

kolostoraikban is nemzeti érzet es nyelv marada szokásban es így a'vendégek

(hospites= németek es néha tótok) leányaibúl isközöttükmind magyar apácza

lett. Azért Ion szükségessé a' domonkos apáczák szabálya'salkotásának magyar-

ra fordítása, mit a' nyulszigetiek számára Matyás k. idejében I474b. Pal fra-

ter vati (Veszprim) vagy váti (Vas vmegyei) magyar végzett el a' domonkos

barátok szigetvári zárdájában 5). Imádságok sz. Domonkoshoz, magyarul,

1) Bold. Margit legcndájának Praynál a' 316 lapon e' szavai : „nekeunk es jrna hagyak," tétet-

hetik fei, 127übun a' Margit élete küldüttségi vizegálatának évében talán mindjárt hozzá fogást.

2) Az okleyéltelen 's .habozó Ferrarius 1222b. kezdet Veszprim városáral Domonkos férfi szer-

zetet 's azután nem gokára sz. Katalin tis/teletére hvgoí-na\i állitat. P. //. Libr. 2. p. 212.

Ratona, 1240bííl adja ele Bertalan veszprimi püspok alapítványát, mi gzerint ei , Veszprim

városában (lominicúiiák számára Sz. Katalin zárdáját építette. Тот. V. p. 893. Fejcr cod. dip).

T. It. Vol. I. p. 192. Elfutnak tatár el¿l 1241b. Fejér , T. IV. Vol. I. p. 232. de njilván má-

sok állának megint üssze, mivel Ranzanus az oppidum-Ьлп volt dominicanáknál tanítatja Margi-

tot L. Epitome rerum hungaricanim Index II'.

3) L. De rebus ungaricae provinciae sac. ordinis praedicatorum, F. Sigismund. Ferrario SS. Theol.

Magistro ejusd. ordinis descriptore , Viennae , MDCXXXV1I. pag. 449 es 529. Hibásan keresz-

telé Horvát István e' vati v. váti magvart , ki , Ferrari usnúl „Fr. Paulus Vngarus Vatiensis"

B2
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1506ЫН vannak fenn a' k. egyetem künyvtárában Pesien. lukább veszprimi

domonkos hugoknak ira-e magyarul 1516b. b. Brígida XV. imádságát Tetemy

Pal frater vásoni vicarius1), a nemzeti muzéumban megforgatásuk mutatná,

talán. Ugyan ott van sz. Domonkos élete magyana forditva 1517ben.

Korántsem világíthat fei ennyit a' Benigna imádságok ide amoda ve-

tódtének megtudása ez vagy amaz apácza szerzet felól,de kérdés küzelíthetése-

ért még is fussuk meg, a' veszprimi 'snyul szigetiek es vásárhelyiek' végesetét.

A' domonkos szerzetiek, Margit szigetéról Szolimán' pusztításai elól

Nagyszombatba vonultak férfi szerzettársaik' koiostora egyik részébe; inajd ,

millón azt Jesuiták kerítették kezükre, a" Klarisszákhoz Posonba. Csak egy

ele még közülök 1637b. , melly évrôl ezt Ferrarías irá. a) 'S megtaláltatott, úgy

látszik azoknál, hajdanból szúz Margit élete igen régi kézi ralban, massât is

vevé 1637 elótt Némethi Jakab pozsoni jesuíta 's kozlotte Ferrariussal3), P.

Zámbár jesuíta pedig ez életirást majd kiadta; ki, Pray 1770ben 4), végre

1782ben Vajda Samuel tihanyi apátur5). Ugy találtatott meg a' szállásado" Kla-

risszáknál 1782b. eltorültetésükkor 6), Maté, Márk, Lukács, János' evangelio-

ma; Apostolok' cselekedetei, Jakab, Peter, János, Judas' levelei 1516bol;

hasonlóképen meg Mózes, Jdsue, Birák' könyvei 1519-ból, mellyeket a' m.

akadémia, Jordánszky Elek tinniniai püspoknél levó eredetijeikból másolat-

lan bír 's kiad; tehát ekként akadtak volna ott ele, ha ottan legyenek Benig

na' imádságai is, az 1530 — 31beli másik kézirattal együtt. Ez eddig all. El-

lenben azt is lehetmondani; a' Margit életirásában említett legendáksem akad

tak ele, lám pedig megvoltak, úgy szakadt el ismét, ez imádságkünyv.

Veszprimból hasonlóan torük elól költözteti el Kormendre Szerda-

helyi 7) a' mar egyik Béla ota B. M. V. de valle resprimiensi névvel ott volt

cistercita hugokat, számra 100 koriil; Ferrarius pedig ugyan oda dominicánáit

1566 tájatt, a' meddig „ut creditur-r&\ mondja helyükön állottakul s), melly

Váczi Palla, mert Vácz , váezt, Ferrarius 533d. es Slid, lapján c-vel van így irva : Vacia,

vaeiensis, episcopo vaciensi, 'e ncm elég okkal mondja Ferrarius 529d. lapja eilen, „bogy a'

szigeti monostor alatt ... a* N^ul szigetit kell érteui." Tud. Gyujt. 1835.Vd. kot. 00—100 1.

mert Ferrarius igj szól: transtulit inConventu Sigety, pro ínsula leporura. Tubbet errolmá»utt

1) L. megismertetését Horvát Istvántól, Tud. Gyujt. 1835. Xd. kot. 104—105 /.

2) Ferrariusnál , Pars 2. Libr. 2. p. 326—327.— 3) Ugyan Ferrariusnál, Pars 2. Libr. 2. p. 220.

4) Vita S. Elisabethae viduae , nec non B. Margaritae Virgini». Tj rnaviae M. DCC. LXX.

^) ^gJ példány sincs mar, a' mkir. egyetem nyomtató intézete áruskünyvei között, mellyben kijött.

6) Hogy a' s/. Klára hugok haj'danból tartának fenn zárdáikban nemzeti hangulatot, mutatja e'

háromadat: a) Szerzetuk szabál^ait kedvukért egy sz. Ferenczes Frater Ití27b'kezdé magyarra

fordítani 's befejezte sziromon Ití30ban. b) Csöpön Anna nagyszombati es móriczhidai abbatis-

sának es az egész Klarissza conventnek 1632bul van fenn Gyôr varmegj'éhez magyan'il irt lé

vele, cz) Mr. Clara Szentkiralyi ugyan nszombati es móriczhidai abbatissaé pedig l(J57bûlSopron

Tmeg^-éhez, e' megyék levéltárában. FejtendS volna okiratokból : folytak-e a' m. apáczák ma

gyar némber nevelésébe , 's mennyire ? Mert a' neiazeti otthoni asszonyélet is tünjön elé va-

lahára. _ 7) Diploma graecum 'stb. 75 , 85 , 86d. lap. — 8) Pag. 543.
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kétféle Jnigszerzetnek Veszpriin köreben külün vol ta, vagy nem? másutt volna

felvilágítandú. Akármcllyik, vagy nrindenik elrebbentése is 1551 elott lehete,

mert Aly herélt vezér épen a' fejedclemné volgyében (Abbatissae vallts) ölette

meg 15 5 Ib. Paksi Jánosnak Ves/prim vara hitvány kapitányának hitvány ka-

tonáít1), 1566b. pedig a' Körmendre vonult apáczák mar uj adománylevelet

nyertek ах elébbeni elvesztett helyébe, 1566b. meg a' derék Turi György in-

kább vissza ragadá megint Veszprímet. A' cistercita hugoknak is magyar há-

zakbdl volt osszeálltát mutatná 1613beli még élt fejedelemnéjük Mindszenti

Margit neve. Rosszúl folyt ezek dolga, 's talán az elterjedt reformado miatt

sem kapván mar batalmasb ujjonczokat, Illd. Ferdinand király által jdszáguk

1638b. a' gyori jesuitáké lett az 1548beli 12d. türvényczikknél fogva. 'S ha

mar e' tájig Körmenden forgott volna e' Benigna-könyv, kenílhetett Érsekuj-

várra szombathelyi Ferenczesek által , kik, vissza 1633b. állítatának 's az

ujváriakkal társak. De még a' Nagyvásonhoz közel es6 Somlyd-vásárhelyen

II. Ulászló ajándoklevele szerint 1511 ota volt praemonstrati apáczákat se fe-

ledjük, kiknek urodalomságát egészen kihalásuk után 1600b. az ó budai Kla-

risszák nyerék. Mert, átaljában sz. Klára hugokrol azért szállhata leghihetób-

ben sz. Ferenczes konyvtárba, mivel azon igen magyar s/cllcinü apáczák is

Assisi sz. Ferencznek voltak szabályain,'s így az érsekujváriakkal viszonyban.

Csakhogy elékerült. Bar az ország' minden tájárdl kapnánk legalább

egy régi nyelvcmléket, hogy bajdani szójárás' minoségcirdl is tünne fel nyom.

'S \ aludan , Remete Pal, az. Domonkos es Ferencz s/erzetbeliek több egyházi

elmélkedést irhattak más más helyen, vagy felállítóik' vagy hugaik számára

kedveskedésiil es erósítesükre hitben. Mert a' keresztyén vallást végre eléggé

megszokott magyarfold e' három szerzetet ápolá mint szegényt, itteni kezde-

te ota leginkább, a' képzelmek' es homályos érzések' korában, midón az ido'

szellcmc , melly ma értelem" intézetcié, akkor másntt is csak monostor es

monostor' állításával ke/dé némelly erkiilcsi míveltség' elemeit, *s jótétel

akaratja, felfogadás, áhítatosság, biín leimádkozására segéd ohajtása, uriság'

szesze mindenütt azt szaporítá. Ferencz szerzetbeli 1526b. számra 2650 korül

volt mondatik üsszesen Magyarországon ; noba ez tan nagyítás, mert ha Mol-

nár Albert 74 vmegyéjét 's 7 székely székét vesszük is, ezen 81 hatóság kü-

7M\ mindenikre 32—33 jutna. Palos klastromot 170ent állít Eggerer3).

"Se* 170 közül csak néhánynak elehozása, tiszta magyar helyeken ,

hol királyok, királynók, de legfoképen magyar fóurak által divtak, elég,

reltehetésiil, hogy elít;le nagyvázsoni alak« könyv, elébb is, több köszülhetett.

1215ben a' legelsût kezdé Bertalan pécsi püspök , a' patácsi Irugh nevü he-

gyen, Pees mellett. Iratok' olvasását is elejekbe szabta e' püspök, le-

ctiones. így az irogatast is, tü/.esebb elméjü mar kezdheté.

1) Istvánffv, iibr. XVII. p. 108. a. b.

2) L.Fraginen pañis corvi , 'stb. pag. 52.
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12 1 5tön innen; lid. András, Ujhely es Turul kö/,t a/ erdos hegyben alapita.

Elpusztítá a* mongol , visszahely/é IVd. Bêla ').

1263on innen IVd. Bêla, Benedvölgye nevü pilisi csínos vadász palotáját

ajándékozá a* Szentkereszten Buda erdcibcn volt remetelak* számára,

mellyet ottan ugyaii azon Euscluus , elébb csztergomi kanonok kezde ,

ki legeldszer Patács hegyére vonulttával cserélte fei jövedelmeit, 's Ber

talan püspököt alapításra birá.

t283ban Gyulai Miklds Bajcson Gyó"r vármegyében.

1304b. Familia de Gyula de genere Patdcz , Szalában, Badacson mellett.

1304b. Ersébet királyné a' didsgydrit. Gazdagította fia Lajos , azután Sig-

mond , Mátyás király.

1329b. Ersébet királyné Beregen. 1336b. Ders Miklds S/erdalielyen.

1350b. Tôt János es Bulgár Lászld Székelházán, Erdélyben.

1552b. Nagy Lajos alapította „Monasterium Nostraeum " mellyet Bonfíui ,

pompájáért mindig excelletitissimumnak hí. lluntbiin. Itt szokta volt

Lajos a* nagyhetet tülteni.

1357b. Thomas filins Simonis de genere Baxa, Eszénben Ungvárban.

130 Ib. Eont Miklds nádor, Csatkán Veszprim vármegyében, a' Bakonyban.

13tí3b. Nagy Lajos , Máramarosban. Különösön pártfogolta majd leánya Ma

ria. 136Sb. Hangon Lazar es fia Domokos Hangonoii Gömörben.

1374b. István, erdélyi vajda, Várhelyen , Csáktornyán felül.

1384b. Homonnai Drugeth János Ungváratt. 138 7b. Czudar Gyorgy es Péter,

Ládon Borsodban, honnan közülök Martinuzi, Zápolyaihoz ment.

1 tOOb. Sigmond es Máriája megerdsítette a* Nagy Lajos alapította k last ro

mo t Gönczön Abaiijban.

U 1 2b. Nelepecz Benedek, itélómester Dobrokutján.

14411). Hlinyadi JánOS, To V ÍS mclletti Völgyben. (A' tOvlsi szentegjházat is û ¿intt-

té ; mutatja azt az ajtó feletti irás, melljet Une/. v Emil lev. tag, rajzban kulde meg a' m.

akadcinianak.)

I470b. Zápolyai Imre Tokajban.

I475b. Mátyás király Zsámbokon, Pest vármegyéb.

1483 körül Kinizsy Pal, a' mint láttuk, Nagyvázsonban. Veszprim' egy-

házi megyéjében mar 1252 — 1263 kö/ött Pal püspök 's Maria

1) L. Triumphus Pauli, per R. Ignatium Pongrácz , Ordinis S. Pauli primt eremitae Conrencui

Varanoriensis Priorem. Posonii M. DCC. LFJ. pag. 33. b.
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királyné IVdik Bêla nejének cancelJárja alatt, hét rcmetelak,

ereinitorium , volt.

1504b. Perényi Imre, nádor, Tdke Terebesen 'stb.

Mások a' megvolttakat jovedclmcsbiték. Igy 1396 Kanizsay János

turnóle az orményesit; l396b. Л ara k ó Ldrincz es János két testvér az elcfán-

tit, mellyet I369b. Dezsd Mihály 's fija segítségével kezde Tristianus gene-

ralisuk , ki majd fejér kontosüvé lett remetepajtásait csak kétféle ételre szo-

rította; ugyan azt 1415b. Forgách Peter; 1506b. pedig Dobosi Danffy András'

ozvegyeKollárBorbála; 1469b. egyik erdélyit Szentiványi Székely Mihály' oz-

vegye , Potentiana ; 1493ban Beatrice királyoé a' máramarosit 'stb.

Különösen e* pálosokat kedveltetheté tobbféle ok, tnelly a* nemzcti

érzcsnek esett jdl. Ezt nem hoza be, íelsxemmel nézett külföldi barát, ez

itthon eredt, elejétól fogva tehát az áhítatost, magyar beszéddel 's nem tolmá-

csolva ! hívá. Prior généralisât ez magyarból kezdé választani Buda feletti

sz. Ldrinc/ klastromában Robert Károly' kozbenjárására XXIId. János Papa'

helybenhagyásával 1319ben; Zsigmond király által pedig Vd. Márton pápától

nyert bulla szerint úgy, bogy a' ki másutt szavaztatnék azzá, annak hatalma

itten semmi. A' kifogás, kesóbb tort<5nt. Majd ugyan e' papa, predikálhatást,

gydnás elfogadhatást engede neki 's így házakban Ion bizalmassá! Tehát

nemzetinek tekintetctt. Uly erovel innen tèrjeszkedék német, lengyel 's más

nép kozé. Humaba is. Yégre IGOSban országgyülésen gcneralisának szavazata.

Remete, urrá Ion.

A' szerzet hasonlóan érzé magát onállásában. Nem provincia volt.

Országos függetlenség' szesze pedig szegényt is eme!, es alakula magyar testü-

let' lelke. Kinek lehete így inkább tiszte mint neki , magyar népet ma-

gyarúl oktatni. 'S mivel szokott barát hálálkodni ? „Szorgalmasan imádko-

zand jdtevdje lelkeért." Nein nyujtott-e így hálául mar IVd. Béla ke-

gyes udvarának egyházi magyar iratot? mert azon szellem, melly Domon-

kos egykét szerzetesével iratá XIHd. százszakban a'felebb említettcket , eb

ben is megvolt. Ncin-e Rdbert KárolyErzsébetdnek? azon magyar kisasszonyok'

s/,,! niara, kiketudvarábaneznevelt, inert e/ek csak nem végezbeték latin bre-

viariumbdl bnzgdságukat ugy, iniként Erzsébet maga, ki ollyanual kettdvel birt.

Nem kapott-e tdlük legenda!, szent elmélkedést nemzeti nyelven épen Mária,

anyjost.ul ? kik mar még magyarabb királynék valának. Lön írva olasz fran-

czia herczeg es királyndk' kedvéért több szent könyv, aranyzottnál arany-

zottabb ez iddben pergamenen , hozhata ollyat magával Nagy Lajos Nápoly-

bdl, 's így kúnnyen torténheték illyes' készítése Visegrád es Buda ud-

vara* megtisztelésére magyarúl is a' remete szerzet által épen, mellybdl több



XVI

k ¡ raly, gydntatóját választá, melly rendszerint kirälyfiak nevelóje volt. Mert

annyi honi királynó*, fó magyar úr 's asszony' kegyeit , kellett valami ér-

dekesebbel gerjeszteniek. András frater, María nostrai pcrjel , 1373 körül

predikátzióival, tábori l'.tlusi városi népet indita konyezésre, szomszédságá-

ban. Tálala mar hát alkalmasintBátori László 1456 elótt szerzetében nemzeti

szellemet, hogyan is folyhatott volna le az б koráig vagy 200 hosszú

esztendó a' nélkül , hogy elótte , csak egy Miatyánkot sem irt volna vala-

mellyik palos magyarúl. Bátori csak nagyobbat lépett elóbbre 's mint élén-

kebb, tanultabb, mar az egész bibliát fordítá, mihez hazai Iclkét, Hunyadi

Jánosnak gubcrnatori csupán magyar udvara is (I446tól—1452ig) ébresztheté

Buda vara k o' ze lében. Tovis völgye monostora kezdójénél, 6, a' Bátori

ver, komorkedvüsége mellett is, többszer megfordulhata; meg Szilágyi Er-

zsébetnél, Wadding festéséhez képest a' túlon tul buzgónáh

Ezen Lás/ló fraterról mar bizonyos kezes Eggcrer. Fáradott ó mun

ie ajaban 1436 elótt néhány évvel , nem pedig azt még 142 5b. virgonczabb

korában megkezdve, miként He va i , a* bécsi codex elótt fennebb alió jegyze-

tekben eléhozott okainál fogva állíthatni velé. Eggerernél c' szavak: „Ubi

(in coenobio D. Laurentij) studiis litcrarijs non minus, quain pietati inten-

tus, tota biblia cum plnrimorum sanctorum historijs e latino in hungaricum

idioma transtulit, laltoribtis tándem ac austeritate nimia confectus , postquam

sacris sólito productius maiori animi sensu operatus fuisset , extremum diem

inter adstantium brachia sanctissime obijt, l) e' szavak festik , niikép törte

magát nap természetcs, mees mesterséges világánál egyaránt, míg lo! k o a'

szent munkáról, képzelmének szent regiójába gyula által, feszített dolgozás-

ban végre oltárnál osszeroskadott testéból. Tehát rajta líala meg, Eggerer

jegyzéseként 1456ban, Pongrácz Ignácz szerint, ki egyébiránt Eggerer' sza-

vait isim-tli Bátoriról, 1457ben, lap. 65.

Kelemen frater is, Eggerer szerint 1468 korul ¿It hires praedicator,

csak monda-íra magyar beszédet itthon, minekelótte perjelnek Rómába ment.

Frater Jacobus de Szegeto, kit Eggerer 1476-ról szóltában magasztal vasár-

napokra 's innepekre készített beszédeiért, magyarúl még kénytelen is vala

épen Sátor A. Ujhelyen néhányat mondani, ámbar ki jelelVe nines, de

latin egyházi beszéd, millyen ugyan elég volt, egyedül s/erzettársak elótt

elszavalásra készülhetett 2). Népszerü, igen buzgó beszédnokül említetik Ta

1 ) I-, Fragmen pañis rorvi protofremitiri. Virnnae M. DC. LX11I. pag. 220.

2) !.. Reliqu. Annal, roenobit- putr. 244. ,, — per ordineni Fr. Jacobus de Szegeto , srrnionibus

in dominicas et Cos »u contcriptii nec non expositiouc psalterij , clarus, rujas corpus ad fauuní

D. Aegidij monasterij Vyheliensie feronrtitum. —
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más frater, szombathclyifi , hasonlóan 1476ban '). Magyar hallgatok nyelvén

azula Váradon frater Michael de A^aradino 1484 tájatt 2). Ez hihetó, Csanádi

Albert feltíl, noha említett évkonyvirdnúl 1492ben úgy fordúl ele prae-

dicatorsága melle«, mint elsó* Remete Pal életirásának ékes latin vers-

be szedóje ъ). Лион énekesek szent versei kozótt , magyar nem lett volna-e,

mellyeket Perényi Imre, fellengós nádor, végrendeletében , holtteste felett

elzengedeztetni ohajtotl, núdón azt annál fogva Budáról Terebesre, palos kla-

stromába vitték 151 üben 4) vagy inkább 1519b.

Illy kovetkeztetés , természctes. Mert csupán rá fogni tulzó ma-

gyarkodással , csak buborékoskodás volna. Inkább nyiltan ki reír; gyöke-

res nemzcti mívcltség' dísze has/na rúnk ncm szállt, hajdanunkbdl. Nyílni

bü.s/kén akarása letiportaték. Ezutánra nckünk abban az élet. Hanem , igas-

sággal tarto/ unk a* raulthoz, hol tehát fejlekezés' nyoma látszik, világot a'

hézagra. Jgy, mi don egykct bizonyos adat, több voltra vihet, hihetjük,

hogj' ambara* régi magyar s/erzetes open úgy irá inkább, clejébe szabatott

hivatalos latin nyelvén korabeli anyagu theologiai elmerúléseit , mint

más a/.ou népé , mellyel kolostori intézkedés kapcsolatba voná ; találkozék

azonban több oily hévebb vérü barát, ki a' fejébe hit ¡nú I vettet, honi érzésé-

tól úzve , hazája nyelvén is kifejezni, megkësérté, világi pedig, hacsak tuda

irni, még inkább irt azon. Es hiszcn , házassági esketés, egyházi ének, ha-

lotti megszólítás, hiszek -egy -isten, üdvüzlet, miatyánk 'stb. formulájinak

csak kellett eleje ota lenni, mi a' néppcl legalább némikép megértesse val-

lását. So't a' hogy 1474. Pal frater, Domonkos szerzeti, vati v. váti magyar,

nyájas gonddal fordítá magyarra ngyan Domonkos apác/ái* érthetésére szer-

zetük alkotmányát szabályait 5), kérdhetó illyenból megint, ha nem épen \így

aggságoskodott- e más kolostori elme más apáczák felól / épen még a' XVd.

ezázevben, mi meg a' nyclvet világi tárgyban is irásra fordítatá. Valóan sx.

Klára, sz. Orsolya szellemi leányi sem maradhattak magyar egyházi iratok

nclkül Sáros Pata k on e* magyar hajadonu vidéken, hol szent Domokos,

szent Ferencz fiai azokkal együtt egész magyar személyzetü kolostor bokro-

zatot alakítának. Sz. Klára szúzeit ott Szirmay ISüSból említi 6). Meg meg

1) L. Eggerernél : pag. 242. Fr. Thomas de Sabaria oriundus , generalis ordiais 25 .... sp'iritai

conjunxit literam quo studio facturo , ut ex authenticis SS. patruni dpctriais , plura

opuscula, cnm sermonibus popitlaribui , propria manu conacriptis .... ediderit.

2) Ugyan ott : pag. 251. „Floroerant eo tempore ... fr. Michael de Varadiuo , ibidem populo a

concionibue, medicee peritiseimuï.

3) L. Ugyan ott: pag. 202. Alins item Albertus, cognomento Chaiiadinus, praedicator escellens.

4) L. Istvanffy, historiarum libr. VI. pag. 50. b. — Basilius Fabririus Sxikszay s/erint 1519ben.

- Fehr. 5d. holt meg e' nádor. L. Szinnaynál , Notilia topographica, política Conutatus Zem-

pléiiiensis. Edita industria M. G. Korachich. Budae, I803. p. 242.

б) L. Ferrariusnál, pag. 449 es 529.

в) Suirmay, L. Notitia histórica tomitatus /empléniensi«. Budae, 1804. pag. 18. f. 63 '« p. 8. $.

23. — Notitia topograph. polit. Coinit. Zemplén. Budne, 1SOÜ. pag. 201).
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tovább kérdhetó", ha nem ktt volna-e közölve másolatban afféle irat férjes

fo nemes asszonyokkal ; sût nein készült-e itt ott ország' terjedttében épen

számukra ollyan? Képzeljünk csak egy zordon tclet, vagy apácza zárlakban,

vagy uri asszonynál , kószikla' varán. Maga kéré apácza, szerzete' férfiait;

haz* asszonya, udvari káplányát, iratért, bogy lelkét építse, hogy ideje

teljék. Épen pálosoktdl kapbatott könyvet így, p. o. Idai Margit, feleségeBe-

bek Lászldnak, ki 1390b. királynéi tárnok volt, inert segítette frije is azok

monostorát, mellyet Bobek György, László' testvére 1371b. Gombaszegen Sajó

mellett állíta *). Hasonlóan a' terebesiektól, említett Perényi Imre nádor' hí

tese Bátori Borbála; úgy az ungváriaktól Homonnai Drugeth ház'leányai 'stb.

Inkább nónemüt pedig, e' tárgy körül két ok erolítct. Magyar asz-

szonyi meleg elme , ábrándos részvéttel jclent meg istonesség es országnak

is érdeke iránt. Sz. Klára olasz kezdetü apácza szerzetét is, árpádi vérü

királyleány négy valla: 1. Erzsébet, Ildik András leánya, Lajos thiiringiai

grdf özvegye Marburgban; 2. Kitnigunda , szemérmes Boleslaw krakkói her-

czeg' özvegye; 3. Ilona, k egyes Boleslaw herczegé ; 4. Constantia, galicziai

király Romanovich Daniele, ezek barman IVdik Béla' leányai a' sandeczi

kolostorban együtt, 's ámbar külföldön, még is híiük ittboni magyar asz-

szony nem közütt sokáig fcnnlebcgbetett. Só't, Erzsébetet Kunigundát oltár

szenteivé is tévén buzgdság, hiszékenyt utánnuk ingerlének. 1440 es 1500

között asszony kczcken meg kelle ford u In i Bátori Lászld magyar ford í tasa i -

nak. 1513ben ime Magyar Benignánál, imádságok kézirata. Frangepan

Katalin Perényi Gábornak 1532b. özvegye, késóbb kalocsai érsekké francis-

canusból lett Frangepan Ferencznek testvére, sz. Pal levelei' valamelly ré-

gibb fordítását vevé olvasásaiúl, sot iinszolá Komjáthi Benedeket íijai taní-

tóját, azok' itjftbb, talán értelmesebb általtételére, miben ez el is járt. Lát-

hatni ezt, ájanlo leveléból a* Krakkdban 1533ben kijött nyomtatvány elótt,

mellyhez nyilván Katalin is ada segedelmet. De nagyon látbató az is, mint

figyele magyar asszony, magyar kéziratra. Egyike másikkal ko/lé ollyan-

nak nála létét 's lemásoltaták. Illyest véd6 szellem tehát, elébbi nyomokról

szálla allai. Hogy Maria királyné Budan,1524—1526, latin bibliát olvasott,

mihez udvari jeles papja Henkel János lócseifí szoktathatá, arrdl beszéltek, 's

még vadászatán is vele könyve, mondák, — meg, felej'ték. Egyes' tudása volt

illyen ; mert az ausztriai herczegné mar nyomtatott német bibliát is vehet

vala. 'S ha királynékat ébreszthetett bar érdekük latinul tanulásra, más fó

asszunyokat nem. Magyar asszonyok magyar levclezéseiból , milly példákat

tarta fenn Kassa, Nagy-Szombat es gróf Zichyék levéltára, innen a' refor

mation, látszik az e' kötetbe vett mutatványokból. Ilajdanibb kor sem

hagyta mindeniket így, egyházi 's más iratokban tudatlanúl.

1) L. Caroli "Wagner, Collectanea ^cncalnn-iro-histnrira, illustrium Hung, laiiuliurinn , quae jam

interciderunt. Posonii , Peetini et Lipsiae, JS02. 8. Decaí 1. p. C3.
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Irni vagy inkább olvasni tudásvik , a' mellett pedig országnagynak

is, az elsdbb nélkül felnevekedhetúse, másutt leszen bizonyitva.

Nem tolatik azonban kereken csak nônem* korëbe cgyhazi iratok

olvasgatása. Sût bírhatolt ollyannal csupán férfi : 's az abban járatlan anya,

néne, hug es no, ncm. Mindazonáltal átaljában férfi, inkább megtanula

deákul es élt breviariummal, tnagyarúl pedig olvasá hallgatú cziterások éne-

keit es Ion maga dalnok, kivált szegényebbe, ha rá született.

Vala ekkép, egyházi több alaku magyar irat még a' reforma ti ú-

nak Magyarországon 's Erdélyben 1521—1523beli megindulása elótt '), mi-

ként német , csch , franczia, angol ollyan irat volt, ha mieinket feljcgyezve

nem leljük is mind. Lám ezen imádságok' irójáról a' vázsoni M frater-

гб! sines említés Eggerer* kútfóiben, maga pedig a' gréczifi (-J- 1672) nem érze

kedvet kifürkészni aprdbb magyar iratokat is. De neszt, e* lenni kellettekról

nyiltan okoskodó* nem üt. Illy nyomocskái a' magyar belso míveltség azon kis

mécseinek mindnyájunké, mert nemzetünkéi, örömünk rajtuk tehát közös.

Egyébiránt, nem tudomány' nem észlang' emlékei. Bar volna Mr,

es enrópai, tanultságban eredetilcg lett haladásért valamellyik magyarországi

szerzeten, ininó't p. o. magokra oklevéltannal kcsóbb a' franczia benedeke-

sek víttak. Es tüzesebb érdekkel ncznó'k vagy egy monostornak egyik ala-

pítója áltai magyar oklevéllel akként kezdését, miként Honnecourt

apátságáé 1133ban franczia nyelvü tuda lenni, 's bizonyos Mari lloiz pedig

spanyoliíl adá a' cardeñai kolostor alapíto* levclét 1173ban. Mert ez mutdtná,

mikép volt akarat, a' nyclvnek liivatalos okleveli élctet is adni. Tuda tenni

norvég nyelvcn Pal bergeni püspök llOObcn. Megelégednénk azzal is, ha ina-

gyarul 's egyszer'smind latinul költ volna, Algar grüf példájaként, ki szent

Remigias apátságának vetvén meg íenekét Rheimsban, oklevelét maga szá-

mára angol-szászul , az apátságéra latinul tétette fel, a' VIH. százévben -).

Igaz, némelly ollyan iratunk lehete magyar nyelven, latin' nein «r-

tésekor még, melly meglephetne, elékeriíltével. Szedte volna egybe valaki

csak 1600 es 20 között is azokat, mellyek torvo bar, megvalának , nem néz-

nénk olly setétbe vissza. Végitélet még mind várva, mondassék.

 
1) Gálszéchy btván Zemplén тагте^уйЬб!, Cziriáky Márton Ьбсяёго! Í521b. A'ittenbergában tanu/

' t. 1522b. Siklúiy Mi-

naeus Simon professor

predikattiáji elobtiié-

4e, Stirmaynál, Kotitia hittor. Comitnluí Zemplén. Budae, 18O4. lap 57—58. — Ltutichauír

Chronik, ebben : Magazin für Getchictttt, Slaltilik und Staattrtcht der Sittrr. Monarchie. Güt-

Ннсеп, 1806. 1. Band. S. 247. 15236. Ursxág gyülési törrthiy ellene. A' Corpus juris szerint

54 czikk. Kovurhii hnal, Suppl. ad Vestig. Coniitior. T. H. p. 552. a/. Lllldik.

2) L. Schönemann , Versuch eines vollständigen Systems der allgemeinen besonders älteren Di-

plomatik. 1. Band. Wohlfeile Ausgabe. Leipzig, 1818. S. 277. 280. 284. 286.
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Teliát, legalább egyházi több régi magyar irai lehetettségét látván

így, ne hosszaljuk ué/ni, miért akad még is oily kevés clé1? Szemünk eldtt

legyen mindig, hajdani nyelvemlékrdl szdltunkban' ezcrnyi zivatara e' liazá-

nak. Hol csak egy régi vár , ó egyház, benne rombolatlan! Családok vál-

tozó buktával enyésztével, a' sok elkobzás. Tatar, husszita, német, ozmán 's

maga magyar zaklatott. Csak egykét példát. 1305b. Kanizsai János az eszter-

gomi érsekség' javait pusztítá 's kiváltsági leveleket 's egyéb iratokat dula

ki1). 14o3b. Páldczi Mátyás es Imre, Lelesz káptalanában tesz így, pénzrablás

mellett, osszehányt irutok' elosztása, Oroszfalvardl tönyvek' elvitetése torté-

nik 2). 1446b. Levai CsehPéter'erdélyi vajda fia Lászld, huss/itákkal együtt

a* sági convent' arany-ezüst szereit, missaleit, más könyveit, okleveleit, ira-

tait ragadozza el *). 1492b. Dnigeth János es Gaspar, úgyVámosi Sofia, Lech-

niczen a' szepesi Chartusianusokat pusztítatja ki bérlett hadával *).

Palos monostor Moliács' vérnapja után tizenegy 5) hammadott el

könyvtarostul 6) törük iniatt, a1 Buda felctti legpompásabbal együtt, mellyet

1300 elejen P. Laurentius esztergomifi, legelstf generalis kezde, Robert Ka-

roly, Joannes Comes de Ovar, 's Paulus Venetus Buda polgára pedig an-

nyira gazdagita, hogy benne egyszerre 500 remete tolongott 7)-

Majd a' honfiak között kolostor épító korra, elhagyö fejlekezett. Egy

másik Perenyi, ez Peter, a' lelkes, tüzes nagy ur, romnak bocsátja Terebesét ");

Sáros Patakon, 6 birá várát, reformatio számára épít egyházat 9) es iskolát

15321». Kivctkezének kolostorok fiai közül is többen, vezér reformatorokká.

'S a' ládit pajkos zsákmánylat, 1537bcn éri. I. Ferdinand részén

volt felsó magyarországi kapitány Seredi Gaspar' parancsábdl , hadnagya, To-

masay János, maga mellé vett udvari cselédekkel 40 kocsit rak mcg élelmi

ï) L. Car. Wagner Collect, geneal. hist, illnstr. Hung, familiar. Decag 1. p. 93.

2) L. Wagner, Deçà» II. peg. 87. Es: Szirniay, Notitia topograuhica política Comital. Zemplën.

Budae, 1803. p. 312-314? '

3—4) L. Wagner , Decas II. p. 5. — Oecas HI. p. 38—39.

5) L. Reliqn. Annal, er. coenobit. pag. 204. Masok ; mondatik itt, me*g egyszer ennyit emKtenek.

Orosz Perene?, e/.áxnál is tiilibrúl snól, nagyítva. L. Synope. Annal, eremi - coenobit. per Fr-

franc. Orosz S. P. 1. erem. prov. Jlung, Novitior. Magistr. Sopronii , 1747. p. 59.

6—7) L. Reliqn, Annal, er. coenob. p. 53 es 64.— p. 62. Hiratkozik itt EgRerer, Ferrariuara. Ús

pag. 100. Fest! e' kolostor roppautságát. Anekdotákat beszél 237—239d. lapjdn Malvas ki

rályról , niike'nt lepte nieg lakdit, ha igazán úgy bójtolnek-e , mint hire volt.

8) L. Annal, eremi coenobit. Vol. lid. per Nicolaum Benper (kinek «zelleme nem Sarpie'.') Posonii,

J743. p.6. Foly e' kotet 1633—1727. Magyarúl irtról mar itt semmi emKtée. A' szerzet ekkor

ellatinosodott. Anyós , Versegi , Virág . késdre rirágzának ki benne , aloéként. MecszüntetieHd. József 1786b. , - • • o

9) L. Szirniay, Not. histórica Cornil. Zeniplén pag. 58.
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's haszonvehetó* holmivel ; maga Gaspar hasonldt a' tokajin követ el, embereit

pedig frtldig rontásra inditja. Majd a' Regccz mellett voltnak vettet s/ i k rat,

mert pap gyülölesre 's kapsiságra született, irja Eggerer. Védelme volt, hogy

a/ou koloátorokban, ellcnség, fészket ne verhessen ')•

Elefant* kolostorát 1664b. dula meg a* török. Egyik így otrombaság-

bdl , másik elvetenddség' tuzével szaggathatá szét a' csak kJastromban

költ irást, harmadik elvivé kozhelyról, hol nyom adta volna által nyom-

nak 's nála eltünt: negyedik, ha mit menten i vágyott, szcmét inkább oltár-

nyelvüre veté. A' szerzeteket egykor ápolt világi urak' maradcka majd leg-

nagyobb részént országszerte reformatidt valla, tehát mar ujult oktatásu

nyomtatott magyar könyvet választott 'а л pergamenen, iróhártyán, vagy

Schwartner es Cornides jegyzetei szerint Robert Károly' ideje ota gyapottból

vagy rongybdl? készült papirosu magyar irat félre vettetett es — dohodtá-

ban elernyedt.

Ki mondja meg, hol mállott el így valamellyik regényes bnzgalmu

királyunk egyházi magyar könyve? Mi rom köztt egyik vészvertéé, ki an-

nál fogva enyhet abban k érese, hanem kiket nevezni most, semmit sein tu-

dottan arrdl, a' torténetkeresó nern mer. Hittük volna-c, épen az irásra sulyos

ke/ü Kinizsy' egykori fcleségénél ez elóttiink levó felfedezményt ? 'S így nem

birhata-e buzdítd szent irattal még clébb Az, ki olly nemes kcresztyén' hösül

¿11 emlékezetben ; es csak pap után^hallomásból vette volna kebíébe vallá-

sos mtíly hevêt? holott lélek* belsó tisztája, teltre, maganos olvasásban gyúl.

Mit véletlenség, ügyelet, vihartalan hely fenntarta zugolyokban,

azt, újabb kornak három-négy jdsló tuddsa vevé drszemre. Kivivandja még,

érzék ezek, e' nemzet, nyelve' életét elbuktábdl 's akkor a* penészfogta so-

rokban nyelvdíszeket látand a' Révai szem. Es íme, egész ország hálálta

mar a' leghívebb gyüjtó dtalmazd Jankovich Miklds' fáradságát.

Mind az 1831ig elékcriilttek bizonyítják egykor több társuk létét,

mind az azdtaiak, mellyeket ismeretre, Jappangásaikbdl mar a* magyar aka-

demia' kerestetései hozának. Sok begyepült nyom számlik fel.

Illyen, addig egészen rejtekben maradott volt, monddk, Kínizsyné

imádságos könyve. Melly vidék szülé ennek irdját? minók nyelve' sajátsá-

gai? azért késértsük meg errdl a* vizsgálatot, mert így nyelvünk szdjárá-

saira akadunk 's látjuk, hogy a' melly sztíval, ktitéssel, egyegy illy hajdani

ird élt, nem egész nemzettel volt közös, hanem különösen csak tájáé azért

Ichctett, mivel nyomtatott példányból akkor még, egyike másikátdl semmit

sem vehete által. Illyesre eddig nem ügyelénk.

1} L. Ferruriuenál p. 300—301.
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M . . . . fratíT, nyelve járásából dunántulinak gondolhatú ii?y, mint

Boldog Szi'iz Margit élete' iroja uk es ük birtokos névmássával ch, o!¿ lieh et t

éltébül, ollyanokat mondú tájrdl voltnak. Solgalatty \v k at, jó ele a' kassai

magyarok' panaszlevelében a" német polgárság eilen 1552b. J), ma pedig foly-

vást divik az uk, ük Pest vármegye' solti járásában, Baranya" la ¡ai n , a* Bács-

kában, es Szeged körül, bol Yedres István 1790b. azokat irói nyelvbe is

fclvenni kezdé. Az akadémia külonboztetésül fugada el.

Vas, Veszprim , Sopron, Somogy vármegyei szójárást kovetkezd

s/avai mutatnak: mast, e' helyett most; wpgíj völgy, welagossag,

világosság. De van igy is: ЛУ íjl agostj czad , világosítsad. Fogsagtul, ite-

lettwl, fogságtól, itélettól. Azonban eléjd: kenodtol es halotayd b oí. Ha-

iiein több a* tul. Tovabbá: ko nálakvv; folya, fol a, a/.onban foly is,

harmincz , b armiez, se, so; véred, kegyes , ve rpd, k e g íj ps ; sztílo-

fcjból vagy fóbtfl nála ?plpfcbppl, bely helyet, bel helth; imádunk,

íjmadonk. Kcmenes alján ma is, lovunk helyett így mondai ik: lo va n k

vagy lo von k. Nélkül, \egrc irásában nekwl, 's Id vez legyetek,

mondja idvezek, bclyett; valamint gruí' Pal fly Tamas nyitrai püspök 1676b.

Zemplén Rendeibez udvari cancellariusi velos válaszában irá Bccsból , ekké-

pen : Nagyságt ok Kigyelmetek legye/t jó reraénységben 2) ; mint Vasban , ma

Is hallható, ámbar másutt is, fó'kép' a'Nyírben: Ha megy kentek? Ne besxél-

jeii kcntek, mit az ir<íi nyclv igy veve fel, hová mennek .... ne beszélje-

nek. Amaz a* sok kbetüt fogyasztbatná. Ámbar pedig: tw vos, kerül ele

nála, mi a' dunántulinál mostan ti vagy tik , azért, mivel /// most csak Ër-

délybcn divatos, erdélyi nem volt. Szederjes, sokadalom szd is leginkább

Erdélyben él mar ma, ellcnben csalókozi level , Clnvzy Magdolna bolmijei'

osszeirása 1549b. 5), zederyestbaffotá-ra mutât, es Berzeviczy Marlon lévele

Sárosban említ I647b. sokadalmat *). Hogy eltéveszletteMagyarországon köz-

beszéd az ige' határozott formáj&t! 's 16l9b. Pozson vármegye' közönscge,

Jcyüléséból Szenczról ekkép íraNagyszombat városáboz; AkaroA kgtckct megb

talalnunk 5); így 1654b. gróf Chiaky Lászld országbirája Pest vármegyébez :

Akaro/í keglteket szeretettel es barátságosan intenüiik i;). Magyarországon

megszünteté batalom es torpadás 1700—1710 körül a' magyar nyelv' hivata-

los életét, 's felejtetének szavaink.

Testedífe/ helyett végrc testpdwel irá M... frater, mi, ma mar pa-

lóczos. De csak azt mutatja mind ez, bogy hajdan Dunán tul is megvolt,

's a' torténetbuvár illyckben néprokonságra ismer. Meg volt: aíjetatosth,

gprjedetpsth , meltosagosth. Ma is ballhatd még néhol: sebestt vagy sebos» t

jöttem. Azonban kozonségesebb mar a' sebesen , gerjedetesen v. görjedetesen,

i) IÄ. a' nemzeti niuzcumliau. — 2) Szirmay, Not. hist. C. Zemplén. p. 245. — 3) A' poiaoni káp-

talanban. — 4) Borsod várm. levéltárábaa. — 5) Nagysxombat rárosáéban. — 6) Pest rarui.
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áhítatosan , méltóságosan. Illy változást nép' kczébe ment más meg más

i inád silgos es énekeskonyv szült, — es szülend.

Dunántulinak hihetjük ez imádságíró fratert még uzért is, mort

azon keriîleti monostorba dunántuli csak legtöbb alla remetének , 's ha bar

egykét más tájii szora találunk többici köztt, az rea vagy más tájupajtásáról

ragadt, vagy Dunán tul akkur az is fennforgott.

Ingó helyesirásához kulcsot nyujta Czech János, az 1—2d. lapon. Szó-

tag megszakasztásai, mikct az eredetinél hosszabb sorti nyomratás nem mu-

i at hat, illyenek: hol-ott, Kris-tus, Kri-stus, mo-ndwán, te-sthíj, elhagyatta-

tál, szerelm-enrwel , szerel-mnek, föl-dre, my-nd, hann-ad, mindpnw-nnen ').

Helyesirása* minólete látszik akármelly lapon, hánytvetettsége , va-

lainint az is, a' mi jegyzésre melló, ezekbol ¡tten:

1. Vonj, ígyirja: vongíj; annyt, nála, anne; éljen, — eíjlpn; veg-

hetetlen — vekhetetlen ; ennyi — enne ; sebhessed — sephpssed ; novó fa —

newp fa; nagyot — nagyod; élete — elptte; tnondhatatlan — monthatat-

lan ; magát — magad ; foldtól — fpltwl ; országolj — orzaagolíjh 'stb.

2. Sebastianus es Christianus nála : Sebpstíjen es Kprpztíjen. Még

ezer otszáz tizen háromban nem Sebcstény, Keresztény.

3. Melly, cut's, quae, yttod, majd inel, majd meíjl, majd melíj.

4. Pectus így is: me!, így is: meíjl.

5. Orcamat, orcadat, orcajahoz, írja majd z nélkül, majd cz-vcl:

orczadon. Es megint : arcwl , ecpthA\rel , a' mi ma : arczul , eczettel.

6. Koníj' huí latas. Késobbez, konny-é, künyvei-vé rosszult.

Nyelvszovctébdl több köztt kiszemelendd :

1. Ki es inell;/, különböztetds nélkül jo ele. Mint: Szent halálodról

cmlékezhessem, k¿ legyen en lelkemnek idvességére. Melly az szerelm, ki

így gyotre? Számtalan kinodért, Ttiket érettünk szenvedél.

A' számtalan szdnál kitünik , mint all az mar magára többes számot

jelentve 's nines utána, kinazdért; azonban a* személyes névmást még is töb

bes számba teszi. így van nála: hurmíjc napíjg, mit, ma sok, elvétve 's la-

tinosan, harmincz napokig ir. Szám es e' szarak litan: sok, kevés, niin-

den, számtalan, tengernyi , néhány, több, toméntelen , tomérdek nem is

moud, a hi csak magyariíl t tul, többes számot. Ugy is sok k betünket tehát,

latin nyelvhez szabás tobbítette.

i) 11I.V lrtovii/¡it gyapor a' XVId. ixázsr.akban. MuztafTa bndai pasea' magyar leiel^ben lid. Ma

ximilian romay ryazarho/. 15721». Srpt. ISA. ie (gy тап : Egr—}'ek, hyto-nkrr. Ugyan a/on

MuztafTáéban Ernestus Hercye^hex roma! ciaxar attiahahox 1.r>77b. April 14d. leueley-nkbül ,

та-nnak, 3re-gbüdnek. Még is e' paeea' 's türök Cyazarnak Budan feö heJtartoia leveleben Ro-

Uulfus Romay Cyacarhoc 1577b. Aug. 26d. alazag "— uldottunak.
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2. Aligimilt idovel gyakran él. Mint ma meg, az el nem elegyedett

székely nemzet. Kcletiség az. Igy a* török.

3. Az i'A -es ige, mindenütt szabálya szerint fordul ele, iratában.

Ugy Vas es Sopron megyében ma is.

4. Ezen at raguak nála: tnegszanat, csoppcnet , gyóuat , mellyek a*

még csak észbeli 's leendo megszánás, csoppenés, gyónás' mcglettjci, sike-

rei, mutatják miképen vala fcna még akkor jobban as, es — at, et ragaink

között az okos megkülönböztetes, okos, mert bolcseség van abitan. Minden

gondolkodó*, mást es mást lát élés, viel ; allas, allât ; csclekvt's, cselekedet ;

Sûtes, suffi, között, 's miként elzavará még is a' késóbbi kor ezeket.

5. Személyragot így ir: Nyavalyások irgalmazója. Irgalmasságoknak

anyja. Elbagyottak vigasztaloja. Árváknak segitóje. Gyonyorüségek paradi-

csoma. Minden gonoszuknak eltávoztatása. Fárattaknak jú szállása. Szegé-

nyeknek nagy bu haza. Szentöknek idvessége. Bünösöknek reménysége. Ki-

rályoknak királya. Angyeloknak kivánsága.

Ez is diinántnli nyelvjárás, átaljában üsi magyar. Ha, nem osaló-

(Inin, csak e' két más becsuszott forma fordul cié: Választidnak (választot-

taidnak) idvozlésoket. Gonoszoknak kárlm/ar/o/W. Latín szava, csak egy-

keltó: credo, pater noster, hora, olyvetym hegyról, olivetum helyett. Lati-

nossága tan e'három: ellenkednek nekem, igazaknak is félendó, segélj nekem.

'S nagyon jó, korában folyt eredeti magyarsággal irtnak lelhctnünk

inkább, mintsem latinoskoddan. Nagyvázson reinetesége köztt , látszik eb-

ítól, a* magyarul beszélés divatosabb volt a' latinnál, vagy a' frater ügyelt.

Vérselo is M frater Sz.Bernald doctor íjmadczagaban

*s mivel 1513ban az, egy kissdg mcgint külön figyelem lobet iránta. All

azon imádság lutinul Sz. Bernard munkái' llldik kütetében, /. Sa/tctí Ber-

nardii Aboutis primi Clarae—vallensís opera etc. Horstii et Mabillonii not is,

aliisque permultis aucta, juxta editioneni Parisiens. Anni MDCCXIX. Veue-

tiis MDCCLXV. a' 422d. lapon, igy: Rhythmica oratio ad uniini quodlibet

membrorum Christi patientis et a cruce pendentis. Ad pedes, ad genua, ad

tnatius, ad latus, ad pectus, ad cor, ad faciera. E' latin rhythmusok éb-

rcszték tchát, azokat magyarokban fordításra, m i bol ngyan nem igen lát-

szik lutinul pontos tudása, 's vagy ezért Ion oily szükdostf, az eredetihez

alig hiv, sót azt egyébbcl is toldó, vagy a* rímosszecsengés' keresése kin-

zotta, 's heve csak itt ott szedegetc ki holmit. Nála, így van a* sor: Ad

pedes, ad martas , ad pectus, ad cor, ad latus, ad gemía, adfaciem, tehát

ezt amazt késértgette kedve jütteként; félig meddig fejezé ki az értelmet

összehuzottan , strdphákat is által szökütten, ad pectus fordítását pcdig csak

megkczdé; végig elhagyá türelme. Lejtetni verset nem tudott.

A' Icgelsóbc: adpedes, Benigna nevére o tevé : te szolgáló leányod ,

's ebben hiísége, seinmi.
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Néz/ük e1 kovetkczó'kct mutatványul :

Salve Jetu Rex Sanctorum,

Spet votiva peccatorum ,

Crucis ligno tanqitam reus

Pendens homo venís deas ,

Caducis nulans geaibus -

O quam pauper ! o quam nuda» !

(¿nulls ett in cruce ludut

JJerisornm totas factus ,

Spöttle íame/г, noft coaclut ,

Aid- il us membris omnibus, 'stb.

Salve Jetu , pastor lone ,

Futigutus in agone ,

Qui per lignum es distrantus ,

Et ad lignum es compactai,

Expansis sanctis manibns.

Manns sanctae vos avete ,

Rosis nods adimplete ,

Hot ad ramos dure iunctae ,

Tot guttit decvrrentibus. 'stb.

Salue Jfsir summe bonus ,

Ad parcendum nimis pro/tut,

Membra tua macilenta

Quam acerbe sunl disienta

In ramo crucis hórrida.

Salve latits Salvaforis ,

In quo tatet mel dulcoris ,

In quo patet vis amorit ,

Ex quo scatet font cruorit

Qui corda lavât sórdida, 'stb.

Summt Regis cor aveto ,

Te sálalo corde laeto ,

Te complecíi me délectât ,

Et hoc meum hoc affectât ,

Ut adloqitar t animes.

Quo amare vi/tcebaris,

Quo cum dolare torquebarit ,

Cum te loiinn exhanrires,

Vt te nobis impertires ,

Et nos a morte tolleres ?

KINIZSVM'; IMÁDS.

Ad genua :

Idvözle'gy y.niithöknek ydwössege

Bynösöknek reme'nsege

S/.cnt körösztfa'n megvontattal

Ugy mint bynös taglaltattál ,

Byzon IstcMi ha fenn függél

Byzon ember megöletel.

Oh mel szegenyön mely mezelelen

Luni körösztfan mevettetél

Nem kethelen de akarva

Sido népnek vagy játéka

II halállal ha oletél

Szent tagidban ha toretél. 'stb.

Ad manüs .•

Idvozlégy ez világnak jó megváltója,

Nehezülteknek kivánsága ,

Ki korosztfára emeltetél ,

Két kezedon fíggesztetél :

Tu szent kezek idvö/.legyetök,

I j rózsával megtöltetök,

Kiket elterjesztvén, agrá keme'nyön huztak ;

Vas szegekvel meg gyakdostak : 'stb.

Ad latus:

Idvezle'gy Jesus örök nagy jó

I г g a l m t e n n i s z o r g a 1 m a z ó.

Osztovér tagid megfárattak

Szent kdrosztfáa huzlaltattak.

Idvözlegy idvözitemnek oldala.

Kiböl nagy idvosség fola.

Onnat szent тег vizzel JÜVP.

Hogy tisztulna népnek büne: 'sil.

Ad cor

Idvözlegy vrnak édos szive ,

En johoinnak jó ornine ,

Hozzád jntnoin en örrendök.

Halgass meg engöin, ha neküd beszcllok.

Mely az azerelm ki tegöd meg gyóze,

Mely a/, szerelm ki i'gy gyotre,

Látoin magad megfogyattad,

Mindönüstül nekünk adtad :

Te népedet ha megváltad.

Hat magadat halálra adád.

D
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0 mort illa quam amara , Halálok közütt kesenveb halál.

Циа/п immitit, quam avara, Kemény halál , fdsvény halál :

Quae per cellam introivit , Ki ez dicsô melbe mène.

In qua muttdi vita vivit , Hol világnak élete éle.

Te murtlrits cor dulcittimum. 'stb. Szent sziredet megszaggata',

Draga vérod ki hullata. 'gib.

Az utolsó: adfaciem, még inkább csak nagyjábdl van forditva.

All c' rímelt imádság itt a' 24—30 lapokon. Szent Agosten doktoré

pedig, melly hasonldképen ford í tas, a* 64—65diken. Többi fordltasai, a'

48dik laptdl a' Gldikig láthatdk.

M .... frater' e' kifejezésénél : Irgalm tenni szorgalmazó, egy kisség

¿ill junk meg. Dunán tul , ma is hallhatd ugyan , ezzel bason üsszerakás, mint

fa vagni ment, mindazáltal M.... fr. azon szószerkezetében , csiipa közbe-

szédbdl vételnél több láis/ik. AIkotá azt, akaratja nélkül talán, több oll va

na i val együtt saját heve, talcntumnak heve, melly szavakban szabadnlni

akar 's nein mindennupiság leven, nein tud megelegedni szokottal , banem

kitörese új fordulatuva les/. 'S nyelvnek emberbol legeslegelsó kifakado-

zásai ota ekképen tágítá kellemesbíté egyegy forrongdbb érzetü, játszibb kép-

/cletü azt fokról fokra, terjedelmében hangzásában. Kinek millycu kebele,

oll) an nyelve* szövete. Természetesen találunk e* szerint újabb szövetre né-

mellyik illycn régi ¡roñal, 's hajdanban Id ni azt, azért erdekesebb, mivel

a' maga nyelvét legjobban tudó egyedül annak szelleme köreben keresheté

kifcjtekezését; üsztöne, ahhoz nyita hason virágot, ujítandóan.

'S M frater, nyelvszovetében milly tömött 's még is milly egy-

szerú. Ele, akármcllyik vallásbeli késdbbi magyar imádságkonyi'einkkel,

ezekben mindenütt a' sok az en, a te, az ó, a mi, a ti, az ¿k sokasko-

dik, es mennyi czifrázd mellékszo! Ha M frater imádságai küzött lel-

Ilók a Mi Atyánk-Ot, így VOlna: Atyáuk! ki menyben vaicy, »enteltessék neved , jöjön

el orezágod , Irgyen akaratod, mint menybcn , úgy füldon. Add meg mindeunapi kenyerünket. Во-

csásd meg ha vétünk , mike'nt mi annak, ki ellenünk vêt. Ks ne rigy kieértftbe, de szabadíti go-

iios/lól. Mcrt , orsztig, hatalom ti diciüiég lirakül Brakké titi \). NoSter t'-S tuillll Ugy-

mint , ebben : atyánk , neved mar benne van 's mi es te csak latinbdl fordí-

tás. Rea ragada ez a' „négy evangyelista" fordítdjára is a' Münchenben elé-

került codexben, mellynek Tatroson végcztetett meg leirása 1466ban. Máté-

nál ez így iniatyánkozík: Atyánk ki vagy mennyekbcn, Szenteltessek te ne»ed , Jójon te

orexágod, Legyen te akaratod , miky.it meiinyen ig, aionként földön. Mi testi kenyeriink felrtt

»,iln kenyeret adjad miinekünk ma. Кя boc-eansad müiiekiitik mürétetünket , miként is niü bocsátank

aekiink vetetteknek, Éi ne vigy miinket kiieiirtetbe, de szabadoh miinket gonosztúl Amen.

Latinhoz efféle szoros ragaszkodásbdl ered, irásban, mellyben ma

gyar es latín egymás mellett oszloposan all, nyelvünknek két-három 's több

1) Alón Pater nostert magyarúl, mellyr<5l Rérai iiól : Ant. lit. Hang. Vol. 1. p.24még nem láthatám
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sorral hosszabbnlása amannál, holott megfordítva is lesz, ha ország"yülési ,

vármegyei, városi Jegyzónk oily gonddal ir magyarul, minóVel azon római

régi ir«), kitó'l tanulta volt latín nyelve' csinjait.

Es illy nyelvbecsük miatt nem kell efféle egyházi régi dolgozatra

kereken kimondani megvetdleg e' szokottat: „Félre velek, monostor' setét

ábrándjai." Tartalmukat ne szeresse, kinek európai míveltsége klastromi

iityálc' tbcologiai szétmállott mnnkáiban nem leihet ingert, de nyelvkincséül

tartsa még e' korbcli magyar iratunkat minden, 's mentse veszélytdl.

Yilági tárgyalc iróibdl vizsgálndk nyelvünk' régi alakát, ha Anonymus

fíelae regís TVbíariW hisztóriai beszélyeit a* hét magyar ëls«5 vezérrdl, nemzeti

nyelvü eredetiében birnók ; ha bihari Kéza Simon magister 's Hid. Lász-

ló király húséges clericusa, magyarul irja korkünyvét 1282ig, minekutána la-

tinúl úgy sem tuda igazán hajdani rdmaiason, mert nyelvszüvetéból magyar

sajátiság ümled ki; haKükülld v. Kikeló János Is<5 Lajos titkára, ennek

tetteit 1382ig hasonldan magyarul adja hírül nemzetének, vagy ha Turdczi

úgy intézi kiszedményeit, a' hogy Malespini, florencziai hisztdriáját még 1281b.

's Compagni 1323 eítítt olaszul; azt tenuó'k Janus Paiinoniussal, midan olas/

koltés' példáját ó magyarral követte volna, de, nem egyházi munkát, nyom-

tatásban cddig csak 1536belit birunk legelsot, u. m. Pcsti Gábortdl Ezópus

fabulait, meüyek új kiadást érdemlenének. Az e' kötetben 's Évkony-

veiiik lid. kötete 14, 1 5d. lapjain 1536tig elészámlált, politikai életbcli ira-

tok rövidek, nein forog bennck a' nyelv' sz«Jtomege, miiiden szerkezete. Ad-

junk tehát az egyházi literaturának sort nyelvünk míveltsége hisztóriájában

'g vegyük ki savát, nyelv es izlet' kritikájáva!. Igy említetnck a' német

prúza jelesedctt emlékeiül Berthold augsburgi minorita' predikátzidi 1270-

bó*l ; Tauler domonkosinak Strassburgban, hol 1294— 1361 élt, elmondott

sz. bes/édei , mellyekben ez , sok új szavával, philosophiai szabályszeríiség-

hez kezde útat Luther villain szemének bibliai fordítása körül1); így olaszban

Giardano da Rivallo beszédnok predikátziói 1300—1306 között , es Cavalca

düminicanuséi 1342 elótt az olas/ prózúuak mar tisztulata mutatványaiul 2).

A' derék M frater után ama másik pálosról kellene szólaui, ki

M.... fr. ímádgágihez még nyolcz 16-od levélnyit irt. Nevé azonban ennek,

elsó betújében sincs kijelelve. Hanem , másika lehetéseül még ezek elmon-

danddk: M.... fraternel, Ángelus= Angyel, enuél Angyal. M.... frater az

évszámot betükkel irá ki, ezcn névtelen így: l.*f. 13.

A' kézirat* fekete betiíi között levó veres es kék irásokra 's néholi

apróbb betükre nézve, szolgáljon figyelmeztetésül ez:

Alul, a' levelek' szélén, azok száinai mindenütt czinoberrel jegyez-

vék. Mutatja ezt a' lldik lap elótti hasonmás, melly mar a' 2dik level, mi

1) L. Heinsius, Teut, od. Lehrb. der deutschen Sprachwissenschaft. IV. Th. Berlin, 1829. lap. 83.

2) L. Wachler , Handbuch der Geschichte der Literatur. II. Theil. Leipzig , 1833. lap. 202.
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vel elseje kiszakadt, valamint a' 63dik sines meg. Különbcn is, kotcséból

kivált a' könyvecske 's borítéktalan.

A' hol továbbá, ddlt betü all a' nyomtatasban, mint: Olwas pater но-

stert, Aue Mariât, p. o. a1 15. lapon, ott a' kézirat mindenütt veres irásu,

azon soroktdl megválva, mellycket belé, sóror Maria Victoria fcnyegetdleg tett.

Az így szétszedettek pedig, mint: Hatod uraudczagh ez, a' kéz-

iratban, k r k betükkel állanak. Mutatvány mind a kétféléhez, a' 15d. lap

mellé tett hasonmás.

Rendeseknél apróbb betttk szorítvák a' kézirat' 77d. levelen e* so-

rokba: Antífona íZenth 3173 — eddig: kíjralíjat. Ugyau ezen levelen , ettóh

O 3Íj3esseegnek — eddig: ees 3ent leelpknek Kriftus; mi, lapra nézve mar az

r.Sdikim áll. Mututja ezt az 57dik laphoz tartozö basonmás.

Igy vannak apróbban bésorozva a' SOdik levelen e' szavak: O Isten-

nek díjcsp 3ijleíje — eddig: ho3Íjad {jwffon. A' Sldiken: ligwonk . teegpd

íjmaadonk — eddig: oteth prpkkee. A* 82diken: 3ent Anna аззопго! —

eddig: orsaagolyh. Ugyan ezen a* 82d. lapon, 3tf3 3ent Katberyna -— cddig :

{jgíjretíj're. A' 83dikon: Thprd meg vram дДеп — eddig; a' 84dik lapra mc-

ndleg : pteth gíjvvlplteek. 'S meg ezen , Vr цЛсп — míj welpnk : Amen.

A' TOdik laphoz csatolt hasonmás vagyon véve a' névtelen' irásábdl >

mellynek betúi, látszik, aprúbbuk M ---- frater betüinél.

A' hasonmások terjedelmci mutatják a' könyvecske' 16tod rétüségét.

Illyen vonalig | foly az eredetiben egyegy lap; e' jegy ÏÏ egy egész 16tod

level bctoltére emlékeztet. A' nyointatott' levelek szélein, kijegyezvék a*

kunyvecske két-két levelénck hányadságai. Ezck az eredetiben alúl vétettek

sorba mint úgy nevezett signaturáí , küvetkezó alaku 's a' széleken lútszó

szúmokkal :

e- f«6- S •** Ъ**- « *10* t*|. Ф-U.

n, 13. о. te. .p. 1% q. 16. A. 1Л. A. 18. K. 19. A. tO. 'stb.

Elsd tizesben 2. 3. 4. rdmai szám, másod tizesben arab. 2 es 11 egé~

szen egy alaku , azért a' betü mellette. Rdmainak arabbal elegyítésérdl szó*

Mabillon, de re diplom. edit. 3lil a J. Adimari, Neap. 1789. Tom. I. Libr. V.

p. 338. Megjegyzendó, bogy 5nél g. *f. kezdddik a' másod ív; 9nél ). ^- a*

harmad iv 's így tovább. Az egész alla 12 ívbdl 5 levélbdl.

A7egre még egy szdt. Czech János, a* szerencsés találd, lévele sze-

rint, mellyel ezen imádságok* másolatát maga kezével írva megkùldé 1834-

ben, nem minden elavult szdt 's ígeragasztást kívána, itt a' 4d. Japtdl 8dikig

lapon álld szdtárába felvenni, hanem, eldleges figyelmeztetés után, még el-

maradttak' kiszemelését onként másra biza; azok' sora tehát , nyomtatási

hibák igazításakor általam szaporodott 's láthatdk itt a' 9d. es lOd. lapon.

Budán, 1836.

DÖBRENTEI GÁoon.



ÉSZREl ÉTELEK

MAGYAR BENIGNA ASSZONY

K1NIZSY PAL

OZVEGYÉNEK,

NÉMI NÉVTELEN NAGYVÁZSONI REMETE BARÁT ÁLTAL 1513-ban IRT ,

ES EDDIG AZ ÉRSEKUJVÁRI SZ. FERENCZ SZERZETESEK KLASTKOMÁBAN LAPPANGUTT

1 M À I) S Л G О S KÜNYVÉRE,

CZECH JÁNOS RENDES TAGTÓL,

B E T U K.

A. hangok kitételére nézve nines még bizonyos rendszer az eló'ttünk fekvo

iraádságos könyvben ; mert találunk benne némelly hangot két , sût három-

félekép is irva , mint p. o. a' hosszu vagy vonásos á-t majd egyes , majd

kettóztetett a-val, az össze tett gy-t pedig g. gh. es gíj jelekkcl, 'stb. ;

holott megint külünbozó hangoknak kitételére csak egyjel használtatik ; igy

a* CJ, mellyel nem csak a' cz, hanem es, d-s, dsz es t-s hangok is jelentet-

nek. Ezt véleményem szerint nem annyira a' szerztfnek , vagy talán

csupa leirónak tulajdoníthatni hibául , mint inkább azon korülménynek ,

hogy ollyan átmeneteli idószakban élt, mellyben a* régi idomzatok az uj-

jolag keletkezókkel folváltva használtattak , es mintegy össze vegyültek ;

mi is e* kovetkezó mulato táblából bóYebben ki fog tetszeni :

mntta*i\ igy (rattat

Ittük n e, *. Példák.

A. a. 3. a* Appalyn.

Á. á. SI. a. Agnes.Abraham. val-

lal. adad.

ЗА. ля. halaaltol. Aaldaasth.

B. b. 13. ft. Benygna , boodug.

moslani I ' ify iraitet

betät. m e. k. Pél da t.

Cz. cz. <$. t« Cyclic. Gracianos ,

t}. Ferencz orejad.

Cs. Cf. dicto, kencje, b\vrj\v

D. d. 29. 0. Damokos, dragalatos.

d-s t^.

1



Moltani I fgy irai-

betiit. | Ink.

d-sz. CJ. JenwedcJ.

E- e. Jg. ?. Erseboth, embçri.

É. é. ЗН, С. En. Jepflege.

tt> ees, hyrdeteed, eep,

'Jeep.

F. Ï. Jf. f. Ferenc?, fy'w.

fit. ffenofieg, k^rcftflan.

G. g- <8. fl. Gelerd, meg, gonoj.

Qt|. halaligh.

gy. fl. keg^s, goij^r>vseg^s.

flg. gífengessegw.

Q^. hogli.

II. h- $&*()• Haafasok, holoth.

I. i. ЭМ-Î?- Imrç, igaj, vijseleel,

labayth.

J- j- 3- Ь Jbeeronymos, Jmadij,

yojaagos:

K. k. Ш. ft« Kozma , koor , rakon.

L. 1. Ü* I. La)Io, labaijth.

lj- ßl« l'Wylon, liatjlak.

ly. Ig. folywan, Tjlij-

^1. meyl, otjb

Man. .ffl ¿Jt , tit. Mathijas , mindcn.

N. n. ÎC. tt. Negyed , nem-

ny. Пу- bijoníjr, kemeníj.

segçs.

О. о, 0« 0. Olwass, Comoro.

ó. 0. Roígalo , TJO.

00* Mikloos, koor.

0. о. 6£Ш. с. E\vrck,

ó.

fzfz.

Zs. zs.

T. t.

Mottani I igyirat- Peldak.

telilt I tat.

P. p. ^. p. Palogarok, poko).

К. г. ¿. Г. Rallad , rakon.

S.f. s. g&«f40. Sygmond, segeythfeeg

ees.

Sz. fz-sz. SE. J. 3Jj5esseeg Jent, Como

ro, ofvve, konyorulj.

f. Sek (szék) kor^ftfla.

JJ. a)Jony, bojjusag.

?• f« S5?gmond sj'do.

ffy. Theeg^d, Th^n, Th^rd,

Thaamadjon, thwlay-

don helyth , merth ,

byn^meth.

. t. Te, boc^atod, ?cnt.

tí). Dorothea, athya, la-

toth, aldotb, zenwedth.

Cf. valcjagom , JencJegos-

u, Ш* tt» Vram , bojfusag, Jefus-

ÍJ. vram, vtolso.

tD« mwtassod, Ьллтс^и, Jö

rnorw.

tO. Werny'ke, vvercs, ed^s-

segvvel.

ÍJ. viselcel.

Ç byncmet, kyl^rab, ty-

k^r, ywcteel,

u. tt. keserwseg

Ъ. orckól leelyktól.

Z. z. X. ?. huzattatol.

tt.

t-s.

V. v.

U. Ü.

ó. (dr, epl^tól.



R A G 0 К.

A' ragok alkalmaztatásában követi ugyan imádságos könyvünk ¿tala

ban nyelvünk hangrendi alaptörvenyet , annyiban imiula/altal meg is el ter

a' mostaui szokástdl , hogy azoknak képczéséhen a' nyersebb о es û hangzó-

kat inkább kedveli mint a' lágy u es u-t ; a' több birtoku személyragoknál

pedig a' mássalhangzók után is kilöki az a es e betüket ; mint e' küvetkezó

példák mutiitják:

S z e m e I y ragok.

Egyes lirtok.

magat Kanguak.me I y han

vraïu.

uronk, njjonyonk.

lelkcm, ellenseg^m

lelkçd

dycfosegy, lelky.

Jywcnk, ydwçsse

me I y hunguak.

thagym, rakonsagym

walajthyd, kenyd, yogyd , csontyd.

пару, fajdalmi.

Hely es másfele ragok.

Tob bes 6¿rtok.

magat Aanguak.

ellensegym.

belyd, jentyd, sebyd.

lelky.

me i y h an g na k.

kennkal , ostorokal , wygaságwal akarat-

wal.

orcjol

magas hanguah.

fegwel, edossegwel, bewsegwel, jentydwel,

bejedfkwel.

rendan , peni okon.

wegejetyn, ideyn.

Ige ragasztás.

Ez imádságos könyvi igehajtás, az idok nagyobb részére nézve, nein

sokat ktilünbozik a* jelennen elfogadott idomzatoktdl , kivéve a' parancsolrf

módot , es a' foglaló mdd* jelen es félig múlt idejét, mcllyck másként ra-

gasztatnak ; mint az alább foglalt példákból láthatd :

Jdentó mód.

jelen ido

ered^k.

ftitamonk, hywonk,

áldjok ; dicscryyk,

felig mult.

Jolaal , wyd , yt(¡)ztctecl , meg-

herwada , Jnggatha , raeg aja ;

y\vek , eskfweek yitepeck ,

cmcck.



tenpmtotted

hagyoth, latoth, famkivetoth,

mult ido.

regen mult ido.

huzattatol , thajygaltatol

ol vala.

jövenda ido.

çryfendek.

flelendlek.

adand, Roland, J?utand.

epeytendy.

F о g I al ó mod.

jelen ido-

Paraucsolú

mod.

eylek, futamjam,haylak,agyad,

irgalmafy, jabadeycj, fordoh,

batoroh, jabadoh, wakoh , yn-

dohad, tyjtohad, Jolgalyalak,

wylagosiyad ; — emlek^yel

keser<phed.

fe'lig mult.

thamadyon, tyjtohon, jabado*

hon, meg gywha (gyuj'tsa) wyas-

kodyeek, felegye.

mondyonk, magajtasyok, jaba-

dolyonk , yuthassonk , erdcrn-

lyonk, keryngessyk, ylelyyk,

nyerhessyk. :

jabadoytana , wysclnee^e.

Hatdrtalaa mod.

adnom lathnom , „meelto Ie-

gyek lathnom;" — „melt., le-

g$rek lakoznom;" — „lám ñera

. • tudok haalaath adnom."

waltanod ; — meeltoltassaal ne-

kem nylnod;" — en ^ywemet

ho^ad wonnod ;•" — kereftnek

kenyat akarod felvennyd."

lathnonk.

lelny^k; „mert kee) vagjf y0-

nak es gonojnak te sebeydben

helth lelnyyk."

R ét z в t ü l ô k.

jcreff).

|eretend<j>.

gyalajtatottan.

S Z Ó T A R,

mellyben mind a* mostani irasmodtöl külöubrtzolcg irt, mind a' mar

elavult szavak , es beszédejtések foglaltatnak.

'. A.

Akor, akkor.

Arnek.

Altalfaag, „k^r^;tffanak altalfaagaa-

ra ees hoHufaagaara."

Asîoncmbor, „a;;onembor um
• к Ф

nekod."

АЬгаь „о míjwoltanak abrasa.

Ajjetatofth.

Ag eilenfeg, (bec bofe 5einb.)

Aíjandok.

Aldomaas, (áldás) „atganak ees fy-

wnak ees ;ent leíykuek aldo*

maasa legíj^n e; egel lelkcmtnel."

Aallapíjk, „er^fen megh aalapíjk y

fogadaala."



Bekçfeeg.

Bethegwlni.

Bewfeg^ft.

Bgodog.

Bodogfaag.

Bjjstak, „orok sysnek oltalmaaban

bgjtakath."

C. Cf.

Cjucja, ees a; fijdo wijteînek ^ c|u-

Cjaija te sent oldaladon nagij

melfegos feboth nxjta."

Ctalaad, „íjtehven Dawijdnak csa-

ladijath."

Cççppcneth, „egg cjçppeneth weer

fern matada."

Díjadalm.

Б.

Egíjelwlni , filegytïlni.

El^, „elydben kel mennem."

Elegy, „honnan te dyc;^ wcrcdeth

W^îîel elegíj."

Elewenetos, ..kor^;tfaanak elewe-

netçs faatjaaho; ;ege;teteek."

Emik , „o bodog emlok kíjketh c-

meek athyanak bolc;efeege,"

Emletni, „tulaíjdon termed emlçd-

del emleteel."

Emlek^ïte , „emlekçîtederth."

Enne , сппуг.

Epefeg, „kerlek tegçd aï epefeg^-

derth , kíjth wallaal aAvagy ;en-

wedeel."

Eredni , „utra ered^k."

Etek „^ „embçrî etk^k."

, ebbeli.

Feyedelemfeeg.

, felúl

Felelm , felelem.

Fogijatni, „latom magad meg fu-

gíjattad«

Fogtat, „pokol myaa meg ne fogtaf-

/f
Folijamat , „te ho;;aad walo kegijoe

folijamatomeerth."

Fyfwen, „kemenij f^fwen lialal."

Fwtamni, „kihc? fwtamxjam,"

» *•

G.

Gaador, „te aijtodnak gaadoríjban."

Gçrycdetç^lh, „gçrgedet^h ha y-

lellek."

Gíjakdós , „was ;egokwel meg guak-

doftak.«

Gíjengeñegoe.

f,n . j Л ,
Gijermokdyd.

Gijonath.

Ggongijelo.
// i

Gyolcfeeg.

гт " , Н'

Hagtjapol.

Hagyptatik, „orcîeel hagyptatol \va-

Ja."

Hagijapas.

Halhathatlan , inauditum.

Halalom koron.

Hamarb, hamarban, hamarabban. „a-

5011 îerenth er^5Jjem kçmjebben

hamarban ees t^keletofben."

Hamarfagofan.

Hamos, hamit.

Harmad, harmadik.

Hatod, hatodik,

HatalmaiTagos , „id\vc5legij bataJmal-

fagos vram."

Hel , hely.

Helh^tni, hetyheztetni. „vy feb^ket

bclhçtnok wala.



e

Heted, Jietcdik.

Heewon, üresen. „ees bocçaathaa kaí-

dagokat heewon."

Hewfaagos, frustra. „heewfaagos tij-

nektok т)Лс1н wíjlagoflagnak e-

lotte felkelnotok.

Hijedelm.

HíjrhoMjk, „hamarfagofan bíjrho^jjk

bejede."

Honappaa, hotuipig. „ees kijlenc? ho-

nappaa te mehodben re-

kedwen."

Но lewo teftod.

I. íf.

ygíjen, igen.

íjl , illy.

Illetníj, „labaíjdath^kífre incito nem

walanak illetníf."

yltepel, „^Itepeenek íjtel^ cekbe."

yin, t'me.

yndoíjt, íiulít.

yrgahn, irgalom.

íjvv^t, üi'ölt. yw^lteel, exclamasti.

J- J-

yob (melle'k) név, dextra. „thé çenth

feíjedeth .... íjob Avallodra bo-

cjatad."

íjog {név) bie 9?сф(с. „the cent kejed

oltalma;í|on halalom koron. ees te

ijogod engym hoîîad fogagijon."

„Monda athíja ijlen en vramnak

Jhefufnak , íjlíj en íjogomrol."

„Vr krijlus te íjogíjd felyl.^

„the hatalmaífagodnakijoghijwal

meg tçrctteffcnek." — »crys íjo-

godvval thyríjed megh vram

en cllenfegíjinet."

íjoglat (ige). „Ees aí nagíf yrymerth

kíjwel acte îentlelkçd megAvíj-

gastaltateck Cogías enne-

kom tneeltatlan ees búnos ^óigalo
i*"ji« »i e

leanyodnak.

ч

íjoh. „íjoliomnak akaratyat 1а1Т;м1."

„Tdwyílegíj vrnak edys 5Ífwe.

en ííohomiiak íío oróme." „the
" J 1 J " 1 • í 1 " 1 "

ijndohad en ijohomath hogij kij-

Avaníjon enne nagíj íjoth." „ker-

lek nekoin a; ;oth mondíjad hogíj

bijnometh megh bocjattad , ke-

meníjodoth ;egen íjolioni, lain

nemtwdok halath adnoni."

K.

Kamoka. „kamokaba otocteteenek."

Katroncja. „kemeníj fíjdoknak kat-

гопс5адал\та! fodotvven be kotos-

tetecnek."

Ka;dag, gazdag.

Kedi^, pedig.

KegjjoíTegos.

Ken, hin.

Keferg.

Keferw. „kefenvel."

КеГеглу (melle'k tier) „keferwebb."

Keferweto^lh.

Keferwl (ige), „keferwllek ttj5la

ííjwel."

Keefeerteni, tentare, „ky'th gíjakor-

tha íj4enfcelok mcg kee-

feertottek."

Kewanfag.

Kíjlencsed , Jtilenczedik.

Kíjwanatofth , kivá/tatosan.

Kíjwanaloflíig. „míj ;í|wonknek kíj-

wanatoflfagath toketjled míjndon

tokelletos míjelkedetre."

Koor, beteg.

Kolos, Scholastic«.

Kogyelmeft.

Koniíw, konu.

T7-' " I I " 1 i

Kyrnxjol. „kornxjolem."

Ko;el , proximus. „I^lennek ees ko-

5clomnek íeretetith."



L.

Lakodalm, Jialitatio. „35 en

legión nekçd orçke walo kel-

lemelçs lakodalm."

Latath. „de maga e; nagíj kenodnak

latathíjaerth."

Lathatos.

M.

Magastat, magasztal.

Mafod, másodtk.

Mafth, most.

Meltol. „mecltplyal meg halgatnod

eng^meth."

Meltoltat,

Meltolkodyk.

Meeltofagojlh. „mceltofagojlb cng^m

meg haigas."

Meen (ige), „meene."

Menet. „te sent meníjben meneto-

derth."

Mewettetik , ridetur.

Me\vet, ridet.

Meijl, pectus.

Meijl, melly.

M fa, miatt,

Myelkedet.

Mgkorth, mihor.

M^ndonha, mindenkor.

N.

Nap lew^ îgn^d.

Naponnan. „mijndcn naponnan."

Nap tamodat.

Nap eflet. „nap efletiglen."

Nawalolt. „nawaloltaknak eedos
ir _ '; a ,. T

wijgaîtaloga."

Negycd , /tegyedik,

Neheswl, neheztel, aegre fert.

Ne/le, Anastasia.

жт"' il <

Nijak kapas.

Níjerte, nyerese.

, nyolczadik.

Nijugodalm, nyugodalom.

O. 0. 0.

OijI, oily.

Qklel. yfgdo wijte? .... cijwedet

kaijavval altal çklelee."

Qlt^ïtet (név), öltöztetes.

Qlt^5tet (ige) „çlt^îtes meg eng^met."

Qnnon bennedon.

Ç)t, ont.

„baraatíjmmal ees ellefegíjm-

mel ^5wen."

P.

Palogar. „mcnijcij palogaarok."

Píjrhoníjodik.

Pgrong, porongo.

Ptírus.

R,

Rakon, rolioii. „kenodnak rakon \vob

taath."

Re^kettet^jlh.

Rcttenetcjlth.

S. Sz, vagy 3-

Sebliçtyk. „ktjwel te ;ent feijedeth

meg fcbhoteek.

Sebhott (ne'v)t fcbh^ttck.

Sebffwltetgk.

Segegtfeeg.

Sokfagos.

Sokfagw.

Sijralm, siralom.

Suporlah , függöny.

Sonha, solía.

Saxjoful. „îomehoîtak ho55ad ij^nek

te nalod meg say'ofuluak."

oanatb, szánás.

Serclin, szerelem.

Serelmctcs,

gerettet, szeretet.

Serettet^s.

Sjjweenth , sztre azeriut.

 



gomeho5. „somehoîtak."

Somefag.

Somoro.

Somorofag.

Somoreijt.

3orgalma5. „ijrgalm tenni corgalma-

50."

3çrç5. »ror5§ и bfoftjlà fefwraw."

3ulca. „fijdo wtfte5 te cent jijwedet

tulcaijawal allai ^klelee.

T.'

Taglaltatijk.

Taño, tanú.

Tantjetwan.

Thawo5. „koorfagokbol meg thawoî-

tak."

Telles, teljes.
_.. it ч ....
Thijwijs, tovn.

Towaba.

T^redelm.

Th^kell. „e; te nagíj kemeny ees

bo55ufagos kenoderth , kijwel v-

ram Jefas míjiul te ellenfegíjd

teg^deth th^kellenek." — „te

5ent keníjdnak foghfaga nagíj

keferwfege teg^d meg tokelle."

„fogag'tíad te sent ^lakodalmod-

ban bij5onfagos wygafagra, ho-

loth munkalkodafnak terhe el-

wegejtetgk, ees te dtjcsofeg^d-

nek 5epfege faradhatatlan ke-

wanfagban thckellettctíjk ^rc-

k\vl cr^ke." — „kerlek míj

5Ííwonknek kuwanatoflagath to-

• "i* j "j ^ i M J^ "
keijled mijdon tykellctos mij

elkodetre." — „35 ed^fleegen ,

kym akkor mwtatha, míjkur

embori nein^oteth lio;;aa Aletee,

hogíj meg th^keelenee^e athíjaa-

wal egíjbe ees 5ent leelok\vel

guarió te/loth .... reaíja Fogad-

nij." — „aïerth te kcgíj^s fege-

deth halaalos keferwfegwel le

fíjggcíteed, a5 50 mondwan meg

tokelloth a; a; embçri nemjet-

nek íjawoflege."

T^keellet^s, t^keellet^fben.

U. V.

Vrwos , ortos.

Vtalato^lh.

W.

Wadol. „oth fok hamoflath read wa-

dolwan."

AVall. „epefegoderth kíjt wallaal , a5

35 5enwedeel."

„anníj erdometh walgak."

„haborwfagoth wallaui.'*

WelagoíTag.

AVíjga; , consolaiur.

Wggafag.

Wíjgafagos.

Werníjke , Verónica.



MEG IS EZEN IMÁDSÁGOKBAN LEVÓ ELAVULT SZAVAK.

anggel, angyal 30dik lap.

B.

batoroh 20. batortts. bek^segcs 17.

bylczesegys 18.

F.

fe 34. fel fordoh 22. fordtts.

gijaponcztf engfm te jenth jerelmed-

^ ben 22. gyaponcs, gyaportti.

gywha 39. gyujtsa.

II.

harmijc napijg 42. harmincz. halalta-

lan gjien 65. orokké éló. hasonla-

tossaahoz 43. hazafwlathlan anya

57. férjhez пет ment. Mariardí.

I helyett Y.

ífgcn 66. igen.

yndohad 27. inditsad.

Л helyett Y.

15. most.

К.

kemensegçs 26. kemeuy. keserçhed

27. keserttsd. keserwffegos 12. ke-

thelen, nein kethelen de akarwa

28. kejtelen.

k^ggelmessegcs 22. kegyelmes.

leel 59. lei, level, lettél.

lelettetnegek 14. lelettetnék, talál-

tafne'k.

•en 27. Ion. Ici 27. level.

Ш.

magastatoth 54. magasztaltatott.

marked ban aganlom en lelkpmeth 20.

— Paksi Anna, Dersffy Farkas oz-

vegye* végrendeletében is , melly-

nek mássa, a' pozsoni káptalan le-

véltárában levó eredetiból vétete«

a' társaság számára, ez jó ele 1575.

„lelkemeth aianlom az megh fe-

szwlth Jesús X^lusnak markaba."

meg ekffwltetfth 67. felékesitetett.

meg sanath 12. megszánás. meg tataa

35. eltátá. mía 1 1. által.

nawalyoltak, mindjárt ez elótt pe-

dig: nawalgaasoknak 42. Külonb-

ség tehát: nyavalyult es nyavalyds

között. nekwl 39. uélkül.

nemzetíjbetyl 65. nemzetéból. A' ha-

lotti megszdlításban levó timnice-

belevl, tehát 1513b. is meg dívott.

L. Isó kötet, 6. es 9. lap.

nçmçs ajsoníjom j^z Maria 67. nymos-

seg^s urain 20. edysseg^s uram 22.

O.

onjollak, kerlek teg^deth ees onsol-

lak 37. orsaglaj 36. uralkodol.

O.

vi ^rçke 15.

s.

soksagos 19. igen sok.
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8z.

3abadoha 33. szabadt'tsa.

jabadolmn meg 37. szabadt'tson meg.

Selíjczeg^s 17. szelídse'ges. — Szelt'd.

¿omorosagos 16.

Sulca 33. Ki van ez véve feiebb is.

Helyette késdbb felvétetett: latí-

esa, lancea. A' 20. lapon „cuca" all,

mi ugyan az.

Scrníjwffegcs 12. szornyii.

T.

tanaalcz 42. tandcs. tahaath 64. tehát.

tennçn fíjadath 39. theen tanet-

waníjod m y a elaroltatal 11. tçl 31.

/ere'/.

Ü helyett Y.

íjzteknek 56. üzötteknek.

V.

vífd 32. vivéd. wakoh 33. vakíts.

wíjgasom, — jent weerodben ha megh

"
inoidoni. meg nywgosom ees wg-

ga5om.

víjlagosoyczad , világositsad.

VTJ lago fob a 31. világost'tsa.

Avíjfelneeíje 61. viselné.

weggeben 22. vógyében, rolgyébeti.

IVÉHAHÍY ESZKETETEb. 1.) Fel helyett fe, 34. lap, ollyan

mint e* kotetben Lasa „Vegyes iratok" 1570bdl B. Zay Péter feljegyzései ko-

zött, del után hclyett: de uthan. 2.) Ez imádságok nyelve kovetkezókbea

találkozik^ a' bécsi es müncheni codcxével. L. Isa es Hid. kotet- a) Fordoh,

gywha, yndobad 'stb. 6) Itt ia AT, ET ragok As, és-tól mcgkülönböztetve:

gyóiiat, látat, szánat 'stb. cz) Igebatározdk t-vel : ájétatost, bdségost, gürje-

dctüst, mikort, reszkettetöst, utálatust 'stb. d) ÉNT rag ebben: szívént, ugy

mint a' bécsi codexben: vérént, /. Ld. lap. e) «Szótag v. bettí k ingratas: leí,

loi, toi, vid./) Ezen igék: méltolom, méltolod, méltolja; magasztutok, ma-

gasztatsz, magasztat. Itt vigas/om is, mai: megvigasztaltatom, helyett. g) Ne

akaríjad magad th\vle el vonníf. E' latinosságot még a' XXIV. laphoz teszem.

3.) Melly fcstcí szavak itt! ezek: gyñngyeld, hirhczik, keserúllek, napese-

tiglen, pirongó, haláltalan Isten. 4.) Z, sz, betúket з-el nyomattam le az ere-

detiként a" hogy íj-t es c-t is ahhoz képcst kellc. Itt csak ott úgy, bol sz

hang van. 5.) Fogadja szívesen az olvasd meg ezen magyar asszonyokat a'

XVIIId. laphoz : Majlát István erdélyi vajda nejét Nádasdi Annát, Nádasdi

Tamas nádor testvérét, ki Hcltai Gáspárt az egész sz. irás magyarra tevójét,

ajánlata elfogadásával serkentettc 1551—1557; Patdczi Sdfiát Bebek György-

nét 's Classai Juliánnát Magdcsy Gáspárnét, kiknek Melins Péter ajánlotta

bibliai toredékfordítását 1565ben; így Bocskai Erzsét István fejedelem testvé

rét Bátori KristoTnct; nem külonben Révai Szidóniát Ostrosith Mátyás uzve-

gyét, kik magok igérték a' szentirás magyarúl kiadását. L. Wimlisch, Ungr-

Magazin III. Band 494—6d. lap.

Btedáa, Mtíj'asba» 1838.

DÖBRENTEI GABOR.



К I N I Z S Y,

VAGY MIRENT AZ EREDET1BEN 'S ITT A' 68d. LAPON ALL:

KENESY PAL TÁRSÁNAK,

NAGYSÁGOS BENIGNA ASSZONYNAK

8 .,„ _ 8

1515.

A* nyomtatási szedés Czech János rendes tag' másolatából. Kijavításkor az

eredetivel is, mellyet sz. Ferencz szerzete érsekujvári kolostorának fósége,

a' magyar akadémiához, Czech János mint annak megbizottja által ezen

czélra küldütt , még cgyszer osszevetette

DÖBREIHTEI OÁBOR,

1836.



EMLEKEZTETES.

Elébbi lOd. 's fennebbi XVIIId. lapon nevezett lelkes magyar hölgyek

sorában még több is elé fog fordulni.

Nein baragos oívaso, ne nehezelje, alábbi sajtó botlásokat ez imádságok-

ban kovetkezó" javítással feledni :

25d. lapon, lujsom Jielyetf kell: bysom.

38d. — habowfagod — — : haborwfagod.

56d. végsorában .• bíjneft — — : bíjncft.

64. lapon.- mike^pen , nappai — : mikeppcn , nappai.

25d. lap végszavaiban , ezen szdelrakás: piros, oily, mint most nyilt

ró/sa, nem suban el ktíltdi oívaso elótt.

35d. lapon, lévd: el^we = eleve, primitas, antt'guitus , prius.
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Az else а l~fcl jelelt level meg пет leven, igy kezdôdik

«' 3-г'А lap:

îomorofagodrol. ktjth te cent ;addal vallal mikor ajth mondad Comoro z-л iwn».

d«t« » crcil.4 i

en lèlkçm mind halaligh. lioloth the jent lelkçdeth embçri y'dwcflegnek

valc;agara kee;nek vallad, ees te sent teftodeth koornak mikoron a;

vtolfo луас5огап te cent tauyctlivvaiiitluak labaijth meg mofad . ees edof-

Ге§л\'е1 wel^k bekelvven. te dragalatos sent teftçdeth ees \rerçdeth ne-

kíjk adad, te dijc?^ kenodnak rakon voltath nekijk meg kíjrdeteed. | Em- J>. íí»

lekosíjel vram Jefas aj nagíj keferwfegçdrçl. kíjdi the iíjAvedben vijfeleel.

korofthfanak keníjat gondolwan. míjkoron a; harom rendon Avalo íjmadas-

nak ees weros луего hullatafoknàk x thaniva theen tanetwaníjod míja el

aroltatal. te walajtoth fijdo nepeyd mia meg fogatal. hamis tanok m y a

wadoltatal. harom bíjro míja hamiflan ijtelteteel. a; theen magadnak wa-

laMoili Avarafban yeruyialembcn fíjdoknak nagíj íjelos napyan nagíj peen- d.i«M«rod,ti

O kéiínlbtn.

tokçn te gyengeflegw ees íj'ffíjw víjragos test^dben artatlan karho5tattatol

wala: mèg fogwan ícrníjw ees rettenet^flegçfth huîattatol \vala. thajy-

galtatol wala .*" çklçïtetçl wala . orcjeel hagyptatol wala. theen ruhattol

megfoítatal. íjdeg^n ruhaban ^tcjteteel. te díjcj^ ícmeíjdnek wxjlagoflaga.

ky myndont lath, ees edoflegAV orcjadnak jepflege kemeníj j fíjdoknak kat- C. tíjj.

*
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roncsaíjawal fodojwen be k^t^îteteenek. holoth vram Jefus kogcs rri-lus

orcíol werettet^l wala. k\v labho? kotostetcl wala. kemenfeg^fifyn oftoros-

tatol wala. mjakon werettetçl wala : t hcwíjs koronawal koronaítatol wala.

naddal te senth feíjed werettetíjk wala : ees kjjl^rab kíj Içmb îçrnxjwffegçs

kenoknak míjatta íaggattatol wala. míjnd míj Tjdvv^flegwnkerth. Aseerth Д

4.j¡t lowi. keerlek agyad nek^m keg^s Jefus kíj e; napon thé sent fewletçd elçtb

foldre eftem. efedçysven. ees te dijcî^flegçs feijlwl newei^th kenaxjdnak

erdomeerth. en halalomnak elçtte bijn^mnek keferwfleg^s meg îanathijat.

îijwemnek bijîon^ t^redelnieflegetli. fyrafiiak kwthfeijeth. thifsta gyonatoth.

telles elegtetelth. ees myndçnncmw byncíjmnok boc^anathyath. Amen.

î). ÜÍJ. Idwy;leg kegy^flèg^s vram Jefus | kri^lus yrgalma; cunekym bijnyfnek.

Leg^n. Olwas egíj pater nofterth ees egy aue mariath.

Maffod

Vram Jefus krijïns angyaloknak bgSonij îabadfaga ees geníjenvfle-

gçknek parad ïcîoma. Emlek^îijel kogçs Jefus as rettenetçs s^rywffegçk-

r^l. kijket ;en\vedeel. mijkoron te ellenfegyd mijkent erçs oroslanok

1ыь thegçd ragadanak. hagijapanak. k^r^mmel sagjlgatanak . thasigalanak . ees

egyeb nemw halhathatlan kcnokal tbeg^d ;omorei|taiiak. £5 te nagrj ke-

meníj ees bossufagos kenodeerth. kij\vel vram Jefus míjnd te ellensegtjd

teg^deth th^kellenek. keerlek ces onsollak niijiul ej kenodeerth sabadoh

eng^meth myndon lathatos ees lathatatlan ellenfegomtAvl . ees agíj nekom
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te sarnijaTj'dnak arneka alath lelhetlmçm xjdwçflegomnek otalmath. Amen. |

Idwosleg dragalatos vram Jefus krijlus yrgalma; ennekom bynosnek. Le

gón. Pater nofter. Aue maria.

H arm ad ijmadc5agh.

\J Vram Jesus k r iЛи s eî vilagnak îçnçije ees teromth^íje. ees embori

ncimethnek megepetoíj'e. ki kçroîtfanak 5orntjw kenyatol meg nem yedeel.

Emlekoîijel meg rram Jefus a; thé nagíj keserwflegos kenodrol ees ferelmed-

rol kyt ïen\vecî Swala. mijkoron a? hitetlen fydook te îencsegos kejeijdeth б-**
i - (J •

closer was îegwel kçrçîthffara feîexjteek . annak utanna te gijengeflegos la-

baydath. k^re melto nem walanak illetníj. ees te kenodra nagîjob kenth.

ferelmedre nagîjob ferelmeth. ees te ?enc?egos febeíjdre \vy feboketh helhot-

nek wala . mj'koron nagg kemenfeggel ees kegotlenfegel te sent thagudath

aï koronhffanak altalflagàra ees ho55ufaga[ra Avgíj huîaak hogh te îent tha-

gijdnak mtjndonnemw y'îeg meg îakadoîanak. Kerlek tegod kegos ees

edos îeep Jefus kri^us eîbelij nagg keflerwfegos kenodeerth agggad en

îijwemben te ?ent felelmedeth ees ^erelmedeth. kymtja en tegodeth ?ep-

lotelen 5olgalhaffalak çrokwl çrçke. Amen. Idwo5 legij kegijçffegos v-

ram Jefus kri^us íj'rgalmasíj ennekçm bijnçftiek. Lcgçn. Ofaofe pater

nofterth. Aue mariath.
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N e g g e d I in a d с 5 a g h.

Vram Jefus krijius. çrçk mengeg kiral. emb^ri nemsetnek vrwofa.

el te nagg ferelmes kcnodrol kgth jenwedel imjkorou

ffanak magaíTagara fyldrçl felemeltcteel. iníjiul te tagagdban meg

wan. fern egg te îent taggdban helen marada. wgíj hogg nagg kenod-

ho; fern egg ken hafonlatos lelettetnegek . merth talpadtol fugwan mgnd

tetegg te îent | tejlçdben сер semg nem tvala. ijl nagg kenrol vram Je

fus nem emlek^îeel. mertli te nagg meel grgalmaflagodath mwtatad. ho-

loth ellenfegijdeerth ginadal mondwan. en cent atligam boc^aflad nekgk

mert nem thwggak mgth theejnek: EÎ te nagg k^gelmeffegodert. ?eret-

tetcderth. ees grgalmaflagoderth . ees eç kenokrol meg emlekojt^derth .

в-dik lerei. aggad nek^m kegg^s Jefus . hogg 05 te keflerwfegçs kenodnak ц emlekç-

îethg legçn nekçm mgndçnncmw bgnegmnek bocjanathga. ees mgndçn

gono;oknak el ta\va;tathafa. Amen. Idw^î legg grgalmaflagos vram Je

fus kri^us grgalmajg ennekçm bgn^fnek. Legçn. Pater nofter. Aue

maria.

9 1 h y d g m a d с 5 a g h.

Vram Jefus kri^lus çr^k ffençffegnek tliijk^re . ees felfeg^s athíja gf-

tennek b^lc^eflege. Emlek<j5gel te nagg keflerwfegçdrçl . kíjth te 5g wed-

ben I îenwendeel. mikoron meg latad te felfegçs g-[ienfeg<¡>diiek tgkçrcben.

te walaïthidnak gdw^îwleffyketh aï te keflerwfegçs halalodnak erd^me-
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nek míjatta. ees a; gonojoknak karho;athíjokath a; y halaadatlanffago-

keerth. Oh te nagíj meelfegos yrgalmafíagod vram Jefus: kíj míj raíjtonk

weíodelmes bíjnoffokon koníjorwleel . kerlek tegod kegíjos Jefus. en íjf-

tenom. teromtom ees meg waltom. íjelonnen Ц a? nagíj íjelos yrgalmaffa- o-aa

goderth. kíjth a? k^roíthffan fj?g>ven as tolwaíjnak rawtatal mondwan.

65 nap welem lee; paradíjcíomban : hogíj tegíjed en \velem en halalom-

nak ífdeíjn ajon {jigalmaflagodath, kíj туa te djjcî^fleg^s orcjadath lat-

haífam nagíj wíjgafagAval a5 meníjey paradicjomban, ^r^kwl çrçke. Amen.

Leg^n. Idwc^legtj edçflegçs vram Jefus kri^lus. yrgalma? ennek^m bíj-

Leg^n. Olivas Pater noftert , Aue Mari'ath, *'

Hatod ípnadcsagh e?s

Vram Jefus kri^lus íerelmes kgral. ees mgnd^n^^lwl kíjwanatos ba-

rath. Emlekc5Íjel a? keferwfegrçl kíjth 5enAvedeel . míjkoron míj'nd te ba-

ratlilxvl el hagíjattatal . meíeíjtelen ces îegenywl kcr^5thfian fíjggeel. ees

míjiul te baratíd ees esmeroíjd te ellenyd thamadanak es fenky y k^í-

íwl^k wggaítalod nem le?^n wala. hanem Д cíak te serelmes síjledeth 5\ÍJio.d¡

mariath. ^ lelkenek kefervvfegeben híjwfeg^th tarthwan te kçr^îtffad a-

lath alwan. kíj'th te tanetwaníjodnak Janofnak aíjanlal mondwan. Aíjonxj

emb^r íjm fy\v nekod. 35 tanetwaíjnak kedig. ym aníja tenek^d. Ker

lek teg^d kegíjos Jefus a? tornek keferwfegeerth : kíj akoron te sencíe-

gos 5Íjlednek lelket ees ííjwet atal folaa. ees a? te o raíjta Avalo keferw-
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f. 6. feg^deerth. hogíj mynjd^u ïomorofagos níjawalamban myad tefth 5erent

ees lel^k jerenth leg eu nek^in wífgafagos htfedelmem. Amé". Idvv^ílegíj

kywanatoflagos Vram Jefus krijius íjrgalmaí eimek^in bíjnofuek. Leg^n.

Pater nofter. Aue maria.

a '
blethed ymadcjagh 651

\J Vram Jefus ЭГриз wíjgafagnak koronaya. bodogfaguak kencíe.

eva talafnak es merhettetlen kcgíjelmeflegiiek kuthffeíje ees eredeth^. fl

o

uiíjiid te í^wediiek kíjwauatos serelmewcl aj kçr^îtffaii fíjgwen mondad

35 íoth .íomehojom. as a? embçri neinjethnek jjd\vcfTegeth. kerlek tegod

kcgyys Jefus. hogíf míj 5yw^riknek kíjwanatoflagath tckeíjled míjndon tç-

kellet^s míjelkcdetre. ees te^lhíj kíjwanatolTagnak comefagath. ees cmbçri

ellikykiick bw5gofagos gíj^íjcrvvsegeth. ees 05 wíjlagnak jerelmeth. te

0. Д 5ent malajtoduak híjvvfegewel míjnd^u^ftvvl ffogwa meg olcsad. Amen.

Idw^ïlegij ïerettetçs vram Jefus krijlus íjrgalina; ennck<^m bíjn^fuek.

Pater nofter. Aue maria.

Nyolc5ad íj m a fl с 5 a g h e?:

\J Vram Jefus krijlus kíj wagíj híjw^^knek bg^oníj wglagoflfaga. 55-

weknek ^r^k ed^flfege ees Avigajtaloga. ees elmeknek nagíf g^íj^nvíTege.

AÏ ecçthnek ees mer<^gnek с nagíj keferwfeg^s keníjaerth . kyth my erot-

12+A I«TJL t^nk Д íenwedeel. míjkoron aí kcr^ftffan f^g\ven meg koftolad te halalod
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nak ifdeíjn : Kerlek teg^d kegíj^s Jefus es belíj kenoderth . hogíj halalom-

uak y'deíJH agijad nekora te dtjcîofegos sent teftodnek ees wer^dnek

meeltan walo hn^íjam weteleth . hogíj kij legçn en lelkçmnek wigafagara.

ees íjdvoflegomnek waltafara. Amen. Idwoîlegij selijcjegos vram Jefus

kriftus. yrgalma? ennekçm bijn^snek. Amen. Leg^n. | Pater nofler. Aue ^. 8.

maria.

Kylençed ijmadcîagh.

\J Vram Jefus 3Tpus kg wagíj kyralíj tjosaag ees elmeíj \\igafag. Em

ir koyíjel as nagij keferwfegçs somorwfagodrol . ky th senwedeeF te senth

halalodnak íjdeíjn mtj erçtt^nk fjjgwen aï kçrçstffan. mikoron fijdo ne-

pek tegodet bo55\vfagos karomlo besedokAvel illeteenek. Ees the vram

Jefus íjme nagíj sowal . ees keferwfeg\v k^níjw д hullataiok\val gw^teel :

mondwan: En цЛепспь en ij|leuoin. m'yro hagijal el engometh. hogjjha

el hagyattatal wolna athya uftentwl. de bíj^onyaní yol leheth vram Jefus

hogy te ïenth athy'ad kíjwel g^lenfegben egíj wagtj teg^d sonha el nem

hagijoth wolna. de maga es nagíj kenodnak latathíjaerth . es wíjlagíj ne-

peknek vgij efmertetgk wala. Kerlek aserth teg^d kegij^s Jefus esbelij

nagij bninor \\iagos | kenoderth. h(»gy en halalomnak y'doyn engom el ne

hagíj en vram ees en g^len^m. Amen. Idwçjlegg bek^fegçs vram Jefus

kri'jlus. ijrgalmas ennekom bijnosnek. Legijon. Pater nofter. Aue maria-

lcv<!.



16

f 6. feg^deerth. hogíj myn[d^n somorofagos níjawalamban iníjiiil tefth serení

ees lelok jerenth leg en nck^m wíjgafagos híjedelmem. Ame. Idw^slegíj

kywanatoíTagos Vram Jefus krijlus íjrgalma; enuekçm btjnofnek. Leg^n.

Pater »öfter. Aue maria,

Hethed íj m a d с 5 a g h es:

\J Vram Jefus ЭГриз vvíjgafagnak koronaíja. bodogfagnak kencíe. wífgas-

n.du i«v¿i. talafnak es merhettetlen k^gíjelmeffegnek kuthflfeíje ees ercdethíj . H kg

míjnd te 5Í|vvednek ktjwanatos serelmewel aj k^r^;t(fau fíjgwen mondad

as íoth . 5omeho5om . a? 35 embçri neinjethnek ijd\vçlTegeth. kerlek tegod

kcgíjos Jefus. hogíj míj ííjwcnknek k^wanatoíTagath t^keíjled míjndon t^-

kelletos míjelkodetre. ees te^ibíj kywanatofTagnak somefagath. ees embori

ethkfknek bwígofagos gíj<^íjcrwsegeth. ees 05 wíjlagnak serelmeth . te

0. Д sent inalastodnak htjwfegewel míjnd^n^ftwl ffogvva meg olcsad. Amen.

Idw^Iegíj serettet^s vram Jefus knMus íjrgalmas ennek^in

Pater nofter. Aue maria.

Nyolcsad íjmadcsagh es:

\J Vram Jefus krijlus kíj wagíj híjw^^knek bíj^oníj wíjlagoflaga. 59-

weknek ^r^k ed^lfege ees wigastaloíja. ees elmeknek nagíf gç^rwflege.

AÎ ecctlmek ees mer^gnek ^ nagíj kefer>vfegcs keníjaerth . kíjth míj er^t-

Д senwedeel, mykoron аз k^r^ftffan fggwen mcg koftolad te halalod-i,«i.
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imk íjdeyn: Kerlek tegod kegy'os Jefus es belíj kenoderth. hogy halalom-

nak ydeíjn agíjad nekom te dijcsofegos sent teftodnek ees werodnek

meeltan walo hosyam \vctcloth . hogíj kíj legón en lelkomnek \vigafagara.

ees ydvolïegomnek Avait atara. Amen. Idwojlegíj selíjcjegos vram Jefus

kriftus. tjrgaluias ennekom bíjnosnek. Amen. Legíjcn. | Pater nobler. Aue ^. 8.

maria.

К y I e n 5 e d ymadcjagh.

\J Vram Jefus 9Tpus kíj wagíj kíjralíj íjocaag ees elmeíj vvigafag. Em-

a5 nagy keferAvfegos íomorwfagodrol . kyth íenwedeel te senth

halalodnak íjdeíjn míj erottonk fygwen a? koroítffan. mikoron fíjdo ne-

pek tegodet bosjwfagos karomlo be5edokAvel illeteenek. Ees the A'ram

Jefus íjine nagíj ;owal. ees keferwfegAV konyw Д hullatafok\val gw^teel: i3-d¡t ic

mondwan: En íj^lenom. en íj^lenom. míjre hagíjal el engometh. hogíjha

el hagíjattatal wolna at hija íjftentwl. de bySonyara yol leheth vram Jefus

hogy te ïenth athyad kíjwel íj^enfegben egíj wagíj tegod sonha el nem

hagíjoth Avolna. de maga e5 nagíj kenudnak latathy'aerth . es Avíjlagíj ne-

peknek vgíj efmertetíjk Avala. Kerlek aserth tegod kegyos Jefus e;belij

iiagy ;omorwfagos | kenoderth. hogy en halalomnak y'doyn engom el ne

hagíj en vram ees en íj^lenom. Amen. Idwoílegíj bekofegos vram Jefus

krfjlus. (¡rgalma; ennekom bíjnosnek. Legyon. Pater nofter. Aue maria.
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T h íj 5 e d if m a d с 5 a g h.

Vram Jefus kri^lus. kxj wagtj ke;deth ees wegejeth . ees míjnden

nemw wrwoffagnak tjocagos kencje. Emlek<¿>5ijel vram Jefus míjkenth te

I4.d¡k leva sent emb^rfeg^deth tal jlpattwl fogwan teteíjg nagíj kemenfegAV kenra

hoc;atad. ;onetlen tegodeth kerlek kegyos Jefus a? fokfagw febeijdnek

ïeloflegeerth. meelfegeerth . ees nagíjfagaerth . hogíj en bíj^onfagos serel-

inemwel te nagíj îelçs parancîolatijdath ^rjjsheffem ees \vegy engometli

a? te sencsegos îerettetodben. Amen. Idwo^ legij bolcjefegos лгга Jefus

krî-jliis. ijrgalma; ennekom bun<jsnek. Legyon. Pater поЛег. Aue maria. \

yç^negyed y madeja g.

\J Лггаш Jefus kjri^lus kíj wagíj felfeg^s íjojag ees yrgalmaiTagnak

meelfege: kerlek tegodeth e? nagy te dycj^feg^s febeijdnek meelfegeerth.

kijknek meelfege oí nagíj vala. hogy ?ent 5ywedeth: C5ontodath ees belo-

deth mijnd meg oltotta ллга1а: Een bjjneijmnek meelfegebçl ;abadoh ke-

gij^s Jefus. ees te dí|c5^ febeijdnek meelfegeben el reyc?. mijglen te S5ent

]5«iu level, orc^adnak ÏÏ haragoiTaga elmwlik, hogij wijgafagos çrçmwel te jent orc^adatb

lathatTam: Amen. Idw^;legij hatalmaifagos vram Jefns kriftus ij'rgainia

rnuckoin bun^snek. Legy^n. Olwafs egy pater nofterth ees egy Aue marittth.
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T hyson k с t. h o d у m a d с s a g 05:

Vram Jefus kri^lus. kij vagy ijdwoflegos égyeffegnek yele. serelm-

nek kotele. orok fenoflegnek ees íjgaflag|nak tíjkore. Emlekosíjel v-

ram Jefus as te nagíj samtalan fokfagos kenodrol: kíj oíjl íjgon fok wa-

la. hogíj tetedtwl fogwan _talpadyk te te^lodben egeffeg nein wala. merth

kegíjotlen fíjdok inya inyndono^wl fogwan el saggatattal wala,- te draga-

latos werodben kewerodwen: Es te díjcsofegos samtalan kenoderth. kíj-

keth míjnd te seplotelen te^lodben míj erottonk senwedeel. ees as nagíjil i6-d;t icv¿i.

mondhatatlan serelmerth kegíjos Jefus. hogíj niíj'di k cl loi h wolna toAvaba

iníj erottonk tennod . ees nem tetted wolna . bíjsoníj te nagíj bevvfegos

serelmedeth nekonk mwtatad . Kerlek tegod kegíjos Jefus hogíj mind the

díjcsofcgos kenudath te seep dragalatos werodnek tentaíjaAval en síjwem-

ben megíjríjad. hogíj te sent keníjdath ees serelmedeth en síjwemben míj-

kcpen koíjorwlc ohvafhafíam : ees síjnetlen | halalomnak íj'deíjg míjnd e- í. 9^

sokrol te nekod - halath adhaflak orokAvl oroke. Amen. Idwoslegy fe-

noflegos v rain Jefus krijhis. íjrgalmas ennekom bynosnek: Legíjon. Pater

nofter. Ane maria.

cn h armad íj m a d с 5 a g.

\J Vram Jefus krijius Eros oro;lan. halhatatlan ees gíjoshetetlen kíjral :

Emleko5yel a? nagíj keferwfegrol . kíjth te halalodnak íjdeíjn valla!, mi-

k,oron te ?ent kcnydnak jj foghfaga. nag^ kefervv fege, tegod meg tokclle. n- ,t i

ej o *
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holoth mífnd te,jlodnek ees lelkodnek егеуе . te nagy kenos korfagoderth

meg fogyatkoîoth wala. Aserth te kegíjos feyedeth hálalos kefer\vfeg\vel

le figgesteed a; 50 mnn<l\v;m. meg tokelloth a; a; embori nem;etnek íjd-

woflfege. EÎ bely keferwIFegos serelmederth kerlek tegodeth çerelmes ees

f. 10. kegíjos Jefas: hogíj en halalomnak íjciiMJn ees wege;etyn. m^koron en |

lelk^m ees elmeem halalnak gíjarlofagos ;omorwfagaban leíjend. íjrgai-

maflagoth tegíj welem: hogíj ellenfeg^mnek retient^ 5^rní|wfegeth ne laf-

fam. remenfeg<^meth te benned weflem. hogíj ^roke texveled ees the

íentíjdwel lakhaífam. Ame. Idw<p5 legíj nçm^flegçs vram Jefas kri-jlus .

ijrgalmaj ennek^m byn(pfnek. Legíj^n. Pater ttofler. Aue maria.

I mar eî vthan ko\vetko5^k t hyson negyed

ijmadcïagh. Ц

О Vram Jefas kriJlus ktj wagíj felfegos athya vr ij^lennek egyetlene.

о dycîofegenek fenoffege. ees о mywoltanak abraja: Emlekoîyel aï te ala-

ïatos ayanlafodrol . mykorth athija yJlennek te cent lelkodeth nagy fel 50-

wal aijanlad . mondwan . Atyam te markodban ayanlom en lelkometh: ees

îakadoîoth te ient teilod nijlwan walo te nagy meel sebydnck kefeovfe-

f, i]i. gewel: my walc5agon|kerth te ijrgalmaflagod nagy kyaltaflal te sent lel

kodeth kg bocsatad. hogij ky kyaltas vram Jcfus te sent ij-uenfegy ha-

talmadnak wala Ve84e- ^5 te dycjo ees dragalatos halaloderth kerlek

tegodeth sonetlen kegyos kyral batoroh engometh eros angyaloknak
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alta, hogij en ellenfegtjmnek . ^rd^gnek. es wíjlagnak. ees te^lomnek el-

lene alhafiak. e; wíjlagíj Injmmk meg haíjlak. thenekçd eíj'lek: hogxj m Ц

halalomnak íjdeíjn en lelkçmeth. e? îamkiwetoth ees garandok herrol fo-i9.a¡k i«»¿i.

gagtjad te cent lakodalmadban . bij;onfagos wijgafagra. holoth rmmkalo-

dafnak terhe el wegeítetTjk . ees te díjcsofegodnek çepfege faradatlilan ke-

\vanfagban thokellettetijk orokwl oroke. Amen, idwoçlegtj yo^agos v-

ram Jefus k riЛ us. Tjrgalma; ennek^m bijnçfnek. Leg^n. Pater nofter.

Aue maria.

T h TJ 5 y n o t h ^ d ij m a d с 5 a g h. | iq. Iz.

\^J Vram Jefas 3fp^s btjîonij ees gtjwm^lcîçs 5çl<p th^. Emlck^^yel te

îent werçdnek ky ontafarol. kijth te îent tejl^dbçl. niijkeulli 35 megfa-

cîarth î^l^feb^ol mg er^tt^nk nagíj bewfeg^^lh kíj ontad . mykoron k^-

r^çthfad faytoyaban. then magad i|d\v^fleg^nknek borath te dragalatos

werçdeth ki| fac;arad. ees a? fijdo wijtejnek ^ С|Ш-|;и{а te sent oldaladon

nagij melfegos seboth Д nyta . honnan te dyc?o iverodeth ллтЦ55е1 elegtj . 20^1;^ i«,¿i.

mg ijdwçfleg^nknek îerelmenek íjegyere nek^uk adad. wgíj hogy egíj

cî^ppeneth weer fern marada te benned. kijt mij ijd\v^(ïeg^nkerth kíj nem

^tçttel wolna. Ees íjme akoron vram Jefus te dijc^fegw gyenge

meg herwada. te beltjdnek ^ nedweflege meg a?a.' te 5ent cîontijdnak

weleij meg ostowerodenek. ces mijnd te cent emborfegod | magas

fijgwen ;omor\vfagos gxjafban ^lt^5eek . holoth kcgij^s Jefus oulan-
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nak íjel^neel . mtjnth as new<jffa níjalaban. Es te nagíj dragalatos wer^d-

nek kíjonta l'uerih . ees a; te kelerwfegos kenoderth ees halaloderth . ees

iiiíjnd 35 te sencsegos febeíjderth kerlek tegod edoflfegos vram Jefus krif-

tus. hogíj febhofled meg edofien en sjjwemeth as te dragalatos febeíjdwel.

2l-dit icvíi. ees gíjaponcsíf engom te senth Д cerelmedben. hogy te scnth kenodon ees ha-

lalodon walo síjralmam legy^n ennck^ra keníjerem eíjel ees nappai. Ees

fordoh engomèth míjndcncftwl te ho;gad . hogíj 35 en ííjwem legíjon ne-

kod ^r^ke walo kellemet^s lakodalm. ees en níjaíjafiagom . eí fyralmnak

wogíjeben. legíj^n tenek^d kellemetcs ees foganatos. ees as en eletcnmek

o vvegeíetíj legíj^n oíjl dí|c;eret^s. hogíj es víjlagy eletnek wegesetíj v-

tan | tegodeth meelto legí|ek lathnom ees dijcsernom míjnd te sok sen-

tíjdwel egget^mben as ^r^k dycs^fegben çr^kwl çr^ke. Amen. Idw^s

legy meeltofagos vram Jefus krl^liis yrgalmas ennek^m bíjn^ínek. Le

gón. Olwafs egy Pater nofterth ees egy Aue mariath: Ees es vtan ayanld

el es fellwl meg olwafoth ymadcwgokath yme^ ala meg yrth ymadcwgtcal.

mondwan ¡

Es íjntefoketh ees íjmadücsagokatb aíjanlom tenckod serelmetos vraui

Jefus kri^lus: ees adok tenekod fokfagw ees wekhetetlen hala adafokath

as te sencsegos febeijderth. te dragalatos weroderth. te dycsofegos ees

kegíjoffegos kenoderth . ees te keferwfegos halalodert . ees mind as te

mondhatatlan ees samlalhatatlan kogíjelmesseg^s yrgalmaflagodbol walo
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ц » 1 1 teettederth . kíjth I ot loi en welem : a; te J edossegos ees jentfegos

newednek díjccerettjre ees dijcc^fegijre çr^kwl çrçke. Amen.

Ezek után ujabb kéztôl e' kovetkezô sorok állanak, 's nein szegle-

tes minnsculakkal (got vagy barátirás), mellyekkel a/, eredeti

iratott , hanem délt kerek folyó betilkkel :

Ez a konyu Mt'enk fr. Maria Victoriay • szenki el ne negte. inert

penteki Imadcsagimot el kel kadnom, es bifzonial aunak a lel-

kin nan a kt elvefsi es meg пет agja a ki Elo uefsi belire

tegie hogi bont ne t/alíak miata. *) Ц

*) L. A' m. t. tarsasag' evkönyvei, H-dik kotef , m. t. társ. törtenetei, 10-dik lap.

DÖBRF.NTKI.



23-dit 1етв1. Kowethkoyjk ymntar ¿eut Bernald doctor

ymadcwga. *)

es wylaguak ijdwyffege dragalatos Jefus kri^lus: íjm en ky-

leeptem. te legíj iu;kym seg^delmem. Sent k^r^^thfan ha gon-

dollak te kenodban en kywanluk vgíj íjmadlak niyndi lathnalak. fyth

*) Ez , ha folyvást van is írva , rimes versekbe szedetett , i'gy :

Im en korosztfádhoz léptem,

Te legy neköm segödelmem ,

Szent korosztfán ha gondollak

Te kenodban en kivánlak;

Ugyimádlak mint látnálak

Sot en clotteni tudlak.

O melly mezételen tégod látlak

Szent korosztfán ha imádlak

Megveretve meghuzlalva ,

Megtöretve megutálva

Kegyös pásztor te kenodban

En ne legyek megutálrán.

Esinerj engöm édes váltóm

Legyen te azent kénod gondoin.

Keserúllek tiszta szívvel

Kivánatos akaratval ,

Nem fáradság sem nehézség

De vigasság es édosség

Ha kenodban orizendlek

Körösztfadon ölelendlek.

Kérlek uram meg ne utálj

Méltóságostt eiigöm meghallgass.

Közel vagyon te halálod

Im elötted te szolgáló leányod.

Szent fejedet hozzáiu haj'tsad

En olembe megnyugossad.

Te buscgos inalasztodba

Vonj te hozzád bixonyságban.

Hogy lássalak,

Kivánjalak ,

Sszolgáljalak,

Nyugossalak ,

O melly kegyüsségben látlak.

Mert kész vagy jónak es gonosznak

Kegyötlennek es kegyösnek

Te sebeidben mind hclyt lelniâk,

Mert szent vérodnek hullását

Te ónekik ingycn adád.

Kegyös uram Jesús Krisztus ,

Ki verettettél ,

Sebosültettél,

Kesergettettél,

Betegokért betegültél,

Szegényokon konyorültél

Im en magam hozzád vettem

Kör voltomat hol esmertem,

Bünösökön ki konydrülsz

Hiszöm velem nein nehezülez. 'stb.

Az en, te, téged, mar kezdette a' szótagok' számát betölteni szükségbol , feletlege$en.

DÖBRE.NTEI.
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en elottem twdlak: Oh megl mejetelen tegod lathlak. îent koro^tian

ha gmadlak . meg | werethwe . meg hwslahva . meg torethwe . meg vtalwa :

kegíjos pallor te kenodban en ne leggek meg vtalwan . efmerij engom e-

dos waaltom ; legijon te îent kenod gondom : Eeferwllek tij'ïta jijwel . kij-

wanatos akarathwal. nem farath;ag fern neheifeg: de wíjgafag ees edoí-

fegh: Ha kenodban omendlek. koroîtffadon olelcndlek. kerlek vram

meg ne vtalíj . meeltofaagofth engom meg haigas : H Ko;el waggon te ¡м.,^ i«¿i.

ц

halalod íjm elotted te ;olgalo ;ent fegedeth ho^ani hay-

c;ad. en olembe meg ngwgoifad: The bewfegos mala;todba wongg te

Iio55ad bgïonfagban : hogg laflalak. kgwangalak. ;olgaglalak. ngwgoifalak.

О megl keggoflegben latlak . merth kee$ wagíj gonak ees gono^nak . ke-

ggotlennek ees keggofnek. te febegdben mgnd helth lelngok. merth ;ent

werodnek | hwllafath te onekgk íjnggen adad: Keggos vram Jefus krif- tt. 13.

tus. kg weretettel. febofwltettel . kefergettettel . bethegokerth bethegwl-

tel . íegeníjokon kongurwltel ; Im en magam ho;;ad vettem . koor wolto-

math hoi esmertem. Bgnofokon kg kongorwh. hg;om welem nem ne-

he;wl; : IDwoslegg 65 wglagnak go megwaltoga . nehe;wlteknek kijwan-

faga. ki koro5tfara emelteteel. keth Д ke;edon figge^teteel. Thw cent ke- 26.d¡t iov¿i.

sek íjdwoílegíjetok луд rofawal megtoltetok. kgketh eltergejthAven agrá

kemengon hwjtak: was cegckwel meg gíjagdoftak. kíjkbcl gíjongíjelo

werod hullot. aîjw foldeth harmato;oth. Latom hogg folg mgndonwn-

nen te ïeep werod nagg bewfegwel: Pgros oijl mgnth mafth níjlth rola.

4
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0. 1 ^. iníj lelk^nknek waltïagara. Barion sjjnw vverçs | ke;ed ;erelmemben

meg ylel^m: Somehojoth a55W îamwal. ijîoin cent werçdeth kíjwanfag-

wal. kçrçvtfadatli ha îorcytom fyrwa mondom wijgafagom: Kemenfegçs

nagij kenoderth . te sent werçd hwllafaerth . adok halath k^nyhwllatwa .

?ent keîedet meg apolwa: Sent werçdben kefer^dwen . remenfeg^m be-

leed wethçm. thé îenth keïed oltalma;;on halalom koron. ees te íjogod

26-dik i«v¿i. eng^m Д lio^ad fogagijon.

en ijdvv^ffegçm Jefus kri-jlus. ees en edçffeg^m. íjm íje-

te îerelmed. mert mejeetelen te cent meijled: kg dícs^ ees í|dw^5-

nagíj felelmel íjlletend^. ktj cent haromfagnak îekij. nagg serel-

mnek ijelçs hèle : Erçtelennek erçfifege . feelelmefnek bek^fege . farattak-

nak íjo ^allafa. îegcnijiyknck nagij beew ha^a.

P. II. IDwç^legij \rrnak edçs | îywe. en íjohomnak íjo orçme. liO55ad ijwth-

nom en orwendok. haigas meg eng^m ha nekod be^eellok. Mcyl a; $e-

relm kg tegod meg gy05e . mcijl aç îerelm kij i|gg gijottre. Lathom ma-

gad meg fogy attad . myndonoftwl nekonk adtad : The nepedcth ha meg

waltad. hath magadath halalra adad. halalok kç?çth keferweb halal. ke-

27-j.ic leva inecníj halal. f^fwen halal: KTJ C5 dics^ melbe meene. hol II vtjlagnak e-

Içtte eele: 5ent sywedeth meg îaggatha. draga weryd kíj hullatha. Ha-

laloderth kyth íjgíj \vallaal. en 5y4vemnek seretçye ne legyek naalad el
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felechve . yohonmak akaralhyat laflad . Kemenij syvvem meg teph^fled .

keferwel kefer^hed. níjlyeek çy'wed mynth seep rofa. kíj illatíjath tawul

agya: En lelkçimvel egíjee leegijçn. hogíj en sywem meg sepwylçn: kg

teg^d îereth | a5 nem epedh: ha kíj keferg akkor wijgad : Mert myth C). 16»

thegij^n <f nem tugtja. kçny'hullatas Avifgafaga. attwl magat nem tijlhat-

ija. merth çrçmeth nem monthatija: Ha halhatna fok;or halna. 35 kijth

kifivan cçak foghathnaa . íjlíj çerelmedeth nekçm agíj'ad . ees ííjwemet ho?-

;ad wong^ad: Hogíj tcgçdeth kywannijalak. e; wiflagnak en meg haij-

lak: çrok eeleth thegçd jl kijwanlak . edçflegwel tegçd latlak : The íjn-28-dit ь»л.

dohad en íjohomath : hogíj kiwaníjon enne nagíj tjoth . ^íjwem eíjlon ;erel-

medben: ne alogíjon íjth refthcíegben : llorad fuflbn hu^ad síjríjon. ees

inyndçnkor tegçd tarc^on. ;enth cíjw meíjl ?eep te níjlafud. kíj^aníagos

te yllalod: Meeltoltaffaal nekcm ny'lnod. en ^íjweineth ho^íjad wonnod.

nalad leeteeth vgíj cerefle: hogy ^ | magad elfelegíje. Nalad legíjcn. oth

níjwgog^eek . ees te ho55ad íjgíjekcsy'ek . teg^d Covern akar tudníj. ne

akaryad magad thwle el vonníj :

Jefus çrçk nagy yo. yrgalm fenny ;orgalma;u. Ç);thçwer

tagyd meg farattak . sent kçr^tflan hu;laltattak : Idwçslegy ydw^sytem-

nek oldala. kyb^çl nagy ydw^ffeg fola. onnath sent weer wy'îîel y^ve.

hogy ty;twlna nepnek Д byne : En tehoïïad k^^el y^ttem . de kçnyç- 29-iik i«v«i

rwl en raythain. mert ellenod wetottem : Jolleheth pyrrongo orcsawal.

4*
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de laam íjgas akarathwal. honad yçttcm Uogy laiTalak sent kenodban

fyraflalak :

IDAvmlegy kegyçs oldal . nylas . kybo1 yçwe 5enth wijs fol yas . pijr-

honyottal mijnt çeep rofa. menijomgnak wagíj aytoija. Te yllatod mijn-

dçn foloth. kij \\ij5 (çlçnk mcrcetetyk. | ;omeho;tak ho;;ad ijçnck. te

naiad meg ;agofulnak. Pijrus oldal nckçm níjlíjal. en çjjwemtwl el -ne

tawo;;al . ha een weled el mehetneek . oth magamnak nagij ij'oth Iclneek.

noiiiyu ;amwal ha illetlek. g^rijedetojth ha çlcllok. akor vagy'ok my'n-

den yoban. ees en lelk^mnek nywgolmaban. Oh ineyl edçs e; $enth yl-

30-du i,vo-i. lath . kriftus Jefus ky teg^d laath . thé edçiTogçd ky ketli meg g^5Hnek :

ha lehetne halnanak weled: Ed^s vram e; cent febbe. fekyon sywcm

es werben. Es wglagbol ha kij mwlom . legy^n îent oldalad çalla-

fom. hol en lelkom meg ny \vgogyck. pokol my'a meg ne fogtaffeek.

IDvoçlegy çenth^knek {jdwoflTege. byn^foknck remenfege. îent ko-

rÇ5tffan megwontattaal . vgtj mijnth bxjnof taglatattaal : Byjon ijften ha

fen fijggeel. b^îonij embçr meg olcteel. Oh mel | ;egenyon mel^ mese-

telen lam kor^5tfan mewetteteel: Nem kethelen dee akarwa. ftfdo neep-

nek vagif yatcka. yl halallal ha çleteel. ;ent tagydban ha t^reteel: The

febidnek nein len ;ama. te ;ent weerod Avysïel huila, harom ;eg ko;th

ha tekergeel. çeep weerçdben meg ffrodee!. O kajdagfaagh ees nagy
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bewfeg . Ici nagíj inonthatatlan jegenfeg . ha solgatjlonk nokçd ejeert . ha Д

hullatonk weert werçdert. 3ent labadnak kemenfegeth. ?ent kcícíjdnrk

^ meel febeeth . çlelgetçm aíjetatofth : reeîkettetçfth kíjwanatofth : O bíj-

nçfçknek seretcíje . effçtteknek emelctje. nem len fohol oíjl TJO athíja.

kíj fyaerth magath íjlre agíja. Mert en lelkçm meg o;Iatol. bíjncm míja

;aggattatol: edçs Jefus te meg laífad. kegíf^s vrwos meg vrwofolíjad: Kç-

rcsthfadon kenod Iatom . ^dwofffegom thwled \vaarom. ^ent \veercdben.

ha megh mofdom . meg nijwgocom ees wíjga;om : Meel febíjdeth kíj kot li

vvallal. 5cep weer^deth kíjth hullatal. en ;íjwemben te meg íjrtjad. en

lelkcmeth ho;;ad wongíjad : Valahaníjan ho;;ad íj^ttek : te sent laba'jd-

Iio5 eftek. ^ bíjncketh míjnd oth hattaak. koorfagokbol meg thawo^tak.

Ут en vagíjok kçrçstlifadnal . ym keferg^k 5enth Д labadnal : k^r^^tfad- 32..ük i««i.

rol te meg haigas, k^níjyrvvl ees eng^meth laas: The kenodban bíjrwa

alvva. laas jijwemnek kíjwanfaga. en 5ercthcm ho;;am haíjoíjl. meg wg-

ga;taí)l ees nekcm ÍOTJ! : Kerlek nekçm aï ?oth mongíjad : hog^ bíjn çmet h

megh bocsattad: kemeenyodoth segeníj yohom. lam nem tudok halath ad-

nom: hog^ íjmaag^am terçmtçmeth . hogg cereflem ;e|retcmeth. hog^ fy- A« »A,

;eflem íolgalatíjath . hogíj halalyam sent halalath . KÍJ magat eerthem na-

gyon adaa. halalomerth hogíj meg hala, de kíy latoth oijl íerelmeth. í^r-

ny\v halaal kíjth meg gíjwoth: O mcíjl haznos vnvoíTag. hol hetegnek

weer^d adaad . íjm clcllek cent kenodban . bíjncs walwan ees píjrongwan.

De ne baníjad haa íjgíj teeíck. mert eí mya íjdwcíwtyk . bíjnom míja Д
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33-dik |„л. betegwltem . ees te ellençd nagijod weettem. Te cent weer^d en ream

hwíjlon meg tíj5tohon ees wíjgaí5on. Tereetíj magaath Jefufnak orcaíja-

ho5. mondvvan. Idw^clegíj tíjstclendc vram Jefas míjnd^n inga 5eretendo\

Tekencç eng^m sent îomçdwel: cíjweenth walo ïerelmedvvel . de ha te

cíjwedeth latom • banatomath nein mondhatom. Meg fekethwlth nap lee-

K. 18, w^ síjncd.el thawo|50th ekçflegçd. wíjraag díjí^d walto;tataak . ?eep or-

cadath faar be fogtha. Myndcn \vijlagnak wxjlagoíTaga . angíjeloknak ky-

wanl'aga. el Avaltoîoth te çepfegçd. meg feketwlth ho leew^ teftçd. Зеер

orcadon halaal íjelculh: lam epettel vtalatofth. ees meg holtaal keferwe-

tçt'th: O meíjl nagíj wolth the serelmed. hol magadat íjgíj ^leífed. Nein

34-dikieni. mondanam femmtj kenom. fçth Д vvolna nagxj wíjgalagom . ha kenoderth

kenth walhatneek. halaloderth meg halhatneek: Kerlek udgíj'ad amíjtb

kerfk. tu led addeeg el nem megíjok. kíj en eertem halalra menel. kerlek

twlem tawol ne legíj : Halalomkor fogagíj eng^m . legíj fegíjwercm te enne-

kcm. ha el jwtand en halalom. oth íjel^nníjel en íjo waltom. Merth 35

?v. 49. leescn ícrníjw íjdc. xjgasaknak ees feiend^. | hath ne keeifel engçm lat-

nod. en lelkçmeth oltalma;nod: O ;ereth^ ;eretendc. mjjnd^n íjonak

nagíj íjo thew^íje . aí nagíj vtra ha ered^k . egxjeb tarfoth nem lelhetçk .

kerlek nek^m haath íjcl^nnxjel. Sent kenodban ne enyeeïîel. eng^m

l'çdçî keth karodwal . ees oltalma; te kcrc^tfadwal : Haalaa legíjcn hala-

35-dik ie%¿i. loderth. dragalatos 5ent kenoderth: en Tjften^m ees en waaltom. jj mond-

hatatlan niynd^ii nagíj tjoni: Amen.
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fgpn *>eep Imaaâfaagh:

JV^gíjelmes atya vr íjften. te kitted, ees en kçîçttem: weettem en v-

ramnak teremtçmnek. a te dragalaatos ?ent í'íjadiiak. Jefufnak kríjí'tus-

nak. kennyanak halaalaanak erdçmeeth. a? en eerdçmetlen woltomeert.

Amen.

Ifpwetkpxnek meeg ys y'gon ïeep ymadjagok Idwo^eytenknek

kennyarol ees halaalaarol. \ Д» 20-

URam mijndçnhato i^îen agyad nekçm ;ent lel^knek ma]a3th^at. Kij

cent lel^k vijlagofoha meg en sywemeth ees en elmeemeth . hogij a? te

ijo tctçdert kijth en welem t cl bijnçffel ees meltatlan ;olgaddal . hogy e-

r^ttem fok keenth çenwedeel ees meg halal . hogíj e5 íjo tettçdert . d^-

sent lel^knek mijatta en te nokçd halath adhalfak ïï hog^ tíj5ta36-du itv¿i.

ees tíj5ta akaratoimval te ;ent halalodrol emlekc;heflem .'k^

íjcn en lelkçmnck Tjdwçflegere . ees e? wglagg elet^mnek íjawara.

Amé.

URam myndçnliato íj^tcn. kg a; mondhatatlan nagíj keent wallad ees

senwedeed te 5ent fogfagodnak íjdeíjen. míj er^tt^nk bíjncf^kerth . the
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sent keseíjdeth hatadmçgee kçthçswen; nyakon kçthwon. py|latos hasa-

hos wy \veu. oth fok hamoiTath read wadolwan tegçdeth ijtechven halaal-

uak kenyara. ees kf oslophos kçt^swen. nagij marok wessykkel es ke-

inceny oftorokal te sent tagodath nagy kegy^tlenfegwel saggataak. ki|-

bol te sent weerçd nagy bewfegwel kij fulya. annak vtanna meg me-

wetwen kamokaban ^lt^5tetenek . ees kemeenij thywijflfel meg korona;a-

i. nak. kijwel 11 te sent fetjedeth meg febh^teek. te dyc?^ weerçd orc?a-

don alaa folywau. annak vtanna sçmçdcth be k^thwen. ees teg^d oth

arcvvl wervven . ees nyalwal arcvl pçkçdwcn. annak vtanna pylalos fíjdü

nepnek ke;eeben adwan. îçrnyw halalra te nehe; k^r^^tfadath hatadra

adaak . ky'nck neheifegeerth . foksor a; f^ldre le efeel . nagy nehejen \vy'd

as syniy \v kennak helero . ees ruy'ta tegçdeth | meg fesey tenek . te Лц-

sent kcîeijdeth ees labaydat kemccny was ;egwel allai )ege-

. kçrçstfanak raagafagara. fçldtwl fel cmcltcteel. te sent kenod meg

vyula. dycï^ febegd incg uylanak. bel^le te sent weer^d ky folywan

te »lycsçfeg^s sent tagydath ees k^rçstfadath meg weerç$ted te sent we-

rçdwel. emb^ri ydw^lTegcrt. somehosafodat keferw epewel ees ccçthwei

. íjtatak. jl Te nagy keferwfeg^s kenodban. te sent kçrçstfadrol . latad te

sencsegçs an'jaadath sijî mariath. nagíj keferwfegwel nekíj solaal. nagíj

serelmeflegwel sent yanosnak ayanlad anyvl. Annak vtanna te senth a-

thyadat nagy fel sowal kyaltad. te sent lelk^deth te teft^dtwl el bocsa-

tad. thé sent fetjedeth tywys koronaban ijob walladra bocjatad. Annak
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vtanna fíjdo wíjtes te sent síj\vedet sulcaxjawal | altal oklelee . ky

weer ees wíjs kíj folíja. Amen.

URam inífndcnhato íj^lcu. míjud e; ícllvvl newes^lh kenydcrth ees ha-

lalodcrt ees as te sencsegcs anyadnak nagy kefcnvfegeert. kíjt te erotted

u alia: meltolíjal meg halgatnod engçmet meltatlant ees nagíj bíjncfth en

kçnijçrgcfçmben . hogíj a; te sent fogfagod ;abadoha meg en lelk^met ees

en teft^met míjudcn ÏÏ fogfagtul. ees a; hamos íjteletert kíjAvel te

meg tjtelenek. oltalma; inegh cngcmet hamos íjtelett\vl: ees a;

ees a; oftornak míjatta vvalo kenoderth. oltalma; cngometh en ellenle-

g^mnek bíjrodalmatwl ; Ees a; kamokaban çIt^îteteert . ^lto;tes meg en*

garnet cent lel^knek mala;tiyawal : As te tíjwis koronadnak kcuíjaert ko-

rona; meg vram Jefus cngcmeth meníjeíj koronawal. | Te sent s^mcijdnek

be k^tefeert meg ne wakoh en btjnomben. hogij lathaifam vram te îent

orcadat nag^ çromben. Te senth arcwl Averef^dert oltalmassad meg v-

ram een orcamath míjnd^n sepl^twl. hogíj ne segíj^nk^gíjem te clotted,

fç es wilagíj emborok eloth. Te sent orcadnak be poke leert, tíjs tobad

meg л ram en orcamath. ktjwel te clodben kel mennom: Sent kçroufad-

nak Д neheflîegeert. sabadeycs meg vram engçmet míjndon nehefleegbol 4o.d¡

míjnd lelkçmbcn mind tejlomben. Te sent kesednek k^rosthfara feswle-

feert. wefled te sent kesedet en fegodelmemre . hogíf míjndon ordognek
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ellene. ees myiul es wylagg ellenfegnek client- oltalmasson: As te sent

keseydon ees sent labaydon \valo febeyderth. agyad hogy myndonkoron

f» 2Я» te vtaxjdon yarhaiTak. Es korostfaddal fold|rol fei tamastafoderth tliama,

fe vram engomet en hálalos byneymbol. hogy en bíjneíjinert ne veîîek

çr^ke. Te îent febeíjdnek meg níjlafaert ngffad meg vram en ííjw

ees elmemet. hogíj k^wetheffelek tegçdet. Te cent weer^dben meg

defert fçroïîed en lelkçmet te mala^todban hogg níjeryem te íjrgalmafla-

godat: Te sent aníj'aad el ayanlafaert . agyad oltalmwl ennek^m a; thé Д

41-du bvii. 5ent anijadat hogg megoltalma55on engçmet iníjnd^n gono;tvvl. ees as po-

kolbdtj keferw kentol : As epeenek ees as ecçtnek ^ kenyaerth . ktjwel

te somefagodat ijtataak. en halalomnak y doyen eetes engometh te sent

teftodvvel . ees ytas te sent weerodwel : kg legyon en lelkomnek ydwofle-

gere. Te sent kijaltafodert vram kyalcs' hossad engometh. As te sent

f. 2iZ- lelkodnek teftodtwl ki bocsatafodert agij ijd\vçf|feg^s halalth ennek^m.

Te »sent feíjed tíjwíjs koronadban yob walladra bocsatafodert haijcs en hos-

sain thé kegíjofíj feyedeth. hogíj en ellenfegom pokolbelij ordog ta\\'ossek

el twlem. Te sent halotaydbol feltamadafodert . tainas fei engometh as o-

rok eletre. ees nagíj Avilagoflagra : Te sent menyben menetodert. helhos-

tes engomet te sent orsagodban. holoth sonetlen ees wegesetlcn dijcsofegl»

orom wagijon. Te sent newednek díjcsiretyre díjcsofeg atyanak ees

fíjAvnak ees kegíjos sent leloknek. Amen. Legímn.
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EÎ íjmadfaag ya. wagíjon y dw^seíjtenk kriftus

Jefusrol. k ij igçn feep ees íjg^n aíjeetatos.

V/ Vram Jefus kri^lus çr^k dijcs^fegnek kij'ralya. es wijjagnak meg wal-

toija . kij mij meg waltafonkerth | kcr^jtnek kennxjat akarad fei wennod . f. 23»

ees míjnketh fetetfegnek hatalmabol meg waltanod. Es te efmeretodnek

welagoflagara hoçnod meltoltatal. kerlek wglagofoijcïad meg en îijwem-

nek fetetfegexjth . hogtj efmerijelek meg tcgçd en ijdw^seijt^ ijftençmet.

Ees te hojead híjtnek ees erçs remenfegnek. ees tokelletos iftenij 5ere-

tetnek niíjatta raga^kodíjam. Ees hogíj Д efmeríjem meg magamat ees en 43-du icv¿i

iiijawalaffiigomat. Ees bí|;onfagAval te syn^d clcth ala;atos legíjek. Ees

a; te ty'ïta ees cent feelelmedben. ees a; te ^olgalatodban míjnd en ee-

let^mnek wegecetyglen . ayetatoflagwal meg maragyak. Urain Jefus kri-

Лиз te tudod 35 en be menef^met . elçwe menefometh . ees en kí| íjowe-

f<pmeth: ygasgas eng^met 35 te bySonfagodban ees bo]c;aííad meg míjnd en f. 2-Я

bíjneíjmeth ees en fogijatkosafijmat. kíjknek miatta en nawalias en mel-

tatlan bíjncs. en TJffjjwfagijmnak napíjtwl fogwan e5 oraíjglan meg fer-

t^ttem te kegíj^flegcdet ees íjrgalmaflagodat. As en alnokfagíjm felíjwl

íjarak en feíjemeth. ees íjg^n meg hatalmasanak en raíjtam. Ees as po-

kol meg tataa as ^ meelfegeth. bogíj el níjclíjcn eng^met: As gojlnofla- n i k i

"

gos ellenfeg^k míjnd napeftíjg ellenk^dnek nekçm mondwan: 1Леп el

hatta çtctli . kerçngcftyk ees fogíjok meg ^tcth . as míj csalardfagíjnknak
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míjatta. No ajert v rain Jefus er^s ees híjw oltalma$om ees feg^delmem.

tekencs ala memjorjagbol . ees laflfad a; y alnokfagokath . ees a; en gíjar-

lofagomath . Merth por es hamw wagíjok : Tegíjed ait hogíj en gíj^hef-

lem | meg as ag ellenfegnek kefertetíjth. Teftnek bí|neí|th. ees e? wíj-

lagnak artalmas h^ylk^deCíjth. Ees a; te ;ent kenodnak míjatta. ees a*

;g; marianak efed^;efe míjatli. boc^aflad meg inyndçn bynt-ijinct : Tc-

gíjed vram iften. hogíj weheifek lelk^t as te íjrgalmaífagodnak welagof-

fagaban . hogíj íjt ees míjnd ^rfkc tegçd en ydwçïoytç ijlcnçmet lathaf-

Si
míjnd a, fok senth^kvyel . ees walastottakwal ogij'c-

tçinbeu . Kij athya ijlennel ces 50111 lelçkwe] el; ees onagla; míjnd çrç-

У! ^r^kee. Amen: |
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Kezdetnek î/tnar awonnyotik ъуъ martatiak pth epefegyrpl wnlo ytnad-

fagok. kyket ha walaky ayetatojfagwal meg olu-affa nagy ftircw-

yat ees erdpmeth weejy p sent fyattcl.

Elfç ymadfaagh:

Maria inijndcn embçrçknek ees i-flennck kçsben íjaroíja. íjrgalmaf-

fagnak kwt feíje. fogíjatatlan kíj^twen mala;tnak bewfeg^s víjwJl lafath. 46-»il

Maria Jefusnak edoífeg^s anníj'a kerlek tegçd a? epefeg^dert kíjt wallal

a \\agy cenwedeel. te kegy^s jgwedben. akor. míjkoron ?ent wen fimeon.

proffetalwan . nekçd mondottawala. The lelkçdet t^r altal íjaríja: kerlek

ason teg^deth a^onyoin. hogíj kerged aïon te aldoth fíjadath. hogíj a^on

te epefeg^derth . a? ç bewfegçs fcegíj^ffegeb^l. agíja nek^m míjnd^n ne[mw

bíjueíj'innck bocsanatíjat. ees ^abadohon meg eng^met ^ meltatlan ^olga-

íjat myndçn gonoflagoktwl el mwltakuvl. íji-lcn walokuvl. ees íj^wen-

dçktwl. Amen.

Mafod íjmadfagh ec:

\J Maria míjnd^n emb^knek feg^delme ees bek^feg îçrj^ye. kerlek

tegodeth ees oncollak meníjorcagnak dragalatos cepfegw kíj'ralne a^onifa.

AÎ Я keferwfeg^s haborwfagod míjath . kíjth \vallal te kegyefleg^s 5Íj-4T-d¡t

wedben. míjkoron te íereth^ ffyadath harmad napíjg el wen^tted луа!а.

hogíj keríjed ^teth. hogíj ^ aïon te haborwfagod miath agíjon ennekom
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olíj tokelletoflegoth ees bíjíon cerelmeth. hogíj a5 serelmel meníjeíjfekben

aime erdçmeth walíjak. hogíj ha fok e?tendeíjglen nekíj míjnd^nneimv

solgaltam wolna: \

Harmad íjmadfag:

María beteg^knek gíj^gíjetoíja ees meg febhçtteknek ha;nalatos vr-

wofa. teg^d kerlek díjcí^feg^s aííoníjom a? te haborwfagod míjath kgtli

\vallal te kegífyflegw ïijwedben míjkoron kegíj^tlen fíjdok te aldot kg-

wanatos egíjetlen egíj fíjadat meg fogak ees meg tartak. kíjryl meg ef-

t itr¿i. merted wala letykben ees tudod wala . hogíj akarïïna ees kellene kenth

senwedníj. ees megh halntji emb^ri nemsetert. keryed a^^onxjom a?on t<-

aldoth fíjadath. e5 wíjlagnak bekeltet^íjeth . hogíj ^ a?on te haborwragod

nitjat eng^meth teft^mnek ees lelk^mnek myndyn habonvfagabol : fog-

íagabol ees míjud^n weí^delmib^l. eg^et^mben nujnd en ^vleíjmmel: a-

Z1* 1 ííamfíjaíjwal ees my'nd rakonfagíjinal baratíjmmal ees ellenfe|g;í|mmel ^r,-

wen. kegíjcllcn meg jabadohon. ees míjad^n gonojoktwl oltalma^^on ^~

rçkwl çrçke : am.

Negíjed íjmadfag íjmar:

\J Maria, vakoknak wilagofeíjto^a. ees íjdwoíTegcs malas t na k s^wetne-

ke. teg^det kerlek en screhncs a;;oníjom íjftcnnek ,ent anníja. n; te ha-

bowfagod míjath. kjjth wallal te ;enc;eg^s ;íjwedben. a;erth hogíj cgíjet*



39

i k level.len egy Д seretho fijad Jefus 35 kemenij fifdoktwl. hegijcs was îegek-49-d

wel. mijmlyu {jrgalinaifagnekwl korojtfanak elewenetos faijahoî çegeç-

teteek. hogíj níjeríjed nckom a?on te jerelmetos fíjadtwl. ees ason te

haborwfagodert. bijîon çerelmnek thw5eeth. hogtj 35 ç serelmenek ees

ken îenwedefenek thwsewel megh gijvvha en 5\jwemet. kij twseth aï fel-

fegçs pap kriftus Jefus eeltefle ces meg gçr|{je55e. y. keferw kentjanak em- t. 26.

lekçsetijre. hogtj ajon çiinçn ken^at foha el ne felegíjem. ees ha nagy

koorfagert. awagij egyebnemw oknak meg bantafaerth meg nem emle-

ko^hetncm o keníjarol. De maga y fok {jrgalmaifaganak mtjatta anne er-

dçm^t wallijak menijorîagban . hogíj ha míjnd^n naponnan meg \vege;tem

\\ olua niijnd^ii orakat ^ îencîeg^s kenyanak emlek^5etijben. Ame. Д

Çt^d ymadfag.

\J Maria bijnyflçknek gdw^ffege. kijketh karhojatos bijnnek neheflege

meg nxjomoregtoth ces as mtj nyawalaflTagonknak wege maria, tegçd ker-

lek e? \vglagnak tijstçfleg^s açîonijat AÏ mondhatatlan nagij kefer\vfeg^-

derth kyth wallal te kegij^flegw çijwedben. aï oraban míjkoron the 5en-

A

ciegos fijad, míjnd^n híjw k^r^îtijen^knek îeretjtetçs. aï kçr^îtfarol le t. 2/A

wetetwen meg уул\11Ь feb^kel. ees tulaíjdon çnnçu ?ent were\\-el meg

werobvlwen . adatek Jofeftwl te jíjseflegos oledben. Keríjed a^^oníjom ten-

non fíjadath. kíj míjndonoknek wygafaganak koronaíja meníjeíj fekben.

hogy o ajon te haborwfagoderth meltolkogyek engom elol venníj o be\\r-
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м-., L lev*, fegos malajthijawal . ees. f . bewfegos íjrgalmafTagawal . Д ees bogy en tef-

tomet ees lelkometh. te oltalmadnak alay'a mcltolkogyek bagyny: ees te

kegyos i|rgalmalfagodnak kebeleben bclbo^tetuy . ky'tb mindon ayetatofon

keroknek meg nyc; oroke. Tegodet kerlek vgíjan a$on te megh feye-

rvvlth ees werheníj \vlth ;ereto fyaduak myattba. ky leen my'ndon te bo-

dogfagodnak kencse. kyth te gyeugefegw oledben. twlaíjdon tennon em-

t, Zí8. loddel emleteel. | o nala meltolkugyal efedejnod en erottem . bogy te

ч

' *'a
ifrgalmaiTagodnak halath adhaflak orokwl orokee. Amen.

^k y m a r mas y m a d f a g aïîony'onk î

inarianak ty'îtç ffegere : emb^rnek vtolfo ora-

yarol walo:

5cnc5cgC8 аиопу. о dycîçfcg^a, o kegifyflegçs c;illaga teng^rnek myn-

ev«], d^nkoron 5ÍJ5 maria, ne hagíf el engçniet nyaïïnalas bynçfth en hala-

lomnak íjdeyu. ees as keferwes oran mydçn halalnak myatta en nyelwe-

inet nein iiuloythatom te newedet kyaltanom . ees en symeymel nem neev

het^k. ees en fy ley niel ;o;atoth nem halhatok. Emlek^^yV-l akoron ke*

gy^ífeg^s auya aí íjmadfagokrol. kíjket maftan mondok te kcgy^lTegcs

fyley'dbeu- ees fcgeyl ennek^m a; д-tolfo ^íjkfeg^mnek oray'an; | ees MI-

badob meg eng^meth akoron myndcn goao'>tul. ees kegyotlenfegnek o
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;olgaíjtol. Vífgíj engçmeth híjedelmnek helere . ees wíjgafagos bekofeg-

nek níjwgolmara hol en orokee algíjam Jefiis kriftufth te mehednek

aldoth gijwmolcset. Amen ;

Hlas ymadfag îjgon feep . ees ygon nagy bwwws .

ftwonî/onk 5y5 mariarol n-rtlo ;

\J Bodogfagos laabak kij k wifeleek yrçk ïï wíjlagnak kíjrulíjat h : O bol- 53.¿¡k

c^efegnek mëhe. kijbni reke^tetoth wala a; felfegos vr i-jlon. O bodog

cmlyk. kijket eineek atíjanak b^lc^efege. O bodogfagos karok kífk wife

leek aldoth i^lennek cent fjjath. О çenc;egos a^akak kijk c^okolgatak

ijlennek egíjetlen egy fíjat. O bodogfagos cent ;omok kijk nee^eek i^l-

ennek orcí,aí}atli. O míjndonoftwl bodogfagos ;yç maria, fegelfj engom

nijawalas bijnofth. Amen. |

level.

G
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Valaky г, ftlaaijrth ymadfagokath harmус napyg ayetatofon mondand-

ya . íentfegoí kenyanak tronk Jefus kriftusnak tytfoflegere .- ees bo-

dog 5ys marianak о annyanak tytfojfegere : valamyt meeltooth

keerend. ketfeeg nektcl meg n'yerу .- kyth gyakortha ifienfeelok ye-

los bywtifagwal meg keefeertpttek.

an-54.dik ¡«»¿L ^Ent maria, ^r^k 5Íj5eknek ííjíe. íjrgalmaflag jj anníja. mahnt па k

níja. míjnd^n el hagíjothtaknak remeenfeege. míjnd^n kethfeegben efçt-

teknek wíjgaítaloya. a5 baanatlmak thcreen. kíj te lelkçdet altal folí^aa.

míjkor te cgtjctliMi eg^ fijad, míj vronk Jefus krijlus halaalnak keníjath

íen\vedg wala . a? kcr^^tfaan : Ees a? ffíjwíj íeretetyn . kíjwel y te aníjay

banatodon koníj^rwlween egetíílenfeegwel walo. ^ sereth^ wíjkaríjof jfaa-

nak ?ent íjanofnak teg^deth. ho;;aad laataafaara ájanla: keferwlíj. k^-

níjorulíj. legíj tanaalc; keerlek. en ;omorofagomnak . ellen^m vvalofaagnak:

koorfagomnak . íeegeenfeeg^mnek . jorgalmatoflaagomnak : ees en mjjiidyn-

nemw íwkfeeg^mnek : O nawalíjaafoknak íjrgalma5oíja . nawalíjoltaknak

eedos wíjgastaloíja : ees (jrgalmaflaagoknak anníja. el hagíjottaknak ke-

56-dik i.Tii. gij^flTeeg^s wíjДgaítaloíja : ees míjnd^nnemw 5ykfeegben aarwaaknak kee^

fegeeíjthotje . Halgasd meg en íjmadfaagumath. ees tekeencjed en aarwa-

faagomath: aarvvafaagomnak níj^geefeeth : ees nawalyaaflaagonmak k^níjw-

hullataafaath ; Ees inert nagíj fok gonosba. ees ïomorofaagba . en bíjneíjm-

eerth wettettem. nem t\vdomkí|h^5 fwtamyam. hanem te ho;;aad. en ed^f
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feegos assoníjomhos síjs ma|riahos . my vronk Jefus kríjftufnak

míf embyrfeegynknek hafonlatoflaahos . ees egíjenlyíjeehys . ees meg wíjgas-

taloíjaahos. Aseert te kegíjyfleegydnek fíjleíjth . awagíj te sokoth íjrgalmaf-

faagodnak: en íjinadfaagomhos kygíjelmefen haíjcsad: As te íjrgalmaífaa-

gos fíjadnak o nagíj kogíjelineefleegeen . a? edyflegeen. kijth akor m\v-

tatha- míjkor embcríy nemçet^th ho?îaa çlelee. hogíj megh ïï tçkeellenee- 56-d¡k \nn.

ye. athíjaawal egíjbe ees 5ent leel^kwel : gíjarlo teft^th my yAwyffee-

g^nkerth reaíja fogadníj. ees ;ingí)'ahj kçç^nethwel. ees sent leel^knek

meg arngekoîaafaawal te twled kegij^flegçs 555 maria te^th fogada: ees

kíjlencc hona^paa te îentfeegçs meehedben be rekedween. iften ees em-

bor wíjfelteteek . ees kíjlencí honap el mwlwan . sent leel^k míjwelkode-

feenek míjatta . te sysefleeg^s | meehednek díjcs^feeg^s palotaaíjabool kíj t>, 2/9-

yoween . nem vtaalaa meg laatogatnij es \vy lagoth : as somorofagon . kíjth

ason te fyad . vronk Jefus krbfius senwede . míjkorth olíjwethíj hegíjeen .

attlújatli y'inada«. bogíj ha leehetne elmeenne .y. kenníjanak pohaara y

roola. As y harom íjmadfagan. ees as somoro vtanna íjarafodon. míjkort

y vtanna ineegíj Avala nagíj fíjrafwal. as O kenníjanak ees I halaalanak 57-d¡k i^.i

keg^otlen neeseefeere : As seeg^onokon . hagíjapaafokon . níjak kapaafo-

kon. meg moweteefykyn. hamifwaadolaafokon . ees hamíjs íjteeleefykyn :

As rwhaíjaan. nylon ees íjateekon meg ngerteen. as kythelyn ees .^. of-

toríjn. as haaromsor walo kyníjwhullataafíjn . as ^ weer^s wereeteekee-

nek cscppíjn. as f beekyfeegeen ees halgataafaan . as ф fcclelmeíjen . ees
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x>. 30. bwfolaalaan. | ees y çijweenek somorofaagan : As ^ seegijonen kifth ?en-

wede. míjkort meg meseeíjtelenoíjteteek aï korostfaan. ees te elotted ke-

gijçfleegos эуЧ maria . ees míjnd a; kyv neep eloth fijgge : A; О ky'ra 1 íj

feíjeen . naaddal meg gijalaastatotton . a; ^ t y \v y s koronaijan . a; y someh-

l'aagan, ees meeroggel egijelwlth ecotnek koojiolaafan . as с слусауап .

58-dik i«véi. kíj ^ sentfeegçs oldalaban ïï be gíjaktateek. Aï weer^n ees wijî^n . kijk

y ;entfeg^s oldalaabol k ij folijaanak . ees ^rgalmaflaagoth ees mala^toth niji

reijaank beewfeeggel çtteenek : AÏ was çeegekçn . kíjk .y. kejeíjben . ees

laabaíjban be werettetheenek . a; o aíjaanlaul'an . kywel .o. atthíjaa nak .

a; .y. draagalaatos lelkeeth aijanlaa : A; .ç. eed^lTeeg^s lelkeen . kyth nagij

t>. 31. erçs ijw^lteeflel ijw^lthween. hely. heelij. | lama a^abathaamj . ees fe^e

le haijthwaan . kij boc^aatha y ;ent lelkeeth . mondwan . mynd be telíjeff-

tiçili: A; fwporlalmak ;akado;aafan a; templomban. ees a; kçnok hafa-

do^aafan. a; napnak ees hodnak meg homaalyofodaafan . a; <f ijrgalmaifaa-

gan k y'i a; latorral thon. A; о koro^thfaaijan . ees keenwallaafan . a; y

59-dik levéï. halaalan. ees el temeteefeen. Д A; ^ poklokra ;allaafan. iny'nd as lelk^-

kou. kíjket a; y meg latogatafanak oda menofeewel meg wijgastala. A;

wygafaagon . ees díjadalmon. ees o fel tamadaafanak dijc;ofeegeen. ees аз

(f meg Tjelonefeen. kijvvel neegijwen napy'g ç fel thamadaafa wthan. te-

nek^d mijndonoknek elotte waala;tatoth 5ÍJ5 maria, ees apofthalynak

v. 32/. ees egy'eb waalastatthaíjnak meg íjeloneck. A; | ç dycîolccgçs meen^be

meeneefeen . kijwel tcneknd d(jc;ofeegos 5^5 . ees ^nekíjk neeceefckre .
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meníjbe fei emelkçdeek. A; wíjgaHalo sent leelçknek malasthíjan. kíjth

taníjtAvaníjnak stjwcíjben (íjses níjelwekben be otte. ees .o. míjattok nújiid

ej wíj'lag íeerthe ho^ari ees seel^fyn kíj teríjecte. A? íjteeletnek reettene-

tys napíjan . míjkoron el íjowendo meg (¡tclníf eelçket Ц ees holtakath. 60.dik

ees e? wíjlaagoth thws míja. Mijud e? с epefeegen te weled ec wíjlaagon

kí| t Ь k^;le , а; с apolaafíjna k ed^flegeen . a; mondhatatlan nagíj ^i cm«

d^n. kíjwel fel wèeteteel a; te fíjadnak eleybcn . hol çr\vb ees onaag-

lac Aveegnekwl . wrjga;tald meg en ;ywemet . ees haigas meg en keeree-

ícmbe . kíjerth teeg^d nagíj alaa;atofou . ees aíjetatofon maí'tan íjmaadlak : |

Jth keeryed myth akan. Ifmegh keid el 05 alaayrth

ymaadfaagoth •

HiEs míjkeeppen bíjíonífíis waggok hogíj 35 te fijad femmíjth nekçd

nem tagadwaan. teeg^d tliijîtçl. a?on îerenth erçîifem. k^nntjebben. ha-

inarban. ees t^keellet^fben . te ïentfeegçs fegee^thfegçdeth . ees wíjgacta-

laafodath. aj íjrgalmafTaagos te 5Íjwednek .^. eed^fleege ïeerent. Д ees аз

te eed^fleeg^s fíjadnak akarathíja ;eerenth. ktj'wel keereef^keth megadd-

ya .f. feel^íjnck. ees benne gijçnxjçrkçdçknek . a; .ç. ;íjw^knek keereefe

ïcrenth. ees a? en î^kfeeg^m îerent. c^kbcn.ees mijndçn ^ggekben.

kijkeerth alaa;atofon thé ;entfegos newedet íjinadom. ees te fegeedfego-

det keerçm. hogíj níjerged nekçm aç te eedyflegçs fijadnaal. k

level.
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híjtben I erçs reiueenfeegçth . ees t^keellet^s îeretetçth. îgwnek ij

tçredelmeeth . fíjralmnak kwthfeîjeeth . tíjsta gíjonaafth. meelto ees sent-

feegçs eeleeg teetelth . ees î^netlen walo ^rijjetçt bíjntwl. ees ej wijlag-

nak meg vthaalaafath. Ißennek ees kçselçnmek serettetith . aç eed^flee-

gos te fíjadnak oftoríjth. en forto;etofleegos teftombe. beek^feeggel ;en-

Wednij: ijgaî beek^feeg^th mijndon nijawalyaajjkra. ees weîçdelmre. kç-

ket te fijadnak o ;eretetí|erth kelletíjk ^enwednom . meeg halaalth ys .

ba i| k I'crirli lee^^n : en fogadaaf^ranak be tçlteefeeth . í|o míjwelkyde-

t^kben ;^nethlen meg maradafth. thwlaijdon en akaratomnak meg ^lee-

teeth . tenekod kellemetos nijaaijafkodafth . bodog halaalth : ees en eele-

tcinnek vtolfo horadan . bw;go pen^tenc^ath . ees íj о ertelm^mnek egee; |

woltaath. >(»la;il\v;il . ees en 5^1e^mnek lelkíjnek. athíjaamfíjaíjnak . ees

li \\4í;iíjinuak . ees niíjud^n íjol theew^íjmnek . elewen^knek ees Imita k-

nak . y ry k eeletyth : Amen :

Bodog awonnak walo ayaanlas.

En a;;oní)om 5enth maria, en magamath te aldoth h^thel^dre. ees 5C-

netlenwalo yríj^icf^dbon. ees te íjrgalmaflaagodnak kebeleeben. Ц

(Itt ki van n>egint szakadva egy level.)
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gçmeth . ees en meg halaaíomnak oraayatb . ees míjndcn míjwelkcdetc- 64.dik i«wi.

met. ees keerlek teegodeth. bogíf tare; meg engometh bíjnykbol. gono?

tçrteenetokbol . myndon emborij íomeeromtwl . reettenetos haragtool . f^r-

i<f-,ci(fs gondolatoktool . ees myndçn halaalos bíjntwl . híjrtelen ees el^I

meg nem laatoth halaaltool . leeloknek . ees teftnek . ees tíj;toíTeegomnek.

ees en íjo^aagíjinnak inyndcu weïçdeljmeet^l : ees ne engegíjed nrkorn r 33.

walamíjkoron olíj bíjnth teenn^m. ky inyatli te mala;todat el weíeflem.

Adíj m-krmí el mwltakrol meg gíjogíjwlaafth . maftan walokrol críjíeth^th,

ees íj^wendckrcl okofkodaafth : Adíj en nekom e? wíjlaagon keec fe-

geíjthfeegcth. Leegíj en nckçm aj reettenetos íjteelet^n ío^oloom. te fíj-

adnaal. míj wronk Jefus krgfth\vfnaal. Amen: Anthyjffona: y

"O

JLe oltalmad alaa fwtamonk i^lennok 5Íjí anníja. my kçnijçrgeefynketh 65.,i¡k i«v¿i.

ne vtaalíjad míj í^kfeegíjnkben . de míjnd^n weí^delmektwl ^abade^cj

meg míjnketh . míjndonha d^c;ofeegos ees aldoth ;íj; :

iccrs Mijndon nijomorofaagonkban ees ;omorofaagonkban : Segeelíj

nekçnk bodoghfaagos ;íJ5 maria;

/ m a d / a g-

V/ltalma5Íjad vrain te ;olgaydath. beekyfeegnek fegçdelmeyvvel : ees boo-

dog marianak çryk vif^nek | oltalmaaban bijuakath ; mijnd^n ellenfeegok- r. 3 v, .

tb\vl thegijed baatrokkaa : míj vronk kryftufuak mijatta. Amen:
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L e t a n y a :

on: Krijieeleíjfon . Ktjrieleíjíon . Kriftus haigas meg

met Meníjeíj athy'a íjften: yrgalma? ennek^m Sent fgw iften ec wíf-

бб.н;ь levíi. Jagnak meg waaltoíja. tjrgalnm ennekçm 3enth leelçk íjften. es w^íf-

lagnak meg wíjlagofeíjtotja . Irgal jlinas ennek^m 3ent^knek i-jit-n r . Ir-

galma; ennekçm. 3ent haaromfaag egíj i-jlen Irgalma; ennek^m . E;

wíjlagnak meg waltoíja . Irgalma; :

ÍSLcnt maria: Imaagíf er^ttem.

Iftennek cent anníja. Imagíj.

¿tifïivkiiek ;íj;e. Iinagíj er^ttê.

4'iit. Mihal . Imag^ erottem.

'ent Gabriel . Imagíj erottem.

Raífael. Imagíj eer^t.

'ent Vríjel . Imaagíj ercltem.

;ent Angíjalok . ees Arkangíjalok . Imagíjatok eryttem.

meníjeg íent palogarok . | Imaagíjatok er^ttem. 3ent Janos

baptíj^lu. Imaagíj crç,

eut Abraham . Imaagíj e.

ent Ifaak . Imagíj eer^ttem.

ent Jacob . Imagíj eercttom.

JQlíjnd cent patríjarkak. ees profetaak. Imagíjatok er^ttem.
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(ent Petçr. Imagíj erçttem.

*ent Paal . Imaagíj erçttem.

out Л miras. Imagíj erottem.

'ent Jakab . Imagíj erottem.

i ent Janos evvangelíjfta . Im.

'ent Jakab. I. *5ent Fï'?P ' ''

j ent Thamaas . Imaagif e.

'ent Bertalam . Imaagtj e. 11 67-dit ie,;i.

Îent Mathee. Imagij cryt.

ent Si) mon. ¿magíj orç t.

ent Thadeus. Imagíj erçt.

nt Maath^as . Imagíj e.

ent Borbaas . Imagy erçt.

| ent Lwkaac; - Imagíj erot.

'ent Maark . Imagíj erottem.

d cent apoftolok . ees eewanggelíjftak • Imagíjatok er.

*Vfteniiek míjnd ;ent tbanetwaaníj . Imaagíjatok eerottem.

I ent IЛwan prothomartijr . I.

"ent L^rijnc5 . Imaagg er^t.

ent Wíjnce . Imagíj erottem.

'ent G^orgh . Imagíj erottem | r. 36.
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ont Albeerth. Imaagíj e.

ent Balaas. Imaagíj e.

eut Dçmçtçr. Imaagíj e.

eut Gelerd . Imadíj er^tté.

cut Fabian. Seb^íjen . Imadíjatok eer^ttem.

ent Ko;ma Damíjan. I.

ont Uíjencs. Imagíj ее.

íjnd ;ent martíjrok. Im.

íjnd cent Artatlanok. I.

;nt Silwe^ler. Imadíj ее.

ent Gergyl . Imaagíj ее.

ent Marión . Imagg ее.

ent Míjkloos. Imagy ее.

„ O

ent B^rçcîk . Imaagíj e. П

ent Gracíjanos . Imadíj e.

ent Paal rem^the. Ima.

t Anthal. Imagíj eerçt.

ent Amborws. Imaagíj e.

ent Jheeroníjmws . Ima.

ent Iftwan kíjral . Imagíj.

ent La;lo kíjral. Imagíj.

ent lairc hercícg. Imagíj e.
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ent Elek . Imagij eerottem.

ent Benedok . Imaagij eero.

€r Ж- " I F "

Aent Egijod. Imaagtj cerot.

JACH« Damokos. I. Sent Ferencs. I.

ent Gaal. Imaagij erottem.

'ent Ofwald kijral. Imagij.

^Cent Sijgmond kijral . Imaa. |

' ent Kaafpar kijral : Imagtj.

'ent Balthafar kijral. Ima.

^Vj

T&ent Melkijor kijral . Imagu.
^j

/ITk ij ml ;ent Konfeiforok . I.

€.*lF,Tjnd sent papaak: ees píj'l'pykyk: eesdokturok. Imagíjatok.

îi'iit rem^theek . ees baraatok . Imaagíj'aiok er^ttem.

5ent papok . ees fel papok . I. tfQlgnd ?ent kíjralnk . Im.

& . П , Ч

;^ent Anna аудшт) . Imagij.

3ent Maria magdalna a;;dn . I.

n
ent Martha ,155011 if • Iniagtj.

>nt Katherijna. Imagij erot.

'ent Benigna. Imagíj crimen]. Д

ent Margijth . Imagij erot.

'ent Agnes • Imagij erottê.

'

 

 

7 *
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70-dik i,

t ent Agotha . Imaagij eero.

'ent Lwcca. Imagij erottem.

t Cijcole . Imagij erottem.

rent Borbaala . Imagij erot

(ent Dorothea. Imagij erot

'ent A^palijn . Imagij erot

TSLcni Kolos- I. ;¡L<'iu Prijfca. I.

ent пеДе . I. >¿ent Vrfula . I.
• (Z9

'ent Krij-jlyua. Imaagij ero.

't ent Ewfrofijna. Imaagij e.

'ent Erfeboth . Imaagij ее.

| ent Ilona. Imagij erottem.

'ent Affra. I. *5ent Soffija. 1. 1

3ent Maria egijpciaka. I.

ent Wernijke. Imaagij e.

ijiid 5ent sjJM-li . Imagijatok

,ijnd sent Haa5aíok. ees <¿)v

dijc;ofeegos smithy'. Imagijatok eerot. Leeg^ ijrgalmas vram ennekom

bynofnek. Legy ijrgalmas vram ennekom Avetkojothnek : My'ndon go-

nojtwl. Sabadoh engom vram. Qrdogoknek rsalaardfaagatwl . ^abadoh

meg vram engometh : 3ornijw ees hertejlleii hulaalt wl . 3abadoh meg

vram engometh : The ;ent ;ijleteefodert . л.-ibadoli vram engometh. The

 

 

 

Imagijatok er^ttê. Iftennek mijnd
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sent korníj\vl ineteleefoderth- Sabadoh vram eng^meth. Te $ent b^íjt^-

leefyderth . Sabaduh vram engçmet. Te cent kenoderth . ees kyr^çtfa-

derth. Sabadoh vram engomet Te sent halaalodert. ees el temeteefydert .

3abadoh vram en. Te cent djjcs^feegcs fel thaamadaafodert . 3abadoh

vram en. Te sent menijbe meeneefcderlh . Sabadoh vram engcmet. | Sent

Icd^k booataafoderth . Sabadoh vram engomet Halaalomnak ijdeyen

veegíf hojead лтат eng^meth : Кдпе1ет|Гоп . Kríj-(leeleijfon . Kíjrieleíj-

fon. Pater noftert ees Aue mariath olwaís : Д

Ymmaar kestetyk Atfoni/onk marianak wec^ernypije- 71-dik Uv«'-

Dixit dominus.

*1.0uda athija i4eii en vramnak Jhefusnak . Alijen íjogomrol : Donee

Míjglen wethçm te ellenfeegíjdeth . laabaíj'd alath \\alo ;ekkee. Virgam.

Atga íf-lloii te bíjrodalmadnak hatalmaath boc^aath^a i'íjonbool . a;ert vral-

kddíjaal te ellenfeegíjdnek ko5othe. Tecum pti- Te \\'eled egíjben walo keí-

deth ungíjok te hatalmadnak napíjan. | kíj mcg tetíjk ^ent^knek wilagos

feen^fleegeebe : merth een Iwcíjfernek elctte ^íjltelek teg^det. Jurauit:

Athíja íjften mcg efk^vveck. ees er^flen meg aallapyk ç fogadaafa. te

wagíj orokkee pap. melkijfedek corjethe îeerent; Dm/un a dextris: Vr

kriJliis te íjogtjd fel^l . y baragynak iiapíjn y,\vc «Iioi í| a; kíjraalokath.
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Judicabit: Iteeletçt teeson nem'setok k^oth : be t^ltíj a? pustafaago-

T2-d¡k i.rii. kath : fokaknak feijeeth fçld^n ^swe t^ríj. De tórrete- 11 Vr kriftus es

wíjlagtf sawaros \vjp,b^l tjweek: ennek okaíjert atjj'a i^len fel magastataa

feíjeeth: Gloria pri: D^cí^fleeg leegíj^n atíja ^ennek ees fíjwnak .

ees ;ent leeloknek : Sicul erat .- Mijkent wala ke^dethbe . ees nú íjs : ees

míjnd^nkorou : ees yrc kAl yrykc . Amen.

El dycieretben . ynth myndpnt dauid profetha y/teñí/ dyc^erethre.

\

Laúdate pueri.

J li си не k alaa;atos ;olgaj díjc3eeríjeetok vrath : díjc^eeryeetok vrnak ne-

oy. 3Л . Aveeth : Sit no: | Aldoth leegíj^n vrnak newe. maatwl fogwa ees míjnd

orokíjg. A folis. Nap taamadatwl fogwa nap elfetíjglen . díjc?eeretos vr

nak nevé. Excelfus ; Vr mtjndon neiiiíctoknek folothe maga;tatoth. ees me-

ntjeknek fylfthe y díjc;^feege. Qui s fiq. Kíj olíj . iníjul míj vronk íj^len.

kif inagafTaagokban lako;ik : ees alaa^atofokath meg tekeent meníjben ees

73.d¡i [„л. foldon. Sufct'tans .• Fel emehveen f^ltwl aï ;eegenth . ees as gafl neíjbol fel

íjgaseíjthwan as níjomoroltath. Vt col 1 осе t . Hogíj helh^stefle ^teth an-

gíjalíj feíjedelmekkel : ees ^ neepíjnek feíjedelmíjwel. Qui hítate. Kíf as

medd^th lako;tathíja haasba. í'ijakn.tk yrwemlmo annijaaih. Gloria pri.

gh leegy^n allí ya. Vt fup.
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ъ dycweretben . danid profeta . ynt «5 menyey la-

kodalmaknak kewanjagara.

Letatns fum.

k a;okba kijk ennekom senth | lecl^ktwl mondathaanak . vr- »y. 38.

nak haa;aaba meegijonk . Stantes .- Oh ijeerwfaalem mij laabaijnk aalha-

tatofok leenek . te uíjiodnuk gaadoryban. Je rufal em. Jervvfaalem kíj

epeíjtetí|k menníjegbe míjkeejpcn waaras : kynek egíjefleege onnonben-

iied^n Avagíjon. Illuc etín . Oda a5 meníjeg íjerwfaalembe fei mennek nein

iníínd^u nem;et^k: hanem cíak vrnak nenijetíj íjfraelnek bíj;onlaaga: vr-

nak newe wallaafara. Д Q.uia il lie. Mert oth íjltepeenek íjteel^5egbe . 7é.m I.Y.I.

íjteelwen dawgdnak cjalaad^ath. Rogóte. A^ert kíjk aíjeto^tok menyeij

lakodalomba . íjgTjekojíjetok beekofeegrc yerufalembe: ees beewfeeg tee-

god îeretoknck: fiat pax. Vrain íjften leeggon bekofeeg te er^gdben.

ees bewfeeg te magaflTaagíjdban. ^pt fratres . En atíjam ftjaíjeerth ees en

baraatífmeerth . híjrdetck wala beek^feegot te rolad: .fpter domu. MTJ

vronk ij^lennek haaïatjerth : en keref^k | ijokath nekod. Gloria pri: vt s.- t>V» 39.

E*, ymaadfaagba dauyd profeta ynth . hog'y 05 myth walaky

magaaba efmer. ne p magatwl. de yftentwl tarera.

Ni fi dominus

O.A vr íj^en nem epeíjthendíj a? haaîath: haath heeyaaban mwnkalkod-

nak kíjk çtheth epeíjthíjk. Nifi doming. Ha vr ^en nem orijïendij a?
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waarafth. heeíjaba uíjgíjaasnak kíjk yri|-,ij'k ytheth. Vanu eft. A?ert

(«гл. thíj ^ennck solgatf , JÍ heewfaagos thíjnektyk íjjieníj wjjlagoffagnak e-

lotte fel kelnotok . kelíjetok fel my vtaan meg alaa;tattatok kíjk eesíj-

u(>k faaíjdalmnak keníjereth. Cu dederít. MÍjkoron vr íj-ilm adand а; с

^ereth^Tjnek aalmoth . íjinc akoron vrnak orokfeege. kíj'k íjJlennek fíjaij

kíjknek ri'nlymyk M'¡ , marianak mehenek gíj>vm^lc5e : Sie u t sagitte:

Mykeeppen hamar níjlak hatalmafnak ke^eeben. «-,<>u kee^pen kíj íj;tek-

До. nek fíjaíj: Reatas qui.- \ Boodog emb^r kíj e;^kwel be loHoUe kíjvvan-

fagat. mert ñera gíjala;tatyk meg mxjkoroa a; kapwn -.oland ellenfeegíj-

nek: Gloria pri. Difcíofeeg leegíjon atliíja- тс.

EÏ dycwretben dauid profeta tanetya yerwfalemot . 0505 hyw

lelkpt yfteny dí/cierethre .-

Lauda ihrlem:

JHerwfalcm díjc^eeríjed vradath: híjw leel^k dycçeerged te (j-irii

Qm cforía. Merth meg er^fleethee te kap\víjdnak rethesíjth : ees meg I

T(Ld¡ki.rii. aldotha a te benned walo fíjakath : Qui pofuit. KÍJ ^r^th te hathaa-

ríjdon bek^feg^th: ees gabonanak fíjrgawal meg eeleegeeth teg^d. Qui

emittit .• KÍJ bocíatbaa <f íjgegeeth l'y Id гг. hamarfaagofon hgrhyjijk ^ be-

ïeede: Qui dat. Ш1у í|-(lennek Hgeeífe ?9«Н aî bíjnefth feífeerree
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mífkeent gíjapíjath: kçdçth hynth míjkee^pen hamvvth. Mittit criftaUu.

Boc5aattja y kríjftalaath míjkenth falawkath. o híjdegeenek víjiu; [ eloth

kíj senwedheth. E mittet. Athija yfien bocsaatíja mon íj bol fíjath. ees

meg lagtjethíja bynben kemeníjwlth ;íjweketh. fvvwal <t> ><•!<•. ees folnak

Avíjíek. Qtóz anuciat : Kg meg híjrdetíj ^ ygeeíjeeth yaakobnak : íjgai'faa-

gíjth ees o íjteeletíjth y^raelnek. Non fecit: Nein thoth ygíjen míjn-

d^n nemjethnek . ees с íjteeletíjth nem íjelcntctte nokíjk : Gloria patri

et. Dycjofeeg athíjaanak. ees fíjvvnak. ees ;ent leeloknek: Sie er a t

Míjkenth л\-а!а ke5J|detben ees ma ees míjndcnha. ees çrçkkwl ^rçkee. ?7-гл

Aíñ. Antífona. *Aenth 5ÍJ5 marya. efedc$íjel míjnd e? wíjlaagerth : mert

e; wíjlagnak kíjralíjat.

Cajpitulñ. Ab inicio et ante íc.

iVesdettwl fogwa . ees koroknak elotte theromtettem . ees a? íjowendo

ko^íjgli meg nem ;onom. ees ;ent lakodamba o el^tthe ;olgaleek: Haa-

laa adafleek íj^ennek :

Jfcui: O de cns virg.

\J 3Íj5efleegnek eekcíTeege ?íjí maria . cçak theen^njmagad м agy ha;af\v-

lathlan aníja . ïij5 îyleeefçdnek elçtte . ?íj5 ííjleef^d koron . 5 y 5 íyleefyd-

nek vtaanna Krgftwfiiak unníja. Ijlennek temploma. vrnak íjegíjofe. e;

wylaagnak a55oníja. ees meníjor;aagnak kíjraalne

8
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79-,i,k

// V/-* Weegíjed keeronk aldojatynkath . ady'ad amyth keer^nk .

ees oltalmas amy'uvl feel^nk Kryftufnak: Dycj^feeg athyaanak . ees

í'ywnak. ees .cut leeloknek Kriftuf.

Im nu s : Aue m arig Stella.

78-aik ¡.»ч \J Ljlenek kçgtjelmes jl anntja . kij лл-agg teng^ry C5yllag ees míjnd^n-

koron 555. es menijorjagnak bodog kapwija. S u mens: O Ijlennek k^-

gijelmes îijleije. kg weed gabríjelnek ;ayabol as ijdwoîletoth : erofeeijcj

mijnketh bek^feegben. waalto^tathwaan ewaanak neweeth : Salue. О

Oennek kçgijelmes îyleije. udijad meg bíjn^f^knek k^tlieleíjth . Avakuk-

nak agíj wíjlagoth. ees míj bijnynkeili el taawo;tatwan nyeríj nekonk

míjnd^n íjokath: | Monstra. O Ljlennek k^gíjelmes 5^1еде. mwtaflad

tennonmagadath an yank na k : ees logad y a altalod niy íjmadfagonkath. aj

kíj míj er^tt^nk sy'let^th . akara thíjeed lenníj. Virgo fing. O kriftuf-

nak k^gíjelmes iíjleíje. egíjetlen egíj 5^5. my'ndyiKYk k^;^th kegíjcs.

iníj nkctli bynoktwl megh 5abadoythwaan . teegíj kogíjelmeflee ees <byV

takkaa. Vita. O Lflennek síjleíje. Agy nekwnk tíjíta eelet^tlt. ^r^íj

o

. bathor vtath : bogíj mg Jefu^lh П latliwan . míjnd^nkort egíjbe ^rwl-

íj^nk. Sit laus deo: Leegy^n dy'cíeereth aíliya y^icnnck. nagíj kríj^luf-

nak ek^fleegh: cent leeloknek . haromnak . leegíf^n egíj tyft^ñeegh.

Amen: wers: 3tj5 ítjlef^dnek vtanna ^epl^telen meg marattaal: I-jlen-

nek antoja. efedc;tjel iníj er^ttynk:
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Magnificat.

il Agíjeíjthíja en lelk^m vrath . Ees ^rwendçse en lelk^m . en ijdwo-

îetjtho ijftenombe. Merth thekeenthee \ o ^óigalo leanyaanak alaasatof-

faagath. merth ijmce ebbçl bodognak mondnak engçm míjiulcii 11011150-

tok. Merth thçn nekçm naggokath kij h al al nias: ces sent ç newe. Ees

о ^rgalmaflaaga mag^atrol mag;atokra. ^teth feel^knek: Thçn hatalmath

o karíjaaban . el ventee keweeloketh . o 5^weenek elmeegeewel : Le we-

thee hatalmafokath 5ekb^l: ees fel maga^tathaa ala;atofokath Ehcj^keth

be tolthe íjokwal : ees Ц ka;dagokath bocjaathaa heewon. Be fogadaa if- 80-d¡k i.r<i.

rael t¿ gíjerm^kooth : megemlek^wen y íjrgalmaflaagaarol : MÍjkenth so

la iníf nlliyaaíjnknak : abrahamnak ees с mag^athíjuanak çrçkkoc. DÍJ-

cj^feeg athíjanak ees fgwnak. ees cent leelyknek. Mtjkenth wala ke?-

dethben. ees ma. ees míjudonlui. ees orokk\vl orokkee. Amen: Antha.

O Ljlennek dijcco síjleíje ÎTJÎ maria, kíj meelto leel míjndonoknek vraath

wyfelnod . ees arkan|gíjaloknak kgralyath c?ak tennon magad 5Íj?en em- í. Al.

lethncd. a?erth keer^nk k^gíjelmes 5ÍJ5. emlekççgel rolonk . ees keerged

ту eer^tt^nk kríjftiifth . hogíj te oltalmaddal ekçfwlwen. eerdomlg^nk

mennijeknek or?agaba íjwthnij : wers Vram halgafd meg en íjinadfagomat.

ees en íjw^lteef^m te ho;íjad Tjwffon.

8'
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Imadfaagh-

JtLngedijed keeronk míjnketh the ;olgaíjdath míj vronk tjften^nk. el-

8i-dik leva. meenknek ees teft^nknek eeltíjgwalo egeefjlfeegvvel crwlníj. ees díjcío-

feegos bodog marianak míjnd^nha ííjínek efed^eefeewel . maftaníj 5omo-

rwfaagtwl meg ;abadolníp ees ^r^k çrçmmel lakosníj. Mtj vronk Jefus

kry-ílus te fijad iníjatli. kg te weled eel . ees orjagol. cent leelçknek e-

gyefTeegeeben íjjlten . cr^kkwl . ^r^kkee. Amen :

"Sent Haaromjaag ymadfaga: Anti:

Theegod híjwonk . teeg^d íjmaadonk . teeg^d díjcseer^nk . oh bodog

5« Я2« íet^ haaromfaagh. | wers Ald^ok athyath ees fíjwth . ;enth leel^kwel

egíjbe: Díjc^eeríjok ees irnjudynckuek f^I^tte maga;talí|ok çtetli

Imadfagh.

-Híwrok mgnd^nhato íj^len. kíj engetted nek^nk te 5olgaydnak .

híjtnek wallaafabol. ^rck cent haromfagnak dijcjcfegeth meg efmern^nk.

ees íjJleny felfegnek hatalmabol egg íjjienfeegcth íjmadnonk . keronk t <•-

82.uk ).v«i. god . hogíj a;on h íjtnck erofleegeewel meg í¡ab;ulol íjoiik Jj míjndonha .

nnjnd<¡)ii ellenfeegçktwl.
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3ent Anna awonrol u-alo ymadfag: Anti.

Meníjeíj aíjandok ;aalla ;ent anna asîonyba. ky'thwl syleteek зуз ma

ria: wers: The dijc5^fegoddel ees te îeepfegodwel ijgyekoiyel bewfeg-

gel. leepyel ky. ees orçaagolyh :

Imadfagh.

JLwrçk myndonhatho íj^lea. kíj ;ent annaanak anníj mala^toth adníj

meeltolal . hogy maryath my vronk Jefus kriftufnak ann y ath . o meehee-

be \vyfel|neeíje. Agy nek^nk aníjanak. ees leaníjanak efedç^efe míjath. J.

te kogyelmefleegçdnek bewfegeth. hogy ky'knck emlekçsetyth kegyos ?e-

relmel ^lelyçk : çnekyk ymadfagokwal , menyeíj íjerwfalemben íjwthat-

ny eerdomlijonk.

3^5 tent katheryna ttnony Imadfaga.- Antífona.

;ent katheríjna. gorog or^aghbely gijongíj. kojlws kyraalnak

wolth leanya. wers Sent katheríjna aíjoníf. íjmagíj míj J| er^tt^nk : 83-uk

Hogíj meeltok leehefliynk Jefus kryftufnak íjgíjretíjre :

7 m a d f a g

UR íj^lcn. ky adaal thorwenth moyfefnek fíjnag hegíjnek tetetjen. ees

asou helon the sent angyalíjdnak míjatta. ?ent katheríjna asjonnak.

ees martyrnak thefteeth cíoda kecken helh^ítetted. keerynk
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theegod engedtjed nekonk . hojry .o. erdomenek ees efedojeefenek my'att a.

$• АЯ- a* heegijre kij kriftus xjwthaffonk. |

jEî ymadfag tcagyon aï poganok eilen. Ees wok ellenys.

kyk maafth meeltatlan batitnak tnegh. aicag'y meel-

tatlan haborgathnak.

Thord meg vram ij4ru a; te ;ent haa^adnak . ees te ;olgalo lea-

nijodnak ellenfegijnek er^ijeeth . eos thçnjed el ^keth . hogíj megh efmer-

geek . mert nijncsen egijeb kg mij erottonk wijafkodyeek . hanem cjak

84-dit i,v¿i. te mg g^en^nk : wers. Thaamadyon fel а; лтг дЛеп . ees Д el thorettefle-

nek a; y ellenfeegíj . ees el fwflanak ^ orccaaíja el^l . k y k ^tefli píj \v-

lçIteek :

/ m a d f a g h.

JtLwr^k míjnd^nhato vr уЛеи . kíjnek kerben wannak míjndcn batal-

malîaagok . ees míjndon or^agoknak torweeníje. tekeenc^ keerlek kogyel-

melfon te roígalo leaníjodnak. ees mynd kosonfeegos korocthgen neep-

nek feg^delmeere . hogíj as en ellenfcegíjm . ees míjnd a? pogaan neepek .

ky'k a; y er^y^kbe . ees kemecnfegokbe bíj)t a ¡nak . te batalmaflaagodnak

íjoghíjaawal meg toretteflenek. MÍJ vronk Jefus krijftufnak . te fíjadnak

inyatta. kíj te weled eel ees ordago 1 . sent leelçknek egíjeflegeben íjften.

iníj'nd çr^kkwl çr^kkee. Amen: Ur v^len halgafd meg en íjmadfago
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math : Ees aï en yvvçlteef^m te hoçyad ijwflon : Aaldaafth mondijonk

vrnak . Haalaa adafleek íjjiciinek . JVg. Llcnuck mala;tija : ees Jefus

krijftufuak ijosaaga. maradij'on mijndçnkor my wt-lyuk: Amen, ц

3ent Mihal arfangyanrol tcalo ygon $eep í/madfag. 85.a¡k

U R kriftus Jefufnak arkangyala ;ent Myhaal. k!j ijottel 1Леп nepenek

fegethfegere , leegtj ennekon fegetfeeg a5 felfegos bgronak elotte . hogij

ennekçm b{jn<jfnek agíju ees engegge mgnd^n nemw bijneymnek bocîa-

natíjath . a; .y. nagij ijrgalmaífagífnak kogijelmefleegeeijerth . Haigas meg

eng^|meth. te hosyaad íjw^ltcth ees teg^d híjwooth íenth mihal . ees fe-

geíjc; eng^meth vrnak felfegenek kçny'çrgçeth . ees legtj íjniado en eer-

tem fijroTjerth . ees tegg engometh ^abadoflaa m^ndonnemw bíjneíjmtwl.

Ejnek fol^tte kerlek tegod felfegos íj^leniick ;eep ees eekos ;olgagath .

hogíj aí vtholfo napon. k^gíjelmef^n fogadíjad a? en lelkymeth. as te

^entfeegos kebeledben. ees Avíjgíjed oteth ц а5 kíjes bek^fegnek ees níjw-86-

godalmnak heleere. holoth aj ícnt^knek lelkíj vvífgafaggal. ees mondha-

tatlan orwendetoffeegwel . a; íjowendo íjtcletotli . ees a; felthamadaafnak

bodogfaagos díjc5^fegeth Avaaríjak. Amen. wer*. Felmeene

ful tuck íjllattíja vrnak cleíjben. augíjalnak ke^eebyh

oil level.
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Imaadfaag.

K уЛеи ky'iiek feençfîegenek wylagoflaagawal . sent myhal felíjwl \

mwl angyaloknak feregeet kerlek tegod. hogy mykejpen ^ as te malas-

todwal erdcmlee menyey feyedelmfeegnek çrçkfeegeth bíjrnya: ajonkep-

pen míj ees. a? .^. keereefeewel níjerheffyk a? ^r^k eclet^th. MÍJ vronk

Jefus kríjftusnak te fyaduak míjatta . kíj te weled eel ees or^aagol.

leelcknek egíjeflegeben ц-flen . çrçkkwl çrçkkce Amen :

sent Agof-.

ton doktor . onéky *>ent leéloktwl yelontethwen . ees ha tvalaky

pteth ayehtatoffagwal megh olwaffa . tahaath myndonnemw

weipdelmektwl meg ooltalmatfatyk :

Imadfaag

UR íf'jlen leegíj k^gíjelmes cnnekom b^nofnek. es oríjí engometh: leegíj

Avelem en eeltombe . inyntl eeíjcl es míjiul nappai. Abrahamnak íj/lene .

íjfaaknak у'Лопо . íjakobnak уЛепе íjrgalma^y | ennek^m ees boc;aaííad

en fegeíjtfegomre ;ent my'lutl arkangyalth . ky engome! oltahmmjim ees

weedelmeííj^n myndyn en ellenfegymtwl . te^íjektwl ees lelkyektwl.

Лет niTjliid arkangíjal oltalma^y eng^met niy'iulyu \ve5cdelmekben. hogy

el ne wesyek aí reettenetcs íjtheelethbe. O cent my'hal arkangyal. aí
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malaítlmak myatta . kyt cerdomlottrl. kerlek tegodeth. ees my vronk

y e fus kriftufra. ÏÏ y-jlennek egyetlen egy fijara, hogy ;abadeyc; meg en- 88-üi i«*a.

gometh ma halaalnak wejodelmetwl. Sent gabriel. sent Raffael. y.jien-

nek mynd ícut angyaly ees arkangyalíj legyetok fegeíjtfegh ennekom.

Kerlek tytckcth míjnd menníjeíf íjo;aagos angíjalok: hogíj adíjatok en

nekom fegeytfegoth ees hatalmath : hogij femmijnemw ellenfeg ennekom

ne ardíaПои . fe wton .' fe wíjsbe . fe thwsbe . fe hyrtelen halaallal . fe

enjgometh alwwan. fe wíjgíjasAvau meg ne níjomoreíjc^on awagíj fercíon. AI-

Ф

linee vrnak korotfhfaíja . fwííatok el en ellenfeegym. t^l Gyc5 oro;laan

í/wdaanak nemíetíjbelol . dawíjdnak gíjokere. alloluya. Ej wíjlagnak íjd-

wovey toy« yd \vo>;eyc5 engometh . k y te ;ent koro;tfadnak . ees twlaydon

te dragalatos ;ent werodnck myatta. mynketh meg \vaaltottaal. leegy

fegeythfeeg ennekom. tegod И kerlek en y^lcnom. 3enth y^lcn . eros yf-89-Jüi««'.

ten . ees halaltalan yjl<;n . yrgalmajy mynekonk. Kry^lufnak korojtfaa-

ya lífa íjdwoíeycí engometh. Kryjiufuak koro$thfaaya »Jl oltalmacy en-

gometh. Kryjlufnak koro;tfaaya ijl weedelme^y engometh: Athyaanak

ees fywnak ijl ees ?ent leeloknek ijl neweeben. Amen. |
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Kowethkoviek ymaar bodog anoni/ foltaranak . as as maaffcl

ydwpllegy marianak ayanlaafy. Elpipr egy kredoth mond'y.

as utan pthwen Aue mariath. ees myndpn thî/î Aue marta

rían . egy Pater nouerI mondy : oiton ay'anld el es y-

maad/aagtcal-

-H-Aalaath adok en tenekod íj^lennek ííjloíje ;íj; marya.

90-d¡k i»«], yo woolljtodrol . mclíj íjooth ennekçm nyertel a; te ;ent fíjatlol. Ajerth-

еев . en es ^thwen ydwçslogy mariath olwaftam tenek^d . annak okaa-

yerth . hogy imj nçmçs vrouk Jefus kri^lus tetwled to4yth fogada sepl^-

telen .ç. nagif ^enfegenek hatalmaflagawal . k y yg^n gycrmçkdy'd ees

yg^n gyçnge \vala. ;eep wala. ees vraknak vra wala. Klhagyaa a; y

ДЛ- meuyey ha5aayath. yçwo e; foldre mij erçtlçnk. hogy as yrok halaltol j

mynkctli meg sabadoíjtana. Aserth locgyoïi te sent iy'aduak çrok haalaa

adaas, ees tenekod nagy dyc^ofeg. Amen.

Л 5 maajod otwett Aue maria vtiui iro/o . ayanlo ymadfagh

Ob en assonijom ees en anyaam îy'î maria, emlek^syel meg ту nonios
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vronk Jefus krijlnsnak fuaydalmyrol . myneimv faaydalmy walaanak nagij

peentokon . kijketh wallothwala my erotIn onk bynofykerth. A;ert ees .

e5 angyaly xjdwosletoketh . ky'knek myatta anne;or meg oleltetçl ees a-

poltatol , myuc5yr ky^cntetyl Aue marianak roíjatta: En nagíj by'ncs

olwaftam 05 çthwoii y'dwyslegy mariath te ;ent fyadnak kennyayerth .

kíjketli nyhvan ees thytkon îenwed^th. Kykeert nçmçs a^ouyoin ker-

ijcd a; te jeretbç fyadath. bogy legycii yrgalmas a; pwrgatoryombely

îoegcny lelk^knek. ees | my'iid a? kç5^nfecgçs haluttakuak . ees el fyldcu

Avalo byncf^)knek. ees cnuekçm nagy bynyfuek. Amei).

harmád othwen Ave maria rtan walo ayattlo ymaadfaagh

ymei :

eekos ees bodog dyc;eerethos fenofleeg. ees menníjeíj

gyokwel meg ekofwltetoth sy5 maria, kyk te benned bij;nah a;oknak te

wagy íjdwofleeg ees bodogfaag : О paradyc5omЦbely gijonyorwfeegli . ees 92-aa

monnycy orwoíTaagoknak nomos patíjkaaya. emleko^ijel meg a; nagyubb

oromedrol. kyerth olwaftam en nagij bynos ej othwen íjdwojlegíj ma-

riath . merth laam аз the ;ent fijad fei thaamada. A;erth kerlek tegod

nomos 355011 íjom зу'з maria, ез te nagy oromederth: bogy mykee^pen.

9'



es

ees inelíj bíjíoimíjal a; te ;enth fijad fel thaamadoth . olíjan

fel thaamathhaflfak a; en nagíf byueymbcl. Amen :

E 5 a; weege. v r g ft en ne k haalaa. Amen.

E1) tony'weth yrtha .F- -M. Nadfaagos Bení/gtta a^onnak . Nijhay

kertejy pttal thaarfanak , o ttadfaaga klaAromaban waafomban.

Mykorth yrnaanak kriflu* tyleleefenek i-taanna • еъог oth ¿aaí.

haarom etfetidpben- I *)

*) Lásd ennek hasonmássát , A' magyar tudós táreaság* Évkonyveinek H-dik kötete-

ben, az elsó osztály' 10-dik lapján ; a* 9-dik lap pedig a' tizenkettód, ti/.ennegyed

inmdsag' kezdete* hasonmásait mutatja, valamint María veceernjéjét is.

DÖBRENTEI.
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Meeg ее» thob y'madjaagh kowethko^yk bodog 5^5 mariarol. ky ygon 93-d,-k wi.

». aylatos. ees hayialtilos Imadfaagh.

-IDwovlyek tegodet jentfegos !jij5 maria, angyaloknak k graine ajjonya.

a5 ydwoîlethwel . kywel tegodeth ijdwmle gabriel arkangyal . mykorou

5ent haromfagtvl hoyíjaad boc;attateek ees kyldeteek mondwan . Idwoj-

leegij . ma)a;th\val telijes- vr \vagijon te weled. felijwl 5aal te retjad cent

leeJ^k. ees | felfeg^s tjjlennck ijowoltlta. meg arnijkoî teg^det. Ëees aï

kg tetwled îijletik. híjwattatíjk íj-jlennek fíjanak. Kerlek teg^d díjc?^-

fegos ;íj; maria, аз te nagíj çromcderth. mellíjetb wallaal a; eyel. míjkoroii

e; wylagra ;yleed a; te ;epfegçs fijadath vronk krîjlus JefuJlh. biJM>»ij if-

tent ees emborth : hogíj Avíjgajthalíj meg engometh : ees míjndoii en habo-

rofagomba kefer>vfegombe ees ixjkfcgombc. Icgíj ennekom fegodelmem : Я

Kerlek tegodet kegíjoflegnek ees íjrgalmaífagnak a;;omja bodogfagos ;y; ma-

ría. a; the mondliatatlan nagíj oromederth. mely orommel be teleek a5 ora

ba a te ;ent lelkod. mykoron gabriel arkungyalnak niijatta meg yjente-

teek nekod ees fogattateek i^leiuick fija. Ees a; y-flcmj mondhatatlau

nagíj tijtokcrth- kijth akoron mywelkodeek niykorou niondaa, jent Jelok

;aal felíjwl tcreíjad . ees felfegos íf^icunek yovvolta ees | hatalmafTaaga

mcg arnykoï tegodt-t. Ees a? nagíj oroinerth kywel a5 te 5ent lelkod meg

wygaîtaltateek . mykoron meuyunagba a? jentoknek folotte helbojtetecl .

icv¿i.
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yoglas cnnek^in meeltatlan ees bíj'ncs íolgalo leanyodnak beny'gnanak. as

/

te edofiegos seep í'íjadtvl Jefnftul en teromtemtwl . es meg \\altoint ul.

Nyeríjed nekom sent leeloknek niulaslyath. hogíj o sent felfegenek aka-

95-dik i.r¿i rutyath míjndonbe Ц meg tellijefeijtheflem. Aîert dycïofegos ïeplotele'

5^5 maria, ¡lijanloin en bynçs fcgemeth te kegg^fleg^dnek . ees

inefleg^dnek alaya. Ees kerlek teg^det ij^lennek îenthfeg^s 5Íjleíje

legíjon bekofeg ma en Avelem. mxjkë|pen te >vcled \vnla. mijkoron

as te îeretç í'yadat Jefiulli. Ees oltalma; nu-pli eng^meth gono

iepl^tôl . gyala^attwl. ees teftçmnck Iclkçmnek weí^delmet¿l .

r^kee Ame. |

TJ ymadfaag wagyon ódicpieí/teiik triflus Jefufrol . 'myudou

ellenfegpknek ees hamyg tamcknai clicne- ees towabba ;or-

íii/ó halaallal fern haï meg a; ky ay'tatoffagiral meg ol-

tcaffa.

bijro Jefus krijlus i^lennek fya. te wagij vram kíjralíjoknak

lija . kij or^agla; atya yjlcnnol koronkent ees ;ent leelykwel . te melto

legíj vram en íjinadlagomat ballaníj . ees k^gy'chnejl fogadny The incny-

ов-dik i«v.:i. orsagbol alaa î sallaal ^y 5 marianak meheben . ynueeth fogadwan by 5»n

0

tc4oth. e; wylagot meg latogataad. •S^melyçd ;erenth meg waltad vram

ijften as te terçmt^tted ïegenij by'uys adamfyath . aï te artatlan ;ent \vee-

rodnek hullafawal. The ;ent kccnod en y'jlcnçm kerlek bogy uultal-
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íjoglas cnnekçm meeltatlan ees by'nçs ;olgalo leaníjodnak beníj'gnanak. as

/

te edoflegos seep fíjadtvl Jefnftul en teromtemtwl . es meg waltomtul.

Níjerijed nekom íent leeloknek malastyath. hogíj o ;ent felfegenek aka-

95-dik W! ralíjatli imjmloivbr Ц meg tellyefeTJUieflem. A;ert díjc^ofegos ;eplotelen

595 maria, aíjanlom en bíj'ncs feyemeth te kegíj^flegcdnek . ees kçggel-

mefleg^dnek alaya. Ees kerlek teg^det íj^lennek centhfeg^s 5ÍJIeí|e . hogíj

legión bekofeg ma en welem . míjke^pen te Avcled \vala . míjkoron ;oleed

a-, te íoretc fíjadat ЛсГиЛЬ. Ees oltalma; megli eng^meth gono; ;othul.

5epl^t¿l . gyala;attwl . ees teft^mnek lelkcmnek we5^delmet¿l . cr^kAl y-

r^kee Ame. |

EÎ ymadfaag icagyon odiwowytettk krifttts Jefufrol. "tnyndon gonor,

ellenjegoknek ees hamíjs tamrknak ellene- ees towabba ;pr-

II'IJH halaallal Jem hal meg a; ky aytatoffagval meg of-

waffa.

1,ца 5 bíjro Jefus krijlus i^lennek fya. te wagíj vram kíjralyoknak kíjra-

líja. kíj onagla; alija fennel koronkent ees ;ent leel^kwel . te mello

legíj vram en íjmadfagomat ballatúj . ees k^gíjelmcJl fogadníj The incníj-

ов-dik i.réi. or^agbol alaa Jj íallaal 5ÍJ5 marianak meheben . íjiincotb fogadwan bíjíoii

tejloth . e; Avíjlagot meg latogataad. *3omelyod ;erentb meg \valtad vram

íjfien a; te terymt^tted ;egeníj bíju^s adainfíjath . a; te artatlan ;ent wee-

rçdnek hallafawal. The ícnt kccnod en íj^len^m kerlek bogíj ooltal*



1 *.

. ...



»f ' -. • i.'



fern Srtfmeg ajЦ

ecbjcnt Icclctnvf.

lern? \пдт en

 

W*»- IffirM J t^t/





71

ma;íjon engomet ;onetlen míjndon wejodelmekto] . hogíj meelto legíjek

lakojnom te seat ;olgalatodban. Jelou legy'on ennekom te | íjrgalmad ees

oltalmad míjndonkoron . hogíj en elmeemeth meg ne haborethafla o csa-

lardfagawal en ellenfegom . ees en teftom fe kaarhoíyWk aalnokfagus tor-

nek my'alta. Eros yogodwal k y meg thoreed pokolnak ç kapwíjt . (liyi-

y ed megh vram en ellenfegymet ees o c;alardfagokath . ktjfkkel akaryaak

meg foglalníj en 5Íjwemnek vtaíjt ees fyweníjt. Haigas meg vram eng^-Д

meth tehoííjad ky'altoth ees nyawalas efed^îçth. ees te kygyelmcíTegcd O7.,i¡v ic,«i.

keref^íjnek engegíj >víjga5tala4h. hogíj en ellenfegíjm ffel ne thamadíja-

nak en bo55wfagomra. El th^retteflenek ees el fogtjathkosíanak kyk el

akarnak engometh uc^tcny. es legíjon a;oknak rontafokra gíjolofeegnek

o tliArr. O yo Jefus . o kegíjos Jefas ne akanj engometh el hagynod :

The oltalma; te wedolmcí . te Icgíj ennekom pay loin . j hogíj te yga;gath-

\vaii aalhaffak ellenok ky'k engomet ragalma^nak . hogíj a^okat meg gy'oü-

\ven towabbaa orolheflek : Ere55ed ennekom te felfegos íekeíjdbol. wíj-

ga;talo $ent lelkyth , kíj meg wylagofoha en thanac^omat a; o feenoflege-

wel. ees engomet gíjoloket a5 o gíjolofegokwel egíjetombe , el thaAvoj-

taffa ees el ¿55e. The íent koro^tfadnak o íjegíje meg íjegíjoíje en er-

telmemeth. kíj meg gíjo3O díjajídalnial cngom gíjo;ovvee thegíjon. hogíj 08. 1,1 I,T¿I.

ai ellenfeeg meg gyojtethAven .o. ereíjben meg foggathkoííjek Ne adíj

eroth vram Jefas kerlek en ellenfegíjmnek . de wetteflenek en hatalmaf-

fagom alaa. tegod kerlek líjala ^íjwel. teho;íjad walo kegíjos (blíjama-



tomert. kíj gdwmeijteed elfo embortb te sent kormtfadon. Irgalmaîy

yrgalmasij eely ij-jlennek egij fya . yrgalma^ij ennckom Benijgnanak an-

gijaloknak vra. ees míjiidon|koron legíj en rolam meg emlekç5ç vram Je-

fus bocsanatbnak adoy'a. Atbijn ¡flou, fíjxv i/ion, ees ;cnt lelok yfien .

kíj míjndonba egg i^len vagij . ees raondatol mentjnek ees foldnek лта .

legíjon nckod orok díjcí^feeg ees ^rok ttjïtoffeeg. Аш.

•- •

Mijkoron le akar*, fekpnnye te aagyadba. tahaat elo^or oliras egî/

Pater no-flerth . rronk Jefufnak wnt halaalanak dyc^erety-

S,,

kproïtfafiak tîjïtoflegere . Av,otiijouk ma-

.
" "

riattak haarom Idwo^legy niurijatli. Et ïeut p ri/-,» a/tgya-

lodttak egij Krcdoth . terdpn anfira/t aagyadnak elptte.

Atmak rtauna . tnondyad t", ymadfagokat.

vram Jefufnak üentfegos korostfayanak íjcgy'e. legíjon en \\clrni

Benignawal. »J4 Jefus kri^ufiiak ;ent korojtfaijanak y'fgye en mellettem

Icgij |J| bogij cng^iuct oltalmajij gono; leelykt¿l. eífnek .y. | íjdeyen ijl

En üywoinbf legíj, bogy en ;íj'\veiiu:tli meg tíj^tecjad goiio» gondolatok-

twl. ijl En korníj¿lcm legíj. hogíj cngoin meg tares ces meg orijî. po-

kulbclíj faatannak míjndon hatalmaflTagatul eett myndyn gono^tul : »Jl En

clottcin logij . bogy engom wíjgíj a; tc ;cnt akaratodra. ijl En
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legíj. hogíj engçm meg aalgtj. ees WTjgíj engcm a? 595 marianak с fíja-

hoj. hog$ en lako;;am çwele yr^kwl çrçkee. Amen. Д

Imadfagh. . loo.d¡i

ÜEfus kri^lufnak ?ent k^r^;tfaíjanak gijçïçdelinenek míjatta. meltoltaf-

feek wr mtjndçnhato i^lenfeeg meg aaldany ees çrgçng engçmet .o. ?olga-

lo leanntjat Benignath e? eijnek ijdegen ijl Atganak |J| ees fíjwnak

ees ?ent leloknek neweben.

I m a d f a g.

Vram Jefus kri^ius. wefd aí aldomaajlh en ream roígalo leaníjodra.

aldomaflal meg aaldad te ;entfeg^s aníjadath ;íj; mariath. ees a;

ïent apoftolokath . mgkoron fel meneel 35 olywetíjm heggrol míjnd aj,

te sent atijadiglan. Idwoifeg egijefTeeg . ees aldomas (joíjnn ennekom en

vram Jefus kriftoftul . Atyaanak ees fy\vnak ees íent lel^knek íjl al-

domafa legg^n e? eíjel. ees mtjnd^nkoron en te^mmel lelk^mel. Aíñ.

Legh rtofoor itemed fel emelwen mondíjad . Vram mijndonhato vr íj-flen-

feeg. te keseíjdben aganlon aï en lelkçmeth: Amerç: .I:-j. 13. Д

10
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CCIXXVII SZilIAL

IDÖKÖR: 1600-zig.

Mutatják a' XVId. százszakban,

midûn irástudásra világiak is többen kapának,

miként eredezett életi kozdolog , irásban mind inkább niagyarúl ,

mint folytatá vagy kezdé sürübben, kormányszéki , vármegyei,

városi, haditiszíség hivatalosan úgy vinni tárgyait.

'S e' fejlekezett nemzetiség „hiteles-helyeket" is, nem mindig

csak latin oklevél kiadására indita.

Igy Ion a' XVIId. százszak még nemzetibb.

ÖSSZEGYÜJTOTTE
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DOBREATTEI OÁBOR,

1835— 1839.
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E L Ö S Z Ó.

Elsô kütetünk 's e' másod' eleje, csupán egyházi nyelvmaradványt mutât.

Igy inkább csak, majd kolostor moha kürül vizsgálddánk , majd egyedül, haz*

csendes belsejében láttunk, magyarúl, csupán imádkozdt, bogy a' mit szent-

cgyház falai között, papja latinábdl nem értett, nemzeti nyelvén legalább ré-

szént vihesse küzeí kebeléhez. Eredmónye illy fürkészetünknek nem lehete

'a ezután scm lehet effélék körül, több, terjedtebb, ezen mar éríntett k ettú

nel : 1. felfogása az egyházi míveltség hajdani szelleme magyarúl eléadásának,

mi, mellékesebb itt; 2. nyelvünk egyszerü basonsága eredeztetésben ; szd-

szerkezeti sajátisága, elegyítctlen korában ; elsikkadt gyökök ismét feilelese,

mik megint músok kiszemelésére nyitnak nyomot, 's ez, dus nyelvtani dia-

dal, a' szúlam csinosult gazdagíthatásához.

De mar e' „Vegyes Ira t o k", széles Magyarországon mutogatják

jeleit a' hazai szólam tübbíele irománybeli kibimbdzatának. Királyi udvari

cancellariábdl költteket látunk ezek között, királyi 's nádori hclytartdt, or-

szágbiráját, vajdát, tárnokot fo 's alispúnt, itélómestert szemlélünk nem la-

tinul irva, torvény eleibe kerülhetó* tárgyakban , más tiszti ügyben. Várme-

gyei szék itéit olvassuk, hadirend, szepesi kir. kamara levelezéseit, Nagy-

szombat es Kassa városánál több ügynek magyarúl vezetését, Sopronhoz úgy

bocsátott tisztiratokat, a' budai fobírdnak magyar levelét, Miskolcz es Koma

rom jegyzdkünyveit. Nyelvünket éltaek leljük a' nemességuél Trencsin , Tu-

róc/ es Nyitra vúraibun, Szepes, Sáros es Moson' megyéiben. Egy szóval, ké-

pet alakíthatunk arrdl, miként indula meg lelki mozgalmakban , nemzeti

míveltebb élet annyira, 1. hogy a' gytfzelmes ellenség' zultána 's parancsára,

kénytelen Ion meggyózottjének nyelvét, mint az országban fóbbet, gyakran

válas/tania, mit Musztafa budai pasa még 1. Maximilian 's 1. Rudolf kirá-

lyokhoz is tön ; 2. hogy „vendég népeink" mar osszeolvadásra nevekedének,

's ha, meg nem szakasztja ezt a* XVIId. százszak vége, régdta egy nemzet-

tomeggé huzták volna össze csupán magyarúl szdld torvények az e* hazabeli

sokféle népet.

Ezen „Vegyes Iratok" hát mar nem egyedül irásmdd megkísértge-

tései látásánál, szavak kürüli grammatikai egércsélésnél hagynak, hanem ko-

vetkezd érdeküek is. 1. Kivehetni bclolük a* XYId. százszakbeli lélekmi-

veltség fokait, nyelvnek társalgásban mikcp divását, házi életet, erényt,

szokást, egyszerüseget. Egyik irat másikának segíti ezekben felvilágítását.

2. Magyarba latin szavak' inkább elcgyítéset csak, a' XYId. százszak végne-

gyede felé, mert, latinul búvebb tanulás csak akkor kezdetett. Minél ele-

gyítlenebb a' magyar irat, annál régibb, hajdanábban kevesebb volt a' lati

nul tudd világi ember. 3. A* torvényi muszavak igen nagy jelentékenységét,

mellyek bizonyosan még a' latintalan korbdl szállának ala 's így deák torvény

mcllett is divatoztak. 4. Kormányzást-vittek' hivatalos irataiban dürgés he
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lyett nemes csendet érzünk ; kiméló* észrcadás , inkábbat becsületérzésból el-

járást kivána scrkenteni. 5. Hisztdriai adatul is több szolgál ezen iratok ko-

zül, vagy vármegyék zászlóaljai ügyét, átaljában régi táborozatét mutatván ,

vagy a' fínemességnek városokkal kozlekedéseit viszonyait 'stb. Részletek

csillámlanak itt ele, házi bennsó* létel dolgaiban, miket eddig, több torténet-

irónk , mi ndiinl alan csatákat irdogálva csak, királyok életirásait festegetve

egyedül, ñera eléggé tudott, csekélységül nézett. Pedig az azoknál nem egye-

bet harsogtató, csak ollyan munkáju, mint az volna, ki egy év' napjainak

akarná leirni folyamait, 's csupán innepekrdl beszélne. Hétkoznap' míve

teszi egésszé az évet, néplelkület rajza fcj'ti cíe, bul ereje bol bibije az

országnak. 6. Olly suk helyen, ma, nem magyaron tobbé, leljük XA'Id.

XVIId. százszakunkban a'ncmzeti nyelv keletét, bogy akkori magyar könyv-

irdinknak négyszerte nagyobb olvasd v. olvastatd küzünségét tehetjük fel ,

azon 300— 500-nál, mennyinél többre még ezeldtt csak 10—15 évvcl, cgy-

cgy magyar munka, számut alig tarthata.

Több illyen nemü eredményt sikert ezen iratokbdl, az utolsd ut.ín

alio": MAOYARÁZATOK 's JEGYzETEK mutogatnak. 'S minél számosabbra tehe-

tünk szert, annál oszlathatdbb lebet azon köd , melly ala es möge a' hajdani

magyar nyelvü 's i ras u él etc t, latin oklevcleink halmának látása,

latinba órült némelly pap irúink tulzott liitegetése tola, sót volttát egé-

szen tagadá. Talán épen, s/egletkütú fdkapcsot küldene az, kint'l egyegy

régi magyar irat van, ba rejtckébdl az akadcmiával küzlenc. Külön magára

ollyan szelvény, csekélységnek tetszhetik 's nyilván azért bánytak el sokan

affélét; összezetben állva többel, tisztább küvetkeztetést v il laut liai elé.

Hol jártam ez ide sorozttakért, mint kelle kikeresgélnein a' darab-

kákat annyi bajjal sok-sok latin 's német közül, miként a* Duna 's Körös

nagy es áradd folydinak porondaibdl az aranyász mosogatja ki aranyporait,

eléadák jclentéseim az Evkönyvek Hid. kötcteben 's fogják, küvetkezókben.

Itten, csak egy-két sztít.

Elsa utazas 1835. October, November.

Jászdn dolgoztam 1835. Octdber I6d. 28dikáig. Segített

B. Fiscber Norbert subprior, con venina l ¡s, es Fedák Pal jegyzó". Kassán

octdb. 30d. — novcmber 13dikáig. A' varos levéltárában együtt keresgete

velcm egy-két napig, Styller Leo, fdjegyzd, IJjházy Lajos aljegyzd, Szidor

Antal praemonstrati kanonuk 's professzor, Kovacsdczy Miliály; Abaúj

megyeeben Kliestinai Klcslinszky Istvún levéltárnok; Sztáray grófokéban,

Ertly János bites ügyvéd levéltárnok. Miskolczon november 17— 19di-

kéig, hol Borsod vmegye levéltárában az iratokat velem Pos Jdzsef levél

tárnok közlötte, a* városéban Vosics Ferencz aljegyzrf. Gyöngyüsön, a'

s'x Ferenczesek konyvtárábdl némcllynek megnyerhetése iránt p. Magdcsy

István guardiannal november 20dikán végeztem.

A* Jászdn kijelelttek' igen csinos, hitelített hasonmásait Richter Ala-

jos praelatus es a' convent, kedveskedésül küldütte meg В. Fischer Norbert



lévele méllete , 1836. Januarius 30d. A* Kassán lelttekéit részént magammal

hoztam, részént késobbcn kaptam meg, leiratásukért az akadémia fizetvén. A*

t. n. Borsod vmegyeiek, SzathmáriKirály József elsó alispán ur elintézéséból ,

ismét kedveskedésül , 1836. Februarius 22d. érkeztek hozzára, leveléaek,

hitelítésre не/ ve ide tartozd soraival: Tekmtetes keriíleti Bíztos Ur, Örömitiel

vettern , mult cvi karácsonhava ITdiken 's e' folyó hónap lid. hozzáin utasított becses le-

vclcU .... A' megye levéltárábói kiinásolt régibb magyar iratoka t , mellyek' kikészi-

tését fójegyzonk hosszas betegsége késlelleté, most mar a' várt biztos Fodor Ferencz ur

vis/.!. Tapasztalt becses barátságába zárt igazi szíves magyar tisztelettel vagyok Miskol-

czon, Bojtelôhava 17d. 1836. . . . alázatos szolgája, Szathmári Király Jósef mk. Mis

kolc/ városa küldeményeit is , legyeu szíves az olvasó, fobirájának egy 's al-

jegyzójének e' két levelé bol kivenni : I. Tekintetes Ur, Budáról Julias Sdikérol

fubiránkhoz intézett becses lévele, veleta kozoltetvén, sietek vábiszolni, miképen varo-

sunk level taraban találtató legrégibb, jegyzukönyvekbol kivánt adatok, varos un k költ-

ségéu, leleszi érdcmesült fojegyzö Novák 1st van ur allai mai napiglan is másoltatnak ;

ollyauok, mellyeket érdeklóbbeknek talál, hasonbetúkkel, többiek mostaniakkal . . . Szí-

vesscgcbe ajáalott vagyok Miskolczoa Julias 30dikáa 1836. Tekintetességednek tisztelôje

Vusits Ferencz, Miskolcz városa aljegyzüje. II. T ... ur, Miskolcz városa regibb jegy-

zukó'nyvéból , nevezetesen az Isa kotetból kivánt adatokat Fobiránk T. idosb Tomkaházi

Tomka Miklós urnak hazaliiii lelkes indulatábol es a' városi tanács rendeléséból egyedül a'

varos koltscgén lemásoltatván , jegyzói aláirásommal erósítve: ezennel kiildüm. MU

nyelvünkre 's a' boni torténotekre nézve érdekesnek láttain, annyival inkább mindent le-

iratlam , mivel az ezekrtíli jcgy zések oí ly eredetileg tiszta magyarságuak , mint tiszta ma-

gyarok e' városnak régi törzsökös lakói. —A' varos jcgyzokonyvei 1769-ig, a' 6d. kó'te-

tig, de ezen innen is, maig' folyvást magyar nyelvii iratokkal telvék; azon megjegyzéa-

sel , bogy a' mint a' varos' jegyzói deákosabb emberek voltak , magyar nyelvii béjegyzé-

seikbe is több deák szót kevertek; es, bogy a' perek ISÜOnak elejéig részént magyar, ré-

szént deák nyelven hozott itéletekkel dontettek el. Latinra tehát a' béjegyzések soba sem

fordultak. Egyedül az élet es termesztmények , külünos vásári árakról kés/.itctt konyvben

szeralélem, bogy a' béjegyzés 1785beli octóberen kezdve l789ki decemberig német nyel

ven , ez idótol pedig 1791beli májusig magyardl, majd ekkor kezdvén 17%diki decembe

rig deákul torténtek alkalmasint a' varos jegyzói' s/.eszélye szerint Miskolczon

Aug. 12(1. 1S36. Vosits Ferencz. III. Tekintetes Tablai. ini Ur, Mult Julius 5d. hozzáin

utasított uri levelét, illa tisztelettel vé vén, kozlése mellett városunk elsó aljegyzójének

Yoaits Ferencz uramnak azonnal kotelességébe tettem , a' kivánt régi iratokat Miskolcz

városa levéltárábói 's jegyzókünyveiból haladék nélkiil irja vagy irassa ki . . . . mellyeket

14 küló'niratban iderekesztve , ezennel van ezerencsém megküldeni .... Megküló'nbo'zte-

tett tisztelettel . . • alázatos szolgája , idiísl» Tomka Miklós, szab. Miskolcz városa fobirája-

^ Masad utazás 1836. Május, Jutiiiis.

Révkomárombaa a' ns vármcgye es varos levéltárátmegvizsgáltamMá*

jus Sdikáu. Abban, segített Nagyváti Vendel ur; ebben, minekutána Amtman
•VECYF.S R. И. IRATOK. ,
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Jdzsef fdbird ur belévezetett, Rausch Jdzsef, levéltáros. A* megyeébdl azonban

itt semmi sem all, mert fenn levó jegyzokünyve sem régibb 1619nél. A' ne

mes városéban áltahun kijegyzettek Icmásoltatását az akademia koltségén ,

cmlítctt fdbírd úr eszküzlé, iniként hozzám küldöft kovetkczd válasza mu-

tatja: Tekíntotes Tartoma'nybi'ztos Ur, Igen becses levelét . . . vévén , a' .... pénzt

Rauch Jn/sef levéllárnok es Znher János irnok uraknnk kezeikhe/. szolgáltattam. Ugy s/,in-

te megtetteni a' rendelést, hngy Zuber irnok a' jegyzókonyvekból kijelelt i'veket leirja ,

mellyek levéltárnok ur altal os/.vehasonlítva , kis7.abott idore megküldendük lesznek ....

]Midon becses uri indulaliba magamat ajánlom .... vagyok Tekíntctes urnak alázatos s/ol.

gaj'a Anitman Jósef fdbi'ró , Koniáromban , Julius 12d. 1836.

Posón ban a' káptalani levéltártMájus 31dikén velem, Dome Károly

órkanonok m. akademiai tiszteleti tag es KaszayJdzsef káptalani jcgyzd hány-

ta meg. Külün e* jegyzó urna! alió jegyzókonyveket mar a* Vid. nagy gyulés-

nek Sept. lid. 1835b. tett határozatánál fogva vizsgálta volt meg Gyurikovics

György posoni tanácsár es m. akad. levelezd tag Octóberben , 's az ottan talál-

tak másolatai, általa pontosan osszchasonlítva, hoz/ám 1835. Decemb. 31dikén.

érkezének. E* jegyzdkünyvekbdl en csak az I.só Ferdinandhoz 1527b. csatla-

kozottak hddolatesküjct irám ki, mellynek itt létét Borsod vmegye levéltá-

rábdl is elóre tudtam. A' többi említettct mind Kaszay Jósef káptalani jegy*

zó másolta le, 's a' m. akademia igazgatósága fizettette ki díjait.

Tek. nsPoson vármegye levéltárában Olgyai Olgyai Gaspar levéltár-

nok 's táblabiró urral semmit sem találtunk 1600-zig magyar nyelven levât.

Sz. kir. Posón ns városáéból most is várom az igcret teljesítését.

Nagy szom b at sz. k. ns városa levéltárát Berzáczy János l'obi ni ur

nyittatá meg, 's ott Junius 2d. 8d. lldikén adá elómbe Kaiser Jósef aljegy-

/,o a' varos jegyzdkönyveit, Urszényi Mátyás Icvchár regestratora , az iromá-

nyokat. Az itten tala I ( sokból néhányat mindjúrt magam másoltam le, leg-

tobbet pedig Makláry Ferencz hites ügyvéd 's gróf Zay Károly ur titkára, es

említctt Kaiser Jósef ur, mind hazafiságból, mcllyeket hozzám barátságos le-

velezés közben , csomónként pontosan küldének.

Gróf Zay Károly es. k. aranykulcsos ur maga vala szíves, jdni szál-

lásomra Junius lid ¡kan 's megeldzni azzal, hogy nemzetségének Zay-Ugrdczon

levó levéltárábdl mar kiszedette a' m. akademia számára, az 1545nél kczdd-

dd magyar iratokat. Szcrcncsem volt azok másolatait 1836b. mar Augusztus

elején , 1597-tig 81 darabban Makláry Ferencz által vennem.

Harmad ulazas 1836. Angusztusbati.

Pal o tan Vvszprím vmegyében, gróf Zichyek levéltárábdl volt ki"

azedésckben Aug. 12d. — ISdikán dolgoztam. Grdf Zichy Miklds ur, maga

vette ki nemzetsége levéltárábdl a* m. akademia czélait clémozdíthatdkat

1600-zig, mellyek kozül en 35-nek vettem massât, 's el is hoztam mindjárt

magammal.
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Negyed uíazás, 1837. Qctóberben.

Minekeldtte Supron vmegyébe Csornúra indultam volna, Gyön-

gyösy Pal prépost urnak , egyik becses válas/át onnan, 183?beli Martin^ JO-

dikáról, másikat Mà ¡и s 12dikérdl, vala olvasnom örömöm. Azokból ide, kö-

vetkezd pontük tarto/ók: I. Tekintetea Ur, különös figyelemmel tisztelt uram, . . .

Levelét a' csornai levéltár ira'nt vévén, mind raagam, mind káptalanom lectora, az egész

levéltárt jegyzokonyveivel együtt vizsgálat ala vettük . . . Igaz ugyan, bogy e' levéltár pe-

csete Zsigmond kira'lytol költ 1393rol, de az itt fenmnaradott expeditiok nem elébbiek

1500-nal, 's i'gy bat Kaz/.ai Karat-son végrendeletének inelly innen I4l3ban adatott volna

ki , semmi nyomdoka. A' liiany onnan, mert lefolyt zavaros századainkban Csornat is tcibb-

fule viszontagság erte , 's a' levéltár is mindannyiszor , bátorságba , egy helyrol imisikra

vitetett, mig végre a' tekint. Gyóri káptalanhoz jutott, 's onnan szerzetünknek felséges

Ferencz fejedelniünk által lett kegyelmes visszaálh'tatása után , azt, pecsétével együtt ke-

zünkhez vetlük. 'S a' hiánynak az is oka, bogy több ízben inegszüntetvén a' szerzet, col-

latione mediante e' csornai prépostságot világi papi méltóságok birták .... Tisztelettel ma-

radok .... alázatos szolgája , Csornán Martius 30d. 1837. Gyöngyösy Pal csornai praela-

tus os prépost. II. Tekintetes Ur, . . . Itteni hiteles levéltárunkban elóbbi nyomozásunk

fóbbkép Kazzay testamentumára nézve , az eredeti oklevelek vizsgálatában állott .... Jc-

lenleg, a' jegyzókonyveket U kettaztetett ¡parral vévén lapról laj.ru vizsgálat ala, 1500 tul 1600-

zig, magyar beirásokat 1561, 1572, 1585, 1593 évekbol találtunk, nein különben egy par

magyar einlékiratot toredékben. IGOOzon kezdodó jegyzókonyveinkben egész mostanig,

s/.ámus magyar irományra akadtunk .... Csornán INlájus 12d. 1837. Gyöngyösy Pal, csor

nai prépost. Middn October harmad hetében ott személyesen is megjeleném , az

1550beli jegyzdkonyvben két sornyi magyar beirás ütlék szemembe az akkori

jegyzd által, 1552bdl pcdig, Pauer Zsigmond olvasó kanonokkal, egy zálog

luvélkére bukkanánk, mellynek az egyik jegyzökönyvbc vrala szelet papiros-

kája beserítve. £zt es az említett 1561belit lemásolám ott magam, a' többi-

eket Fauer Zsigmond kanonok ur késóbben, 's ezéit szeredi Kovács János

conventi jegyzó, osszehasonlítása után December Isdjerol 1837. azon nyilatko-

zással küldé kezemhez, hogy a' fd tisztelendd prépost es káptalan, ezutánra is leg-

szívesebben ajánlja hazañui készségét. Decemb. lüdikérdl pedig 1837b. Dri-

nöczy György csornai szerzetes kanonoktdl, kérésemre a' levéltár érclmei

(lata) leirását kaptam.

Sopron sz. k. ns városa levéltárát October 25 — 26dikán vizsgálám

meg Schultz Pal városi levéltárnok segedelmével. Három darabnak saját kc-

zemmel vevém massât, a' tübbiét mint Schnitz Pal ur szívességébdl végzet-

tcket a' varos tanácsnak küvetkezd hivatalos levclével Ion venni szerencsém :

Tekintetes nemzetes Tartománybíztos, Táblabiró Ur, Városunk levéltárából tisztelt Urasá-

gud által itt léte alkalmával kijelölt 16d. es 17d. század folytában magyar nyelven költ ¡ro-

mányokat leraásoltatván , 46 darabban ide mellékelve, a3 tekintetes magyar tmlo.s társaság

használatára megküldeni szerencsések leven, abbeli ohajtásunkat bátorkodunk hozzá adni ,

hogy a' tekintetes társaság azokban kitüzött czéljára sok érdekest találjon es hogy ez ne

b*
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utolsó alkalmunk legyen a' tekíntetes tudós társaságnak hazafiúi szíves készségünkkel ked-

Teskedhetnünk. Kik nagy becsü jóvoltiba ajánlottak teljes tisztelettel maradunk fent czím-

zett TTraságodnak , Sopronban November ISd. 1837. kész kotelességü szolgai szabad ki-

rályi Sopron városfínak tanácsa, Va'ghy Ferencz polgármester, Ertl Nep. Ja'nos fójegyzo.

Tek. ns Sopron vmegye levéltárában Marión Gyorgy m ¡i sod alispán

ur által belévezettetésem után October 25d. 26d. délest, 27dikén egész nap

szedék jegyzeteket, utolsó napon Kistatai Tatay János barátom segedelmével,

ki Lovórtfl hol plébanos, hol en, utamban keresém, béjove hnx/ám. Égté-

ben találtam hazai míveltség iránti tüzét, melly bennünket 1814b. Szombat-

helyen kapcsola össze. ó vállala magára most, a' kijegyzettekrdl veendó má-

solatoknak credeüeikkel osszehasonlítását 's tübb izben rándula be Sopron-

ba, hogy azt igy, Thalabér István vmegyei levéltáros ur után teljesítse. Bi-

/onyításukat arról , pecsétükkel is erdsítve látám Május 16dikán 1839b. mi

dan a' Póczaí irtta «-sinos másolatok Tatay János lovói megyés pap 's táb-

labird ur levelével érkczének , mellybdl idetartozd sorai ezek : Szerettem ked-

ves Barátom. A' regen v;írt irományok ímo kezeim által jufnak Hozzád. . . . Parancsolj ,

barátom, akármiben, szi'ves készséggel teljesi'tem kivánatidat. A* még hátra lévok is, hogy

pontosan elkészüljenek , rajta leszek. Xem sajnálom idainet 's költsegemet, ha szükséges

leendek az olvasás nyomozására . . . L5v6, Május 4d. 1839. orok hi'ved, Tatay János1}.

A* fenntisztelt alispán urtdl pedig , a* tekíntetes vmegye részerdl illy level

kiséré az 1579czen kezd«íd«5 's 1599czig 17 darabbtíl alió gyüjteményt. Te-

kmtetes Tartománybi'ztos es Táblabiró ur, Megyénk levéltárában levó 's n' tekíntetes ur

által kijelelt, édes hazai anyanyelviinket tárgyazó régibb Irományok mar letis/tázva, le-

véltárnoknnk által betúrol betüre az credetivel összetartva 's i'gy meghitelesitve, fol y« hó

«ilején lis/.telendd Tatay Ja'nos lovoi plebanos urnak lekiüdés végett által adra vagynak . ..

Miután tisztelt plebanos ur, ez uttal csak az 1600 évig valókat jelentette egyszerre s/.ük-

ségeseknek , a' késóbbi idobeliek lemásolását pedig jov6 erre kivánta , a' megyei teki'nte-

tes KK es RR mostani alkalommal a' lemásolás koltsége iránt felfüggesztették rendeléseket.

Ha ezen most leküldött 's a' hátra levó régiebb oklerelek bizonyos leküldése'vel hazámnak

(arlo/ó nagy kotelességeimból legkevesebbct teljesi'thettem , nagyon szerencse'snek érzem

magamat .... Kulönös fígyelemrael maradok a' Tekíntetes urnak alázatos sznlgája, Mar-

ton György t. Sopron megyei másod alispán , Sopronban, Május 20d. 1839.

Ugyan ezen utamban adott kezemhez Urai Ujfalnban Sárvár mellett ,

F. Szelestei Szelestey Sándor táblabird ur, barátom, nemzetsége levelei ko-

zül 1559— 1593 kozüttról 7 darabot eredetiében, mellyeket magammal utam

ban Bécsbe vittem , 's ott azokat Jászay Pal ni. akademiai level, tag masóla

le, ki velem e' tárgyakban mind eddig oily szíves örömest dolgozék.

1) Ezen barátom njeré ki a* mngjar akadémia Lüiiy vtur.i egyik diezitése Tegett Niczki Niczky Sia-

dor táblabiró urtólErdúei János ujtestamentumának Sárvár Ujszigetben I54lben k i juif, 's (czim-

lapja liiján) még elég épen mrgmaradott példányát is, melljet általa 1839b. Aprili« 8d. LoTÚn

irt levelével , a' fenntúztelt táblabiró urnak küszünetet mondva rettem.
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Ölöd utayas 1839, Aprilisbcn.

Elején e* hdnapnak valék a' hírlebegtette pázmándi „Magány" ko-

níl, szomorú kotelesség teljesítésében. „ARPAD" veldsnyelvü énekese akará,

hogy életbcn híve leven, mint б nekem, holtta Titán en igazítsam el egyik ,

végrendeletét. Völgybdl innen, hol egykor Bitnicz Lajos, Guzmics Iziddr,

Szalay Imre, Szeder Fabian, a* most említett Tatay János, Endrénél mint bá-

zigazdánál, velem mulatának, 's bonnan a' kör, szíves maradt Guzmicsnak

bakonybéli apúttá lette 's mcgváltozása ntán is, innen „a' most igazán Ma

gány bol", mellyet Kazinczy Ferencz méreggel hagyott el! menék fel a' Sze

der Fabián szép kertészkedése által kiessé lett hegytetdre, Fannonhegye sz.

benedekes convente országos levéltárába. Megnyilék ennek mind házi mind

országus osztálya a* hozzáni régtdl fogva jó indulatn fóapát es kir. tanácsos

Kovács Tamas ur kész rendelésére, 's a' szerzetet illetdben , Czinár Maurna

p. szerzeti titoknok nagy gonddal ada ele mindent, forgata meg velem jegy-

zdkonyvcket, April is 2d. , 5d., 6d. 7d. 8(1. napjain. 1001-el indul meg, mi-

ként ismeretes, e' levéltár, de magyar iratra 1600-zig, csak kettóre akad-

tunk, XVId. szá/évbdliekre. Mar a' XVHdik százév' magyar nyomai, élén-

kebbek itt is. Az országos levéltárszak igen csak idébbi uj megkezdés; a*

hajdanit széthányák háborús torük iddink , mellyek e' magyar füldün épen

nem úgy terjesztének pusztítás litan még is tudományt, miként a' Spanyol-

honba csapott arab , ottan. Nálunk a' török , e' gonosz atyañ , szcmélyt ,

könyvet, iralmat, épületet ugyan azon egy dühhel rombolt össze, mint a*

mérgében szemevilágát is vesztve öklelo" barom. 'S az elóle futbatottak leg-

inkább csak az dket kozclebbrdl érdekldt dugdosák szaporán, monto tur-

biczába. Régi szent irai csak rala ilt magyar, azt fejekben vitték.

A' magyar királysággal egy idos ezen zárdában volt levéltárnak tobb

viszontagsága', némclly nemzeti nyelvü d i rat elmálhatása is, kitetszik majd

azon munkábdl, mellyet p. Czinár Maurus a' szentmártoni foapátokrdl, élet-

iráskrpou most készít. Meleg nyilatkozásommal váltam meg innen: adatna lu

a' fenntisztelt fdapátur nyomtatásbun , minden küzre joheto deák oklevelet :

Codex diplomaticus S. Montis Pannoniae czímmel, 's bar, mondain, minden

biteles helyünk basonldt vinne véghez a* nula még fennmaradottakkal. A1

válasz, bíztatd volt. De, abban se maradjon.

Iddnk valdban maga követeli mar ezt. Lehetetlenség, vagy tartdz-

tatd, benne nines, legalább okos választás mellett. Csak mindcnütt egy

egy, illy osszeállításon szenvedéllyel dolgo/d legyen. Hisz az tfrkanonok ugy

is tarto/ik tudományos buzgdsággal érteni ehhcz, a' melly szerzetben okle-

véltan lelkét értd nem volna, készítessék. Es ki, mindennel, mi e' nemzet-

nél volt országlás, közüs jog, tanulmány, vallas, erkölcs, múvészség, ke-

reskedés, háziélet szokás' tárgyait, tettek* erét vilagítja. Mi nagy galiba még

most annak, ki mar alkotni akar, még elébb amollyan általunk Pannonhal-

mán 15 réfnyinek mért, pcdig jdl megs/erezve mért határjárást, Deáki es

Zsigard, Felsd es Alsdszeli között, melly 1568bdl így kezdetik : Nos Michael



de Mere Lociimtenens ojffi,cii Palatitialis R. Hung, hosszan szétbontogatva ki-

szótagolni. A* nyomtatva pontosan lévdket hamar futja meg а szem, 's aka-

dálytalanúl csap ax elme ele oda, hunnan a' szellcm kiveendo. Mennyi meg

nem ismert anyagot lelünk Fejer codexeben, mivbe alakítandót.

A'Pannonhalmánkiválogatottak másolatai hozzám 1839Május 30kán ju-

tának, Czinár Maurus p- titoknok levelének azokat ¡Uno e' pontjaival : Tekmtetes

Tartománybíztos, Táblabiró Ur, Sietek a' pannonhalmi házilevéltárbol kegyed által XVIId.

M/á/.iívbi-liok ko/.iil kijelelt 26 darab irománynak, v«tt utasítás szerint készült rnásolatait,

egy al l alam hitelesi'tett fiizetben által kiildeni. Tizét magam másoltam le , a' többit irno-

kunk. Ezeket is , eredeticikkel betúrul betúre hasonh'tottam össze , 's bizonyításom áll

mindenikénél. A' 16 kivánt levélke, legrégibb latan irományokból hasonmásbaa levett

magyar szavakkal, mellékelve megyen . . . Barátságába ajánlott, küldnös tisztelettel nia-

radok T. urnak kész szolgája Czinár Maurus titoknok Pannonhalnián Majus 20d. 1839.

Kili'ts/ó' ebbiíl, hogy e' masólas, mind a* ni. akadcmia irúnti fígyelembol, kcd-

veskedésül tortént. A' XVId. százévbeli két darabot is Czinar Maurus titok

nok szivessége iratá le vele; azokat mindjárt magarnmal hoztam volt.

A' nagy gyóri ns káptalan Jevéltárát Sailer György bosoni val. püs-

pök, nagyprépost ur elintézéséból tartott káptalani ules határozata szerint Sü-

tó Jósef orkauonok ur nyájas társaságában Arizsgálgattam meg Aprilis 9d.

lOd. lldikén. Ezt is gonoszúl eré török rongálás, mi miatt legrégibb jegy-

zókonyvét csak 1533ból mutatja, 1594—1596 végéig nines is, akkor Szinán

pasa volt kcgytelen ur Gydrütt, a' káptalanbelieket ó Vadsága lánczon tar

ta. Az 1597beli 39d. czikk szerint: capitulara Jaurinense, nunc Sopronii degens . .

nyilván ott folytatta tehát megint , mostani számával Л Id. jegyzókonyvét ,

melly 1017-ig foly. Itt, liasonlóan kevés vala így, XVId. százévból találha-

tásom, minél fogva ebben is általmenék a' XYlIdik százévbeliek kozé, azon

okból is, mivel ezek gyakran világosítjúk az elébbiek hiányait. A' kijelclttek

nuí sol t ata sa még foly, kexemhcz eddig jntottakról pedig az cmlített orkauo

nok levelének e* sorai szólnak : Azon kérdesét a7 reki'ntetes nrnak , hogy a' kivánt

hasonmásokért , betüról betúre osszehasonh'tandó iriásolatokért jaro dijt a' nemes akadcmia

fogja-e fizetni? vagy a' nemes káptalan? az ó helyén elóterjesztvén, a' nemes káptalan

oda nyilatkoztatta ki magát , hogy ú azokat viselni nein fogja. Midón tehát mindent elke'-

szítve összesen këzhez szolgáltatni szerencsem leszen, teljes bizodalommal vagyok , hogy

káptalani jegyzonknek , mnnkákhoz alkalmazandó járandósága es koltsége , a' tcki'ntetes

urnak hathatós kozbenjárása alta) , a' nemes magyar akademia részérâl eszközöltetni fog.

Ezen, 1567-ben latinul köli testamentoinban találtató 7 sor magyar iratot, felfedezvéo

káptalani jegyzônk, mint itten eddig ele lelt legrégibbet vede le legelószer is hasonniás-

ba... Szokott tisztelettel maradok, a' t. urnak kész koteles szolgája S uto Jósef kanonok»

Gyor, Augustus I6kán 1839. Grdf PálflFy Pálnak I650ben Szeptemb. 30dikán

Stompfán pecséttel kült nádori nyilt parancsát szép basonmásban, Süto Jósef

drkanonok urtól 1839ben Szeptember Gd. irt levelével vettem.

Tek. nemes Gyór vármegye levéltárát Bezerédi Bezerédy Ignatz ki-

rályi tanácsos e\s6 alispán ur nyittatta meg Aprilis lldikén, hazafisággaL
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Kijeleléseim szerint igértctett meg mindennek e'közhoni czélra kedveskedé-

sül lemásoltatása 's hitelesítése. Nein kétlein megnyerésüket.

Bttdán Festen törteut keresetek 's helyból levelezés altal nyert másolatok,

1836—1839.

PestPilisSolt vármegye le ve; I taraban a' tt. EK. ésRR.kész engednlmévcl

türtént kerescseimet, Lóese, Debreczen , Eperjes, Szeged sz. k. ns. várusai,

úgy t. Szepes vmegye levéltáraiból levelezés által kapott iratokrdl tuddsítá-

saimat a* Hid. kütet eldbeszéde fogja küzleni. Ottan s/ólok Buda Pest sz. kir.

ns. városok levéltárairdl. Miket Pesien, sorban, a'Mérey, grdf Károlyi, Kál-

lay ncmzetség levéltárábdl nyerék, némellyike mar e' kütetben all, a' többije

küvetkezik. — Vár a' Csáky grófok levéltárának megtekíntése is, mivcl az

abban létezo magyar iratok jegyzéke, mar 1837beli Julius ola van, kéré-

semre, kezemnél , gr. Csáky Károly foispán , m. akad. igazgatótag ur által.

MusztaíTa budai pasa eredeti leveleihez, mellyek e* kötetben 1572—

1578 közöttrdl vagynak, Budán, szerencse vezetett.

E' források kortíl a' híteles helyekre, vagy nádori kerestetd parancs-

( sal uta/uní , mclly a' nádori cancellariábdl díjtalan adaték , vagy JÓSEF б

es. kir. fdherczegségének a' nádornak, kit országosan kimondott nemzeti

tisztelet vesz körul, különös pártfogd iratával. 'S megbizatásomat, egyes csa-

ládi levéltárba utaztomban is mindig tanusítá grdf Teleki Jdsef, koronadr,

m. akademiai elnök ó excljának ajánlata. Igy védve, illy ügyben, mindenhol

szívesen vale k fogadva, miért magamra nézve mindenhol mindjárt belyben

legszívesebb köszünctemnek kelle gerjedezni; a' m. akademia pedig, tuddsí-

tásaim megtettével, elnokileg fejezé ki majd ovét, a* maga részérdl. Es ó

általa leszen most, alaprajza' egyik pontjának teljesítcse után, ezen igy foly-

dogált eléhuzogatásokbdl kerekedett gyülemény egészen a* nemzeté, mert

illyen ugyan, nem csak egy embercsének szenvedélyes kedvtelése. Azon köz-

érzés, melly a' nemzeti hálát néba kifejezi, fog tehát mindenjdt mondo-

gatni azon helyre, hol a* leiralás akademiai költseg nélkül tortént. Vagy,

inivel az nem láthatd, kitkit saja t kebelének nyugtat meg hálája, hogy tisz-

tét a' hazáboz, a* mint felszdlítatott, azon melegében teljesíté.

Oklevelész kivánni fogja talán, P. 1 f. betúk' több helyen láttakor,

bar a* család vagy varos pecséte is ide mellékeltetett volna rézmetszcten, 's

a' pecsétanyag szine mindenütt kijegyczve találtatnék! Ezzel, úgy van, egy-

szersmind a' magyar czímer es pecséttan kora világítva lenne, általa pedig né-

melly hisztdria összekötes. De azt kell megjegyzenem , bogy czimert jdl ki-

venncm, elmállás miatt, sok levelen nem is lehetett, 's a' most is látszdkra

nézve, külou rajzoldt kapni helyben lehetetlen volt. Velem utaznia?? Függ

azonban, talán illyennek is clintézése a' magyar akademiátdl. Addig e' lenyo-

mott iratok , kéznek ujjai , pecsétgyürük nélkül. De csak a' kéz' feje legyen

tiszta 's az ujjakat ne disztelenitse vak körüm.



XII

Az iratok kelésének, efféle kitételei: feria secunda '»tb., in vigilia

anni 'stb. sorozatuk cló'tt magyariíl állanak , a' „Tarfaloui"-bbn pedig a* Ы-

napok római nevei szerint mai szúmlálásra szcdetten.

A' 2 Id. 29d. lapon 's a 39diken kezdve 51ig léVdk azért esének év-

sor köze azt megbontva, inivel kettút az oda szánttak közül ki kelle ven-

nem, levelezéseim folytában kérdéseimre világosabb adat nycrtte miatt, mi

azokat nem oda valdkul ismerteté meg; a' többit akkor k apt am, midon az

utánok jövdk mar nyomtatva voltak. Akarom e' nyilt vallomással éreztetnem,

iniként nem türhettem volna lelkemen a* „csak elsimítást" e' navas/ kecseg-

tetéssel : hisz czek rejtekbol huzattak ele, ki hány fel ott megint mindent ?

elcsúsz a' bollas, vald gyanánt. Az akademia tobbsége bizott meg, csak dí-

szét akarhatom, effélék' lehetd hitelességcvel. Elvem: mindent úgy monda-

nom, miként leí teñí, kész lennem ujabb felvilágítások folyvást elfogadására

's csak ott állanom meg, hol az igazi pontot, mint a' reszketd magnestii,

végre megtalálom. A* 273d. laptdl 335tig folydk, épen csak utdbb érkezésuk

tekíutctúbol vétettek „Szerzelékül." Fussa meg olvasdnk a' „Tartalmat," ott

mindent sorában tala).

Végén álld MAGYARÁZATOKRA 's JEGYZETEKRE nézve, itt elól egy kis

jegyzetemet, azon esetre, ha ezt mundana az azokat talán fígyelmére mélta-

td : szerkesztd ur , ugyan azont ismételgeti feledéssel , hogy arrdl mar szdla."

Bocsánatot. Egyik fdczél Ion itt: a* magyar nyelv hajdani divatának is kije-

lelése. Ha külünkülün az adatokat ugyan azok okok világíthaták fel még

jobban , el nem feledhetém külün külün is azok eléhozását.

Euáán, Juntas 8d. 1840.

DÖBRENTEI GÁBOR mk.

szerkeuto.

TARTAbOJn, 1ЛМН«1ГЛ\. 'S IVYOHIOKRA

Up.

Isó LAJOS OKSZAGLATA , 1342-1382.

1342—1382. Kiralybirói vagy királyi fains ¡span es rcndôri nyumozó eskíittszék

tagjainak esküszabványa 336.

Ehhez tartozó magyarázatok 's jegyzetek. Ezekben fígyeltetés arra ,

hogy annak részei még régibb idúbeliek. Sigmond király idejebeli deák es-

kü magyarra fordítása Veres Balástól. A' „corpus juris" 1584beli kiadásá-

ban, irásmódja raég kü/clebbi a' régihez , az idébbiek mindig hibásabbak 337—347.

leo MARÍA ORSZÁGLATA, 1382—1387.

1386. Két sor rím, mellynek fakadta ez évre azért tétethetik, inert efféle most

is hamar kél, p. o. vánuegyei tisztujitáskor , országgyülésein ..... 364.
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Az anjoui haz korában több magyar irat is kelhete. 1347. elôtt Nngvvaradou (a-

noda. 1307 li. nagy Lajos tudomany-egyetemet alapit Pécsett, mellyben azota Mo-

hárs résznapjuig éreaként két es négy ezer között a' tanulóság száma. Csupádon

csupa deák emberré lett volna-e minden világi, apróbb házi jegyzeteiben is? Azon

kisebb iskolák, mellyek a' kolostorokban állítattak 's a' püspokségekéi, hasonlóképen

eresztgetének ki ¡mi tudót. Túbb jüve ki amazokból olivan is , ki eleinte baratta

szánta el magát , de majd egyébhez tort ki belûle kedre , mint ma , 's tanulmányát

életbe viré. Latinul nem értôk számára illyen ira osztán menedéket 'stb.

SIGMOND ORSZÁGLATA , 1387—1437.

1388. Mai ó Huila u Sigmond alapít uj tudomány-egyetemet. 'Irashoz tudas j'gy

megint szélesebbül. Sigmond majd tubb európai országot bekalandoz, vele több ma

gyar jar, látja kulföldiek irat ¡tir, 's miként becsuli a' tudósokat királya, mi, az

észre itt is hatassal ran.

1391— L395 között nyoiii az Agenda magyarra forditásához , iiiinek azonban cve-

hez meg biztosabb kifejtcs kivuntatik • 370.

1403. Sajó szentpéteriek végezése boraik kiárulása felôl, eleje 's befejezése ha-

snnniiîssiival 1.

Magyarázatok 's jegyzetek ehhez 347—354.

1416 olouî. Orvosi rendelmény mell baja eilen « • • 4.

Weszprémi elészámlálváa magyar udvari néhány orvost a' XI—XVd. szazévbôl,

13061oí 1419czig rolttul Déméndy Lászlót említi. SMCC. Medicar. Hung, biogra-

phia, Centuria altera, Pare prior. Vienna« 1778. p. 65.

1423. Ver András menedëke v. nyugtatványa. Nemmutatja e' kötet, inert Jankovich

Miklós tiszteleti tag kéré ki magának a' gr. Teleki konyvtárból , hogy azon kütet-

be tehesse, mellyaek hazafíságból saját kültségérel ájanla kinyomatását , 's a' Jászay

Pal lerelezôtag által luven lerett másolat ennélfogra, neki adatott. Ide azonban

azért sorozám, inivel Jászay Pal, mi mi az e' jelenkütet 348d. Inpjánál levó „Ma-

gyar helyesirási példányok 1264—1480-ig, vagy „régi magyar irásmód mutatványai"

küzé kiirta végét : „1423, adatot yenvben kyf karac¿on eftin", mind értekezésében

a' snjószentpéteri végezésrul , (1. Magyarázatok es Jegyzetek 350d. lap) 1423ból

hozza ele Horvát István eilen, ki a' Tudom. Gyujtemény 1835beli Vd. kötete 99d.

lapján, Cornides után 1473ra góndola okaival tehetni.

1425b. m сип Esztergomban volt iskolához. 1435b. Bártfán mar állotthoz. 1439-

bol posonihoz. Wallatzlcy) consp. reif, liíterarfae in Hung. Budae 1808. p.

1 15—116. Az ezekben es alább kijegyzendó tanhelyeken volttak említetnek nyilván

1458 es 1514beli türvényczikkben es 1494—5bôl az udvari számadásban Señalares

nérvel 'в itt kfilüDüsen: Scolaribus Scole maioris Secclesiens. 3. f. • « .... 369.

1437—1441 küzütt Bálint es Tamas két clericus Moldovában az ó testamentóla

néhány konyvét fordítja. L. R. m. nyeltemlékek Itó kötet.

Vdik LÁSZLÓ KIRÁLY , 1444—1457. HUNYADI KORMÁNYZATA 1446.

1446. Hunyadi János koriuányzói esküjc , 4 féle másolat szer/nt. Ennek régibb

VKGYKS R. M. IBATOK. С
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eskühez alkalmazasa, nagy részént я/. 1342 — 1382 ko'zottibôl rétele, 's

mindenikben szós/erkezct meg a' „temetési beszédbûl 's konyó'rgésból" . . 354—3~>9.

1452. Belkeny Péter záloglevele mi szerint Székely Gergelnek adá el, jószágocs-

káját S/a's/. sornboron Doboka vmegyében. • 33Í>.

E' helyról , Hodor Károly, „Doboka vármcgye esmertetéeének , Kolosráratt

1837, kijött 743d. lapján /gy ir: Szász Zsombor. Hajdani váráról emléke-

zetes népes ful u. 744d. lapján: 1481b. Szilágyi Justinának Somboreki F.r-

délyi Jánosnénak res/, jósza'ga volt itt. 1508b. mint részjósza'got birták

Székely nemesek , kiknek egyenes inaradéki nía kolosvári polgárok. ( E'

záloglevél tehát a' Székely családnak még régibbi ott birását mutatja ).

-43(1. lapján emli'ti a* Doboka vmegyei volt birtokosok közcitt: Székely

ís/.r¡s/, Zsombori es Borosjenei gróf) családot.

1456 elott nchány évvel Bátori László az egész bibliát 's tübb szent' életét te-

ezi által latinból magyarra. L. itt , Kinitiyné imúdtági elûtt , XVId. lap. E' Báto

ri, tanulásra járt künn kulföldun is, mert a' honi akademiákon kirül, elébb, moit

es késóbben , Pari« , Roma , Pádua , Bologna , Ferrara , Bees , Praga 's tübb vároe

tanintczetei hivogaták a* magvar tudvágyat.

bo. MÁTYÁS ORSZÁGLATA 1458—1490.

1 158. M.-ityás' királlyá választatásakori rímtüredék nyonia 358.

• 4 9 9 ELÖTT.

CESINGE JÁNOSTÓL : MAGYAR NZELVTAN. De hová lett Î Talán csak kez'iratban

forgott még, mirel mar elveszettül enilíté 1588b. Joannes Decius Barovius , ki, nzért

tudhata bizonyost e' nrelvtan rolta d-l íl, rairel maga is ada ki eiféle munkát: Libel

lai adagiorum latino ungaricorum czimmel. !.. Bod Peter M. Athenás , az olvasóhoz ,

es Detzi Tzimor János, czikk alatt. Igy: Horánvi Memor. P. J. p. 497.

14G5. Isi"> Mi'itvás, a' Sigmond által mai ó Budán a' társas káptulannál kezdctt,

lianeni mar elhan vatlott akademia heljett, a' budai várban '? állít ujat. L. Kaprinai

Hung, diplom. temporilius Mathiae R. Hung. 1767. p. 71—72. Ferrarius p.

510. Hellat, m. krónika CCV. re'sx.

1466. A' 4 evangelista fordítatását Németi Gyorgy, Tatroson másolja le. (Tat-

rosi másolat y. m"incheui codex.) L. at Itô '* Hid. külelet.

1467. Posonban akademia v. Studium genérale indul, Mátyás k. rapv Vitéz Juno«

altal-e? Togy eg^ötti ntunkából? neu» itthelje. L. Wallatzlcy, p. 106—109. Bel-

nay Hist, liter ar. bonarumque artium in Hung. 1799. p. 37. PodAradcsky Tud.

Gyujl.lB3l.III. kot. 37—40. /.Lerokkan II. Ulászló idejében : L. Schier Memoria

academia« istropoltlanae 177Í. Nines nyomuiik arra , hogy- cz akadémiák marrar

njelv tanítását is ûzték voina , de a' benniik tanulttakbol úgy-e Lar? vármegyék

rárosok tisztei is válának 's çzck ne alkalmazták vnlna-c- deák betûiket magyar ira-

tokra is? •.•.... 372

1478. Mátyás k. egyháznagy gyiilést tart Posonban , 's az Agenda híteles fordí-

tasának ind/tója • •,»..,...... 3^0.
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Gerébnek errôl I478b. irt lévele másolatát gr. Teleki Jósef koronaúr , m. aka-

demiai elnük ô exclja 1839b. Aprilisben kuzlé , vêlent.

Lap.

LEGESLEGELSÖ SAJTÓMÜ MAGYARUL , NORIMBERGÁBAN , inellyn'.l masutt bôvebbeu.

1486. Albert apa't levelkoje Tihanyból Maramarosba .•....••..«.. 359.

1489—1190 küriili. Siralomének Bolh János veszedelmén . 39.

Magyarazalok 's jegyzetek ebhez • 362.

Hdik ULÁSZLÓ ORSZÁGLATA, 1490 Szept. Ш.— 1516. Mart. 13d.

1490. Emlckdal Mátyás k. halálára. Hasonmásban is ..••..«...•• S.

1490. küriili. Sz. Lászlóra irt deák hyinnus utoljának forditása. . 6.

Magyarázatok 's jegyzetek ehhez es az elébbihez •..«...... 363—368.

1490. Székesfejérváratt fobb iskola, inert ennek tanítványai ez évben Isô Mik-

sa es. vitézeit rolianák meg fegyveresen , midôn azok e' várost elvevék, 's illy tûz ,

mar legénykéket szállhata meg. Tubero, ludus Itterarivsnuk irja, libr.III. §. 7.

1492 ótamagyarok tanulni járnak 1558czig a' krakkói akademiába, mellyetHed-

vig, nagyLajos leánya 1388b. kezde. L. Regeslrum burtae cracoviensit Hungarorum.

Budae 1821- Ezért jelen meg majd Krakkoban , több magyar könyv. L. alúbh ¿*

392 , 394. lap. 'S csak az iráshoz tudást is , ezen tanulók nagy száma mind inkább

terjeszté. A' lid. UIúszló korából eléakadott magyar kéziratok tehát azok által nem

külünben szaporodhattak 374—37Л.

1494—1500 közöttiek. Latinul hártyán költ oklevclckre, tarfalmaik mngyarúl

feljegyzése. Legrégibb magyar iralom a' jászói convent országos levéltárában « • 40—41.

Két sor hasonmás ïs ezekbôl, a' 40d. lapnál. L. Hasonmások ó'sszezete.

Ide tartozó magyarázatok es jegyzetek v • 368.

1495. Budán-Pesten, hihetôen, kisebb iskola' nyoma. Ernust püsp. udv. szúma-

dásñban áll: Décimo nono Julii, Scholaribus Budensibus et Pestiensibus datisuntl/í f. 369.

1504. Bezerédy Gyorgy lévele Szalay Agostonnál. 7.

1500 es 1505 közcitti? Fohász a' kercszthez 7.

1505 tajan 's azon innen Szegeden es Lippán iskoln.

1506. Paksy Pal jegyzete. 8.

1506—1519 között készült 's eddig eléakadott szentegyhá/i magyar tratóle közül

néhnny , itlen csak világitásul 375.

150£b. SffjifiHtius de Kayar irá, ex se/tola Papensi „scholastic! iiiei pene

omites dilfugierunt aut rnortui sunt „mirj'gj lialálban , tehút Papan iskola, hihetôen

a' sz. Ferenczeseknél. E' level van , Podhradczky Jósef gyfijteményében.

1508. Atyai keservszó, Paksy nemzetség jegyzókonyvében. 8.

15ЮМ510. Jegyzék 3 falu adója felôl falu adója 8—9.

1 5 10. Eiulékjegyzct oszta'lyról • 9.

Magyará/.atok es jegyzetek, e' Paksy jegyziíkó'nyvból lévñkhez • . . 368—375.

1510. Nov. bdikcH. SzalkayLászlo deák Erdélnck es Máramarusnak karaaraispáoá'

tól válaszBánífyFerenczhez. Legrégibb m. irat. a' Károlyi grófok családi lercltáráb. 9.

С *

"
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Ehhez magyara'zatok es jegy/etek . • 375—379.

Késóbben nyomatván e' tartalomsort, inmiscuí Szalkai Lászlóról a' Magyará

zatok es Jegyzetek 375—379 lapjain állókat, ide még többet csnsztathatok rola

mint koltúról 's tudósok pártfogójáról, mihez adataimat azota Bécsbe t orient uta-

zásomkor, Junius 30d. 1840. a' csász. udv. konyvtárban szedtem, hol a' 377d.

lapon említett A. K. (nem A. H.) az az Kurz Antal idézetét enszememmel visgálám

meg nem ceak Denis Buchdruclcergeichichte-jében, hanem ennek forrásában is; hol

egyszer'smmd több félét kijegyzettem , a' mi, lid. Lajos, János kiraly 's I. Fer

dinand király néhánj évét, vagy tudomúnyos vagy nemzeti vagy politikai tekintet-

ben Tilágitja , illyen :

1. Sancti Cyrilli Archiepi Alexädrini de Animae decessu deque ejus

vita altera sermo, C. Vrsino Velio interprete &c. "11 % levélnyi, 4ed rétb.

Viennae M. D. XXI. Ájanla ezt Yrsinus Velius , D. Stanislao Epo Olomutzen"

.\ f . 's igy s/.nl „Ñeque vero sui desut Mecenates Pañonie. Quid enim liberalius :

Гц! doctius? jjd sapiêtius Ladislao Salea no archicp colocesi (t'gy) Revere, cuius muni-

iicentiä nemo nô .pliai eruditionem admirât, sapientiâ 'denique incredibilê obferuat.

Apud eos ¡jilos Patïones uel hoc nomine eminenter clarescit Stephanus Verbetius vir

doctorum amantiflïiuus et ipse literar. studijs peculiariter addictus.

2. Caspari Yrsini Velii Germania (t'gy) Slesii Poematum libri quinqué

Basileae M. D. XXII. 4 rétb. Elegiái után van: Epirgrammaton liber 's

ebben : Ad ampli IV. D. Ladislaum Zalcanum antistitcm BaciensT. (i'gy).

Regia cum tractes Zalcane negotia soins

Née tibi luce quies, née tibi nocte uenit.

Ipse tarnen uersus et docta poëmata condis

Miror inauditae dexteritatis opus. 'stb.

Ab eundem.

Quaelibet Augusti felicia dixerit aetas

Sécula temporibus praetuleritque suis :

Qnod Moecenatem datumque tulere Maronem

Altius bare aetas quod modo laudet, habet.

Zalcanus largitur opes et proemia doctis

Née patitur uates rébus egere pios.

Aonijque satur lai ¡ris , palmaria srrn.it

Inter Apollinci nomina prima chorî.

Idem Moecenas idem Maro temporis huius

Vnus hic amborum prcstat utrumque déçus.

3. Nenia Sereniss. Doininae Mariae Reginae Pannonior. de obitu Se-

reniss. Dominae Elisabethae Reginae Danor. sororis dulcissimae Casparo

Vrsino Velio authore. Ejusdem ad diversos diversa Epigraminata. Joan.

Singrenius viennensig typographic excudebat Anno M. D. XXVI. Ajánlot-

ta ezeket, Vrs. Velius: Clarissimo ac Egregio Viro Domino Benedicto Be-

kenio Pannonio Protonotario Palatinali, 's több között i'gy szól .... nugis
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mois , Reuerendiss. et ampliss. D. Ladislai Salcani archiepiscopi strigoniensis versus

fumets! perpaucos operi (am minuto et non ita magni precii consulto praeßxi , quos

¡lie ... im itt ail , a' mit Kurz Antal szerint csupán Denis utáni idézetbôl mar a'

377d. lapra, eddig: minime déesse, tettem. 'S az után ail még itt; Quis vero

est , modo sana ait mente ас iudicio praeditue , qui non admiretur Salcanum ar-

iluiss. negociis gravissimisque laboribus iam inde nb ineunte aetate continenter oc-

cupatum domesticis studiis tantopere et succieivis horis quae illi paucissimae propter

infinitam rerum administrandarum vim et molem contigerit, profecisse , ut nulli

praeterea rei deditos quam ingénu culturae bonarumque artium exercitationi ipse

insigniter antecellat, 'stb. Erre, Verbôczi dicsértetése kûvetkezik. Majd Szalkai

es Vrsinus Vol i u.s verseinek pedig, mellyek minket illetnek, czimei ezek: Ladislai

Salcani archiepisc. Strigon. ad Serenissimam D. Mariam Reginam Panno, extempo-

ralis consolado. Ejusdem de felicissinio puerperio Sereniss. Dominae Bonae Reginae

Poloniae. Ad Ladislaum Zalcanum. Aliud ad eundem. Aliud. Aliud. Aliud. In Re

gem ejusdem Rev. D. Archiepisc. Ad eundem. Salcanus Vrsino, Vrsini rcsjionsum.

Ad Salcanum. Ad Magnif. D. Stephanum Verbetium regni Vng. Palatinum. Ad eun

dem. Ad eundem. Ad Reu. D. Stephanum Brodericum epm svrmiens. et incl. regni

Hung, cancellarium. Ad Magnif. D. Jo. Antonium Baronem Burgi Nuncium aposto-

licinii. De clariss. viro Benedicto Bekenio. Ad optimum D. Virum Emericum Cal-

nai regium secretarium , 'stb. Megemh'té egyébiránt ezeket Jankovich Miklós , 1. C.

Sallustius Cr. Szentgyôrgyi G. Magyarázásával 1. kötet. 1811. Bévezetés a' Classi-

cus szerzôk esmeretébe, 112. 119. 121. lap.

4. IsôFerdinandnak Insprukbol 1826b.Szept. 7d. Szalkai Lászlóhoz deá-

kulkölt lévele a'Ge'vayAntal által kiadott igen nevezetes adatokat megismer-

tetett e' gyújteményben áll : Urkunden und Actetistiicke zur Geschichte der

Verhältnisse zwischen Oesterreich , Ungarn und der Pforte , 1 838. pag. 2.

Halla mar Ferdinand akkor a' clade» mohacsiana hire't , de nem tudta volna még,

hogy Lajos kirúlj es László primus is elesett, azért irá S'zalkaihoz : Cum vero in

confessa »it Dilectionem veetram primi et nominie et loci esse apud Sereni-

t at em miam , azért el ne hagyja LaJost , majd о (Ferdinand) is segi'tí! Késón !

Jegyze's. Miként ez okiratok kiadvák legelûszer, tübbféle világításra szolgálan-

ilokul , úgj kellene uj minan leiiyomatni a' felebbi 1. 2. 3. alatti péld/inyokat , még

ezekkel egyutt, a) Monosticha Casp. Vrsino Velio, adjuncta sunt praeterea epi-

grammata quaedam selectiora. Ezek küzütt: Ad D. Thomam Agriensem epum et

Regn. Hung. Cancellar. Ad D. Nicolaum Gerendi epm Transjlv. Regni Hung. Quae-

storem. Incl. Regis Ludovici epitaphia. Excus. Viennae M. D. XX. Л7Н1. ¿) Georgii

r.ogi Silesii ad Ferdinandum Regent Hendecasyllabi , Elegiae, et Epigrammata ,

mi k küzütt van: Thomac Nadasdeno, Stephane Broderico, In Joannem Zapolien-

sem regnum Pannoniae per uim et scelus añectantem. Ad Tliomam Zalahaza episcop.

agriensem epístola. Ad Stanisl. Tursonem episc. olomuc. De Joanne Zapoliense aH

Tockai arcem profligate. In Joannem Zapoliensem. In Eundem. Paulo Strigoniensi

Archiepisc. Ad Nicolaum. Gerendi episcop. Albensem. Ad G. Vernerum et Valen-

tinum Ecchiuni. Ad Thomam Nadasdenum. Epitaphium Ludovici Pannoniae et Bo
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hemiae Regis. Epitaphium Bornamissae. Viennae, Silesius excudebat M.D. XX. IX.

Ujonnan lenyomatni ezeket azért kellenc , mivcl az akkori magyar , ausztriai , szi-

lezíai míreltség embereinek egvbe küttetésüket mutntják , 's literaturai fejlùdésunk

eléadója, fokításra nézve könnyebben venné hasznukat. Türténeteket oknvomozva

író elválasztja náluk tetteken épüló valótól a' kôltôi szeretközest , njándokért irt

feldicsérést vagy legyalázást , fúként megveti Vrsinus Velius azon huilâmes hizel-

kedését , hogy Szalkai egy személyben lett volna Moeccnas es V. Maro., 's itt niind-

járt Szalkayról még nyiltabban roondhatjuk azt, hogy kôltôi esze könnyü volt, mi-

hiszteri silany, erkolcsi jellemét pedig a' római nuncius maga feste.

1511. Somlyó vásárhelyi urbér mogerósítése , az oda Szegedról által tett prae-

monstraü apáczáktól. Keaakadott Jászay Pal levelezó tag, 's kozlé vêlent

nyoinát Julius 10d. 1840. Bécsben. Megnyerven tole majd rnásolatban, ko-

•/.öltetni fog. Fennlétét addig ig ide, figyeltetésül tevém

1511? Januari/ts 26¿ Mikó Balas lévele Nagymihályi Jánoshoz. Legrégibb magyar

a' Sztáray grófok levéltárában >r •..•..-.«.... 10.

Magyarázatok sxólnak errol . . • a -....«... 379.

1.*>I2. Dra'gflFy János lévele Karoly Istvánhoz • • . • 42.

Waltherr László es a' szerkesztó egy egy eszrevétele ehhez. 380.

1515. Gocbyt János 16 forintért egy soltiz házlielet ad zálogba. • 11.

1515. Perus Agosten három jegyzéke bor kimérésról 12.

1515. Fancsikai Nagy Janos két jegyzéke ugyan arról. Legrégibb magyar iralmak a'

/ii hy grófok leréltáraban, hol a1 legrégibb deák iralom 1165beli • • • 13.

1516. Jegyzet Nagymihályi 1 lenes elzálogitásairól • . • • 14.

1516. Házépi'tési koltségek jegyzéke 14.

lid. LAJOS ORSZAGLATA, 1516-1526 Aug. 29d.

1517. Pásztor Gyorgynének Margit asszonynak es Ilegediis l'clernének feleleti

Terjék, (Török v. Terek) János eilen. Legrégibb magyar iralom Kassa rárosa

levéltárában , hol a' legrégibb latin I340b¿l , német 1400ból van ........ 1 ">.

Két sor has »muís iü cbbol, a' 40d. lapnál levó „Hasonniások osszezetén.'*

151^—152-1, kö/.ötti. DrágíTy Jfínos tárnok, ozvegytarlás iránt egyezik . • . • lü.

I.V20. Driíglfy János tárnok, 9 forintot ves/.en kölcsön Várday Ferencz püspoktól 29.

1517 ota vallási tanok felett viták Szaxoniában. Magjarhoni visgálódó hittaná-

rok is, nein sejtve még vi-r/. í szakadálvt, kapnak rajta , mit Istvánffy 1521nél

említ. Várurak, szabad nvilatkozatokat gyüléseken alkotmányoe országban niegszo-

kottak, rédik. Vittenbergúba tanulni juras kezdctik Az elsó magyar* nerét ottan

Bartholomaeides László 1522re teszi. L. alább.

1521— 1524 hitrallási reforiuatió felvillanása Dudan , Baranya, Zemplin, Sáros

rmegyében, máramaroei Szigetcn , Munkúcson, Szilágj'ságban , Gjulán Békésben

'i itt 1523 tajan nevczetes iskola. Igy Nszebenben. Latin nvelv alul inknbb kiszn-

badulás, mrrt a' nép sürübben tanitatlk nemzeti szólamon. Több helyen mnjd apróLb

(¡moda kezdete, hogy kosség is olvasni tanuljon . miuélfogva irástudó husoulóan ezá
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mosabb világi es alrendü Icsz. Találkozik e' szellem a* nemzeti országos függetlenség

elvesztésc féltésével 's magyar nyelven irás , terjedezve rebben fel.

1523. Nov. 12rf. Kesserü Mihál pfispök 's nóvérhuga Krisztina kozdtt békelevél. 17.

Magyara'zat es jegyzet ehhez • 380.

1525—1530. Désy nemzetse'g ivadékiról jegyzet. Legrégibb magyar irat a' Kállayak

levéltárában ,«... 42.

Ehhez tartozó magyarázat 's jegyzet • 386.

1526—7. Isme't ha r tyara latinul kôlt oklevelek tartalomirata 43.

Egy sor hasonma's ebbôl a'40d. lapnál levó „Hasonmások üssze/ete" kozott.

Magyarázat e's jegyzet hozzá • 384.

152Gb. Papan reformata egyházi gyülekezet kezdetik Enyingi Török Bálint által,

ki a' reformatiótDebreczenben, Somogy, Hunyad vmegyében 's más birtokaiban is ter-

jeszti. L. Tóth Ferencz , Magyar ¿i Erdély ortz. proteitant ekkleztiák kiitoriája.

1. dar. 1808. 1. 23—40. es 104. Tehát ott uj iskola.

JÄNOS KIRÄLY ORSZÁGLATA , 1526. NOT. 11. — 1540. Julius 21d.

1527. Májiitb. Orsza'gos tized szedôk esküje , Ja'nos k. cancellariajaból 19.

Magyarázat es jegyzet ehhez ...» 384.

Isa FERDINAND ORSZÁGLATA 1527. NOT. 5d. — 1564. Jul. 25.

1527. Nov. 5d. Hódolateskü Isô Ferdinand pártja'ra. Legrégibb magyar irat a' posoni

káptalan országos leveltárában , bol a' legelsú latin 1089beli ?

Jegy/.etek es bóvebb kiereszkedes ehhez 387—391.

I. Zápolyai házzal volt 's erdélyi fejedelemséggé alakult magyar reszek

nemzetisëge •...« • • 391—393.

II. Királyt Habsburg házból választott magyar nagyobb re'sznek küz-

déssel fenntartott onállása. . . • 393—399.

Kérem az olrasót, alkalmazza e' czikk adatai küzé még e' küretkezóket :

1533. Mart. 22—29. Vinga'rti Horvát Gáspa'r, Iso Ferdinand fóudvarnoka

vagy fdkamarása, magyariíl adja rlcikfie azon Bécsbe felhivott nraknak a' bé-

ke poní ¡ait, mellyeket I. Ferdinand kira'ly parancsára Hoffman János f«'í-

kincstartó , elébb né:ne(ül terjesztett ele, miból az látszik , hogy a* német

nyolvct csak Horvát Gaspar erté ezek kôzôtt. L. egyébként bôvebben errôl

a' Gévay Anlal által kiadott: Urkunden und Actemtiicke zur Geschichte der

Verhältnisse zwischen Oeslerreich, Ungern und der Pforle 1532—1533. Wien

1838. pag. 101. Németértùk csak, mar az azok füldén tanulttnk.

1569b. Posonban fso ¡Vliksa király által tartott országgyülésen indi'tvá-

nyozott magyar katona esküszabvány, mellycl minden magyar hadseregnek

kellett volna meghiteltetni , hihetôen inagyanil. Nyomára talilt. keresgélései

küzben Jászay Pal, 's kûzlé ezt velem Bécsben 1840b. Julius lOd. Miért maradott

el türvénybe Teteltûl, akkor lássuk, mikor kiadatik.

1572. Liszthi János veszprémi piispok mkir. udvari cancellarnak orszag-
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gyülést megnyitó beszéde az ezen évben mégjis Isó IVlikea k. által isinet

Posonba gyújtott KKhoz es KKhez. Liszthi helyett, beteggé lette miatt, el-

mondottii Bocskav, titkár. ) Fennmaradtát hasonlókcpen Jászay Páltól értém. Can-

cellár által illyenkor mondatni szokott beszédrol, büvebben majd ennek eléadúsakor.

1574. vi TESTAMENTVM MAGIAR iiichuMi iiicü az górog es diak nielvbol re-

ghen Siluester Janos által fordiltatot. Mast inasodc/.or meg igazittatot es vyon-

naa ki nioiutattatot. Az fólseges Romai Czafzar kegielmes engedelmebol.

Beczben Stainhofer Gaspar által. 1574. esztendôben. Ajánlata Stainhofer

által van : 8. C. M. Maximilian! D. G. Romanor. Imp. пес non Hung. Re

gis tiüis, Rudolpho Vngariae Régi et Ernesto Arch idncibus.

Ezen ajánlatból is kim ilvanlik, hogy, 1. deákul tudas a' magyar nemzet küzütt

még ekkor épen nem volt átaljános , német nyelv is gyéren. 2. Rudolf ki ral v es

l'.rnos/t fôhg magyar nyelvben is gyünyörküdött. Im itt az ezt mutató Bzavak Stain-

hofertúl: Cogitanti mihi , quanam ratíone facultatem nicam typographicaiu . . . . apud

alios quoque potissimum vero Vngaros .... commendarem, milla convenientior mihi

occasio occurrit quam si opus . . ante multos annos . . per .... Joannem Syluestrum . . .

in vngaricum translatum prelo committerem ... Vt habeat gens illa fortissima etiam,

aliarum lingvarum ignara . . salutarem anclioram . . . Iniquum fore existimaban!

ut lingra robustissimae christiani nominis perpugnatricis , non eodem , quo reliquae

nationes • . • gaudcret beneficio. Nec parum verendum , ne propter ignorantiam

aliarum lingvarum, quas máxima pars vngarici populi assequi nequit, verbi dei con-

temptus succédât • . . Commovit me deinde , ut hanc interpretationein V. Cels.

consecraren! , tam progenitricis quae originem ex vngarica natione traxit , quam

maiorum, potissimum vero Caes. Mt. V. Celsit. parentis erga gentem illam singularis

nffectio . . • Hue denique acccdit , quod exploratum a magni nominis л iris habeam

V. Cels. varia lingvarum cognitione non mediocriter delectan. Accipite igitur Prin

cipes atque eflicite, ut in manus vulgi pervcniat, vngarici idiomatis haec nova editio.

III. Török udvarnál a' magyar nyelv. (Sajtóve'tse'g itt.- urvarnál.) . . 399.

IV. Moldvai 's havasalföldi vajdáknál , magy. level, nyomai..... 400.

1527. Nov. 5d. Korponai Szabó János lévele Nagyszombat birájához. Legr^gibb

magyar Nszombat levcltáráb. hoi, (leak 1238búl van. Jegyzukonyve kezdetett 13fl4b.

németul 's majd így majd latinul folyt 1540 tájáig, ezen innen magyar es latin • . 20.

Két sor hasonrnás e' levélbol а' 40d. lapnál levó „Hasonmások össze-

zete" között. Evszáin 's aláirt név , ugyan ott «

1528. Pazdicsi Bálint uj záloglevele. F>ang. predikátor az egyik tanu....... 21.

1529. Augitszt. Zídike'n. Ráskai Mihál, Sigmond , István szerzese....... • 22.

152'.). Péchy Ferencz kazári plébúnostól Sz. Miklós jiápa dicséretének fordíta'sa

tizenegyesekben...... .. ........... 4 ...... • . 23.

1529—1541. Habonás keresztelés, vagy szentelt vesszore ki'sértó olvasás, arany-

kincs lelcse végett. \yilakra parancsulás ... ........... . 44—46.

Jegyzefek ezen furcsa ostobasaghoz ........ • . . ..... 399.
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1530 <:s 1539 közötti , 'я inkább I539beli. Kmsyth János kir. kapitány lévele

Xapys/.ouiliat bira'jihoz •>.., 27.

Kszrevi'tel ehhez 394.

I531b. PApán fotanoda dunántuli reformatusok számára. L. Tátk\Ferenct, Ma-

gyar ¿г Erdély ont. protestant ttkletiiák hiiforiája. I. dar. 1808. /. 163.

1531. Febrnariits Hd. RuszkaiDobó Ferencz szerzése atyjafiaival 27.

1631? Mújus 18d. Ivankai Witéz Miklós, Szabó Peter nagyszombati biróhoz • « 28—29.

Kérdésjegy itt azért áll, mirel Makláry Ferencztól azt tudakozván éa, Szabó

Péter Yolt-e Nagyszombatban 153Iben liiró ? így válaszolt IS37b. Mart. 28dikán.

„Itt mar igazún nehéz okosnak Irani с' szétszórt számok hdyrs eltalálásában. Rá

tekíntre 1531re mutatnak. Mintegy 200 darab irományt hányván fel, végre 1551.

ben találtam egyet Szabó Péter birónak irottat. Anule Budai János biróhoz 1551ból

eok lerelet teltem. Tehát , vagy ezután tették Szabót biróvá , midún [Budai ideje

kitölt, vagy a' leréliró tévedett, 's utóbbit onnan gvanítom, mert mar 15521).

Linder Sebestyén volt biró ; zamboky Szabó peter pedigBerény Bárson Balas 1552-

beli lévele czímzetén , (1. itt a' 96d. lapon) Linder Sebestyén biró «tan , mint hihe-

tóen clsó tanácsnok áll. Az is lehetségek küzül való, hogr ha Budai 155Ib. meg-

holt, uj biró választásig Szabó Péter vitte annak tisztét." Mindazáltal az 1531 s/.ám

határoxhat, mivel I531b. hasonlóan lehetett Nszombatnak Szabó Péter nevu birája.

1531—1542. Gyógyszerek tobbféle baj eilen 46.

1533. Nádasdy Tatiia's, Bátori Islvan erde'lyi vajdííhoz. Itten csak figyeltetésul. . * * 402.

1533. Vlad , havasalfoldi vajda , Bátori Istvánhoz. Hasonlóan csak figyeltetésül. . • 403.

1533. Februariusb. Nem I532b. mikcnt Budai É. irja. L. itt XXXVid. 1.

ELSÖ1 MAGYAR KÖNYV, SAJTÓ ALÚb , de még lionon kivül , Krakkóban: Komjátitól,

Sz. Pal levelei. Példánya Festen a' k. egyetemi 's Bécsben a' es. konyvtárban.

Horányi 1528га tette Benczédi Székely Istvántól: Keresztyenség fundamento-

maról való tanuság-nak Krakkóban niegjelenését, az I835b. Bécsben kijött: Öster

reichische National -F,ncyclopadie-ben alió: GálizécAi czikk irója pedig, ettól ezt :

A' keresztyéni tudoraányról való rövid könyvecske Gálszétsi F,stvan mestertül, 153 Ib.

Krakkóban nyomatottnak. De hogy Székely munkáját kik tevék 1538ra lásd : itt a'

3í)2d. lapon. 'S Gálszécsiét is 1538ra jegyzé Bod Péter, Sándor István, Horányi 's

ez után Rartholomaeides János László (L. Memoriae Vngarorum 'gui in tniveriitaie

Viltbergenti iludía eonßrmarnnt . . . Petthini 1817. pag. 10.) ki , Vittenbergában

járttát is I532rol emliti Szathmár-Németi Mihály 1521 éve eilen, mellyet en e' ko-

tetben a'Kinizsyné imádságai elûtti XlXd. lapon azért vevék fel, mivel Szathmár-Né

meti Mihályt még 1675b. Gálszécsirul bizonyosat tudhatónak hittem. 1532b. talán

niásod ízben fordula meg ott? 's Bartholomaeides barátom adatai is csak 1555 ota

bizonyosabbak. F,llcnben Tóth Ferencz idézett munkájának 35d. lapja Gálszécsi' e*

konyvecskéjét 1538b. Krakkóban mátod izben kinyomatottnak j'egyzi meg; л' Reg«,

itrum Burtat Cracoviensii Hungarorum. 40d. lapján pedig Stephanus de Galzeech

1526b. találtatik Krakkóban 's vele egyszcrsmind akkor Johannes Silvester de Zy-

nyenvaralya. Illy kétséget a' konyvnek enszemmel látása üzne el , de hol van az ?

VEGYES R. И. IRATOK. d
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Szpclicii \ i catalogugai nem mutatjak ; azon példanynak , melly Jankovics Mikloetol

ment a* n. muzeuiuba, gem eleje gem rege nines meg, miként maga monda nekem,

tudakozásomra , 1840b. Aug. l Od. L. még: Budai Egaiág M. orszúg hi st or. Buda

vigszavételéig , Debr. 1808. lap 73.

1535. Ozorai F.mre magyar miinkája eloszer jó k¡ e' deák czímmcl: De Christo

et eiug Ecclesia, item de Antichristo 'stb. /.. n" in. t. lársasríg kuntjvtaraban.

1537. Aug. 24rf. Gaspar es Miklós , Szentpéteri Janos szolgaji , Nagyszoinbathoz. 30.

1539.

MAGYAR NYELV LEGF.LÖSZER SZÓKONYVBEN. Nomenclatura sex lingvarnm.

Pesti Gáborlól, Bécsben . • • 394.

1538—1541. Valíalas a' szentmartoni apat cse'csenyi birloka ira'nt • • 48.

1538. Kitunobb nyom a' gyulafejérvari fùbb tanhelyrûl. Knlmáncgehi Santa

Márton , ottan kanonok, nlihnn e' tájatt redor. Majd a' reformatio tana járja mrg

lelkét *g azt birdeti Magynrországon 'я Erdclben. Calvinus es Bézának tanítványa

llosvai Benedek 1571 korül Bátori I.stván 'я Kristóf fejedelmkedésekor cpen ezen

udvari igkolában tani't , kégûbb ott pap less. A. Bod P. M. Athettá».

1538, elpuszti'tja Bebek , Tapolczán MiRkolcz mellett a' benedekesek kolosto-

rában volt iskolút „bonarum literarum domicilium" melly mar 1217—1224 küzütt

Tamas egri píispok' felugyelete alatt , oktatgata. /,. Schmitt , Epitcopi Agrien».

Tyrnav. 17C8. T. /. p. 131.

1 5 S 9.

ERDÖSI JÁNOS MAGTAR NTECVTANA. Mára'nyelv sajatsagairól, helyesirásáról, 394.

es gazdagithata'sáról. Ext nézhetjük egyszergmind 1.14.1 i.sd ном NYOMTATÁSI:

MAGYAR KÖNYVNEK, vagy legalább ollyannak , mellybcn a' magyar nyelv Magyar-

orsza'gon legelôszer kelt ki sajtó alúl. Mert, ha nem egészen úgy magyar ig,

miként l'Tili'ísi ujtegtamentoma , melly eddig azért mondaték magyarhoni elsú sajtó-

múnek nyelvfmkon , de benne, latín eléadás küzütt 88 sornyi tiszta magyar beszéd

all 's ezen kivûl majd minden lapján oliv Kok magyar gzó , hogy ez üsszesen 5—6

levélnyit künnyen teszen K is Sud rétben.

1539. October Í9d. Ka'roly Lórincz menedéket a'd Károly Sigmondnak . . • . • 21.

1539. Decemb. 20d. Majlát Istva'n, BalassR Irnre, erdeii vajdák, Kendy Ferencz

tárnok szovetsége. (Legrégibb magyar iralom a' gyulafejérvári káptalannál). Le-

nyomatta mar ugyan a' lelkes, Nagyajtai Kováce Istvún a' „Nemzeti társalkodó-

ban, 1836, Kologváratt, lid. félesztendú Mil. szám, 209—210 lap", de, nem az

eJedetinek irásmódjával, teliút hihetoen cgak mág által rigyázatlanul levett mñsolatról 32.

1539. Paksy Ka(a nríszruha'ja • . 34.

1540. Febr. I5rf. Bornemisza Benedek vicekapitány S/epcs vmegyéhez • • . • . 30.

1540. Decemb. 26rf. Majla't , Balassa, Kendy, Komis, Andra'ssy, Gere'b, Sándor,

Kachyay , Lazar , Nyujtódi szovetkezete • 37.

1541—1554. Tinódi £>ebúk a' nemzet egész honát járja he mint orgzágoe dalár,

'g urak ég alrendüek elútt honi zenejegyck szerint énekel meg elhullott vagy diada-

los hüsüket, kik a' meggzaggatott haza ügycért ncki kegeredve vivának. Igy lün
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neve : Tinódi Lantos Sebestyén. Hallóji ekként niég mélyebben veszik szivukre dalai

tárgyait, 's az ezeket hirdetó szólamhoz is melegebb lesz a' magyar elnie. Tinódi

zenejegyeit inéltán vctette le Gévay Antal mostaninkra Schmid Antal tisztitársával es

Kiesewetter udv. hadi tani'icsossal. E' maira tétel van most Nagynyujtódi Jancsó Im-

re erdélvi ndv. cancellariai titkárnál. Az ének szelleme benne , monda nekem Ge- >

vay Jul. 7d. 1840 Bécsben, saját magyart mutât. Nemzetiségnek illy felérzékcnyí-

tése mellett Lantos Sebestyén , e* troubadouri utókép , hihetûen egyszersmind na-

gyon kellemcs hangon énekelt 's élénk víg társafgó volt, azért kaptak rajta. Sze-

rettetésc a* roppant birtoku Enyingi TOrük Bálint, a' tudós Nádasdy Tamas, es

Tina /u Ferencz nyitrai puspok 's kainaranagy által, jellemzi <•' fôurak udvara'

magyar hangulatút. Iso Ferdinand elûtt Nádasdy eralegetheté , Thurzó pedig 1534.

kamaranagy (praefectus) épen egyik fuajánlója volt a' király jutalmára, /. ,"59.)</.

lap. Salidor Istrán, S'okféléje Vd. durabjának ItiOd. lapján ezt irja Isû Ferdinand-

ról 's Tinódiról ,,Ugy tetszik, hogy valahol olvastam , hogy egykor ez elótt a Tsá-

szár elott a Verseit kellett énekelnie." Toldy Ferencz így szól: „Er widmete

(Tinódi) »ein Werfe dem K. Ferdinand 1., weil dieser, wie er sich in der

Zueignung ausdrückt: sok malaszttal szeret engem, hogy külünib külöiub feje-

deliueknek, császároknak , király oknak, berczegeknek hadokat, viadaljokat, rhyth-

mus szerint, magyar nyelven, énekbe, szép nótákkal énekleni tudoni. Ob er in

dessen von seinem königlichen Schützer einige Belohnung erhielt, ist uns

nicht aufbehalten worden, ¡lundi*, der ungrischen Poesie. Erster Band. 1828.

,4. l (i. Tinódi скомсА-jának KOLOSVARDA 1554 ef¿tendobe kijütt "s a' bécsi udv.

künyvtárban levó példányában, 1823, es 1840b. Jul. 7d.cn ezen ajánlatot így lelém:

AZ IfATALMAS ES FELSBGÖS FERDINAXDUS-nac 'stb. FEL3KCÖS es kegyelmes vraill :

Niluan vagyon az Attya V r Istennec hatalmaliaga es io vol ta: hogy az halando cin-

böröket életikre nem az u erdÖmökböl, hanem az u irgalmalTagos io voltabol

kulömb külömb ayandokyual í¿erette es meglatogatta. Engömet es az Ü kegyel-

meffegeböl közzulöc ki nem hagyot femmilTe nem tot kiért adoc nagy halat U fel-

fegenec, hogy engömet1 soc iauaual fjeretöt, az többi közt oliv malaf¿tal , tudo-

manyal f^eretöt, hogy külemb kulömb feyedelmeknec Chyaf¿ároknac, Kiralyoknac

Herczegöknec hadokat, vyadalyokat, ritmus fièrent Magyar nyeluön enökbe f¿ep

notakual enökleni tudom fjörzeni. No azert felfegös . . . vram efzt gondolam, hogy

ez f^egin Magyar orf¿agba az pogan . . . miat löt foc vef^ödelmekbe . . . Cronikaba be

irnec, kiuel felsegödcec In u f¿olgalatoniat ielöntene es keduet lelnem Jstb. Kolosvar-

bol Beyt mas honac xiiij napian Vr f3Uletese vtan 1554 ef^tendöben." 'S ebbul ez

fejlik ki: Egyik embernek adja Isten ez amaz ajándokát, nekem Tinódinak ada

versiráshoz énekléshez tehetséget ; a' malaszttal gzeretés tehát Istené , nem Ferdi

nande volt.

1541.

MAGYARHONI MÁSOD SAJTÓIHÜ, SÁRVÁR UJSZIGETBEN, Erdosi ujlcstalnentoniával.

1542. Jul. 2'.b/. Horncmis/.a Benedek Szepes vmegyéhez. (Legrcgibb magyar iralom

Szepeg vmegye levéltárában) 52.

d*
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1542. Szeptemb. 14'/. Raslaviczai Halas a' bártfai biróhoz. (Legregibb magyar iralom

I, íícse sx. k. ns városa levéltárában). 51.

1543. Xa i? v Lajos pécsi egyeteme niég néniileg fennmaraittában, noha Mohács-

nál 1526b. hároiuezer tanuló ifjut ritt a' hazai fellángolódás halálra. Pécsnek S/.o-

limán által 1543beli megszállását adván ele Jstvánfly, liltr.Xl'. mar csak ezt mond-

ja ugyan: fuit etiam olim in ea gymnasium hand inceleàre, tanto juvenum

»tudiotorum concur*«, ut pauci» ante hoc 1к Пит 1543 ii/inis , duo milita eo-

rum in ea numerata fut'tte , ferantur , azonban Petrus Illicinus, esztergomi ka-

nonok, 15521). tétetett oda igazgatnvá. Wallatzfy , Сотр. р. 144—173.

1543. Mulhnoky Mihál , Magyszoinbat' biníjához 53.

1544. Május3\d. Polyánkai, Berzeviczy 'stb. Szepes vmegyéhez 54.

1544. Juniutb. Barbel Lórincz hadnagy, Kassa fóbira'ja'hoz 53.

1544. Szept. 2 lí/. Polyánkai, társival, Szepes vmegyéhez . 55.

1544? Sory Pal záloglevele. (Legrégibb magyar iralom A baúj vmegye levéltárában,

ha csakugyan 1544beli, niikent bélajstroiuozva all, inert nczethetlk 1.5!) luck is) • 56.

1545b. Szegedi Kiss István , hires reforniator mint pap é« oskolaniester a* tae-

nádi tanodában tanít, 1546b. a' czéglédi, 1548b. a* temesváriban , hová Petrovice

Pétervarnagy rítete ; 1551Ь. a' mezôturi, 15581). a' békési es tolnai tanodában. Ezen

iskolahelyeken kivül Pécsett es Veresmarton gymnasium. L. Bod M. Athtnâi, '• Tótk

Ferencx.

1545. Januar. \2d. Mimostori Szalay Oraolya, Nagyszorabat városához 57.

1545. Mart. 29d. Magy Luc/.a , Sármasági Ersehet asszonyhoz • 60.

1545. Juitius 21</. ßornemisza Benedek, Szepes vmegyehez 59.

1545. December 3d. Zay Ferencz a' kismartoni zsidóktól zálogra vos/, fel pénzt 57.

1545 elûtt Erdùdôn Szatmár vmegyében kisebb iskola , benne Kopácsi István

tüzes reformater, tanító ; 15171l. viszi ezt innen Nagybányára a' tanács, papjául ек

tanítóul, 1549b. pedig Sárospatakra hivják es megr professzornak. L. \cnteii Mih.

dominicajímak clôoeitédét '* Bod l'rter Atkenáiát Baltaráti I ¿luí Jánoi ctikkntl . 380.

15 l(¡. Májut 25d. Kcgy Keleraen, Szepes viiiegyéhez АО.

1546. Julius Í4d. Nagytúr invarosa Nagykrfllai Lókog Jánognak 61.

1548. A' reformatio országszerte felkap, miként az ezen rvlirli 5d. 6d. lOd.

12d. torvéuyczikk mutatja, mellyek küztt a' (iil. czikk Id. irszaka ezt parancsolja:

¡'racttiti. pro facultatióui ipiorum icholai frigant, in qui6ui bonat /tt terne et ve

ra religio doceatur ... A' 12d. pedig: Proeentuí monaiteriorum et clauitrorum ae

capitulant»! deiertorum . . . u/1 alendoi docloi parochoi . . . et erection em

icholarum particularium . . . coatertatur. Tehát mindenik rész tanodáiból ere-

dez ki iiiiiul inkább a' magyurúl irás. Me turtozik az 1550beli 12, 13, 16, 19<1.

czikk, ide 1552búl a' 7d. ; 1553ból a' 7.1. : 1554ból megint a' 7d.; ide as 1556-

beli 25.1.; 15ü3beli 31d. türvényczikk.

1547. Aprilii I7d. Czyre Orsébet, Snrmasa'gi ürsébethez 62.

1547. Julius l'.lil. Paksy Job lévele, batyjaboz 63.

1548. Juliut I9d. ThurzóAnna, Kisvarday Miha'lhoz (¡4.
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Jegyz, Sz. Murtón itt sajtó vétség , kell : Szcnt Margit. Minthogy pedig

S/. Margit, néhol Julius 13d. ma'sntt 19d. esik, az utani csötörtök volna

lOdike helyett 26dika is: de mivel Magyarországon Margit, Julius 13d.

tartatik, iniként a' „Temetesi beszed" melletti kalendariom mar mutatja,

hihetöbb itt is Julius lOdike.

1549.

IGAZ MAGYAR IRÁS MÓDJÁRÓL TUDOMÁNY MÁSODSZOR JO ki . . 392.

1549. njnjtatik bé Tsû Ferdinand bi/tosainak , Kassa, Lóese , Bart fa , Eperjes , Kis-

Szeben vi'iroKiik reformatiói vallástéteje , melly deák, magyar 's német nyelven ké-

gzult. L. Bod, m. Alhenas , 248d. Inji. Wallatzlcy , сонар, р. 1Л1. Létszik eb-

bôl , hogy c' varosok magyar es német polgáruak voltak, fôként pedig Kassa , Eper-

jee. 1 Л I.)bcl¡ egyezményuk 2<l. pontjából pedig iskoláikra kûlonus gondjuk. Ri-

¿ijti, Memor. Aug. Conf. T. I- p. (¡S. „Ex domiuis Senatoribus constituí debent

visitalores Sc/iolarum, singulis ciuitatibus ... ne a praeceptoribus aliquid negligatur."

1549. Polentia, Blagyay Miklós özvegye, Zay Ferenczhez Ci.

1549. Csnzy Magdolna nászruhája 65.

1549. Novemb. 'Mil. Kis Ferencz kassai városfél végrendelete 66.

1550 tajan a' Csalókuzben 300 ekklézsia valí kürül-belól reformat ¡ót. L. TulA

Ferencz, 1. 112, 229. '« 263. Ezekben megint iráetudásra tauító több iskola.

1550. Januariut \je'n. Balassa Magdolna 'stb. Nagyszombat biráihoz 68.

J550. Januar. 4\<l. Korhítkovy Orsébet Nagyszombat birájához 70.

1550. Juniut 3d. Krussith János csábragi várkapitány, Nagyszombat birájához. . 70.

1550. Mes7.nyiinsy.ky János palotai várkapitány Nagyszombat birájához .... 71.

1550. Vecse birája, esküttei , Nagyszombatnak 72.

1550. Szeptemb. V>d. Baray Miklós , Zay Ferenczhez 75.

1550. Kádas luyes valija magát Hans von Aych adóssának 77.

1550. AW. 19</. Sárossy János, Lokös Farkasnak 77.

1550. Decemb. 21d. Losonczi István Nógrád fóispána , Zay Ferenczhez .... 74.

1550. Gyalui Was László , Kállai Lókos Farkashoz 79.

1551b. adja ki Heltai Gaspar, elsû kütetét az cgész bibliának, mellyet vele

egyitt Gyulai István , Ozorai István , Vizaknai Gergely kolosvári réf. tudóg es több

más pap fordíta magyarra. Mind az ot darabja 1561-ig jott ki. L. liad l'cter m. Athe-

nát , 105. Tut k Ferencz 340—341. lap.

1551. Januar ins 24rf. Soinogyi Györgyne , Nagyszombat birájáhox 80.

1551. S/entiviíni Nagy Lns/ló , Nagyszombat birájához 81.

1551. Mtíjirs '¿l<l. Gyermekeinek Ugray István gyámokat valí 81.

1551. MI'Ijus 41 (L Josa Benedek, leköti joszagát, felvett panzert 82.

1551. Ugray István ingóinak iis.s/.cirasa 83.

1551. Jeruzsálem pusztulata, négyes rimekben 86.

1552. Januar. Mb/. Bátori Farkas es felesége marháiról jegyzet 87.

1552. Martin» 8d. Thurzó Anna, Nagyszoiubathoz 88.

1562. Dcssewfiy János , Kormendy Gáspárnak 89.
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1552. Májiu Па. Kalmar Keleinen miskolc/.i fobiró, Kassa városához .... 90.

1552. Pethó János király' pohárnoka es bíztosa, Nagyszoinbathoz 91.

1552. Paliczki Kachel végrendelete 93.

1552. Ki-laliiily Benedek Sopron városához. (Legrégibb magyar irnt sz. k. S'opron ns

városa levéltúrában , hol a' legrégiib latín oklevél 1162bol, a' jegyzókonyv pedig

1394b5l németul kezdve) 273.

1552. Illyésházy Tamas, Nagyszombat birájához 93.

1552. November. '1\<I. Berényi Bársony Balas, Linder Sebestyén i\agys/,oinbat

birájahoz 94.

1552. Decemb. 5rf. Berényi Barsony Bala's a' Nagys/.ombatiakhoz 96.

1552—1553. Kassa magyar polgárainak panasza es ke'reline, az ottani némct pol-

gárok eilen 9S.

Utnlútu errííl az olvasót, e' kutetben alió: Magyarázatokra es jegyzetekre, de

majil , kénytelen levék szólúsiiuat kovetkezíi kütetre hagynom, niiként itt л 393d.

lapon 1) alutt lévú tudósitásnúl megemlitem. Csak azt billeutem nieg itt , e' panasz-

l<-\ i-lli.il . hog/ szerínte Kussán, ekkor es elébb , magyar iskoiu volt, inik küzül,

tübbfc!e tajón néhúnyat azért jegyzek ki , inert a* nyelvünkön irliatás okait, haj-

danta gyérebben ugran^ de idétte gjakran , azokból keli merítcuünk.

1553. S/,ôlôsy János (királyi udvarnok), Kassa birájahoz , . 102.

1553. Marlins \tid. Mukay Péter nienedéke, bogy Kassa'tnl 100 forintot felvett. . 103.

1553. Mujas 1Ы. Lykerka Joanna, Horváth Gaspar o/.vegye , Melew/.lin András

Kassa birájahoz 104.

1553. Luka Jósef megismervénye lOOmforintról, mellyet Zay Ferencztól köitsön vert 104.

E' 104d. lapon, felul , sajtóvétségül áll 1553 helyett 1545.

1553. October 21<¿.Garay Mátyás („I56$b. Roinaj Chazar profont mestereCassán")

valija magát adóssá 100 forinttal L05.

1553. Alt budai heréltpasa lévele Pallavicini Sforziához. Nines itt e' level, hnnem

csak figycltetésül említem a' CK.ÍSZ. bécsi udr. titkos levéltúrban létét. Rzt leléjott,

legrégibb magyar levélülGéray Antal lerelezú tag, miként nekem Bécsben Julius Isû-

jén 1840. azzal egyiitt monda, hogy 1553on kezdre 1566tig, türok pasáktól ott,

van tnlil) türuk level is, ritkább deák, még gyérebben olasz , német ; 1566tól

fogva pedig Musztafía budai pasa lévele! mind magyarúl vannak , 's igy tübbiekéi

1618 kündig, innen kezdve azonban mindig türükul.

1554. Nyewre Imre király szolgájának (katona) kotele/.vénye 106.

1554. Kovarcz Lorincz számadása 100 ftról 107.

1554. Bátori András orezágbiró, fóispán, Gyóni János es Vitfy Pal kapitá-

nyokhoz 110.

1554. Kassa víírosa jegyzójének esküje Щ.

1555. Apponyi István, Nagyszombattól bakót kér Щ.

1555. Julius 9d. Felfogott biróság elmarasztalása 112.

1555. Szentpetery Borbála, Xagyszombathoz 113.

1555. Ugyan az, Nagyszombat birájahoz 114.



XXVII

Lap.

1555. Sseptemb. 21d. köriil. Perényi Ferencz, Kassa birájához . ...... 116.

1555. Novemb. \ïd. v. 19rf. ? Fenesy János, Omani András, Lórántflfy János,

Kíirtf'issy Miklós egyeztetése ................. 115.

1555. Decemb. 4d. Besenyey Tamas Posón vmegyei szolgabiró, Linder Sebestyén

Nagyszombat birájának................... 116.

1555. Balassa Sigmond menedéke.................. 117.

1555. Decemb. 20d. Bebek Ferencz felelete , miért nem megyen az országgyü-

lésre Posonba....................... 118.

1555. A' Székelyek saját magyar nyelvükün irják kulun torvényeiket 's a* re-

formatiót elésegített iDobó István vajda, megerósíti. Elso ujabb ismert nyom a*

neiuzeti szólammal i'gy éléshez ... ...... ............ 340. 392.

1553 es 1556 kozott, Oláh Miklós esztergomi érsek, uj iskolát -kezd Nagy-

szombatban, 's ahhoz I. Ferdinand az 1548beli 12d. czikknél fogva 1558b. a' szép-

laki apátságot 's bényi prépostságot ajándékozza , így szólrán „Quod N. Olahus . . .

proxiiuisj istis annis . . . ludum litterarium ... .in civitate nostra Tyrnaviensi ere-

xerit. (.")(! I li. behozza Oláh Miklós a' jesuitákat akademiai tanítókul oda 's e' két

jószágot azok kapják. 1567b. kimennek e' jesuiták a' honból , 's jövedelmök me-

gint a' nszombati elébbi iskolára esik, mellyben tanítani most világi papok kezdének.

1556.

ERDÉL' ORSZÁGGYÜLÉSI TORVÍaíTEI MAGVARUL KELNEK . . . 392.

1556. Sándor, inoldvai vajda, Komis Miklóshoz ........... 273.

1556. Wragoycz János kémendi porkoláb 'stb. kotelezvénye .

1556. Májitt Ш. Csicseri Mihái gyermekeinek osztálya.......... 120."

Jegyx. E' 120d. lapon, sajtóvétségül all fenn , 1556. helyett 1510.

1556. Julius 30d. Kállay Pált es Farkast, Kállay Ferencz mint fizeté ki a' nagy-

kiílldi udvarházból................... 120.

1557. Februariiit '•'><!. Szentbenedeky János, Egry Balas várnagyok 'stb. Szorosz-

lay Benedekhe/...................... 122.

1557. Martins lid. Kálnásy Ferencz kapitány, Kassa birajához ...... 123.

1557. Vae István kassai városfél, Kassához .............. 124.

1557. Jnniíit 3d. Jószágba iklatásról tudósi'tmány , Izabella királyné aláirásával . 128.

1557. .Iniíiiis Md. Ko vetjel e n tés. Gazdag Balas es Tó'rok Imre Nagyszombat

kovetei tudósi'tják városukat a' posoni országgyülésról........ 130.

1557. Toró'k Imre követ, Nagyszombat birajához............ 132.

1557. Juliuí lid. Ko/mai Péter, terebesi várfó 'stb. Szabó Imre kassai biróh. . 133.

1557. Szeptemb. 8d. As/aló birájn, Kassa városáéhoz ........... 134.

1557. It us/, k ¡i i Dolió István, Nagymihályi Pongrácz Jánoshoz. (Szerednyei — nem,

táboráLól , miként elvétve áll, hanem — várából.) ...... , . . . 135.

1557. Was István Posón vmegye alispánja, Réchei Máténak azon vmogye szolga-

birájának . ..................... 136.

1557. Kassa külvárosa biráinak szabott eskiije............. 136.

1557. Kassai magyar czéhek szabol t eskiije .............. 137.
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1557. Kassai polgárságot nyertnek szabott eskuje 137.

1558. Martvtt 14d. Goinbos Pal , Miskolc/, bira'ja, Kassához ........ 138.

1558. Mdjut 28rf. Zoltay István F.gervara kapitanya , Zay Ferenc/.hez 139.

1558. Jimias 2ld. Homonnai Dniircili Ferencz ungi fóispan, Nagymihalyi Pon-

grácz Janoshoz Ung alispanahoz 140.

1558. J/iniiis 29</. Rebner Péter kassai követ tndósításából Kassához, muiatvá-

nyul , (nein mutât viíny il , mike'nt sajtóvétség) toredék 141.

1558. Aug. 8rf. Pekry Anna, Losonczi István ó'zvegye, Kas.su birájához. . . . 142.

1558. Aug. 16d. Szabó Mihál valija niagát adnsnak 420 forintlal 143.

1558. Székel Antnl esedezete Isó Ferdinand királyboz 144.

1558. Paksy János lévele, süvéhez (sógorához) Zay Ferenczhez 145.

1558. Szeplemb. 29i/. Levai hadnagyok es a' kosscg, Nagyva'ti Islvánhoz 'stb.. . 146.

1558. Ver Miklós aárospataki fdbiró, Kassához 14?.

Gazgató , itt sajtóvétség: keH lenni : igazgató.

1558. Telekesy luiré , Kassa bira'jához _ 144.

1558. Eszényi Csapy Eufrosina naszruha'ja 148.

1558. Pelsôczi Bebek György göinöri fóispan, Kassa birájához 149.

1568. Kgerben Vranchich Antal püspok ;¡skolút állít venenyul. „Ut autem, irá

Be'csb. Dec. 5d. , Rómába küldolljéhez , reluti deouo pariam novog iilio8 , mini

stros et sacerdotes ecclesiae ac dioecesi meae , scholam instituí, et praefeci illi dúos

bonarum artium peritos viros, praecipue vero theologiae nostrae catholicae professo-

res. Katona, T. XXUL p. 95-6.

1559. Telekesy Iinrc , Kassához 150.

1559. Janitarim 24d. Kassa es Alaghy János közötti perben, ügyvédek felelkeze'se. 151.

1559. Telekesy luiré fükapitány , Kassation 154.

1559. Februarius 25rf. Bárdy Ilona, Karancsy Gabor özvegyenek deréUmenedéke. 155.

1559. Martitts 29</. Fagyel Péter, Moré Gaspar, S/.úldsy Márton bizonyitványa,

hogy Ugray János nem hitlen a' felséghez 156.

1559. Szelestey Bernáltné es S/alay Benedekné menedéke 156.

1559. Husszain szolnoki bég körlevele 158.

1559. ('sol lay Pal, regéczi tiszttartó a' garadnni biróhoz 158.

1559. Ugyan az , a' forrai biróhoz 158.

1559. Ugyan az, ugyan nhlioz 159.

1559. Hevesi Bornemisza Benedek gynlai várnagy es kapitány, Kasstíhoz . . . 159.

1559. Eger városa birája, Kassához 160.

1559. Noi-emb. Id. Köve tj e 1 e n tés. Vendéghy Benedek es Bo/inkay Maté

Kassa küldöttei , tudósi'tják városukat 161.

1560. Julius iüd. Vinnai biró es esküttek bizonyitványa árvák orokérôl. . . . 162.

1560. 1. 2. Mezeo Fer. valija magát adóssá Lewin Marbnak Bécsben lakónak . 163—J.

1560. Szeptember \ld. Marinit Klára, néhai Geszty La'szlóné, B. Zay Ferenc/hez. 164.

1560. Drugeth Ferencz fóispan es Drugeth Ga'spár, Bánffy Anna'ho/, ... .165.
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1560. October ^d. Perényi Ferencz leköti v;í ro sá t Szikszút feleségének BebekKa-

talinának 166.

15CO. Fóiápa'ni ilélet a' Kassaiak es Czéczey örökös[ között folyt perben. . . . 167.

1560. Petneházi emberek allai elkövetett hatal inaskodás leirása 168.

1560. Dec. 1. Vriincliio.li Antal egri puspük, elnyomui törekszik az egri vitéz

rend, Eger polgárai , egri vülgy nemessége küzüttj felkapott. reformatiót. Zoltai

István 's Kátay Ferencz ottani kapitányok 'я а,' tübbiek eszküzlésére az „Egri vallás-

tétel" nyomtatasban jelen meg 1562b. Debreczenben , mint itt, legelsú sajtómú , 's

I síí Ferdinandnak nyujtatik be.

1561. adja ki Bécsben Draskovics György: Lactantius theol. munkái fordítását,

es: Igen zep kenyv az kezenseges Igaz kereztyen hytnek regysege es Igassága mel-

let manden Eretnefegek wyfaghy eilen. Mellyct az Lyriniay Vrincze ennek elewte

Ezewr eztendewuel zewrzet. L. e' kötetben 307d. lap. Az olrasóhoz irt 's általam

a' es. udr. künyvtárban Jul. 7d. 1840 Bécsben kijegyzett e' sorai : „exhibuimus li-

bellum in lingvam nostrum ñdeliter rersuiu, ut patrie prodessemus, máxime cum

ánimos nostratium in legendie ecripli» vngaricis non parum occupâtes esse videa-

mus," ezt mondathatják valahánjszor a' régi honi várak omaira vagy romaira pillan-

tunk: ott a' kékelletben tükéletes magiar nemzeti élet laka volt a' XVI. százévnek

folvtában, 's irók muukáinak olvasása, ottani urakon kezdve, minden magyar vá-

rosban is dívott. Es, megjegj-eztethetik czen sorok, miként nevezé mie'níaeí a'

magvar nyelvet, Draskovics a' cancellár, bán, puspük, kiráhi heljtartó, érsek ,

kardinal; Draskovics, a' horvát eredetü, kit anya is olivan szült, Utissenovics Anna,

Györgv barát iijvére. Egv korona' emberei , akkor! egy nemzeti szellemmel .... 382.

1561. Julius 4(1. Büky Mihály ingüinak dsszeirása 170.

1561. Nagyinihályi ¡Sándor esküje , Is6 Ferdinand mellé 171.

1562. Drugeth Ferencz fóispán, Nagyinihályi Pongrácz Ja'noshoz 172.

1562. Zay Ferencz fokapitány, Ba'nffy Sándorhoz es Ödönffy Ferenczhez. . . . 172.

1562. Zay Ferencz, Xagymihályi Pongrácz Mályáshoz es Jánoshoz 173.

1562. Julius "l'a/. Vranchich Antal egri püspok , Kassához 174.

1563. Aprilisídd. Sopron várniegye nemessége, sz. k. Sopron városrihoz . . . .176.

1563. Juiíius 20rf. Fogott birák ¡télete iXagyinihályiPongrácz János jobbágya eilen 177.

1563. Menekezöre hivó. Hegykói Mikulicli Márk, Sopron városához . . .178.

1563—1568. Pernebzy Farkas babócsai kapitány török rabjai dijainak jegyzéke . 178.

1563 d itt , tübb kapitány 's várnagy, refórmalo papot, ki mindenütt egyszers-

mind iskolatanitó 's magrarúl ¡mi es olvasni tudásra vezetü volt, fogad be 's ved

várakban királyi javakban, épen miért az 1563beli 32d. torvénrczikk illyeneket,

tisztüktíH megfosztással fenyeget. De, azon ótalom lelke Ion egyúttal rugó a' ha-

dirend által hasonlóan mind inkább magyarúl irásra, ellenkezúen Bátori vajda 's

Kinizsy bán es országbiró korával, kik gcm irni eem deákul nem tudánnk, es le-

Telczcteik deákul tétetének fel. L. Jelenle» XIV. leve'ltrirrúl , M. t. társuság

¿vkomjvei llld. holet , 104d. lap.

Л-EGTS R. M. ШАТОК. «



XXX

Lap

hó MIKSA KFRÁLY ORSZÁGLATA. 1564—1576. Octób. 12d.

1564. Janos Sigmond válatziotC király , Balassa Melchiorhoz Isö Miksa kapita'-

nyához lg|.

1564. Magóchy Gaspar egri fókapitány, Vrfrday Tstva'nhoz 182.

I 5 в 5.

VERES BALASTO!. VERBÖCZY TRIPARTITUMA JFXEN MEG MAGYARÚL

's néba'ny torvényczikk. Veres Balas, reformatiot vallo 393.

15C5. Juhász v. Melius Péter debreczeni pap 's Tisza korüli luperintendene ,

Debreczenben „Samuel es Királyok könyveit" adja ki saját fordításaként. Majd 1567b.

Szegeden az uj testamentomot. L. Bad 172 1. ц TutA , 341. /.

1565. Kapi Miklós, Kassától bakót (hóhért) kér 183.

1565. Lipolti Kec/ег Ferencz Kassatól meslert (bakót) kér 184.

1565. Oruiáni Demeter Sáros vmegye alispa'na, Kassa városához 184.

1565. Májni ...? Haszna Péter egy udrarhelye eladását valija 's levelét errúl a'

posoni kaptalanba (os/.i. Eredetijében elliibázva áll : „kereszthyarach masodnap

chotorthokon." Fgjébiránt: kcresztjárás-e az , vagy Ciriacus ? 185.

1565. Nov. 21. Is í Ferdinand, oily kikütésgel adja Bornemisza György szepesi

prépostnak ..liona claustri Lapidis Refugii" (Carthusianusok) vi probo» dnctosyue

moderafores , qui »с ho li » praeettent oleret. Wallaszky , Conspect. p. 175.

1565. November 24d. Mehmet thyhaya es Mahmud bég váczi fóharminczadosok,

Nagyszombalhoz 186.

1566. Posón vmegyében tartatott büntetü torvenyszék itélete 188.

1566. Aprilis 12rf. Per leszállíta's fogott birrfk elótt 194.

1566. Junitit !»'/. Zuleman zultán lévelo a' dñbrñczoni birákhoz. Figyeltetett Debre-

czen virosa levéltárában létére Jerney János rendes tag. 274.

1566. Jnníitt 24rf. Haditorvénys7,ék itélete 196.

1567. A' helvética confessiót 17 скрегевке^ ¡rja ala a' dehreczeni zsinatban, u.

m. váradi , érmelléki, máramarosi , makói , debreczeni, Kzatmári, bercgi, szih'igyi,

nyiri, boszürményi , nagybányai , ugocsai , túri , kéroli , zempléni , abaujvári , bor-

Rodi. L. Tóth Fertncz, 114 lap. Mind annyi helyen , iekolában irni olvasni taní-

tágra gond ébred.

1567. Gyór városa \agyszombatho/ 198.

1567. Komis Dura nrfgzruha'ja. Magy. ¿к Jegy/. ehhez a' llld. kütetb 198.

1567. Heszon temesvári pasa, Zay Fercnc/hez 200.

1567. Temetésre hivó. Zrini liona, Orszag Kristóf ö/.v. Nagyszonibathnz. . 200.

1567. Octób. 29d. Drugeth Ferenc/. ungí foisp:ín , Pongrácz Jánoshox 276.

1567. Decemb. 23</. Spáczai Márton alnádor, Tunyor János nagyszombati birónak 201.

1568. Enyingi Torok Ferencz Hunyad vmegyei fóispán, Sopron városáho/. . . 277.

1568. Urszékére hivó. Zrini liona, Orsza'g Kristóf üzvegye, Xagyszoiiibathoz 202.

1568. Baksai Anna vallomása Síín»s vmegyei szolgabiró es eskütt elólt .... 202.

1568. Szancsák Mahinud bég, Zay Ferenczhez 203.
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1569. Februar, lid, Zaraszil Jánosné , Veres Mihalynenak 204.

1569. Májut 28*/. Miskolcz varosa jegyzôkonyvének kezdete 205.

1560. Szept. 20d. Bornemisza Péter Zólyomban Balassi János' predikátora, I'oson-

ból a' nagygzombati birónak es polgároknak ir, hogy Postillája kinyomatását, mellv-

ben az evangeliomokat niegmagyarázta , valami gyûjtendô pénzzel segítsék. A' re-

formatio Nagyszombatban is átaljános es ottan iskola. Ez tetszik ki Verantz Antal

egri püspöknek ide 157 Ib. bocsátott feddményébúl is. Schmitt Epiic. agr. Tom. III.

1569. Novemb. 13d. Dobó István, Zay Ferenczhez 208.

1 569. Comoedia Balassi Mennihart arultatasarol , molí i el el szakada az Magyar

Orszagi masodic yalaztot IANOS k irait u I. Nyonitattatot Abrugybanyan ... Szekesfeyer-

unri Karadi Pal miheliebe Sxcnt Andrus hanac (i'gy) liu/.on negyedic napian. E'

Kárádi Pal , egyszersmind szerzúje is. Megismertette llurvát István, Kulcsár' Hazai

tudósításaiban 1806. Szám 48. es Tud. Gyujtemcny 1819. Vd. kotet „Az eperjesi,

abrugybányai es varasdi küuyrnyomtató muhelyekról, a* XVI. században." Jdézi Tol-

ilv Ferencz, Handb. der ungr. Poesie. Iter B. 1828. XXI—XXII. lapj. Búrebben

hozza eralékezetbe Horrát 1st van szerint, Theophaniával cgybe hasonlítva Losonczi

Farkas Lajos : Hasznos mulatságok, Pesten 1838. 1. 49—52. Ez akadott eddig ele,

mint legelsû magyar szíomú alaku dolgozás, nyomtatásban. A' dranunatizált liisz-

tóriai személyek „kozbe szólók" czínuiiel eléadatvák. Hajlam, hisztóriai színmuhez.

1569. lid. Zeliiu türük csaszar I. Miksa ni. királynak. Csak íigjeltetésul 403.

1570. Petheopolyai Thywkowyth Horváth Ferencz egri kapitány vegintézkedése . 210.

1570. Dersenyi Husinta, Szelestey Bernard ozvegyének hagyakozata 217.

1570. Jószágba vivo 's iktató nemesek nevé. Legrégibb ni. irat Borsod vmegj'énél. . 219.

1570. Zrini György gróf , Magóchy Giíspárnak 278.

1570. Alaghy Gyorgyné marhájáról (arany eziist 's egyéb holmi) jegyzet. Van Sz.

Mihál hava Isójérol , mit агга figjeltetésul teszek ide ki, hogy ezen iratok közütt

ez itt legelsíj , kelése hónapjának Szentrúl nevezésével. Azonban az , régibb. . « . 220.

1570. Báró Zay Péter jegyzései, atyja Zay Ferencz hálalos betegsége folytáról . 220.

ERDÉLBEN BÁTORI ISTVÁN VAJDA FEJEDELEMKEDIK 1571—1576. Jan. 20d.

1571. Yerbôczi tri|iartituma fordi'tását Veres Balástól , ma'sodszor Heltai Gaspar

adja ki , néiuelly megtieztítátsal. 393.

1571. Mahmud beg szolnoki helytartó, Serényi Mihñly kállói kapitánynak. . . 221.

1571. \agyszombat városa , Latkóczi Ferencznek mint jegyzôjének ha /.a t ves/en. 222.

1571. Szelestey Fer. es György közötti végezég Vas viiiegye aligpána 'stb. elótt. 223.

1571. Auguszt. 12</. Névtelen tudósítasa névtelenhez 224.

1571. Gróf Salra Eckiiu, Melyth Ferenczhez 225.

1571. Burja Farkas végrendelete, szolgabiró 's a' rajkai predikátor elótt .... 225.

1571. Balassa Andrtís, Szepes vmegyéhez 227,

1571. Bécsben Stainhofer Gaspar magyar nyelvü KAi,KNDARivM-ot nyomat,

mivel illyenért „ebtct magiar orfzagnak minden reszeiból valo emberek kertek le-

gien." Ajánl va volt „llielegdi Miklofnak , az Nemes Iftergami Captalannak Lekto-

e'
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ranak" Egieduthi Gergel áltnl , ki , ajánlatában ext monda magáról „тет (revém)

ас Crakkai Calendariomoth , hogh diakból magiar nielure forditanam." L. Stettner

György m. akml. rende» tag íttdóti'táea, Tudománylár , 1834. lid. köt. '225. 1.

Jegyezzuk meg itt, 1. Nyomatott világi naptar magyar nyelven ennél elébbi rneg

nem akadott ele, 's ez idézett ajánlatból lar szanrk is, Imgy ex volt legelsú , de hát-

ha úgy nem tiidott Kgyeduti Gergely mar elutte kijGtt másról , miként Molnár Al

bert nyelvtaniró 16lOb. Erdúsinek 1530beli magyar nyelvtanárólnem. Lt. Czwiltinger

Specimen Htingariae Iliterata«, 1711. Székely Stephanu» czikknél. 2. Adat ez

is ahhoz , miként pártela Telegdi Miklós a' magyar nyelvet, /. itt „Magyaráz. e't

Jegyzetek 342 ¡ap. 3. Taníiság a' (leak nyelvnek 1571 tájatt a/ ors/.áglmn átaljá-

nosan még nein tudúsúhoz , mert kapható rala deák kalendariom, de a' bécsi ni oni-

tatót, Magyarország minden részébúl való emberek , csak magyarért unszolák, Ч

a' deákot свиреп" bülcfz tanulo zemeliek" érték. L, Magyaráz. e't Jegyzetet,

368 lap. 4. F'gyházi kalendariom magyarul az I KHilian keKZÜlt Tatrosi másolat

elútt találtatik. L. III. kület.

1572. I. Miksii k. lévele Borneinisza Farkashoz. Csak iigyeltetesul 403.

1572. Musztafta pasa budai fóhelytartó Isu Maximilian királyhoz 228.

1572. Bódai Sara, Zoltay Istvánné, cseréjét valija be a' csornai conventaek . . 231.

1572. Krakkóból indul ki nyomtatásban Balassa Bálinttól „Beteg lelkcknek való

füves kcrtccske" 's kültúibb szárnjalattal keló dalai majd megperlik l.iinfos Sebes-

H «MI száraz dicsûségét. Más yerselók : Temesrári János Désen, Nagy Mátyás, Valkai

\ miras, Flosvai Péter, Enyedi György, 'stb. rimelgetései helyett pedig, hosók ajkain

táborokban , hajadonokén várak fokain csak a' vitéz , a' jeles tánczu , a' regény

Kzerelmu Balassa zeng. \' nyelvbecs érzet buszkül. L. Sondar, m. IcñnyvetAáz;

Sze'pltterafurai qjándék a' Tvdom. Gyüjteményhez 1821. lap. 134—143. Szent-

kuti Sándor (Dobreníei). Balassák reformatiót vallók 363.

1572. Sándor, havasalföldi Tajda, Bátori Istvánho/,. Csak figyeltetésul .... 400.

1573. Enyingi Török Ferencz ñ/.vegye, Ors/a'g Borbála , Sopron varosaho/.. . . 231.

1573. Czobor Imre nádori hivaral helytartója, \agys7.oinbathoz 232.

1573. Auguszt. 23¿. Ságliy Imre végrendelkezése 234.

1573. Iktatási tudósítma'ny 238.

1574. Nagyszombat városa három nemzetbeli lialvanosainak rendeletei .... 238.

A' 23ftd. lapon itt, fenn, 1374 helyett 1574 kell.

1574. К ere s z tel c.sr e hivó. Peréni 1st van foisp;(n , Kisva'rday Istvanho/. . • 240.

1574. Mnsztaffa budai pasa, Trantson Ja'nnsuak 241.

1574. Decemb, 29d. Gróf Sahn Julius perbe ide'/.teti Sa'ros vmegyei szolgabiróval

Kussa va'rosat 244.

1575. Debrecemben nyomtatattotKomlos Andras altal : THEOPHANIA, azaz: Is-

TKNI MKG IEI.ENES. Wy es igen szêp Conioedia a mi elso Atyainknak allapattyarol ,

es az emberi tiszteknec rendeleserül auagy gradiczarol. Szegedi Lürintz altal : ( k*

1569b. békési predikátor 's Körüs es Maros közi senior volt.) L. Hasznos mulatsá-

gok, 1838. Elsû félesztendô, Festen, 52—60. lap, Losonczi Farkas Lajos érde
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kos borebb ismertetése szerint : mert Salidor István még csak hézagosan említé ,

Sokféléje Illd. darabjának lOld. lapján , 's utána ugji Toldr. Prologusából , iskolai

examenkor, tanulók által, predikatorok , mesterek, szülék 's mus megjelcnttek

elótti eléadatása tetszik ki, 's er türténhetett mar a' sajtó liHvcii Debreczenben, ta.

lán jóval elébb njomatása événél. Az eddig „egyetlen egy példany" Farkas Lajos'

birtokúban, mcgcsonkul I Sil. lapjánál. Ebbúl is látszik azonban , mar tükélyesebb

szi'nmü alaka, 's megismertetôje azért akarja nézni „elsô magyar színjátékul."

1575. Temetésre hivó. Ruszkai Dobó Anna, Perén István özvegye, Kisvárday

Istvánhoz es Mihályhoz. Nyaláb rárából 24,").

1575. Farkas Ferencz esküje 's esküvotársaié 280.

BÁTORI KRISTÓF ERDÉLÍ FEJEDELEM 1576—1581. Május 27d.

1576. Dryk Gábor, Sopron városa polgármesteréhez, tanácsához 281.

1576. Vármegye gyülésére hivó. Völcsei Balint Sopron vm. szolgabi-

ró, Sopron városa tanácsuraihoz 282.

Isú RUDOLF KíRÁr.Y ORSZÁGLATA 1576—1600zon innen is.

1577. M eny egz ó re hivó. Thengeldi Bornemisza János, Sopron városa pol-

gármesteréhez es birájához 283.

1577. Levai gyalog hadnagyok , Erneszt ifóherczegnek 246.

1577. Musztaffa budai pasa , Erneszt fóherczegnek. 247.

1577. Mnsztaffa budai pasa , ugyan annak 248.

1577. Musztaffa budai pasa, Isó Rudolf királyhoz 249.

1577. Mahmud bég sznlnoki helytartó körparancsa 251.

1577. Visszabely/.ési perben volt felelkezés toredéke 284.

1577. Telegdi Miklós esztergomi prépost, majd pécsi puspok, velos magyarságu

sxónok' egyházi niunkái kezdenek kijuni 341 — 3-12.

1578. Menyegzóre hivó. Briberi Melyth Pal , Deregnyei Dorkóhoz. . . . 252.

1578. Musztaffa bndai paga, I. Rudolf m. kira'lyhoz 253.

1578. Erdelyi ors/.á gg y ül es г e hivó. Báthori Kristóf fejedelem, Hagyiná-

si Miklos fóispánhoz 255.

1578. Mus/tulla huilai pasa, Samaria Ferdinándnak 256.

1578. Juana 2!»</. Usali László, Jákóñ'y Katahoz , Beniczky Ferencz ozvegyéhez. 286.

1578. Julius 4d. Felelgetés hatalmaskodási perben 's fogott szernélyek itélete . . 286.

1578. Czobor Imre propalatiitus Nagyszombathoz •..• 257.

1578. Aug. Gd. Nabojszai Balog Gergely itélámester , Nagyszombathoz .... 290.

1578. Czobor Imre propalatiiHit \agyszombathoz 258.

1578. Táborba kelésre hivó. Oslffy Jakab alisprfn, Sopron városához. . . 291.

1578. Таг István felelete a' m. kir. szepesi kamaráho/. , Kassára 258.

1578. Usaly László, Jrfkófy Katahoz Beniczky Ferenc/. ozvegyéhez 292.

1578. Hatalmaskodási per, szolgabiró 's eskütt elótt es abban itélet 293.

1579. Pap luiré vcgrendelkezete posoni káptalanbeli György es Mátyás pap elótt. 297.

1 Л 70—1000. Magj-ar vergel 3k : Gosárvári Mátyás, Decsi Gaspar, Bogáti Fa-

j!«kas Miklós , Nag/ Mátyás , Borneraisza Péter , G¿ üngyösi Fabricius Gyurgy , 11
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I volai vi István, Ádámi Jánog, Enyedi Gyürgy, Szebeni Ormpruszt Kristóf 'stb. L.

Sondar Ittv.Magy. iconyvctház, Gyór, 1803. lap. 1—14.Tárgyaik: isfenes ének ,

hüsúk tettei, türidér világ, dalok, tehát részént egyházba , reszént fonókúba valók.

BÁTORI SIGMOND ERDÉL1 FEJEDELEM 1581.

1581. Bátori Istviín lengyel király a' hároiu praeseg urhoz. Csak figy eltetcsül . . 403.

1582. Iktatási tudósítmány Abaujban 298.

1582. Devecseri Choron Ja'nos fóupán, Sopron városához 299.

1582. Menyegzóre hivó. Kalmar Jánoi, Gernighhez Sopron vsa fobirájához. 300.

1582. Yármegye g y ule s re hivó. Duc/.y ¡Simón gzolgabiró a' soproni jiolgár-

meslerhez 300.

1582. Xllld. Gergely papa brevéje minden katholikus országban a' inegjavított

kalendáriom bevételét pnrancsolja , mi szcrint 1582b. Octób. 4d. helyett, 10 nap

elugrásával, egyszerre October I5d. iratik. De a' mar protestaría magyar urak in-

kább a* hibás Julianummal maradnak! 's az 1588bcli 28d. czikk szeriut egyedul a'

király tekinteteért fogadják el a' nnmm es reformatant calendarium-ot; azonban

a' régi Jnlinnnin пи-ir is nyomattatik, mert az 1599beli I. и!, czikk azt, annyiszor

mennyiszer királj által 1000 m. forintig leciidj büntetésérel tiltá. Igy mar ez idúküz-

ben (sût idébb is) a' kiszámolliatas csupán k. cancellariúból kültben bizonvosubb ,

es ott, hol, o vag}' uj szerint, kivan téve. Tüíbet erról a' UId kütelb.

1583. Mihály János végrendelkezete , a' szentpéteri predikn'tor , knplan, mester

es tanácsbellek elott 301.

1583. Decemb. 13</. Torvényee megintésról (udó«i'tninny Bátori Signiondhoz. . . 303.

1584. Martini 19(f. Tanúk valloma'sai, va'rniPgye birája (s/olgabiró) es cskütt

elott Basóék részére 304.

1585. Mcnyegzóre hivó. Réchcy István cizvegye, Sopron városahn/. .... 307.

1585. Vallomaiok, király embere 's ja'szói conventbeli elott, Magócsyék részére. 307.

1585. Gyulai Pal felelete Sibrik György levelére. Csak figyeltetésül 403.

1585. Nocemb. lid. »j kule/idariom szertul. Bi/.onyi'tmiinyok Dobó Ferencz, fóis-

pán részére, kiraly einberc 's ja'szai conventbeli elott 320.

1585. O гхег/'/tt Nov. 28. uj szert'nt Decemb. 8. Megyery Imre alispán, Sojironhoz 321.

1586. Gonczei GyOrgy predikator, Debreczpnben nyomatja ki az ujtestamen-

tomnak , Félegjházi Tainas debreczeni néhai predikator készítette ni. fordítását.

1587. Illyéshá/.y István , Nagyszombatho/ 322.

1587. Komároiii városa fennlévô jegyzûkonyvének kezdete 260.

Ittcn a' 9d. sorban, neWe es ju-jlus helyett, olvastassék : peiize es fuiïus?

(Fíísiís) miként a' 40d. laphoz tett „Hasonmñsok üsszezete" legalsó sorában látható.

1588. Tokaji k. katuarai tis/.t Nagyvati J. jelentése a' sxepesi k. kaninrához. . • 263.

1588. Gergey László, 'e Hoffman György kir. kamarai tanácsosok, Melyth Ist-

vánhoz a' szepesi kamara praefectusálioz (elnokéhez) 265.

1588. Nagy János túri fóbiró , 's eskütt birák es polgárok, Kassa városnhoz. . . 323.

1588. Tótprónay Mátyáe , B. Zay Ferenczhez 324.
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1589. Verbóczi tripartitumának fordítása T.askai Jónos által is , Veres Balas es

Heltai Gaspar példánj-ai elfogyását 's a1 magyar kiadásokon nagyon kapást mutatja . 303.

1589. A' s/epesi m. kir. kamara, Pongrácz Déneshez , Ung vmegye rovójához . 325.

1589 — 1599. Yisolyban Abaújban nyomatja ki Károlyi Gaspar két foliokötet-

ben az egész bibliát, mellyet eredetiek 's más jobb fordítások szerint tett magyarra

GünczÜD , mint reform, pap es Kassa korííli esperes. Bátori István orszúgbiró állítá

a' könyvnyomatot e' Göncz melletti falucskájába Visolyba. Segíté a' kiadást Báto-

ritól megváiva még Rákóczi Sigmond egri kapitány majd fejedelem; úgyHomonnai

István , Magócsi Gaspar 's tübb ur. Ezt 's fennebb említett magyar fordításait a'

szentirásnak nyomtatásban most még számosabb férfi es némber olvassa, mint a*

még csak kéziratban forgottnkat, kikrol Kinizsyné imádságai elutti XVIÍÍd. es lOd.

lapon áll szó. A' biblia forgató némberek лете, Ion majd: Biblias assionyok.

L. Боа Péter, M. Athena», 163. /. Lúrándfi Sutánna czitkjéíen.

1590. Verantius Faustus , Sopron varosa hoz 326.

A' „Magyarázatok es Jegyzetek" küzütt pedig erríil szó van 399.

1590. S/erdahelyi Dersfly Ferencz báró , Sopron városáho/. 327.

1591. O halenduriom tzeri/tl Februarius 5d. új tzerint 15rf. Katona hópénzt

sürgetó. Patthy tíergely, Zottel Jánoshoz, Sopron vea polgánnesteréhez 328.

1592. Ostffy Tamas ó'zvegye Csulor Kata, Sopron városához 328.

1592. Illyésházy István, Nagyszombat va'rosa'hoz 265.

1592. November 26</. Borsod vmegye büntetoszékének itélete, házasságtorésben. 266.

1593. Bódogh Ja'nos lévele Bátori Sigmondhoz. Csak figyeltetésül ...... 403.

1593. Febr. 28d. Marczallüvy Gyorgy alispán, Szelestey Adámhoz 267.

1593. Sennyei Pongrácz, Kovachóczy Farkashoz. Csak figyeltetésül ..... 403.

1593. Illyéshá/.y István , Nagyszombathoz 329.

1593. Marólhi Mihály , Sopron városahoz 330.

1593. Táborba kenyeret katonát küldetó. KáldyPéler, Sopron vsához 331.

1593. Aron moldvai fejedelem Besztercze vidékiekhez. Csak figyeltetésül . . . 400.

1594. Tompa L. udvarnok, 's Vinodoly M., tisztlartó , Sopron polgármesteréhez . 332.

1594 vajda es szckclyek kapitánya Sennyei Pongráczhoz. Csak figyeltetésfil . 403.

1595. Káldy Peter, Nagy Tamáshoz Sopron városa polgármestere'hez 332.

1596. Szebenben jott ki : Az Caius Crispas Salutiusnak két historiiíja. Elseo

L. Catilinanak . ..orszagarulasarul. Masodic.Az lugurta kiralynac . . . hadairul. Deak-

bol magyarra fordittatot. Baronyai Detsi János altal. Ugyan az, ki felebb a' XlVd,

lapon : Decius Barovius névvel említetik Bod Péter után. Baranyából tübb magyar

tudós alia ele a' XVId. százévben. Ezen clateica literaturtti fordítás csonka pél-

dányát Primóczi Sxmt mi l< lossy Aloiz ajándékozta Kazinczy Ferencznek 1814b. 't

ez megisiuerteté az F.rdélyi Muzéum HFd. füzete 176—177 lapján.

1596. Füstonként feltámadásra szólító. SzalayGáb., alispán, Sopronho/, 333.

1598. Bátori Sigmond lévele Mehmet pasához. Csak figyeltetésül • 403.

1599. A' s/.epesi k. karnara , Bedeghi Nyáry Pálho/. nagyváradi fokapilányhuz . 269.

1583—1599 Aô'xàïli. Ó tzerínl Februar. 3d. ig tzerint Februar. 13d. Budai birák :
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Lap.

Milial fi'íliini él Gaspar deák a' tobb esküttekkel , \agyszoinbatba

Ötves Inirének. (l<le tartozó „Magyarázatok ésJegyzetek" a' líld. kutetb. lesznek.) 334.

1599. A' szepesi kir. kaniara . Nyary Pálhoz fôispa'n 's fôkapita'nyho/..... 269.

1509. Ugyan аи, ugyan ahho/,.......... ......... 271.

1599. A' szepesi kir. kamara parancsa Kassn városához ......... . 271.

1599. Kutassy Ja'nos eeztergomi érsek 's kir. helytartó, Nagyszombathoz . . . 272.

leOltúl 1690 kürülig a' NEMZKT* nyelve шаг békekotésekben, tobb fejede-

lem udv. intézkedésiben , kir. heb tarto, nádor, országbiró , kamara, vármegye , con-

yent, kir. varos tiszti iratniban. Ezek búvebb eléképeléseig néhány adat . • . . 400—401.

A' XVIId. százév, MAGVAR-deák; a' XVllId. százév , DEÁK-német százév".

Hat e'tzreadrít. 1. Iskolák nyomai tübb tájról, azért rannak ide legalább rüviden ejtre, hogj fel-

csillámoljon magyar ¡rat' mikor? hol kelhetésének egyik oka, es hogy, mind inkább miért eredezett?

Tübb, volt iskolánk emli'tése vagy az eléhozottak bó eléadása , itt nem kivántaték ; egyikról - másik-

ról majd meg ott lehet egy-két szó , hol szcre van. H. Magyar künyrek küzül csak ollyat jegyzék

ki néhányat, melly a' nemzetre átaljánosan hatott, 's nyelvét vele azért becsülteté, mivel azon

nyere ismereteket. Illyen, 1. a' legelsúbb nyomtatások, 2. Egyházi iratok, 3. Torvénymunka , 4. Kôl-

tók versei, 5. Színmú. 6. Kalendariom. III. Helyszuke, lid. Ferdinand magyar hitlevelét 1G2Sbô) Aug.

1.5dikérôl, mellyet az leu kütet LXVIlld. lapja legalsóbb serai szerint e* Ildikba szándékozám tennem

a' Hid. kutetre halasztatja. IV. Szokott ly , si helyett szaraz / vagy csak s betüvel e* szavaknál :

F.rdél, Mihál, hel, Sigmond 'stb. némelly re'gibb irásmód hangoztatása e'reztete'seért élék. V. A' „Ma-

gyarazatok es Jegyzetek" kuziiet , hátul, 384d. lapon azt kérdéni : Hol volt az a' Gibárt, Chybarth,

Chybat, Gybard ? mint Kesserü Mihály püspük elóneve. Le пуошл'а állott mar azon lap, midûn Keseru

Mózes eddig theol. profesBZor nrnak Kfejervárról szíves látogatását vala szerencsém elfogadnom. Tu-

dakozásonira azt felelé, hog}' a' mai Keserü sze'kely ns család ßarotrol irja magát Háromczéken, de

Baróton fclul van: Bibarczfalva. Mar most kcrdés: nem olvasák-e Bibarcz-ot rosszúl Gibárt , Chy-

barthnak i VI. Komjáti fordításából : Fpistolae Pauli lingva hungarica donatae Az zenth Paal leueley

magyar nyeluen 1533 (/. felebb XXId. lap) kisebb Sczad , még lS23b. szedtem jegyzetekct a' es.

udv. bccsi künyvtárban , valamint akkor is, Frdûsi, Tinódi , Callus Anaxius, Draskovics' niunkáik-

ból. Olvasom , Zent Paal leueley megjclenését Budai Ésaiástól 1 532re tettnek „Magyar Orss. Ht'tí.

a' mohácsi vesztdelemlôl Buda vissxavélele'ig 1808." 89d. lapjñn, Ribini eilen irt észrevételeiben

annak említésével , hogy azokat 5, ISOGb. ^chwartner* barntüágából lata ,,a' Pesti Universitás Biblio-

thecájábann." 'S 1 532-ôt lelek Budaynak 1833beli IHd. kiadása 73d. lapján is. Ujra niegntzém mort

Pesien October Gd. 1840, Fejér Gyorgy prcpost es kanonok urral 's megint 1533-at találtam,

i'gy: A' másod level innensújén van: Ómnibus Cliristianae pietatis studiosis Hungaris Chalcographus

S. ki, ezzel végzi: Cracouie M. D. XXXIII. Tulsóján kczdetik Frangepán Katalinhoz a' magas

jellemu , szcrény Komjáti Benedek' ajánlata , mellynek bérekesztésénél ez áll : Ez leuel kewlth

nyalab varaba kyf a¿¿ony napyan . . . E¿er evth^nas harmync¿keeth e¿tendew ben. I.eghátul találta-

tik: Clarissimae Foeminae D. Katharinae a Frangapanibus &c. Hier. Viet. Typographus se conmien-

dat .... Datum Cracouie ex oflicina nostra Anno Domini Millefimo quingentcfimo trigefimo tertio

Menfe Februario. Kuldeték tehát a' ke'zirat Ugocsából Krakkóba Szeptemberben 1532, 'e megjelent

csakugyan 1533ban Februariusban. Ribini, évre nézve nem botlott, jól tevc Iív33ra Bod Péter es

Sándor István ¡s, Tóth F. hibásan 1535re. Szerkesztö.
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T \ROYSZEKI\TI TAIlTAbOIfl,

Betü* orban.

ALISPÁN, SZOLGABIRÓTÓL. 1555 Bessenyey Tamas Pozson vin. szolgabiró, Nsxombat

birájának 116</. /. — 1565. Onnáni Deiiieter sárosi alispán Kassához 184rf. /. — 1568 ,

lap. 202. — 1585. Megyery Iinre Sopron' vin. alistan Sopron városához 32Ы. /. —1596.

Szalay Gabor alispán Sopronhoz 333A /.

ALNÁDOR, Spáczai Márton, de csak saját dolgában, lásd: FÖURAK.

APÁT, PÍJSPOK lévele. 1486, Albert apáté 359«f. /.—1523 KesseráMihály püspök megbé-

kélhugával, 1. alább e' lapon: EGYEZÉS, OSZTÁLY 'stb. czimu rovatnál. — 1562.

Vranchich Antal püspó'ké Pongrácz Jánoshoz 175. /.

ASSZONYOK LEVELEZÉSEI. 1545. Szalay Orsolyáé bid. lapon. — 1545. Magy Luczáé

60rf. lap. — 1547. Czyre Orsébeté 62</. /. — 1548. Thurzó Annáé 64d. /. — 1549. Poten-

tia Blagyay M. özvegye G4d.l. — 1550. Balassa Magdolnaé 68d. /. — 1550. Korláthküvy

Orsébeté 70rf. /. — 1552. Thurzó Anna, Bátori Andrásné 88d. /. — 1553. Lykerka Joan

na 104«f. /. — 1555. Szentpétery Borbála, Zayné 113d. /. — 1555. Ugyan az 114«f. /.—-

1558. Pekry Anna, Losonczi 1st vau özvegye 142<f. /. — 1559. Bárdy Ilona /. MENE-

DÉK. — 1559. Szelestey Bernáltné /. MENEDÉK. — 1560. Marinit Klara 164«/. /. —

1569. Zaraszil Jánosné 204«?. /. — 1573. Ország Borbála 231A /. — 1592. Csutor Kata

328d. 1.

BABONA , lasd a' XLId. lapon : TARTALOM IRAT • . •

BIRÓI ITÉLET, lásd: VÁRMEGYEI TISZTSÉG.

EGYEZÉS, OSZTÁLY, SZERZÉS, MENEDÉK, GAZDASÁGI JEGYZET. 1510? 1510.

faluk adója 8d. l. — 1510. Emlékjegyzet osztályról 9d. L — 1515. Férus Ágoston , bor-

kimérésrôl 12'/. /. — 1515. Fancsikai Nagy János, bor kimérésrôl \3d.l. — 1516. Ibize-

pitési koltségek 14<f. /. — 1518— 1524. Drágñy János tárnok egyezik 16</. /. — 1520.

Drágffy János 9 for. veszen kiilcsön 29</. /. — 1523. Kesserd Mihál piispök1) megbékél

hugával 17</. /. — 1529. Ráskai Mihál, Sigmond, István szerzése 22<f. /. — 1531. Dobó

Ferencz szerzése 27d. 1. — 1539. Karoly Lôrincz nienedéke 21 d. l. — 1553 Makay Pé

ter menedéke 103rf. /. — 1553. Garay Mátyásé lOSrf. — 1554. Kovarcz Lorincz szaina-

dasal07rf. /. — 1555. Egyeztetés 115</. /. — 1559. Bárdy Ilona, Karancsy Gabor özvegye-

nek menedéke 155 lap. — 1559. Szelestey Bernáltné es Szalay Benedekné menedéke 156 /.

ELEGY TÁRGYUAK. 1500— 1505, Fohás/. a' kereszihez 7d. 1.— 1508, Atyai keservszo

8<f. /. — 1525—1530. Désy nemzetség ivadékiról jegyzet 42rf. /. — 1557 Vas István kas-

sai városfél Kassáboz 124. /. — 1559. Királyi biztosok bizonyitvanya 156</. /. — 1560.

Petneháziak hatalmaskodása lG8d. /. — 1565. Haszna Péter, udvarhelye eladását vali

ja 185</. /. — 1568. Urszékére hivó 202rf. /. — 1570. B. Zay Péter jegyzései Atyja halá-

l) E' Kesserûnek, Gibart, Chybarlh , Clujbut, Gybard melléknevére nczve toldékul jeg^zem

nieg, hogv : Gibárt hetység Abaujban Hernád folj ó niellctt van , 's igy a' 384d. Inpi kerdeBem-

re luugaiu felelek. Tétováxóvú Gürügnek hnlvsnrailiaii nein találása tett, de beszéd küzben hall-

ván kéiûbben , meglelém Fényes Hid. kütete 44d. lapjáii , meg majd a' Gürög áJtal kiadott Aba-

uj rmeg^e füldképén a' günczi júrásban , hol , Hernád partján a' szem Nagy Kttiyt't-re is esik

/. legelôl e' kiitetlien Hid. lap. Illy pótlásra, ha kell, mindig kesz leszek.
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láról 220d. /. — 1571. Névtelen todos/tasa névtelenhez 224./. — 1574. Perle idézet 244rf.

/. — 1576. Dryk Gábor Sopron városához 28Ы. /.

KRDÉLYI FEJEDELEMTÓL, VAJDÁTÓL. 1S56. Sándor, moldvai vajda1) Kornishoz 273

L —. 1578. Báthori Kristóf fejedelem Hagymási Miklóshoz 2.3 ."></. /.

ERNESZT KIR. HEUCZEGHEZ 1ROTTAK. 1577 Levai hadnagyok Erneszt foherczegnek

246d /. — 1577. Musztaffa pasa 247«/— 248d /. 2).

KSKÜSZABVÁNY, HATÓSÁGOKNÁL 'S TESTÜLETEKNEL. 1554 Kassa városa jegyzó-

jénekesküje lllrf./.— 1557. Kassa külvárosa birájáé 136.1. — Kassai magyar czéheké 137-

/. — Kassai polgu'ré 137. /. — 1561. Nagyinihályi Sándoré 171./. — 1575. Farkas Ferencz

esküje '• esküvótáreaié 280. /,3).

FALUSI RENDELKEZÉS , lásd : KFR. 'S MVÁROSI ....

FFLELKEZÉS TORVÉNY ELÓTT , lásd : ÜGYVÉDIEK.

FÓISPÁNTÓL hivatalosak , lásd : ORSZÁGBIRÓ ....

FÖURAK, NEMES.SÉG KOZLEKEDÉSE IIÁZIAKBAN. 1510. Szalkay Lászió kamarais-

pán Bánffy Ferenc/hez 9<¿ /. — 1511? IVIikó Balas, Nagymihályi Jánnshoz. 10i/. /. — 1512.

Drágffy János , Károly Istv;inhoz, 42d. 1. — 1527. Korponai Szabó János lévele 20¿. /.

153H Witéz Miklus , a' nszombati biróhoz. 28<¿ /. — 1547. Paksy Job, bátyjához,

63</. /. — 1550. Lossonczi István, Zay Ferenczhez 74d. /. — Sárossy János, Lókos Far-

kasnak 77</. /. — 1552, Dessewffy János, Korniendy Gáspárhoz 89<f. /. — 1552. Illyés-

házy Tainas , Nszombat birájához 93</. /. — 1552 , Bárson Balas ugyan ahhoz 94 —

96d. /. — 1557, Dobó István, Pongrác/. Jánoshnz 135</. /. — 1558, Paksy János,

Zay Ferenczhez H5d. /. — 1507. Spáczai Márton a' nszombnti birónak 201¿. /. —

1569. Dobó István, Zay Ferenczhez 208d. /. — 1570. Zrini Gyorgy, Magóchy Gáspár

hoz 27S</. /. — 1571. Balassa András, Szepes vmegyéhez 227//. /. — 1573. СгоЬог Ini-

re Nszombathoz 232d. 1. — 1578. Balog Gergely Nszombathoz 290<¿. 1. — 1587. Illyes-

há/.y Istv. 322rf. /. — 1588. Tútprónay M., Z»y Péterhez 324J. /. — 1590. Dersffy Fe-

rencz báró Sopron város.-íhoz '.Vilil.í. — 1592. Illycsházy István Nszninbnthnz 265</. /.

— 1593. Marczallövy Gyorgy, Szelestey Ádámhoz 267</. /. — 1593. Illyesbázy István

Nszonibathoz 329(2. /. — 1595. Káldy Péter, Soprou' polgármesteréhez 332<i. /.

GAZDASÁGI JEGYZET , lásd : EGYEZÉS.

GYÓGYSZEREK. 1416 elótti, mell baja eilen 4¿ lapon. — 1531 — 1542. tâbbféle baj eilen

46d. lap.

HADIREND INTËZKEDÉSEI. 1530—1539 Krusyth János kapitány 27rf. /. — 1540. Borneni'

isza vicekapítány 36</. /. — 1544 Barbel Lorincz, Kassa fóbirájához 53. /. — 1544 Hópénz

kérés 54r/. /. — 1544. Ugyan az 55</. /. — 1545ból uz 59d. /.— 1546ból a' 60rf. /. — 1550.

Krussith J, várkapitány 70. /. —• 1550, Mesznyánszky 7id. 1. — 1552. Kisfaludy Bene-

1) E' Sándor , mint havusalfulili vajda' lerelét 1572búl Bátori Tstrán erdélji fejedelemhez a' Hid.

kötet mutatja.

2) E' MuKztaffa budai pasától Erneszt folierczeghez 1577—1578ból a' 1 1 Id. kütetben 7 diirah lev. -I

áll. Ugvan ott Krneszt fjlierczeghez 1577b5l a' levai lovait es gyalog hailnagvoktól, eay : 's ig-

mét ahhoz 1577bjl Martonosi Ispiin Istvántól mint Dunán inneni alkapitánjtól, egy.

3) Nyitra ráriuegyei fúigpán' esküszabvánva 15S8ból , a' 1 1 id. kötetben találtató.
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dek 273./. — 1557. Kálnásy kapitány 123rf. /. — Zoltay Istv. egri kapitány 139- /. —

1558. Levai hadnagyok 146. /. — 1558. Telekesy kapitány 148 /. — 1558. Bebek György

mint kapitány 149. /.— 1559. Telekesy, 150. /. — 1559. Telekesy 154. Л1) — 1559. Bor-

nemisza kapitány 15!). /. — 1562. Zay Ferencz fókapitány 172. /. — 1562. Zay Ferencz

173rf. /. — 1558— 1563. Perneszy Farkas, babócsai kapitány 178. /. — Magóchy Gásp.

egri fókapitány 182. /. — 1566. Haditorvényszék ¡télete Vekey Ferencztol'stb. 196./. —

1568. Török Ferencz Dunán inneni kapitány, Sopron városához 277. /.

INGÓK OSSZEIRÁSA, lásd: EGYEZÉS.

IKTATÁSI (ES TÖRV. MEGINTÉSRÓL) TUDÓSÍTMÁNY. 1557. Melyth Ferencz es Já-

nos részére , Izabella királyné alái'rásával 128J. /. — 1570. Jószágba vivó 's iktató ne-

nicsck nevé 219. /. — 1573ból a' 238Л ¡apon.'— 1582ból a' 298d. /.— 1583ból a' 303./.

ITÉLÔMESTER, Balog Gcrgely, de csak saját dolgában. /. FÓURAK.

JÁNOS SIGMOND VÂLASZTOTT KIRÁLY 1564b. Balassa Melchiorhoz 181d. lap.

KÁPTALAN 'S KONVENT ELÓTTIEK, ES AZOK ÁLTALIAK. 1555, Bebek Ferencz

felelete 118rf. /. — 1561 «' 170rf. lapon, — 1572 Csere bevallásaCsornán 231rf. /. — 1579.

Fap Imre a' pozsoni káptalanbeli György pap es Mátyás pap elölt, 1. a* XLd. lapon

levó VÉGREXDELKEZET c/,imü rovatnál. — 1585 Jászai konventbeli elôtt 307 es 320 /.

KERESKEDÖK, lásd: MAGYAR KERESK .....

KERESZTSÉGRE HIVÓK, lásd: ]VIENYEKZÓRE HIVÓK.

K1RÁLYI CANCELLÁRIÁBÓL LÉVOK. 1342—1382. Isó Lajos idejebeli eskü 336. /.

1446. Hunyadi eskiije 354 /. — 1527. Tizedszedôk esküje 19 /. — 1527. Hódalateskü Isó

Ferriinandhoz 19 /"/'.

KIRÁLYHOZ FOLYAMODÁSOK , LEVELEK. 1558. Székel Antal, Isó Ferdinandhoz

144d /. — 1572 Muszlaffa pasáé Isó Miksához 228</. /. — 1577—1578 Ugyan azé Isó Ru

dolfhoz 249 es 253<¿ lap.

KIRÁLYI 'S iVÁDORI HELYTARTÓTÓL, hivatalosan. 1578 Czobor Imre nádori hely-

tartó Nszoinbathuz 257<í /.— 157.S Ugyan attól, 258d /—.1599 KutassyJános kir. hely-

tartó Nszombathoz 1ТЫ. 1.

KIRÁLYI KAMARÁTÓL, 'S AHHOZ, 1552— 1553. Kassa' magyar polgárai a' szepesi

v. posoni kamarához (vagy a' m. k. udv. cancel lariához ?) 98rf. /. — 1578. Таг István

и' szepesi kamarához 258. /. — l588.IVagyváti J. jelentése, ahhoz 263. /. — 1588. A' sze

pesi kamara' tanácsosai, annak elnokéhez 265. /. — 1589. A' szepesi karaara, Pongrácz

Déneshe/ 325. /. — 1599, Ugyan az, Nyáry Pálhoz 269. /. — Ugyan az , ahhoz 269. /.

1599. Ugyan az, megint Ñyáryhoz 271. /. — 1599. A' szepesi kamara, Kassa váro-

gához 271. /.

KIRÁLYI BIZTOS , lásd : ZÁSZLÓS UR • • • .

KIR. 'S MVÁROSI, FALUSI RENDELKEZÉS, LEVELEZET. 1403. Sajós/.péterieké 1.

/. — 1546. Nagytúr mezóvárosa , fñldesurához 61á. /. — 1550. Vecse birája esküttei,

Xszombatnak 72rf. /. — 1552. Kalmar Kelemen, miskolczi fóbiró, Kassához 90rf. /. —

1557. Aszaló birája Kassáéhoz 134./. — 1558. Combos Pal MUkolcz birája, Kassához

138rf. /. —1558. Ver Miklós sárospataki fóbiró 147d. /. — 1559. Eger birája Kassához

160. i — 1560. Vinnai biró bizonyi'tványa 162. /. — 1567. Gyór városa Nagyszombat-

1) Telekesy' tobb levelét lásd a' Illd. kotetben , ugy Zajét.
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hoz I98d. í. — 1571. \agyszombat városa házat vesz jegy/ójének. 222íf. /. — 1574.

Nszombat' három nemzetbeli hatvanosainak rendeletei 238d. /. — 1583—1599 közötti,

Budai Birák, Nszombatba Ötves Imrének 334d. /. ' )

KIRÁLY v. ORSZÁGNAGY ZÁSZLÓALJABELI SsZOLGÁK axaz: vitézló katonáktól.

1537, Gaspar es Miklós Szenlpétery' szolgái, Nszonibathoz 30d. /. — 1556, Tarnóczy

András szolgáinak kotelezvénye 119rf. /. — 1557. Báthori Gyorgy' udvarnokai, Szoroa-

lai Benedek hitének megszabadulása dolgában \1'ld /.

K.OMÁROM VÁROSA JEGYZÓKOJs YVE , láed: MISKOLCZ • • . •

KÖLTSÖN-OTALMI SZCb ETKEZET. 1539. 2) Majlát es Balassa erdélyi vajdák, 's Ken-

dy tárnok 32d. /. — 1540. Majlát, Balassa, Kcndi, Komi«, Andrássy, Geréb, Salidor,

Kachayay, Lazar, Nyujtódi 37rf. /.

KOVETJELENTÉSEK. 1557. Gazdag Balas es Török Imre, Nszomhathoz I30d. /. — Тб-

rök Irare Nszombat birájálioz 132d. /. — 1558. Rebner Péter Kassához 14Irf. /. —1559A

Yendéghy Benedek es Bo/.inkay Maté, Kassához 161. 1. ').

MAGYAR KERESKEDÓK. 1550. Kádas Illyés lid. /. - Mezeo Ferencz 1. 2. a1 163—

I64d. lapott. 4).

MENEDÉK, lásd: EGYEZÉS ....

MENYEGZÓRE, KERESZTSÉGRE , TEMETÉSRE HIVOK. 1553 Szólósey Jánosé , me-

nyegszóre 102. /. — 1563. Mikulich. Márké, inenyegz. 178. /. — 1567. Zriai Ilonáé te-

metésre 200. /. — 1574. Peréni Istvántól keresztelesre 240. /. — 1575. Dobó Annáé ,

temetésre 245. /. — 1577. Borneniisza Jánosról menyegzure 283rf. /. — 1578. Melyth

Páltól menyegzóre 252. /. — 1582. Kalmar Jánosé, iiienyegzore 300<í. /. — 1585. Hyr-

nik Brigidáé, menyegzóre 307</. /.

MEZÓVÁROSOKTÓL, lásd: KIR. 'SMVÁROSb • . -

MISKOLCZ, KOMÁROM JEGVZÔKÔNYVEIXEK KEZDETE. 1569. Miskolczé 205Л /.

— 1587. Komáromé 2GOJ. /.

NÁDORI HELYTARTÓ lásd: KIRÁLYI 'S NÁDORI . . . •

NÁSZRUHÁK 'S INGÓK OSSZEIRÁSA. 1539. Paksy Katáé 34rf. /. — 1549. Csuzy Mag-

dolnáé 65. /. — 1551. Ugray Istváné 83rf. /. — 1552. Báthori Farkas es felesége iiiarhái

87rf. /. — Büky Mihályé 170. /. — 1558. Csapy Eufrosina násziubája I48rf. /. — 1567.

Komis Doráé 198. /. — 1570. Alaghy Gyórgyné marhái 220 /.

1) Liezka, Tolna, Debreczen, Czeglcd, Rima-Szombat , Verebély' lerelei a' Illd. kotetbca.

2) Hibúsan nyoraatott a' 32d. lapra Szent Tamas Apustol napján ; kell vala : esthj'n = estin ,

estén, estéjén. Az éviorban alió 'l'urtuloiusnr XXHd. lajiján pedig, hol, „esthyn'' szerint e'

gzüvetkezet kelését December 20dikára tettem , e' ezavaknál „mar . . . eJedetinek" lelék Hjtó-

botlást e' hetyett: mar, credetinek.

3) Nszombat városa országgyülcsi követeinek Fosonból 1598b. irt két jelentését I. a" Illd. kütetb.

4) JMiblossv 1st van es Bornemisza Josa ni. kereskedók adóslevelei 1575 es 1576ból a' Illd. kutetbeo

fordulnak ele. Ugy Cserniczky Illycsé , Komoróczy Jánosé 'stb. I564b.
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iNEMESSÉG KOZLEKEDÉSE , lásd : FÔURAK ....

NÉMET VEZréRTOL 'S OLLYANHOZ, 1571 Gróf Salm Eckine, Melyth Ferenezhe/.

225/Л i. — 1574. Musztaffa pasa Trautsonhoz 241 /. — 1578 «' 256rf. /. 1).

ORSZÁGBIRÓTÓL, FÓISPÁNTÓL, hivntalosan 's elegyesen. 1554 Báthori Andra's oreza'g-

biró, kir. kapitányokhoz 110//./. — 1558, DrugethFerencz ungi fñispn'n, Pongrác/. Ja'nos-

hoz 140//. l. — 1561. Ugyan az, ahhoz 172rf. /. — 1562. Vranchich Antal Kassától üve-

gést ker, I. a* XXXIXd. lapon; VÁROSOKHOZ FOLYAMODÁS czimu rovatnal.—

15G7. Drugeth Ferencz 276rf. /. .— 1582. Choron Ja'nos Sopron vm. fóispán, Sopronhoz

299rf. /.

ORSZÂG GYÜLFJSÉRE, VÁRMEGYEÉRE, székezésre 's TÁBORBA HIVÓ. 1557. Posón

vino-rye alispa'na a' szolgabirohoz 136«/./. — 1567. Sopron vm. gyiüésére 282//. /. — 1578.

F'rHelyi orsznggyülesre hivó Ba'tori Kristóftól 255rf. /. — 1578. Osthffy Jakab Sopron

vm. alispu'n , Sopron v.-irosa'lmy. , taborba kelesre 29Ы. l. — 1582. Sopron vm. s/.olga-

hiró, vmegye gyülesre Sopron v;irosa't ЗООЛ /. — 159I.Patthy Gergely Sopron vm. al-

¡spa'n, katona hópénzt sorget Sopron' polga'nnest. 328rf. /. — 1593. Káldy Peter alisprfn ,

Sopronhoz. 331//./. — 1596. Szalay Gabor alispan, Sopronhoz 333'/. /.

ORSZÁGNAGY ZÁSZLÓALJABELI SZOLGÁK, Wsd: KIRÁLY т. ...

OSZTÁLY, lásd: EGYEZÉS-

PÜSPÖKTOL LÉVÓK, la'sd: АРАТ.

REFORMÁTIÓT VALLOTT PAPOK, MINT BIZONYSÁGOK. 1528. S/tropkay János

pazdicsi prcdika'tor 21rf. lap. . 1. [a1 XLd. lapon levó ZÁLOGLEVELEK czimii rovst-

ban. — 1571 Albert, rajkai, 226 /.— 1583. Tolnai Vincze sajószenfpéteri predika'tor 303//.

lap. , 1. a' XLd. lapon : VÉGRENDELKEZET , czimü rovatnál : Miha'ly Ja'nos.

SZERJZÉS, lásd: EGYEZÉS.

SZOLGABIRÓTÓL , ШЛ: ALISPAN ее ELEGY TÁRGYUAK.

TARTALOMIRAT LATIN OKLEVELEKEN , BABONA. 1494—1500, laid о' 40</. lapon.

— 1529—1541, а' 44—46rf. /.

TÁBORBA HIVÓ, lásd: ORSZÁG GYÜLÉSÉRE.

TÁRNOKTÓL, lásd: EGYEZÉS.

TÖRÖK FÓTISZTSÉGTOL , lásd : ZULTÁN ....

TORVÉNYES MEGINTÉSRÓL, lásd: líCTATÁS.

TEMETÉSRE HIVÓ, lásd: MENYEGZÓRE, KERESZTSÉGRE . • •

UDVARI CANCELLARIAI TITKÁRTÓL, lásd: ZÁSZLÓS UR . . . .

UDVARBIRÓIELJÁRÁS, lásd: VÁRNAGYI ....

ÜGYVÉDIEK 'S FELELKEZÉS TORVÉNY ELÓTT. 1517, Pás/torGyorgynéé 15rf. /.—

1599, Kassa es Alaghy János közötti perben 151. /. — 1577, а 284Л lapon. 1578 Uealy

LHS/.IÓ, Jnkófy Katához 286. /.— 1578. Felelgetés hatalmaskodási perben 286rf. /. — 1578.

Usaly La'szló 292 /.

ZÁLOGLEVELEK. 1452, BelkenyPcterc 359/f. /. — 1515. Gochyt Jánoséll«/. /«^o«.-1516.

Nagymihályi Dénesé 14<f. /. — 1Й29. Pazdicsié 21<f. /. — 1544? Sory Palé 50Л /. —1545.

1) А' МЫ. kötetben gr. Salín F.ek lévele Nezombathos 1573ból áll.
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/ay Ferencz, zsidónak ¡id zálogot 57rf. /. — 1551. Jóga Benedek lekoti jószágát S2</./.—

1560. Frinyi Péter leköti városát Szikszót 166. /.

ZÁSZLÓSUR, KIR. BIZTOS, UDVARI CAXCELLARIAI TITKÁRTÓL. 1518—1524

es 1520 Drágffy János, lásd : EGYEZËS. 1552. Pethd János kir. pohárnok 's bíztos \agy-

szombathoz 91</. /. — 1590, Veranlius Fauetus, Sopron városához 326«/. /.

ZULTÁNTÓL, TORÖK FOTISZTSÉGTÓL. 1559, Huszain bég kch-levele 158rf. /.—1565.

Memhet thyhava Ns/.ombathoz 186 /. — 1567. Heszon pasa Zay Ferenczhe/. 200. Л —

1568, Mahmud bég, Zayhoz 203</. /. — 1571. Mahmud bég, Serényi Mihály kapitány-

hoz 221«/. /. — 1572 a' 228A ¡apon. — 1574. Musztaffa pasa Trautson Jánosnak 241. /.

1577. Mahmud bég körparancsa 251<?. /. — 1578. Musztaffa pasa Samaria Ferdinandnak

256. /. — 1566. Zulenian zultán Debreczen biráihoz 274. /.

YALLOMÁSOK. 1538—1541. a' 48<?. lapo».— 1568. Baksai Anna vallomása 202. /.— 1584.

Basóék res/ere 304. /.— 1585. Magóchyék 'slb részére 307. /. — 1583 Dobó Ferencz rc-

szére 320. /.

VAJDÁTÓL, lá«d: ERDÉLYI FEJEDELEMTÓL • • • .

VÁRMEGYE GYÜLÉSRE HIVÓ, lásd: ORSZÁG GYÜLÉSRE • . .

VÁRNAGYI, UDVARBIRÓI ELJÁRÁS. 1543. Muthnoky Mihál, Nszombatho/. 53rf. /. —

1551. S/.entiváni Nngy Láazló, Nagyszombat birájához 81//. /. — 1557. Kozmay , Bara-

nyai, Mester, Kassa' fóbirnjához 133. /. — 1559. Csoltay Pal a' garadnai, forraí biró-

hoz . 158—159rf. /. — 1594. Tompa La'szló , Sopron' polgnrmesteréhez 332</. /.

VÁROSOKHOZ FOLYAMODÁS, 1553 Lykerka Joanna Kassa biraját kéri egy vég vászna

fején'tetésére Klli/. /. — 1555. Apponyi István, Nagyszombattól bakót kér II !</./.— 1555.

Perén Ferencz Kassán szegódott kályha irant 116rf. /. — 1562 Vranchich Anlal Kassa.

tól üvegest kér. 1/i. /. — 1565. Kapi Miklns Kass.-ítol bakót kér 183. /. — 1565. Keczer

Ferencz ugyan azt 184rf. /. — 1578 , /. 290. — 1593. Maróthi Mihály Sopron városától

gerendel fát kér 330(7. /.

VÁRMEGYEI TISZTSÉG ELÓTTIEK 'S BIRÓI ITÉLET. 1555. Felfogott biróságé 112rf.

/. — 1560. Fóispáni itélet 167</./.—1563 Fogottbiráké 177./. — 1566. Biintetó torvényszéké

188d. /. — 1566. Per leszálli'tás 194rf. /. — 1571. Vége/.és Vas vmegye alispána 'stb. elótt

223«/. / 1592. Itélet, há/assa'g torésben 266. /. — 1578 Fogott személyek ¡télete 286«/.

/. — 1578. Hala! maskodási per 293rf. /.

VÁRMEGYÉTÓL. 1563. Sopron vmegye Sopron városához 176. /.

VÉGRENDELKEZET. 1591. Kis Ferenczé 66</. /. — 1551. Ugra7 btván gyámokat valí 81rf.

/. — 1552. Paliczki Rachelé 93rf. /. — 1570. Horváth Ferencz egri kapitányé 210</. /. —

1570. Dersenyi Rusintáé 2Ш. /. — 1571. Burja Farkasé 225rf. /. — 1573. Sághy Imréé

234rf. /. — 1579. Pap Imre 297rf. /. — 1583. Mihály Jánosé SOlrf. /.

VERSEK. 1489—1493. Siralomének Both J. veszedelmén 39rf. /. — 1490. Emlékdal Mátyás

k. halálára, 5rf. /. — 1490 koruli. Sz. Ln'szló királyhoz, 6rf. /.— 1529. Sz. Miklós pa

pa dicsérete, 23//. /. — 1551. Jeruzsálem pnsztulata, 85«/. /.

'stb.
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TAROYIJ REGI MAGYAR IRATOK,

HAT il IJAV, A' TÖUIII, EDDIO ЪАРРАЯГЮОТТ F.UtiMKTItlillOIj.

1542-1582.
!•» LaJOS IDEJEBELI, KIRÁLYBIRÓI VAGY RENDÓRI ESKÜ.

Ñera eredetijérol vetethetvén le, ide nem tétethetik, hanem látható e' koletben a1

„MAGYABÁZATOK ES JEGYZETEK" között, 336dik lapon.

1405.

SAJÓ SZENTPÉTERIEK VÉGEZÉSE, BORAIK KIÁRULÁSA FELÓL. ,.

Eredetije Sajó Szentpéter városáé Borsod vmegyében. Perben forogván , ismeretes lett

ügyvédek 's a' kir. udvar (curia) birái elôtt is. Megé>té ezt Jaszay Pal, lev. tag 's mind

hasonmássát vevé részének , mind az egészet lemásolá 1837. L. hasonmássát a' MAGYAUÁ-

ZATOK es JEGYZ. között , 's Jászainak ott errôl értekezését is.

My Gergeï Deak fw byro , Efkwttek es minden tanaczok polgarok, es

lakofy Saio zentpeternek. Aggiuk emlekezetre hog my eg arant valo el

vegezett tanaczbol mind ez egez Warofnak lakofynak , mind kazdagoknak

es mind fzegenieknek eg arant valo vegezefebol , illien vegezefeket auag

rendelefeketh zerzettwnk auag zerzettwnk, Melí vegezefekre az my közön-

fcges es egg arant walo akaratunkat es engedelmeflegwnket ayanliwk es

aggiuk mind feienkent, Mind az my eletwnknek iob molgiaerth , es mind

az my hatarunkban leyendo bornak be\vrfegeyerth ky ez my warafonknak

földen tere, es mcl'iiel az kegies teremtü Iftcn minket meg latogatott. Hog

foha 1. fenky my közwlönk fern penig idegen ember auag wy'dekj, idegen

földön termet auag widekj bort az my warofonkra be ne hozbaflon my kö-

zinkben hog elle vcfle, illien bwntctcs alat az kyt mayd meg ielentönk.

Hog ha penig tortennek hog walakj ez my wegezefwnknek ellene vak merô

keppen idegen bort hozandana be, kyt az \vpinceieben vetne waras hyre-

nelkAvl, es meg talalhattiuk , mindiaraft ky wonatiuk, es az waras közepeth

az fcnekcth ky vagattiiík es az bort az fülduel meg eme/tcttiwk. Ha penig az

\varos hyrenelkwl effele bort valaky itt ky aruland , mas borat annak ollian

VEGYES R. M. IUKTOK.
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araniút es arwywt amminemwaz wideky volt, ky vonatunk es az feneket

ky vagatvía az földre ontattink. Es bog ha az ky arult bornak kiuclette teb

bora nem Icyend aznak az arat igaz beczwlet zeret es annak az cmbernek

hy'ty zerét meg ertuë", mind az warafnak adni tarto/jk, Ennek felette meg

harotn gyrat kellien az byronak adnj az ky akkor byrü (tgy) leyend az Avaros va-

laztafa fzeret, minden engedelemnelkwl, Es eztendönek elöltö bort ne le-

2-dik lap. gien zabad arulnj .- J Efzt is akariíík, bog ha valakj my kö/zAvlünk, vyde-

kj bort kerefkedefnek okaiert tetoíía bord , falurul falura es varofrul varof-

ra, es eftwe kefön iut azual az borual az w hazaboz , Ebed korig az borwal

mas nap az varofbol ky menuen el aggia, ba penig reguel i\v baza wele eft-

AA'eyg ky mennien Tele , de itt ben eg zekcmvl mafra auag pinceieben ne

vetheffe effele bort. Ezt is bozza tcfzwk hog ha« ') az \vydeky bort valahol az

falukon auag varafokon ez my varofonkj gialant es neue alatt valakj el adand,

es ez dolog byzonnial rea byzonytathatik , tehat az meg mondott karban tug-

gia hog efyk, es eztendönek fordulafanak elöttö nierefegre bort foboua Ге

wyheflen , fern penig itth nc arulhaflbn. Akariuk eztes vgian azon meg mon

dott bAvntetes alatt hog fern tyzcd fern ky'lenccd bort fenky meg ne vegien,

hanë czak az ky az önnön borabol vag tyzedre vag kylencedre illenek, az

tyzedles es kylencedles elött , ha penig kwlömben czelekezik az meg mon

dott bAA'ntetesuel terhelteflek. Ennek felette miert hog az Zeremy es So-

mogy borok mindenAVt kediïefek, my fcm akariVvk meg alazytanj. Akariuk

azcrt hog valak V my közzAvlönk az meg mondatott Zeremy auag Somogy bo*

rokot vehet valahol , tehat batran be vefle pinceieben , es tarcza kys afzon

napiayg mell nap be telliefeduen. ky kczdheiTe de feilieb Iczeyet ne kezd-

hefle neg penznel. Es mind Zent Marton napig arulhafsa, mel Napig ha el

1 ) E' dolt г betii ki «an türólre az eredetiben.
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nem fogiand , tehat harmad napig az vtan ky aggia auag maganak tarcza ital-

ra. Az áralas ideien penig az meg mondott borokot egieb földön termct bor-

ual ne zaporythafifa , es kyczen altalaggal effele bornak maradekat it el ne

adhalía , de az önnön pinceieben veíTe ky menue az varofbol , auag ha ezt

ne miueli fyzeffen Az ky penig vak mcröfegbül effelet fokaig czelekezik az

fehvl meg mondott byrfaggal terhelteflek. 1 1

Hog ha penig valaky ez meg mondott Zeremy es Somogj borokat auag on- 2~dlk leTdl-

non italaual auag valakyt vele tyzteluen meg byweyt auag meg bont , tehat ,

egieb fele borual meg ne tültheíTe hanê ifmeg azon feleuel. Efiele borokot

penig haza zwkfegere zabad legien mindcnnek altalagokual vennj es zerzenj.

Ezt is hozza aggiuk hog az my borainknak sein korczomara kezdetnek fern

penig tele bornak iczeiet senky fellieb ne kezdhefle Neg penznel. Ezt is akar-

iuk hog fenky az w korczoma boraynak az arat fellieb ne vyhefle haue am-

mint elöfzör kezdi arulnj. Es hog fenky fern iert fern bort ne ar .... bane

peczetes iczeuel es pintuel. Hozza tewen eztes hog valamclí feller my közöttönk

bort akar ky arulny, harom garafsal tartozzek az az moftany hat penzwel az

eghaznak eppwlefere. Ezt my közöttönk eg arant valo akaratbol valliuk es

byzonytwk ez leuel altal hog valakj my közzwlönk ez zerzefeket meg ncm

allia , tehat az meg mondott bwntetes ala vettefiek , es hog ha ez by'rfag mi-

att meg bozzonkoduâ, valakyt közzwlönk vag byrank ot, wag efkwttinket

vag valamef tanacbeli embert es közfeg közzwl valot, kwíTebfeges auag boz-

zw bezeduel illetend erette, es ezt io byzonfagokual rea rakhattiak, tehat

az bwntetes felett az fw byronak harom gyraual tartozzek. Ez my wegeze-

fönknek emlekezetyre es eröffegere, attuk vgmond ez my lewelönket egez

warof akarattiabol az my Nag Peczetwnkwel meg eröfley twen . 1403 .
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ELÓTTI.

ORVOSI RENDELMÉNY MELL' BAJA ELLEN.

Eredetíje Nagy Gábor királyi tablai hites ügyvédnél, Festen. Arról irta le Dobren-

tei G. 1837. Egyébiránt kiadta mar birtokosa 183fib. a* Tudoni. Gyújt. VIH. kotete 33—

34d. lapján. A' doit betükkel lévdk csak mai raagyarázalok.

(olv. gytimber , fahaj v. héj.)

Э qlibet 1 lo j nehezek.

(olv. nekeze'k.)0 ;н

" I
1 И

' o

Gengber

ffahay

dragoriom

kechgchete,

diufmok

fenywmok

(olv. kectketej.)

Э qvo1 j loth, (diútmák v. mag?)

(feayômag. )

>o e

(ttállya.)

•. . i-

qjt maniplu, vnu.

Ifop

fállala

obruta
líH

chijáhaia

ítem ade ad h fíe в iiij et niel qvtum sufficit et cara vino coqvat vsqn ad '¡fuiuacon

ttie ptis et calide bibat bonu haufhím Tero et mane p octo dies tñc purcabit fibi pectd.

Ez ide, csak a' magyar szavakërt vétetett.

1446.

HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓI ESKÜJE.

Ennek sem kerülvén ele meg eredetije, itt ezen eredetiekról levettek sorában nem

allhat, mostanig. De látható e* kdtetben, a* „ MAGYARÁZATOK ES JEGTZETEK" kosott.

1486.

ALBERT, SZ. BENEDEKES APÁT1 LEVELKÉJE V. LEVELÉNEK TOREDÉKE,

TIHANYBÓL, TESTVERtíHEZ K... BÁLINT DEÁKHOZ, MÁRAMAROSBA.

Eredetije ki tudja ! hoi lappang. Azert ezt is, elékcriïlhetëseig, a* „ MAGTARÁZATOK

KS IEGTZETEK " niutatjak.
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1490.

EMLÉKDAL MÁTYÁS KIRÁLY HALÁLÁRA. 11Ь

Eredetije, с' könyv táhlája es czímlapja köze köttelett levelen: Meditationes Jonn-

MI de Turrecremaia, 'stb. Лоте, ty. cccc. ícviíj. L. MAGVARÁZATOK KS JKGYZKTKK.

Nehay walo yo mathvas kyral

fok orjagokath the bijral ¿

^

nagy dicherctw Akoron valaly •s*

o

cllenfegednek ellcnne allai .2

-a

Hatalma(fagodath yelenthed l

bechnck hog \varofath the meg venned •-

Ekes fereged oth felethcd

kyraly seked benne helheztheted

»

Nemeth orçagoth amj'korth kewanyad "a

Sent koronahoz walasthad "f"

ees nagh fok rejre haíTogatad f

magyary wraknak tystwl mynd el ojtad J _,-

Akoron the lei oly igen draga I ^

§** -Í

0 _,„ г—в" J! °

meg herwadoz oth зер zeld aga 5 *П

nem kelemethes nekj wiraga I ^

и '"

Terekechtwl nerel ayandokokath •§, g"

* ~ •§

n? pustythanad orsagokath ** ^

ne kerengethned balfa^vokath и- Ñ

ne fenegedned w chajarokath ^ J^

Igekezte wala fok orsagokra, j

ees nag hathalmas warofogra



1490.

az vizen Alo welencere

ees benne walo belch olafokra £. »

Magyar orsagnak fenes thykere iasa>*)

^ ** ce A 3

ces retlienetes bavnaka «s 8. g ¿j g.
'

g.

». — n
? « г

0«

numuroltaknak kees haylaka (olv. kies**} ^ a. * в С

nagh ekeflegnek ees the vvala oka fe * § ** Sf

Nagh ekeiTege thysteflegcnnek a g о- *•' |

nagh batorfaga felelmëk nek |! |_ S

otalmazoye Magar nepeknek

rettenetes lel az lengelevkne*

Kyralok kezeth lel the hatalmas

ees nagh igeknek dyadalmas (olv. ugyetnek)

neped kezeth nagy byzodalmas

legh wriftcnnel mar nngodalmas

1490

iv. «ZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ IRT LATIN HYMNUS' TOREDÉKFORDÍTÁSA.

Eredetije, ugyan ezea konyv: Medilalionet Joaum, de Turrecremata , czi'mlapja ¿8

táblája közti levelen. L. MAGYARÁZATOK es JEGYZETKK , 1490nél.

Л/. elsô level elsó lapjrfn allô deak sorzatokbol , mellyek a hymnusnak Sz.Laszlohoz

iratását nmtatjak, e/.ek kirehetôbbek: 1. . alue Bénigne Лех Ladislae. .preclara fide cum

tu fidus Iduej legy kegelmes 3 regia proles rcgum . . gen.io tuue rex

liiui bêla. 4. Tu nobis natus polonico regno celiUs datiu . . - nomie diclus Ladislaus. D.

Til cum esses tener etate eduxit Rex líela e Panonia, 'stb. A' injmd lapon van ;

Te thataroknakAvag meg tereye (olv. torojc)

magokath zagatad az ha>vrf8' . . • •

the poganoknak \vag relhonetvk

therekek mondotak fehl felelinen^A

the ky Avagdalad Az crethnekeketh



1504. 1500 ES 1505.

el zagatad myd ky gomlalad (oí v. mind)

nem wolth ydedben gonozol thcwe (olv. tero)

merth cAak hyred . .

mydenek rethektek.

Mert ygazfagnak walal byroya

az zep zyzegnek walal koronaya

the tyzthafagnak tyzta othalma

irgalmafiagnak theles kewethtye

'S alúl ezt veté az iró: Si non scripsi bene tu corrige sapienter finís.

1804.

BEZERÉDY GYÖRGY LÉVELE.
•

Kolt Hcgykon Sopron vmegyében.

Rea akadott Szalay Agosten, magy. kir. udv. cancellería! fi/.cteses practicans. Van

es megjelen az ó gydjteraényében. Ezen Bezerédy Gyorgy elesett Mohácsnál 1526b. Ott

inaradtak a' mar férjfi kom Bezerédyek valamennyien irá hozzám kerdvseimre Bezerédy

György Ц udv. tanácsos , a' dunántiili kir. tabla elnöke. Döbrentei G.

 

1300 ES 1503

* ' KÖZÖTTI?

FOHÁSZ A' KERESZTHEZ. V.

Kiirta Ddbrentei G. Paksy nemzetséghez tartozott jegyzókonyvból, mellybe némelly

emlékezetest, 's a' h;í/. dolgait illetot Paksy Pal, Lajos, luiré, Janos egyma's utánra

köretkezetten , ira. Van az most a* Kaposmérei Mérey nenuctség levéltárában Pesten.

A' lid. lapon legalul all ez :

O Dycheo. kcgelmes melthofagos kere^lh ki menden fanal vagh nemefb:

the engem meg segej hog ne haliach gonoj habillai.

Ennek felette van latinul : О crux condigna sup oinnia ligna Benigna -f~ tu me asi

gna ne inoriar morte maligna. . ^

Latszik lehat, hogy e' latiut valauu-llyik Paksy tette ki magyariil.

 



8 1506. 1508. 1510.

1506.

VI PAKSY PAL JEGYZETE.

Az említett jegysokonyv 3dik lajtján találtatik:

It. In Anno Dni Mmo Quinmo SeCto : En ky wagyhoc . p. P. emlekezem hogh

jenth marton napyan nyerthem meg . p. h. nag Buual nag Banathal , —

a' mi e/.utan jó, elrfzás miatt bizonytalan olvasatu. Egy késóbbi másolat i'gy tevc : Kv-

rem , myuel elyth emelekezem P. . . . th Istvan meg ne fogagyon w neky.

De ennek értelme nines. Tiiztán ennyi látszik: meg ne fogagyon W nckj.

1508.

VIL ATYAI KESERVSZÓ.

A' Paksyak jegyzokonyve 49dik lapjáról , Döbrentei G. 1827. Az eredeti ott, igy :

It. In feria Quinta In festo Vrbani Pape In Aurora Anno Dili Mmo Quinmo octauo Criftofe-

rus filius .E. Paulу д Pakos natas ejl , In cujus natiuitate gandiu maxim fctm totaqne

Dies IciabunJ perlranfyt It. In Anno Dhi ejidicto poCt fe-jlu Yrbani Pape feria fcda obyt

Criftoferns filius .e. Pauly 8 Pakos: In ecleila Bte marie Yginis î Bewlczke iac$t.

Ho en jerelmcs en edews • fyam Расу Cri-jloflf ymagha

A* végszó' értelmét nem lebet kivenni.

 

1510?

JEGYZÉK HÁROM FALU ADÓJA FELÓL.

Paksy nemzetség jegyzokonyvébe i'rva. Ott a' I7d. lapon.

, , nak Myndegy Modon walo Adoyok wagyon.

ez harom falvvuak It. . Adoyok ez, bogy ha zazon wolnanak egy ллт re-

zere sem adnak semyth thewbct hanem csak . 9> . 1 Mynd feyenketh agyak

ez ewtwen penzth egy wr rezere.

1510.

IX. FALU ADÓJA.

Említett jegyzôkonyvben , а' Ш. lapon. Registrnm fctum snp. Jobagôes E. Pauli de

Pakos qne in sedm diviaioncm eid auccesserunt Anno • 1 • 5—1*. A' melljr kéz
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ezt irá latinul; irla e' kovetkezôt is magyarul , 'a' 19d. lapon: Regestrü sup taxa Jo-

bagiôes ad singloru domorü vnus Anni In nevü helységben (Igy).

It . . Wagyon esthendewyglen Adoya // CC Az en resemre

it . . Sent Gergh napba Agyak megh Az ff С

•

it . . Sent Marthon napb megh az ff ^ Ez Az Thwby

Ha Mydewn oda megywnk yol keel Tharthany, hogy ha lesen Mywel.

into.
EMLÉKJEGYZET OSZTÁLYRÓL.

Bei'rva Paksy nemzetseg emlitett jegyz«5konyvebe , a' 29d. lapon.

It. In Anno Dni 1510 (:|. X - jo) enne esthendewben hosthotham

megh расу Janofal . en en ky wagyok pa£y pal en kezem yrafla ez Amen.

Ax az : ban ennyi esztenddben osztoztam meg.

1510.

SZ. IMRE KIRALY N'APJAN.

SZALKAY LÁSZLÓ DEÁK ERDÉLNEK ÉS WSNAK KAMARAISPÁ- XI.

NÁTÓL VÁLASZ, BÁNFFY FERENCZHEZ, BUDÁRÓL.

Eredetije, gróf Károlyiék levéltárában , Festen. Arról vette le Döbrentei G. 1837.

Hasonmássával együtt pedig kozlé mar Waltherr László nemzetsëgi levéltárnok', akadé-

miai levelezo tag' kiadása szerint Horvát Lstván a' Tudora. Gyiljtemény 1835. Xld. ko-

tetében, 33d. lap.

Czi'/itzcfc, kiviil- Ez Lewel adasseg Wythezlew • • • . lendew Banffy ferencznek

dobo AVramnak ees Barathomnak.

Kesenethewm ees Baradflagom wthan, En thy'sthelendew \\nm\ ees Bara-

thoro/ wevven az the kegielmed leAveleyth, az the kegielmed panasybol

megh Erthethem az the . k . Bosywflagath , ees nagh yelees karaath , kyth •

thwgva .k. hogy Igen baiiok, ezziel penijg megys muthathom,, hogy Ba-

nom ees* Nein een akarathombol wagyon/ Merth Irthani rola, dccshazy

I^lhwannak az my dolgoflbngnak ... a AVyzaknara, hogy ky, yewyeen,

VF.«; VES R. M. IRATOK. 2
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ees ez . .k. lewth' dolgoth meg Lafia, Megh latliwan az Ba^ay Bcrnaldal,

the. .k. invaden kararowl ees, Bozywflagarowu , Elegeth thetheflen, Ba-

j-ay Bernaldnak es ezcn keppen megh Irthain, Annak feletheen the . k . ked-

weeth lelye, eez. Rewl megh efmeríj the -k, hogy пещ my akarathonkbou-

\vagyon, Merth Thwgya kegielmed, hogy En az wagyok , az kynek maga-

math mon t han) , ees az my Neween magamath ayanlothom , Mert en the •

k . barathya wagyok , Ez levvcu kewlth Budan 3enth Emryhkyral napyan

Anno donii 1 5 1 °),

laslodcak 3alkay Erdelnek ees

wl'uak kamaralspannya.

Jegyzet. A' level' fenmnaradt pecsétén , liliom.

151 I?

VIZKKRF.SZT UTÁN IIARMAD VASÁU4AI«.

XII. MYKÓ BALAS LÉVELE NAGYMIHÁLYI JÁXOSHOZ.

Xagymihályi , Mikónak v. apóssa v. mostoha atyja volt.

Eredetije a' grnf Sztáray levcltárbnn Kassa'n. Kíadta onnan Ertly János hites ügy-

véd 's levéltárnok. Lemásolta Krieger Jánoa 1835. üs.s/.colvasta Döbrentei Gabor.

Czimzete kivül.

Egregio Dnio Joanni nag Myhaly Dnio ac Patri suo charissimo.

Yitezle nemes vram keg: jolgalatomat Irom mynt byzot vramnak es attyam-

nak , Touaba the keg: my'nd asjoniommal es edes giermekiduel egietembcn

egefsekteket kivanum hallanom en magain felel kedig az a/ 1 lili atom hog

mynt ketten az аззоп emberuel igen betegefek vagiunk. Kerôm azert moftan

keg: hozna 1>е, auag kedig ha keg: be nem hoz hatnays ca kertem Apaffy

Istuant keg: by'zna reaya eo en hozzam iutatna, akarnam azcrt hog arayg az

л 0

vr I^len eltetnc leime nalam es elottem, mert az asjony embernckys inaft

kellene ha it h voliia, enneke°mys kedig hog tudnam el hellyheztetny a my

kcues uagion, mas az hog 3ekólkt:dcm\"s nula nekêl, mert ennckem ith feni-

my ieuedelmem nynchen ha kedig az eöreg 3ekreniekct einem hozhatnak,
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tehat ketózek valamybe amy benne uagion es az eg ladat ky'lgie el keg:

byza keg: bator apafly i ftnan vramra es megys keg: jauat erre keg. vgian

О О О

igen kercm eörömest kedig es jiuem seront akaroin vala ha eltembe keg:

uel jembe Ichetek uala, mert igen beteges ember uagik. Tonaba/ ha keg:

be nein f'ehetue keg . ha modot talaina , bar chak ajjoniomat ed keg : met

eg keves ideyg bochatna be keg: $olhatnek vele egrel mafrol, az vr iften

tarcha meg keg: nag sok ideig mynden ¡auaj'ual , Datu ex apa nag falüa

iij Diïica Epiphaniae Ad l S ^ ^x/j

Myko Balas

Tonaba az mezcs alat nalo Jojagbol amy keues Jeuedelmet abraham Janos

ennekeom adut Ith nalam vagion kyt en meg adok mynden oraban vag

keg: iie be auag ajoniomat bochattya keg: uag eg btjzot emberedet, ky

Icezebe mondgia keg: hog agiam , keg: azert ezt ne hy'rdefse, mert az Jo-

3ag nekelys lesen keg :

181».
FEBRUARIUS 14UIKKN.

GOCHYT JANOS XVI. FORINTÉRT EGY SOLTIZ HÁZHELET AD ZÁLOGBA xill.

KENDY ISTWÁNNAK.

Eredetije, Pinczen Nógrád vinegyébea Szentimrei Gochit Károlyi nemzetség levél-

tarn'ban. Lemrfsolta Jas/.ay Pul 1836. Bécsben, hová magaval Szentimrei bas/.lii ink. udv.

cancellariai conceptualis practicans vitte.

En gochy't Janof wallom ez en lewelemnek rendy jerynt ef adom mynde-

neknek tnttara az kyknek yllik hogy ennekem adot kendy Iftwan az cn

SÜkfegemre tyzenhat foryntot tallert mel tyzenhat foryntert attam nck>"

zalogol zuha dolynaba farof warmegyebe lewen egy foltiz haz helemet

foldewel retewel erdeywel ef egyeb hoza tartozowal akar my newel ne-

•

wezteflek hogy mynd adigh byrya myg en az folo'l meg mondot tyzen hat

2*
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foryntö neky meg adorn Kynek byzonfagara attain pechtjetef lewelemet ke-

zem Irafaval meg erofytetetet. Datum In pofsefyone Sent Imre Die do

minico carnis priui uite licet Décima quarta February Anno 1515.

Idem Juhannef Guchit

manu jpria

l »tu.

XIV. FERUS ÁGOSTON HÁROM JEGYZÉKE BOR KIMÉRÉSRÓL.

Eredetijük gróf Zichyék levéltárában, Palotán, Veszpn'm vmegyében. Kiadta orinan

e/.t 's a* többi ott levo magyar iratokat gróf Zichy Miklós Döbrentei Gábornak, 'a ez ,

lemásolta 1836.

1.

1515 Janofly 3ucz Pal arult kondor ferench hozta bornak egyke 3yn bor

volt benne -{-4444 defa е&У Iczje az defa volt -j- Ichies Ichyejet arulta

3» 8 Ment kj ff -f+ 9> -I+Í/Í/Й

adot be az araban -f +6

Moft adot f 44Ф|

feruf ago^lon.

• ^^^e^^^™^^e^^

2.

1515

Janofly Such Pal arulta fent Imreh bornak egyke jynt bor volt 9 defa ,

az defa volt 18 Iczy'es Iczyet arulta 8 Ment ky -f -\-Í4Í es 5» -\~44

eczyer adot be az araban -f ф^Ы es Э> -f-

Ma$or adot ff 9 es ^> 1

Mynd megh fyzetet wol

ferus agojlon.
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3.

1515 Janofly 3ucz Pal arulta horuat Myhaltol vet bor felenek egyike зуп

bor volt tj'z defa benne Iczje Фи/j az foly az defa volt -\-S Iczyef Iczjet

arulta 9> 8 Ment kj f -biiij ^ ¿4441

Viragh seredan adot az araban be ^ . 9 .

2, adot ennekem "f /И

5 adot ennekem it V(\ "u Í4J-4J

férus ago^lon.

FAXCSIKAI NAGY JÁNOS KÉT JEGYZÉKE BOR KIMÉRÉSÉRÓL. xv-

Mindenikének eredetije gróf Zichyék leveltarnban Palotan Yeszprim vmegyében. 'S

mindenike külön gzelet papiroson. Lemásolta Döbrentei Gabor 1836.

1.

1515 Janoliy 3ycz Pal ere ..... egh kertj bort volt зуп bor bene -|-/ÍÍ

defa ez defa volt -\-vA Iczief arulta Э) ЩМ ment kj f 8 mins ^> Щм

jent My'klos nap vtan valo vafarnap adot ^ v Э» frf5

az wtan Ifmet adot -f м ..... 3» itt'Hi

Nagh Janof

fanchjkaj.

2.

1515 Janofly Suez Pal Mafjk kert bort arult ..... volt зуп bor ben

ne -fvM defa ....... Ichje az foly Iczjët arulta 9» <\M\ ment kJ f 8 mi'

nuf 5» 8 ........ kozepben adot ennekem bort ....... -f 8

Nagh Janof

fanchjkaj.

E' jionto/.ott helyckct, elkopa's miatt nein lebet az eredeliben »basai.
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1516.

XVI. JEGYZET NAGYMIHÁLYI DÉ\ES ELZÁLOGÍTÁSAIRÓL.

Eredetije, gróf Sztáray levélta'rban Kassa'ii. Kiadta onnan Ertly Jiínos hites iigyvéd

'e levéltiírnok. Lema'solta Krieger János 1835. Összeol vasta Döbrentei Gabor.

Item haty Jobbyagyas helet adot nagmihaly Dynes Quaru Intribus ^pin-

de , cepke Demeter , fyket myhal es laflo molynyak , toty ucyaba Item .

kety Pu-jlat, az Igyen nagy k\v ha/.Vnak ellenybe ky annak elottc elj

pn-flulytyak wolt. Ei egy k\v hazzath mely hazyban lakoth' Palochka

neüu lakoch . ky mind nagmihalyba tartii/xo. Es meg Ith mint az odyuar

dolga , inert annak elptte v\ allotta \volt az mint ezy lenel tartya de meg

ne neüezzy myrt vettetyk woly zalogba. Ny'eggyed fely saz forintba

aryanyba az anyanak claranak foof . . . ferencynek Marj'afy ferencynek ,

E^lyvvannanak Janofnak et. cetera. 1. 5. 16. Nyeguen hety e^lendeyben

Jary ezy Imar тоЛ.

A' s/íínink Qta'ni: Negyvenhét .... most, szavakat más kéz vetette oda, látszik ,

késóbb.

HÁZÉPÍTÉSI KOLTSÉGEK JEGYZÉKE.

Eredetije, a' Paksy nemzetség említett jegyzókonyve' 57d. lapján. A' haz épult

nevü helységben. Leinásolta Döbrentei Gabor 1837.

Item, Az kew wagonak Atham .ff. u.

It. A z hayoerth Atham .ff. xx

It. Az kewm.vefnek Atham .ff. \.^v cgy hordo Borth es egy salannath

It. wethem egy kemenche Meseeth Manny palthwl .ff. xxvij

It. In festo Bfe Margarithc virginis . . . . ez uapon wethethem samoth

Az Balas МеЛегЬе! hogy mynth Atham ymaran ew neky • 1 • 5 • 16.

It. Atham IH-D forynthoth

Borth Attham Í4i hordo\val
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oalonnatli athain 4ij

Bwzath atham ff /i fcrtallyal

1517.

PA3TOR GEÔRGNENEK MARGIT ASZONNAK ES HEDEGES PETERNENAK xvill.

FELELETY TERYEK JÁNOS ELLE\. ISy.

Eredctije gz. kir ns. Kassa városa levéltárában 979 s/,¡íiu alatt. Védelinezi magát

a' tébányi két asszony, boszorka'nysa'ggal vádollatasa eilen, Kassa biraja es tanácsa

elótt. Nem igaz mondja , hogy vizet zarart volna, vaj csinalas végett. Találta ottan

es leniasolta Ddbrentei Gábor 1835.

Tifjlölendö biro iiraní ef ncmöf tanach uraim iniuckonk ugi mint föl pö-

rö Го k nek tehhani Pafstor görginenek margit Afsoninak ef hedegöf Petör-

ncnek Ana Aloninak feleletök ez ef ennckokaert cjitaltuk urafagatok

clciben töruenire tereck janoft ennek Imar moftan ugi mint Anno 151* 7*

cstendöben ualo sent görgi nap taiaban mulot harom estendcie liogi mar

git Ajoni jnet Az kafai malombol nie gön uolt haza tchhaniban Jen en bar-

tufneual ч!е bartufnc uisatert uolt czokacrt mcrt lepcdöit felette uolt Az

malomban ef mikoron margit Asoni Az hoftatt viginel mené tanalta elöl

hedegöf Petörnet Anna Asont ef mont margit ASOU mit uijcj Anna Asoni

mond ölagi turot mctcltcm durabra ei Adniu mond iiTmct margit had la-

fam mint metelöd inert en fohha nein meteltem Anna megmutatia Az tu

rot margitnak Imarun ennek utana ugi mint ket estendö cl muluan Az

mikoron ez dolog volt teriek Janof ment tehhanban enek i ef egi estendie

multel ef Az tehhani birak ef efkötok elöt Igi soll janof bizoni kar tinek-

tök birak hogi meg nein tutjatok butotni pa$tor göginet margitot ef Az

hedegöf Petörnet Anat Az tehhaniakot inert en lattam hogi margit ef An

na keten tüzet raktanak Az hojlat ucgin Az uiz mclet ot Az honat tehha-

niban meiH-k ef ö magok keten Az ui/ben Alotank margit ef Anna ef egi
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niü-jl ui/el (Mitüztck uaiat moftanak a/ ui/ben maga fern margitnal fern

Ananal uai fern uolt ef Л/ teriek Janof mcltatlan заиага Az tehhani efköt

uraim margitot ef Anát meg Akarttak butotnia de ök uütek ez dulognak

törueni forint ualo meg latafat urafagotok eleiben inert Az ö ti$tefegököt

Az raitok tot galazatert teriek Janofnak el nein egedik ef ha Az urafago

tok türueni mutatia mi mind keten margit ef Anna teriek Janofnak nel-

uehöz felelönk

Urafagotoktol törueniet uariuk mert meg bi/onituk Az ratok tot

galafakot Jambor sömeliükel.

Jegyzet. Ti:luiny , Kassához tartozó falu S;íros vinegyében mar. Ta'volsága csak egy

kis óranyi. Az ut Ici oda Kassáról most is inaloin iiiellett vis/.i-n , tuelly Hernád vizén

közel a' városhoz van. Népe hajdan magyar volt, 's járt, mint majd reformatiót valló,

a' kassai sz. egyházba. Nem kedvezés luegszüntette azt 's lassanként eltótosodott a* falu;

néiuelly lakosának csak nevé maradott magyar. 1831b. a* cholerában holt volna ki a'

legutolsó , ki még nem tuda intuí. Igy halláin ezeket. — 'S halláni Gomür megyéje köz-

népének ma is azzal tartását, hogy: asszonyok vizet zavarnak akármelly forrásnál, 's a*

leüllepedés utáu vaj kerekedik ele.

KOZOTTI.

Xix. DRÁGFFY JÁNOS TÁRiNOK, OZVEGYTARTÁS IRÁNT EGYEZIK, N¿HAI .... Y

MÁTYÁS' MEGHAGYOTT FELESÉGÉVEL.

Eredetije Xagy Gábor kir. tablai ügyvédnél, Pesien. Levette arról Döbrentei G. 1837.

En ky wagyok Barbara АЗЗОП, y pether leyanya nyhay y

Mathvas raeg hagyoth felefyge : Thesek ylyen wallaAh, es Adok menede-

keth , En sabad. akarathom 3erenth/ ez nagíTagos Dragfiy Janofnak kyral-

nak Tharnak me-jierenek , hogy Engemeth megy ElvgV'theth mynden ygaf-

fagombwl ky Engem yletheth wolna y math vas yosagabol , g ygy

hogy Adoth nekcm ha Egy nemes Ewlejih az hoz hath haz yoba-

gy'oth az hoz santlm fewldeth Retheth es erdewth , hogy mygh az En

\vram neweth En wyfeinem Addyglan Ilyem mynth Enymeth, es ha
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holthom Thewrthynyek wagy fyrhez menek , thehath Ez nemes Ewly's

kyben Az y mathyas Jakoth, es az hath haz yobagy mynd az Zan-

tho fewldwel Rethwel es erdcwel egyethembe, neky Thystan es заЬа-

don megy salyon mynden pernel kewl , Thowaba Az En yedrwhamrwl

es elegeth Thewth , es Adok menedyketh neky wgy hogy az bely

es balj Re3emeth megh Bochatha es lia nekem holthom Thewrthy

nyek , es az y Janos Germekynek ky az En Germekemthewl az

fofy ajontwl \voliia walo : thehath az .... y .... у гезет , mynden

pernelkewl megy \уузза salyon az dragfly Janofra^ Es az ЕЛУ Germeky-

re maradekyra, Es ezekbevvl En myndeneknek Therheth ream wesem

mynd leyanyometh es egyebeketh hogy az draglïy Janofon fenky ezek-

bel ne kerefkethhelfenek , Az en ygaflagomerth merth Engemeth megh

Elegj'theth myndenekbewl.

Dragffy Janos

ma jpa.

К vs/a'iu nines kitére , 's hogy lett volna sem látható sehol. Azért vétethetik azonban

1518—1525 közöttinek, monda Nagy Gabor a' Tudom. Gyiíjtemény 1835beli VHIdik

kötete 38d. lapjan, hoi e' „vallas es menedék" lenyomtatva is all, mivel Dragffy Ja

nos 1518Ъ. lett tárnokmestcrré 's volt 1525 -tig. Midôn 1837b. Aprilis 23d. velem az ere-

detit birtokosa legnagyobb készséggcl kozlé, állitását 1525гб1 1 52 Ire nyilatkoztatta ,

min i bogy e' Drágffy János 1525b. таг teinesi grófnak ¡rat i k.

1525.

KESSEREW MIHÁL BOSNYAI PÜSPÜK 'S TESTVÉRHUGA KRISZTINA KÖZÖTT xx.

BÉKELEVÉL, KILEXCZ FOUR 'S TOBB NEMES ELÓTT. OLVASTA WERBEW-

CZI HELYTARTÓ.

Eredetijére akadott Paulányi József, mkir. udv. cancellariai concipista, 's kö/./.c

tette 1824ben Mart. 2d. a' Magyar Kurir mellett járt „Ked v e s k e do' " 18d. szamában,

mellynek akkor szerkesztóje Igaz Samuel volt. Becses gondu tisztelt megmentójénél so-

káig leven még, lema'solta Bécsben Jászay Pal, saját gyújteményébe , 's majd e' raa'sola-

lat a' magyar akadéiaia számára, nekem adta által 1834b. Az eredeti oriztetik most a'

VEGYES R. M. ШАТОК. 3
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nemzeti mnzénmban Festen, hová többel együtt Ittebei Kiss Antal, kir. udvarnok, tab-

labiró, Na dor unk ó es. kir. Fdherczegscgehez ßecsben 1833b. Decemb. 9d. költ felaján-

lâsa szerint , hazafíúlag nyujint (a. Hasonmássa'val együtt bocs;í(,'í oanan közre Horvát

István a' Tudományos Gyujt. 1836beli Xd. köteteben. Sajtó ala itt, Jdszaye ment.

Forma verborum lleconciliacionis Reuerendi domini Michaelis KelTerew Epi Bozneö.

ac Generofe domine Criftiue Sororis sue carnalis. In Nyarafapath coram Egregys Ste-

phano Werbewcz locuiuteneñ ac Magro Nicolao de mylethyncz prothonotario períbnalis

pricie Regie Maieftatis , necnô Michaele Kendereíy de Gyal Gregorio pefthyeny de niar-

thonos regio confiliario LadiFlao was de Gyalw comité coniitatus Zolnokexterioris. Jo

hanne doczy de Zeg. Gregorio de mykola. petro de Ibran, Lázaro poka de Ifthwanhaza

Jowachyn de Zenthlewryncz ac mnltig alys Nobilibus Secundo die fefti Beati martini

Epifcopi et confeiToris Anno 1. 5. 2. 3. facte, et primo forma verborum domine C'riftine.

FORMA VERBORUM DOMINE CRISTINE.

Jo Wram Ees io Bathyam , az Mynemew per, ees Indolath awagh zook

My kewzewttewnk , Wronk ew fewlfege elewth \\ol ta nak , azokerth er-

them hogy The kegelmcdnek en ream nehezfege wagy'on , Een az mykep-

pen Egyebekthwl erthethem wala, azkeppen kenyergewthem wala Wronk-

nak ew felfegenek , hogh thé kegyelmed felewl Een nekem therwenth

thethethne, de mofthan Eerthem , hogh thé kegyelmed en nekem kewthe-

1 es нот wolth, mynth en elewmbe atthak wala, Azerth kerem kegyelme-

deth, mynth yo Wramath, Ees io Bathyamath, hogy ennekem meg Bo-

chaflad az myth ebbewl en Ream nehezelthel , ees Laas engemeth Joze-

rethethwel Merth en mynden y'omath The kegyelmedthewl warom mvnth

Jo Wramthol ees yo Bath^'amthol.

Lcta p Me Werbewcziu Lociïtenent.

FORMA VERBORUM DOMINI EPISCOPI.

Jo hwgom By/onvaba, nem thwdom okath. Myerth en thé neked wgh fo-

gattam wolna, az mynth thé elewdbe atthak wolth, Merth femmy zykfe-

gem rea nem wolth, hogh en thé neked hythemre fogattam wolna, Azerth

en ees kerlek thegedeth mynth yo azzonyomoth ees yo hwgomoth, hogh
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ha my faradfagod ees kewlfeged ez dolog miath wolt , en ream eretthe ne

nehezel ? merth az myth en mywelthem az en Thyzteflegem olthalmaban

mywelthem , Innen thowa Ewremesth Lathlak mynth zerelmes athyamfy-

ath ees hwgomath.

Id Werbewczy qui fuppra. In Teftimoniñ pmiffor. in. p.

Jegyzet, Kívül: Hungaricum M. reconciliatio inter kessereo Eppum Bosnensem et

ejas sororem Xtinam kesserd. АЫЬЬ ki vagyon vakarva, de raég is olvasható ezen ido-

gen kézzel tett jegyzés : haec propria Verböczii scriptura videtur. — Csak a' bizonysag-

irás es helytartoi Lecta vagyon Werbôczy kezével. — Az oklevél' egész tartalma, XVI-

dik század ezen szakaban kôzonségesen divatozó betûkkel , 's nias kezével.

Fenn emli'tett békehely: Nyarafapath, sehol sein jó elé Görög helysoraiban , mint

még ma is meglévd helység. Nyars-Âpathi, pusztaul igen, Pest vmegyének kecskeraéti

jarásában. D. ___________________

1527.

ORSZÁGOS TIZED SZEDÓK ESKÜJE. XXI

Eredetije szabad kir. Kassa ns vá*rosa levéltárában , 1157 szám alatt. Lemásolta ott

Krieger János, 1835. Összehasonh'totta Döbrentei G. Kdlt János király udv. cancellariá-

jából Budán , b. Szaniszló piispök vértanú innepén. Onnan viíte Kassához, Szerdahelyi

Ewz János királyi rovo, hogy a' varos által segédiil választott két beszedo, e* szerint

mondja el hitét.

Iften Engem vgh segellyen, BodogAsjon, Ifthennek myndjenthy, hogh Az

mofthan meg serjeth dolgoth , Az thyzedeth Igazan be jolgalthathom , Es

Abban fenkynek nein kedwezek , fern wrnak , fern magamnak , fern Athyam-

fvanak, fern Barathomnak , hanem Igazan ky Adom, Es be jolgaltha-

thom , El nem Tykozlom , fern magamnak пет wegem , Es a ky myth ad,

Tythkon tarthom, Iften Engem wg segellyenn,

1527.

NOVEMBER 5d.

HÓDOLATESKÜ !•« FERDINAND PÁRTJÁRA. xxn

Eredetije a' pozsoni káptalannál az ligy nevczett , , protocol luirt Farkassianum" 156d.

lapján, CC alatt. Lcmasolta Döbrentei Gabor 1836. Összehasonl. Kaszay József, jegy

3*
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/o. Elinondolta 1 ")27l)cn 12 egyhaznagy, 33 ors/.agnagy es four. 1528ban egy ¡liven, 's

egy püspök; 1530b. egy four. Kiadta tigyan mar Kováchich Marton, 1. Supplem. ad Ye-

stigia Corahior. Tom. HI. Bndae 1801 pag. 123. de az elutteiu volt eredetinek helyesirá-

sához képest azon lenyomtatasba több hiba csuszott. Ezek itt kikerülvék.

En n. Efkejem elew y-flenre . az ew senth Sny'ara mynd az jentekre .

hogh felfeges feyedelmnek ferdinandos wramnak . magyarorjagnak es cheh-

orjagnak kyralyanak , аз en kegyelmes vramnak , myndenek eilen . >?elef-

ben kedeek . az ew ellenfeghy es engedetleny eilen, atalanfogwa senkyt

ki nem veven . hyw es engedelmerlesek, es аз En Ertelraem serení igaz

es Ьазпов tanachot adok my'nd a3okrol Kyket ew felfegenck meltofagara

Ьазпага avag artalmara ei'mcrendcwk Icny Ew felfeget 3orgalmatolfon es

hyven tudofia tesem az Ew yavara telyes ereymvel gondolok , gonosat El

tawo3tatom . az ew felfegenek tytok tanachat meg nem yelentem, V,lo»

Engemet ygh segelyen es i^lenek my'nd

1527.

NOVEMBER 5-DIKÚN.

xxiii. KORPOXAI SZABÓ JÁXOS LÉVELE ZÓLYOMBÓL, NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ.

Eredetije s/.abad kir. Nagyszombat us városa levéltárában. Massât vette Döbrentei

Gabor 1836.

Czimzete, kiviil. Ez leuel adêk az Nag^ Sombati bjronak ennekem Ig bjzodalmas

wramk tulajdon kezjben.

Solgalatomat ayanlom te kenek jo byro ez so En kcnek az Adorn t Шаги

hogi ennekem az fcyrwary Janos ados II. 20 es ~ 2 x. kotote magat hog

az Zo lomj fokada lomra ennekem meg kwldj az Hus foryntot ew az ел\г fa-

wat meg nem telefstete es meg nem kwlte az en Pyn/emet es ew kotote

magat hogy ha az meg hagjot napon meg nem kwldj tahat ket anywal tar-

tozjk ennek Azerth en tekñk : adorn tutara hog ennekem fern yrt fern

y'zent ezen adofagom felol , en keñek tutara adorn hogj en walahol embert
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kapok en tartom azt kedmetek warafabol ez akarl keiïk tutara adnj Iften

tar$a myg Datum Zolomjno nouembrj 5 1 5 2 7 (?) L. Hasonmások osszezete.

Sabo Janos korponay

102 8.

MAJUS IGolKAN.

PAZDICSI BALINT UJ ZÁLOGLEVELE.

XXIV

Ugy látszik Pazdicson , Zemplin vmegye homonnai járásáb.

Eredetije, greif Sztáray level tárban, Kassán. Találta ottan 's massât vetette Krieger

Jánossal , valamint ezt osszehasonlítá Dobrentei Gábor 1835. Xovenib.

En Pajdiczi Balint Yallom Az Lewelemnek rendiben hogi En vottem Az En

jo Akaro fsogor Afsonyomtul Henzeltfdy DorkoAfsonytul nemenemü fsükfse- ,

genire Z5 Magiarj forintot Azon Emberemnek fsumajara Az melljet Attam Az

Vi tez lo fsomrakj Janofs Uramnak fsogoromnak Krafsnam Vaufs Pal Nevo

Emberemre. Actum 16. May Anno 1528. Ez Jambor fzemeliek elött Stropkay

Janos elött, Pasdiczi Praedikator elütt, es Szomroky Menihárt elött.

jdem quj fsupra Pasdjczj Balint m^pria.

1539.
SZENT LUKÁCS NÀP UTAN TALÓ VASARNAP.

KÁROLY LÓRINCZ MENEDÉKET ÁD KÍROLY SIGMONDNAK. xxv

Károlban Szatmár vmegye nyíri janisaban.

Eredetije Festen a' Nagykárolyi Károlyi grófok leveltárában 2/. 319 alatt. Dobrentei ¿>л

Gábornak gróf Károlyi György ni. akademiai igazgató 'я tiszteleti tag urhoz 1838beli fo- Д^

lyamodására megnyilván e' level tár, kikereste benne Waltherr László, nemzetségi levéltár- 'S |

nok , 's m. akademiai levelezd tag. Lema'solta Kertészffy Jano.s. Ide nyomatását az erede. -o °1

ti szerint javította ki Waltherr László. Bizony/tja Dobrentei Gábor. «e^

"*
'

En К aro 1 y lewrynchy, fogadokh hytemre Thysteflegemre , hogy 33

mynemew iojagom ennekem \volna karolba, salogba Karoly Sydmonthnal,

ajrwl en ewneky menedeket adok hogy soha ast en ew tewle megh nem wal- .д |

torn, haiiem meegh kaptalanba wallom erewkewl, es en ejt senkynek nem

nmndom soha, es en pechetem allath, a hol en est walakynek mondanam ,

8 i
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hytemen Thysteflegemen maradyakh, es lewel kewlt К aro Iba sent lw-

cachy nap vtan walo weflarnap f .5.3.9 ppria manvv.

Zöld via§7. fölibe tétetett papirosra nyomatott idegen pecsét. Waltherr Lardó.

Jegyx. E' nevben itt : Karoly, nem Carolus van, hanem a' most Аяггя/y-nak mon-

dott madár, melly Molnár Albertnél, \644diki kiadásában , így all : Karoly, Nisut , потен

avis, aliai , Karvoly. A' Károly grófok czimere is, e' karol , Аагм/, karvaf, karvaly

madár. E' szó' ragasztása «gy lebete, mint: s/.em-e'/y, szeme?; lap-я/у, lapo/; sereg-e/y ;

serege? 'stb. Karon tartatott a' madár 'e Ion : kar-o/y , kar-o/. Szerketztô.sereg

1529.
SZENT BERTALAN APÓSTOL ÑAFIAN. .

xxvr. RASKAI MIHÁL, SIGMOND, ISTVAX SZERZESE ,

Páldczon, Ung vmegye kaposi járásában,

atyjukfijáról maradt jds^águkra nézve, míg abban óket megegyenesítik.

Eredetije , Zichy grófok levéltárában , Palotán Veszprém vmegyében. Találta ottan 's

lemásolta Dobrentei Gábor 1836. A' pontozott helyek elmállottak.

Mi ....... Rafkay mihal*): figrnod: es e^Vvan: vgian azon .......

Emlekezetre: hogy mi Nagiob, bekefleges meg ....... vk aniak palo-

chy katalin akarat ......... ben .............. tptpnk ilien

serze^l: hogy ez kezenf ..... iosagot: ki . . . i • ran .... azmi atian-

fíatvl maradoth: bekeíTegvel tartivk mig . . . megy ojtivk: kezptpnk: egik

fern vesen fern pëzt fern kedegi . . . nhaiat el: ezkiveven azmit psvefegivel

mint megi egenefplpnk : ajonio akaratiabul : ezmeniegzpre lagi-(lro serent tit

kelien veni: aiuik kivole egiknekis fe penzer. fe marhaiat: el né ve$pk 03-

tan ezipvedp sent mihalnap vtan azon elfp vafarnap Rafkai figmod ket atia-

fiat: vagi baratiat fogia mig aztpb atiäfiakval ketpt: ha megi egenefythe-

nek benpk io ; hanë hat ijlen igaiTagaserent : keztpnk megi ojok : kinek mi

ivt beñe aval tprien : azfogot emberek fel ne ptheflek cserzejl : ha aztpbi ne

akarnay: ciak keteys veget tehefTen beñe: Eznek erpflegere es megi aluiara

fogaduk hptpnkre es tÍ3teffegpnkre hogi megi alivk: ez felpt megi irot ser

*) Igy leljuk mar 1211bôl, Fejér , cod. dipl. T. III. Vol. I. pag. 110. „Mihal cum

filio suoMiAal, Vol. II. pag. 228, quia locus est specialis quod vulgo dicitur Wduorhe/. Azon-

ban, Vol. I. p. 156. all: locus Farkaslialowhety. Vala hát hajdanta hasonlóan szárazon

ellezô, 's lágyítva elylyezó vidék. Dunántul ma is ellezés hangzik. Szerketztô.
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zeji ha meliek meg né alana iojagaig bêle vejen : eznek erpflegere atiik eg-

mafnak pechetpnk alavalo levelet es kezpnk iraifat, ezlevel kelt Falochon

3ent bertalan ароЛо! Napian 1. 5. 2* 9.

P. H. P. H. Erneric^ de chahol

manv .g».

micha . ! . . . rafka ^prg Stephanus de Rafka

ma manu propria

figifmunduf Sçzch . .

1529.

SZ. MIKLÓS PAPA DICSÉRETE , TIZENEGYESEKBEN. XXVII.

Eredetije, könyv levelei köztt, mellyben ezek vagynak nyomtatásban : De continen-

tia Sacerdotura 1510. De sacramentis 1512. 'stb. E' könyv, a' gyöngyösi sz. ferenczeseké.

Lemasolta Frankenbarg Adolf 1837. Összehasonli'totta Döbrentei Gabor.

LAVS SANCTI NICOLAl PONTIFICIS. 1.5.2.9. ENDECASILLABON

]jcg mosth segethseg zenth miklos minekewnk ,

Kyk idnepe ... es teged tiztelwnk,

leg the zenth miklos tañólo iifyaknak

my zegedelme\vnk.

Az kyk tanofagra neuedbe adathnak,

es tanofagoth nagyon gyakorlonak.

bewnth te neuedbe el tauoztaflbnak.

zent myklos pyfpek.

Vy chuda tetelel zivvletel ez vilagra.

the fyrededbe fei alai labadra,

Zeredan penteken the anyad emleyeth

echer. efmered.

Seegen embernek harom zewz leanya

kyketh akar vala gonoz be>vre adnya,

ew zpzefegek meg maradoth vala

the kenched míja

Scentelenek teged mirraba pyfpeke.

yoleheth fokath thé mondai ellene.

az the hazadnak holoth the zewletel

Lychia Neue.
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Az the chnda teteled zenth myk los eneklem ,

raerth the hozza . . vagyon byzodalinam nekem ,

hog az nag iftennek zenth malaztya mya,

menyorzagoth vezem.

Äfagyon teged kyalthnak es teged tiztellnek.

kijkcik vizeknek habyay fenyegethnek.

kyk Dragafagba hozzad r\\ r\\ lt«Mn;k.

segethseg lezez nekyk

Chak sydo adosagath nem akarya meg adnya.

az kereztyen ember alnokfaga mya.

the oltarod elewth meg efkewek ray'tha.

hog neky meg atta

Tewre es meg öle ewteth ew zekere.

hwalloth palchy'oyabol ky omla ew penze.

kylemben ew penzeth fydo el nem vewe,

ha nem fel tamaztad.

Ime zegen emberth iften fcl tamazta.

azth az kegetlen fydo hog meg lata,

legottan iftenhez ewes meg terth vu la

kereztelkedeth vala.

IVyghatatlan ke^pen mas fydo tiztel vala.

az te keped hazaba kw falon tartya vala.

mykoron megyen vala kalmar aroyaval.

sokalomba

Inneth ew hazabol hog el megyen vala.

my'nden iozagath neked hagya vala

kemen fenyegetefth ha meg nein ewrizned

raytath tezen vala

Cli\\ (l;ikc.|j)cii neky kcncheth ew hazabol.

tolwayok ragadozak cw fokadalombol.

ha meg ywtoth vala keped le ragada

kewfal oldalarol.

Oh mel kegetlenewl teged meg verth vala,

nag veres rwhaval meg yelentel vala.

tolwayok morhayath hog ha meg nem vynnek

ewk mVnd el veznenek.
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Las mel chwda ke^pen latrok yedenek.

Sydonak morhayath ewk es mind meg vywek.

tolwayok bpnegbel legottan meg terenek,

es Jambora lewnek.

Az sijdo legottan kereztyenne lewth vala.

nekyk fegedelmel nagyal lewtel vala.

tegedeth kerewnk leg my fegedelmewnk

mynden oraba.

Mme mel igen teged tiztel vala.

heth eztendews germeknek az ew edes atya.

kyth the zenth neuedbe ew ayanloth vala,

dyakij thwdomanra

Papnak vyzen vala az germek ebedeth

zegen ember ayton kenyergeny kezde

hog ew alamifnath paptol erdemlene

iftennek neuebe

Ottan az germeknek az pap paranchola,

hog zegen embernek alamifnath, Adna,

gyorfan ew fwtamek fenkyth nem lathata

ky kpnergeth volna.

Äiag hyrtelenfegel owrdeg ewth meg foy'ta.

the zenth Myklos pyfpek fei tamaztottad vala.

ennek vtanna germek zy'we zerenth

teged tiztelth vala.

Teged eg nemes ember igen tiztel vala.

ew neky magzatoth iftentol nertel vala.

eg Aran5'os poharth ew fyaval egb . .

vinny akar vala

luya az poharba hog fva neky hozna ,

germek az tengerbe hamar vezeth vala

mené templomothoz az germeknek atya

pohart vitte vala

Fei tamaztad fyath chudalatos k сдоен.

az ew atya haromzor oltarottol efven ,

the neked az germek mafodijk poharwa . .

tizteflegeth tewen.

VKI.VKS K. M. IRATOK. 4
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Im eg kazdag ember teged tiztel vala.

hog te w nek ij f vat h atta . . vala

germek vezeth vala atya nem twgya vala,

mely varasba volna

Chak az germek akor ayanlatoth vala,

idegen kyralna . . es adatoth vala ,

gerraek vochorayan poharath tarty'a vala.

es igen fyr vala

Igen kerdy kyral germek hog mith finia,

germek kyraln . . nag fyYvvan ;ixi h mongya.

Atya zenth myklosnak rako . . templomoth

kynek ma vagijon napya.

Sirafatol germeketh kyral vg on/olva.

hog yaryon zent.. Myklos mith gondolz ew raya,

it the Jezez velem germek ragattatek

fene zelnek mya

Ez germeketh zenth myklos templomnal tette vala.

kyt ew zent neuebe atya rakatoth vala,

nag erembe akor germek attya lewth vala

halath adoth vala.

Segedelmeth t>vled zent myklos en vezek.

mikor zent neuedbe iftennek kenvergewk.

akor zenth malaztyat the nekein meg nyeryed

hog teged tiztellek

Те zenth neuedbe pechy ferench zerzette vala

kazary plebanos hog mykoron volna

Janos kyral volna kenchcs yo budaba

vigfagaba volna.

Eztendeyeth mongva revidedcn irya

mind zenth octauaya hog mikoron volna

ezer ewth zaz hwzon kylench eztendebe irna

yo kediicbe volna.

Jegyze's. Péchy Гегепся plébanos endecasillabnnt akara, 's Ion verse, 11 , 12, 13,

14, szótagu. Latin eredetije, melly 152lból, e' fordíía's elôU all illyen c/imiuel: An-

thoni Manicellj Weliterni hymns in diuu Xicnlau pont, igen is, tizenegyes, sapphói. Pé

chy nem érté e' szeli'd versnern kellemes folyamdt. Irá ó egyébiránt verse minden gora't
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csak folytaban. A* pontozott helyek, jelentik a' s/.iínak elvágatását, melly a/, iratnak e'

könyv mellé küttetésekor törtent. — K a zar, van Nógrád raegye íüleki járásában.

1550ÉS 1559

KÖZÖTTI.

KRUSYTH JÁNOS KIR. KAPITÁNY LÉVELE NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ ES XXVUI.

ESKÜTT POLGÁRIHOZ,

Korponáról Zölyom vmegyében.

Eredetije , szabad királyi Nagys/ombat ns városa levéltárában. Kijegyzette ott

1836ban Döbrentei Gabor. Leinásolta 1S37. Makláry Ferencz hites ügyvéd 's gróf Zay

Károly es. k. aranykulcsos titoknoka.

Cztmzete, kivül. Prüden: et Circumspet: Judici et Juratis C. in Tirnavia exifteñ

finis et Aiuicis honoran.

Kejenethemeth es magam ajanlafath Irom kegielmeteknek , minth Jo Vram-

nak . thowab keoniergeth ennekem ez Eotwes Jakap, miel hogj ertette wo-

na, hogy ty kegielmetek rea haragwth vona, merth hogy enne Ideig ki-

wewl Jarth wona, azérth az e\v ith kelTefe femj egieb nem león, hanem

ez hogy v«.laniy' kopiath hozzoth vala Ide keozwkbe, es amit el athatoth

benne es mindenik az Vraimnak mojlra feiebe vette el, es ezt kelleth meg

varnj, azerth kegielmetek az en Baratfagomerth miwellie ezt, hogy valamy-

be meg ne karofclhivk, merth ith es eleg karth valloth, kith en tj kegiel-

metektwl Jo newen vejek i^len tharthia meg. k. Jo egeffegben ex corpo

ra 17. marci 153. .. Joannes krufyth Capitaneas regius.

A' regen levó 153 mutatja, e' leve'lnek 1530 es 1539 között valamellyik ëvben ,

költet. A* negyedik ezáin semiuikep nern látszik.

1551.
SZENT BÁUNT NAPJÁN.

RUSZKAI DOBÓ FERENCZ SZERZÉSE ATYJAFIAIVAL, XXIX

Szernyén, Bereg vmegyében.

Eredetije Zichy grófok levéltárában. Massât vette Döbrentei Gabor 1836.

En dobo ferench Rvfkay adom emlekezethre mynden 3 en

palochy chatharinaflbnnak chaholy Imrenek Rafkay myhalnak es Rafkay
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ejUiwann hozam walo attyafywfagokerth hogh az en Igaflagom

megh erthwen palochoth az ca-flelth es inynden hoza tartozowal egVYteni-

be az my az ew refek ennekem per nelkyl megh ere^letek, theflek nekyek

Illyen \\alajlli es ser/оЛК hogh aflonyomotth migh el bekewel tartom pa-

lochbely refeben az ky neky azoftafba jwthotth wolth , ез az palochy e-jlh-

wan haza bel en harom hazatth cvnaltatok neky egh Sywthew sobath odwa-

rath kertheth be rekeJlethem , dubrokath megh bochatom mynden t he rwen -

kedew ember eilen en kewlcegemwel megh oltalmazom , es az s

adoflagath en Ryam weflem az ewth saz forintoth kyben Sennna Solymos

nala zalogba wolth, es mynden rendbely dolgokrol menedeketh adok , es

Semv Jofagotth jewendere thewlek nem perlek Sem az en ewcheym nem

perlyk, es mynden tehethfegemferenth melletck leflek as egyeb Jofagok el

Igazytafaban es , thowaba dobo eJlhwannak es domonkofnak terhyth Ryam

wefem es ez felel megh Serzeth dolgokath az kaptalanban velek megwalla-

thom , ha kedegh en ewketh ezerth perlenem es wagh az en ewcheym ezen

lewel ereyewel harom ezer forenton marag>:ak az terwenbe addegh be ne

alhaifak mynd az en evvcheymwel egyetembe nigh nem megh fize-

tem az bijro refnelkyl, kyrel attain ez en lewelemett kezem Irafawal es

pechetemwel megh jechethetl^ jerenyen kewlth senth balynth napyan 1531.

Francifcus dobo de Rvvska correcta et addita p me

manu jpria frai» dobo ¡S dobo ma {pria

Jegyze's. Ime külön magokra magyarul szer/.odtek a' világink, de a/.on bevallast,

mellyet kuplalannal akara tétetni Rnszkai Dobo Fcrencz, az egyha'/iak, latinul adák ki.

Igy divott a' nyolv, bi/iinyosiin hajdanibb korban is családi kotésekben , hol pap nein

jöve közbe. — A' pontozott helyek, elkopva'k.

1551?

1П MENTRF.MENETE Ntl'JAN.

XXX. IVÁXKA1 WITÉZ MIRLOS LÉVELE SZABÓ PETER NAGYSZOMBATI BIRÓHOZ.
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Irmelben *) , azaz, mai Ürményben, Nyitra vm. nyitrai járásáb.

Eredetije Nagyszombat ns városa levélta'rában. Kijelelte ott 1836. Döbrentei Gabor«

Lemásolta Makláry Ferencz 1837. (L. Hasonmások összezete 's: MACYAUÁZ. es JEGYZETEK.)

Czi'mzete, kiviil. Prndenti ac circuspëto viro Judici Petro Zabho a tyrnauya, dono

nöis 9fidentissirao pateat". (P. H.)

Kejenetemnek AVtanna 3olgalatomat es magam ayanlaßat Irom ty k : towaba

Irt wala en hozam scmelye jerynt az koí]ut gheorg, hogy ez el mwlt Ideben

nemykoron wytek wot el az w solgay az en ¿enamat az w hyre neky'I, es míj

helen est w megertete wot hogy az w jolgay azt cheleketek mynden kéfedelem

nekyl azon helen en hozam Jwt, wghyan akoron, es ennekem azt az kofot

ghergy ennekem meg bhesclete, hogy az w solgay el wytek az en senamat,

enghe Illet, ez Jambhor wghy'an akoron megh eleghythet, ezt en walom Jam-

bhor semelek elet az Jambhor jent elet Irmely ferenth elet es az Irmely byrak

cleth, illies ghal elet, es 333 albert elet, es az Irmely oltar mejler elet az Janus

paph elet, es az mayteny Jambor polgar elet, az magarady bhalynt elet, m}rnd

enny Jambor scmcl elet Avalom azt en, hogy engemet megh cleghytet wghy'an

akoron, imjkoron az tertent wot, entelem month ember wot, wghy^an akoron.

fartha mcgh az IJlen ty k : mynden Jawawal. Data a Irmel in die afccnfio-

nis doni 1531. (?) Nicolaus Witez alwanka fal Wa v: d: In omnibq. —

') Ilmer 's Ilmur-ra, I. Ratona, Hist. metr. eccl. Coloc. P. I. p. 327—333. Fejér, cod. dipl. T. V.

Vol. II. p, 279. „Joannes de Ilmur (alias Ilmer , Ürmény) praeposit. budensia ... de terra sna

llmur , terrain duor. aratror. rendit cuidam Gallo filio Dereszló deYasad, (al. Vasard) pro qua

tuor marcis argent! perpetuo possidendam Anno MCCLXXV. 'S Chron. Budense, ed. Podhracz-

ky p. 220—221. ¡Intents , s/.emélynévül jú ele lid. Endrének 1221beli okiratáb. Cod. dip. Тот.

III. Vol. I. pag. 320, ,,libertinos contalit, quorum nomina sunt haec: Mata, Cseba, llmerus.

Ugyan itt, Iranka is ne'r: Item Ivankae dedit rineam. Tom. IV. Vol. II. p. 363. pedig 1255b. An

dreas, filius luanka, Vol. III. p. 253." Johanes filius Ivanch de villa Vasard. Ugyan e' hvlyner

leszen , Timer, in parochia (comitatu) Nitriensi 1155bol. Tom. II. pag. 142.

1 5 2O.

SZ. EZEKIEL PROFbÍTA ÑAFIAN.

DRÁGFFY JÁXOS TÁRNOKMESTER 9 FORINTOT VESZEN KÖLCSÖN VÁRDAY

FERENCZ ERDÉLI PÜSPOKTÓL.

Erdodön, Szatmárban.
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Eredetijét Palota'n Veszprún vmegyében a' va'sonkôi gróf Zichyek levélta'ra mutalja.

Lele ott 's massât vette Dübrentei Gábor 1836. Augnsztus 12d.

En Dragffj Janos tharnok metier adorn ez leweleth emlekczethwl hogy

wethem kelczen ez nagyfagos warday ferencztwl erdely Pyfpek vramthwl ff

vVÍ4/\ forynthoth ees wethethem zalagon egy arankerejleth ky kewekwel

gengekwel Igen kazdagh mig meg athhathom ez loma pynz ez lewel kelth

erdewden jenth ezechyelys ^pfetha ñapan 1520.

©Johannes Dragffy

ma .jpa.

Jegyzetek. 1. Az egész, mind egy kéz ira'sa, 's i'gy Drágfly Jánosé magáé. 2. A'

,,-j-j t> J/i/j/j forynt" 29 forintra van téve a' gr. Zichy levéltár c/.iiusorában , ezen jegy:

íi két tizesnek olvastatván. Nem készülhetett el ott helyben e' jegy' tökeletes hasonuiása,

kóre vésetés végett 's kdzre terjesztésñl , de en inkább is nézém azt forínf-nab, ámbar igy

kétszer jó cié, elotte is utána is "° j/^il-nek, hanein ez, több illy régi iratban találtatik.

Az iró elébb latinosan ejté, szám elejébe /jet, azután magyar nyelv kivánttaként. Es ve-

gyük csak fel: a' „zálogon vetett aranykereszt" , bar „kövekkel gyöngyökkel igen gaz*

dag" volt, kitebb lehetett, 's mint kicsiny 29 forint értékü akkor, alig, midón Verbóczi

tripartituma I. 133. szerint Uly közbecsü állott 151 Ib. Teres Balas 1565beli forditásaként :

egy iobbagy ewlys kyben ember laky k , egy gyrara ky" negy" foryntot tezen, bewchewlte-

tyk, Ewrewk bewcchyel kedeg, tyz gyrara . . . Egyhaz kynek kçt tornya wagyö, de nem

monostor modra fwndaltatoth. XXV. Gyr. Egyébiránt gyöngye válogathatá e' keresztecske

becsét, 's érhetett volna 25 girányit is, de/ï/az, hogy A/ÍÍZ' régi jegyei közül leghason-

lóbb volna íj Le/, e' jegy: ^C' , hanem ez még nagyon elüt attól. 3. Csak megreppentem

»•' helyen, niiUént áll itt : ez nagyfagos , ez Гота pynz, késdbbi us, pénzl helyett; ñapan

s/.óban mint van kihagyva./, hogy eifélékre olvasónk a' több iratban is figyelmét fordi'tsa.

ßuvebben illyekröl hátul a' MAGYARÁZATOK 's JEGYZETEK összehuzott példúkban adnak vilá-

gi'táit.

1557.

SZKXT BKRTALÁN IIOJTKV.

xxxu. GASPAR ES MIKLÓS, SZENTPÉTERY JÁNOS Ш' SZOLGÁJI, NAGYSZOMBATHOZ.

Jókó várábúl Nyitra vmegyében.

Eredetije Nagyszombat levéltáráb. Kijelelte 183G. D. G. Lemásolta Makla'ry Ferencz.

Czt'mzete, kiml: Egregijs Dominjs Judici et Juratis Civitatis Tyrnauiensis etc. dñis

nostris honorañ. (P. H.)

3olgalatwkath mynth nemes лvгaykhnak, azk: leweleth ту megh ertetwk,

kyth ty k. az my wrunknak kwldeth wolt, de amy wrunk mojí hon
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nvuchén, de azt hihwk, bogy megh ma haza J\v, azerth ha haza iw az k.

lewelith megh latwan k. walojtys wzen ollyath, az mynewth kywan.k.

ahol k. azt irya, hogy az Biro hazára menth wolnya dz wram ifpanya, es

az fogloth ky wetek wolnya az kalodabwl , bizon twgya . k . azt , hogy my

azt nem ertetwk ennellwbe , hogy az haznja mentek wolnya, wgy minth

wolnya haza , azt my hogy megh ertenk , hogy az k . iobagy az my wrunk

iobagyath megh fogtvak wolnya Bwntelen, azonal torwenth hatwnk wala

benne, hog-y megh lataflek, ha meltan foktak megh, az wagy nem, merth

az my wrunk fern hagy'a , az my kegelmes wrunk iobagyath Bwntelen fen-

kynek nyomorgatny, azerth ne kelleth wolnya az k: iobagynak panafj-

kony, merth ha igaz k. azt nem kiwantya wolnya az torrenth, azerth az

my wrwnk torventh teteteth wolnj'a benne , mert nem akarya , hogy az

my kegelmes wrunk w Jobagya us, karba maryagyon, kegelmeteknekys

nein akar wetny , fern az k : iobaginak , hanem myndekor io fsomsed-

saghal akar lakny, k . ahol k. aztys irya, hogy lowokoth wetek wolnya el az

k. iobagynak , Byzon azt nem twgwk, megh ennel twbe fern halottwk, ha-

nê az k . lewely be , de im meg twgwk , hogh ha az my wrunk ifpanya wo-

te el, tahath megh adatwkh torwen napyk, merth ez minaponys az dom-

boyak az k: iobagy, wramnak egy iobagyath wgy wertek, hogy megh mo^l-

ys feksik, talan megh meghys haï bêle, egyebethys Sokath myweltek az k.

iobagy, az wram iobagin, kinek ne kelleth wolnya lenny, azerth Byzon az

my wrunkhe wolnya az panafz, de nem az k. iobagye. ha kedijk az wra

iobagya lesen Bwnes hyfswk, hogy az my wrunk megh Bwntety, ha az my

wrunk haza jw , ty k . ennelys iob walafstoth yr wzenys , hogy ky'n ty k .

megh eleghethetyk, im my az lowon megh twdakoswnk, hogy ha az wrunk

ifpanya wete el, tahath ezenel meg adatwkh, i{len tartha megh k. my'nth
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nemes wraykoth . ez loud kolth iokwben Sciith bertalan boytyn. 1537.

gaspar et nicolaus fervitores rlny Johanis Senpetery.

1559.

SZENT TAHAS APÓSTOL NAl-JAN.

ХХХП1. MAJLÁT ISTVÁN, BALASSA IMRE ERDÉLI VAJDÁK, ES KENDY FERENCZ

TÁRNOK SZOVETSÉGE.

Eredetije a' ká"rolyfejérvári káptalannál. Buczy Emíl kanonok 'e levelezó tagnak,

kérésemre tett elintézéséból leirta 's hasonniássát is vette Horváth Lajos ká]>talani requi-

eitor. Kiküldötte Buczy, 1837b. A' doit hettikkel leva szavak kitorülvek az eredetiben

's helyükbe az iratott , ini itten szétszedve áll. E' szovetséget Verbóczi' személyes ke-

resetére a' gyalafejérvári káptalan foglalta híteles tanuiratába, eredetijéról, mellyet a'

három szövetkezo eilen tört cancellar, nyilvan megkapott es eléadott.

Nos Capitulant Ecclefie Albeñ Tranífiluane Memorie coiumendaiuus teriore presen-

tiuiu Significan quibus expedit Yninerfis Q Spectabilis et Magnificus dominns Stepha-

nus de WerbewczSummus et Secretarias Regie Maieítatis Cancellarius noftram perfona-

liter veniens in preTentiain exhibuit nobis et prefentauit quafdam Irás Magnificorum Stc-

phani May lad az Einerlei Balaflfa pridem Wayuodarum TranlTiluanefi et Francise! de kend

Magiftri Thauernicorura Regaliuin in papiro dapplici patenter éditas Sigillisq et fubicri-

pciôe manuum ipsurum propriarum roboratas Super quadam mutua interfe facta coninra-

cione húngara lingua confectas. Petens nos debita cuín inftantia vt nos tenores earundem

Irarnm ex quibus eiufceinodi coniuracionis feries pluribus innotefceret Cum ¡Ile in Гре-

cie nequeant vbiq deferri, in tranflumpto Ira ni ni noftrarum Sigillogoq nro Capitular! com*

munitarum ei dare velleinus, Quarumquideiu Iràruin hungarico Ideomate ( vt prefertur)

confcriptarum tenor verbalis hoc modo fequitur.

My Maijlad Iftwan Balafly Imre Erdely Waydaak kendy ferencz Thaar-

nokmefter Az my hazaank Javvayerth ez Igyenes athyalïywfagos barathfagra

menthewnk egyenlew akarathwal akaratthal, Elewjer az thewrwenyek

ees Regy sokaflbk es az egeej kevviTegnek eske\v(Teeg Jawauak ellene hogh

semmyth nem chelekedewnk de my'nden koron es mynden modon chak az

kewzewnfeges Joth kereliewk MalTodsor Jiogh ha az feyedelemnek walamy

jerenchethlenfege awagh gonoja Therthenendyk kyth Iften el thawostaffon

My egyetembe es egh зу wel , walakyth walajtandonk vvalastaflek Ees eggy-

kevvnkes maíTyiik hyrenekewl ees akarath5?a nekwl nem sali walamy ser
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zefekre de walamy jerzendew lejen egyenlewkeppen, es eghakarathwal

mywelwnk myndencketh azokba Harmadjor hogh eggy'nk azmaflynknak

thyjtefiegeth elewwy'teleeth a wagh hasnaath myndenkor myndenykewnk-

nek 'az ew Rendehewz kcpesth Jgyekezyk Elew wy'nny es mynden modon

a hol leheth Segeytfegwel Segecheggel ees Thanachwal kees lesen a

maflynknak Jawanak elew wytelere, wgh hogh ha walamellynk thysteeth

le tenneye Thahath az Thewbby mynd az ew thysteketh akar my Nemewkh

leg\;enek le theesyk sein aatthya eggynk magath maflynk akarathya neky'I

Avalamy thystbe Negj'edser hogh my kezze\vlewnk eggykes walakynek az

Thewbbynknek akarathya nekyl nekewl Barathya nem lejen AVgh hogh

ha Thewrtennek hogh eggynknek walaky Barathya lenne az Thewbbynknek

kedy'g nem awag kedyg chak eggynknek my kezzewlewnk az nem len

ne Barathya Thahath az akkynek Barathya wolth azth awagh az Thewbynk-

nekes Barathfagara hozzya aлvagJl Nylwan mynden Barathfag eilen ezen

kywel walo Barathyanak ellene mond ees my hozzyank ragajkodyk Ew-

thewdjer ha walamellynknek my kewzzewlewnk walamy keppen holta ther-

tenendyk Thahath az thewbbynk kyk,. meg maradnak az megholth Arway-

nak mynden athy'affy'wy* es Igaz oltalbmmal es fegeythfegwel fegecheggel

keez lejen chelekedny ees mwthatny Emberfegnek mynden ThysteiTeges che-

lekewdeeflyth. Thowabba ha Jobbagynk a wagh jolgaynk a \vagh atthyank-

flyay kezeth kewzewth, waghmy Magonk kezeth kewzewth walamy

egyenetlenfeeg egy e nlethl enfeg thewrtennek a wagh lattatnak az fogoth

emberek altal mynden halogatas ticllnjh nekewl Igazan meg lattadeck es

el wegezteffeek, . wegezethre semmynemw embernek eghmafth meg nem hag-

gyok nyomorytany mynden thehetfegewnk zerenth mynd Eletewnk Marhaank

foghtaygfotthayg. Ezthpedyk kedyg meg jeghetetlenwl fogadyok meg tar-

VEGYES R. M. 1KATOK.
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thany аи my hythewnk thyjteffcgwnkre тупа ax my eletenkben e I e t h e w n li

be, kynek Byzonfagara atthok eghmafnak ez my pechetewk , es kez<'\vnk

Irafa alath walo leweleth, kewlth Almafba Ezer Ewthsaaz harmyncz ky-

lencz ejthendewben 3enth Thamas Apaftalnak Efthyn. Stephanas M aviad

¿pria, BalafTi Imre manu fuá kendy ferencz.

Nos itaq premiíTe petición! memorati domini Cancellary tanq infte et inri confone

inclinât! tenores preinfertarum Irarum Recognicionaliuin factuní (ut premittilur) cuhifdam

coniuracionis et niutue obligacionis in Ге denotanciuiii de verbo ad ver!. uní sine dimi-

nucione et augmento aliqnali L'adein húngara lingua qua scripte' erant Trandummi et

tranircribi Preíentibusq Iris noftris patentibus inferi facieñ eidein domino Stephane de

Werbewcz C'ancellario Regio luí iuris ad cautelam duximus conceden Comuni iufticia

requirente Dam feria Quarta Próxima poít feftum SacratilHini Coporis Chrifti Anno

ешШет Millefiino Quingenteílmo QuadrageHmo.

1559.

PAKSY КАТА NÁSZRUHÁJA,

XXXIV. Eredetije Zichy grófok levéllrfrában Palotán. Lemásolla Döbrentei Gabor 1836.

Pakfy katha ajjunnyal me] marhat Attanak 1539

Egh wereff kamwka soknya mynd ally'a fely aranyas ВагГоппл!а1 wetteth

Egh keek Tafota soknya ally'a fely wereff barfonyal wetetth Egh jederyes

granat joknya Ally'a fely wereff barfonyal wetett Egh te-jj. synew stamet

joknya Ally'at sederyes kamwkawal felyt sederycs barfonyal wcttek Egh

wereff scarlat soknya, ally'at felyt fekethe Barfonyal wettek Egh feyer

stannet joknVa, allyath wereff kamwkaawal felyth wereff Barfonyal wet

tek Egh pwply'kan syn karafva joknya Ally'at wereff Ackatcal fewlj;t we

reff: kamwkawal wet . . Egh sederyes Aranyas kamwka joknya all\:at fe

lyt wereff: Aranyas kamwkawal wetettek Egh te^l jynew tafota soknya

Allyath felyt zewld barfonyal Egh jeweke purpyan joknj'a Ally'at fel\?t

zewld attachai Egh wyfelew wereff: pnrgamal soknya ally'a fely. zewld

Atlacfal vetett. Egh wonth Aranyas kentes ky ala meegh hewlget adok
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Egh wereff scarlat kentes Egh zewderyes granat kenthes Egh wereff ka-

rafya kenthes Egh wereff wyfelew purgamal kevvntes Egh wereff aranyas

hewlg swba Egh wereff welenchey tafota swba pegweth hattal belleth Egh

wereff pwrgannal wyfelew swba nywl mallal Belleth gallera pereine pegy-

wet hat Keth rwhanak walo kam \vkut h egyyk jederyes, mafyk wereff.

Egh Rwhanak walo tarka Racz kamwka Kccth Rwhanak walo feel atlacz

Eggy'k sewld, mafyk wereff Neegh rwhanak walo tafota Egy'k arany zyn,

mafyk tejí zyn, az kettey tyndeklew Egh Rwhanak walo zewld Stanneth

Egh Rwhanak walo wereff Stanneth yfmeth Egh Rwhanak walo wereff

stanneth Egh Rwhanak walo keek pwrgonnal Egh nagh Arany selew fe-

del kynek az wegc kettewtt slogos, gyenges, az зе!е es Egh keepews fedel

Egh Arany'ds jelew fedel yfmeth egh Aranyas jelew fedel Egh fedel ky

nek az wege Aranyas az jele nem Harom fey'er fekpthow ala walo fedel

egy'ken aran hym wagyon az kettheyn selyem Hwzzonharom fyrfy we-

kon gyolch ymeg, az hwsanak mynd aranya hyme wagj'on, az ketteyn tarfca

selyem parta wagyon/ az harmadyk .l'ara 51 selyeinmel kewtett. li\\ 3011 egh

fel ymegh wekon gyolch, Tyzen eggyen aranyas hym wagyon kettheyn elegy

kefeny partha az tebby parasthEzeknek tvzen harma kebeles Hath keethews

ymegh kyken mynd aranyas hym wagyon , kyn jewes , kyn kwffeny , Nee-

gye hymbe sedett, kettey parast Ту/en EAVth Abroz, hata gyolch az tebby

Sahos Tyzcn neegh lepedew , az nyolcza gyolch, az hata wekony wason

Tyz gyolcz keskenew az hata gyolch, negy'e Sahos Tyj elewkewthe, az Ne-

gyenek Aranyas feye, az tebby fekethe hyinbc sedett. Ewth wegh gyolch,

kettey wekon gyolch, az harma gyapoth gyolch Keeth darab gyolch Eggyk

gyapot , mafyk tro^pay Keeth Mayc3ot hozzAvk aranyaffok Egh gyengyes

Parta Egh Naaffa Tyzen eggh Arangerew Egh ketthews Aranyas kwpa

5*
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Egh ezew^l Selye Pohar Keth ezew.jl kalan Tyz jewnyegh Keeth Selyem

Paplan egyk jederyes mafyk wereff Keeth derekal Harotn feyal Keth

wankos kynek Racz kannvka heya wagyon keth wankos kyknek zewld ta-

fota heya wagyon Egh Rwhanak \\ alo wereíí kam wkath

1540.

BÖJTBEN ELSÔ VA8ÁRNAPON.

XXXV. HEVESSI BORNEMISZA BENEDEK VICEKAPITANY LÉVELE SZEPES VÁRME-

GYÉHEZ.
•

Sz. Markusfalvardl Szepesben.

Eredetije ns Szepes vármegye levélta'rában 69 szain alatt. Engel Sándor, e* tisztelt

megyei táblabiró 's fójegyzó elintéztébôl kikcreste Bárdossy Elek levélta'rnok 1836.

Massât vette az eredetirdl Badán 1S37 Döbrentei Gabor.

Cximzete, kiviil. Zepes warmegebea AVychce jspannak es nemes Wraynak , adassek

eleuel ic Wraynak es barathynak

Ifpan Wränak es Nemes Wytezlew Zemelcknek, kezenetemeth magâ

Ayanlyaflath !\lynth wraynak es barathynak, thy kegelmeteketh keuetem

mynth wraymath hog' thy kegelmetek meg bochafibn , merth byЛоп еп-

magam mente wolna kegelmetekhez, de e^en .k.mes, wri feredy Chafpar

Alya hywatoth ygen hertelen my'nd engemeth es mynd lewrynch wramath

gewrgej-' leryncheth , ez hokaerth bee ne mehetewkh fernen fern Jewrych

wri ZG thowaba nemes wray , thy kegclmeteknek kewldevvttem efjen

.k.mes,wra leueleth feredy Chafpareth khy wronknak cwfelfegenek fliew

Chapyfanya, latvvan thy .k.tek ez letieleth wyflelen .k.tek , gundoth Reya,

ha Zewkfeg' lenne, thy .k.tek", nee Agyon okhoth femmywel, ic tho

waba nemes wray, halua e/th , gergey leAvrynchnek wolna nemynemw

dolga , khyerth jde/thek wolna jekben Azferth thy .k.tek , mas wdewth

Adhath nekhy mykhoron efjen .k.mes, wrä dolgaban nem lefsen, hy'fjem

hog' myndennek elcg' teruenth Aly, thy kegelmetek nee Agyon olyan
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teruenth Reya hon nem leteben mynth enreya Afsen honnëletemben , ezth

,k.tek , neheznewen newege merth byfson nekhemjs nehez hog' Az malom

Afsen molnomath el pwsthythya, j^len tharcha fokh yowal .k.keth, kewlth

f Markwsfaluan bewthben elfw waflarnp" enny eztendebe, 1540

Wyche Chapytan Вогпетузза benedekh

heuefly

Zdld viaszos gyúrúpecsetjen , szépen metszett kettôs fб , horaoni sisakkal. Papirosá-

nak beljegye, apostoli keftos kcres/.t.

KAUM SON MÍSOD NAPJÁN.

MAJLÁTH, BALASSA ERDÉLI VAJDÁK, KENDI TÁRNOK, KORNIS, ANDRÁSSY, XXXVI.

GERÉB, SÁNDOR, КАСПУАУ, LAZAR, NYWTHODI SZÖVETKEZETE.

Eredetije , a" károlyfejérvári káptalanban. Buczy Emil kanonnk , ley. tag , elinté-

zésébol lemásolta Horváth Lajoe ottani requisitor. Kezemhez küldötte Hiic/.y, 1837ben

Januarius 17d.

My Maylad Ifthwan , balafly Imreh Erdely Waydaak Kendy iferenchy ,

Tharnok Mester, Kornys Myklos, Andrafly Marthon, Peter Gereb, San-

dor My'hal, Kachyay íferench, Lazar Imreh, Nywthodj Gergel, az my ha-

zank Jawayerth es Jgypnes athyañywfagos baratfagra menthewnk Egenlw

akarattal elwser az therwenyewnk es regy Sokaswnk es az egees kwflyg-

nek kewflyg Jvvanuk ellene hogy semmyt nem chyelekedwnk , de myn-

denkoron , es mynden modon chyak az kewflj'ges Jooth kerefswk , Maf-

fochor hogy ha az ffeyedelmnek valamy Serenchyetlen sege gonosa thwr-

tennendyk, kyt Isten el tawoztafson, my cgyetembe, es egy 3ywel va-

lakyt valaftandwnk valaftaflegy, es eggj'kenkes Maflynk hyre nelkwl es

akarathya nelkwl nem sal valamy serzcflekre, deh valamy jerzendw le-

^en egenlw kyppen, es egy akarattal my welwnk myndeneket azokba,

harmadjor, hogy egynk az maflynknak tystefsygyt elw vytelyt awagy
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hajnat mindenkor myndenykewnknek az ew remiche/ kepewfth Jgyeke-

zyk elew vynny, es mynden motion ahol lehcth segytfygel es thanachyal

kej lesen az maflynknak Jawanak elew vythelyre, vghy hogy ha vala-

mellywnk thystet le thennyee, theJiath, az thewbby mynd az ew thys-

teket akarmynemewk legyenek le thysyk , sem aatthya egyewnk magath

maflynk akarathyanalkwl valamy thystbe, Negyedjer, hogy my kwzw-

i u 11 k eggynkes valakynek az thewbbynknek akarathyanalkwl barathya

nein legen, vgh hogy ha thertennek hogy eggynnek valaky barathya len-

ne, az thebynknek pedvg neni, awagy pedyg eggynknek my kezelwnk

az nem lenne barathya, thahat az a kynek barathya wolt az awagy az

thwbbynknekes baratfagara hozza, awagy nylvvan myaden baratfag eilen,

ezewn kwwl valo barathyanak ellene mond, es my hozzank ragojko-

dy'k , ewthewdger ha valamellynknek my kewzwlewnk valamy kepen

holta thertenendyk t thahath az thebynk kyk megv maradnak, az megy

holt harAvaknak mynden athyaffywy es Igaz othalomal es segytfygel kez

lezeAvn chy'elekednv es m\vtattny embersygnek mynden thyztefsygesh

chyelekedetyt . thowaba ha Jobagynk awagy 3olgay'nk awagy aih'-.'ank-

ffyay kezewt vagy my magonk kezewt valamy cgenetlenseg tertennek

awagy latí at nek, az fogoott emberek allai minden halogatas nekewl Iga-

zan megy lataifegy, es el wegezteflek Yegezetre Semmy nemw cmbernek

eghmafth megy ne hagywk nyomorytany mynden thehetsegwnk 3erynt

Mynden elethwnk morhank ifotayk, ezt P«gyg megy seghetetlenwl flb-

gagywk megy thartany az my hythwnk thystefsygwnkre , mynd az my

elethvvnkbe, kynek bv/onsagara attwk egv masnak ez my pechvethwnk

es kezwnk Trail;» alat valo leweleth. Kewlt Sent Palón

karachvon masod napvan ezer e>vtth3az neghwen cztendewbcn.
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1489-f493k«rüii.
SIRALOMÉN7EK, BOTH JÁNOS VESZÉDELMÉN, SZOLGÁJÁTÓL Xxxvii.

Harinas rímben, de nem az olasz tensa rima váltogatásival.

Eredetije, vagy közelkoru másolata Festen a' Kaposmérei Mérey nemzetség levéltárá- A.

ban a' Paksy nemzetséghez tartozott jegyzéíkonyv utolsó levelének másadfelén. Kozlé Mé

rey László es. kir. aranykulcsos ur , Döbrentei Gáborral, ki le ¡s masóla 1838b. Az itteni

nyomtatásban alió doit betük , pótlások. Azok az iratban elkopvák. S e~

_3 *^

Oondom nekem yo nagy Kten majlhan nem wolna %% ¿

e S 'E
Feleymne'/ thystheíTeghewm twdom nagy wolna f »•£

hogy az en $olgalth vram megh nem holth wolna •$> j^

Ream mykor ew jemeyth yoban vethethe vala ,j|-s

Solgalathom cw nala . . kellemethefb wala $' •.=

A V К

az wejedelmet az en vram akoron valla Ja

El valajthaak en vramath az nagy solgalathra

kewethfegen el Bel kewldeek therek orjagba

byzyk wala mathyas kyraly therek Chajarban

Oondya vala en vramnak az nagy kewethfegbel

kyralnak ees megh ylenthe ew bejedebel

• •

Bekeflegel hogy megh yewne cha$ar feldebel

Oh raely ighen ham Vs hythnek Az kyral hyth wolth

Kyt Both Janos az Chajarthol neky hozoth wolth

Ky hyth melleth az een vram y minaran megh holth

Rea vewe az en vram az nagh kewethfegheth

megh akara yclenthe/«' az thy'sthefegheth

Magah yol twda hogy oht thalal fok elenfegheht

Ig Be theleek en Yramnak az nagy gondolafa

ky'bewl vala kyralnak yghen nagy Banathya

inert jemewel az kewetheth thebe fern lathya.

Jegyz. Az elsó betiîkbôl itt, Gregori fejlik ele. L. a* végén : MAGVARÁZATOK es JK<.\/,
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1494— 1500 köz64tiek.
в

xxxvii. LATINUL HÁRTYÁN KÖLT OKLEVELEKRE, TARTALMAIK MAGYARÚL FEL-

JEGYZÉSE.

B- Eredetijeik a' jászói praemonstrati convent orszagos levéltárában a' „Toldékok" között,

Appendicum fasciculi. Kikereste ottan B. Fischer Korbert conventualissal 's Fedák Pal fo-

jegyzövel együtt 1835b. Octoberben Döbrentei Gabor. A' latin nyelvszövetet, tartalom ki-

vehetéseért csak szakonként irá le Fedák Pal, a' magyar reájegyzést hasonbetükkel Zsi-

mek János levéltárnok. Az 1374 'g 1494belieken ¡íllok elsd sora látható e' kotetfaen, a' „Ha-

sonmások összezete tábláján." Itt is betiíról bciurc hi'v a' lenyomás.

NÉGYFÉLÉN ÁLLÓ TARTALOMIRAT.

I. 1374. Egri káptalan bíZOIiyítványa. Eltje. Omnibns Christi fidelibus ..... praesens

scriptum inspecturis. Capitulum Ecclesiae Agrieu salutem in omnium salvatore .... Illy magyar «sa

vait benne: a dicto (linio Ticye пес non clausura wlgo ZegVe : szeg .... lily Johannis de \Vc-

reb • • • • I'lj Lachk d» 3 \\cli. Btfejezete : Datum feria sexta próxima ante festum penthecostee

anno dñi millesimo (('('•»" LXXm° quarto, régnante Ludorico . . . illustri rege Hungarie , Thoma Si n

goniensi , fratre Stephane colocen Archieppis et dicto duo Mychaele eppo Agrieu Duo et prelate no-

st ni existentibus. Fiiggi ptcttt nefi/e.

A'irül red

Egrj kjaptjaljan lewelje kjbcn Atak Zyeczenj kjonya ban fjay mjhalj

frak mjkljos fymo zyolnak warmegycben Iztjzja me 1jet saap new faljujokjat

mjkljos papnak a borsoujaynak w Atjafjaynjak \Verebely peternek cs lachk

Benednek orjokben.

Mai olvasattal.

Egri káptalan lévele kiben adták S/.écsenyi Kenya ban fiai Mihály Frank Miklós Simon

S/.nliKik vármegyében Tisza mcllett Sáp nevü falujokat, Miklós papnak, a' borsovainak ,

ii atyjafiainak Werebéli Peternek es Laczk Benedeknek, orokben.

II. 1374. Vác/ i káptalan iktatási tuddsítmánya. Eieje. omnibus Christi ñd«iibus

. . . Capitnlum Ecclesiae Vachyeñ salutem .... quod nos literas excellentissimi principie dui Ludori-

ri . - . régis Hungarie nobis directas . . . recepimns in hec verba : Lodovicus . . . Dicitur nobis in

personis Nicolai archy dñi deBorsva, Pétri fily Georgy de Wereb et Benedicti fily Lachk de Zuch quod

ipse in dominium cuiusdam possessionis Saap vocate in cottu de Zolnuk cxistentis quas dïius Michael

ep~pus Agriea , Magister Frank Comes Cottum Sopronien, et Castriferrey, Nicolaus et Symon fily cond'

Konie Bani pro fldelibus servitiis dicti dñi Nicolai Archy dui eisdem contulissent, legitime relient in-

troire . . . Super quo fidelitati .... Datum in WyfTegrad in festo beati Emerici ducis et confessons

anno dñi millesimo CCC° LXX1"0 quarto. Btftjttete : Nos ¡taque . . . nullo contradictore inibi aparen

te ... Datum per manus discret i viri dñi Johannis Lectori« ecclie nostre, séptimo die termini antedi-

cti anno dñi snpradicto. Fiiggô peciét helye.
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Kivül fea irva.

Saprjul waljo Iktjatjaf melj wagyo Tyzye meljet Zyolnyak varmegyeben

meljet adot Az egrj mihalj pyuspok Atjafjaynac Barfuay mjkljos papnak, We-

rebelj péteme k es lach k benedeknek tyztjä kjolt az Iktjatjas

Mai helyeñrással :

Sáprol való iktatás, melly vagyon Tisza mellett Szulnok várinegyében, luellyet adott

az egri Mihály püspok atyjafíainak Borsvai Miklós papnak, Yerebéli Péternek es Laczk

Benedeknek. Tisztán költ az iktatás.

III. 1469. Sz. 1st van szentjogi conventje tudósítmánya határjúrásról. EUjt-

Serenissimo Principi díio Mathie . . . Regí Huugarie .... Thomas de Maythen Administrator et (on

ventus monasterii Sancti régis Stephan! de Dentil Jog.. . Vestra noverit serenitas, nos literas viri ma-

gniflci diii Comitis Ladislai de Palocz Judiéis Curie vestre inquisitorias . . . Magyar izatak még tienne :

In possessione Nyercghaza, ... ad metas possessions Nit Ц 1 1 kallo - • • Abari in ¡k Ins rethe

alio nomine Nagll kallo ewleSV vocatum. . . Datum in Pathak, die dominico proximo post festuni

exaltationis sánete crucis , Anno dni millésime qiiadringentesimo sexagésimo nono .... Nos itaque

premissis amicabilibus Datum secundo die diei inquisitionis . . . auno dñi supradicto. Rányo-

mott peciit helye.

Kivül rea irva:

For as batorjakal as kallaj hatarerth äs njreghazyakal.

Mai helyesiráskéitt :

Por a' bátoriakkal a' kállai határért, a' nyíregyháziakkal.

IV. 1494. Boldogasszony sági convente! úl iktatási tuddsítmány. Eieje. Sere-

niesimo priiicipi et duo Wladislao .... Begi Hung .... Joannes prepositus et conrentus éreles, b.

Marie virg. de Saag .... Wladislaus .... dicitur nobis in personis venerabilis et religiosi frutris

Joannis Abbatis monastery Sancti Benedict! de iuxta Gron et Conventus loci ejusdem , quomodo ipsi

in dominium totalium possessionum .... Datum Bude feria quinta próxima post dominicain Invoca-

vit Anno dñi millésime quadringsimo nonagésimo quarto. Béfejetet« : Nos igitur . . Datum quarto die

executionis . . . anno dñi gupradicto. (P. H. )

Kivül rea irva:

3enbenedekj apatjur Iktjatya wolt magyat krjuíTo hjoz tjartyozejo faljuk-

ba elle mötjak Werebelj Georg es Pal kjepeben kik az kjor russot bjrtjak.

Mai helyesirástal :

Szentbenedeki apátur iktatja volt magát, Krussóhoz tartozó falukba. Ellen niondtak:

Yerebéli György es Pal képében, kik akkor Krussót birták. Krussó , Sárosban.

Jegyz. 1',/, eléadott 4 tartalomirat mind e^y kézcnek látszik. Miért hiheto 1494—1500

közöttral , I. a' végén : MAGYARÁ»ATOK es JËGVZETEK. Az osszeveto , hasonló sok j-é/.ést

1565bdl is talál itt, а' 1м id. lapon. J-e'ze't helyett pedig yptilorioxátt 15l6ból a' 14d. Ч

1542ból az 52d. lapon 'stb. Kulon vidékejtés jele , 's tótos lágyitásé.

VEGVE8 R. M. 1RATOK. 6
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S/.KNT BERTAI,AN ESTEN.

xxxvill. DRÁGFFY JÁNOS LÉVELE KÁROLY ISTVÁXHOZ.

Erdódníl, Szatmár vmegye krasznaközi járásában.
A' Eredetijét Festen a' Nagykárolyi Károly grófok levéltára 34 F. 50 alatt, mnfatja.

Döbrentei Gábornak gróf Károlyi Gydrgy m. akadetniai igazgató 's tiszteleti tag urhoz

1838-beli folyamoda'sara megnyilván e' levéltár, kikereste benne Waltherr László nemzet-

eégi levéltárnok , m. akademiai levelezotag. Lemásolta KertészflFy János. Ide nyomatását ,

az eredeti szerint javitotta ki Waltherr László. Bizonyi'tja Döbrentei Gabor.

(.'z/MZf/p, kivül. „Ez lewel adaíygk karoly eftwannak az en jo baratbomnak es Гош l'y -

domnak (P. H.)'

En jo eftwan vram yrtham лл-ala neked hogy miwel ez ye>vendew cze-

thertheken kellene fyzethnem hogy az napra ne hadnal az kewes pyznelkyl

azy'rth yrthal wala nekem hogy miwel yrthelenis es wala minck fereth te-

hethnid fereth tenned azyrth \ma,r ym czak keth nap wagyon az napba azyrth

kyrlek en jo eftwan vram hogy mindythylen walo jo wolthomirth wala mi-

nek fereth tehethed ne hagy nala nakylen ha tc\vb nem leheth czakakar

harom zaz az wagy kethzaz forynthoth kyldenil az wagy hoznal deha kyldes

hogy tyn magad nem yewendes tehath boczafad emberedeth hogy kynek ad-

nam byzonfagomath ezen kyrlek minth jo atyamfjath hogy ez may nag fy'g-

flygcmbe nehagy ez (en) es wala mikor kellethem nemenniere byzal enhozani

de wala mibe kellethem mind az tywe1 lyfeg ez lewel kelth erdewden fenth

byrthalan eftyna> 1512

Dragfl'y Janos ma ppa.

P. s. towaba wala mith meg mond ezen folgatn meg hyged en jo eftwan

vram ezen kyrlek.

Lásd erre Waltherr jegyzësét 's a' szerkeeztôjét : MAGY.VRA/.ATOK CSJEGVZKTEK, a'végén.

— IS50
XXXVIII. DERSI NEMZETSÉG IVADÉKIRÓL, JEGYZET-

Eredetije a' Nagykallai Kállay nemzetség levéltaraban Festen. Tal.-ília ottan 1S37b.

l!- Majusban Fluck Eduard királyi ügyvigelóvel együtt keresve Döbrentei Gabor, i'gy, oda so-

a) Deák nyelïen : „in vigilia" ma: virrasztójának mondják. Waltherr Lñsiló.
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rozottan : Fate. 42. App, Reg. 3. Seculi 1400. Evszáraa tehát nines kitéve. Massât vette

Fluck Janos. Osszehasonlitotta Döbrentei Gabor.

Defy Jmios es Defy Peter eg ember Oyermeke volt Iklod

volt Iklody Marthonc es hgttlenfegh alath vejthy el Iklody Marthon Annakoka-

erth hog mywel Mathias kyralraTamad Mathias kyral aggya Iftwan kowacfnak

Az Iftwan kowacf volt eg Darabanfh hadnagy defy Janos es defy Peter Az myne-

mes Jnjagok nekyk volt aggy'ak el Penzen es Iftwan kowacftol vgy vejik

meg ket saz Arany forinthon Iklodoth Defy Janos volt Erdely kamor Ifpan

Tellyeflegwel Erdelybe hoi my foh kamorak voltak mynd Ew Byrtha ma-

thias kyral vthan, Defy Peter efmett volt mathias kyralnak komornyka:

Defy Janos haï meg, Iklodban marad eg leyanya teóle az Assonj'a Defy Ja-

nofne meghycn Almafy myhalhoz ezth meg Erthy defy Peter Jeó haza ma

thias kyral toi az Ajsonth defy Janofneth rakya kj Iklodbol semynelkeol a/

Аззопуп az leanth víjjchy* el vele: hog5 almafy mihal el vyesy, vesy es hog

Az leany Anyra fel newekedyk aggyak Dobokay falattyanak assonyom

аппаззоп>:а mogyoray Banffy Laslone az leanya volt Defy Peternek efmett ma

rad harom leanya eggykett vesy Banffy Iftwan az mafykath nywthody Ift-

\vannak az attya noytody Demeter Immar BanfFy mihal es J Nijwthody

Iftwan Azoktol valok harmadik az apacca aflbn mindenyknek nyenye, ky-

nek neue Defy magdalna. Bann"/ myhalnak az anyawaltj, es n\vytody

Eftywanak az anyokkaly egy Ember Germeke atyawaly Defy Peter lyany;

«•/.у apacca II az tobg megh holt gyenealoghiae finis.

L. a' végén: MAGVARAZATOK ¿s JEGY/ETEK.

1526 köi iiliek.

ISMÉT HARTYARA LATINUL KÖLT OKLEVELEK TARTALOMIRATA. xxxix.

Ereerlc'ijeik a' jrfs/.óí orszrfgos leréltárban az ugy nevezett „Toldekok" között, Ар-

pendiciim fuscicnli. L. a' felebbi 40d. lapon. A.

I. 1498. Görnüri alispánok es szolgabiró bizonyítványa. Eieje: NOI badisi. .ie

6*
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Feifahr Cristoferai de Zemerchen et Job. de Thorna Vice Comités et Jud. Nobilium Cottus Gewmer.

memorie eomendamus , quod Egregias Ladisl. de Saagh duas sessiones suas jobagionales in

possession!1 Mehy . . . habitas .... Discreto Dúo Symoni Presbítero de Hubo plebano de eadem Me

hy , pro octo florenis auri puri . . . pignori obligasset .... Datum in Geiner , feria secunda próxi

ma post festum Nativitatis bseate Marie Virginie anno dui millesimo quadringentesimo nonagésimo

octaro. P. H. P. H. P. H.

Kivül rea trva.

Sagy lazljo wetyet zyalagban ket hy'az Jobagyot mehy fVnio plebanosnak

mehyben.

Mai helyesirátsal.

Sági László vetett zálogba két haz jobba'gyot mehi Simón plebanosnak, azon Mehiben.

II. 1514. Iktatásí parailCS. Wladislaus . . . Rex Hung . . . fidel, nostris Capitulo eccl.

Budensis . . . Dicitur nobis in persona . . Egregii Blasii de Saag , quomodo ipse in dominium totalis

portionis possessionar Egregii Nicolai de Derenchen in possessione Nagh KeWreWS vocata, in Coftu

Pesthiensi . . . titulo pignoris . . . legitime Teilet introire. . . . Datum Bude , feria secunda próxima

ante lest um Beau Pétri apli anno Dui millesimo quingentésimo décimo quarto.

Kivül red trva.

Zyaljagjolyul Iktjatja mjagjat fagj baljas nagy kjorjofby'en kj wollt de-

recjenye.

Mai helyesiréutal.

Zálogosul iktatja magát Sági Balas, Nagykörösbe, ki volt Derencsényié.

III. 1526. Os/Jato paranCS. Ludovicus .... llc\ Hungarie fideli nostro Egregio

Magistro Nicolao de Mylethyncz personalia presentiae noatre protonotario . . • . Exponitur Matti no-

stre in persona .... Egregii Johannis de Werebél legitimi tutoris nobilis pueri Francisci , filii ....

Michaelis de Daróc/. , ex nobili condam Dna Dorothea filia olim Johannis de Saag progeniti , quomo

do ipse una cura nobilibus .... de Herenchcn . . . divisionem habere vellet . . . Datum Bude feria

- ta próxima post festum béate Sophie vidue anno diïi 1526.

Kivül rea trva.

darjocj fercnch tjutjorja wolt Werebelj Janof hjozjot wolt Janos kjralj

parancjoljatjat herencjenyekrje hogy meg oztjuzyanyak

Mai helyesirâssal.

Daróczy Ferencz tutora volt Yerebélyi Janos , hozott volt János , király parancsolatat

Herencsényiekre , bogy meg osztoz/.anak.

Jegyz. E' három ismét ugyan azon egy kéz' nyonia. L. .MAGYARÁZATOK es JEGYZETEK ,

valamint, n' „Hasonmások oss/.ezete fábláját."

1529—1541.

XXXIX. BABONAS KEBESZTELÉS VAGT, SZE.NTELT VESSZÓRE, KISI2RTÓ OLVASAS,

„ ARAMKINCS LELESE VEGETT.
D.
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Beiratott, iiresen maradt lapjaira ezen nyomtatott vulgatának : Biblia: habet in hoc

libro prudent lector vtriusque instrument! no/earn translutionem aeditam d reverendo sacrc

théologie^ doctore tunr.te pagnino liiceti concionatore apostólico praedicatorii orditti». "stb. 1528.

Kisebb folióban. Döbrentei Ga'bor 183ôbeli kérésére lett keresés közben találta Gyöngyö-

s5n a' Ferenc/.es ntyák könyvta'ra'ban 1836 p. Magócsy Istváii guardian 's hozta Budára

1836, majus 3. A* czímlevél elso 's ma'eod lapja'n illy bejegyzéeek vannak más más ké/.tól : Ca

talogo Bibliothecae Conoentns Gyöngyös inscriptas R. Conventits Gyö/tgyösiensis Ordinis fra-

trum minorum Reformatorum. Interiptus Bibliothecae Per Frem Joannem Bârkânyi. 1662.

Szecseniensem. Van ezen babonáskodás, Genesis végénél megkezdve, Malachias után vé-

gezve , hoi a' „Nyilakra parattcsolás" mindjárt a' „szentelt vesszô" vel üzött ostabaság

után all. Massât vette onnan Frankenburg Adolf 1836. Aug. 14. Osszeolvasta Döbrentei Gabor.

Experimëtum ad vgas vfecratas

En kerostolek teghedet sentclt vejje , f atyanak f fivnak f es jent lelek

neweben, Vronk cri-jlofnak jent tejlevcL, jent vereveL, lîudogajovuak Tij-

taffagos sent JAVZ teyevel , hog a mit en teneked parancyolok abbai] te cha-

wargo ne leg ha nom En nekenj Igazan raeg mvtafladh , kijerittlek au eLp

i^lenre ki jemelebe harón] aLatj'aban egh, atya fiv es jent lelep (>'gy) i^lei] Es ke-

3¡retlek az meynorsagbeLy jentokre , sent apajlolokra, profetakra , patriar.ra

martiromokra es svzekre, Es kisiretelek az ncg Ewâgclijlara sent matera, sent

lukasra sent marera, es sent Janofra kerlek es parancyolok teneked, hog te

eleted femj nemv igaz doLog kivaltke^en ez eL irey'tot kinch eL ne Enyeshef-

fek, mikc.jpeii az sent eLona asyoy eLpt rrijlus iefus vronknak kerestfaya

eLnem enyeshetek, es mikejpen azierikovaroflabai)azakantvLLopotpalaj):eL

nem Enyeshetek, es eL TitkoLtathatck , kit az iofue, iЛ«чин-k akaratyaboL

meg lele, Azon ke^pen te ellotted ez foldbely eL Reytet kynch eL ne titkol-

tathalTek. f Atyanak f fívnak •{• es sentLelok i^enek neben Es keserittlek аи

harom sent kiralokra, meleket az chillag Igazan az mi nemes idvezoyteknek

3A;Leteflerc vezerLe, meu ighen iga/an vtet az cillag vezerLe, ol van Igazan vez-

xery es vig te Engcmeth ez eL Reytet kincre, es ne mutas vafra fe Rezre fe

onra, fe Batokra, hanem bizonyal araynra ezvAre es 11Ла kincre, -|" A f f
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t es ¿eat L n, olvas pt pr no.j}erth haromsor, harom k. vtan inikor az kinc-

nek helere meg az ve;c aiayt Egybe veiled mond ezt elen ke.men , Л nun Je-

fus cri Дм s fegeL megArra a miro eu majluii lud vitam az te Jo wotodbol es nag

ErgalmalTagodboL ky eis es vralkodoL mind orökyl öröke Ащ.

NYILAKRA PARANCSOLÁS.

Alia ad virgas

Primo lege quinqué pr nr ^p wlneriby dni ttri iefu crifti , es ket nylnak

az ayat Nylak en ti nektek parancyolok atyanak fivnak es sent lelok ¡ЛепеК

neveveL, es hatalmafTagaüaL kinek hatalmaíTaganak minden hatalmafok en-

gednek , ezen i^enek*1- parancyolok en nektek hog ez eL reytet kiucet En

nekeii) es igazzan meg mvtaíTatok,

L. ezen, korszelleinbélyegrôl: MAGYARÁZATOK es JKGY/.KTKK.

1 — 1642

GYÓGYSZEHEK TÖBBFELE BAJ ELLEiV.

Beirvák, ezen, mar gömbölyü betiikkel kisebb 8czad reibe nyomatott könyvnek: „AD-

VERSUS CANINAS MARTINI i.rnii in iiuptius, ailiii-rsiisi|iio alia ciufdciu , vel gentilibus adbo-

minabilia paradoxe , opus nuumn, fratris Conradi Koellin Ylmensis, sacrae theoiogiae pro-

fefloris ftudij Colon, ordiois praedicatorü regentis, ac per Mogantinain , Treueren, ac Colo-

nieñ. provintias , haeretic^ prauitatU, Apoftolica authoritate inquifitoris. TVBINGAE ANNO

M. n. xxx. eleibe kötött :V„ levélre, mellyek után 9% még üresen maradt. Az elso levelea

van: 1. Contra fcabiê capitis. jt. arwa chyal_yan, a' többi Intimi!, e' szót kivéve: tykmö-

3ek. 2. JJ lialyag , a' többi latinul, 3. Contra scabie cap. lalinitl, e' szót kivéve:

Bor kew. 4. Aliud, latitud. 5. Aliud exptü .p GeryntU kos. (Gerincz kosz) latinul. 6.

Contra coswar capit. lati/tul. 7. Contra fluxu fangüis , lutittttl. A' masod levelen. 8. Si

uis vt mulier poflet paree latinul. 9. Ut si quis captus fuerit , lallmtl. 10. Si uie de car-

ceribus exire, lut i/ml. II. Merula, latimd. 12. Si qua mulier no potejl parère, latinul.

A' harmad levelen :

13. RA3ROL WALO ORUOSAGH fekete Nadal fwnek az gckeret terd meg

mofarba my'nt egy tormat, es teyben fe/d megh es melegë kefd rey'a Az rast

ra meg gogwl,

14. KESWifNROL WALO ORUOSAGH. Edes lapwth keres es Jol megh
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tystyhad es fa mofarba therd Jol mynth egy format es Azwtä , ps Rea felwl

cgeth borth , es kezed kezzeth facyard Jol hogh wyzet wehefd az %vyzben

o3tan ps feyer temyeth , mynth egy lath wolna kyth harw pynzen Adnak ,

ps ezel kenyed Az keswyt mely helen Az ynakat faylalyaegy nap ketjer.

15. AZ KYBEN KW WAGYÖ CALKUL9 DPT keres chyerfa gengyet fa-

gyal faheath Es rak erwenyet, terdh ejwe pkwet es kynyer hai allath fezd

megborban ejiwe es Regwel Igya megh gwgwL, Ezt az agh bornemyßaba

kefertettek az doctorok hazanaL.

16. AZ KYNEK TVVDEYE MAYA MEGVE33ETH ES GON03 NEDWES-

SEGH HYDEGH HWRWTAS FLAGMA KE3WENTH ES MEGH WYGA3-

TAL. Keres fenw swrkoth terd meg Es meg Anny Barany fagyat Es egy ky-

chyet fa olayat de Eleser Az feyer Rwha atal megh 3wrd , es AzAVtan mynd

Egwth fezd meg wket es az fele Jo jagos fwueket wes kezzeye mynth beto-

nykat wty fyweth ,

A' negyed levelen következik: 17. Contra morbom kaducu, latimd. 18. Contra СОГ-

fagh , latinul. 'S raegint uj czikkben:

19. CONTRA CORSAGH. Ez ky haza ez sent benedek haza kw kysebe ,

Vas Aytoy'a korfagh, hal meg Az te^lben, Te^l tarcha megh Az korfagoth,

Myfcepen jyz marya, 3enth 3enth kerest fa alat syzefegbe megh Ala tejí wgâ

megh Alyon te Bened korfagh athyanak es fywnak es senth lelekuek Newe-

ben Amen. -^' fenttebbi : ky¿ebe, . . hal meg, = küszöbe, halj meg.

20. Contra morbo caducum , latinul. 21. Contra YZ ETHEL, lalinul. 22. Contra

SUL qui est ¡menus .... latitml, kivfívén e' magyar szót: swl, ful = süly. Az ötöd le

velen. 23. Qui patif febrê, lutinul. 24. 9tra fluxum sanguis", lalinul. Erröl alább. 25. Ad

congregandas colobus, lutinul. 26. Si quis volt scribtur pulcra faceré, latinul. 27. Ad аре-

rienda sera , latinnl. 28. Ut canes non latrent , lutinul. A' hatod levelen kó'vetkezó két irás

«okkal késóbbi két ktv.u'íl való, mindazáltal álljon ez is mindenik itten :

29. FOLYOSOROL WALO ORWOSSAGH. negy penz arraTymfo neg penz
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aira grifpan neg penz arra galitz kp , neg penz arra Themyen Ezeket eroffen

meg ketl Tprni Es egy itcee ecetben ezeket eggywtt megh kell fpzni.

30. LONAK HERËIE MEKORON MEGH DAGAD. Az ros lejtet ecedben

jep giongen mind egi pama kenot , es egi kicinne megh .... es az hereiet

ked megh Úele .... probalt dologh. ( K' pontozott helyek olvashatlanok.)

L. az ide szükséges felvila'gításokat : MAGTARÁZATOK es JKGYZETEK.

1558-1541

JULIUS 20DIKÁN 'S 41 G. 4DIKÉN.

XL. VALLATÁS A' SZENTMÁRTONI APÁT CSÉCSÉNYI BIRTOKA IRÁNT.

Csécsény, Gydr vmegye sukordaljai járásában.

B. Kir.ily erobere volt: Kozma Mátyás. A', több helyen kovetelt birtokra n&resti vallomás latinal

jegyeztetett fel Bodonhelyen, Szováton , Sopron vármegyében, így Lébenben, Moson vmegyében ; ma

gyar ú 1 : S/.i'ntmi kUisoii , ugyan ezen megyében.

Eredetije a' szentmártoni fóapátság ha'zi leve'ltárában , Capta LXVI. lit. G. Pannon-

halmán. Tnlálta ottan Czina'r Maurussal szent Benedek szerzetebeli titoknokkal együtt kc-

resvén Döbrentei Gábor Aprilis 7d. 1839. Massât vette 's ezt eredetijéhez hívnek bizonyítja

ugyan Czinár Mauru.s, ki megküldötte Bndára Május 31d. 1839.

20d. Julii.

Ac évszám nines meg. Vagy leszakadt vagy lekopott , тару ki sem vala téve.

Possessio Bodohel , PetAetsy *) incminit bellum Cmciferorum.

Emericus Bolla examinatus fassus est in hune modum : Bene seit, qnando illa sua pars

Sessionis pertinebat ad Sanctum Martioum istam vero alteram possidebat Sybrik Oswaldus.

Boboly Mathias Idem fassus est

Possessio Zowath.

* ) A' doit betiikkel nyomatott .izavak, kitorolvék az eredetiben. SzesztSlye rándítá csak úgy látszik

a' királyemberével együtt rolt papot f e' vallomasok' majd latinul majd magyarúl irásba tételére.

Latin része nem ide valrî rolna ugyan , azonban felverém , mirel az iratási t: v' hiánya kipaha-

tolását vagy az ahhox Tetést, a' latinban lérôk is világítgatják. 'S az irópapról? szólrán, itt

kérdhetó mindjárt, szentmártoni lehetett-e, vagy г .10 niai? fry« ri! Valamellyiket a* kët utóbbi

közül azért yehetni-fel inkább , nier! a' szentmártoni apát ügyében , csak nem az û couvent ualisa

jart-el, hanem jöve pap, vagy a' csornai conventbôl vagy a' gyóri káptalanból , mint legkitaeleb-

bi hiteleshelyról. Székesfejtírvár akkori káptalanát vagy az ott rolt keresztesbarátok conventjét

mar távolabbsága nem számláltathatja ide. Hátha egyenesen a' csornait mondhatnók? Sopron yir-

megyében volt, van az , abban folytak e' vallatasok 's az ott kezdés általmene Mosonba ig. A'

csornai convent régibb irományai elveszvék ; az ujabbak , mellyek most ott legelsokiil nézetnek

1535b. indultak meg , miként amili jelente'sem elifadja majd az Evkonyvek IVd. kotetéb. EUene

a' Gyôr rmegyei Csécsény lielység allana. Vagy , convtntualii , eapitularii , nem tetetvén ki ,

j«lcn sein lett volna! Bizonyitas kellene, hihettfsére.
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Thomas Kis idem fassus est.

Comitatus Mosoniensis.

Exsecntio facta est quarta die Angustí , homo regius Mathias Koztna.

Possess! o Leben. Mohacs septem Anuís 9.

Judex Laurentius Nagy fassas et examinatus est dicitqne , erat quidam Laurentius

KiC, qui fuit affinis matri suae apud quem etiaiii S. Martini Officialis habebat hospitium it.

oö meminit, quod ilia media pars abbatis erat.

Blasius Varga fassus est quod media pars erat abbatis, qui habitabat eotum in villa

3ent niilial et dixit quod mollae non mediant partem sed totam possidebat abbas S.Marti

ni; dicit etiam quod se in molla volebant Canisienses accipere , isti vero con-

tra abbatis Coloni in Csécseny existentis rursus ab eis acceperunt.

Mohacs 12.

Faal Balas fassus et examinatus est. dixit se audiuisse a senioribus suis, quod ilia

media pars fuit abbatis.

Emericus Pethe Ladislai régis Ann metninit fassus et examinatus dixit , se audivisse,

quod media pars pertinebat ad abbatem S, Martini molam totam et non luediam possidebat

Abbas Sa net! Martini.

Petrus Tsiokus fassus et examinatus dixit , quod domum edificaverat in ilia parte ab

batis . ('к loans fuit abbatis, ex molla queque redditus ad S. Martinum pertinuit, verum

terras aquas mediam partem possidebat deinde post nescio quo anno est

Ladislaum Sybrik official is erat nomine Clu'^neki Gyorgy deinde Pribor

Mikloos.

Budai Janos meminit tempus Ladislai Regis fassus et examinatus dixit se meminisse,

quod media pars abbatis erat, et molae reditus adS. Martinum portabant; deinde dixit quod

Georgius Che$nek erat officialis nr, et etiam meminit, quod Georgio Che¿nek dédit liber-

tatem unius domus quam nunc etiam possidet. Post.

Mohacs.

Anthonius Fazek fassus et examinatus dixit se meminisse et non pro certo quod media

pars pertinebat ad abbau S. Martini qui etiam ibi fymabat (t'gy) vulgo Dioszeg abbas S. Martini.

3enth mikloos

Nicolaus Toth qua Mykor Landor feyér war elwejet az ekorj walo estendo-

be jwtem en ide ez foldre. az w legelojer akor salottam checsenbe akor en

Csecsenbe keth Urat talaltam Egyik serth nap enijet walo fei jerth byrta

bornemi'sa A masyk sort napkeleth felet birtha (jcuth Martony apatur Az

Monoth keth fêle byrtak a ha^nath

Az арat

Az Landor feyerwar el wesesse eloth bornemi;a kyralnak kerejth attya

VEGTES R. M. ШЛТОК. 7
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woth wdwar byroje woth budan, az apatur kcth jaz forint ot adotli woth,

hog bornemisanak bogy oth komorassok lowakath tartottak, mert ith gyo-

roth so komora woth kyraiy idejbe. Es megh Mohatsj had wejedelem wtan

massod estendobe foglala el bornemija kezybwl Sibryk oswald ugj myndfe-

lesegetwl felesegenek estwl marath Jojag. Annak wtana egy Horwath Gyorgy

somogybol fel jwwe, Awal egyetemebe egy k unit byrtak, Mert a felesege

Sibryk Osvald urnak az anya az a keto egy ember Gyermeke wolth Horwath

Gyorgynewel. Merth hogy Horwath Gyorgy maktalan wolth felesegewel hol-

ta wtan Sibry'k oswaldnera juloth az fêle a/ wta fogwa my'nd Sibrykek byr

tak azt az egy feleth Nap enejyten waloth. Akor az idebe jcntli Martony

apatur az feleth byrta az Molnoth ket fêle b}:rtak. Annakutana hogy bakyts

Pal gyore sala, es nekj udwarbyraja az Chesnekj Gyorgy wdwarbiraja vala,

az Chesnekj Gyorgy niegh Annak elotte jeudi Martonba wdwarbjro wolth ti-

zenket ejtendejg az apaturnak , adossa tewe apaturt lolgalathjacrt masfel $az

forjntjgh , wgy immar Bakits Pal segjtsegewel hoza wewe az fel rejeth faln-

nak mclj az apatur гсзс л ala. Añakwtana tudtara adak Sibrik Oswaldnak

hogy Csesneki Gyorgy bele Jwth, elfoglalta az apatur reseth, Sibrik Oswald

oda joven ezt jekre wete, hogy ha ewteth il loti, awagv nem. Elegh az

hogy megh Nyiaraftgy) Sibrik Oswald az Csejneky Gyorgyoth ki elegetette az

masfcl saz forinthbol. Annakwtana ugy halottam, hogy az utan Sybrik Oswald

adoth wolna konwenthnek ismegh ewtwen forintoth hogy ket за/га tolsolt

wolna. Annakwtana warmege Ispanal es hataros jomjedsagal bele iktatta

magat zalog serinth Ekeppen az feieben ott anafogwa töf ? by'rtok az idejth

megh nem tudom mondani de mikor Bakyts Pal vejedelme Kocsjan

hada ellotte harom avagy negy Ion ax foglalas BakVts Pal wesedelme elotte

harom awagy negy e$tendo eloth follassa.
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Emlekjik hogy Csesneki Gergyhel hallotha hogy Csere jojag wolth \vTolna

megh rigen.

Colomanus Gyory fassns et examînatus dixit, quod mediam partera possedit abbas, et

quia vulgo Diojegh ¡l>i tenuit, oves quoque habuit multas sicut opus est in bereditate.

Barnabas Koldus fassus et examinatus dixit, quod ego nunquam meinini tempore illo

nomen et cognomen ¡Hins Os\valdi Sybrik sed totam habuit Possessionem Abbas S. Marti

ni, dinit etiain quod erat unus secus bodogh Isten cuius érat offïlis Georgius CseSnek 12

annis qui Acceperat puellam Georgii Gentsy In eadem posessione degentein.

Ante bellum Cruciferorum fuit annis 20.

Jegyz. Minó adatok ajánlja'k ehhez 1538—1541 felvételét, 1. MAGYARÁZATOK es JEGYZETI.K.

1542.

SZENT KERËSZT NAPJAN CSÜTÖRTÖKÖN.

RASLAVICZAI BALAS LÉVELE A' BÁRTFAI BIRÓHOZ , TANÁCSAIVAL VI ,

EGYETEMBE.

Maruson, Hontban. A.

Maros nerii hely van, Bihar, Veszprim , Arad, Nógrád , Hont rmegyében , Marnsfalra Barsban.

A' honti, ma is nereztetik Marusnak , melly a' duna' bal partján Váczhoz közel fekszik. 'S ez, e' le

rél kelésének helye , mivel Yaczot Pestet einleget!.

Eredetije s/, kir. Löcse városa levéltárában. Dobrentei Gábornak a' magyar akadémia

nevében irásbeli inegkérésére , felnyitá a/.t e' nemes varos tanácsa, 's találta benne e' le-

velet es betûrôl betúre hi'ven lemásolta Fabriczy Samuel , táblabiró , hites iigyvéd 's m.

akademiai levelezô tag, Lôcsén Decernb. 3d. 1838. Hartyapapirosra pedig hasonmássát vet-

te 's az akadeiniának kedveskedésül kiilde meg Fabriczy János, Szepes vmegye földmeroje.

Cz/mzete , kiciil. Ez lewel AdalTek az barthway byronack tanaczyawal egyetembe cn-

nekem tyftellendo fonifed \vraymnack. (P. H.)

Keifenetemneck es Magl Ay'anlafianack \vtanna, kegelmekneck egyeb

•wy'flagot nein yrhatok, hanem eft, hoyg yften akarathyabol Avatz nemeth

pefznel (tgy) wagyon, Az nep fantalan mynd nemeth mynd magyar, wyg wel-

lywk hoyg wagywnk fazezeren , temesAvarrwol afth yzenteek az raczyok

hoyg nyolcz ezeren y'wneck, abbarath azys tyz ezeren y'de, Moldway wayda

azys рез (így) ele ywny fantalan nepwel ha fykfeg, Az terek fl'ol , mehmeth BafTa

keth negwen e/er embervvel уwtot Ifel pefte, my nalywnk az ahyre hoyg te-

reck czyaflar nem ywezeftendeben ky, towaba kegelmeteckneck efthys yrha-

tom hoyg azwrack, orfag hyre nelkyl harom orth penfth akarnack rony, laiTa

7*
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kegclmeteck my femwykepen meg nem agyvvk adny itf kelt MarwfTon fent

kerefth napyan czcterteken anno domj 1542. Raflawyczay Balas.

1 5 Д 2.

SZENT ANNASZON NAPUTÁN VALÓ SZOMBATON.

XLi. BORNEMISZA BENEDEK, SZEPES VÁRMEGYÉHEZ.

Nagyidáról Abaújban.

B' Eredetije Szepes vinegye levéltárában 151 s/.áin alatt. Kikereste Bárdossy Elek, le-

véltárnok. Tudósi'tást kulde ott létéról Engel Sándor táblabíró 's fiSjegyzó 1836. Lemásolta,

Budán 1837b. az eredeliról, Döbrentei Gabor.

Czimzeíe, Aivííl. Egregijs ac coiuitibus ^epusien doiiis ac fribus no(lris honorañ.

Kewsewnetének es Solgalatonak AyanlaíTaaak wtanna: kcuanom i^lentewl

lenny mynden yo serenchej;et es yo egeffeget ty . k.nek, : towaba Az pry-

ny peternek wtolffo leuelerewl walyo walyajlh ygen evvremejlh keuanom:

walya ertené: hogy ha yanos dyak meg letvvolna wele: mert hog meg ne

leltek engem wele: kherem ty .k.ket, k>vlgye ennekem Az pryny peter

leuelet: ha techyk .k.nek hog ennekem ertené khel: ic ym en khez* wol-

nek Az Solgalyatra chak twdnek hovva mennem: dee fenkhyt ne latok ez

egez fhelfhewlrewl hog khy meg el ment wolna: fern kliychyn fern nj?ag:

pryny peter ython wagyon Bebek fherench ython wagy'on Rafkhay Chaf-

par Horwat Chafpar feredy Chafpar pryny fherench es egyeb Avrak myn

den nepekuel hon wadnak: es mynden wannegye hon wagyon en fern

thwdom howa khel meñem : prny peter melle Byfjon ne merek mennë :

egyeb feregeknek latnam yndwlaíTokat: Afjok khewfset ewreme-(l elmen-

nek: Az thy .k.tek neueben khyralnak es ez orsagnak ewremefth 3olgal-

nek: laffya .k.tek myt kliellen ebewl tenny: nekhem tetnek ez hog ha

werneryws wranak yrna .k.tek/ na ewnekhy myivden oraban po^laya wa

gyon: kherne .k-tek, es ada eleyben: hog yrna Az khyral khapytanyanak,

khyt hyfsek hog ewreme^lh myelne, es mynden haragtol meg menthetne:
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dee myn ez altal thy . k .tek , láfla : amy ez my hafzanknak yawara ewre-

mefth Solgalyok : yflen. legyen . k.wel, eleuelet y'rtl nag ydi 3ent Annaf-

fon napwtä walo sombatö enny c-jlcndeben .1.5.4.2.

Bornemyjja

Benedekh heuefly.

Pecsétviasza barnazöld. C/imcro elsikalva.

MAJUS

MUTHNOKY MIHÁL ESZTERGOM VARA UDVARBIRÁJÁNAK LÉVELE, BOLFF- XLII.

MÁRHOZ NAGYSZOMBAT VÁROSA BIRÁJÁHOZ.

Eredetije, Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette ottan Döbrentei Gabor 1836.

Lemasolta Makláry Ferencz 1837.

Cximxete, kivitl: Egregio domino Mol Л mar, Judici chutât thyrnauyeh etc. domino

et amico nobis honora.

Egregie domine Amice honorait Sainte et nri ^mendom Wraîïïak egh

yobagya, kynek newe hypolth demeter, ky wewth wolth Samboky em-

berthwl chyorba bala^lhwl eghy luwath, ky ina^ili Sombathba lakyk , az

lowath el tharthothak, az Wram yobagyathwl, Azerth kerem .k.det mynth

barathomath, hogy thethelfen thewrwenth, es ygazath, az Wram yobagya-

nak lowa felewl , merth az Samboky ember felelth wolth az lo felewl ,

wolth az Wram yobagyanak nagh kewlchyege wagyon lesenys myatha,

Strigony 25-a die may 1543 Michael Mwthnoky ^puifor arcis ^Itrigonieiî.

JL'NirsiUN, VA8ÁRNAP.

BARBEL LÔRINCZ HADNAGY, KASSA FÓBIRÁJÁHOZ , XLIII.

Also Németibrfl, Ung vmegyében.

Eredetije Kassa városa levéltárában, 1640 gzám alatt. Lemasolta Krieger Jánoe

1835. Öss/.ehasonlitotta Döbrentei Gabor.

Czimxete, kivul. Adassek Kaffa koczios varasnak fw Birajanak es gonduifelöienek

Tulaydon kezeben.
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Szolgalathomat Iro kegmednek minth bocfiwletes vrumnuk keuanok ke-

gyelmednek minden tefti es lelki jokat meg adatnv, mind az kegmedhez

tartofzokkal egietemben, azon keppen az kegmed tanacziual egietemben.

Touabba kerem s'. koniúrgok kegelmednek mint böcxiwlletes vrainak hog,

az fzegeny legennek kegmed legen kegelmes fzabadituja kit az ntannis

fzolgalhafsak megi kegy'mednek mind feregemmel egietemben, kegelmed

hatta valla hogi kegelmedhez kivlgiem legenymet hetfbn, azerth im be k\ 1-

duttein hogf az Istenertis kegelmed czielekegek iol vele , hog had 3olgal-

hafson fzegenj as Orfzagnak mind vrafagoknakis. Az vriften latogafsa

megi vrafagtokat fok iokkal io fzerencziekkel . költ alfo nemetiben vo far-

nap JIIIIN". En Barbel Lörincz C/ial/ar có felfege gialoginak Hadnagia.rn.rn.

Jegyzét. Az 1544 van feljegyezve a' level küUejére, es s/.ánta 1640.

PÜNKÖST ESTIN.

XLIV. POLYANKAY, BERZEVICZY, BERTHOLTHY, KOROTTHJÁNY, HÓPÉNZT KÉB

SZEPES VMEGYÉTÔL.

Eredetije Szepes vmegye levéltárában 217 szám alatt. Kikereste Bardossy EIek le-

véltárnok. Tudósitott felôle Engel Sándor táblabiró 's fojegyzó, 1S36. Az eredetirôl le-

máaolta 1837. Döbrentei Gabor.

Cxi'mxete , kivül. Egregys ac Nobilib9 Doniinis vice Comitti ac Jndicibus Nobilm

Comital1» de Sepes cch dnis árnica honorand.

Solgalathunknak vtanna Mynden Agyanlafíínk thy k. mynd ferelmes vraynk-

nak es atyankifyaynknak Emlekezhetyk thy . k. az my folgalathunkrul

myndenky^pen hog az my honk ymmaran be kezelgeth Azyrth thy k .

lefia my vgy folgaltunk mynd yamborok . k . Azyrth my e^lh yrhatthywk

thy .k. hog az vr Batory Andras ygen harakfyk az warmegyekre hog

ennyeth yr femmyth nein gondolnak azyrth . k . lafla : | fykeczczygre . k .

ne wegy'e | Kjlliys Nylwan yrhathywk thy k. hog mynketh az wysbe akar
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az vr mynketh wethny komaromba, lafTa ymmar k. myth erunk my oth

az ho pynzel, feletthe nag dragaflag wagyon raythwnk egy ludath adnak

az wajarth nyolcz krayczaron egy tykffyath hath krayczaron czak az

az hog fath es wyzeth pynzen nem wefunk am lafla . k . ha erunk my

az ho pynzel Towaba My e,jiys Tutthara adgywk thy . k . az ajlhul py'nz

felol hog my femyth awal nem erunk Azyrth az my kywanfagunk az hog

k . harmycz keth forrynthoth adgyon k . merth czak kpweczczyghezys ke-

wes az lam my hywen folgalíínk E-jlys yrhatthywk thy k . hog az vr Ba-

thory Andras fykfo fele megyen az eg nypywel de a warmegyeketh ko

maromba haggya altaldn fogwa ajlh my az ep fagyabul hallottuk, az my

folgankthul es yanof komankuol? yzenthunk kegijelmeteknek fowalys .k.

Nekye meg az ep fawath myndenbuol , Az erek y-jlen Tarcza meg k . myn-

den yowal , kolth ez lewel pynkejlh еЛЬуп Anno dííi 1544 Tomas po-

lyankay Valens Berzewyczy Tomas Bertholthy Nycolaus Korotthjany

Szuëtores vri.

Pecsétviasza barnazold, az elsikált czimer felett W.B.

1544.

SZENT MIKÁI.V INNEl'F. ELÔTTI SZERDÁN.

POLÁNKAY TAMAS, TÁRSIVAL, HÓPÉNZT SÜRGET SZEPES VMEGYÉTÓL. XLV.

Ipolyságon, Hont vmegyében.

Ercdctije Szepes vmegye levéltára'ban 236 szám alatt. Kikereste Bardossy Elek le

vel (amok. Tudósi'tást irt felole Engel iSándor tabla biro 's fójegyzó 1836. Lemásolta

Budán 1837 az eredetiról , Döbrentei Gabor.

Cxt'tnsete, hir ¡il : Egregys doiuinis ас Nobilibus Teche Comilti et alys dominis de

3epees 'doui nobis honorant.

Egregy domini Nobis plurimu honorai! Po^l Salute et Nri ^rnciî, Jol meg

Emlekezhetyk ty k hogy hogy nemefler Imar Illyen hozyw wtra es enye feld-

re Nagy kelcfegwnk fogyadkozafara munkalkottonk ezt Joly erhetty ty .k.
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hogy Annalkwlys Eleg kelchegeth es nwghatatlanfagoth eyel nappai Mye-

1 vunk , Azerth mynketh Ineth el nein akarnak bochatny • * • hanem

t i Л au eghes elendere akaryak hogy ez orsagnak jolgalywnk . . ze . . . . k

tara Agywk hogy Az Nagfagos Bathory Andras eg kantorra walo penzth

Carol' warmegek es az teb warmegenek es parancholtha hogy

Azerth laflathok megh megh my mojlh es Anyra megh fogyadkoztonk hogy

chyak Az iflen tugya Menyere wagyonk es My reank synth N.... vefle-

Ф

tlu-k meg my eg Napoth fern wonflonk mcrth ha akarnank es tulenk nom

leheth, thowaba . k. egyeb wyflagoth Nein Irhatonk hanem az poganok

fenth korc,l nap wtan walo kedden el Jewenek es lewath megh egethek

es meg rablak i^lennek Akarattyabply my eleykbe men... k es oth eketh

Anyra megh wertuk hogy maffel ezer therekbe harom zaz el ñera zaladoth,

Immar ezen walo haragyaba mehmethbek taborba salotb es naponkenth fe-

yenkre \varj?wk walamy'th ¡ЛЬеп Ad ez dologroly .k. Agyon vala^l my

nek link azfarof warmegye emberetholy tarcya megh ¡Дсп k, ex faagh/

feria quarta Ante ГсЛтп Scti Mychaclis Anno domi 1544

thomas polankay et Aly ^ypendiary vri.

Fecsetviasxa veres. Sa'g van Fejér, Vas, Ves/.prém , Szala, Sopron , .\vitra, Pest,

Temes vniegyében, azonban ex itt, csak Ipolysng lehet, Léváhox пет messze. A' pon-

tozott helyeken a' papiros inegéve.

XLVI. SORY PAL ZÁLOGLEVELE.

J'rciloiijc , ns Abauj vmegye levéltárában. Lemnsolta Döbrentei Gabor 1835. A'

pontozott helyeken, papirosa szétmállott. A /.cri, vége sines meg.

En Sory Pal tefek Illjcn vallonia-ll hogj En ez Sory farkas Jofeganak Ide-

gen ke^lwl valo megh valtafert az tob Sommia Penz koz/nl ki k rallot

vettem Janokj GaCpar fjam vramtol harmynt ¿t magiar foryntot fel Enys

attain vgian azon 35 foryntban zalogban faros warmegyeben
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egjhaz eg€5 Jobagiot Vajda Jano^l es benyot IIlj ok alat hogj valamikor

En vagj feiefegem vagj Germekjm meg akarjak valtany ....... fl. 35

........ tartozek kj botjatnj kezeboi es meg Erejlny Es ha Interym

valakj ..... ... botjatna valamykcjpen En tartozzam .........

CSETERTEKEN SZENT BARBARA NAP El.l'ÍTT VA]. OX.

ZAY FERENCZ A1 KISMARTONI ZSIDÓKTÓL ZÁLOGRA VESZ FEL PÉNZT. МЛГП.

Bécsben. •

Eredetije gróf Zay levéltárban. Látta ottan Ddbrentei Ga'bor. Leinásolta Makláry

Ferencz 1836.

Een Zay Ferencz wallom ez Jewel általa. Hogy Een wettern az Kys Mar-

tony Sydokthwl Zalogra. harom arany gywremre, kybe my'nd haromba

wagyon Tyzen harmadfeel arany forynth. Az Egykbe wagyon az nagyobyk-

ba egy karniol, a* maflykba Mragyon egy gemako, my'nd kettew pethe-

tes, a harmadikba nynthen semy kew, merth ky wettern belewle, ан-

nak felette attam neky'ek a melleth hath Bokor Ezewsty kapthoth Terek

myweth aranyasth . kybe vagyon ty'zen nyolcz loth ezüsth . kyre attak ne-

kem hwzon negy renes forynthoth, e zerzes alath, hogy mynden renes

forynthra egy hethcn wfwrath tartozzam adny egy egy magyar fyllyerth

kyknek Byzonyflaga ees latalTa woth az ecu gazdam Chryfthoff herchygh

hamor, kynok Byzonylfagara attam ez een petchetemeth ees kezem Iraf-

fath , napy'a a walchagnak femmy nynchen . Irtham Becfben cheterteken

3enth Borbara nap Eleth walon 1545. Eztendeben.

VÍ/KKRESZT UXAN ESETT H¿TFON.

MONOSTORI SZALAY ORSOLYA , NAGYS. KÁPOLNAY FERE.XCZ ÖZVEGYE , XLVIII.

NAGYSZOMBAT VÁROSÁHOZ.

Bolondos várából , Trencsíii vmegye' also járásában.

VRGTE« R. M. 1КЛТОК. g
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Eredetije Nagyszombat levchára'han. Lemásolta Döbrentei Gabor 1836.

Zerelmes vram, kefsenetemet, en kegelmedet azon kyrem, hog the kegel-

med megadnya erthenem my okkerth nem hagya kegelmed ennekem sa-

labst Ahdny az my felsiges wrunk warafsaba. Ennekem fogadoth salaf-

fom wolt . me! falaferth megh attain woltis az pinzben az Gazdanak , es

bey's kefthem volth kelthefsny Dhe kegelmed mas nap az Gazdawal Re

am wethethed az pinzt es Engemet nem bothattad be , es Engemet Igy

megh cwffolwan el kelet onnan hy'wnwm. Azzerth en ennek okkath Akar-

wan Ertenem. Es az my felfseges wrunkath akarwm megh lelny es se-

melem flerinth akarom Panajolnwm , mynd az en attyamfyaywal eg\ret-

tembe. lam fokan vannak Nagy Sombbath'ba, kyk az mas partra walok

wulthanak, kyknek nagy Sombathba salasok wagyon, mykor en semélem

serynt kynergethem wolna, az my felfsiges wrunknak' hogy nehagyon az

en Arwaymwal egyethembe Bwdofnwm mert en ew felsige nthan lethem

Arwawal Myerth СЛУ felsige mafth ennekem egieb helth nem hathathot,

Aneni ew felsige meg hagya , hogy ennekem a wagy Pofswnba wagy nagy

Sombbathba, Merth Praepost Wram, ew felfige heltharthoia hazzat we-

gyen, En kedig az y'de hws kepes Akarom wala magamnak oth Cahak

Salasth foglalny, kit kegelmed nem engede, Cak Salasth is foglalnwm,

nem hogy hazzat \\cnneni. Erthcm kedigh hogy kegelmed ezt montha wol

na hogy nem Akarna kegelmed , hogy delyak Laknanak a wag legenek h*

warafba, yol twlg}r'a azt az my felsiges wrunk, hogy en maft delyakath

nem tharthatwm, Azert ennekem maft is az Akarathwm, hogy inkap aka-

rok a my felsiges wrwnknak warafaba leny, mynd walamy wr warafla-

ban nomorganwm, merth en ew felsige Arwaya wagiok , A/erth wagy

walamy hafsaczkath л^eзek ah wagy salasth tarthok de oda Akarok meny

Azerth Akarom Adigh megh erthenem , ah kegelmed azon Sayandekban
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wagion hogy Ennekem nem adnad sem hazzat wennem, sim Salasth tar-

thun \vni Azerth kegelmedeth kyrwin hyelenczyen kegielmed leweledben my-

nemy sayandekban wagyon kegelmed. Tugya kediglen the kegelmed hogy

Shoa Az en wram ez warafnak nem wettheth , Deynkab Baradfsagal myn-

doha, wolth, Ezzel halalya kegclmethok az yw Arwaynak, Az en Wram az

kereftyensigh meleth holth. Azerth en az yw Arwaywal, erdemlenek myn-

den warasban az my felfiges wrwnknak Bekefllgeth es thyftheflïgeth, Az

ew yambor Solgalathyaerth es halalaycrth, Azerth kyrwm mynyayn ke-

gyelmetheketh , Ne legyen kegelmethek Ennekem kegyothlen, merth nem

erdemlethe Az en 3erclmcs Wram kegyelmethekthwl , sim en, maftys Byi-

fwm kegelmethekben , ázerth Akarwan kegelmethek kezel mennem Thoha-

ba iften tarthyon kegielmetheketh dat ... ex Bolondos feria Secunda Poft

—• j»

Epiphaniam Anno 1545

Orfola Zalay de monoftor, «»dam m do fran kapolnay Relicta.

SZK.NTIVÁN NAPELÓTT VALÓ VA8ÂRNAPON.

BORNEMISZA BENEDEK LÉVELE SZEPES VÁRMEGYIÍHEZ. XLl\.

Kelt Somban Sáros vmegyében Szeben mellett.

Eredetije, Scopes vinegye levéltárában , 254 száin alatt. Kikereste Bárdossy Elek,

levéltárnok. ITin'íl adta Engel Sa'ndor táblabiró 's fójegyzd 1836. Massât vette az erede-

tirol 1837b. Badán Döbrentei Gabor.

Czímzete, kivül. f^epes Avarmegyeben yfpan wramnak : ef af^ nemef wraymnak Adaf-

fek eleuel : Byf¿odalmas Atyamfyaynak.

Kew^ewnetemet es [JolgalätomathAy'anlom mynt Nemef wraymnak es atyam-

fyaynak : eßty . k .tek leuelet latwan 57gen yonewen wewttem megyf ert-

tem : dee netalan ty . k .tek kew[]ewl walamy tewelgew gondolât wagyo

í]y4vyben en ho jam : Byßon meg hygye . k .tck hogy nynczen afele tekel-

letlenifcg enbeimë: feAVt yoncab ty .k.nek |]olgalatwal es atyaíywy [}eretet-

8*
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wel akarok leime: dee ty .k.nek, mynd A¡] kewtel leuelet keep wagyok

meg Adnö : mynd aß menedek leuelet : nem wolt meg ydewm hola : yVflen-

nek engedelmebel amyre en ejeg wagyok s ty . k .tek , atyafya es (olgaya

wagyok : Aß napnak fenyeflege ygen nagy : dee neha meg aßtyf Bee fogya

ahomal : eßel y^len tarcza fok yowal ty . k .ket , elcuelet y'rtam fomban ßent

ywan napelewt walo waflar napon Anno .1.5 .4.5.

Bornemyj]a Benedek heuefly.

Som nevü helyaég van egy, Somogy; egy, Bereg vmegyében. Ez itt , hihetóbben

a' Sarosi.

V1RÁO VA8ÁRNAP.

L. MAGV LUCZA NÉHAI KENDERES JÁXOSNÉ, SÁRMASÁGI ERZSÉBET ASSZOXY-

HOZ VÁRDAY MIHÁLNÉHOZ.

Eredetije Zichy grófok levéltarában Palotán. Leniasolta Döbrentei Gabor 1836.

Cxt'mxete, kivul, Ez lewel adaíTek Sarmafagy Erfebeth a¿¿onnak warday mibal nr-

nenak nekem ¿erelmes a¿¿unomnak.

Solgalatomuak wtanna kerem kegielmedet minth zeretew azzoniomath hogy

kegielmed az farkas bwreketh k \vlgic megh wagy kees wagy nem kee5,

merth kenderes Peternek el kell menny oda es megh Cinaltattya es kwl-

tem kegielmednek az makaicha kewrtwelnek az agaban, walaminth vagy

Cawaban \\agion wagy minth wagion merth kenderes Peter ei wisy az

tewbiwel Egit. — kwlgien kegielmed Kaflay rofat, i^len tarcia kegielme

det, ez lewel kwlth wirag wafarnaph 1: 5. 45.

Magy luca nehay kenderes ianofne

ORBÁN PAPA NAI'JAN.

Lr. RÉGV KELEMEX KAPITÁNY LÉVELE SZEPES VÁRMEGYÉHEZ.

Szendrtf várábdl, Borsodban.
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Eredetije ns Szepee vmcgye levéltárában 264 s/.áiii alad. Kikereste Bárdossy Elek,

levéltárnok. Hi'rúl adá 1836. Engel Sa'ndor táblabiró 'a fójegyzo. Massât vette a/ erede-

tiról Bu dan 1837. Dubrentei Gábor.

Czímzete , kivul. Egregijs doiuis vicecomitibus, Jiulliiun ac Yniuersitatibus Nobiliu

Coiniít1) Scepufieñ ic doiñis frib9 et Aniicis nobis obferuand.

Egregy dïïïi fres et Amici Nobf obfvañd, Pojl Salute ас feruitior nror

gimrn, Hysjwk hog ke: Nylua vagion hog Az my kegielmes vronk Ennek

elwtteys Irth vala: kegiclmetek leuelet Az Soldofok Josaganak oslafarol ,

Azert mojlan Ertywk hog ke : Az kyral Ewfclfege lewelewel ky akar

Bocyatny az Jojagnak estafara/ Annak okaert mys az my kegielmes V-

rok vtan kerywk ke. myt vraynkot Es atyankffyayt hog ke: halaba Az-

korra mykoro" Soldos I in rey s Ilayta lehet az ojlafon / inert tugya azt ke :

hog Soldos Imre Yrlnak Porkolabya Es inoran Az my kegielmes vrok hon

niñee, Az my Vrok. Hijrenelkwl Az warbol seiñi ke^pë Ew ky ne mer

meity kegielmeteknekys Job lejen hog Ezekys Ray'ta leggenek wg tugia

ke : han Rejre kel o$tanyf In Reliquo Eaítt felicf""-' vale optanio Quib>

feruitia Nra ^mendain«) Ex Sendrew In die Vrbani pape Anno doïm 1. 5.4. 6.

Ciernes Regy Capitanea 2c et Sthany Lasay jpuifor ...Arc. .Sendrew.

Pecsétviasza /.old. Nynniata nein látszik.

ROI. DOG SZl'z MARGIT INNKPE L'TÁN SZLRDÁN.

NAGYTÚR MEZÓVÁROSA , NAGYKÁLLAI LÖKÖS JÁNOSNAK IR MINT FOL- LU.

DES URÁHOZ.

Tur városából Heves vmegyében.

Eredetije, a' Kállay nemzetség* levélta'rnban 242 szám alatt, Festen. Leirta Fluk

Jánog, 1837. Osszehasonlitotta Döbrentei Gabor.

Cxi'mxete, kivül. Egregio Doínio Johanni lokos de Nagy Kallo domino Nogtro semy

honoran.

Erpke valo 3olgalatonknak es hywfegpnknek utanna, Magonk Ayan-

lasonkat I гулуk my te kegielmednek mynt kegielmes Yronknak Irt лл-ola
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te Vrafsagod my Nekpnk hogy io bort vennenk my te kegielmednek pl-

cyp arwt es fei Jutatnoiok kegielmednek Azert my az it nalonk mynd

el kereJVwk es latogattwk de Jobat my nom talaltonk , Ennui e¿ ket bor

nai kyt te kegielmednek fel kwldpttpnk , azert a/ egyket vpttwk tifien

negy forynton ax maflodykatys tyzen negyen mert 3eker bere nekwl va-

ftion • ez ket bor hwjon nyolcj foryntban .... Ennek vtanna eztys Je-

lentywk my te kegielmednek hogy Gergely Dyak Sabadofla tartya kez-

tpnk magat myndenbe' meg vdwaran valo felyery'tis Sabacyagon tartya,

mynd varaskpzze valo fyzetesbol • es Solgalatbol . ky my nekpnk Igen El-

lenpnk vagion. Mert nagy haborgaflok vagion ray ta kerywk te : kegiel-

medct mynt vronkat hogy ne fogyagion tob tarsat , melle5?e , mert eleg

3olgat talal te kégielnied .... Tovaba meg farkas vronkys Irt vala ne

kpnk felple hog5;ha ellenpnk nyncyen . tehat' Sabatfagot Engedne neky",

de byzonj'aAval Irhattywk kegielmednek hogy ugyan Igen ellenpnk vagioa

az \v 3abadfaga. I^len tarcya meg kegielmedethf Datum ex o^pido thwr

feria чг1а post fe^lu bte margarete fginis Anno 1546.

Judices et Jurati ex o^pido Nagy thwr vre domationi Jnoibus

UTÁ.V УЛ1.Г) Л ASÁIINAPON.

LIU. CZYRE ÖRSEBET NKHAI SÁRMASÁGY AÑORAS HÁZASTÁRSA , SÁRMASÁGY

ÖRSEBETHEZ VÁRDAY MIHÁLNÉHOZ.

Eredetije Zichy grófok levéltiírában Pulotáii. Lemásolta ölt 1836. Döbrentei Gabor.

Cxt'mxete, kiviil. Ez leuel adaflTek SaviuaHVigy Örfebetnek az warday myhal wram-

nenak nekem ty¿telendo nenies a¿3onomnak. ,

О О

Kezenetcmnek es magam ayanlafanak wtanna Tystelendo" Аззопуот , Izent

wala kegelmed ennekem myklos >vramtul hog . k . Be JVv es meg latogat

engem a/ en aráaymwal egetembe, de meg ekedíjg ne Jwt .k. es az oka
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my legen foha nem twdom gondolny, Annak okaert kerem . t..k. mynt

ajjonomat , hog . k . Irya meg ennekë my lege az oka , Towaba Byzoná-

ual czodalkozom azon mef Ige el \vete . k. zemey elöl engë az arwakual

egembe, kyuanna* azert mynd az általes hog . k. meg latogatna, inert az

Sarma^agy andras eg nehan Renden oí Igen beteg wolt/ hog czak az ha-

talmas Ijlen tartotta meg , maples wgan , Azert kyuannä hog . k . meg

latogatna, Touaba Sarmajagy Iftiianes meg líala, es maftl fok dolgunk

czoda ke.jpen wagon, kyk ert kyuanna hog kegelmed be June, my hpz-

zank , ky't . k . ereke meg erülkedem jolgalny az aruakual egembc. 1-flon

tarcya meg kegelmedet/ mynde Joban. Amen. Ez leuel költ Sarmai]agon

hiifiïet wtan walo wafarnapon Chrufnak suletefenek л\ tanna mykoron. Ir-

nanak 1547 Ejtendobe

Czyre orfebeth az nehaj; Sarmaí]agj? Andrafnak hazas tarfa.

Towaba , azt mongak hog az Sagol ferencz fya tamas feredy I^lwannal

wagon kere . k . hog kerycz kezedhez mert foha né Nwghatnak wg ky

wannak latny az ZAvley.

'S egy kis czédulán e* level mellett , meg ez van :

Mégis kerë . k . hog ha en erte es az aruakert ne myelys . k . az I^len-

ert tege azt .k. Jwy'ë be, mert ennekë kegelmeduel ol dolgom ol Be-

zedë wagon ky't meg fern Izenhetë fern Irhatom .k. es felebë waloan .k.

foha nem kvuanta mynt ma^la. kerlek Iften ert tystelendo ajjonom Jay el.

1547.
SZOMBATON SZ. MARIA MAGDOf.NA ASSZONV NAP UTÁN.

PAKSY JOB LÉVELE BÁTYJÁHOZ. LIV.

Ges/teréden Szabolcs vmegyében.

Eredetije Zichy grnfok levéltárában Palotan. Massât vclte Döbrentei Gabor 1836,

3ougalatomat mynt Nemes Yramnak es Battyamnak Emlekezhetyk k : rala

liogy k: ygerte valu az senth Gergyeket ket napra, azert Vinar kerem k:
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mynt Nemes Vramat es Batyanat hogy ymmar kegyelmed bochatnaya el

tapastany mert ymuiar Egeb mynt el vegeztek . kyt En kegelmednek meg

3olgalok my'nt Nemes Vramnak es Batyaiiak Iftcn tarcha megh k. Ez le-

\vel kewlt Gejtereden Sômbaton Sent Maria magdolna azon nap vtan 1547

PaCy Job

1548.
SZKXT MÁRTON UTJLN VALÓ CSKTKIITEKKX.

LV. THURZÓ ANNA, NAGYSÁGOS BÁTHORI ANDRÁS' FELESÉGE, KISVÁRDAY

MIHÁLHOZ.

Ecsed vara bol , Szatmár ymegyében.

Eredetije Zichy grófok levéltárában Palotán. Lemásolta ott 1836 Döbrentei Gabor.

Czt'mxete, kir ¡il. Egregio domino Michaelj de Kyí'warda domino et tanq fri Nro

honorañ.

Keozenetenket es Magunk Ayanlafat Irom knek mynt Jo Batyanknak, Ez

thary Pal deaknak ky mynd Jel Na^pul az my solgalatunkban vagyon, ot

thafon vagyon valamy Huzaya, Azerth kyryuk k. hogy k. ¿enne el az

kylenczedy nelky'l , Es k. Jo walajt varunk , Ifthen thartha meg k. Ez Le-

wel keolt Ethed varaban, jent Margy't vthan valo chethertekcn Anno 1548

Az k. Jobagya fya Mykech Janos fija

Anna Th u r/o Nagfagos Bathori Andrafnak felefege тдо.

IS49.
JAM AIUI S 2ÓI1IKKN.

LVi. POTENTIA, BLAGVAY MIKLÓS ÖZVEGYE, ZAY FERENCZHEZ ,

Nagyszombatbol.

Eredetije, gróf Zay levéltárban. Látta Döbrentei Gabor 1836. Lemásolta Makláry

Ferencz.

Cxtmseie, kivül. Wytezlew Wramnak Zay Ferencznek nekem byzndalmalT Wram-

nak AdalTek ez levelem.

^olgalathomat y rom kegelmednek wytezlew ews byzodalmass wram ; kegel-

med yol tuggya az Zablya az Zegen wramnal Zaz harmycz keth foryntha
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\volth Zalogba. az paplan tyzenharom forynthba, az kegelmed annya yol

twggya, hogy ennybe woth Zalogba, yol leheth en anny'ba nem vetetthem,

ammeny be nalwnk woth , elthembe ha kegelmed megh akarya waltany ,

haat megh aggyak . yol twggya ezth kegelmed, eghnehanfzor kerthcm ke

gelmed t \vl az paplanth . kegelmed ez napyglan nem attha. ymmar tfak

azth adna megh kegelmed , ammybe az paplan woth . y I then tarthya megh

kegelmedeth. Thyrnaw};e 25. January Anno 1549. Potencia, Rlcta E. D.

Nicolai Blagyay.

IS 49.

SEPTEMBER 27r>IKKN.

CSÚZY MAGDOLNA NÁSZRUHÁJA. LVII.

Chwzy Magdolnawal Hathalmy Peternewel haza adasakoron

ezeket attak Roman(Га I wan 1549. ejtendewbe.

Eredetije, a' pozsoni káptalannál. Kikereste Gyurikovics Gyorgy levelezo tag 's

öesze is olvasta Kaszay József kaptalani hites jegyzd másolatát 1835.

Egy wont aran neft S>vbat. Egy weoreos athlacz Sokivvat, kynek az

allya ket serrel wont arannyal haut. Egy Theghla зу'п kamoka 3oknyat,

fekete barsonnal hant ket Зегге!. Egy sarka Thaflbta 3okny'at weores Bar-

fonnal hant, my'nd allya fmynd galliera. Egy 3ederyos Mokhaer 3oknyat,

xveores Barsonal hant inynd az allya fmynd galliera. Az kyn ewt Bokor

kapoch ezwft aranyazot, kybe kewek es gyeongyek wadnak. Egy 3e-

dery'es Thaifota felseo Rwhat, fekete Barsonnal hant. Egy 3ederyes taf-

fota Swbat, pethwet mallal Bellet. Egy weoreos Iftamet wyfeleo Keon-

teoft. Egy parta Ewet. Egy ffeo keotheot my'nd homlok «leoftwl,

hwî foryntarat. Maflj'k homlok eleot fleo ketheo nelkwl. Egy gyeon-

gyes fcdelet , kybe harom theozes wagy'on Thyzen ket foryntarat. Egy

aran vas karajo fedelet. Az keth azfedel nelkwl Ifmeghynt, eot Wyfse-

VECVES R. И. IRATOK. 9
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leot aranyas Wegheok. Ket h ymet aranval warathat, Racz VVaras. Egy

íüeowes hymet kyt ezwftel arannyal ketthek mynd Ingeftwl , Az ewmeogh-

nek az ket wyaban hat jerrel arannyal wagyon a 3eowes fel Benne. Het

arany gywreot. Eggyk Saffyr. Egy eoregh paplant, weoreos byborral

Belletet. Ket derekalt, myndenyket ket ket hayba. Negy feyelt.

Ket Wankoft ket ket hayba, Az Eggyknek weoreos taffota ha>?a. Negy

gyolch lepedeot. Negy gyolch abrojt. Negy gyolch kezkeneoth, ky

mynd gallos gyölch wolt mynd Abroj fmy'nd lepedeo. Nj'ocz wajon le

pedeot. Negy wajon kezkeneot. Hat wajon Abra$t. Egy Dwhnat ket

hayba, Annakys az felseo haya gallos gyolch wot.

Eadem die 27. Septembres praescriptas res in una ladula manibus meis

consignavit Joannes Szuczy m. p.

Jegyxe't. Kománfalva, Nyitra vmegycnek nyilrai járásában.

IS49.
SZOMBATON SZ. AÑORAS ÑAFIAN KARÁCSON ELÓTT.

KIS FERENCZ KASSAI VÁROSFÉL' VÉGRENDELETE.

Eredetije Kassa levéltártiban. Kikereste 's Krieger Jánossal lemásoltatta es össze-

vetette Döbrentei Gabor 1835.

In NoniTi domTi Anno 1549.

Sombato 3ent Andras Napiä karachiö elet En kys ferenzi kaflay efkwt

polgar lelkemet az ijlenek aianwan es tejlemct ак feldnek, Jo esemserint

tijek iliê te^lamëtomot kimelet wolt bakaj georgy az estendei few biro

kafla es trombitas Janos efkwt polgar es Li^pay Janos es az en gazdâ азоп

az en kewefembel kaflan. Item elfeser hagiok az efpitalba az ew jwk-

figekre ^"5. It . . az miflcben niomorwlt jegineknek -f 5. ferench wrä . . .

az ajonhoz. 1t . . thowaba enekë fenki ninchië oly atiafia hogy ky the

weled o$toznik de maga erre kerdlek serete atiä fia hogy az mint el Ren
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dele belt athy neky az азопу mindcnek belt adok walaîKit kegelmed Ren-

deli el. It . . En hagiok az en germekemnek fiauak -f if kyz pinzwl ,

hogy tanitaifak wele, mikor az Щеп az idot agia irni kinek pal newe.

It . . az en fiainnuk hagiok egy aranios kwpat kiwi es belel fedel nekwl.

// . . pohart barmat masik kik cO'y masban Jarnak wiak az sue araniazot

es az laba az egikë" gomb wagîo haro az laban , esaranios. It . . hagiok

egy chejet az sile aranios fogatoia arauio. It . . harom arangiwrw , E-

gikbê" wagiö egy bekakw. Egikbe wagiô" egy lûmes kwh harraadikba* wa

giö karnivl. It . . hagiok hwsar арго kapchiot bokros VM aranioft.

//• . . hagiok kalanokat 5. aranios Az nele gombos wilat /j/j egik aranios az

mufik feir jokes. It . . Egy Neft subat fkarlat weres az fele aztis az

gyermeknek palnak hagjo aranios horogj Raita. It . . egy zold kamukat

mind gombiawal ezwe +-Í- az gomb Rakot Iwkas Cukos. It. . egy

weres kuinnka zwpithat It . . gombot aranioft egy kamwkan werede

hagiö az germeknek It . . egy weres zwpithan Avallo aranios gomb

fhi/i ij aztis az gyermeknek hagiom palnak. It . . 3abo mihalnal wagiö

adoflagö kit az germeknek hadta tanitaflara feir pinz -f . -j . hetwen Л .

It. . az mincmwh borokat wettwk wolt 3abo filipwel az tebit en mind el

mgettë tartozik fizetni ^ . /Г . egy somaban. It . . 3abo mihalynak adta

bort hat hordoval f< -\~^44 kinek az arawal tartozik somaban tijen f"

т"Н'41/Й> It - • ketelcs Janoihenak es egy 3echnenek adta bort harom

hordowal ^ t>/f/j tisen sornaba ^ -|+.Л . It . . Inen legien megy az ket jaz

forint az kit az en fiamnak Inulta Falnak. // . . Sos ferencz nenel wagiö

adoflagö -f v/fj It . . Mijaros Mihaly Comifhar eftwan melet -f /WA

It . . egy giongios partba wagiö zalagban nalam paisgiäto andrafe

de ha megy waltia megy agiak az pinz megy livin. It . . wagiö zalagj

9 ,
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nalâ paisgiarto Andrafe kalan . 3 . kegy egre walo lanchj gombiawal. De

ha megy waltia mcgy agiak II . . Egy kis labas pohart aranias hagio

kapitä vramnak. It . . Egy posto uranios hagio kapitä vramnak It . .

Egy kys aranyiora Mihali Deake wu^io zalogba 8) f, v hamegij waltia megy

agiak // . . Nigy eregi gomb Rakot es het Apro mindenik uranios hagio Az

germeknek palnak It . . Minden erekflîgy haz sele santo feld es egieb

nemeth akar iny ligie gazdam ajonie es Az germekhe owek ligieñ". It . .

Henieget kettet hagyok az gyermeknek palnak It . . Philep Deaknak ha-

giok egi ¿enieget It . . Az meli lowat Sabo Mihalnak adôt egy lowat ky

megy holt wolt ^ -\-M de ezt fogata hogi oly lowat wisen erbe kin megy

elege$9 hane az arat fizeti megy It . . 3abo Mihal adot postot ot heian

Nolth í orí ntarât de haitok 3abo Mihalnak hatod feli forintot. Az folkraari ko-

wachj nal megy maradok ados az posto araban f /И §> • 25 . —

KIS KARÁCSON NAPJÁN.

LIX. GYARMATI BALASSA MAGDOLNA, NFÎHAI FORGÁCS FERENCZNÉ , HORVÁTH

BERTALAN, 'S KOMJÁTI BIRÁK, NAGYSZOMBAT VÁROSÁHOZ.

Komjátiban.

Eredetije Nagyszombat' le vé I taraban. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1836. Le maso 1-

ta Makláry Ferencz 1837.

Czi't/ize/f , kivül. K/. Lewel ¡ulall'ek az Zobathy beraknak es efkwttheknek : my ne

kwnk ty¿telendo wrayknak.

En balalfa magolna Gyarmathy , az nehahy Iforgacz flferenchene : es horwath

berthalanna csetheben: my Irank the ke : nagy Sombatthi beraknak es ef

kwttheknek kwsenetwnket : Tho\vaba mjes komjathj berak es cskwtthek,

es myth czekhis waras : the ke: zombathi beraknak es Vraknak es eskwt-

teknek es minth az ekes warafoak kwsonetunkwth, Jrywg mint Jo

wrayknak is baratyknak.
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En, ky wolnèk balaf magdolna аззоп es horwath berthalanal egetemben:

khery'wk my te ke. hogy az minehmo dolgwnk wolna az Santa ambrofvval

feleletAvk wtan es thanofagh be kelven, tenne le ke: ol twrventh, hogy

kyt te ke : ezwtanis wennek jo newen : es ha twrtenek walahol az mi Jo-

Sagkwnkban te ke: vvalamy ky twrwen nelkwl nem lehctne : es

az wtan felelethy meg halwan es thanufakokoth meg hertwen : my te ke :

mynde Iras twrwen thetetwnk:

Az manay byro thanofaka az , hogy mikoron az santa ambros barmath

jolkajk wolth, azkoth khet Sol gay a efwen be menthenek wolna, ayanlak

pk magokoth azra, hogy regeel be mennek, es Igafan meg wamolnak :

azerth pk be nem mentekh, ha nem az wamoth el zogtethek: az byro

hogy pkwth be nem warhatha megj indulth wtaiïa mégis erthe wolth pketh

komjathy : Ira the$y ezth az manyabyro az kjul emberenek :

Masodyk thanofak ezth tanolna : hogy az Santh ambros barma kharra

menth wolna az barrak aleberthera p alwtth wolth, be neg ¿krot, month

hat az fanta ambros be fwaban , az pkrokerth kwltek, az tystartok eley-

be semelye ¿erenth oth wolth berthalan wra ys az fanta ambros, it ffoga-

dafokerth hwtt, Jot ö Armadosten napraala Jwn , es mindeneketh meg ele-

keth, ezth p pcgik Itère es tyjtezfegere flbgatha: ez aztat ifogatta: hogy

p neky hoth fen pt jaz flbrinban al, dolga: es p horwath bertalan elwth

az fogatha, hogy p Iffyw asjonnak eg rohanak walo chcmeleteth hoz. Az

Zwrany khet eskwth Ifmeg e^lh thanolan : az p Itekrc : hogy pk jayabol

allottuk, hogy p armad ej tennapra ala Jw: es mendeneketh meg elegeth

mondo karokrol : — az meg hagyoth napra аззопот ala kwldoth Zwraban

dz p embereth, hogy meg halgalíak az fanta Ambrws bejedeth, hogy mi
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wel akarva meg elekentenj ; еЛеп tarcha meg ty ke: ez lewel kwlth

Komjathv kys karachon napyan Anno 1550.

1550.

PAL FORm LATJA Kl.oTTI CSÖTÖRTÖKÖN.

L\. BUCSÁXI KORLATHKÖVY OHZSÉBET , NAGYS. \YARY FERENCZ HÍTESE ,

BUDAY JÁNOSHOZ NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ.

Bucsánból , Nyitrában.

Eredetije Nagy Szombat* levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1836. Lema-

solta Makláry Ferencz, 1837.

Czímzete, kivill. Prudenti et Circiimspeeto dño Joanni Bwday, Judiei Ciuiiatis Thyr-

nauieñ etc. aniico et vicino nobis honora.

Prudens et Circumspöte domine et Vicine nobis honorai, Salutem. kerem

thé k : mynt Jo 3om|]edomath hogy cz embertwl kwlgv ennekem egy wegh

gyolchyoth Gallerth, es egy aranyas kareyw fedeleth, ha olyan wolna,

thehat kynek seles aranya wolna hatwl , ky harom wagy negy foryntara

erew wolna, ha nalad nein wolna, es thé ke: tegye zereth: k. megh k\vl-

dem az arrath Pal deaktwl, ha techyk ennekem, — ha nem techyk thé

k: Ifmegh wijsa kwldem. Ex Bwchyany fâ quinta ante ч^0™8 Pauli

1550. Elisabetha korlathkewy de Bwchyany, Confors m. d. Franc. Nyary m.p.

1 RNAPJA K1.ÖTT SZERDÁN.

LXÍ. KRUSSITH JÁNOS CSÁBRÁGI VÁRKAPITÁNY, BUDA JÁ.VOS NAGYSZOMBATI

BIRÓHOZ.

Csábrág várábdl , Hont vmegye bozóki járásában.

Eredetije , Nagyszoinbat levvltárában kijegyzette Döbrentei Ga'bor 1836. Lemásolta

Makláry Ferencz , 1837.

Cztmzete , kivul. Prudenti ac circumspect Viro Johannj Buda, Judiei In civiFt T^r-

navyeñ , dono et ainico honorait.

РоД Sainte Ac inri parat ¡(Tima oincndationo. Prudens ас circumfpect. donné,

panajolkodyk ennekem ez Jankus Lerench ez Beeny ember, ky az felf-
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feges kyralnak vgyan Jobbagya mvnth egicbek vonanak. hogy az invkoa

Gafjpar , ky thy kegelmetek kezzeth varafegyk vona : hogy hwneky Ados

von» es kegielmed helwthys kere^lhe; annak vtanna jerzeskeppen el ve-

gezthe vona veleh : kyben az mykon Gafpar megh ncm alloth vona , es az

napra az hw fogadalfath megh nem tellefey tetth vona : annak okaerth ke-

rem En k: mynth vramoth, hogy k: cllegcytcíTe megh az felfleges kyral

Jobbagyath, hogy theb kaarth ne vallyon, merth immar fok kelthege es

faradflaga vagion, ha the kegielmed ezth thejjy ez embernek az hw ygaf-

faga Serynth: ennekemys nagh kellemetes dolgoth tessen the ke: kyth en

the ke: ennel nagyobbakban megh akarok halalnya: Towaba azth By'zzo-

nyal hygye ke : hogh en az felífeges kj'ral Jobbagiath karba nem akarom

hadny, hanem megh verein az hwweth, ivalahol es mykecen megh we-

hetem. ex cajlro chabragh feia 3tía Ante coporis ix-jli Anno domi 1.5.5.0.

Johannes Krwfly'th, Capitaneus Caftri chabragh.

MÁJIIS 3-II1KÁN.

MESZNYÍNSZKY JÁNOS PALOTAI VÁRKAPITÁNY, NAGYSZOMBAT BIRÁJÁ-

HOZ.

Palotárúl , Veszprím vmegyében.

Eredetije, Nagyszombat városa levéltárában. Kikereste Döbrentei Gabor 1836. Le-

másolta Makláry Ferencz.

Cxt'mxete , klviil. Prudenti ac circumípcto Yiro domino . N. Judicy civittat Tirnauieh

domino et amico honoran.

Thystelendew ЛУгат es ennekem Jo Barathom. kejenethemnek es Barath-

fagomnak wtanna. 0). nynchen kethfcgem benne, hogy kegelmednel thwd-

wa nem wolna , harazty Gergel , ky t az fogfagbol az Ith walo fok Jambor

Avytezekkel Igetemben kezeflegen ky Avetthem wala , de ez Jambor hy'ty-

ucl es ffogadaffawal , engemeth megh chala, engemeth nagh fiyzetekben
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eythe, a/ ew walchagath ennekem eretthe megh kel adnom. thwdoin azerth

kegelmetek keseth neky Zalagya wagyon. azerth kerem k : mynth wramath

es Barathomath , haraztyt kegelmed tarthoztafla megh, es mynden marha-

yath. ha kemed azt mywely , en rewyd napon kegelmedet efmegh emberemel

erthethem. Thowaba walaray th kc ez en emberem nvelwel megh mund , k :

megh hyge. — Yale eaiul cupio. ex Palotha 3a may 15.50 Joannes Me/.-

nVan jky, prefectus caftri Palotha. —

MÁJU8 SDIKÉN.

LXIII. VECSE' BIRÁJA,ESKÜTTEI, NAGYSZOMBATNAK.

Vecse, falu , Nyitra vmegye nyitrai járásában.

Eredetije Nagyszombat level taraban. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1836. Lemásolta

Makláry Ferencz 1837.

Csimzete, kiriil. Egregys dominis, Jndici totaeq Senntai Ciuitatis Tirnavien.

Kefênettwnknek vtanna fsolgallattwnkat, mynth T>?3telende nemes vrak-

nak, ezeknek ytana telwnk my atty k: polgar tarfa felel nagy antal felwl

Illy vallaft, thy vrafagtoknak.

Q

Hogy Ammy kegelmes vrwnknak kapwchy Imrenek vala egy Iwan

new $olgaya , mely Iwan tartotta л ala Andorko Janofnak yt nalvvnk ve-

chyen hw; eokert meg ' Towaba Andorko Janos attartafnak es Iwkfege-

nek Idey'e talallya Illyen Baratt};at meg, mynth f]ombathy nagy Antalth

es andorko Janos mond nagy Antalnak, f]ercto Attyamfy'a Antal vram ker-

lek, legy kezes ertem harmad napyg, had f]abadwH''on meg az hwj eoker,

es Amybel Iwan Az en perefem keres engemet, Jwyen fellyere, es en

oth terwenth allok neky, es Azon terwenbe akezefegêt en уеЗе°ш rolad

vgyan fellyen (merth ha Iwan Amy vrunk ßogaya Az ew vra Tartoma-

nyabol ky nem Bott5?atta vona attartaft, kapwchj? Imrehet az ew vrat ket
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|iaz forynton mará Jtol tak vona terweny jcronth ) Towaba ezeknek vtanna

о

fell von terwen napoth hadnak napoth, es az harraad nap ellwen, Andor-

Q

ko Janos nagy Antallal az ew kezefewel egetembe fellyerre Be menth az

hagyott harmad napra, es az terwen napra, Iwan penigh az andorko Ja

nos Perefe be nein menth az hagyott terwen napra, kyrel my vallaft te-

(Jwnk Igaz hytwnkre, m}'nd ez eges falwwal, Azerth ezeknek vtanna

Andorko Janos tudomanth teth fellyen mynd az egeij varafnak, es Away-

daknakys , hogy az ew perefe Iwan az terwen napra rea nem menth , ky-

rel mys wallaft tejwnk ez egej falwal , hogy rea nem menth — Ezeknek

vtanna ebelys my wagywnk Byzonfagok, hogy nagy Antal akezeflieget le

О О О О О

Totic, es az varos terwenye menth emborre totte nagy antalth , Igaz ter

weny ßerrenth, es Andoko Janos (kyerth nagy antal kezes wolth) az nagy

antal terhet ifmeg fel vëtte:

Towaba Iwan Ammy vrwnk [íolgaya es az Andorko Janos péré'fc , haga

el a my kegelnies vrwnkath kapwczy Imre°heth , es ala Illy nagyfagos vr-

hoz , mynth Podnemyczyky raphaelhoz, o3t.an ezôknek vtana e nagyfagos

vrhoz valo Byztaba vgy kezde kergetny eke/e^l nagy Antalth, melly nag

antal (my t oda fel meg mondóle) akezefeget le tôtte, es ky menekéírteth

akezeflegbel.

Q

Towaba ezeknek vtana enagyfagos vr Podnemiczky kcwanta meg twd-

ny my twlwnk veczyeyektwl , mykepen ßabadult meg nagy antal az ew

kezeflegebo! , my penigh meg mondottwk, hogy nagy antal ameg kezes

vol t h Andorko Janoferth az terwen napy'g, akoron andorko Jano^l elewe

allata, es akezefleget vgy tptte le nagy antal.

Ezeknek vtanna enagyfagos vr Podnemiczky raphael Bottyata egy jíol-

gayat Tarnaczy Palt Ide my kêzynkbe veczyere, Iwannak kepebe az ew

VEGYKS R. И. IRATOK. J[ Q
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nagyfaga lewelewel, hogy my Igaz terwenth laflwnk, mynd az nagy an-

tal kezeffege felél, es mynd az Iwan Tartafia feleî.

Jollehet Byzony az nagy antal нет akar wala terwent A Many az Tar-

noczy Falnak, az Iwan kepe Bely embernek, myerth hogy Iwanth nem

lattya vala fjemely ßerenth, De hogy az Tarnoczy Pal az Iwan kepe Be

ly ember, az nagy fagos vr leweleth mwtata, twrwenth kelle neky alany.

Azert Imar my a ket felele^l meg hallok, es terwenth latank Benne,

О О

es nagy antalth Amy terwenywnkys vgyan ¡]abadyta a kezciTegbel, myth

Igaz aflellyey terveny.

Azerth ebbel my vagywnk Byzonfagok ez egei] valawal , hogy nagy

antal akezefleget le tette , es ky meneke°deth akezeffegbe°l. Válete quam fe-

licilïïme , Datu ex Veczye 5 die may 1550 Judex Juratiq Pagy Veczye. —

SZ. JÁMIS APÓSTOL 1NNEPÉN.

LOSSONCZI ISTVÁN, NÓGRÁD' FÓISPÁNJA, ZÄY FERENCZHEZ, MAGA

DOLGAIBAJV.

Fegyvernekrol , Heves megye tis/ai járásában.

Eredetijét, Zayngróczi os Csömöri gróf /ay levéliár mutatja. Lemásolá .Maklary

Ferencz, 1836.

Czímzete, kiviil. Egregio domino Francisco Zay de Chemer, prefecto Ca-jlclli Zol-

noken. , Domino Fratri et ainico nobis Char.

Egregie Dñe et amice Moster charsme, salutem et nostri commeñ. — En oe-

relmes Wram es Baratom jynte wgyan cheleke^yk myndenben keg .- en we-

lem , mynth ha en kegyelmednek walamy nagy baratsagal woltam wolna.

Jeleßben az adossag meg keresben, ky'th kegyelmed Ingjren fern emleth.

Jol leheth Bizony kegyelmednek аппузег езеЬеп nynthen, mynth enne-

kem koroskenth. De az en nagh fogyatkozafom mya nem adhattam meg,

merth a honnan warom wala, hogy keg : deth meg elegethetem , abba weeg
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nem leve, az Balaífawal Avalo dolognak . ky meeg elewttewnk wagyon. En

ezth gondoltam rayta, hogy Ide ez Tartomanyra we3ek Borokath Jokath

Gyengyefyeketh , ky arwltatny, azérth ha keg: akar az adofiagerth abba

el wenny, kegdeth kerem, mynth Serelmes wramath, es baratomath, agya

tudtomra kegyelmed , merth azon wagyok mynden keppen , bogy keg :

meg elegethem. Jol leheth ha keg : ez elewtys reya erewlteteth wolna ,

Joszagomat y's zalagban wetetthem wolna, es keg: meg at tañí wolna, my'nd-

azaltal masthys csak keg: Jelencse meg, kész wagy'ok mynd Jofzagomath

es Ezewsthemeth el zalogofyttanom , es keg : meg elegetenem.

Thovabba , az en megh holth atyamífya megh maradoth arway Jobbagy

Barhalmayak Jewenek hozzam, es az ew Bantafwkath nekem megh beí]el-

lek . annakokaerth kerem keg : hogh keg : agyon leveleth nekyk . ky mel-

leth fzabadon megh maradhaflanak , merth Igen kevesen wannak SegenyVk,

ky'th keg : tewl felette Igen Jo neven vefzek , felyes hogh nem mynth az

en magamewal keg : mywelneye , had yfmeryek meg , hogy az en'hozzam

walo byzodalmwk ha¡]nal nekyk, es annywal y'oban hozzam fulyamlya-

nak, — walasth warok ezekrewl kegyelmedtewl , Iften Tarcha meg keg:

l

mynden Jowal, Ex Fegywernek. In fefto Stj Joannis aplj. anno dnj 1550?

Stephanas de LoíTouc/. Comes Co : tus Neugradieñ m.jp.

MARIA SZËLETETE ГTAN, SZERDAN.

BAHAY MIRLOS, NAGYS. ZAY FERENCZHEZ, EGER VARA FEJEDELMÉHEZ. LXV.

Eredetije gróf /ay levéltárban. Lemásolta Makláry Ferencz 1836.

Czimzete, k;vül. Ez lewel adattafíek a/, Nagfagos es Vitezlew Zay Ferencznek, Eger

Yaranak feyedelnienek , nekem kegyelmes Yramnak kezebe.

Nagfagos es Vytezlew Tiftelende Vram, Iftenbeli kesenethemnek vtanna

myndenkepen valo 3olgalatomat Irom te k : Vramnak es Jo Theth byzodal-

10*
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mamnak , mykoron te k : N. en el Jwtthem volna , Bekefegel az Iftennek

akaruttiabol hazam nepehez es barathymhoz Jwtthem, annak vtanna im'nd

Byrak al. es egieb Barathiiñal sembe voltam , es az ke : levelet is nekyek

attham , de az kar vallot ncpck kvk volnanak , azoknak harraad геззе is

hon nynthen , ky Beczben ky penig nag гезеге Baranyaban az Zy wrelre es

Somogban el ojloth, menek thowaban az Baflahoz, mynd az Byrakkal egie-

tembe oth az Bafla kerde, mymodon sabadotham volna ky, en meg Jclen-

thcin , hog ke : kezeflegere es az en hyteñiré , annak vtanna azt kerde , ha

akarok efmeg Ide mennve, en azt mondain, hog az en Internet meg пет

akarom seguye, es k: es az en attvam fyaynak nein akarom nyomorwfa-

gokat , ha meg az fe vein el keine is , az Bafla azt monda , hog az Themlech-

ben vettet, es kezemet es Labamat is az kalodaban vetteti, es kenny es

az themlecben lennë kezelben, hozhatnak ennem hazam nepe is, en azt

mondain, hog jabat ewnagchaga velcm, de ennekem az cn hy'tem melle

keel mennë, otthan foga el vytethny, az Byrak az vdwar nepewel kezde-

nek erettem kenyergenny, es az Byrak keezeifegere el Bochattata, azért tif-

telende Vram, meg hygge nagfagod , hogy ha az karos Emberek hon lesnek

vala, tellyeflegel wegel akarok vala kii mennë, de Idesthowa, ky thyjlara,

ky howa elethenek kercsesere ky o^lotlhak , warom , hogy Be gyvlyenek ,

mynden volta serent akarom el vegezny, de en azt meg erthettem, hogy

vgy meg пет 1езеп , hanem felyeb keel igerny. k. azt is Izennye meg, my-

wel kel felyeb mennye , mert myhent az karos nepek haza Jwnek valamyt

velek vegezhetfeg. k. meg mondom, ha az Baflahoz kel mennë is, wysa Jwek,

Azon is kerem k. mynt en Jo Vrainat, hog Te k. ezbwl hythy [Jegeth ne-

wet reyam ne agyanak , inert az dolog ezben fywg , es ennek okayert k.

nem mehettem. Thouaba nagfagod myre kert vala, Imar nagiob relere
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kejen vagion, mykoron Iften akarattyaban oda megyek, en magam meg

wypem. Thowaba Iften Tartha meg N. mynden Jawawal, kynek efmeg

mynden Solgalatomat Ayanlom, my'nt Vramnak, el-kewy, feria quarta poft

natts marie 1550. Eiufdë Do V. m. Stor Nicolaus Baray, deditifllmus.

OCTOBER 11IIIKKN.

KÁDAS ILLYÉS VALLJA MAGÁT HANS VON AYCH ADÓSSÁNAK.

LXV1.

Becsben.

Eredetije a' pozsoni ka'ptalannál. Kikereste Ivanóczi Gynrikovics Gyârgj levelezo

tag, ossze ia hasonlitotta Ka.s/.ay József kaptalani jegyzô' raásolatát, 1835.

En Karlas Illyes Warady polgar , val lorn magamath Adoifa Jenny, ez TyV

telendew Vramnak Hans von Ay'ch Bechynek, egy Swmma penzel jaz

hethwen forynthal 10 -f. magyar Zumra, Mely' 170 ^. Magyar forintot fo-

gadok en meg fyzethnem ez Jeowendeo south Kataryn 333011 napyara,

bechben k 03 penze^vl, minden keolchege nekewl, es kar vallasa nekewl,

ennek byzonsagara Adoin en az en pechettem Alath valo ados lewelemeth.

Ez lewel keolth bechben octobrysnak 14. napyan Et. 1550.

8ZENT ERSÉBET ASSZONT NAPJÁN.

SÁHOSSY JÁNOS, LÖKÖS FAHKASNAK, NAGYKÁLLÓBA.

Kassárdl.

Eredetije, Pesien, Nngykállai К allay nemzetscg levélta'rában 313 szám ala«. Kike

reste Fluck Eduard kir. ügyvivóvel DöbrenteL Gabor 1837. Lemásolta Fluck Ja'nos.

Nyomtatáskor oszszeolv. Wargha Isfvíin.

Czimzete, kivül. Az wytezlew nemes wraiíiak Lewkews farkafnak , Nayg kalloba,

Xekcín УО wramnak adaííyk.

Solgalatomnak es magam Ayanlaflanak wtanna wyteslew wram, twdya k.

hoy'g ez elmíílt Eatendewkbe kwldet wala nekem eyg solgaya altal fel az

k. w athya, Eyg fyñakot es eyg 3»blyat, hoyg en neky sereznyk, wala-
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mevi . . ramtwl az salagra 5az forintott, En meg tekentwyn ez ew . k-

kyryfyt mynd addyg fwtoAam akor baratim kewzewt, hoyg azt meg зег-

zettem wala, az mynemw napokot tewt wala akor Janus wram az fyze-

tyfnek, Abba eygnyhay wgyan Schokys elmult, ït ennekë byzoyn Schok

50t kellett fel wennë az yo \\ramt\vl, hoyg Janos л\ ram | Join ha az pinzt

megnem kwlte, wygre zent Eged napVa tayan, wgyan megys yram Ew

. k . hoyg ha sent Myhay'l napyara , meg nem kwldy az pinzt , tahat az

ember az mynt el adhathya el agya mert az rofdays meg evvtte, Es az

tewbit az pinznek ew .k. kel kerefnem, ha az pinzt fel nem y'ry, Ne-

kem mynd es y'dey'g fern lewt walostom, Hanem ez heten ballotta hoyg

meg holt ew .k. kyrem azvrt .k. meg bochafla hoyg .k. emlekezem r\v-

la, Meg wram ados yde -f 55 a» 69 kyrul tamafdyaknak keze yrafhays

wagyon yt, Ennek felette, hoyg solgaymot ew .k. Jartata ez dologyrt,

kybe nekem ferny hasnom nem wolt шоД fincf, Hanem cfak myndenha

ayanlotta magat ew .k. hoyg hyaba nem hagya mukamot, ez elmult nya-

ron yob Lowam holt meg oda y'arwa az wtba, Negué forintra, kewl-

chyginelkwl , azyrt kyrë .k. mynt yo Avramot, Hoyg ha az Syfhakra

eg sablyara .k. swkfyge wagyon, k. kwldene meg az pinzt, ez yewendew

gent Miklos napyara, Mert Engem az ember, Nayg fhok pyrongatafwal

ylletett, kyt byzon nem warta wolna Janos Avramtwl ys hoyg ezt mu ci

te ray'ta, Az ember kytwl az pinzt kyrtë engem nem war, Ez ydei^tys

fhok yambor altal engette meg nekem, Ha az pinz akora yt nem lysen,

Azt mongya, hoyg az mynt el adhatha az marhat el ady'a , Es az felyt

ray'ta akarj;a kerefny, 1Леп tarcha meg .k. CafiTan sent erfebeth assoyn

паруan A" 1550. K. yryon Avalast myt kel tennem

Sarofly Janos k. Baratja es 3olgaya.
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GYALUI WAS LÁSZLÓ , KÁLLAI LEWKEWS FARKASHOZ. LXVIH.

Tamashida melletti túborból.

Eredetije, Nagykállói Kállay nemzetség levéltárában a' 310 szám alatt. Festen.

Kiadta onnan Fluck Eduard lis/t. kir. ügyviseló. Lemásolta Fluck Jánog. Osszeolvas-

ta Döbrentci Gabor 1837.

Cx/'»Ki'tc , kivül , Egregio domino Wolffgango lewkews de kallo domino et fratrj

mihi honorai).

Wytezlcw nemes Yram, es Ennekem attyamffya, solgalatomat Irom mynt

Yramnak , Erthem hoghy panajolkottak k. reyam az kegyelmed Jobagy

hoghy Ewketh akajtaflal fenyeghettem wolna ' de nem chak hoghy En

maghain de meegh mafnakys sabadsagot attam wolna reyayok, Byzon az

Ew en rej'am walo Iryghyfegek naghy, es myndenwel azon vannak My-

wel Nekem Akarnak Arthany, de keerem kegyelmedeth hoghy mynden

Sawokon kegyelmed feine Indultaífek, merth kegyelmed Latnaya ha \v;t-

lamynth En magam dolgaban awaghy hasnombays chelekettem wolna, A-

waghy chelekednem, Merth Byzon nem akartam kegyelmed Ellen chele-

kednem, Az mynth megh Izentem wolth Az kegyelmed jolgayatolys , By

zon Azthfem Banni, ha kegyelmednek maas tyjtartoya lenne Nalamnal Ba-

thor csak holnapys, Az my dologban Irtham Avolth Az Thwrvaknak feny-

tekel kegyelmed erteite es Latta mynemew orjagos wesedelemben walo

dologh wolth, Az hoghy sewksegh wala 5ewnethlen kewldeAVznewnk Az

groffhoz es I minar Akoron Jcwthwala Ennyhan Panaj reyayok, hoghy myn-

deneketh sykethfeghel akarnak mwlathny , synthen akorys nem akartak

Chaky My'klos Vram alays kocfhyth adny, Es nem chak Neky, de meegh

Egyebekneky's, azerth kegyelmed reyam ne nehezellyen Belewlej merth

Byzon Ifmeth nagyob dologbanys megh kymjlletem Ewketh, Jol twgyak

ha Igazath akarnanak Mondany Ewmaghokys
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Solth wala kegyelmed jolgaya Nekem walamy Vram Bora Array felewl

hoghy Az seghen nepeth ne erewltettnem reya Eghy Ideygh kegyelmedeth

Azerth wartham mynd Edy'gh Ewketh, de linar vramys megh Irtha

hoghy kysegyem es Nein thehetek Egyebeth Benne, kegyelmedet kerem

kegyelmed abolys, reyam k. ne Nehezellyen merth Byzon santh ¿umlebol

nem akarok wetenem kegyelmed Ellen I^icn tarchamegh kegyelmedet myn-

den Jawawal datu E(T Caftris .jpe Thamafhyda Pofith Anno 1550

laams Was de Ghyahv

SZ. PAL NAP ELÓTT VALÓ 8ZOMBATON.

LXIX. SOMOGYI GYORGYNtí, MARGIT ASSZONY, BUDAY JÁXOSHOZ NAGYSZOM-

BAT BIRÁJÁHOZ.

Komjatin , Nyitra vmegyeben.

Eredetije Nagjszombat levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1836. Lemásol-

ta Makláry Ferencz 1837.

Czt'mzete t kivül. Ez lewel AdatTek biulay Janosnak f¿orabatban lakozonak, nekem

¿creímos Wraninak.

Kösönetemet es polgalatomat Irom te kegyelmednek , mynt Jo vvramnak

Towabba kerrem te kegielmedet , az I-jlenert, hogy ram ne nehe/elj",

hogy penzt ne adok , merth Tudom bizzoynnyal , hogy kegielmed az ty-

eydeth megy warod, merth az t5'e}'d nclk\vl ne lehecz, azérth Imar men-

tel hamarab serret tehetem , sercth Tesem, es hyjem Ijlent, hogy Imar

hamarab megy fyzethetek, merth Im mokant egy Jambor Adott hwjson

ütt forynttot, es аи wttan elek gyermekestol , merth hogy ha walaky ad-

na marhat , ky wttan kerejlethetnë hat el elhetnek, de feuky nem ad.

Ijlen tarchan inynden hazzad nepewel, es mViulou Jowaywal. Ez Jewel

kolt komyattyn, Sent Pal nap elött walo 3ombaton 1551. Soinogy gyorg-

né margit
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FEBRUARIUS 17l)IKh:\.

..SZENTIVÁNI NAGY LÁSZLÓ, JÓKÓ VARA' UDVARBIRÁJA, NAGYSZOMBAT

BIRÁJÁHOZ BUDAY JÁNOSHOZ.

Jdkô* várából, Nyitra megye vágujhelyi járásában.

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1836. Leiuásolta

Makláry Ferencz 1837.

Cximzete , kivül. Egregio domino Joanni Bwday, Judici Civittis Tyrnavien. etc.

domino et amico oblîiuo.

Egregie domine ac amice honorau, Salutë, et mei commeiT. myth erthem

nem az jegye Ember wetthkywel effet , az ky olh fogwa wagyon , az

lo hozas . ha nem Ith walo ember deythej, ky ¿enath hozoth wolth elad-

ny, ahoz ketettek wolth, azth alowath. hogy az señal h el attha wgy hoz-

ta liaza a lowath: azyerth kerem thé kegel. my'nth wramoth. Bottyaifa

thé kegel: az []egye emberth'haza, analkylis nagy karth wallotha. liarom

lowath wejtetthe. nam azt a lowath wy'sa kyldethem, kegel. I^len thar-

chon mynden Jowawal.

Hy|]em kyth thé kege]. ezth megh mywely OrRagh Wram 3omi]edffa-

gayerth. Ma Jwth chej'there az alfo hazaykbol. ex Jokwl?. februri Anno

1551. Ladiflaus nagh de 3enth Iwan, arcis Jokw ^pwifor etc.

SZF..ST HÁROMSÁG КЫГГТ \ Al.(') C8ETERTEKEN.

GYERMEKEINEK UGRAI ISTVÁN GYÁMOKAT VALL. LXxi.

Yagy Olcsán Biharban, vagy Olcsván Szatmárban.

Eredetije, Festen Kállay nemzetség levéltárában 301 d. s/,¡ím alad. Kikereste Fluck

Eduard kir. ügyvivovel, kinel a' levéltár all, Döbrentei Gabor 1837. Lema'golta Fluck

Janoi. .

En Wgrai cJl\v;iu is Adorn en . . ekeztre minden wraimnac es Bara-

thimnak • hogi . . . walloc oltalmat es Twtort • Iltemben Az En Arwaim-

nak Mikor En wolnic foglalatos Betegfigh iny'at igen Geotrednim ' holthom

VF.OTES R. M. 1КЛТОК. 1 1
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wtham legienek Ezec oltalmi Es gond wifeleoy Az en ¿egin Arwaimnak

es.Giermekimnek' Elewjer hagiom Azen Nemes Assoniomot Arthandi An

na Assent • Nizny walo Bywdj Mihalnef Az \vy keine giermekiwel Egie-

thembe Bywdj mihahval Beregh Waar Megienec fw efpannyawal' Bijwdj

Laslowal- Bywdj Farkaswal, Bywdj Gcrgelwel es Bywdj Georgh "Wrarn-

wal' Egiethembe \\ailom wkef Ilien scniilick Elewt vallom Twtorra Az

en Giermekymnek • Mintt Twdnia Illic • Hethei e.jlwan Wram Elewtt

Farkas georgi Wram Elewtf PaCi Pether Wram Pal Elewtf dobaij Ambrws

WramElewtf Petheoczj anthal Elewtt • es Lazar Pal Elewtf hagiom Az en

jegin Anvuimnuk oltalmazoiul • de fw ke^pen hagiom es \\ alloni oltalma-

zoiul • Az en serelmes Nemes Wramott Chiapi Ferenczef hogi az Te^lamen-

tom serintigaz dolgocban az i^lennec igaflaga serint legien olthalma es gond-

wyfeleye az en jegin Arwa " giermekymnec Minden igañagocban .....

hagia wy kerne scgiaoket megh Niomorodny • Mert Mind iosagomott es

giermekymet wy kenec hattam oltalmazoiul es gondvvyfeleoiul Ez LeAvel

kewlt Alciaban sent haromfagh EleAvtt walo chieterteken Ezer Ewtt saaz

vthan Egj estendewben mikor irnanak* in arce alca dte -fl 1551. wifelie

gongiat Mint az wy ment Twlay'don magayenak inert en wy kernel wal-

lottanr En Wgray e^lwan T\vliadon kezem Irafa ez.

1.
I HNVl'JA ELÔTT SZERDÁN.

-х XII. JOSA BENEDEK, LEKÖTI JÓSZÁGÁT, FELVETT PÉXZÉRT.

Oroszváratt, Moson vmegyében.

Eredetije a' po/.soni káptalannál. Kikereste Gyurikovics Gyürgy levelezo tag 's

iiss/.e is oívasta Ka.s/.ay József káptalani jegyzo' raásolatát 1835.

En Josa benedek ualom hogi en netem uot az en batiamtúl barocz paltiil

ualami soma penzt es marhat kiert atam uot neki az en resem beli Jo
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¿agot orosuarat. meli dologbol alkotam megi ax baroc pal hálala litan az

<•<» felesegeuel Forgacz Sofiasonual es barachkai ilonajonual az baroc pal

bugaual ilen modon. hogi eo k. gelmek az iojagnak felet, meli iosag ba-

I'nc palnal uot zalogba enekem megh eresek es az felebe sent Mibal na-

pig bekeuel megi maragon eo kegelmek es birgiak, hogi ha pedig en le-

tehetem Sent Mihal napgia az eo kegelmek penzet mel penz lessen f 494

tartozanak eo kegelmek ki meni az en iosagombol . ha pedig le nem te-

hetnem az feliol meg neuezet somat birgiak со kegelmek az en iojagomat

ngh mint az e moftiadnak mind santo feoldeiiel , reteúel es minden idue-

delemeuel mind adig mig kiualthatom hogi ha pedig 3entmihal napeleot eo

kegelmek ualamit úctet aztis iouendeobe bekeuel betakarhasak enek fele-

te hogi ha ualami ¿am adasal tartozot úona enekem baroc pal aztis megi

cugetcm az eo maradekinak. Mink is Forgacz Sofia paraczkay ilona pedig

igertúnk benedek uramnak tiz borgias tegent es az menés keozol koczi

louât, hat santo eokrot es tiknak , ludnak , mehnek, disnonak felet az

mi az orosuari haznal uagion , es het mut buzat, egi mut arpat, es az

orosuari hatarba minden fele uetesnck felet , enek uetetuk ket saz fo

rint keotelet hogi valameli fel megi nem alna, az uarmege Ispania igazat

teheseii felole. 1551. Feria quarta ante Feftum Corporis Chrifti.

UGRAY ISTVÁN INGÓINAK OSSZEIHÁSA. LXXlli.

Szalkán.

limit es Toi n a vmegyében van Szalka. Szntmarban , Maté Szalka, Beregben Tisza

Szalka. Mellyik ez itt? nem tudni.

Eredetije Vn'sonkui Zichy grófok levéltárában Pnlota'n. Lemasolta Döbrentei Ga

bor 1836.

Sup pécora, e. qdä ^lepanj Vgray In Szalka еефеп".

11*
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Az santo ewkwr

Az Twlok

Az feyew Inew

Az meddew Inew

Az byka

Super clenodia domas

Az 1res hordo

Ewreg tekenew

Fa Taal t

Fa Talnyer

Fa pwtton

Wyz hordo Seffel

Fa kwpa

3ekren

Altalag eczet

3yta

Rofta

Saak

Meez fazekal

Nasoly

Derekal parna

Feyal parna

Twro

Fel fazek vay

Cheber

Choban

1

tjfD

МЛ

\

\

Fa niafaar

Reez mafar

Reez medencze

Vas nyas

Vas Roftel

Vas gyertya tarto

On taal

On talnyer

Reez gyaty'a tarto

Kezkenew

Abroj

Az Reeze

Az iwd ithon ky vago

az ky't ne lattâ

Az pawa

On so tarto

Astal

Settzel seek

Kopya

Pays

Syflak

Bidonna

Hay

Az gabona hordowal

az arpa hordoal

Az lyst vgmynt keet sakal

1
v
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Az tehen bewr CT-tj Pwfka palack JM

Л/ zab hordowal 4 Feyer pa\va toi eg hokor

Res que Inparwa Camera Sunt ser tanysra и

1пс1иГа. keet kys on tal

Neged fel korda Ifmeg eg kys bard On talnyer vy'ak kylencz

Keeth palack Het lanczos fck

Ilarom kanna Kewthew fek -j/U

Eg gertha tartho Kochys fek À

Eg vafas lada Sarkanthyw haroin bokor

Eg yw tegzeftewl Nyeregketthewmynde" jerjamawal

ЗаЫуа eg 3aaz hwson Ewt So.

Pwfka ЛАЛ\

I 55 1.

JERÜZSÁLEM PUSZTULATA , NÉGYES RÍMEKBEN. LXXIV.

Eredetije S/.abolcs vmegye jegyz.ôkonyvének ISOdik lapján. Irla úgy látezik arra,

az 1551ben folyt vármegyei tárgyak kozé a' megye* jegyzôj'e; egy késôbbi kéz pedig e'

verseket keresztül huzá. Tala 1 ta o t ta n es Icma'solta Ja'szay Pal lerelezó tag 1837.

„Megh hallyatok feynkinth kjk Ith watthok;

Rygy dolgoth hallani kjk akarthok,

Jerufalemnek Mynth Icwc el Romlaflbk

Romabeliektvvl el pwsth\vlaflbk :

Irnak wala, vr jwleteffe wtan

az hethwen Nygh Estendewel az wtan

geffius florus Nero cyazar wtan

ky Sido orsagban lewn tistartho aztan

Kegietlenfige jinten Nagh wala,

Jerufalembe hogh Be menth wala,

Waros jerthe Nagh koborlaft titeth wala

es sok kwffegeth Megh Ewletheth wala.
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Hainar Nagh Indwlas Raytha thamada ,

az kewfiïgh Igen Bojjonkodik \v;da,

tv'zen het talent . pin/t k>'rwala

aldozathra ky'th Be gywtetthek \vul;i.

Akkorö" Nero cyajar cl Bocyattha

ceftius galluft firiaba orjagba

ceftius menth wala Jerufalembe ,

liogli Megh latna floruit az ew dolgaba.

Erre Avaros ErwfTen Bo33onkodek ,

hogh kegietlen floruft thewlewk ky vinnek,

kyn ke\ve(Te Ew cyak megh mofolyodek ,

Inthe hogh ez wtan florus megh .yumirk ,

Lewe Mynd cz Nero суазаг Idciben ,

Cya3arfaganak tizcnketthcwdikben

es Agrippa kiral fidu or3agban,

tizenhetedik Nemes e3tendeiben ,

de Immaran az fido Ny'pek kevzevt

Nagh Indulas wala Mynd az or.viirh kewzt,

hogh thamadas lenne Nil\\ an Ew kcwzethewk

florus Ne lakhathnek Ezutä kew/thewk

Erthe florus Rohanaflath az Nvpnek

gywlyft titetthet ew az few papoknak

hogh ky meune Jelenthe Ew azoknak,

cyak hadna hadath oth az Romayaknak

Mykor aggrippa kiral ezt megh halla,

Mynd az orsagoth ew Ewjwe hywata

fok Besidwel Nekyk thanacyvvl ada,

hogh Romaba Adoyokath Be Adnak,

Azwal аи kewffigh femith nein gondola,

Sewtk kiralra Ewk Nagh zwgwa morogwa,

keweketh hagigalnak wala,

kezzeAvlewk Ew ky menth wala. —
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De birre lewe Ebben az iïriaba

Ceftiuss gallas wdwaraba

liogh fidok el haylothak egh thanachba ,

Nem akarnak adoth adni Romaba,

Haraar kisewle fel az ew nypiwel,

Anthiochiabol tizenketh legiowal

es valasthoth зур keth ezer gyalogwal ,

Nygh sarnywl Sypen lowagokkal

Azwtan kiraliuk Segy'thfigywel ,

anthiochiabol, keth jip Ezer lowaggal

liarom ezer gyalogwal Ijiefekel

aggripa kiralwal es hoemufial

De My'kor Jwttha Zabulón Varofba,

ky Nagh waros wala galileaba

Rabiata fel gyotthata haragiaba.

Merth t hálala pw3tan az Ew wtaban ,

El Bocyattha onnath egh few hadnagiath

felfew galileara hadath

ceftemius gallust cs hadath,

holdotthata megh few few Warofath."

Jegyze's. Az eredetiben eloforduló felesebb igazítiís , e' nehiiny verset einlífett me-

gyei jegyzô saját kolteményének mutatja, ki a' inegye kö/, dolgait hihetöleg papiros S7.ü-

ke iniatt irta az iV még fennmaradtt tiszta lapjaira. Szolgáljon ez taniíságul a1 kolto-

scg akkori csecsemó korának , 's az i'-vcl akkor is tele volt szabolcsi szúejtésnck-

./(¡tzay Pal.

SZENT FABIÁN ESTIN.

BÁTHORI FARRAS ES FELESÉGE MARHÁIRÓL JEGYZET. LXXV

Ered«tije Festen a' Kállay nemzetseg levéltarában 331 szám alatt. Kikereste Fluck

Eduard kir. ügyvivóvel kinél a' level (áv van Döbrentei Gábor 1837. Leumsolta Flnck

Ja'nos.

Az Karoly Janofnal valo morhaknak Rege/toma, kyk voltanak ,

az meg holíli, Bathori farkafte Es az w feleflfigee kjket Be pre
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fentalt Bathori Imre hodos Thamas vice efpan 3>obolchy Es Ban-

chy Benedek Erdewdi Anthal Jolga Byrok, Es Rozwanchy Janos ,

vray Imre Elewt lerynch deak elewt, Sent fabyan efthyn Ejten-

deben 1 • 5 • 5 • 2

Ket aran lanch . -\-A Aran gywrw Harom Fartha w . Egyk vont

rzwjih Harom kupa mj'nd fedele^lwl Nygy ezw^lh Pohar Egy

czu-jlli kanna, Egy Chese pogan Pynzel Hakotli , Egy 3ilcs fenekw

Pohar Hat ezw^lh kalan Egy e/wjlh villa Ket hwuel kcs egj:k

Aranyas Maifik Ez w^les Egy lofekere walo vert, harom cheye Egy

Ezvv^lhes. Aranyozot fiffak Taltoko^lwl Egy ezwJlhes sabla Egy

granat fuba malal Beleth Egy Barion Menthe vonth aran schiel Tyndekle

Ne-(lel Belet, аззопе Egy veres kamika Ne^lel Belet kenthes Egy far-

ga Twndekle feijr helgel Belet kenthes, Egy granath kenthes Egy fe

lt ete liar fou soknya Egy mohara soknya.

Hét pecsét helye.

INVOCATIT VASÁIÍNA1' liTAN SZERDÁK.

LXXV BETHLENFALVAI THURZÓ ANNA , TEK. NAGYS. BATHORI ANDRÁSNÉ ,

NAGYSZOMBATHOZ ,

Semptei várából , Nyitra vmegye nyitrai járásában.

Eredetijét mutâtja Nagyszombat levéltára. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1836. Le-

másolta Maklary Ferenc/ 1837.

Czimzete, kivül. Prudentibus ac circnmspectis dominis Judici et Jurat. Civibus

Civit. Thernavien. ac dominis et wicinU nobis honor.

Kesenethemct Irom ke. mynt Jo 3oni (edymnak . pana jolkodj'k my nekjnk,

az my Jobagj-'vvnk Harmas Thamas, es Farcas Vrban nagy machedy, roi-

keppen hogy walamy nemew barom meg wetteleyert , kyt that Iftwan ga-

lanthay, Az ew 5emeben meg wet wolt ew hyrek nekyl: ewket Immar
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шо-jian Az that Ljlwan adoliagaert , meg tharthatha wolna ax my Jobagyn-

kot: barat dyenes : Az the kegelmethck 3oni jeila , inert hogy a/ my Joba-

fiynknak Ax marha meg wethelebe — femmy hyrek nynchen , hanem Az

that I-jlu an wetthe meg az ew semeben , keriewk the k . mynt Jo 3om-

¡Jedynkot, hogy myg that lAwan, az ky az barmot barat Dyene^lwl meg

wetthe , Ide hoxa Jw belhy bewl, Addyk legenek beketegefek benne, ne

haborgadak Az my Jobagynkot, ha az that Iftwan Az w Tharfok meg Iw,

legenek 5embe eg weflenek ;amot egymas kezet. Az Igaflaghys Azt mw-

thathya, hogy the k : meg wary'a az ew Tharfokat, es egy mafial sembe

legenek. tho\vaba 1Лсп that m meg k: ex arce lira fempthe, feria tertiu

роД dominica I invoca n it 1552. Anna Thurzo de bethlenfalua Sp. t>t in. do-

mini Andre de bathor >isors zc.

APRILIS 26DIKÁN.

DESEWFFV JÁNOS, KEWRMEXDY GÁSPÁRNAK,

L*X.X.V I»

Pozsonbdl , Nagyszombatba.

Eredetije, Nagyszombat tevéltárabaii. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1836. Lemásol-

ta Makláry Ferencz 1737.

Czi'mzele , kiviil. Iv/. lewel AdafTek Witc/.Icu Wracunak kewrmendy Gasparnak ,

ininth Baratomnak , Tirnavie.

Witezlew Vram es Barathom, kewsewnethewmnek Vtana , magam ayanla-

fath , megh ertettem az Gergely Deaktol az te ke: Tewrekewdefleth ,

kith bizonyal Jo nevennis Vesewk Tewled , enis Visont ainibeu 1 Twdok,

femibe\vl ke : megh ne kimelyen. De hogy en ax Palpal egieb ;еггеЛ

Tennek , az kith jegeny Mihaly Vramal el Vegeztewnk Volth femmikep-

pen aban hatra acm megiek, ezt pcdigh аззопуот eu keline meg bo-

tthiasfa mindenbewl akarok solgalni, mig en elewk, miwel TijtefTegemel hox-

VF.OYES R. M. 1RATOK. |2
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za ferek, De ebben femikeppen egieb nem lehet, mert en ax jegeny ero-

berert Tewrekewttem eleytewl fogwa, azzerth en ew kelme<t ha az jaz fo-

rinth meg nem legen , ez Jewendew hetten , ezenel rey'a hiwatom , merth

az segeny gergely Deaknak fenky nem egieb ados, hanem jegeny mihaly

Vram, es az ew Rabsagais Cy'ak ew miatta halladoth ennyire, miwel e\%

Inkab egy hitwan nem Igazmondonak kedwezewth, bogy nem minth az

Segeny Rabnak , es Ijlennek es az en baratsagomnak , azerth en femi-

ke^pen fenkiwel nem akarok fern jewrzewdnewm , fern Wegeznewm , mert

ennekem Agonyom es ty ketek kik atyafiak Vattok cyak ty kelletewk etc.

Towaba meg ertettë az te ke: lewelet a* mirewl ke : Ir, de az dolgot nitrai

Fifpekel kell kewzlenewnk , es Ide waryuk ez napokban, es eremejl bi-

zonyawal erte lejek. Pofonj 26. Aprillis Anno 1552. Vr Joans Defewffy rn.jp.

De kerem ke: minth atyamfiat. Te ke: jolyon assonyomnak, hogy je-

gienek erewl hamareb lehet Walamy Jo Weget benne , merth nem Ewrew-

Wetenek ew kegielmenek. —

SZENT SÓFI A8SZONT I TAN TALÓ KEDDEN.

LXXVD. KALMAR KELEMEN MISKOLCZI FÓBIRÓ AZ Ó TANÁCSIVAL, KASSA

VÁROSÁHOZ.

Miskolczrdl.

Eredetije, Kassa levéltárában. Kijegyzette es Krieger Jánossal lemásoltatta ottan

1835ben Döbren tei Gabor.

Czt'mzete , kivül, Prudentibu ac Circumfpeetis Viris dominis Judici Jnratisq Et Toti

Senatui Cadouieh nuis nob. obferuañ Don tur 1552.

Prudens ac Circumfpecte dôiiï, et nobT Plurimñ honorañ, Salute ñri

comte, Ti'stelendo biro Vram 'e my Polgar tarfink my Eleykben Iwuen Ez

Pallo Marthon Es 'e Pallo Benedek, hog wolnanak oth à keg: varafaban wne-

kiek neminemw adoflak Tudny illik /e kovefdy lukacz ky tartozik -^ 51.
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Es Gytlith lenartne Aniiak vtanna 3abo Simon kiknek ados leveley Ek

nalok vadnak , Melyekert az \v fiayket fel kwldy'k hog Sabudou kerefhef-

fek mynth Sayatokat valamikoron keg: Eleiben Iwik Es hiy'ak kerywk

m i uth vraj'nkat feyenkcnth 3olgaltaflon Igazotkeg: nekiek, Mert Ezek ve-

rek benne. — Ezek peniglen oth nem leuen kis Gergely ' e ty Polgar Tar-

fatok Sabadou kerefheiTe, merth azes atok fia nekiek Es örök kejpen

meg vehefle Ez adofiakon kik regtwl foguan adolfak kit mégis bizonyto-

nak az wnnön Es Eleyktwl adott Peczetes leuelekuel. Merth wk Igen El

nehezettek , Es Erte nem farathatnak Es fok kar mia mégis fogatkoztak.

Ljlen tare/a meg tij keg: Ez level külth Mifkolczon 3euth Sophy аззопу

\vtan valo kedden 1552

Kalmar Kelemeii myfkolczy fo biro az w tanaczyual egetëben.

MAJUS 18DIKÁN.

GERZSEI PETHEW JÁNOS , KIRÁLY Ô FELS. POHÁR\TOKA ES BIZTOSA , LXXVIH.

NAGYSZOMBATHOZ.

Pozsonból.

Eredetije, Nagyszombat leveltáníban. Kijegyzette Dôbrentei Gabor 1836. Lemásol-

ta Makláry Ferencz 1837.

Czt'mxfile, kiviil. Egregis domis Joudicis . . . ratis Ternavieñ , amycis honor: de.

Kejenetem es azen prpk magam ayanlaflanak wtana witezlew \vraim es

nekem bizot baratym, az ty ketek leuelet megertettem hol ketek panaß-

kodik az lowak es az ¿ekeruk felpl, bizonyaba en is emlekezeni rola ty

kûek eleg karawal effet, myerth hoig az lovakat, es az ¿ckcrekct az ty

ktêk [Jolgay mind el hattak wala, de az ky ty k:twl ezêket el kerte wolt,

az yl kart w nala keletjk ty kiïek kerefny, mert ha az ew felifege Co-

iniiïîoya melet en ty k : ñek walamire feleltem >volna, waig az en ;omra

12*
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bóchala wolna oda ty kiñed , ez kart ty ktëk neni walota wolna , hol yr

tv k : tek enekem , ho¿ en tartotam wolna meg ty kiTek egy jekeret neig

louai egietembe, ezt ty kték cfak yg ercfe, hoig az lonakat cfak wgy

hattak en nalam , mynt el wejeteket, az az hoig femy modon touab лет

molióle k fern haza пет Jewhetek wolna, ezen ty ketek kergie, Bator chak

az jeker wezetpt, es az iffyat, meg az ky'k welek woltanak, azert ezt

en chak ty k : kërt myueltem volt , es az Jamborert , az kye az lowak hoig

ot nalam tartottam , es ot nywgattam , foha az wegre hazamba nem foga-

tam , es chak meg fern gondoltam , hoig egieb wegre ot tartottam wolna,

hanem azert, hoig ha az Jamboral penzemert meg alkothatom, wgy mynt

az fele el \ve.vf. marhaert Jo, hol nem efmeg meg akartam az Jambornak

az ew marhaytt kwldeny, az mynt olobis meg yrta wolt nekye, mert

azt az ew maga solgay Jol tougiak , hoig en azt myweltem , az mit mas

nem mywelt wolna, mert az kor az lowak mynt \\nltak, talam mas ha

zaba fern wette wolna, es bizon kpltpttem harmint/kct forintot reajok ,

foha kenig az en dolgomba pt merfpldnel towab nem woltak , Bator tv

k : tek az legent ew magat kergie meg az ky welek wolt , azert bizot wraym

es bararym , Im ez napokba oda lesen wtam, en tv k:kel ;embe lejek,

ha tj k : tek altal az Jamboral meg alkothatom , mvert hoig kpltpttem rea-

yok • Jo' hol nem, adom az Jambornak az ew marhavat, es ty k : nek myn-

den baratiTagal lenv az mynt ez elpttis woltam, es leny akarok . Шеп tar

día bekewel ty k:ket, kvknek ayanlom myndenkor magamat, mvnt Jo

wraynak, es Jo baratymnak, datum Poffony 18. may ano 1552. Vrar doní

amicus Joanne^ pethe\v de gerfíe pincernarius, et Comisfarius regie math,

manu .pa.
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JULIUS GrilKÁN.

PALICZKI RACHEL VÉGRENDELETE. LXXIX.

Kassán.

Eredctije, Kassa level (araban, 1683 s/.áin alatt. Kijegyzette 's Krieger Jánossal le-

mrfsoltatta Dobrentei Gábor 1835.

Palie/kirie te^lamentom tétele awaig nelwe wallaffa halanak orayan A

zombori zwlwt el agiak, faz arawal az adofioknak fizeziïcnek. Az terha-

rajti kif swlwt mindenek elwtte hagiom balaf fyamnak A hazban pe-

nig lialaJl benne hagyatok kérlek io fyaim A uyg hazat ky'ben feredy

i- г

lakik wettern -|-/и saz forinton mel haz araba megfizettem y io o pinzt pro

f T>ÍA\ Saz A z egy hazban wagyon egy araniaf kere-{l VA gira 3ak-

mar banian wagion adoflag ezer arani forint. Paliczki felwl illen wal-

1аф twt hogy femit oda nem wit hanem czak hat arain forintot. Pa-

Hczkinak volt talam egv fel jwlwie iakab Dyak esHanz fink kwzwt annak

az fel jwlwnek ket resé az paliczki wnokayae Efel zwlwhwz wet pa-

Hczkine egy fel jwlwt mihal mwnzertwl az wgian paliczkinec talian

a nergef hwgwn ki zwlw wagion kit feredy bir annak ef ket reje az w-

nokae olah ago^lon ki hazba lakik annak ef ket reje az wnokae de a haz-

ra epy'twttem -f Ц olah agojlon ki jwlwt bir az rak patagban reje^wl

annak ef ket reje az AArnokae.

Az tejlamentom halgatak kik woltanak illen tíjteletef semilek ferber

hanz fink kalmar bona hanz Geni sabo tamal.

Nf)\ KMÜI.It ;illIKÁ\.

ILLYÉSHÁZY TAMAS, LYNDER SEBESTYÉNHEZ XAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ. LXXX.

Szentgyorgy várából.

Eredetije, Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette Dobrentei Gabor 1836. Lemásol-

ta Makláry Ferencz.
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Czt'mzfíe, kivítl. Circumspect u viro Seba-fliano Lynder Judici C'iuitt Tirnauieñ do-

iíiio et niuico honorañ.

Kessenetem es magain ayanlaflanak wthanna. Irtham wala raegh ennek

elewt y s the ke: hogy egj peredj jegen Jobagyomnak ados oth walamj

mefaros, negj ewker arrawal, kerem the ke: thegien Igazat the ke: neky

ne Banthaflek walamj jegen emberyfhmeg Bynthetek mcgh eretthe . In re-

liquo v. d. valeat felix, ex Catiro Sth geür 3. novëbris Vr Thomas Illyefhazj-

SZEN'T KATA1.1N ESTIN.

LXXXI. BERÉNYI BÁRSON BALAS, LIXDER SEBESTYÉN NAGYSZOMBATI BIRÓHOZ.

Holicsról, Nyitra mcgye szakolczai járásában.

Eredetije \agyszombat levéltaraban. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1835. Lemásolta

Makláry Ferencz.

Czi'mtxete , kivill. Yitezlew nemef ferfínak Linder l'ebe-fleyermek nag forubaty bi'ro-

nak en regy bizot vramnak , ez leuel adafTewk , tulaudon kezeben.

Solgalatumot ayanlum ke: mint regy bizot vraimnuk , meg bocafla kegel-

nied, hon eny ira(Tal bantom meg kegelmedet, az kis péter dolga fc\vle\\ i ,

kegelmedtewl igazat kyuanok , eleb is irtam vala kegelmedoek, mint va

gón аи en dolgom kis peterrel, im mindent igazan meg írok kegelniednek,

es balint ifpant hagora ot en kepemben minden dolgomban, az kytewl az

bovvret vetem azy's adof tiz forentommal , adafla meg ke. vêle, ertein fur-

teloz, de hamilTan, ot volt Kolmar emre vram es balint ifpan, ig attain

neky az tyz forentot, hog nekem liozzon ket faz bewrt fzent inicios nap-

iara, anni fommaért, mint ezeft vettem tewle, ha feretem , ewl vefera ,

ha nem aggya meg az en penfem, aggy'a annak beret, kynck akaria, ke-

gelmed tugja, az aruak dolga en eletem volt, en az napra oda fern me-

hetem, meg az meg vet berert is mind czzigis, megis izcntem neky balint

ifpantol, hog ewl aggya, mert cngcm egeb dolog talalt , her v tail nem iar
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hatok, ez ilolog nine kilembcn, adafla meg ke: vele, Touaba kis peter dol-

ga ez volt, it ados neky terek mihal, kju semmi kepen az ew adoflagat

meg nem vehette , kere engem , hog az ew atyafifagaert meg uennem rauta

en mert az Combatí vraimnak eremeft folgalok, folgaltam is, az mellik

miben inegh talalth, vem fewl ez munkat, hog meg wejem terek miha-

lon, eg maf aprolekal, mint Kolmaron meg nem, peter vrammal fembe

lëk , meg mondam neky, hog meg vetem raitta, de nem penzewl, mondo

hog bort kewlgek erte, ez meg azzyk hallada, meg aft monda, hog nem

kewl az bor, hanem penft aggyak, en mondam, bizon niñeen, az fok futo-

fafban az mi uolt, ewl kewlt, hanem az kytewl az bewrt vetem, adof

tiz forental , ved fewl , azft az neged felet meg adorn , leuelet adek neky,

ezen meg marada, ez alat ew ewl ment, ewl vite nekem faz bannie ket

beremet hatolmanal , hifein kegelmed hireuel nem miuelte , en attain volt

ewl az en beremet it fen eg eg magar forenton , mert en az berekben fewl

hoztam vala tizen hatot, ehez kepenft aroltam vala meg it fen az berre az

vargakal , ez penig it feu az all va volt , nem az ioua , kegelmetewl en iga-

zat kyuanok, bizomys mint vramban, az en regy folgalatomert , mert en

minden koron feretetel voltam fombaty vraimhoz , nekcm igazat tefen ke

gelmed kys peter felwl, aggy'a meg nekem az penft, min en ewl attam volt

az bert faz harmic ket forintot, az tizen neged fewl forent hcian, az vag

kewlgen nekem ol bert kyt en it ewl athailbk, eg eg magar forenton, ezeft

kiuanom hog az bert fewl hozza , hog az en fekerem oda ment az en be-

remer, ewrefen bochata , vette volna ky az ew penze arrat, kewlte vol-

na meg az tebit az en fekeremet ne iartatta volna heiaba, es ne kewlte-

tet volna heiaba velem. meg bocada kegelmed, mind az egej varafnak ere

meft folgalok, bizom kegelmed igazat tefen kys peter fewlewl, es az be
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геь fin bei- l'f.wlf \л I , ha н-л mini meg nem lefen , meg bucaifa kegelmed ,

az enim nekewl nem lehetek , a/ hatalmaf iften tarcha ke: egelTegben ,

mind ha/od nepeuel eggetemben, holicban fient katolen eftin 1552. Ваг-

fon Balaf Berenij .

egéb birink it nyncen, hanem hog az moric iofagat korflft*) igeu dul-

lya, touaba az raczokal elég haboronk vagón, ne hagyon kegelmetek lege-

tek fegetfegel ha meg talallok kegelmeteket. —

*) Talán Churfürst. Makláry Ferencz.

IHM. Dot. ASSZONY FOGANTATÁ8A ELÔTT HÉTFÔN.

LXXXH. BERÉNYI BÁRSON BALAS, A* NAGYSZOMBATIAKHOZ,

Eredetijét .Napys/.ombai levéltara initial ja. Kijegyzette olían 1S36. Dobrentei Gabor

Leniásnlta Makla'ry Ferencz.

Czimzete , kivul. Yitezlew es li-Mrmlrw neinef vraimnak Li'nder ГеЬе-^tennek,

zamboky fabo peternek , pail' giartolo matyaihak, barady fabyannak, es mind ax tewb

few vraimnak , nekem bifodalmaf vraimnak, kyknek folgalny akarok , ex lewel adal-

fewk tulajdon kc/..

3olgalatumat ayanlum kegelmeteknek , mint bizot vrainknak, az hatalmal

ijlentewl kyuanom kegelmeteket egeflegben ienny, meg ertetem az my

emberewnktewJ, az my hosank valió io akaratyat kegelmeteknek, ky't az

en sogen arua vraim meg jolgalnak ideuel kegelmeteknek , en penig e\\ -

reke akarok jolgalny kegelmeteknek , ne haggatok benneunkct, mint io jom-

jedok fegelletek meg mind louagal es galogal , inert ha efek it meg telepef-

nek , kegelmeteknek es ez egeij fewldnek roralafara lefnek , mert majlanif

azt mongyak , hog ol nepet hoznak az fewldre, ky femeunk lattara fele-

fegewnkewl hal , es az leianinkot kepeneg alat hurdo/u, es az ky nem en-

ged neky raba tefy, azert tugya the kegelmetek ez nemzetfcg mennj roinla.l

tet mugar orfagban , ha it hagok ewthet, immar egef mugar or
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fagnak vefny kewl , i-flenert nc haggatok , pen/ewnk nekevvnk beven nyn-

cen , kyuel fuk nepet tarthatnak , im ax kerwl valo fomfedok meg fcge-

tetek ky miwol lehetet , kegelmetek is ne hagon, lioiic alol immor evvl in-

dctotam ewket, maulan fafinban gilckeznek , ne hagon kegelmetek, rontok

meg az hituan embereket, nain eleg iofagtok vagón eleg garaban vagón ben

ne, ha pcnig kegelmetek atyafifag kepen nem akar fegetenny, valamy"

penzth , a/ garabont fcwl iew , es az louagis ha lebet bocana kegelmetek

eg bizot emberet az nepel , az en hitemert fogadom , az mit reaiok kewlt,

nekj meg adorn, mert nein tagadom kegelmetektewl, пюЛап ferzewnk mor-

uaban репЛ baratinktol, azert ne hagon kegelmetek, es az egef kerwkben

heg alat hirdetteiTe thy kegelmetek, valaky melleiek tamadna, mind le

vagattaflTek, iryon kegelmetek orfag vramnak , hagy'a meg iofaga ban, vala

ky melle tamad , meg bitetteflek , ehez kegelmetek геЛ пет leuen , ijlt-n

akaratyabol meg bitethetyek ezeket, vgh, hog ne kyuankozanak erdelbewl

ide az my feлvldeлvnkгe , ijlenert ne hagon kegelmetek, ha igaz kereftenek

vottok, Touaba komarom fewle kewltek garabontert es hufarert, irion ke

gelmetek minden Гел\1е, valaky melleiek tamad nem lefen it ez fewldnek

baratya, nam vagón fanta amburof vrammal fena, arra ha igaz kereftien

ne hagya kegclmcteket penz nckewl, ky'uel az nep fewl irien, ne i'annia

kegelmetek kewlceget melletewnk, bizon kegclmeteknek is nugodalmara Ic-

(]en. ТолуаЬа kerem kegelmeteket , mint en vraimot, valamy marha kaz-

dak balafnal vagón, az vag egebct is, ky rachoke volna, az vag ew hoza-

iok tartozot, kegelmetek mind meg tarcha, ky ne adalTcwk nekyk , mert

mind holiczy tarhazbol valo marha az , my ot vagón, kegelmetektewl mint

bizot vrainktol io valait varunk mindenrewl, en nem geznem meg i ruja

az arolok minemew kegetlenfeget mivelnek, ember kinzasokat, kVt feha

VEOTKS Я. M. IRATOK.
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nem ballot ember, mind fimandy few hozar bciTe gertya kynhoz nem

eleg fagat heuetnek meg, azt cepegetik faiokban uag orogokban fenet

tewltenek, kit meg keteznck, pufkaual es alguwal leveldeznek hozaya ,

ezthet penig mind artatlanlanok, kyken czeft miuelik eggyikis nem ve-

tek ezewknek ewnekyk azert hifem mindnayainknak ezt inivelneiek, ha

birodalmok lefen, hatalmaf ijlen legen kegelmetckkewl. holicban hetfen

ante conceptionis mariae. 1552, kegelmetek folgaya Barfoa Balaf Bereny.

I 352-1 553

KÖZÖTTI.

LXXXIH. KASSA MAGYAR POLCARAIXAK PANASZA ES KÉRELME, AZ OTTAM XÉ

MET POLGÁROK ELLEN.

Adatott ez, vagy a' magyar kir. adv. cancellariához , vagy a' szepesi kir. kamarahoz,

L. felóle : MAGYAHAZATOK к s JEGYZETEK , e' kotetben.

Eredetije, melly ifgy la'tszik csak elsó feltevés, minden czimezet 's cvsza'm, alaira'-

sok nélkül, a' nerazeti muzeiimban Pesten. Adfa oda Ittebci Kiss Anta!, kir. udvarnok,

táblabiró, 1833b. L. felebb, ISrf. lap, Lema'solla Frapkenburg Adolf 1836. Osszeolraaia

Döbrentei Gabor 1837.

My'nek >vtanna az wr Iflen. ew jenth fewlfege, az my kegielmes Uronk

kezebc atta wolna ez Avarast Evv fewlfege wgy'an u/onnal m\:nket\?s ke-

gyelmeffegebe hywfegebe cs заагт;а ala wewith my'nt egyeb hyweyth.

•

Melreh myes mynd feyenkent Ew fewlfcgenek meg Efkyttewnk hogy

lial;dnnkal: werewnk hwllafawal; tagonk jakadafawal solgalonk Ew fewl-

t

fegenek. My'nth kegielmes wronknak, Mewlly ew fewlfege hozzank walo

kegielmeifcget ezzel mwtatta meg, hogy az warafnak Friuilegiomat: ja-

batfugat meg confirmai wan my kezewnkbe magyarok kezebe atta, hogy

my mynd nyaian Ew fewlfege hywfegebe kalian lakozok k3?k "wagyonk

Igienlew ke^pen ellyewnk wele, mewlly Ew fewlfege kegclmeflegebewl

meg adotth Priuilegiomnak ellene Illyen nyomorwfagynk e^lenek
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Elfew bogy egy Attyank flyath Rakay Gyewrgewth az Priuilegiom

Tillen, meg fogak, Byro wram ew kegielme tartozott wolna tewrekedny

erette , Nem hogy meg fogny, az Avaras Priuilegioma jervnth , de nem

hogy tewrekedet wolna, de Capitán wram ezer foryntyg kezes lesen

wala erette, ew fewlfcgere es ajpdhil wala, oda fern Bochatak , de wa-

lamyg kedwewknek kelle addeg tartak

Az Thawaly Estendewbe wr napba egy Attyank ffyath Ly.jpay Ja-

no^l meg fogak az waras jabatfagaba ok nelkyl Byntelen, a/ Priuilegiom

eilen, Mert az warafnak Priuilegioma ez. hogy Sokadalomnak Ideien 33-

batfagban fenkyth cfak meg fe tarclianak, Annak kywyle waras bely ero

bert, ky'nek Ewrewkfege wagyon meg ne fogyonak, de Ew kegyelmek

fern Tharnak mester sekyre, fern kyralra елу fe\vlfegere nem Bochatak,

walamyt akaranak , mynd azt myeleek az Priuilegioinnak ellene.

Ez el mwlt hwfwethba az mag};ar nemzetfeg az my kegyelmes

wronknak ew felfegenek Supicioba eiTewtth wala, Es wgyan ezen sufpi-

cioert Egy Attyank ffyat, wgyan azon Ly^pay Janost meg fogak ok nal-

kj'J, fog\va tartak, kyt chak az wr Isten, es az my kegielmes wronk

nak Igaflaga (kywel mynden hyweyhe/ wagyon) jabadytha meg. Mynden

nyomorwfagbol , mellyel mynd nyaian my Magyarok el wejtewnk wolna,

ha az wr Isten az ew kegielmeflegebewl IgafTagonkba nem oltalmazotth

wolna. okay'th penyg chak ew ke\vgyelmeket mongvok , Ez okkal, mert

mynket fein Eew fewlfegehewz nem bochatanak, az my magonk mente-

fere, fern lewelet nem adanak kywel ew kegyelmewk tartozott wolna,

az waras Priuilegioma serynth. Sewth Jnkab 33 kyt el fewl kywltewnk

wala Attyankfy'aj'hoz hogy ew fewlfegenek Sujplicatiot aggyanak. Mert myn

ket fewl nem Bochatanak az my mentfegewnkre. M3:korontan ala Jewtth

13*
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wolna, meg foca k rs ahowa az halalra walo Embcrcketh $oktak lenny, oda

wettck, es a/ Myg akartak ott tartottak, az Magvar NemzetnekBo33\vfagara.

Es mykorontan az my Attyankflyay , a/ kyknek my Izentewnk

\vala, az ew felfege kegyelmes walajath meg hoztak wolna, az Ew fewl-

fege Parancbolatt5'a serynth, bogy mynd Magyar Nemzeth cs Nemeth Nem-

zeth az cw fewlfege kegvelmcfleget Ertfe, kyt Byro ллгат ew kegyelme

folia ncm nivele , hanem tylenk erewsak jervnth ky Avewe, kyt ez orayg

fern mynd n Va ¡an Erte\vnk, Se\vth Jnkab mynkpt nagh haraggal Scdiciofu-

foknak neweze es monda.

¡i

Jol lehet Ezcket Capitán wram Ew nagfaga, az ew fewlfege aka-

rattya es lewele 3erj?nth le sallytotth wala, de mast wionnan Byro \\ram

ew k. ottifen walo letelebe az my Attyankffyayra Bakay Gyergyre es Ke-

Avefdj: lAvkachra ])ana$olt, hogv mywel ez Avarafban walamV?nemy gyw-

lest tettenek луо!па.

Tin ma г Efmog uz cw .k. panárabe! Illyen Sufpicioba hozott mVaket ,

hogy Capitán wram Ew Nagfaga Attyank ffvay kew/zewl nemel jemelyeketb

Ew fewlfege hyweyth ky akar wala kyldeny ex warafbol, Es mj'kor azt

и
meg Ertettyk wolna, Ew Nagfaganak kcwnvergenk, es feyewnkct kew-

tewk Erettyk es az I-flenert kcrewk СЛУ Nagvfagat bogy kewnyewregien

ew fewlfegenek , bogy Engedneye Terwenre елу fewlfege , bogy oknalkyl

Byntelen ne Romlanank meg. A/ert I in Ide boztwk feyewnket, az kyhewz

ky Myt twd, ew fewlfege bywfege eilen, sollvon hozzank es mongya meg,

Es Byntefle meg Nagvfagtok елу fewlfege kepeben ,

ТЬолуаЬЬа chak thawalyes az Magyar Nemzetnek Bojswfagara az kewz-

feg kcA\z/eA\-l egv neban Magy'arth few Nepcket ky hantanak

ТЬолуаЬЬа Ezys Ellenc wagyon az Magyar Nemzetnek, Mert az Pri
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uilegiom E/t tarthya hogy ha mynden Eлл•rewkfegnek weteleben Ejtcndew es

egy nap telyk , es ha tylalom nem lejen , haat ,jpet intin silencium lejen ab

ba, Ebbennys ew kegyelmewk kynek tarthyak meg kynek nein. Es az ky'k

Tharnak теДсг sekyre walamel dolgot a^pellalnak, Ew kegyelmewk ky't

Bochatnak el es ky't nem.

Sabatfagonk eilen eze\vk ejlek.

Meg tyltottak ew kegyelmewk hogïj liazat ne tcchejfen egy Magyar es ig *).

Thowabba Adayokat es jolgalattyvvkat a/ MagA;aroknak fellveb tcttek,

Mynket Magyarokat fellycb 3olgaltatnak es fellveb Ronak, kywel azon

natioiokat fegetyk Es Ezzcl mennck my Rcank panaslany, es wgy'an ezen

kewltfegen lewclet es sabadsagot hoznak nemelyek hogy fenky hazwkra ne

jalhaiïon ,

Thowabba Tstennek Ew sent fewlfegenek Ellene^ wagyon. hogy о ly

plcbanost hoztanak Be egy nehanyuknak kedweert, az Magyar Nemzetfeg-

nek akarattya nekyl es Ellene, ky Mynekewnk femmybe nem ¿olgahat,

inert femmyt nem thwd magyarwl, es cfak heyaba kewlty el az dezmath

ky't Neky adonk.

Kaplant nem tarth tewbbet ez egv predicatornal , ky E/es ollyan hogy

ncha az Pater Notiert fein twggya el mondaiiv , Immar Emberekys holta-

nak meg my'atta gyonatlan, Illyen hálalos Idewbe,

Thowabba Ofkolank pwstan al, mert Egy Nemeth Meliert hozanak ,

Melv nemeth metier ky were az magyar deakokath belewle, mo^l Egy Inajl

Allattak bele, gvermekvnket sellel kewl Budoftatnouk nynchen ky Tanvtho.

Ennek okaert kegyelmes wrak Im Erty ty Nagfagtok mynd Ezeket

az kyketh ty Nagfagtok Elewtt mondottonk, sokkal tewbbek Avolnanak ha

') E/. ki ran tiirölve ax eredetiben.
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az Idew senwetthe wolna , Mvnd azon altal kenyergewnk tv Nagfagtoknak

mvnt kegyelmes wraynknak, hogy ty Nagfagtok wyfelne oly gondot My

Rcank, hogy wronknak ew fewlfegenek jaarnya alatth az ew fewlfege

warafaba maradhalTonk meg Iftennek Ty*5teffegere, az my kegyelmes wronk

nak Ewrewtte walo hywfeges es alazathos jolgalatoakba, Elhcflewnk Igyen-

lew k<-.jpen Ew felfegetvl meg adot es meg confirmait priuilcgioinmal es

jabatfaggal , es Jo Rend Tartaflal , mynt Ew fewlfege Egveb warafyban ,

Ahol eiTele keet Nemzetfeg wagyon, wgy mynt Regenten Bvvdan Pesien *),

maltes Nagysoinbatban es Kolofwarat wag>ron.

Merth mofthanes ez Thekenthwen sog sekea fwthoth nepek wadnak

kJAvlomb kjwlom warafokbol yde Bwdofthanak Eromefth hazath wennenek

hogy **) wethek wolnaes ha ezEgyenethlenfegeth nein lathag Avolna. Sewth

azth es Erthwk hogy meg es Thylthotha ew kegclmek ***)•

J.VMMHirs 25DIKÉN.

LXXXIV4 SZÔLÔSSY JÁNOS, KASSA BIKÁJÁHOZ ES TANÁCSÁHOZ.

A' szepesi prépost* udvarábdl.

Eredetije Kassa levéltárában 1606 s/.áiu ahnt. Leiiiasolta ott 1835ben Döbrentci Gabor.

Czi'mzete, kiviil. Prüden et Circunifpect dominis Judici ac toti tenatui Call'uuieii ut

doiuinis et Amicis observmis 1553.

Tyßtewlendew Byzodalmas Vraim kewsewnetemnek 3olgalatönak vtanna.

Meg hattam wolt az en Einberimnck kykewt ez feie dologra kerte wala,

hogy kdet, Byro vram my'nd äs Eges tauacfwal el hywionak az en Me-

nyekewzewmre, kyt hyjein hogy meg es myweltek De hogy annal By-

zonyofb lygyek benne , Nem twrhctem hogy meg ne reiteral>'am az hy-

watalt, Azyrt kegyelmeteket Mynt Byzot vraimot azon kerem hogy ktet

el ne maragyon, lygyek tystes kucl, Ewrewkke meg akarí) knck Solgalny,

*) **) Ki ran törülve az eredetiben. — ***) E«en 4 régsort, más ki:z vetette ide.
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Az napya ez Iwendew kedhcz Ejtennap, Az hel cnnek az 3epefly kapta-

lamba Prepo^ vram haza, Meg es kerem kket, hogy ebbe egyebet ne ty-

gyen k, I-jien taro Га k egefleguel es Jo Serenchewel Datum azon Prepo^l

vram vdnarabol 25 January anno 1553. Sewlewfly Janos

SZENT GERGEbY PAPA UTÁN VALÓ CTÖTÖRTÖKÖN.

MAKAY PÉTER MEXEDÉKE ARRÓL, HOGY KASSÁTÓL A' BÁTYJÜK HAGY- LXXXV.

TA 100 FORINTOT FELVETTE.

Kassán.

Eredetije, Kassa leréltárríban 1606 sz.a'm alaU. Lemásolta ott 1835 Dobrcntei Gííbor.

My kyk Makay thamas Papnak Atyafiyay wagyonk az ket Makay Peter

es makay Sabo thamas es makay Janos es wallywk my mynd n ya. van

azt, hogy az my Atyankfyanak wolt ejth kassan egy hazban 3az foryn-

tya, mely 3az forynthot hagyot wala mynekeonk Thejlamenthomban ,

Azert my azt wallyuk, hogy az waras mynekeonk elegct theoth, kyreol

iny megh elegeottheonk , es az 3az foryntbol my az \\arafnak engetheonk

harmyncz forynthoth kywel my thartho^lhonk adoban, az Avaras ygafíaga

es theorwcne ferent, Asert az kys leoryntsuel En makay Peter wgy we-

geAcm hogy ennckem eleo pen.fl ^f -Ц-t» aggyon , rncllyet megys adot,

azert az AVtholfo fyzethefre adot ennekeom napot, ez yeowendeo Pynkest

napyat , mely adoífagrol ennekeom menedckeot adot, hogy myndeon per

patwar nekewl thartoflek az adofTagot megh adny, Az adoííag eny'e ^

tt H"0 kjwel ennekeom adofla maradot az hetwen foryntbol , kyreol en

menedekeot adok az warafnak az en pecsetheom ala, es feleleok az en

Atyamfija kepeben , ez lewel keolt kalian a Rent Gergeol papa wtan \valo

czeotheorthcokeon anno dorn 1553

Makay peter aggya keze yrafat, mynd az Atyafijak kepebenn.
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1535.
UK MKNXYUKMKNKTK I\\H'KN, VAGY ÁLDOZÓ CSOTÖRTÖKÖN.

LXXXVI. LYKERKA JOANNA, NAGYSÁG. WVGARTI HORVÁT GÁSPÁK1 ÖZVFGYE, ME-

LEWZLIN AÑORAS DEÁKHOZ, KASSA BIRÁJÁHOZ.

Eredetijc, Kassa levéltárn'Lan. Leni¡ísolta ottan Döbrentei Gabor 1835.

Cximsele, kivi'tl. Circuinspecto domino Andrée Irato melewzlin Judici CalCowieñ dono

et Aiuicu iiobis honorand.

Circumspecte domine Amice nobis honorand Salutem et nostrain comnicn-

dationë ez Amlras vramtol kijldcm t. k. Egy vegh vajnut kerë te. k. hogy

feyrentefle megh t. k. mint Aznak elette uz vason hvvsonnvolcz Synghet

tarth Thoaba ezt erti hogy t. k. nagy karth vallott Avolna valamy kato-

nak iniiU, ha hwgy vagS'on Bizon 3i\vem serent Baño, kytel iften t. k.

illyen karvvallaftol mcgh mcnchen. Az wr iften te k. mynd Asonyomwal

egyetembe es l>aza nepewel tarcsa Jo egheflTcgben ec Arce nrä Thorna in

fefto Afcenfionis doni 1.5.53.

Joanna de ly kerka quondam Mgci doni Gafpar

Horwath de wygarth Relicta

1555.

JIM1S ITlUKKN.

LXXXVII.LUKA JÓZSEF MEGISMERVÉNYE 100 MAGYAR FOKIXTROL, MELLYET ZAY

FEHENCZTÓL KÖLCSÖN VETT.

Bccsben.

Eredetije gróf Zay leveharban. Leraásolta Makhíry Fcrencz 1836.

En Lwka Jofa, waloin czcn le\velemben, hoghy en az naghsaghos Zay

Ferenchthewl, Kyraly w felseghe najados had naghyathwl zwk SwkfeghAvmre

kerthem kwlthwn saz maghyar forvnthoth арго pen/th , es egh vegh ka-

rasyath, hogh kyerth en foghadok , az Pelywl megh mondoth naghsagos

Zay Ferenchnek, hogh myhelt az en inennv;eghfz\vin meg lefzwn, aznak

\v'thana azonal ismegh kesz penzAvl megh fj;zethwm , az felywl megh mon-
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doth saz maghyar forynthoth арго pénzwl, es az egh wegh karasyath, is-

megh karasyaywl , mikoron az w naghsagha nepenek mwfthryayok lefzwn,

es nekyek megh fyzethnek , ha penygh pojthoth nem adnanak az fy'ze-

thesben , thehath en tharthozom megh fyzethny keszpenzel . enek by-

zonyTaghara kwthwm thyrttheféghem es kezem irafath es pwthethwm ehle-

wel. Kwlth Bechben 17. die Juny anno 1553. et wnum aureum florenum.

Joseph Lwka. inania (P. H.)

SZ. LUKÁCS NAP UTÁN 8ZOMBATON.

CARAY MÁTYÁS VALLJA MAGÁT ADOSSA 100 FORINTTAL. LXXXVIH

Gyór varaban.

Kélszer van meg, egyszer szegletes barát, másodszor folyó német betükkel, Kassa

levélta'ra'ban, 's mindenike mint másolat. Ania/.t leraásolta Krieger Ja'nos, emezt Döb-

'i Gabor 1835.

En Garay Mathias , moft Bartphan lakozo , walom magamoth adoja ez wy-

tezlew nemes wramnack Goftony wrbannack Gewry porkolabnak, ;az

forinthwall, mellet fogadock, ¿cwgegelmeneck megfyzethny, ez jewen-

dew senth miclos napyara, kees penzewl az en emberfegemro , azzes fo-

gadom hogh ha en az en fogadasomot, es felwl meg mondot napra megh

nem thellefeytenem , hat hew kegelmeneck ' hatalma legen , en erettem

tharthany, annack fellethe en magamon es mynden therwennelkywl, myn-

denewl fogny ezellen en nekem menthsegemre , ne hasnalyon se kyral lewe*

le, se \\ alamy hatalmafle , ezneck ez dolognak nagyob byzonfagara es erew-

fegere adom ez en pecjettem allât walo lewelet, ez lewel kewlth Gyewr

waraban, jonth lucai) naph wtan walo sombathon 1553.

VEGYES R. И. m.VTOK. 14
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1554.

JAM-Allirs 12DIKÉN.

LXXXIX. NYEWRE IMRE, KIRÁLY SZOLGÁJÁNAK KOTELEZVÉXYE.

Bécsben.

Eredetije a' pozsoni kaptalannál. Kikereste Gyurikovics Gyorgy level, tag 's öisze

is hasonlította Kaszay Józgef káptalani jegyzô másolatát 1835.

En ky wagyok Nyewre ymre az felfeges К>та1 jolgaya, maftan gyewreth

lakozo wallom en magamath , az en lewelemnek Rendybe hogy az im'ne-

mew Marhayath erekfegheth, hazayth, Zeleyth, Ez Thysthelendew Martha

aSSoiiiiuk Nehay Nagh Thamafnenak fej'erwary byronenak , es nagh peter-

nek E\v fyanak en erettem az Kewy 3abo yftwan el Be\vchewltette wol-

na, ez maftan Pechet alath ketelbe, es fyXvs fogwa, Azert ym en maftan

fogadok Ewneky az en hytemre es emberfeges Thy'steflegemre , hog adok

ew Neky az en Erettem leth Nyomorwsagherth Tyz Ezer kajath ez Jeo-

wendew bewyth kezep napyara mynden ok wethetlen, es mynden halladek

nelkwl , es ewnekyk mynden Erekscgeketh ky 3abad5:tom, ha kunygh ez

summa tyz ezer kajat megh ncm adnam, that my'nd az eleby dcrek Sum-

math kereilhefiek en Raytham Twdny illyk ty'zen nyolch ;az fi. Es se

kyraly ew felsege, se kyralne аззопу gratyaya , se \vthanna walo AVrake

cnnekem ne hajnalhasson , hanem myndenewth ^abadon foghafTanak. Mely

dolognak es fogadasomnak ereflegere es byzonfagara adom»ezen pechctes

lewelemeth, meg ereoflcwltettet , ez dolog leth bechbe, 12. nap January

1554. Ezeketh keny'gh Ez Jamborok bornamyja pal Kewy kozdadyn cz\vet-

ko, es nagy IHyes, elewth serzettek meg, hogy ebbe ez dologba semy

hallastas ne legyen*, ha az a53onnak az ew marhaya meg jabadwlyon mel-

lyct en erettem wettenek el.
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MAJUS lODIKÉN.

KOVARCZ LÓRINCZ SZÁMADÁSA 100 FORINTRÓL. XC.

Komáromból kühle, talán Zay Ferencznének.

Eredetije gróf Zay levéltárban. Lemásolta Makbíry Ferencz 1836.

N. es ennekem myndenkoron by'/odulnias A jjouvin. Az en örökkewalo

hyvseges [lolgallatymnak , es magam Ayanlasanak wtanua . nagsagtoknak tu-

(lasara akartam adny, hogy Zamarya jwt be komaromba , Pynkösd honak

29 napyan, ebed elewth 10. oran, az Somma penzth kczeben adam, az

jaz a га ну forynthoth meg olvasa, de az két jaz tyz tallerth ne akara

meg olüasny, es az kötes leveleket ys my'nd az thy N.eth, es mynd az

enymeth kezeben Attain. Az münemüs betegsegben wagok, azon beteg-

segben örwlök es wygadok, mert lînar az Iften ky liozza az N. Zay Fe

rencz wramath, — Ту këteket is. kérem, hog thy këtek örwlyön raynd

hazatok nepevel egetemben, de az öröm melleth könyörögyetek az hatal-

mas Iftennek, hogy az ürük Iften hozza ky nag Jó egeflegben, es fok Jo

jerenchaban, hog latogathaflbn meg myndnyayatokath jó egeflegben , es az

\vy emberth , merth walakynek Az Iftenben Avago ri remensege , az soba el

ne weíj. A z kapyjjta meg Igen Jó, es ha thy N.nak Sückfeg, thehath fy-

demesröl JÁvyon eg kochy le, es wygek fel. N.nak . Ha kegy'g th}'. N. nak

ne f]."kseg, thehath tegen byzonyofla engemeth belüle, merth Penzenys el

adatna, merth ha femy nelkwl kel el az kapy'jtfa, tudom en Az w erkw-

chet, — hogy jamón be nem wehííy. azert wg kel га gondolno, hogy harag

rea ne ßallyon. Aztys meg irtam w. N.nak Konftantynapolyban , hog az

thy. N.tok hazanal meg betegetem, es thy këtek my nemw nag szeretetel

es tysteffeggel tartotatok , es kAvlömb kwlümb föth Avyzekkel. — Towaba

aztys tadasara adorn thy . N.nak , hog Bechben adanak wala ket jaz renes

14*
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foryntoth, atam woth oth Bechben az . N. Sempetery borbara

negwen magar foryntoth, Ismeg mykoron meg Jwtem wona, az LowaJ

mefterwelys kwldöttem woth negven magyar foryntoth . N.nak . Az teszcn

;az renes foryntoth , Im az jaz renes forynthrol . N.nak sainoth adok .

Elöftör wettern az wrfyaknak atlachot . . . . ^.20.

Ifmeg attain nadragra walo poltora, ky't az wrfyak

nak wettern az w juksegckre If. 4. §) 20.

I fin eg attain Gy'örg dyaknak , n J |ony uinaak walo wa-

lariasra •••••••••••• p. «s« • ~~~

Ifmeg az sekcr wezètewnek hagotth ui^onyom Tamas

Ifpan altal, hog agganak -f. 1. Э) 25.

Ifmeg adtam zöld \vajonra, kyth oda haza wyttenek . -f. 1. t) 50.

Ifmég Tamas Ifpannak attain borsra es safranra, kyth

kéteknek weth . . . -f. 2. — —

Ifmeg attam Tamas Ifpannak az w swksegere . . -f. 1. — —

Ifmeg attam ezwsth fonarra '. -fr. 1. a) 25.

Ifmeg attam Gyyorg dyaknak tafotara . . . . -f. 5. — —

Ifmeg attam Tamas Ifpannak köchegre . . . -f. 3.

Ifmeg attam Bechben Tamas Hpanekerth, az Gazdanak

neg heyan saz krayczart, ky te[]en -fr. 1. 3) 28.

Ifmeg Bechben attam az senth martony Janos dyaknak ,

aßjlonyom akaratyabol az w tolmacholasaerth, es gond \vy~

seleseerth . . . -fr. 5. a) 25.

Az ty . N . arvaynak , az Zotay Iftvan Huganak wgan

ezen penzbol wettern ket ref tafotath — — ^74.

Ifmeg attam az wram ¡jolgay'erth bechben az gazdanak . — — a) 64.
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Jo leheth hog thy . N.nak ebbül ez Bechben walo Jara-

somban, ne sokat hasznaltam, de az penz wgan el k \\lth,

abbol az pcnzbol kütüté . -if. 5. a) 29.

Az N. Sempetery Borbara A'JIon mykoron el menth

w parancholatvabol , zab arath es Зепа^ arat ' es walamy

ueg etelnek az arrat fyzettem az gazdanak . . • -f. 2. §} 60

Es ez köchcgeth egben wetven , teßen keth forynth

heyan hat van magar foryntoth , mcgÑ's ez Saz renes fo-

ryntbol marad ennall . . . . • f . 22

.N. a j {опуши az mely pezt sporczya wram kwdoth wot ennekem

en abbol the .N. kwdötte woth Tallerth 60. en nalam maradoth Taller

40. es 55 krayczar. Tartuzoth fporczya Wram .N. Zay Ferencznek, 3az

tyz tallerral, meg vw .N.nal maradoth fporczya Wranal 9. taller es 15.

krayczar. N. a 53011vom az mely bccliy* реп/, ky ennalam maradoth f. 22.

es az fporczya wram 40. tallera, es 55 krayczarra, egben vetven myn-

denestwl f. 60. magar forynth es 5 krayczarth , ezzel tartozom en thy

.N.nak. ha kegyg .N.nak Jobban egben tugga ennel wetny, thehath wefle

egben .N.tok, merth nvlvan hy'gge N.tok hog en hamyfath thy keteknek

ne akarok , hanë ha türtenetböl esyk , a. hoüa w N.ae mj'th paranczolth ,

hova köczek, oda kötök benne, w .N.nak fjamot ys adok rola. Eseth mo

flan 13 ökör, Izenye meg .N. ha Chapy Fülep oda haytata e, avag ne

ha oda né haytafa 1езеп , en azth пузет , hog ketten meg fognak wele

ostozny, azerth wramnakys meg irtham kustantynapolyban . nagsagtokath

kerem , hogy Tamas Ispannak parancholyatok , hogy az Syposok nekwl

ne hagganak. azon is kerem nagsagtokath, hog meg bochafla .N.tok, hog

enny sokath irtam, merth keves 3oval meg nem irhatom, inert sok az
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dolog. Isten tardía meg thy .N.ath mynden Jo Serenchawal , mynd Haza-

tok nepevel egyetëbe. Ez Level adatoth Komaromban 10. die may A. d. 1554.

Kovarcz Loryncz myndenkoron thy N. SoIgaya cth.

SZENT TAMAS NAPJÁN *).

xci. BÁTHORI AÑORAS ORSZÁG BIRÁJA, SZ.YTMÁRI E"S SZABOLCSI FÓISPÁN,

GYÓM JÁNOS ES VITFY PAL KIR. KAPITÁNYOKHOZ.

Királynépen, Abaiij vmegye fiizéri járásában.

Eredetije, a' nem/ell muzéumbnn. Adta oda Ittebei Kiss Antal kir. udvarnok 'a

táblabiró 1833. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1836. Lemásolta Frankenburg Adolf.

Czi'mzete , kivul. Egregys Joanni Gyyoni ac Paulo Yylfy Caphaneis gentium sacre

Reg11'' Amicis Nobis dilectis.

Egregy et Amid nobis dilecti, salutcm et fauorcm. Im лк jabolcz varme-

megyeyek kwltek moft hozzam Tety gyergyat, es farkas Sandort , kykkwl

Ennekem megh Izentck , hogy semy'ert Egy Pynzt sem attok myert hogy

Pynzetek nyncz vgy eltek ot az varmegV'ebe, Az gazdakuak lagiftromot

attok rola az myt el vestek t\\rlek, kyt vgyan megh Izentuk, hogy semy-

ke^pen el nem Semwetyk Azyrt kerem kegyelmeteket, hogy ty kegtek :

Jey'eii fel Ide sabad falwba az Caftelba, solgallyatok az orjagnak , Im en

Irtam macimilianiis kyralynak w felfegenek, kyt kyraly w felfyge kepebe

hagyot az ty fyzeteftek felwl, hogy w felfyge fyzeteft kwldene nektek,

Ide sabad falwba, kyt hysem hogy w felfyge megh kwldy a latwan az ty

jolgalatotokat, kerlek Az)'rt hogy Ebbe Egyebet ne tegyetek, hogy ky-

ralys latwan ty jolgalatotok az veheiTe Jo newen twletek.

Im Tety Gyergtwl tebbetys Izentem hyggy'etek meg jawat Iften tar-

chon meg benneteket, Ez lewel kewle kyraly'nepen jent Tamas napyan 1554.

Comes Andreas de Bathor, Judec Curie Regttis , et Comes Comittu 3atb-

inar et 3abolcz m^p.

*) Mellyik Tamas ex? Van: Tftomai Aquinai , Martius 7d. Tkomai /tpottolui December 21d.

Thomai Cantuarieniii December 20d. 'S mindeiiik , titat. Hihetôbb itten S/.. Tamas apoctol , tehát

December 21dikvn.
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SZ. KIR. KASSA VÁROSA JEGYZÓJÉNEK ESKÜJE. XCI|

Eredetije Kassa levéltárában. All e' jegy/okonyvben : Protocolluin arestationuní ,

fnndorum et nliarum appertinentiarum ab Anno 1538— 1552, a' legelso level elsâ 1ар-

jáii. Egyébiránt pedig e' jegyzókonyvben ininden latinul van. Találta olían Döbrentei

Gabor 's lemásoltotta Krieger Janossal 1835.

Juraniëtiim fu\> Rcgiftrum fptum 1554. En A. d. wallom azt Iftcnre

az en kcresthien hitemre s yliicntiannii hogh valami itth ez Regiftromban

Vm'a \vaghion, mind lista es nylwanvalo igaz dolog, fcmmi hamifs benne

ni neben, Iften engem vgh ' fegellien es az en keresthien igaz hitem.

MARTKJS 26D1KÁN.

NAGYAPPONYI APPONYI ISTVÁN, NAGYSZOMBATTÓL BAKÓT, HÓHÉRT, KÉR XC1II.

Sipkdn Nyitra inegye vágujhelyi járásában.

Eredelije , Nagyszombat levéltárában. Kikereste Döbrentei Gabor 1836. Lemasolta

Kaiser József városi hites aljegy/.ô 1837.

Kesenethemnek es magam Ayanllaflbmnak AVttanna , mynden io Barathfago-

motb. Thowaba thwgya nettallan kegyelmettek hogy ez mofthany Idw-

ben mychoda dologh tberthent raytwnk, hogy egy falumoth az gonoj la-

thor emberrek mynd elekettek sansanddeggal , az falwnak newe Sypko ky-

wcl mynd Kyraly ew felfegenek mind az segeny embereknek es ennekem

ys nagy karth thetenek , es immar az latbrokban megh ys foktanak. An-

nakokayerth kegyelmeteketh kerem inintli Wraymoth es byzzoth barathy-

motb , bogy the kegyelmetek az en barathfagom fejeben adadna ide az the

kegyelmetek meftheret az hoharth , merth sewgfegh nekyek es en meg-

genth hazza wyttettem kegyelmetcknek , es Jwttulniuttb ys megh adom,

kyerth the kegyelmeteknek ys JeAvendewre mynden attyafFyflaggal es jo

líarnt fangal megh akarok halalnom kyth megys ¿olgalok kegyelmeteknek
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hogy ha the kcgyelmetck ezt mywelly. Thowabba Ifthen tharcha megh

kegjelmeteketh mynden Jawawal. Datum ex Sypko 26 die Martii Anno

Domini 1555. Stephanas Appony de Nagy Appony. Thowaba az mikep-

pen the kegyelmetek kewzeth therwenye wagyon, es wgyan meggent ol-

lyan bekeflegel ha//,u kewldem kegyelmeteknek, es mynden bekelTegel

hozoin.

8Z. MARGIT ASSZONY NAPJA I l.uTT (л !.. 13.) REDDEN.

XCIV. FELFOGOTT BIRÓSÁG ELMARASZTALJA NAGYMIHÁLYI JÁXOS PEREBEN

VIiXNAY LÁSZLÓNÉ1 RIBXICZEI JOBBÁGYÁT MIHÁLKOVICS ALBERTET,

MEG i\EM JELEXÉSE MIATT.

Szobránczon Ung vmegyeben. Ottan Ribnic/e is.

Eredetije nagyinihalyi gróf Sztárayak levellariiban, kass;in. Kijegyzette Döbrentei

Gabor. Leina'solla Krieger János. Osszeolvasta S/.idor Antal praeinonslrati rendbeli kir.

professzor es Ertly Jánoi hites ugyvéd 's a' S/(:!ray grófok levéltíirnoka 1836.

My JanolTy gywrgy Betleny Gywrgy Es Fekcshazy Gelyerth vgmTt Nemes

oemelyek, Ifmegh Bencdek András 3obrancz\r' Biro Frujto Kelemë Welyky-

matowycz Imre Antolyk myhal Es trukan Iftwan ЗоЬгапсу Efküttek,

Agywk Emlekezetre mindeneknek hog Ez wytezlewNagymihaly Janos wram

tartatta wolth thewruëre Myhaljkowitz Alberthoth, Rybnicseyth Wynnay

¿азпе assonyom Jobagyath Az jobrancy Byroval es efkwttekuel, tartotta

wolth wgmith hatalmafth ky uz evv Retnek Eg nehany ejtendej's hajnath

el wewtte. Es ez moftany hajnat ys meg kujalfa Es el лулг«е, Ez fe-

hvl meg mondoth Myhalykowitz Albertoth wewttek wolth kezeflegen ky

napygh, Es napya лУо11Ь 3enth Margitha аззоп naph elewth ked hog Az

naph Janos vramnak cleg thewrue al, mely napra Janos vram mind nemes

Semelyekel Es varafbely efk>vttekel kej wolth Az thewruëre de ez my-

halykowitz alberth Az napon thewrvënek né alla, ezerth Az kezeffek ew



1555. 113

teth Ifmeg Az byrowal meg tartatak , kyrewl Janos vram my elewttôk

tudomath thewn hog Immar az kezeflck fogiia es ewk tartattak megh,

hog Annak ne alloth Az myerth ewk ky wewttek wolth, Jolleheth az

winnay lajlone asjonyom ¿olgaya koffa míelos Az thewrwere el Jewth

vala ky my elewttyk meg valla , hog, Az ew Vra vdwarbyraya ewteth en-

nek thewrueyere Bocyatta Es nenies semelyeketys kerefleth de ne talalth,

Es Az Jobagy felvvl mind feyeyg felele de thewruëth ne thewn felwle ,

Azerth Ennek thewruenye ew Rayta mulek el, merth Janos vram mind

nemes ¿ernylvekel fmind Az varafbel}' cfkwttekel kesvala Az thewniere ,

ez leucleth agywk my pechietwkel meg erwfly'tettok mindeneknek tut-

tara Datum In oppido Sobrancz Ea3) die Anno 1555.

SZ. МШЛ1, HÓNAP TIZENEGYEDIKÉN.

SZENTPÉTERY BORBÁLA, NAGYS. ZAY FERENCZ ANYJA, NAGYSZOMBATHOZ. XCV.

orvistyebdl, Nyitra megye vagnjhelyi járásában.

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kikereste ßöbrentei Gabor 183Г». Lemásolta

Makláry Ferencz 1837.

Czi'mzete , kiviil. Ег leiiel AdalTek az nagy Zombaty byronak, es az Polgaroknak,

es efkutteknek, nekein Jo vraymnak.

Prudens Judex ac Ciues, et Jurat! Tirnauiens , kojonetemet es ÍJolgalatomat

Irom keg: kegiel: azt athatom tuttara, hogy mely embert megh fogtatok

Sombatban , hogy az en fiam Zay ferency ky vatotta teorok orjagban , es

az ellenfegh keozeol kw kulteo az eu nepeuel es jekereuel , kinek neue su

bo La }lo , de nam megh volt az en fiamtol es en teolem ¿abad leuele , azerth

keg: meg kellet volna hydny, es ha keg: meg fogatta keg: Irth volna le-

uelet nekunk erviftere, es keg: nem kellet volna az jegen emberen okne-

knl femmit ray ta Cielekedny , merth keg : mjndent meg erheteth volna az

VEGYE8 R. M. IR.VTOK. (5
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¿abad leuelben, niel let en neky attam az eo efetyrol, hog: ew tyzen keth

Ejtendeiegh vulth f'ogva az poganok keozeot fogua , es az Iften moft ky

Sabadetotta volth es keg: Igen meg fauiargatta , ky maganak fern Jo, merth

Igen el tortek az fogfagnuk myatta, azérth keg. kercm bofada el bekeuel,

ne niomorgalTatok segent, ba tuttunkra atta volna keg. meg Irtam volna.

es meg Jelentettem vola keg: hog ke: el bocatta volaa bekeuel, Iften t av

ia keg: ez leuel keolt erviftiebeol , sient mihal honak tyzen egiedyk nap-

ian Anno doiñi 1555. Barbala 3ent Petery mr m. diñi Francisci Zay.

SEPTEMBER 13l)IKA\.

XCV1. UGYAN SZENTPÉTERY BÓRRALA, NAGYSZOMBAT BIRÁJÁHOZ.

Orvistyébdl.

Ercdetijc Nagyszombat' level taraban. Kijegyzette Dñbrentei Gabor 1836. Lemásolta

Makláry Ferenc/.

Cxtmxete, kival. Ez lewel ada(Tek az nagj? ^ombaty Byronak, es polgarokàk, ef

efkutteknek nekcm Jo vraymnak.

Kosonetemet es solgalatomat Irom keg: Im az mulando napokban m.vnemá

fogliot fogtatok volt, inelnck neue За bo lajlo, es keg: el bociatta ewtek

bekeuel, mjnemo leweleth keg: el veth teolev, melly altaly meg jabadolth

twrok Oríjagban, azérth kerem keg: hogy keg: frator Giorgnjnek adnatok,

es ew ennekem haniar valo napon meg kuldy, merth ha Jegcn valahol

foglia efneyek teorteneth jerenth az teoreok kezeben , meg is sabadolafa

lenne neky'e myndeneot az teoreokeok kezet, ГДеп tarcia keg: nivnden

Jokal , ez leuel keolt ervyftiebeol 13 die mensis Septembris Anno domi

1555. Barbala Sentpetery mr* m: ffci — Zay.

• = mater.
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SZKNT MÁRTON NAP UTÁN KEDDEN.

FENESYj JÁNOS , OLÁH MIKLÓS ÉRSEK' HELYTARTÓJA, OMAM ANDRAS, XCVII.

LORÁNTFY JÁNOS , KÜRTÖSSY MIKLÓS EGYEZTETÉSE.

Mohiban.

Míísolata Kassa levéltárában. 1750. ,s/,;ím alatt, illy külirattal: paria obligatoria-

linnt Joannis Lippay et Nicolai Yarga super 11. 1100 Urbano Goaztonyi datarum.

My Feriefv Janofs Olach Miklofnak ky moftan Estergomy Erfyik wolna

Ith Gemcr warmegebe Hell Tharto 30!gaya : Omani Andras Loranthffy Ja

nofs, kewrthewflï Miklofs Agywk emlekezetre lewelwncknek rendeben,

hogy mikor az Gyo3toni wrban wram es az CaíTay polgarok kewzwl ha-

rom зете! , Thwdny illic Li.jpai Janofs , Warga Miclos : N. g Ö3we 30! wan

ez egienetlenfegrwl ky nemy : adoflagcrt ew raitok tharthas cflet wolna,

es mig thethwck az flelelethbwl , hogi ez Tharthafnak , fenky nem egycb

oka wolna, 3cak az Caflay Biro , ezt meg ertwen az felwl meg mondot

, kaflayak hog az biro wolna oka hew kezthewk bekefegnek okairt Illyen •

egyeneíTegre my altolonk Indiíltatanak , hogi ha ez Jowendw wizkerc3th

nap wtan walo wofarnapig Garay Matliia-jih meg fogyack ez Go3thon w-

ramnak az kaflay Biro oth az warafban ellwe Thwrwennek allafla' es ÍTe-

Iwle w torwent 3olgaltaíTon , Thorwen igazat wtan es ez wytezlw 60310-

nj vrban wram, ez senth Andras napi tartaf dolgairth ez kafla wramoth

ne kerefhefle , es ha ez felwll meg mondoth зете! magokat Illyen kwtel-

ben hoztak , hogy wyí}kere3th wthan wala wofarnapon Thwrwenth myn-

dent hatra hagywan, benne pathwarth femit nem kerefwen akor Tartozzo-

nak ez harom kaflay Polgarok ez wytezlw Go3loni Vrban hog welck wagy

kezteck , ту egenthlenfeg wolt ez thartas felwl, mynd az Garay Mathias

kwteleth es az kaflayacketh, kit ez Nagyfagos Bala fly Sigmonthnak athak

wolna azkor Thartozzek kezbe adny mikor neky, tely'es ffizetifle meg le-
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jen, kewlth 3enlh Marlon nap wtau walo keddeu Mohi newew warofban

anno dim 1.5.55.

MÁTVÁ8 APÓSTOL 1KUIÚIUN.

XCVJ1I PEREN FERE.XCZ, KASSA BIRÁJÁHOZ SZABÓ ANDRÁSHOZ.

Nagyidai várábol , Abaujban.

Eredetije Kassa levéltárában. Találta ottan es leniásolta Dobrentei Gábor 1835.

Circumspecte domine Amice nobis honorai! salute ас Amicit nost <¡mem1a-

cionem . Az k varofaban vagyon egy fazekas Gergely kywel en megh $er-

zütem vala hog en nekem valamy kalyhakoth cynalna es elfo fyzetesben

megis attain neky , En imar izentem neky es czak naprol napra halastva

a/ kalyhak megh cynalafat. Azth hallom pcnig hog tübeknekes ados

ezzenkepen . Azerth kerem the k . im nth baratomoth hog k ¡11150 rea es

haggya megh neky hog az kalyhakoth cynallya megh en nekem ebi-ei

merth s\vkfegem volna rea, ön magays azth ysete hog ez iöwendö kedeii

ky iüne, Im azerth akkora be kwldöm az koczyth erthe es kegyelmedes

Sol ion neky hog iüiün ky akkoron hozaky az kalyhakot es ne iaryon az

koczy heaban . Vegeze ith eles el az myweth es annak vthanna egyebek-

nekes myelheth . Valere v ^ quam foelicifllme a dno op : máximo eç-

optamus . Datu eç Caftro uoro Nag Ida' in ferys Matthey apli Anno 1555.

Francifcus de Peren

SZENT MIKLÓS NAP Kl.OTT VALÓ SZERDÁN.

XCIX GALANTAI BESENYEY TAMAS POZSON VMEGYEI SZOLGABIRÓ , LINDER

SEBESTYÉNNEK NAGYSZOMBAT BIRÁJÁNAK.

Galantan.

Eredetije Nagyszombat leveltaraban. Kikereste Döbrentei Gabor 1836. Lemásolla

Kaiser József városi hites aljegyzâ 1837.
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Czi'mzete , kivñl. Ez lewel adailek a/ ti¿telende nenies wramnak Linder febejlin-

nek nagfombaty Bironak nekem bizot wramnak ke/.eben.

Kefenetemnek \vtanna folgalatomat Aianlom te Kegelmednek mint tisielcn-

de wramnak, hegy Sebeftinnek \vula \valainy terwenie en eletein wete-

nek wolt kazdag Balaztol hegy ambroz es hegy líala/ hegy Sebeftin \va-

lamy bort maratanak wolt adoiïa kazdag Bala/nak tizedfel forintal ex

adoflagot fizete meg mind hegy Sebeftin, az felet kerefy vala hegy Sebes-

thi hegy Balazneu azt monda hegy febeftin hog mind en meg fízete \vol-

na meg az adoftagot kazdag Balafnak hegy Balazne azt monda hog ó aban

femit nem twd azt monda hegy Sebeftin hog meg bizunitia kazdag Bala/al

hog о meg fizetet nekie az hegy Balazek refet is meg ata azert te kegel-

inedet azon kerem mint wramot hog te kegelmed az mit twd eben a mi

re kerdy ha twga tahat te kegelmed wege be az bizonfagot tele te kegel

med irja meg fele nekink mert Imar azt monga hog egnehanfor wolt od

ben nein talalta hon kazdag Balazt ebel enekie nag kara efl'ik hog ha meg

nem bizonithatia te kegelmed ne mwnkalotafTa tele hanem te kegelmed we

ge be kilge ky kegelmed Irwan enekem, Iften tarca meg te te kegelme-

det minden jo egeflegel ez lewel kelt Galantan fent Miklofnap elet walo

ferdan 1555 Befeniey tamas galantay Posón warmegey folga Biro te knek

Aianlom mindenben folgalatomat.

DECEMBER 15DIKÉN.

GYARMATI BALASSA ZSIGMOND' MENEDÉKE. c.

Diúsgydr várából, Borsodban.

Eredetije Kassa városa Icvrltárában, 1745 szám alatt. Találta es lemnsolta ottan

Döbrenlei Gabor 1835.

My Balafla Sydmont Gyarmati, Agywk emlckozetre ez lewelnek Rendibe hogy

az mely Marhat, az Tyjtelendo Rayki. . . . az Nyhay Zèchy Petóme Ha
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gyot wolt az en felefegem Athyafyaynak Tunny Illyk Rayky gergnek es az

Rayki gabricl leannynak , mely marha \\olt ax Tysteletos Asjonnvalath

kezyben Warga myhalnenal ky kalian lakoznek . azt Az marhalh mvnden-

eftwl Alta, az felywl megy mondot Varga Myhalne ez wytezlw Rayky Ga

briel kezybe niViidcn fogatkozas nekwl, kynek Byzzonfagara es menede-

kcre Attuk ez my lewclunket Pechetynkel megy Erwflïttetten, Datu eç caf-

Iro DvxifgywT Décimo quinto die Decembris Anno 1555.

 

NAGYKARÁC80N 1\M 14 EbÔTTl PÉNTKKKN.

CI. PELSÔCZI BEBEK FERENCZ FELELETE, BUDAI FEREXCZ ES SEGESDI AM-

BRUS JÁSZÓI CO.VVEXTIEKHKZ, iMIKRT NEM MEGYEiX AZ !•« FERDINAND ÁL-

TAL 1556b«° jANUARius !•«)"• ÖSSZEIHVOTT ORSZÁGGYÜLÉSRE, POZSONBA.

Eredetije a* jas/ai convent orsxágos levéltarában. Kijegyzette ottan Döbrentei Ga

bor 1835. Lemásolta Zeiniek Nep. János levéltárnok. Oss/.eolvasta Raro Fischer Norbert

enbprior, conventualis, es Fcdak Pal fûjegyzô, 's kiadta h'Kelesen tôbbfélével едут t a'

convent. Bcbck Ferency/ ezen felelete , ugy l.iis/.ik, я két conventbeli küldöttnek csak

olsô feljeg7/.ése , azulan fordítottak abból latín nyelvre, inellyen hivatalos tudósítmá-

nyukat tevék. Bebek Ferencz, e' nyilt feleletére Ion, király es országgyülése által ax

1556beli 2 lil i k turvényczikk ezerint: itijidelitatit nula damttatut et publiée proicriptui

Gydrgy lija va I együtt, kinek fclelete latinnl is ciak toredékben van az említett jegy

xéken. L. MAGYARÁZATOK Ég JK;V/.KTI к,

R e l a t i o.

Az ew felfege parancholattyath es hywatallyath Jol erthem , en mynd Adigh

ew felek hywen es igazan jolgaltbam, meddyg esinerthem hog ew felfege

e/ segen nyomorult orsagotu meg akaryu oltulmazny de mafth ymmar la-

torn az ew fclfege crcwthlen wolthath es hog ew felfcge \\tan az ellenfeg a/

hatara syntlie benneketh swrithoth , ew felfcge chak Payfnak tharth benne-

keth Az myre foksor igirthe es fogadoth hythywel ew felfege hog az ellen-

fegwel 3cmy'lc3er¡nth mcg wyh magyar orjagnak mynden hatharath me

jabcdythya azt ew felfege my'nd ez my wtholfo wesedelmeynkyg , ne ту-
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elte fern myelhetthe en mynd ha/aya es nemmhynek seretheye meg erth- .

\veii azt a* honnek mynekek meg maradafunk leime kethelen azt kellet

meg kerefnem, mert ne wgy bog ew felfege azt me jabady'thathna es а/ ел\т

hythynek clegeth thehethne, de meg az maradykath es ha my magyarok

esenkben ne wyhjewk magonkath ew felfege wthan elwejunk mert ha e/

ydey'g es cw felfege ez segen orjagoth meg ne kethele/y wala enne fok

fogadafawal hythywel es mynketh ne haborgathoth wolna fegwerywel bo-

dog elethben woltunk wolna, az liai almas iften v than az my'nd walank es

moft y'mmar feyenkynth Budofoban eftenk Azert az myth en chelekethem

en vg my'nd Jambor es hazay'a jerethe, illyen лу1Ьо!Го wescdelemkorth vg

chelekctthem

Al'RII.I.S 13DIKÁN.

WRAGOYCZ JÁNOS KEMENDI PORKOLÁB, MÁTYÁS DEÁK, KIRÁLY BÁLINT, CII.-

NAGYS. TARNÓCZY AÑORAS SZOLGÁLXAK KÖTELEZVENYE.

Kassán.

Eredetije Kassa Icvéltárában. Találta ottan Döbrentet Ga'bor 's massât vétette Krie

ger Jánossal 1835.

En Wragoycz Janos kemendj porkolab Mathias dyak es ky'ral balint, ni-

hay Nagfagos Tharnoczy andras 3olgay valluk ez Lewelnek rendiben, a/,

my wrunk maradot adoffa y'tben caflaban vtwen ky kylencz foryntal ky-

lenczvven Nyeg penzel , kiket ha figmond wram monftra mefter eperiefth

meg nein adna, az my kegelmes asonyoktwl Tharnoczy andrasnitAvl meg

kerink, es capythan wramnak k>vn balafnak meg kwlguk, ha peny'k 830-

nyok meg nem adnay, magunkath hitynket tystenegunket ketyuk capitán

wramnak es byro wramnak az ywendw Sent ywan napjara Idebe kwlgik,

uz my twlaydonokbol caflaban kelt ez lewel, aprilifnek tizenharmad nap
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yan 1556. I§) kyral Balint manu ;pra. Johanes Wragoycz. Mathias 1га-

tus manu .¡pria.

1-ÍAKiisT NAP ELÓTT V.U.ó VA8ÁRNAP.

С1ц. CSICSERI MIHÁL GYERMEKEINEK OSZTÁLYA.

Eredetije Kaega levélra'rában , 1790 szárn alatt. Találta ottan es massât vetette Krie

ger Jánossal Döbrentei Gabor 1835.

Az vrnak neuebe legen.

Itë: Chicery mihalnak maradot volt negy germeke mikort ez vilagbol

ky mulot, kettey ferfiu es kettey liando, az nagiobik fía megy hazafolt

volt , hogy megy hol attol maradot egv fia , ez haro germek az afilón Sa

na! egetembe ky elegietettek mind jo jagbol maradot egy Jwl\v az haro

germekre azt oftottak haro rcjre, az haro germek is az eggike megij

holt, az íjwlw maradot ket rejjre aft az fjerpw vraim oftottak ket reiré

egyk relé vifney martone, az mafik re je jutot barfay jarabucza ellebet

alfíonra az vraim igy eifmert lelek í]erent ez r)erí]ies kwt pinkwft nap elwt

valo vo|3arnap 1556

Itë: az i fluí vett volt egy jwlwt jpchio andraftol Fl 11 §> 50 o fían \\ i

пару : juin ó" az ;'J \vlut hatta az ipchio andras fíanak tamafnak

Ez 'Jerjiefbcn voltanak ilion íjemelek mint lakatgiarto mate dregler

jacab markalf gwrgy ¡Jakal tamas ef roijgonj marto.

   

SZEXT ANNA ASSZONY N'AP l'TAN VALlS CSKTKKTKKKX.

CIV. KÁLLAY PÁLT ES KÁLLAY FARKAST , KÁLLAY FERENCZ MINT FIZETÉ KI

A' NAGYKÁLLAI UDVARHÁZBÓL, KI MOST KÁLLÓ VARA.

Nagykálldban , Szabolcs vmegye nádudvari j*árásában.

En Lepkps Kallay pal . . Adorn Emlekezettre ez Jewel Latwan moftha-

nvaknak Es Jpwendpre Avaluknak r hogy Ez el mvlth Estendpben twdny
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Illyk ^inkefd nap layaban, Mikoron az en atyamfyaywal Az Nemes lp-

kps kallay fiarkaflal , es ferenchel kezenfeghes akarathbol es Atyafywy

jerethetbpl, a/ mi eleynktwl Es atyanktwl Ipkps kallay Janoftwl my

Reank jallot es Marado*, Josaghokath Nagh Kallohoz tartozandokath , ky-

rol Ew felfeghe Itelp Meftere kezben Jarwan Megh samlahvau harom Res-

re Intezte wolna, azon My megh eleghpdwen es My arrol megh Eggye-

fwlwen, Mynek okaerth ahmy atyanktwl es eleynktvl Reank sallok Nagy

Kallay hazwnkat es wdwarwnkat: az my atyankfyanak wgy Minth kyf-

febinknek Igaflagh jerenth ez Newezetps Ipkps kallai ferenchnek Intezwen

Negy saz forinthban bpchwltek \volna, mely haznak bpchywletyben En-

nekpm ez felywl megh Irth kallay ferench, saz harmynch harom forinthal

tartozoth \\olaa: Mynek okaerth az felywl megh Irth saz harminch harom

foryntrol Ighazat akarth Nekpm tennye , Annak okaerth Ez May Napon

Ez Nemes vitezlp semelypk elpth twdny Illyk Nemes Ihety gergy Sabolch

varmegie Ifpania, Nemes Semnefy Myhal ghelsen lakozando, Sabolch var-

megie s°lga byraya : Nemes balogh Lflwan Nagy kalloban lakozando , Ne

mes perkcdy Mihal mifken lakozando , es tekentetes fy'rfy'w Mesaros ba-

linth kalloban. lakozando elpth kallay ferenchnek maftan vdwar byraya

elpth, az felywl megh Irth saz harminch harom foryntrol telyeflegel megh

eleghetpth kes penswl , es nekpm tellyeifeghel megh fizetpth , Mely Do-

loglmak byzonfaghara attain menedckwl azen lewelemeth ciñieres peche-

tpmvel Megh erpflwlteth ez lewel kplth Naghy kalloban Sent Anna

na^ wthan walo cheterteken Ezer Ewt saz Epthwen hath estendpben

Eredetije, Kallay nemzetség levéltárában Festen, 343 sza'm alatt. Kikereste Fluck

Eduard kir. ügyvivóvel Döbrentei Gabor 1837. Lemásolta Fluck Jánoe.

Cxímzeíe, Aivül, Anno 1556 Kallaj palt es Kallaj Farkaji Kallaj Ferencz Mintt Fi-

xete ki ¡i/, nagi Kalaj vduar ha/.bol ki mo{l kallo vara X

 

VEOYE8 R. M. 1RATOK.



122 155 7.

BALAS ÑAFIAN.

SZENTBENEDEKY JÁNOS, EGRY BALAS VÁRXAGYOK , PILISI SZALAY KRI-

STÓF , NAGY FERENCZ , KORTVÉLYESY MIHÁL , DELY GERGELY, NAGY BA

LAS, SOLYMOSI JÁNOS MINT NAGYS. BÁTHORI GYÖRGY UDVARNOKAI,

SZOROSZLAY BENEDEKHEZ.

Csicsva várábdl , Zemplinben.

Eredetije Festen K¡íllay nemzetség levéltárában 346 szám alalt. Kikereste Flnck

Eduard kir. ügyviWivel Döbrentei Gabor 1837. Lemúsolta Flnck Jánog.

Cximzete, kivül. Egregio Domino Benedicto Joro^lay, Amico Nobii CliarJb:

Egregie domine et Amice Nobis Cha£me, poft Salutem et nn Commeñ,

Erthyewk az keg: Lewelet kyben Jr keg: az keg: hytynek megh sabady

tafarwl, ky'ry's keg: Mynketh hogy az mynth my abban Twdnank, megh

Irnoywk Nagywb, Igafiagnak my vol t ас r( U, ajerth .... ezben az myth

Twdwnk Tahath az my . . berfegewnk serenth Igazan megh Ir . wk . Л n-

nakokaerth az keg: hytynek megh sabadwlafaban Ennyth Erthewnk es Tw

dwnk hogy mykor, kaflarwl walo megh jabadwlafod Leoth wala, es hoz-

zank Ide Jeottel wala aznak Eleotthe Egh solgayath foktwk wala megh .

korlath myhalnak az h>V3thy porkolabnak , keg : med' penygh myhelt my

hozzank be Jeowe , azontwl azt Nekewnk megh Jelented , hogy Efkewth

wolnal azra, hogy az kyraly fya partyara Nem jolgalnal, es kyr>?l myn-

keth , hogy az the hytednek meg sabadytafaban. Jo Theorekedeo Len-

nenk/ azertli my аи the hyted megh jabadwlafaban , Egyeb Modot Nem

Talalâk , hanem hogy ez korlath myhal ¿olgaya Л tal lenne megh , merth

Az eleotthys Irth vala Iinmar az kapythan/ az Legynth hogy El Bochya-

thanoj?wk, de my ojthan wgv Irok wj'gezetre megh az Capytannak hogy

femmy ky^pen, Nem, jabadwl kewleomben meg, az Legyn, hanem ha,

Ew . N . az my keg : mes' vrwnk solgayanak Soroslay Benedeknek megh $a
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badythanaya hytyth , es ez Lewelre Ifmegh Irth vala Egh Lewelet , ky-

ben Irtha vala , hogy megh sabadytottha , chyak hogy az Legynth Bochyat-

hanoywk el , Mely keg : hytynek az ollyan kyppen walo megh 5abad . .

afath Nem jeretheok, hanem Ifmegh megh Irok Neky Capytannak hogy

mafkyppen, walo Leweleth aggyon az keg: hytynek megh sabadwlafa-

ra, Es az vthan wgy Ira, tyjtabban, Rwla, mely Lewelethmy keg: at-

tunk Avala, az keg: Igaflaganak megh oltalmazafaerth, £s az Iflyath wgy

Bochyatok O3than El, hytedert azerth Jo Benedek vram, my kewleom-

ben Eznek nem Twggywk fern Erthetthewk ez dologban, az keg: hy-

thynek megh jabadwlafath , ha jynthe/ vgyan megh kellene Efkennewnk

mynd feyenkynthyf, merth Jol Twdod, hogy azkor Theob few vraynkys

Toltak Itth az Ew .N. hazaban/ kyk Theorekettek ezben ez keg: hyty

nek megh ¿abadwlafa dolgaba kyk mojilt vrwnkval Ew .N. vadnak ben-

nek , Myndazatal ha , Jo Benedek vram myth hajnalhuc/ my welewnk ,

Igaflagod Melleth ky$ek vagywnk SegettiFeggel Lennewnk , mynd Ew . N .

es mynd az hoi jewkflegh Mwtattya, Et cum hys Eundj valere OPtan,

Datum ex Arce Chyczwa, In die Blafi Anno 1557.

Joannes de 3enth Benedek ac Blafius Egry СнЛеПап i Arcis , et , Chro-

pherus 3alay de Pylj?s fran Nagh, Mich .... keorthwylyefy Gregor dely,

Bl . . . us Nagh/ et Joes Solymof . . familiar, Sp: ac Mj , do: Georgy de

Balhor, Comit f ac Capitanej f , In Cajlro Chj?czwa Есфей f ,

1357.

INTOCAVIT UTÁN C8ÖTÖRTÖKÖN.

KALNÄSY FERENCZ KIR. KAPITÁNY KASSA BIRÁJÁHOZ. CVI.

Sáros mvárosából.

Eredetije Kassa levéltárában. Találta ottan es leiuásolta Döbrentei Gabor 1835.

16*
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Cxímxele, kivííl. Prndentibus ас Circumspectis dominis Judici et Jura tis Civibus Ci-

vitatis Cassoviens dominis et amici honorand.

Solgalatomnak vtanna magam Ayaulafath from ty kegelmeteknek minth

bV/oth wraymnak es baratymnak Im En yol Erlern a/ te kegelmetek le-

weleth kyben Ir Eniiekem te kegelmetek az fegen Nagy Pal Penze felol

hogy w neky walamy atthyafiay wolnanak, Enes Ertettem hogy wadnak

kyketh Ertek hogy oth lesnek kalian , Azerth kerem ty kegelmeteketh hogy

az Геп/tli adgya az En Emherein kezeben PulaЛy Andras kezeben, es az

Nagy Pal atthyafiayth ty kegelmetek yo byzonsag alath bocza/Га fel az Ел

Emberemmel Mcrth az marhanak az dereka Iowa Egeb $erfama en nalam

azth akarom hogy az Penzes Nalam legen Mywel hogy En voltä hadna-

gva , nein azerth kyAvanom hogy Ennek. kellene walamy az w Marhaya-

ban, hanë az kyk atthyafiay wadnak legen azokc es az myth baratynak

hagyoth legen az baratya kegelmeteketh kerë hogy te kegelmetek mywell-

je ezth az En barathfagomerth , hogy ty kegyelmetekys Ennek wtanna

meg ne bantafTek ezwel Valere eâfde Cupio datu ec Ojpido Satos feria

quinta Po^l Invocavith 1.5.5.7.

Francifcus kalnafy Capitaneus Regii — Mtth.

MVJI S 14DIKÉN.

CVII. VAS ISTVÁN KASSAI VÁROSF1ÍL LÉVELE KASSA. VÁROSÁHOZ.

Debreczenbdl. Városfél = polgár.

Eredetije Kassa levéltárában. Találta olían Döbrentei Gabor 'я a' varos egyik can-

cellistája által készült másolatot liss/.crelctte 1835.

Prudentes et Circumspect! Domini plurimum observant! post salutein , mei,

ас mcru servitiorñ paratam Commendationem. Emlékezhetik rola tistelen-

dew vraim. Mikeppen Een thi kegieltek attiafia ees varas tagia legiek.
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Mert mikoron thi kegtek kewzze een be ad am magamat, az varas eggiefifé-

get kegtek nekem fei ada, ees {añílala kcgtek nekem felada, ees janí hila

keglek az tewb attiafyak kewzze. Neueinet az varas kewnyueben be Irat-

uan. Ackoron kegtek rendeket ees parancfolatokat ada ki. Melliek eilen fo

lia czelekedni fern akartä. fern akarokis, hanem azokat minden Cickelieben

hysfeggel telliesitette , ees ewriztem. Ackoron az tewb dolgok kewzewth

jfegtek az kiraly varafnak tewruenieth ees priuilegiu jerent valo sabattza-

gat Ig ada elewmbe. Igis eel kegtek veele. hog ¿abad varas volna Casfa

(vgis vagion mint ez egeej orjag tuggia) {abad volna Jewni. menni , De

annak Illien moggia volna hogy acki varas feel lenne. ees az varas ßabat-

thagaual eelni akarna. magat be adnaia kegtek kewzze. ees ha megent el

menni akarna, buchu veeue menne eel, s magat ki venne keglek kewz1-

zewl. Een tuggia feienkent kegtek varas eggik lewttem. Neueniet be Iratta

fcegtek az varas kewnyuebe, s meg ez mai napis ugian azon varas feel va-

giok. Mert kegtek kewzzewl magamat ki nem vewttem , fern buchut nem

rewttem, Az minemew czapajl az vr Ljlen varasul reank veteth vala, annak

az eppittefeben fern voltam vtoifo , ez vtannis nem akarok vtosfo lennem ,

Ha penig ez el mult idewben kejerittettem ieles sewkseges okokert keuefle

haazu kyuel lennem, azzal nem veetettem femmit fern kegnek fern senkinek,

sem az varas feelsegnek, mely ezzel le nem fjalloth, Nam ewrewkfegem, em-

berem, marham , mindenkoron otth volt. Itt alat valo letemnek penig few-

képpen ez keeth oka vagion, Elsew oka az minemew eeletem, kereskedefem

eennckem vagion az azfok iambor segettsegebewl vagion. kik kiraly ew fel-

segenek az mi kegielmes vrunknak iambor hiuei Beczy aros nepek , melliek-

tewl meeg minek elewtte ez Idew meg haborodot volna, somma serenth valo

niarhat vewttem fei hitelben, mely vgian sommât tesen, kit az vr 1Лсп ha fei
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vijen keghez , meg is ielenthetem kegnek- Azoktol az mely marhat fel vewt-

tcm hitelben ki ojtottain, mint kegtek iol eerti az aroifag dolgath ha penig

een ith alat ^erneuern jerent nem lewttem volna ees appronkent \vv mar

hat nein hozogattattä volna, az kith ki ostottam femmikcppen be nem ve-

hettem volna (mint meeg mo,jlannis io reej kin vagion benne) az iamborok

peniglen ackiktewl een fel vewttem, az eweket meg kcuantak volna. gondot

attak volna meeg kegkes ees kegtek mint marhamat, ewrewkfegemet, s meg

feiemetis keezbe atta volna, sugis kellet volna lenni, inert az tewrneny Igas-

fag senkinek nem keduez , ez peniglen nem keueefben lar de vgian som

mât tesen az k vue 1 oda fel tartozunk, oka ez hog Itt alatt kelleth Iranern

hog oda fewl az iamborok megleheíTen , ees adolfagtol jabadulliak. Maas oka

ez. az minemew betegfegeth az vr Lflen ream adot. kit kegtek iol tud , mi-

nemew nehez ees salía betegfeg. Az sera engette hog fel mehettem volna.

Mert Igazat mondok, harom honapi egelfegem czak valamennyre fern volt,

mind az olta foguais, hanem jewntelen Inkab agiamba kellet nag fayda-

lomba fekewnnewm. Mint Im mo-jlaivnis czak az vr Ljlen kezebe vagiok ,

ha forditnak megh fordulok, de een erewmel fern kezemet, fern labamath

vgh az mint kellene , nem mozdithatom. Bizonfag ebben az fok lambor kik

lattiak mint vagiok. Mind azon altal. noha emmagam ith voltä. lam mar-

ha ewrewkfege. felefege. giermekim othon kegtek kewzewt vannak, guoltis

mindenkort nekem embere" hazamban , kerem azert kegtek mynt vraimat.

keg*ek ream ne nehezellien. az lo I^len akarattiabol czak anni kewnnieb-

fegem lehetne azonnal em m it gain is haza mennek. s inoran mennek kegheï

ha lehetne, de czak az vr Iflen markaban vagiok, kerem kerem kegket mint

vraimat. Irion kegtek vrunknak ew felfegenek ees tur/o ferencz vramnak

is, mellcttcin, mert ezt iria ewczem. hogy az kegtek Irafa nagioth hajnal
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ew felfegenel vagg ha kegtek embert boczattana ew felfegehez bizony mind

ewrewke meg golgalna kegnek minth vruimnak, bator az een kewlczege-

men bochatanaia kegtek, Eerthy, hijem, kegtek, arultatas efeth rayta Ire-

gimtewl , s nem barathimtol, meltatlan az mint az een Attiamfya' Iria

onnet fellierel, Az Ijlenert kerem kegk Iria meg keg*ek ew felfegenek,

hog een kegtek attiafya varas feel ew felfege hyue vagiok ees hog ackinek

mi kewzi vagion velem . a vag az een Attiamfyaual, kegtek keej tewruent

mindennek felewlë jolgaltatni, em's keej vagiok tewruent allanom min-

deneknek , lam kegaek priuilegiom jerent valo ¿abattzaga vagion varaful ,

ellien kegtek az íjabattzaggall , ees oltalmazzon minketis kegtek melyben

hisem ew fewlfege is meg tart ees megoltalmaz, czak kegtek erie ees Lei-

lie meg ew felfegeth. En ha az vr Ijien megkewnniebit haza megiek, fel

vijem feiemet kegtek kewziben, ees ha kelletik tulaj'don ew felfege зе-

melie eleiben is, mindennek keej vagiok mindenrewl megfelelnem tewr-

uennek allanom, ees mindenbewl magamat ki tistittanom , tisteflegemet ,

Internet, megoltalmaznom , kee$ vagiok Inkab eletemet elve3tenem, hog

nem mint tisteflegemben fogiatkozas efnek, avag hatra allanek tisteffegem

dolgaban, mert semmiben vetkefnek magamat nem tudom fein Ifmerem,

ha penig talaltatö meltonak bewntetefre, vg bewntetteffem , mint acki mit

erdemel, vayha felmehetnek majlan keghez bizony emmagä jemeliem í]erent

3olnek kegtek elewt, czak az I^len taggia, ees emmagam eerzem sulyfa-

gat ez en ielenvalo betegfegemnek kegtek kerem , ne hagion, Irion ees bo-

czaflbn embert kegtek kith ewrewke 3olgalliak meg mind az ecu Attiam-

tyaual egietemben kegnek lo valast varok kegtewl minth vraymtol, Ijlen

tarcza megh kegielmeteketh , Datum Debrcchini 14 Die May Anno 1557.

Stephanus Vas Conciuis Do-vrarum.
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PÜNKÖ8T NAP K.I.ÓTTI CSÖTÖRTÖKÖN.

cvra. JÓSZÁGBA IKTATÁSRÓL TUDÓSÍTMÁNY , BRIBERI MELYTH FERENCZ ES

JÁNOS RÉSZÉRE , IZABELLA KIRÁLYNÉ ALÁIRÁSÁVAL.

Tordán.

Eredetije pergamenen gróf Sztáray levéltárban. Hasonmássát vetelte Krieger Ja-

oossal Dübrentei Gábor 1835.' Öszsze olvasta 'a hitelesitette Ujházy bajos Kassa városa

hite« aljegyzóje.

Lenyoraatta lege!6szer Kovacsóczy Mihály, 1. Árpádia, Második ov : Kassán 1835.

lap 270—273.

Nos Ysabella Dei gratia Regina Hungarie Dalmatiae, Croatiae, 2C Memoriae

commendamug tenore prefentiü llgnilicunU-s quibns eÇpedit vniuerfis , Qnod pro parte

et in perfonis fídelium nojlrorum Egregiorum Francisci et Joannis Melyth de Briber

exhibite l'un t nobig et prefentate, TigeHmo die Juny qnedam l rae fídelium ürornrn no-

bilinm Andrée Jarniy et Joannis Kydey , duobua iigillii obsignate nobie inicripte , In

quibus fide eoru median refcripferunt nnbis Teriem et modum ^atutionis fea introda-

ctionis dictorum Francifci et Joannis Melyt-in dominiu infrafcriptoru bonoru, ad Iras

mandati nri iuperinde confectas et eifdein fonantcs factae, Supplicantumq nob ¡s cit ha-

uiilr, vt eafdem in formam noftri priuilegy iuriu fuoru p defenfíoe redigi faceré di-

gnaremur , quarum tenor hnngarico idiomate confcriptaru fequir hoc modo.

Az mi kegvclmes feiedelmmknek es ajsonywnknak magyaror3agnak

Dalmacianak , et Horwathorsagnak feiedelmenek adaflek, Superfcriptio

frarum hec erat , intus vero tenor i-jle e^l , 1557, jmuko ,i!i hap

elöth ralo chöthörtökön , ez \vy'tezlö mylyth ferencz es Janos k h aim

a33onyunk ö feifege parancholattyawal vittenek minketh Jankhoztartozo

iojagbaji, hogy belej'ktaflfwk ö fei fege akarattyabol , thwdny уНуk Jank-

ban es Gwgyeben es Hermansegben , e/ekben my el mentwnk es beleik-

tattuk ez fellywl meg newezeth falukban, az my regy jokas thör\venywak

serenth, bataros soinjed nemes \\raimval kik ez iktatafban ielenbizonfa
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gwl vokanak, Sarialyanbol , az jolgabiro fodor Janos, Petry Benedek,

Albert Ifpan, feldeiïy Pether, Zwbor Meniharth, ez öth nemes semely

elöth iktattwk az iojagban Jankrol volth sel Pether, wardaj Mihaly ke-

pebely ember, varday mi liai byraya Thar Mathe Janky, kyral Benedek,

Суазу Pal, Albert kowach, Janki efkwttek ezek ielen voltanak, az ik-

tafnak hagyataiïaban. Ezen $emclyekkel az nemes wraimwal mentwnk

Hermansekre, es ottis iktattwk, cz felywlmeg yrth vitezleo jemelieketh, az

hermansegy io$agban , halgatho volt ottis wardaj mihal biraia wegy ferencz.

Ge\vgyere incntcAvnk ez nemes ¿emeliekkel ottis Iktattwk ez vitezlö

Semelieketh az io$agban es fely'wl megyrth Melyth fercnczet es Jano^lh az fa-

Iwbeliek voltak halgatok , Bornemyjja Boldifarne аззопуот bixaya Gyorgy

kowach es karachon Alberth efkwt ember. Conclufio Irarum hec erat my

Jarmy Andras es kidey Janos Jarmiak, az my hitwnk serenth yrywk hogy

mi eliartunk ez meg newezeth falwkath, es iktattwk ez meg yrth зете-

lyeket, ez meg irth hataros somscd nemes wraim elöth es polgarok elöth,

De fo holt leaky ellene ne mondoth, es mi ü feifege parancholattyabo)

az iosakbaa hattwk.

Nos igitur accepta humili fupplicatione pro parte pfatorû francisci et Joannis Melith

modo qno supra mtti nrae porrecta , et clementer admilTa , prntibua fris nris prinilegia-

libus prenominatoru Andrée Jarmy et Joi.s kidey Iras relatorias de verbo ad verbum in-

feri fcci mus , atq in huius rei fidein et teftimoniu, prntes pendentis sigilli nri munimi-

ne roboratat, pfatis francifco et Joanni Melyth, ipforumq heredibue et pofteritatibus

vnincrlls iuriu fiioru ad cautelam dandas dufimiis et concedendas , nullo penitus con-

tradictore etiam coram nobis apparente. Datum Thorde Tigeflmo quinto die a die eÇ-

bibitiôis Irarum computando Anno Dni milleiimo, quingentefimo , quinquagefimo Sépti

mo , fupra fcripto : —

Ysabella <&

VECYKS R. M. ШАТОК. 17
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PÜNKÖBT UTA« PÉNTEKEN.

KttVKT JELKVTÉS.

GAZDAG BALAS ES ТОНОК IMRE NAGYSZOMBAT KÖVETEI TUDÓSITJÁK

VÁROSUKAT A' POZSOM ORSZÁG GYÜLÉSRÓL.

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Tul. í lia ottan Döbrentei Gabor 1836. Lemá-

solta Kaiser József ügyvéd 's \;ír<>s¡ aljegyzó 1837.

Czimxete , kivül. Prudentibus et Circamspectie Jud ici et Jaratis Th у гпяту en domís

nobis semj> observan.

Kejenetywnketh ews jolgalatwnkath ayanlywk kegelmeteknek. Tegnapy-

napygh Semmy gywlekezeíTek awagh sollafok nem \\olth az orjagnak fern

az sabad \\arafoknak, hanem tegnap ebed wthan harom oran az л\ rak kyk

ytth wannak az warmegekbeAvl ews az sabad \varasokbol walastoth emberek,

ErlTek wram basaban be gywltenek wolth , melly gywleffre my eff reaja er-

kejtywnk, ews eleytywl flTogwa wegezetygh az myth joltanak otth woltWTik.

ElfTc \v ez, az mynemyw keweteketh Rejenbe ' ) kywltenek wolth eggy-

keth az pyfpekek Rendyre az az eghazy Rendrewl, madykath az wrak

Rendrewl/ harniarlykath az or$agh Rendrewl , Azok niy walajtal yartanak

awagh az mynemyw kenyergefth oth tetthenek az fok jowal lenne megh,

de az fommaya rewydeden CE. Az Auftryabely orsagok , herczegfegek /

fliflya, Cheh orjagh, Morwa orsagh kyrallyal egetemben, jywek jerynth

kenyergetthenek ez nyomorodotth Magyar orjagh melletth. Myerth hogh

hatarofl* somjedynk , ews hogh naprol napra az ellenfíygh wejedeleramel

egetembe hozzayok elkezelegh.

Az kenyergefth ImperjVmban walo kerestyen flêjedelmek flygelmef-

fen megh halgatbwan Swmma serynth magokath erre ayanlotthak nywcz

holnapra adnak nywcz ezer lowon flegwerefre jien/th , ews negwen ezer

gyalogra, ennek ez pynznek walamy reseth hwjarokra >:s adnak kyral

i ) Ratisbonát ért lemáeoló.
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kezeben. Lesen erre ez nepre nywcz Mwftra Mefter, kyk korofkenth az

nep kezetth lejnek, hogh Levaban ez penz eine kellyen. Azon Impery-

wmbely ffej'edelmektywl lejnek ez ñyzethew mefterek wala$twan ffenye-

tek alatth , hogh az penzhen tekozlaiT ne lygcn.

Towabba tegnapy napon 3oltwnk az Pofony birowal. Mj'nemyw $er-

tartaflok wagyon az Pofony kaptolonnal, de megh tebbeth akarnak rola

jollany, ews bewebben elewnkben adny, nylwabban azt ys mcgh erth-

wen, ezt ys meg yryok, awagh megh yzenyek kegelmeteknek.

Wegezetre, eremeft yobb hjrrth 5"'rnank kegelmeteknek / tegnap ezth

wetettek semywnkbe hogh Estergamy Terekeketh my tartottwk tarthywk-

y's eleffel, buzawal, zabbal.

Eztys nylwan hygge kegelmetek, ez ywe hethffen Hnaymba mwftral-

nak , tyzenewth saz lowon walo ffegwerefth. Azokath be kell bochyat-

nwnk az Warofban , eggh kewef j'deygh , ezth byzorinyal hygge kegel

metek , hogh ezth el nem kerywlhettyek , ty kegelmetek gondollyon reaja.

Zaboth az warafbol ky ne bochyaflatok fe papoth fe warafbely embereth.

Merth az tebb artículos kezetth , ez ys be wagyon yrvan Impery'wmthwl,

ha my wghmond yo akaratthal wagywnk az magyarokhoz , ewk ef lege-

nek az my nepywnkhez tij]ta sywel, jeretetthel, ha tetcjyk kegelmetek

nek Balad Wram heieben kywlgetek inajl. Az mynemyw dologh all

elewtthewnk, otth kell lenny, ez may napon ew ffelfy'genek ezth attak

eleyben , my'erth hogh hadakoza^lh ke\van , adotth epyVle^lh az wegh wa-

ragban, erre illyen walasth tetthenck az wrak, ews az Warmegyek or-

Sagwl eleser ew ffelfege modoth talallyou ebben, hogy az hadakozo nep

ЗУwnn}?ek megh ember eldewklyeJlywl , d \vla-fiol fostas ews koborla^lwl ,

my'nden gonoflagtwrl / ez wthan ew ffellTegenek walasth adnak. Az Demyen

17*
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МоДсг niegli yewtth Tóth orjagbol de meegh пега jolhattwnk wele Ba-

torywal fern lehettywnk meegh jembe, merth nagh fok dolgok wagyon.

Az Commiflfioth tegnap ky attak , hogh ebben egyebeth ne thegy wnk,

be bochyaflok az flegwerefleketh , hyjjywk ha otth nynch ys, de megh

ma otth lesen. Eanfr val féliciter. Pofony feria fcxta pojl Penteco-[ies,

Anno 1557. fres vri et 9ciues Blafiua Kazdagh Emcricus Thewrek.

1557.

ДГЫГЯ 5IHKKN.

CX. TÖBÖK IMRE, NAGYSZOMBAT' ORSZAGGYÛLÉSI EGYIK KÔVETE ГО KALMAR

IMRE NAGYSZOMBATI BIRÓNAK , POZSONBÓL.

Eredetije , Nagjazombat levéltárában. Találta ottan Döbrentei Grfbor 1836. Lema'-

solta Kaiser József iigyved 'я тагов! aljegyzô 1837.

Czimzete, hiviil. Prüden ti et Circumspect«) Doínio Emerico Kalmar Judici Tlù'rna-

туоп. Doínio et patrono meo mi femp obfervando.

Tyjtelendew byro wram, solgalatom Ayanlafa wthan az tebb dolgaynk ke-

zewtth, menthem wala barachkay Palhoz, otth wolth kapolnay Myhal De-

akf megh montam neky, hogh az my pynzth wetthenek meltathlan az

fwandorffy wramon erre ezth mongya hogh ew megh ojtozotth aponyak-

kal ews az tebb Athyaffyakkal ys erdewel Retekkel , santo ffewldekkel

wamokkal, egyeb yojaggal ys, erre reaja ffelelt, hogh be megj^en kegel-

metekhez , ha az ew hozza tartozo wamos wetthe , hatra adatthya wele ,

Nadaflbn, az mi kalodazas efleth fanta Pal batthyan annak ys wegere me-

gyen, ha az ew yobbagya myelthe, elegh terwenth tejen ffelewle, ews

kegelmetekkel nem akar gywlelkezny, ynkah yo jomsedfTagal , ews athya-

flylTagal akar lennj;, az hy'th dolgaban ys kegelmetekkel megh ygyenefTed-

ny , ha synthe ytth hywatalth serzenek reaja hogh Pofony Captolon hyn-

na , ytth mynd nynchenek. Ammynth en erthem barachkay Pal th\vl az mal
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î wannak hatonnys, ojtan terwen fern lejcn jenthmyhal napegh, Az

orjagh hywatalyth megh serjem de ytth nem hywattathathny Pofony Cap-

tolonak merth az mykloiT pap ytth nynchen fern papy fferencz , hanem

wgyan az estergamy Captolonnal kell hywathnwnk ewketh onneth ha-

zwl. Az orjagh az wrokkal megh ygenefywltenek, ma kyralnak wyttek az

articnloflbkath megh komffyrinaluy. Azokbol megh erty kegelmetek myth

wegeztenek. Apony yanolîal ys soltam. Az ews mynden yowal magath

ayanlya , ezth mongyak mynd ketthen nagy hyttel , hogh nem ew akarat-

thyokbol levvtth ez warn wethel, hanem azth mongyak, hogh maft flogat-

tak walamy dely porkolaboth, az chyelekejyk. Ead valeat felic Pofony 5

July anno 1557 Servitor humilis vr Emericus TheAvrek.

SZF.NT ANNA INNEPE UTÀN REDDEN.

KOZMAY PÉTER TEREBESI VÁRFÓ, BARANYAI ISTVÁN UDVARBIRÓ, MES- CXI.

SER ANDHÁS PORKOLÁB, SZABÓ IMfiÉHEZ KASSA FÓBIRÁJÁHOZ.

Terebes várából. Tdke - Terebes , Zemplinben.

Eredetije Kassa levéltárában. Találta ottan 'в a* varos egyik cancellistája által Ic-

vott másolatot összeolvasta Döbrentei Gabor 1835.

Czi'mxete , kviül. Ez level adalíek Szabo Irarenek Caflay few Bironak etc. nekñnk

tifxtelt Uronknak s barathonknak.

Kewsewnethewnket yry'wk kegyelmednek , Mynt Wronknak es Barathonk

nak Jewt wala my hozzank az thy kegyelmetek Jobagya Wyfahvíy Way-

da Gy'orgy, Illyen thanwfagok thy kegyelmeteknek , hogy ha ezeket az

kyk it wadnak fogwa wyfalwfiak Peterrei egyetemben Ewtten wadnak,

hogy ha el bocfatywk ewket thehat thy kegyelmetek es, mynd Janos Bi-

rot az ew Weywel es harom drabantot, ez cwth Semelert, Ewtet bochat

el kegyelmetek, Azert Janos by'ro it walo Polgar ky otth wolt fogwa ke.
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gyelmeteknel meg Jewe, ea mas tanufagal bochata el kegyelmetek, hogy

csak ew magat az ew weywel egyetemben bocsatya el keg: ez foglyokert,

my az elebely thanwfaghoz tartottywk magonkat, moftis az hoz, Azert

kerywk kegyelmedet, hogy ha thy kegyelmed az my levelewnkre el nem

bocsatya ewket , thehat bathor csak oulanc/ra kwlgye Kegyelmed e\vket ,

mynden Semelert egy egy ßemelt , ni ves arra fogadonk , hogy ezeket es oda

wytetywk []alancz ala, es bekewel el bocsatywk ewket. 11 ten tharcha

meg Kegyelmedet mynden Jawawal Data ее Caftro Therebes feria tertia

poft feftum Sanctae annae anno Dili 1557. Petrus Co/.may ..pfectus Stepha-

nus Baranyay ^jwifor Andreas Méfier Caftellanus Caftri Therebes.

KISASSZON NAIMAN.

ASZALÓBIBÁJA, KASSA VAROSÁÉHOZ.
CXII.

Aszalón, Borsod vmegyében.

Eredetije, Kassa leTeltárában. Kijegyzctte Ddbrentei Gabor 1835. Lemásolta Krie

ger János. Osszeolvasta gróf Dessewffy Jii/.scf igazgató 's tiszteleti tag, é* Szidor Aotal

praemonstrati rendbeli kir. professzor 1837.

Cxt'mxete, kiri/l. Prudentí ac Circuinfpecto Proridoq. viro, domino Judici celebér

rimo civitatis Cutio nie us. et domino nobis Temper honoran. atq. observan.

Koseuetonknek wtanna í]olgalathonkot ironk kegielmednek mynt Bizot

wronknak, Towabba twggia te kegielmed hogy kwltonk wala E mynapi-

ban kegielmedhez a my Emberonket az myattyankña marha felwl kalmar

Andras morha felwl , Azert myvvel hog meg nem egeneíThettenek terwen

nelkül Az my$aros menyrhertwes , hanem azt akarja hog terwen legien

benne, Annakokaert kerívnk kcgielmedet mj'nt t}?3telendO wronkot hog

keg : wala my gondífagot ebben ne wegien hog my moftan fei nem nic-

hetonk, mert felette igen ßorgalmathos dolgonk wagion, a k>4ol moftan

Semike^pen fei nem mehetonk, de ennek wtanna c/.ak kegielmed terwen
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napot haggion kesek akaronk lenny myndenke^pen az terwenhez. Azert

meg ya keronk kegielmedet mynt tißtelendö wronkot, hog kedg. a mor-

haban az mysaros menyerhertnek Semmyt ne aggion addig im'gh terwen

nem lesen Benne. Wegezetre az wr iften tarcza meg keg: mynd tiste-

lündö By'ro wronkot, Ez levvel kwlt Ajalon kys Ajon napian Anno do" 1557.

Jiicleç de Ájalo ceteriq. Affines Eiuli> Andrée kalmar.

1557.

NOVEMBER 28DIKÁN.

RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ JÁNOSHOZ. сип.

Szerednyei táborából.

Eredetije gróf Sztaray levéltárban, Kassán. Kijegyzette Dobrentei Gabor 1835. Le-

másolta Krieger Janos. Öss/colvasta Szidor Aatal praemonstrati rendbeli kir. professzor

es Ertly János, hites ügyved 's nemzetségi Icvéllárnok.

Cximzete , kirül. Egregio domino Joannii Nagy Mj' Italy domino fratri nobis obsdmo.

Egregie domine frater Nobis Charifsime, Salutcm et omnis bony incremen-

tu. Ertem az te kegielmed panalolkodafsat , Banomys ez feie kgtek küzött

walo haborwfsagot , De myert hogy feyedelmwnk wagion, teczik ennekê

hogy kegielmed az feyedelmet talallya megh, Es törwen ßerent yarion el

ez dologban, Im en yrok ajsoniomnakys hogy bekeifegel legion kegteo1,

fei teert penigh az hadys, es |]embe lepek Edenffy ferenczel es Nagy My-

luily Sandorral eönekyek ys |{olok cz dologrol , Sigmond deak ymar el ment

\vala, mikor az keg: lévele ywta, de nekys yrok, hogy ez feie kegtek

közt walo haborw ¡{crzefnek beket hagion. en penigh myndenben keg:

attyfia wagiok : Iften tartsa megh kegdet Eç caftro nro Serednye die 28

novembr 1557.

Stephanus Dobo De Rw$ka etc.
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томи.

CXIV. WAS ISTVÁN POZSON VMEGYE ALISPÁNJA , RÉCHEI MÁTÉNAK AZON ME-

GYE SZOLGABIRÁJANAK.

Somorján, Pozson megye csalókozi friso járásában.

Eredetijét Nagyszombat levéltára mutatja. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1836. Le

másolta Kaiser József városi hites jegyzó.

Cxímxete , kivül. Egregio domino Mat b со de Retbe Judliu comitatus Posonien domio

et amico honorant.

Egregie domine et amice honorai? Salute ас nicj comendationë. Towaba

m

nem tudom my oka te k. az jekben be nem jwt nom fok Jambor j\vt-

tenek be de te k. vgyan nem a kart», azert kys karacbon nap vtan valo

hetfwn megent seek lesen , te k . tartha ahoz inagat. Tovaba az Somba-

ty Vraym irtak ennekem es kertek hogy valamy terwenyek lesen az gal-

gotzy Til/tarto elewt hogy en te k. oda engednem es bochatnâ annale

okaert kerem te k . hogy mykorö" te k . meg talallyak te k . пнчп'еп ei

velek de te k. olykor menyen hogy az seek el ne mullyek. I ft en tar-

chon mynden Ja\va\\;d data in famaria 13 decembr 1557 -jlephanus Was

vice Comes Cots pofonien m. ^p.

1SS7.

CXV. KASSA KÜLVÁROSA BÍRÁJINAK SZABOTT ESKÜJE.

Eredetije Kassa levéltárában. Találta ottan Döbrentei Gabor 's massât vetette Krie

ger Jánossal 1835.

Juramentum Judicum Suburbanorum.

Iften teged vgy fegelyen, az the igaz kerestieni hüted, hogtj the, hyu es

engedelmes akars linny ew felfeginck Ferdinand us kiralnak, az mi kegiel-

mes vrunknak, es az ew feifege germekinek. Azon kipen byro vraranak,

es az eges thanachnak, es az eges ky'rali warofnak kaflanak. Az te 1 15
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tedben mindenkor hyuen es igazan el уагз, mind segennek fmynd bodog-

ivuk. Ha valamit hallas az waras elenn akar hon ligen , biro vramnak

meg mondod. Az warafnak tytkiat penigh , a kit meg crtt-j. odaky foha

fenkinek meg nem ielentej. Es mynden doigaidban ez warafnak igafa-

ga serint igazan eliarfs Iften teged vgy fegélyen , es aa sentt Euangelium.

KASSAI MAGYAR CZÉHEK SZABOTT ESKÜJE. CXVI.

Eredetije Kassa levéltárában, 19244 szám alatt. Felül , az ugyan ezt mntató level-

re van irva: Jurainentum Communitatis, németül ; Juramentum Notary Ciuitatis, nc-

metül '); Juramentum Cecharum neiuetul. Ezen itt kovcikc/.u magyar eskü felett all:

Juramenta Cecharum hungarice. Talalta ottan 's lemásolá Döbrentei Gabor 1835.

Juramenta cecharum hungarice.

Iften teged vgy fegielien, az te igaz kerejtieni hwtüd, hogy te hyu es

engedelmes akars lenny. ew. felfégének Ferdinandus Kyralnak , az mi ke-

gielmes vronknak , es az ew felfége gíermekinek. Azon kepen Byro vram

nak, az eges thanachnak es az egefs kyraly waromak Kafsanak. Az te

tyjtedben es hyuatalodban hyuen es igazan el iarfj. Az te mefterfeged-

nek minden czelekedetyben igaz akars lenny, mind $egennek fmind bol-

dognak. Es az the gonwifelefeduel fenkinek nem arthany. De minden

igafagúal ez \varafnak yauat kerefny: Es az Cehenek igafagatt mynden-

ben es mindenkor megtarthany. Iften teged vgy fegelyen es az jent Euan

gelium.

') Volt, hallam, ekkor Kassának magyar jegy¿6je kiilön , 's ne'met jegy/óje kü-

Ion. De mar e' tájatt , magyar es nétnet béjegyzéaek ugyan azon jegyzókonyvben vált-

ják fel egymást.

KASSAI POLGÁRSÁGOT NYERTNEK SZABOTT ESKÜJE. CXV1I.

Eredetije Kassa levéltárában, illy cziin alatt: Juramentum noui finis quando Jus

Ciuile assequitnr. Találta ottao Döbrentei Gabor 's lema'soltatta Krieger Jánossal, 1835.

VEOÏES в. и. iKATfiK. lg
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Juramentum noui Ciuis quando Jas Ciaile affequitur.

Iften tiged vgy fegelien, az te kerestieni hwtöd, bogy az felfeges Ferdinan-

dus kyralnak az giermekinek. Byro vradnak az tanaczbely vraimnak, az

eges warafnak törweneth es igazfagat mindenkor meg tartaj. Titok dol-

goth fenkinek oda ky meg nem ielentej. Walamit hallas ez waras eilen, biro

vramnak es az tanaczbelyi vraimnak meg raondod.

Az warafnak priuilegioma &" es igafaga eilen foba femmit nem chele-

kesel. Iften téged vgy fegelien.

Jegyze't. Látszik e' tájatt Kassán a1 magyar lakosság' nagyon megszaporodása , 'e

a' jegyzökönyvek mutatjak mennyire magyarnsodolt meg a' németség is olían, melly

közül azonban a' magyariil meg jól nem tndott , németül tette le illyen hitét.

BENEDEK Kl.oTT , HÉTFÔN.

CXVIH. GOMBOS PAL, MISKOLCZ BIRÁJA, 'S A' TÖBBI ESKÜTTEK, KASSÁHOZ.

Miskolczról.

Ercdetije, Kassa levéltárában. Kijegyzette ott 1835. Dobrentei Gabor. Lemáeolta

Krieger Júnos 1837. Összeolvasta e' másólatot gróf Deasewffy József igazgató 'в tisztel.

tag, es Szidor Antal akademiai profeeszor a' praemonstrati readbol.

Czt'mzete , kivül. Egregys ас dominis Judici СаЛошепГ et fenatui Domis Et amicis

nobis honoran.

Keojeoneteonknek vtanna magonk ajanlafat Irvwk mynt my Trociendo»

byzot vrainknak , Jeot vala my hozank ez deres ferencz Epery'efly, Valami

Valafnak hyt ¿erent meghalgatafara , Azert ez my keozteonk lakozando

Ember ez 3abo Tamas ezt valla hyt jerent, hgo ez Sent Lwkacz napban

Mohiban , ez ez deres ferencz Vy'sen vot hatan ket veg Pojtot, eggyk bor-

gis volt es az mafik Leompeos az 3abo Imre fatraban, es halntta azt hog

ez deres ferentz kéry volt hogy myvel sent Marlon napiara az arat

meg adna, da ew is meg valla hog nem twgga my wolt az arw chak hog
•

halotta ?abo Imre kegyg azt monga volt hog nem fogad olivan fogadaft
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hog kyt meg nem alhat, hanem hog Sent erfebet ajjony napjara mynden

ketfeg nelkewl meg fyzet, es hog nem Jwtot ejeben hogy han forint

volt, az arw, chak hog latam hog kezet ewtenek. Iften tarcha meg ket,

Datum ее Mvfkolcz feria 2 Ante feftum Benedicti Anno 1558.

Paulus Combos Judeç Ceteriq: Jurati o^pidi Mvfkolcz.

1558.
PÜNKÖST ELÓTT SZOMBATON.

ZOLTAY ISTVÁN EGERVÁRA KAPITÁNYA , ZAY FERENCZHEZ. CXIX>

Egçrben.

Eredetije: gróf Zay levéltarban. Leinásolta Makhíry Ferencz 1837.

Czímxete , IJ г ¡U. Magco Tino Franco Zay, Supino Capitaneo Na¿ad¡ftaru , Cesaré

mattis Consiliario et dho iñi femj> obferjimo. (P. H. )

3olgalatomat Irom te ke: — magam felöl azt Irhatom ke: hogy egeflegbe

wagyok, az minemew marhava ke: Döbrey Lörynßel wolt, azt en ky wal-

totam, azt monda, hogy az kupa harmynr] ncgy forintara wolt, annakel

ke: haat foryntawal wolt ke: ados, en negy wagy ot hadnagyal mentem

Avala ho|]za, de azok elöt azt monda, hogy annal tob morhayä ke: ew na-

la nem wolt, azt en ke: Zay petetül meg kyltem, egy cheset, negy da-

rab ezewftöt, ennekem tobet annel nem adot, azert tewlem ^. 40. wet,

az myt ke: Sarkandy pal en jornal meg mond, azt ke: meg hygge, mert

pal WTamal en azt wegeztem; hogy ha Ide lesen wta az ke: hazatwl, az

en gazdam aftlont Ide hozza, mert oka ez, hogy Ide fok ellenfegeink va-

gyon, mynd Török, mynd Magyar raytwnk vagy'on, az Tata dolgat is

Tvgy'a ke: mynd wagyon, meg az labwnkat serenchere wy'pííwk ky az ka-

pon. ke: uggyon az en gazdam assonnak az vthoz mynden Jo Tanachyot,

ke : irna Ide my felelewnk my gondolât wagyon , mert my roliink Ide el

feletkeztek, myert hogy Pifpek wram is ky ment küzwllewnk, ke: Ide

18'
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mynekwnk Jo tanachiot; kerem Jakufyt wramal, ke: anyamat, hugomat

ne hagy'a, mert hogy keves atyafyay, jolgay, kyt en is ke: meg solgalok

ürökke, Zay petertul kyltem ke: egy berbencze wyzat, tyzen harom jy-

wolt halat, egy sywolt Tokot; ha Zay Kata ala akar az en gazdam a j-

(oniiul Jcvnv, ke: a/, v tul meg ne tarchy'a, mert, akar ke: akar en na-

lam legen , vgyan my atyankfya , ke : megh bochaiTa , hogy en ke : fera-

myt nem Irhatok, mert az ember igen sewkin megen innet oda, hirt,

im'ntlfiit meg ert ke: pal wramtul, Iften tarchy'a meg ke: my'nd а|](3опуо-

mal angyomal , es az ke : germekywel egetembe , datu agrie , fabbato ante

feftu pentecoftes anno Dni 1558. Stephanas Zoltay, arcis Agrien Capitane-

us . m^>. ke: kylge meg cnnekem az hangar nelet, az vafat is, kyt ke:

meg Solgalok. —

KERESZTELÓ SZ. JAVOS SZÜLETETE ELÓTT I.EGKÖZELEBBI KEDDEN.

HOMONNAI DRUGETH FERENCZ UNGÍ FÓISPÁN, NAGYMIHÁLYI POXGRÁCZ

JÁNOSHOZ UNG' ALISPÁNÁHOZ.

Gerénybdl, TJng vmegye szerednyei ja rasaban.

Eredetije gróf Sztáray levéltárban Kassán. Kijegyzette Döbrentei Gabor. Lemásol-

ta Krieger János 1836. Osszeolvasta Szidor Antal praemonstrati rendbeli kir. professzor

es IJrtly János hites ügyvéd 's levéltárnok.

Czïmzete , kiviil. Egregio domino Joanni Pongratz de Nagymyhal etc. Amico nobis

honorañ.

Egregie domine Amice nob honoranct poft Salutem noftri Commendationem.

meg érthettem az k. leweleth, k v boa kegielmed kwnyeregh Ennekem hogy

meg jabadytanam En k . az Ifpanfagthwl en thy'wlem femyke.men nem

leheth , mj;nth hog lattya kegielmed wrwnknak Ew felfegenek , sorgalma-

tos dolgath, es ez fwldnek wejedelmes woltath. Az warmegye eilen en

feniVke,jpou kegielmedeth meg nem sabadithatom ez [ifpanfagnak ty'sthy
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thv\vl , mcrth az warmegye walajtya az ifpanth, nem akarom hog Ennek

wthañais wg agyanak en welem okofh, hog En nem akartham azth aa

ifpanth a kyth Ewk walajtottak fogyatkozas lewen en welem adnanak за-

moth, Azerth io wram es io Barathom wyfel gondoth reaja. Inthem ke-

gielmedeth hog ez holnapy napon az warmegye wegezefe jewrynth Be jewy

az warmegye wraym kwzybe es az ifpansagra meg efkywgyel, merth

kegielmed ezben Byzonyos legien hog ezben En egiebeth nem tehethewk

hog a myth az warmegye el wegezewth, az En tystern sewrynth abban

Ennekem ei kel Jarnom. Es a mynemyw terheth az warmegye k. wethewth

meg wesem kcgielmeden, Iften tardía meg k . mynden Jawawal. Ex

Geren feria tertia procima ante feftû natiuittis Beati Joannis Bapt Anno

dny 1.558 francisons drwgeth de homona Comes Comittus de Wngh . —

Ir thowaba k . Ennekem , hogy el hanthak wolna az hanaynay hydat ke.

gielmed lellye meg az warmegyeth rola, walamyth az warmegye ennekem

elewmbe aad, az k. igaflagaba myndenben akarom kegielmed oltalmaznom.

SZENT PKTKIl SZENT l'Ai. NAPJÁN.

REBXER PETER KASSAI KÖVET TUDÓSITÁSÁBÓL KASSÁHOZ , MUTATVÁ- CXXI.

NYIL, TOREDÉK.

Bécsból.

Eredetye egeszen, Kassa levéltárában. Leiratta ennek nehány sorát Krieger János-

8 al I), ihren (ei Gabor 1835.

Czimxete, kiviil, Prudentibus ac Cîrcumfpect dominis judici juratifq ciuibus Ciuita-

tis Cafchouiensi dominis mi gratiofsifgiinyg 155.S.

Post falute et feruiciorum meorum commendationë ïni pluinu honoratifi-

my Istennek akaratthiabul io egifsigbe vagiok de mindennek általa the .k.

soksor irtam kikben en nem vagiok kettsigos hogy the .k. né juttottak

volna azonn es Thudalkozö hogy the . k . femmy Izeniftt sem jraft ne kw^



142 155 8.

dV kikben en etc. etc. —- Datu vienne feria 4 pettri ett pauli 1558. pe

ter rebner . k . ¿olgaia. Towaba azth fern engette hogy emberek elott • k .

fzigenitette , megia aztth kith' emberekel meg bizonioytom kiknek fern hi

re ft- Tanacha ne voltt Rutthsagal hantth Szolgalhvomott kikel meg bi-

zoniottom . k. elütt hogy ha haza jutok the . k. vagy megy tarchion fog-

sagb! mig haza megiek vagy az hogy Ream meg bizonioczia hogy hirdef-

se vagyok ha ni bizonietthia az bizony hogy Tiftefsigonlott meg keref-

lo . k . elotth \v rajtta the . k . vagio Bizodalmö ha . k . jenuedi Bizö* en

nekë nagy kyfsepfige azertt the .k. kowettë mind vrajmott igafagomban

mellette legiek 'stb.

Noha hirdetto vagiok azirtth hi л» az istentto kowette hogy valaszo io

lefse 'stb.

Drafkouich vram niiithë itt Bechbe , pofonba vagiô fol giwtth voltt ,

féminin ne* mulatott, oduar hoz femm mentt de mindë oraba variuk

Ist с tarchiö meg .k.

Peter rebner .k. jolgaia Bcchbol jent peter sentt pal napian 1558.

B. LÓRINCZ TÉRTANÚ INN'EPE ELOTT HK.TFON.

cxxil. PETÓWINAI PEKRY ANNA LOSONCZI ISTVÁN TEMESI GRÓF ÔZVEGYÉNEK

LÉVELE, SZABÓ IMRE KASSAI BIRÓHOZ.

Szaláncz várábdl , Abaujban.

Eredetije Kassa levcltárában. Lemáüolta Döbrentei Gabor 1835.

Cstmxete, kivnl. Frudenti ac Circuniípcto domino Emerico Zabo, Judici Ciuitt Caf-

fouieñ cet. dño et Yicino nobis honorañ.

Prudens, Ac Circumfpecte dñe et Vicine nobis honoraiî Premiffa Salute,

ez napokban Bochattam vala valamy Embprpmcth oda kaíTara Syndpl vpn-

ny. Myërth hogy valamy myweth kezdettem Ith salancz varaban. Ertpm



1558. 143

hogy the . k . meg tyltottha az Syndpl myweflpketh hogy Senkynek eghy

Syndölth Se Aggyonak k. hj;re nekvvl, Azerth kerpm .k. hogy .k. Adaf-

fon nckpm hath ezpr Syndplth Pezpmpn , hogy ha ¿ekeremeth oda kyl-

denem erptthe Ne Jarna hoyaban, I I'm eg ha valamybe thy. k. kelletten-

dpm . thy k . En is myndpn Jo jomsedfaggal lespk erptte , Rliquum eft

vrarn do felir vale et optamus EC Caftro ñro 3alantz feria fecunda an fe-

ftum Bti Lauren Mtris Anno 1558.

Anna Pekry de Petteo Wy'na, Spectabilis et Mg

qdl dñi Stephni de Lolïbntz Comit Temelfíeñ Recta etc.

1888.

NAGY BOLDOG ASSZONT NAP UTÁN , AVAGT SZEN'T ISTVÁX KIRÁL NAP ELÓTT KEDDEN.

SZABÓ MIHÁL VALLJA MAGÁTT ADÓSNAK 420 FORINTTAL. CXXin.

Kassán.

Eredetije Kassának illy czimü jegyzôkonjTében : Protocollum, Mandata Reguin, et

Missiles privatornm in paribus de 1559—1560.

En ky wagyok fzabo mihal kafsaj, wallom èz lewelnek fzeriben en ma-

gamat adofnak lenni az en tyjtelended es byzott vramnak fzabo ferencnek

negy fzáz es liuj foryntwal, mellyet со kegyelme ennekem az en kere-

femre kóltfón adott mcll fi 420 fogadok en ed .k. ez Jwwendeo hwf-

wetra ifmeg kefz penzel megfyzetni, kynek nagyob byzonfágára es erd-

fégére attain czen twlaidon es fzokot jictfétciu alat walo lewelet, mcll

lewel költ kafsán nagy Boldog afzon nap vtan, awag, fzent Iftwan ky-

ral' nap elott walo kedden ezer edtfzaz ео1луеп^'о!с. estendedben. Ez fo-

mabol attam megh -f 70 Ъ) — az lowatt attain wy$a neky.
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AUGUSTUS '2SDIKÁN.

cxxiv. SZÉKF.L AXTAL ESEDEZETE !•« FERDIXAXD KIRÁLYHOZ HOGY AZOX PÉXZT

MELLYET HADXAGYSÁGA ALJÁXAK MAGÁÉBÓL FIZETETT, NEKI TÉRÍTSE

MEG.

Barkó vara alatti táborból.

Eredetije a' nemzeti muzeumban, Ittebei Kis Antal említett ajándékozatai között.

Lemásolta Frankenbnrg Adolf 1836. Összcolvasta Döbrentei Gabor.

Czt'mzete , kivul. Sacratifsime Rornanornm Caefareae Maie{lati ferdinando Dei gfä

Regiq Hungarie Bohemie, Dalmatie Croatie etc. Domo etc. Domo mihi semper Clementirsimo.

Sacratifllma Caefarea maicftas, domine domine Clernentiflime Serui-

tiorum inconnu perpétuant humilimamq exhibitioner™.

Felfegednek Errwl akarck könyörghenvem, mynth kegyelmes feiyedel-

memnek, Ez el mwlt napokba mykoron az fölfeged hadanak , az pen It ala

holtak wolth , akkoron En fülfegednel woltao) Az mynemw Emberth pe-

nyglen en kepemben ith liactanj wala, az en hadnagfagom alatt walok ke-

jec az te fölfeged ßolgay közec, Azth az te fülfeged kepe, Telekefy \vrain.

az te fölfeged Rolgalattyaba' köwefd wara ala kAVlte wolt, mely kövvefd

te fölfeged eilen wagyon, Akkoron az en kepembely Emberen] hon nem

leteben, chyak í}az lora attanak az en hadnagfagom allyanak penlt, k>i

te fölfeged megh erthet kegyelmes wram, az fölfeged commiflariuflatwl ,

hog en az mwftran es mynd az te fölfeged egyebwt walo jolgalattVaba ,

[]ai es hatwan nyolcz lowal woltam , az mellyeknek pen^t nem attanak

\volt аи 68 lowagnak, azok el akartanak menny, de en az en magame-

böl, kyt maftwl tettem []eryt, abbol fyzettem megh nekyk, es Ig ma-

ra[]tottam megh wket Azert fôlfegednek kOnyörgdk, alazatoflan mynt

fölfeges wramnak, hog te fölfeged az en könyörgefemet halgatna meg ke-

gyelmeflen, te fölfeged paranchyoll\?on, hog mykoron az te fölfeged hada-

-

nak ala hozzak az penßt es az fyzetefth, adnayak megh. Te fôlfegednek

ezennys köuyörgök alazatolfan mynt kegyelmes wramnak, k)'röl te fölse
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gednek ez elöttys könyörgottemwala , hog az теГ harom ho pen Jt , az

tawaly ejtenduben az te fölfeged hadanak attanak wala, Ennekem, penygh

es az ky'k en uelem woltanak, Szalay ferenchnek es Horwat Gyorgnek

пет adiinak, te fölfeged ebbölys halgatna megh az en alazatos künyörgef-

met, te fölfeged ebbölys halgatna megh az en könyörgefmet, te fölfeged

paranchyolj hog aggyak megh a/Ays merth az fölfeged ßolgay közöt en fern

Erölköttem alabwalowl ftolgalnon) te fölfegednek mynt Kegyelmes wrarn-

nak, Folfegedtvvl erre Kegyelmes walafjt warok, Az hatalmas Ijien te föl-

fegedet Tarchya megh myndcn jó ijerencfyekkel , es tegye gyözüdelmefle

mynden ellenfegyn. Ex Cajliis Sacratimae mattf Yrac fub СаДга barko,

28 Augajly Anno 1558.

Eiufo- wrac facratime mattf perpetuus et humilimus Seruitor

Anthonius ¡{ekel,

SEPTEMBER 23DIKÁN.

PAKSY JÁNOS LÉVELE, SÜVÉHEZ ZAY FERENCZHEZ. cxxv-

Komáromból.

Eredetije gróf Zay levéltárban. Lemásolta Maklary Ferencz 1836.

Cxi'mzete, kiviil. Magnifico dono franry со Zay de Chemer, Consular, ас Siippremo

Capitaneo v na¿adi^ar S. Rom. Cagare mau Comaromien > ас domño et affini observan-

thirao.

Magnifiée Domine et affinis, mihi honorandime, salutë et servidor meor

commen. Immar the nagsagodnak ez Leveleth meg Irtham Avala, Iftwan

wrain oth fen Pcchben wolt, az mynemw dolgay woltanak w neky, kyt

the nagsagod Jol erth , azokath m}'nd el vegeßthe. az mwstra felöl egye-

beth nem Irhatok , hanem Ifthwan Avromoth, ala kwltek onanth fellyöl,

az mondottak neky, hog myhelen pcnzt hozzanak, mente! hamareb leheth

megh kwldy'k. Ez en dolgom felöl ezth Irhato the nagsagodnak, hogy

VEOYKS R. M. IRA.TOK.
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wagyon Intimaran teob harom honapyanal, hogy emberem otfen becbben

wolth az keolchyek wgyan el keolth , de semmy Jo weget dolgomban nem

erheteth, thovaba Cliajar w felseget mongva, hog az el mwith oom bathon

mentel el es ez may napra montak neky , hog meg jó , wruin magcam do

valer exopto Datu Comaromy 23 Septéber 1558. Joannes Расу.

8ZENT MIHÁ1.V NAPJÁN.

cxxvi. LEVAI HADNAGYOK ES A' KÔSSÉG , NAGYVÁTI ISTVÁNHOZ ES CSIRKE

ISTVANHOZ.

Lévárdl , Barsban.

Eredetije a* nemzeti muzéumban a' Kis Antal ajándékoztta kéziratok kdzdtt. Le

másoltatta 's összeolvasta Döbrentei Gabor 1837.

Czt'msete, kivül. Az Yitezlö es Nemes ¿\agywaty Estwannak es Chyrke Estwanruk

.\ek\ynk ¿erelmes atyankfjaynak adassek.

Vitezlö vraym es seretö atyankfyay. Jol tuggyatok melj? nagy seghenscgbe

vagonk hogy mçg költseghet fein adhatank hogy innet fei bochatank. Ту

my nekwnk femmyt nem Izenetek fein iratok , ha w felfeghençl erteteke

valamy veghet , az mynemw fogyatkozasynkert fei bochattwnk \v felseghe-

hez, awagy my'ben all von az tv dolgotok. Hogy el menetek tizeu öt dra-

bant vala, ez may nap feyenkent elönkbe iüwenek es bwlchwt wewenek, my

fern tarthattywk ennçl tovabb. Azert tv tegyetek tudomant mynd w maganak

Chajarnak \\ felseghenek mynd hadakozo tanachanak, hogy ha valamy ror-

tenyk ez varafon my ne legyönk oka, mert mynd gyalogok mynd lowagok

vagyonk. Im mostan nent A.ntalt el rablottak es аг Selmechy hwtakbol-

ys mynd el vittëk az nepet, my nem merwnk mozdulny, mert uem tug-

gwk myre megywnk , felwnk chalardfagtwl hogy nynch k\?nek hadny az

varajl. Tovvabba az Basa lewelet зеНуе! hordozzak az falwkon , kybe azt

paranchollya, hogy Lewatwl fogwa az cghej Garam mellyeke elest hör
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gy'on az taborba dreghely ala. my nem tuggyok ¿undekat , reank akare iw-

ny, awagy rabolny akar, vagy Sagot es Gyarmatot cynaltatny. Azert ezen

ighen törekeggyetek , hogy w felseghe fyketsegre ne wegye az my konyor-

geswnket. Hanem az jaz Nemet gyalog puskast, kwlgye ala myndyarast,

es az ötwen magyart fogattafsa w felseghe. Mert ha Lewa el vcj, by-

яопу az my kewes wagyon Magyar orjagba, mynd Banyastwl eggy'wt el

ves. de myndenser tudomant tegvetek , hogy my oka ne legywnk , mert

kewesen vagyonk, es fwzetetlenek vagyonk, 'S ighen el nyomorottwnk.

Ezennys könyörügy'etek hogy \v felseghe aggyon parancholatot Bars

es Hont Varmegyekre, es kywaltkeppen az Sent Benedeky Papok iosagay

newezetbe legyen. Mert az Nemes vray'm nem tartananak client benne an-

nyra mynt az papok , magan wkes Lewa arnykaba n \4vgosnak. Latta

az Mwstra mesterys mynem v ro$3as az Palank , es az hely ighen nagy.

Ha penyg latnatok hogy fein Chasar w felfeghe, fern az tauach nem gon-

dolna az ty torekedestek\vel , tehat keryetek azon w felségét hogy aggyon

Sabadsagot hogy mehefswnk my magwnk es adhasswk w felseghenek eley-

be az my fogyatkozaswnkot. Isten tarchon meg bennetek. Lewarwl sent

Myhaly napyan 1558. Az ty Atyatokfyay. Leway Hadnagyok es az kösseg.

SEPTEMBER 30IIIKÁN.

VEER MIRLOS, SÍROSPATAKI FÓBIRÓ, KASSÁHOZ. CXXVll.

Sárospatakrúl.

Eredetije Kassa levéltárában. Kijegyzelte Döbrentei Gabor 1835. Leinasnlta Krieger

János 1837. Összeolvasta gróf DcsscwlTy József gazgató 's tiszteleti tag, es Szidor An-

tal , kir. professzor.

Szolgalatunkat irjuk kegelmeteknek mint nekwnk bizodalmas Yrainknak

Kewanúnk az Vri^lentol kegnek minden iokath megadatni Towabba ióve

19*
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mi eleonkben az kegielmetek Vároífában lakozo Papi Janos, ideze my

olónk bou az my Varofunkbä lakozo Barany ШуеЛ Nemes embert , ky twta

ßerent ezt vala. Tudo ugymond azt, hogj az Peter Deak borait meg

voue Negyuë Negyuë forint о , mely borokra ón maga is tars Ion , es m in-

giarth atanak egymafnak kdtes leuelet. Az ketes lewelet penigh attak

egymáfnak ez wegre, hogy az borokat ottl el adgyak es az aran marha-

kat vegyenek ottan 's azt az marhat ky hozul osta arra az marbarais tan

legyen ojian. Ljlen algya es tarcza meg Tw kegyclmeteket fejenkent.

Datu 30 7 bris Patachini, Saros Pataky feo biro Veer Miklof kgteknek

(îolga. _

1 IS S 8.
OCTOBER 3II1KÁN.

cxxvni. TELEKESY IMRE, KASSA BIRÁJÁHOZ.

Eredetije, Kassa levéltárában 2011 gzámmal, a' levelezetek kozdtt. Kivettc 'e le-

másolta Döbrentei Gabor 1835.

Cxi'mxefe , kivul. Prudenti et Honesto Viro Judici Cittis Calïo vicnsis dño et Amico

nobis honorand.

Prudens et hone^ifllme dñe Amice nobis honorañ salut et ¿ri commend

Im egy Gyermeket kwthem Kegyel Kerem .k. hogy .k. Tetefle az fogh

Hazban talallyä megh k. my'kor en oda fiel megyek de az Gvormc-ket Ky

ne Bochaífak az fogh Hazbol Had sanjarogyon merth en Nekem rokonom

had tanullyon walamyth Ra Kel / 1, en megh fyzethem the Neked Cum

His ean§> flr wale optamus eç cauris 3 die octobris Anno ¿îni 1558.

Emericus Thelekefy

DECEMBER 2DIKÁN.

cxxix. ESZÉNYI CHIAPÍ EUFROSINA NÁSZRUHÁJA , ZINY ISTVÁNHOZ MENTEKOB-

Eszényben, Szabolcs vmegye kisvárdi járásában.



1558. 149

Eredetijét gróf Zichy levéltrir mutatja Palotan. Lemásolta ottan DobrenteiGáb. 1836.

Laistrom super parafern al i um Euphroiïnae Chiapy de K¿en Conforte: do: Stepha.

ni Ziny.

Egi veres karmafin Atlacz Suba , hachoka modra neftel belleth. Egi

venechey Tafota hachoka, Arani зуппе! tyndpklp fekete barfonnial liant,

Egi zpld venechey Tafota joknia ola; modra fekete barfonnial bant

Egi veres haitot Stannet Suba, roka mallal belleth Eley galera neft,

Egi Sederies haitot Stannet kpntps, Egi Zpld mohara joknia fekete

barfouial hant, Egi Ruhanak valo kamoka, Veres moftan köl.t ka-

moka , Egi níhanak valo zpldel tyndpklp venechey tafota fekete bar-

foni Egi twretben, Feier venechey Tafota mas twretben Egi

Aranias fpkptp kinek Az homlok Eley gipngiel Egi font Arani fona-

lat Ket nehezek flogoth, Egi veg olas wajnoth, Harmadfel veg

dikra hay a th, Egi Gipngeps fedel Arani jelw, Ege Syma Ara-

• • • • *• ••

neú fedel, Egj merp parta kp Aranias Es kpues, mas parta kp Ha-

• * ••

rom Arani gwrw Egikbe veres kp, mafekban tprkes, Harom gallos

giolcz АЬгоз Harom gallos giolcz kezkenp Harom Trupay giolcz

АЬгоз Harom Trupay giolcz kezkenp Harom gallos giolcz lepedp

Harom Trupay giolcz lepedp Egi Faplan, Egi Epreg labas rakot

Sekren Egi nagi lada Rakoth Egi kplfeb lada Rakoth, Egi ke-

chen rakot ladates,

In Anno l . 5 . 5 . 8 . In E;en .Z- die decemb. Kivül van : Ez az de-

rek laistrom Az myt Ziny Istuanneval Adtunk.

1558.
DECEMBER 31DIKEN.

PELSÓCZI BEBEK GYÖRGY GÖMÖRI ÖRÖKÖS FÓISPÁN, CS. KIR. Ó FELSÉGE cxxx.

KAPITÁNYA, KASSA BIRÁJÁHOZ.

Szendrdi táborábdl.
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Eredetije, Kassa levéltárában. Kije^yzette Döbrentei Gabor 1835. Lemáeolta Krie

ger J ,-ínos 1837. Összeol vasta gróf Dessewffy József iguzgató 's tiszteleti tag, es S/i dor

Antal kir. professzor.

Cxt'mzeíe, kiviil, Nobily viro Judicy Cinitatie Callomenf. Domino Amicoq. NobU

honorañ (Reddit. funt Sexta die January An. 1559.)

Keojonetwnknek es magunknak Aianlafanak v t ami a f Panajolkodek En

nekera Ez my Kerejtwry Jobagiuuk varga gergely hogy mywel adot wol-

na Peczy gafparnak kegtek közt lakozo Embernek öt bort hat hyan saaz

forintert, Az fyzetefnek napia Ez eïmult, sent Jakab napia vvolt nicly

napra az my Jobagiunk fei ment hozza de az my Jobbagiunkat meg nein

elegytette, Azert k nein keg: mynt baratomat hogy keg: Ez my Joba-

giunkat elegytefle meg. Az Peczy gal parral , by'zony hogy az ray Jobba-

giunk Ennek elötteys kert mynket hogy meg Engegyiwk neky hogy az w

adoiTagaerth Kafïay Embert Tarczon , de my Ez Ideig az kegtek barat fa

ga Nezwen Semmikepen nem Engettwk , de Immar moftan lewelet attuuk

neky , hogy ha keg : meg nem elegytety hat mindenütt tarczon az w adof-

fagaert, Iften tarcza meg keg: EC Caftro noftro 3endrö In vigilia Anni

1559 Georgine Bebek de Pelfwcz Comes Perpetuus gemeriens ac Capita-

neus S. Rom. Cefareç Regie mattis f

JANUARIUS IsiUKN.

CXXXI. TELEKESY IMRE, KASSÁHOZ.

Tárkányi táborbdl.

Eredetije Kassa level larnlian, 2144 száminal a' Icvclezetek kii/.ölt. Lemasolta Döb

rentei Gabor 1835.

Czi'mzete, kivül. HonejlilTimis Ac prudentibus Dominie Judicib et Jurat Ceterisq

Ciuib CiuiFtis Kalla , et dominis et amicis nobis honorah.

Hone^liflîmi Ac Prudentes dnj et Amicj nobis Honoran Salute et Amicit

uo|lr megh Ertetthem az kegh leweleth a my wgh wagyon azth en
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sera Thagadom inerth wohatok mynd Tharatkothokkal algywtokkal poro-

thokkal de ha keg. az eth saz pwfka,jl akkor megh aggya wala mykor

en kerern wala Addigh hittem volna az i/lenth hogy ellenfegthwl megh

menthunk volna reghen Thovvabba Kalnafy ferenchel : k . azth Nom we-

gezthe hogy az saz Gyalogoth wgy haggya k. oth Hanem Ha keth saz

Nemetheth Ad . k . Ith penvgh за/nal Theob Nynthen Hallom penigh hogy

akkoronys az Theob warafoknakys k . G 01103 peldath Adoth merth azo le

ys Chak keg: Nezthek de en meghy's keg: wgyan azonth kewanom Az

myth Pwfpek wram Sydmonth deak es РсЛу ferenth wrain kewannyak

hyjem penigh i-jlenth hogy ma^l kaíTath atthwl Nem kellene felthenwnk

Hanem ha walamy Arwlo wolna Benne In Reliquo d v. valere optamus

dat eç cauris In Tharkan positis, 1 die January Anno 1559.

Emericus Thelekefy f

Thowabba az porth es egyebeth kg. w felfegetwl megh \varja merth

w felfeghe k. kegyelmes vvra f

MAUCEIJ.US PAPA ÑAFIA UTÁN HÉTFÔN.

KASSA ÉS ALAGHY JÁNOS KOZÔTTI PERBEN FORRÓ 'S GARADNA IRÁNT , cxxxil.

KARÁCSONDY ÉS BOZLVKAI ÜGYVÉDEK MAGYARUL FELELKEZNEK; PERÉ-

NYI GABOR FÓISPÁN LATINUL HOZ ILÉLETET.

Eredetije, a' jrfszói convent ors/.rígos levó! taraban. Kijegyzette Döbrentei Gabor

1835. íliisonnmssát vette Zsimek Nep. János, ottani levéltárnok. Összeolvasta B. Fischer

Norbert subprior, conventualis, es kiadta hitelesen a* convent

Actio et Administrado Juris facta est inter Eregiain г Alaghy et prudentes Circum-

spectosque Gives Cassovienses « Magnifico Domiao Gabriele Perény Comité Perpetuo

Coitus» feria secunda post Marcelli Papae 1559.

Pro Joanne Alaghy Karachondy , pro Civibus Bozinkay:

karachondy , az ky leweleket ez elét walo jeken be adot wala efmet be ky-

wanya: azoknak az derekat az az az fentencziat az Pcator hiwaf vtan. Bozy'n*
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kay,Ertem azEw kewanfagat the u: meg ertikyt kellyen oltalmazny eehibet

Iras -Pceptof ad Joanne alaghy, karachondy azt mongya hogy ez eretien ez

okon hogy fine •Pceffu wagyon es hogy ne az Byro pechety wagyon

rayta. Delibérala еЛ hogy wekey 3abadon Pcuralhat alaghy mellet ez okon

hogy mykorbn wekeyt az têrwenbel fel keltettek akor fenky ne íhibealt,

de il'onciultiik azert libere aftalhat.

Bozynkay itérât hogh alaghy erétlennek mongya az Ew felfege pa-

rancholatyat ky Ennen maganak 30!. karachondy ez okon erêtlen hogy az

pechet ne Judex ordinariufe fe ne magyar orjagy hanë Cheh orsagy pechet

maf az ha adiudicata wolna amyre dirigala hat az meJlereknek kezek Iraf-

fa wolna rayta fewkepen nageefpan Vraine, harmad az hog fern citaciobe-

ly ne Jwt fern apellacioba el nem Avyttek hogf. ot terwen lehetet wolna

benne azert az jabadflag eilen wagyon. Bozynkay, azt mogya hog eres az

parancholat inert <>Ла1 hogy az Ew k . athyafiya tennen maga es Janof

Vrä kepebe E\v fel : az panasboly byroyol fogta es engedet neky kyt az

mafyk parancholatboly nylwabä meg ertthe k: towaba чЛа! hogh Byroya

fogta Ew felfeget Ew fel : orjag byraj;wal egyetembe meg lattatta es vg

talalta hogy Jo Igaflagal vannak benne az kaflayak es ez mellet parancho-

la minden kapitanynak es az few efpannak Белу n: hog meg oltalmazak

ez Josagba , azert en eréfnck modo az Parancholatot * ha my Juflfat Pten-

dalya kerelTe tewrwe folyaflawal mint * ne allok el az Ew fel: parancho-

latya mellèl inert deliberatio ezt talalta Ew n: hogy az parancholatoknak

rnynde a my woltanak Bekefeget hagy, de az actionak az dcrekat myndê

Pceffufawal be agyak az kaflayak es onnet meg teczyk kyt kellyen oltalmaz-

ny az Josagba Bozynkay azt mongya hogy тоД my ez dologhoss ne mehe-

t5k mert az orsag terwenye ne mutatya mert en velem PceflulTba vagyon
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annak Ideyen fuá ferie ele adorn, karachondy myf walywk hog. ^pceffuf-

ba vagyon velu k mert az revocatio .peur az terwennck egyk termifa es

ma allot -Pcatora altal az tewrwenbe azert mi in piño revifois teriois azt

kywatwk hogi be agya az adiudicatat es az telles íceflu^l mellyiknek cti-

nenciaiabol meg ertywk az eleby ícatorwknak wetbket melyet az mo-jiany

Pcator hywafwknak méllete meg akarwk reformalny azert roomys azon

Pceffu^l kywanywk ele adny az deliberacio serial.

Bozynkay ehez ninch тоЛап jom haneaz nagfagod deliberacioara hagywk

Deliberacio azt talalta Ew n : тоЛуз hogy ele agya myndë -Pceffufat

ez dolognak mert Ew n : meg ne erthety annalkyl kyt kellyen oltalmazny

аи Jo3agba mert mynd az ket fel h via Ew n : ez dolognak meg lataflara :

Bozynkay deliberacio iterum ezt talalta Ew n : hogy az novu Judici-

omâk ne adhatya maflat mert azt az peres letette, en onere ,,fueto: azert

ha ne akaryak -Pducalny az adiudicatat tehaf maf deliberatiot talal Ew n:

mert Imar Ьаготзог Intettek az be adafra azert ha be ne akary'a adny

tehat az orjag têrwenye jerent deliberaciot mond benne. Bozynkay Im

ertywk hogy mortificalta az nouu Judiciot cu onere folito azert en femy't

orsag tenvenyenek folyaflawal is ne tartozö felelny mert Ew n: thy kel

egyetebe fine novo Judicio egy terwenre ina^l ne tehet ez okaert ne tar

tozö -PcefluíTomot ele adnô" terwent warok benne mert terwët têt ЕЛУ n :

benne karachondy ahol az felely hogy az novu Judiciu mortificalt , ne ,

hanê chak deponaltewk cum one '»fuclo, aholy penig azt môgya hog abfq

novo Judicio eg terwenre ma^l ne tehetnëk arroly az mongywk hog jaba-

don felelhetwk az .pcator meg hywafla mellet, amyt megys feleltewnk mely

Pcator megh hy'was nekys placuit megys feleltwk mellette Eewys meg fe--

lelte -Pducaltys.

VtOVEB R. VI. 1RATOK. 20
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Bozynkay elejer Pcatort hyt azutan deponalta az novu Judmot azert az

modo hogy ne felelhet fine nouo Judo.

Deliberatio ex unaniini consensu Dominorum Judicum in discussione cause inter Jo-

annem Alaghy et Cives Cassovien. existen, pronunciata Quod Magnif. d. Gabriel Perc'ny

cum praedictis Dominis Nobilibus in praedicta causa Judicib. talem invenit modum, ita

deliberavit et concluait , ut usque ad informationem a Regia Matte expectanda et ас-

cipienda do: Rebeles milites Snae Majestät!« regiae ex possessionibus Furro, et Garad-

na educat , et dicte Possessiones fiant sub séquestre apud nianus communes Domini Vice

Comitis per que" usus percipianf et integre reserventur ei partium reddende cui vel Re

gia Majestas vel fínalis decisio adjudicabit, praesertim autem ista deliberado ideo tau

ter pronunciata est, quod quoniam secunduin totara seriem, et cause illius processum,

Sententia pronuncian non potuit , propter avertenda mala ne plus subsequatur periculi

arma sunt educenda , utraq pars super tali deliberatione exstitit contenta. Quoniam

utraque pars vocasset Dominum Perény ad cognitionent istius causae unaniraiter ita con-

clusum est. Quod super tali deliberatione omnes Domini nobiles Indices record arentur

per optime, et ita fateri parati sunt semper coram sua Matte et ceteris omnibus.

IS 59.

JANUARIUS 26DIKÁN.

CXXXIII. TELEKESY IMRE FÓKAPITÁNY, KASSÁHOZ.

Kisvárdához küzel Ajak melletti kir. táborból, Szabolcs vmegyében.

Eredetije Kassa levéltárában , 2146. szám alatt, a' levelezetek között. Lemásolta

Döbrentei Gabor 1835.

Cxt'mxete, kiriil. Prüden Ac Circumfpect Domia Judici Juratiíq Ciuitat. et totae

VniverHtii Civiu Civítis Calíouiens. Dom Amic. honorad.

PrudeiT ac Ctrcumspecti Doïïïi Amici nobis honorañ Pojl Saín et nociré

amititie Commeñ Timaba ezth Irhathom tby knek, hogy en az Lleiint'k

jenth akarattyabol Az kyral ew felfege hadawal az Thysara althal Jötthem,

es kyswardath az ellenfegthol megh subadytotta. Deh mykeppen en az el-

lenfegnek elefleth elüjer el fogtha wala Azonkeppen Mojlban Az ellensegh

ys el fogtha az my eleíTonketh vvgy Annyra hogy folia az eles az ew fel

fege hadanak Illyen 3y\vk ne Avolth , Az mennyew МоЛЬап wagyon. Azerth

kyral e\V felfege kepeben paranchyolok en thy kñek hogy ha feyetheketh
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Josagothokat serethythek es Bekefleges megh Marada^lokat kewannyathok ,

Thehat Ezennel Ezennel az Wronk ew felfege hadanak ele^lh , kenyereth,

hw^lh , abrakoth , Serth es mynden fele eleflegeth pynzre Tharkanyba

kylgyethek ha ezth Mywelytek ebbtil megh yfmerem hogy ew felfege hy-

wey watthok ha pedyglë" Ezt né Mywelytek, Wronknak ew felfegenek

BOJSW alio haragyath reyathok waryathok. Deh Meegh ys ew felfege Ne-

wewel en azth paranchyolo, hogy egyebet Benne ne thegyethek, Datu In

Caftris Regys prope arce kyswardd Ad Ayak pofit 26 die Januar 1559.

Emericus Thelekefly Capitaneus Supmus.

I »

RZ. MÁTYÁS NAP LTAN SZOMBATON.

BÁRDY ILONA, KARANCSY GABOR MEGHAGYOTT FELESÉGE LEVELÉT CXXXIV.

ADJA DERÉKMEN'EDÉKÜL. •

Erszényben, Szabolcs vmegye Kisvárdi járásában.

Eredetijét gróf Zichyék level t ¡ira inntatja Palota'n. Lemásolta Döbrentei Gabor 1836.

En Hardy Ilona Ajoni , matheycznay Az nehay karanchy Gabrielnek ineg-

hagiot felefege Adom Emlckezetere es Tudafara mindeneknek kiknek Tud-

ny Illik, hogi en Adom ez en leuelemet dcrek menedekwl Chiapy

ferencz Yramnak, hogy Az minemw marham es h о lu al o m Knackern Ew

nala wolt Ennekem mindeneket meg küldöt kallay farkafne A^oaiomtill es

gipke boldifar Yramtúl miado fogiatkozas es kar nalkwl, Azert Jpuen-

dpbenes fenki ewtet ezert ne kerefhefie, fe kerefle, inert Az mint felewl-

es Irtâ Ennekem minden holualomat marhamat Epen meg Atta miado

fogiatkozas nalkwl kallay farkafne A^oniom Altaï, es gipke boldifar Vram

Altaï, Azert meghis ez feliwl meg Irt Chiapy ferencz Vramnak, ez leue-

let derek [menedekwl Adom , meli menedek leuclet Erpfetettë es E p e t e t-

20*
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té meg pécheteme!. Ez leuel kplt cjenbcn Sent Matías nap vtan valo.

Sombaton Ezer Eut ou/ Eptúen kelencz Estendpben.

 

1559.

lirsvKT IJTÁX 8ZERDÁN.

CXXXV. FAGYEL PÉTER, MORÉ GASPAR, SZÓLÓSY MÁRTOX KIRÁLYI BÍZTOSOK

BIZONYÍTVÁNYA , HOGY UGRAY JÁNOS NEM HITLEN A' FELSÉGHEZ.

Gyulán, Békésben.

Eredetije gróf Zichyék levélta'rában. Lemáeolta Döbrentei Gabor 1836.

My fagyel Peter More gafpar es Sewleofy Marthon keraly ew felfege ko-

myfarywfy megh ertettwk ez Nemes Wgray Janos keoneorgefet kybe my-

nck \vnk keonoreogh hogh mywel az ew Jojagat hytlen ne wen el

kertbe wolna Berzencheny Iftwan, mywel wgray Janos az mas Parthon

waradon warkwtz Thamas solgaya wolna, My megh Ertettwk yambor Ne

mes jemelyek atal, kyk gy'wlan Az ew felfege warofaba lakoznak, hogy

thwgyak hogh wgray reghthewl fogwa horwat ferencz polgaya wolna Ith

gy'wlan , annak okaerth meltatlan kerte el az wgray Janos Jojagath ber-

zentzeny yftwan, morth nein az mas Parton lakoth hanem yth az e\v fel

fege warofaba gy'wlan, az ew felfege kapytannyaual horwath ferenczuel

ky'th meg byzonytoth, annak okaerth atAvk my az my pechetes lewelwn-

keth byzonfagwl az az Nemes wgray vanos melleth ez lewel keoth Gy'w

lan hwfwet wthan walo feredan Anno dñi 155 9.
   

1559.

APRIbIS '2DIKÁN.

CXXXVI. SZELESTEY BERNÁLTNÉ RUZSINT ASSZO\Y ÉS SZALAY BENEDEKNÉ

ADVIGA ASSZONY 'S HOZZÁTARTOZÓIK MENEDÉKE.

Szelestdn, Vas vmegye szombathelyi járásában.
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Eredetije Urai Ujfaluban Vas vmegyében Alsó S/elestei Szelestei Sándor tdblabiró-

nál a* S/clf-stci nemzetség levehurában. Találta Döbrentei Gábor 1837 , 'a viven raagá-

val Bécsbe, lemásolta ottan Jas/.ay Pal 1837.

Anno domini 1559 2 die Mensis aprilis In Selefthe.

Az Megy Irth Napon thwdny Illik aprilis honak Mafodyk Napyan, Egy fel-

i
jeol 3elefthej Bernalthnc аззопуот melleth az Evv keg : fyaywal Egiethem-

be ferencz es georgh wramal Masfleleol adwyga аззопуот Es jalay Ben*-

dek wram ffeleol, Аззопуотгаа! adwyga 113501111:11 Felelegewel Egethembe

germekynek Bodyfarnak Es gasparnak thcrheth felj wewen, Ks Kathalin

Ц

аззопп v'íik az Ew keg : germekeinek kezekbe adaíTawal , az \vraym altal

thettenek Illen \vegezefth, tliwdnya lllyk Nemay mathe wram altal, cha

lí y Iftwan wram altal, Es Kamony Ferencz wram altal, zambo Iftwan

wram altal wefprym warmege Vice ifpannya altal , Es Hernath Iftwan

wram altal, geredey Es chako Matthyas wram altal, kezeth Be adwan

adwyga аззопуот, es Rwfynth аззошот ferencz wram Es georgh wram

3eleftheyk Mind az ketth felj kezeth Be adwan thettenek Illicit wegezefth

hogy az Jewendew ky's аззоп harmadnapyan az Minemw fominaba saz fo

rint ba El wegezthek azt akkor thellieflegel Megh fyzethyk \vas\\arath

Mind Egy felj Mind Mas felj Egy Mafnak mencdßketh adnak mindcn akar

melj Newel Neweztheflek peor pattwar le заПуоп Es femmywe legen Az

Melj felj penyglen Ezt megy Nem allanaya az keresethen Maragion.

(P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.)

Stephanus Hernath Ego Fran Kamony Stephanus Zambo Mathias Czako

manu ppa Manu propria manuppria manuppria

Martin-) Irai'»

de thaap. m. p.
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1559.

APRIL» 22oICEN.

CXXXVII. HUSZAIN SZOLNOKI BEG KÖRLEVELE. ASSIGNATIÓJA FORSPONTRA.

Szolnokban.

Eredetije gróf Zicbjék levéltárában. Lemasolta Döbrentei Gabor 1836.

§' En kj vagok Im Jain bek jolnokj ezt adorn tnda,lokra hog chapj kri-lof-

•= nak egy rabjat tartottak volth Itt jolnakban melj melj raboth Ime fei {a-

i7

ü- barí i tot tarn, es ez en lewelem Mutato be Jaro Polgaroktol ifmeg vijakul-

sr

J- tem Azerth hagom es Parancholom hog mind falún alïun az hol

с

ßwkfeg tartja az rab ala kochit aggatok es az melj faluban akar varafon

Meglallanak az be Jaro byrak melle erzekcth aggatok hogy az raboth eriz-

zek incrth ha el jala jtjatok ez raboth tehath az fakchath raytatok we-

jjjk meg Jolnakbol 22 apr: 1559. Jegyx, A' pontozott hely, szakadt.

МАЛ S 13DIKÉN.

CXXXVIH. CSOLTAY PAL REGÉCZI TISZTTARTÓ, A' GARADXAI BmOHOZ.

Regécz várábdl, Abauj' gönczi járásában.

Eredetije Kassa levéltárában. Lemasoltatta Krieger Jánossal Döbrentei Gabor 1835.

Paulus Choltay Prouisor .f. Judici in Garadna Salutem et orane bonum.

llagvuin en te neked byro hogy ot mVndiarajl Santas hatwan kevvbewlre

лл'а!о Wgarath, egyebet ebbe femmy keppen ne mywelly. Vale. Datum e^

arce Rcgecz. 13. May Anno domini. 1559.

1559.

MAIL'S 13DIKÉM.

CXXXIX. CSOLTAY PAL REGÉCZI TISZTTARTÓ A* FORRAI B1RÓHOZ.

Regécz várából.

Eredetije Kassa levéltárában. Lemasoltatta Krieger Jánossal Döbrentei Gabor 1835.
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Paulus Choltay Prouifor f Judici in Forro. Salute et one bonu. Ha-

gyom en te nuked byro hog ot myndyraß. Santas hatwan kewbewlre wa-

lo Wgarat , Wram samara , egyebet ebbe femmy keppen ne mywelly . Va

le. Datum ее arce Regetz 13. May Ann domini . 1559.

MAJD8 16D1KÁN.

CSOLTAY PAL REGÉCZI TISZTTARTÓ , A' FORRAI BIRÓHOZ. CXL.

Vilmanybo"!, Abaiij' gönczi júrásúban.

Eredetije Kassa levéltárában az egyvelgesek kdzott. Leradsoltatta Krieger Ja'nossal

Oöbrentei Gabor 1835.

Paulus Chyultay f Judici de forro , Salutem , hagyom en te neked bogy

Ez lewel latwan ezennel hossam yeöy Ide \Vylmanban, Besedem wagyon

weled, Towabba had megh keoflegnek hogy Ezennel az wgarlasth el kez-

gyek, es Sanchy'onak hatwan keöbeolnek walo feöldeth, Ebben Egyebeth

ne tegy , Ez lewel keölth Wylmanban , 1 6 May Anno 1559.

JULIUS 12DIKÉN.

HEVESI BORNEMISSZA GYULAI VÁRNAGY ES KAPITÁNY, KASSÁHOZ. CXLÎ.

Gyula várából, Békésben.

Eredetije Kassa levéltárában 2150 szám alad, a* levelezetek között. Lemásolta

Döbren tei Gabor 1835.

Cximzete, kivul. Prudentibus ac Circumspectis dominis Mgrn Ciuium Judici et Ju-

ratis ciuibus Ciuilatis CafTouiens ac dominis et amicis obsuah1"''-

Prudentes et Circumfpecti domini et obffuaiimi Salutem et feruity mei

commeu . kerem kegyelmeteket mynth wnvnknak evv felfegenek kwlchos

warafaban lakozo hyweyth, ertem jludoni azt nylwan , hogy oth az ke-

gyelmetek \varafa bewes tharask es sakalos Golyob^'fal , ky nekwl en y'gen

sykes wagyok merth ez wy Bafa ew mel fewes hozzam akarattya my le
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gyen fenky nem twgya, kyth en ew felfegenekys hyrre altham , es ew

felfege ayanlottha , raagat hogy az warath aflele Golyobyfokal hamar walo

napon meglatogattija, de myg azt el hozzak hogy kyldene kegyelmetek

ez formakhoz kepe^lh kyth en keg . kyltem , hw$ wagy hwsonharom ez-

reth en fogadok Ifmeg ezen lewelera jereben hogy wagy azt akyt e\v

felfege kyld awagy az arrat akarya keg: kej wagyok meg adno Erre

wgyan Igen kerë keg: annalkwl ne hagyon keg: 1Леп tharchya meg keg:

datum ex Arce Gywla. 12. July Anno 1559.

Benedictas Вогпетузза de hewes

pfectus et Capitancus Gy'wlen.

l S 59.

AUGUSTUS 30DIKÁX.

CXLH. EGEB VÁROSA BIRÁJA 'S ESKÜTT POLGÁRAI , KASSÁIIOZ.

Egerból.

Eredetije Kassa levéltárában. Kijegyzette Döbrentel Gabor 1835. Leiuásolta Krie

ger János 1 837. Öuszeolvasta gróf Dessewífy József es S /.i dor Antal.

Czi'mzefe , kivül. Egregiis et prudentibus viris dofnis Judici et Juratis Ceterisq Ci

uibus ciuitatis CaíTouieníls domis nobis Temper bonoranit pr.

Egregiis doinis nobis hunorand , Salutem ac feruicioruq. noftroru commcn-

datione, ez my Atyank fiyanak gergel koowachnak az mynemw tdrwenye

wagón es lesen ty keg: eilen, az hw tanoynak walalTokot hy't jerent be

wotuk es kegnek Irwa az my warofonknak ello peechety allât kwltwk ky-

bül ty keg : mynden Igaflagat meg erthety . Towaba ty keget kerywk mynd

byzot wraynkat, hogy ha lehetfeges az hw torwenyet foka az wag hoo-

3W ödöre ne halasak, de mynd az altal az my'nt az my torwennek folaf-

fa muttatya wg legyen, es Igalfagaban ez my Atyankífyanak keg: legen

oltalina kyrt my ty keg: kesek leßwnk myndenkor solgalnunk, wr iften
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tarcha meg ty keg: mynden Jovval. Datum Agrie die 30 Augufti Anno

domini 1559. Judeg et Jurati Ceteriq Ciuittis Agriens. —

1559.

SZ. MÁIITON NAP ELÓTT TALÓ KEDDEN.

TJEbElTÉS.

VENDÉGHY BENEDEK ES BOZINKAY MATÉ KASSA KÜLDÖTTEI, TUDÓSÍT- CXLIII.

JÁK VÁKOSUKAT.

( Pozsonbdl.

Eredetije Kassa levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1835. Lemásolta Krie

ger János 1837. Összeolvaeta gróf Deseewily József, igazgató 's tiszteleti tag, es Szi-

dor Antal akad. professzor.

Cxímxete, kivul. Ti¿telendeo wraimnak caffay bironak es efkutteknek adaíTek ez

level.

Kofoneteonk es solgalattonk aialafla wtan , minket az wriften beghefegvel

hozot ide , keket is kyvannwk egeíTegben lenny iftennek engedelmebol , ty

kenek , azt irhattwk , hogy az torweny" igen folgaltatyk , es az wraino igen

fentteciafak egy inaft per non venienciaba kyk reía nem erkezttek ieoni ty

keket meg edyg fenky nem foleyttatta , myf ty ketek kepeben ma foleyt-

tattonk az perefleket, de az hiwattalokat amynt efmeriwk kelene ha iob

inodon volna nemelyk kywaltkepen az varmegie efpania es folgabirak

es efkwtty eilen, mert fe azok newe fe az ty ketek nevve nem neweztte-

tik meg az hiwattalban, pale, petere, mint annak kelene lenny, eehez

kepeft mondgiwk , hogy az twrocy varmegye efpanya is biray eilen vagyon

moflan it illien per, es azt ys femynek crttiwk lenny, azert ha ty, ketek

mely attiatok fiat fei kwldytek'adgiattok valamy informaciot crrol ty mint

eltetek ezelot es az hivattalba igy vagion irva pro pnvdenttybuf et circum-

fpectis indice ivratysq ciwibns civittf caffovienf, contra egregios et nobi-

les vicecomitë et iudlium comittus abawyvvarierí, chac igy vagion meg ir-

VEGTES R. И. ШАТОК. 21
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wa kyrol immar az mefterekia sollottok nekonis rola, bogy nichen meg

kereflelve fe az actorok fe az in caufam attractuiTok , nioftau ty keDek ,

tobet nem irhattonk, mert az t or v en meg ma kezdettek el folgalttatny ,

ez ideyg chac joleyttottak , iften tardía io egeflegben ty keket , mind fe-

ienkent, ez Jewel keült Pofonba fent Martun napelot valo keden 1559

Vendegy benedek es bozinkay Mate.

1560.

SZENT MARGIT A88ZON NAP n.i'ÎTT HÉTFÔN.

CXLIV. VINNAI BIRO ES ESKÜTTEK BIZONYÍTVÁNYA, ÁRVÁK ÖRÖKEROL,

Л i nnán, Ljig szobránczi járásában.

Eredetije Kassa levéltárában , ebben: Protocollum, Mandata Regnm et Missiles pri-

vatornm in paribus 1559—1560. Találta Döbrentei Gabor 1835 's leraásoltatta Krieger

Jánossal.

Poft reditu Vienna die prima Angnfti Anno l 5 6 0 En ky wagyok Vyn-

nay Byro lachys Georg, Mynd az evv efkwttywel egetemben tudny Illyk

Kozma Mal Vas iuchash dyak Hnnüda Pal, Gerda ¿uchach, demnm Andras

Bombât Peter Wanryk Adam Matok Tamas My'ko Iftwan Waife Andras Fo-

dor Georg ofwalt Л n tal v , Mynd ezekely egetemben ezek Mynd efkwttek -

My Adgy\vk Myndeneknek Tuttara az kynek Illyk hogy wolt ez harom

arwanaky az orojkay begyen ketto az ¿olc Simon Wargane Sophyanak es

az Malyk Nenne Ersen Jarto Myhalne Ilona ¡ az barmadyk Borbala Er$en

Jartone es annalkul wagyon It ket attyafiw. Azert ezek az attyafyak ke-

reftek az eorökeot oroskau ky Nekyk eoftul marat attyaktui es anoktvl

azert ot «rojkan lattak az polgarok teor\vent es ezeknek az arwaknak

hattak wolt hyteot az sölöert oroskan tj^zenharmad magawaly hogy roeg

efkugyeneky , azert az felöly meg mondot arwak es attyafyak ezt az teor-

went Nem Igazlottak ot oroskan es wettek Ide elönkben Wynnara mert
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Ide Jw az teorwen azert azt my Wyonnan meg luttuk es hat taño walot-

ta ezt hogy fenkye nem az eörök hanem az arwake azert az ky elte ha-

talmafoly elte az eöröket es hatalmaful tartotta azyrt my ezt az teörwent

meg lattuk lelkunk $erint es az arwaknak Itelluk az $ölöt azert ez az

törvven my raytunk meg nem aly hanem my tulünk mj'gen elfo ferfuzo

hogy aky nem igazollya hogy fogyanak egy felys Mafykys Nemes Wray-

mot es laflak meg az plebanos hazanal ytt Wynnan azert az mas fel ezt

nem igazlotta wolt hanem wette wolt nemes Wraymra azert az arwak

arrays re Juttek es aztys wartak de Rea nem Jwt az mas fei es nekunk

Tudomant töttek azer az eorök oweky fenky ezt eboly ky nem wehety

hanem ha ky hatalmafuly. Ez Zewel kelt Wynnan Sent Margyt A[]on Napy

eleot walo hot feu Anno dm 1560.

1360.

1. SEPTEMBER SDIKÁN,

2. DECEMBER 27DIKÉN.

RIEZEO FERENCZ VALLJA MAGÁT ADOSSA LEWIN MARBNAK BÉCSBEN CXLV.

LAKOZÓNAK.

Bécsben.

Eredetije a' posoni káptalan országos levéltárában. Lemásolta Kaszay József kápta-

lani jegyzó. Összeobasta Gyurikovics György levelezd tag, 1S35.

1.

En Mezeo Ferencz barathj wallom magamat adoifa Ez Tystelendo vram-

nakh LeAvin Marbnak beczben lakozonak Tysen magiar fomawal, killencz

ezert tyzen hatt frj;ntall , mely ^ 9016 8). — fogadok en Neky meg fi-

getny ^p: 10 §). Nemett penzell Ez Jewendéó ocnt mihall Napnak

wtthanna Egj hette minden ok wettetlen Es halladekh Es per patwar

nelk\v'l, kinek byzonsagara Es Ereflegere adom as En Petczetes lewele-

raett. adathot beczben adj 8. Septembr. Año 1560.

21*
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2.

En Me/e Ferencz barathj vvallom magamath adofsa ez tystelendo Wram-

nak Lewin marbnak beczben lakozonak Tystan Saz forintal niel Ij 100 f¡.

— Э). fogadok Nekj meg fizetny Nemett pinzel ,p. 10 §). Ez Jewondo

böytt kezepre, Mynden ok wetetlen Es halladek nekwll, Es per patwar

nekVí'II, kinek byzonsagara Es Erofsegere adom az en petczyetes lewele-

mett, adathotth beczbe ady 27. December Anno 1560.

1560.

82. KERE8ZT FELMAGASZTÁBA UTÁN KEDDEN.

CXLVI. MARINIT CLARA NÉHAI GESZTÏ LÁSZLÓNÉ, BÍRÓ ZAY FEREXCZHEZ.

Hajnácsktfn v. Ajnácskon Gomür vmegye serkei járásában.

Eredetije gróf Zay level turban. Lemásolta Makláry Ferencz 1837.

Cxt'mxete, kiv/il. Egregio Domino Francisco Zay, Domino ac Fratri mihi honoran-

do , atque consideratiffimo dentur. P. H.

Egregie domine ac frater mihi honorande. Salute, ас servit}" mei ppetnam

commendation!. The kegdet akaram ere emlekeztetnem , hogy ez el nnvlt

.

napokbanys Irtam vala kegnek, es Draskowych wramnak az en nvomo-

rwsagymrol, az mynt vagyok Gede \varabdl Janos Gyak my'a, mynd Jo-

bagiostol. The kegdet kerem, mynt attyamfyat, nehez newen ne wegye

kegmed, bogy ennyfter \vntatom kegdet Lewelem allai, mert nam egy

attyamfya sem león, ky walamy nyomorwsagomba mellettem tamad Igaf-

fagomba , ny'cnch myt tennem , hanem te kegnek kel konyorghenem . mert

ijamtalnn nyomorwfagba wagyok, mynd Jobbagyoftol , kyket egynehanßor

megh jcl entöltem te kegnek egynehanfjor, eg ennek eleotte walo lewelem-

beys , mynt dwlattya petco mynden tyi{tartoywal Jobagy'mot. Im egy hol-

napya nynchyen, hogy az Chyordat Janos Dy'ak el hay tata az Aynathkwy
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feoldrol, |}olgamnak okkret lewagata, hogy Draskwyt wramnak kónyor-

gottem levelembe, Irt Janos dyaknak feleolem, emberem coleo t igen ayan-

lotta magath , hogy myndenbol gondomot akarya wyfelny. The kegdet ke-

rem , az Iftenert ne hagy, leegy oltalmam, ßollyon Draskwyt györgy wram-

nakys. inert mynd el pw'jtytj'a Jobagymot. mostys azt mongya, hogy in-

kab akarya hogy puijta legyen — wgyan Pußtawa akarya tenny, hogy nem

myHt neky ne |]olgalnanak, chyak egy hywatalara bee ne meheflenek, vagy

Teorok myat, wagy egy'eb fyzetesek myat, azonnal dwlattya, — moftys

mentenek el Jobagym, myatta, kyknel jobak nem woltanak az h^'twan

falwba , — ha te kegmed mellettem nem tamad , nynch kyhcz byznom , —

ha kegy'k peteo Lewclct ir — semmy. inert ennek eleotte supplikaltatott

\vala Sarkozy mihal kyralnak, az Wcom Jojaga feleol, az enym feleol is,

peteo latiré fogatta, hogy nem bantatyu, lewelet irt Janos dyaknak, kep-

wt alas kcpcn, mas feleol megh megh irta, hogy byria wgy, mynt az

teobit. Quod sup est qm feliclflum valer opto ciuiid". datum ex Aynashkw,

feria tertia poft exaltationis fanctae Crucis anno 1560.

Marinit Clara, nehay Geíjty Lú {lone, —

1560.

OCTOBER 3DIKÁN.

HOMONNAI DRUGETH FERENCZ FOISPÁN ES DRUGETH GASPAR, LOSONCZI CXLVll.

BÁNFFY ANNÁHOZ, NAG1MIHÁLY1 PONGRÁTZ JÁNOSNÉHOZ.

Gerénybtfl , Ungban.

Eredetije gróf Szta'ray leveltarban. Kijegyzetle Föbrentei Gabor 1835. J-emásolta

Krieger János. Oiszeolvasta Scidor Antal praemonstrati rendbeli kir. professzor eg Ert-

ly János hites ü gyved 1836.

Cxt'mxete, kivríl. Generoíe dñc Anne Banfïy lolonczy Conforti Egregy Joänis Pon-

gratz de Nagj Myhaly etc.
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Meg Ertettek Jo A&onyom Az kegelmed lewelebel mywel hogy Nagy My

haly Gabriel Igen read sokoth kar thetelbel , es egyeb bosjw Allafbol ky'th

bizony Igen ban nn k, rea es gondolunk meg latthyia Azt, de Jol meg laf-

fa kegd ha meg waryok my az dolugra Yradat Nagjmyhaly Janoft Awagy

ne waryok. Mert Igyeld vrad Nagy Myhaly Janus therwenyel Akarya rea

kerefny Nagy Myhaly Gabrielth ez dolgokra, talam Ew thebbeth nyerne

benne, bogy nem mynt Igy venneyek meg Ray'tha. Azert kegyelmed Iría

nekenk ha rea varyok vradat Nagy Myhaly Janoft, Awagy ne waryok

Agy'ad thwttonkra mynekunk Iften tharchyou meg Jd A33onj:om Ex Pe-

ren 3 die octobr 1560.

Francis drwgeth de homôna f Comes

Et Cafpar fimilr druget de horaoña f

1560.

8Z. FbRENCZ NAI'JAN.

exLYIII. PRIXYI FEREXCZ LEKÖTI VÁROSÁT SZIKSZÓT FELESÉGÉNEK \AGVS.

BEBEK KATALIXÁXAK.

Kassán.

Eredetíje a' jászói convent országos levéltárában F. jegyzökönyrnek 23d. lapján.

Kikeresetten elejébe adta Döbrentei Gábornak Fedák Pal Tójegyzo. Lemásolta Zsimek.

Osszeolvasta B. Fischer. Kiadta hitelesen a' prépost es convent.

En Priny Ferencz ЛС Vallom ez en lewelemnekh altliala ezth hogy mykor

az wr iftennek oftora ez el multh Ideokbe en raytam Efleth wolna ky

myat felefegeiñel gyermekymel egyetemben fogragba eftem wala vgyan ak-

koron az en felefegem invaden rn;n haV;ith thwdny illik Arany mj?weth e

zewfth myweth draga kewveyth rwhayth es egyeb feele marhayath en mel-

lettem elwesthetthe wala melly nyomorwfagoth es karth artatlanul es by'n-

thelen jenwedeth en melletthem, annak okayrth hogy en azen jerelmes
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tarfomnak az eo nag Nyom,orwfaga es kaar jenywedefeerth kyth en mel-

lettem artathlanwl senwedeth halaadatlan ncm akartham lennem es hogy

halalom vtauys nem akarom hogy ezekerth karban maragyon myndenef-

theol fogwa ennek okajerth cz en lewelemnek serybe wallom es kewthem

az en felefegeomnek Syksoth az en warofomath ky wagyon wywarmegye-

ben Negy ezer foryntba Illyen mocldal hogy ha ennekem theortynnek hol-

tom zalogba lege nala az waras az felcwl meg Irth Sumaba hog lern az

«n fyaj'm iem penygh az en Attyam fyay addygh ez warafth eothewle

el ne weheflekh fe hozza ne Nywlhaffanakh mygh nem ez Negy ezer fo-

ryntoth az en felefegemnek meg Aggyak Ammykor penigh meg Aggak

ez Sumath tehat az en felefegemys tartozzek myn^) okh wetethlen myn-

garafth az eu fyaymnakh ez warafth megli erestheny Ennek bj'zonfagara

attham az en leAvelemeth mellyeth en kezemmel Irtham es pechetemmel

meg Efeoilytettem ez lewel keoth kalian 3enth ferenz Napyan Anno Dñi

1560. — Idem qui Supra manu^pia .

1560.

FOISPÁM ITÉbET CXL1X

A' KASSAIAK ES CZÉCZEY ÖRÖKÖS KÖZÖTT FOLYT ÜGYBEN.

Eredetije toredek«sen a' jászói orszagos levéltárban , a' 16. csomó 7d. száma alatt.

Végére van irva egy különben latinul felteft vallat&snak, mellyet több kassai polgár

es birtokos , kiknek neve mind magyar , eléadott. Az egész vallatás küldetett os/.tán

befejezése szerínt : una cuín ipsis liions adiudicalor. in margine superiori capite sigilli

iiostri consignatU et in specie remisais, Spect. Magcen Yfae daximus rescriben Datum

octavo die diei exequutionis praenotatae Anno Domini 1560. К/en Spect. Magcus neve

nines felina, de kellett lenni a' fóispánnak, mint felebb 1559b. Találta Jászón Dobren-

tei Gabor 1835. Lemásolta Zsimek Nep. Janos. Osszeolvasta B. Fischer Norbert 's ki-

adta hitelesen a' convent.

Hogh ha az kaflay wraym hethed ywen az megh m\vthathot gywmelch

kertheth es wethefth czeczey petherthol ythhon ne lethyben az az im;kcr
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ursag gywlefben wohh el foglalthak mel kertheth erek aron weth wolna

es az k a flay hazhoz byrth wolna Leo: czecze annakvthana azon terwyn

ygaffagal czecze pether wgh mynth hères es azth a kertheth engethyk wol

na az Caflayk feledy leftharnak. Avvagh hogh femmy kertheth ne foglal

thak wolna, merth czeczey Lenarthnak femmy nemew kerthe az kaflay

hatharon ne"m wolth azy'rth a/, czeczey Wram kerefethy Caffayak eilen

melthatluri wolna.

meo.

CL. PETNEHÁZI EMBEREK ÁLTAL ELKÔVETETT HATALMASKODÁS' LEIRÁSA.

Fethneháza, Szabolcs' dadai járásában.

Eredetijét Szabolcs vmegye levéltára mutatja, 2d. csomó, 5d. szám alatt, 1560. Le-

ma'solta Jászay Pal levelezô lag, 1837b. Februarius 6. Nagykállóban.

J56.0. 33ekel anntalnak kapitanfagaba pana;lotak volt hogi gulahazan

egi ember meg vetkezet volna es meg nein buntetik rolna 3ekel antal az

bj?rakot be hyuatnan nekiek erofen parancholuala begha feyekeíre es Jo—

Sagafra hog el menenek es meg kereffik azt az gulahazi embert az kyre

о neki panajlotak azert ezek ez gulahaziak egebet nem mertek tenny hogi

feyekre paranchol hanem kelnek fei cgi keuefen az ky othon volt benek

hog meg kerefnek azt az embert menek volt az karaczi falu vy'grol el

Isik volt ott harom petnyhazi legin az korchoman, ferenc vram Jobagi,

Jo halal iftuan disnos Balaf kokorofky 1аз1о, ott mondanak vala ember

hog ami gen valamy dardaf emberek menek petnyhaza fele, az karaji vton,

ezek az jemelek mynJaraft fel kelnin ott az korchoma hazra ez az Jo-

halal iftuan dysno'f balaf kokorofky laslo, mondanak Irtek vtana az befte

lelkeknek mert Jol tudom hogi kuruat kerefnek ot mynJaraft juro'ket az

karyokra tckergetik es sabliaokat ky vontak , vtanok futottanak az a Jo-
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•

halal iftuaii Hen soual Irtek cl chak en magam mind meg ölom az kur-

ua kereso befte lei k et, mykor el yrtik volna az gulahaziakat az kara$i

vton hog menek vol petnyhaza fele ot myndJarat raiok tamatanak ha-

talmaful meg ryattiak azt aky vtot niegen vol, Hen зона! haltok kurua

kerefb befte leket ot ahoz hoza hagigalnak az mynd Jarat az toby kozi-

be futot meg monga hog harom legin chak nem meg olte azon kozbe az

tobytis mynd el Iry azoknakis mond myri* Jarat houa mentek kurua ke-

•

refu elfe lelket , ezek ez gulahazayak mondanak , neky kerunk Jo attyam

fia hog meny dolgodra myketig bochaf bekeuel mert nem kuruat kerefunk

Ihon az hatalmaf pechety hatalmaf dolgaba Jaronk nem az kerefuk, ezel

ferait nem gondolual az a Johalal iftuan, az keteitul el valúan mynd Ja-

• *

rat vagnv kezdy ökot k>"t Ide kyt toua kergetet az gabona közbe benek

kit vert kit vagot k i tul dardât volt el, hogi latok vgi mond hogi femy

kcpen nem mekedhetunk meg tule by/on vg-xxmé hogi fokat kirtuk hog

el meiicn miketis bikiuet bochatfon de foha fern i kypen el nem mehetink

tule reyank tainada hatalmaful rut sy'tkokal jidot vot vagot benuket va

got, hanem akarok hog my meg fogiuk magunk oltalma de nem foghatok

meg hanem el salajtok az erdobe fútate ymeg az erdobol meg rey'ank fu

ta ott hat nag fok hcgef hagitto fakat vagdalt meg ifmeg rey'an tainada

hatalmaful ott hagigalny kezde az fakal egi ¿ekerceuel eget le vte benuk,

ferny kepen el nem mehetink tule hanem meg keletik fognuk magunk ol-

talmaba my'uel hog karasi foldon vola az dolog be vöuok karasba meg

tartatok az byroual vg mynt hatalmaft az ky myket el nem bochatot az

my Igaz vtunkon, ott az hatalmafnak jekel antalnak lot hiriuel valamy-

kipen hog ez dolog egi loi volna az legin az Johalal iftuat az kit my

meg tartatunk volt az kara;i biroual vy'tete be mert my karasbais ramen-

VEGYFS R. M. IRATOK. 22
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tuk volna az torn¡ñire valam it az tomin hozot volna aba Jartunk el, azirt

•

my nekuk meg vzene sekel antal hog ramenuk az türuiuire Tardaba my

reya mciitñk my neknnk tóruint ncm tôt hanem el bochatat Ibrani fere-

rencnek , vramnak , my akoris el voltuk volna az tomín de my erouel

nem vehetuk az hatalmaftul azirt az mongiuk hog o tamadot hatalmaful

my reank kit meg byzonytuk kegelmetek eldt hog az my feleletnnk Igaz

lijen.

I 3 6 i.

«ARLOS BOLDOO AKSZOXV NAP UTÁN LEGKÖZELEBBI PÉNTEKEN.

BÜKY MIHÁLY INGÓINAK OSSZEIRÁSA.

Eredetije a* csornai convent országos level taraban. Kikereste Pauer Zsigmond con

vent lectora 1837. Martins 6. Lemásolta Ceornán az eredetiról Döbrentei Gabor 1937.

October 19d. Öiszeolvasta Pauer Zsigmond , lector, es Leska Ka'roly hites conventual».

Anno dni 1 5 iT I

Regc-flum fup Res et Bona Egregy m\ Michlis Büky

Roka mal swba Ц Egy exOJllies sabia dömölcl'ky

Roka hath swba à Mas domolchky $abla paraît

Ne^lh swba { Egy fkarlat fek

Roka bor chynalt ff Het on kanna

Papión 4j Egy on palaczk

Weres sonegh 44 Egy tokba wy palaczk -ÜÍÍ

Fey'er sonegh « Hat on thai

Chotar egy lora valo i Harom aranyas fedel

Ezo^lh pahar | Keth maycz

Granath doman < Egy selem O

Granath felfo rwha | Keth tegheg nyl
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Egy were« kanycha o ъ\АЛ\ Aran görö Ц • • • *

Egy пеЛЬ kapa füveg U5pora

Taller L/i/j/f/j Mathyas kyral penze -fr

Selem ö J Aranyazoth ez ö^l gomb

Egy ez оЛ aranyazot erekleben Egy ez оЛЬоз — kes

aran Ljf Egy kewes teret ez оЛЬ

kalan ... * Ewt heyan harom jaz föller

Actum feria feçta icima роЛ ГоЛum vifitationis Bte fginis Marie

Coram Conventu Chorneñ.

*) Fennebi pontozott helyeken szetmállott a' papiros.

1561.

NAGYMIHÁLYI SJÍNDOR ESKÜJE, HOGY !•« FERDINÁNDHOZ NAGYMIHÁLY CLII.

VÁRÁVAL EGYEMBE HÍV LESZEN.

Eredetije gróf S/.ta'ray levéltárban. Talalta I835b. Döbrentei Gabor 'e m:íssát ve-

tette Krieger Jánossal , össze is olvasván.

Kiviil i'rva rea ez тат Juramentum Sandrini Bánffy de Nagy-Mihaly super illibate

servanda erga Kegem Ferdinanduni primura etiam quod Arcem Nagy-Mibaly Fidelitate

de Anno 1561. (Igy.)

Köveikc/.ut pedig késôbbi këz tevé fei: Alexander de Nagy-Mihály qua Frater na

ta major pro conserva t ione Aréis Nagy-Mihaly, alias Tina Yara dictae ubi cum Nobili-

bii.s inclusns fueraf , jurat pro Fidelitate Ferdinandi Imi Imperatoris et Regis Hungariae

de Anno 1561.

En NagmyhaJy fondor efkwjem az Eleo Iftenre es az tellyes sent harom-

fagra , hogy en vrunk ew felfegenek ferdynandus Magary kyralnak hy'w

lejek my'nd az my Warunkal nagmyhallal egetcmben . Mvnd az egeb Jam-

bor ygaz hywey ew felfegenek. es az attyafiaknak \valakyk. kyknek az

\varban moftan re^ek wagyon hy'w Lesek es ew tewlek az warat fem ty't-

kon fern ny'IwTan femmy okkal el nem ydegbenytem . fem el nem sakaj-

tom. Iften engem vgij fegellyen.

22"
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1561.

CLIII. DRUGETH FERENCZ FÓISPÁN, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ JÁNOSHOZ.

P¿NTEKEN.

Talán Enyiczkéró*! Sárosban vagy Abaujban.

Eredetije gróf Sztáray levéltárhan. Kijegyzette Döbrentei Gabor 1836. Lemáaolta

Krieger Janos. Oeszeolvasá S/.idor Antal praemonstrati rendb. kir. professzor es Ertly Já-

nos hites ügyvéd 1836.

Czimzete, kivül. Egregio domino Johanny Pongratz de Nagmyhaly etc. Amico no-

bis honorañ.

Egregie dne Amice nobis honorand, poft Salute et Nram Commendationë

En ki Erul yzenthem Avala, hogy En vgan gywlefth Ilirdetctc \\ala Ez

el mult 3ombatra, Azert hogy a gy'ulefth el vegeztek wolt, az wttan ken-

3eritetek az vice Ifpant, bogy Theorwenys lenne, E\v fern akaria wolt

mert nekyis meg montant wala hog chak gyules lenne, es addygh Soltak

neky, hogy Theorwenth vvlt, Erthem hogy kegdet Birfagon marajtotak

volna, Azert En fel hywatam wala Az vice Ifpant hozzam, es Eleget fed-

dem reja hogy mynden lagy i]onak nekyk enged , en monda hog fel kel

let volna kelni es leot volna ky ne theot volna Theoruent, Ezt Bizon

Banom hogy keg'let meg marajtotak de ezt a Birfagot az vice Ifpanon

kellene meg veniek, my'ert hogy Theoruent teott gyules vtan, ezt ne ta-

lauta keged ebeol En reyam velekedet, hogy En Thulem leot volna de

meg hy'gye kege(l hegy En chak gyüleft hyrdetem es az Ifpannakys vgy

attâ Eleyben, de ha Igy efet a keged dolga Byzony Banom, EanrT felic

eçopto EC Nenizke feria feçta Anno 1561.

Francis drwgeth de Homonna f Comes if

FEBRUARIUS 21DIKÉN.

CLIV. CSEMERI ZAY FERENCZ FÓKAPITÍNY, BÄNFFY SÁNDORHOZ, ES ÖDÖNFFY

FERENCZHEZ.
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Terebesi táborábdl.

Eredetije greif Sztáray levéltárban. Kijegyzette Döbrentei Gabor. Lemáeolta Krie

ger János. Osazeolvasta Szidor Antal prof, es Ertly János hites ügyvéd 1836.

Czfmsete, kivül. Egregio domino (andrino Banfy ac francifco ewdenfy de Nagy"

myhaly etc. dominig et amicis honorandis.

Egregy dni et amici obfuañdi poft falutc ac mej CommciT Towaba ty ke-

geteket kerem mynth wraimot baratimot es ew felfege kepebe azt hagyora

ty kegeteknek hogy ezentwl ez lewel lathwan ty kegetek , mynden $ere-

tekkel Ide fyetfegel jwietek az ew felfege hadaba merth maft j]wkfegh

ew felfegenek ¿olgalny egyebre ebben ty kegetek ne mywellyen valer

eas§) felr optamus ec caftris ad terebes poíltis 21 febrnary 1562.

%

Francifcus Zay de eherner Capitaneas fujpmus .

MÁJUS UniKKN.

ZAY FERENCZ, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ MÁTYÁSHOZ ES JÁNOSHOZ. CLV.

Ecsed melletti táburából.

Eredetije gróf Sztáray leve'ltárábaii. Kijegyzette Döbrentei Gabor. Lemásolta Krie

ger János. Osszeolvasta Szidor Antal praemonstrati rendb. kir. professzor es Ertly János

hites ügyvéd 's családi levéltárnok 1836.

Czímzele , kivül. Egregys dominis Mathie et Joanny Pongratz de N: Myhaly et

Dñis nobis honoraní.

Egregy dominy et amici nobis honorañ, Salutem et amicitie Commenda

tion, A my nemyw wyßa wonyas es haborwfagh eflet wolth kegymetek

kezet Es az Nagy Myhaly Urak kezet arrul kegyelmetek mynekewnk Ew

felfegetewl parancsolatoth hoj]ot wolt, hogy my az dolgoth thy kefttetek

terwyn jjermth el Igazytotwk wolna, ky mynd ez may napigh fern le-

hetett mert twggyatok azt, hogy my megh karachon eleoth Caflarol el

Jwttewnk, Es mynd az wlta fogwa Ew felflege dolgaban foglalatolTok

woltwnk annyira hogy meegh my magwnk dolga hop fern luthattwnk, de
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myml az altal , megh hattwk \volt my ty kteknek bogy addigh mynd egy

feel mynd mafyk bekewel legyen, kyke nem wgy leoth, merth Nagy My-

haly wraym mynd harmon panaftolkodanak , mywel hogy kegyelmetek ky-

nek lia jara mentetek , ky'nek Johagyth fogdoftatok £s az kyw шу weft es

megh fogtatok , annak felette ky'lemb ky'lemb hatalmafagot myweltek mynd

rntalan, ky'nek nem kellene lenny femmy ke.jpen, feo ke^pen moft mV^h

ewk £w felfege, es az ori^agh ßolgalatthyaban \\adnak, mynd my\veleonk

egyetemben foglalwan banem warnotok kellet wolna my tywlewnk az

Igaffagot, ammy kc^pen Ew felfliege megh parancholta \volth, mert felywnk

raytha hogy thy'k raytatok eflyk megh Immár az torch, Azerth Inthywk

tyteket Es haggywkes , hogy ez lewel lathwan mynd az kywmyweftli Es

mynd az teb Jobagokat el erei]etek annak felette, ez fele hatalomtwl megh

pewnnyetek, hanem waryatok az terwyntewl merth ha kywlemben lei]en,

megh hyggyetek, hogy Ew felfegenek megh Ir>:wk, hogy mynden habo-

rwnak thyk wottok az oka. Es Ew felffege keotelet, keöztetek thyk-

|]egtetek megh, Et Cum bys Eafd": felr valere opt anuís. Datum EC Ca-

ftris ad Echet Sitis 11 die May Anno 1562.

Francifcus Zay de Chômer etc.

1562.

JAK И! NAPJÁN.

CLVI. VRANCHICH ANTAL EGRI PÜSPÖK, HEVESI ES BORSODI FÓISPÁN, KASSÁHOZ.

Egerbdl.

Eredetije Kassa va'rosa leveltárában 2370. szain alatt a' levelezetek között. Találta

'e lemásolta Döbrentei Gabor 1835.

Czi'm-scti- , kivül. Prudentibus et Circumspectia Judi. Jurat. Ciuibusq. Ciuitatis

Caffouiens. 2 amicis nobie honorandis.

Prudentes, et Circumspecti amici nobis honorait Salute et ñri Commeñ

Ez el mult napokba irth wolth keg: az mi kapitanuknak az gyalog feleol
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hogi hazza Bochyatna, de myerth hogy megh az frignek ferny mogiat nem

twttwk , es hogi az my drabantink ky aratokual ky egmafual kywvvl for-

golotak, azert eokot tartoztattwk megh, molt pedig ennek ellotte Nyg

wagi eot Napal walamy kewes pinzt attunk uekyk , melyeknek hawok ha

ky tely'k haza Bochatywk, hogy pedyg . kegtek. illyen eo feolfege wig

hazanak enny fegytfegwl lettetek mys keoseonywk keg. Towaba nioltan-

fagal keztunk walamy eoreg ablakokat eoteot wagy hatot Chynaltattny

kiknek Chynaltatafara jeokeofeok wagiwnk eoweg ablak giarto nekwl,

Azert keriwk kgteket, mint Baratinkat hogi k \\lgitck alla az t'y eoweg

ablak gyartotokat mind Jaraft, ki minden jersamawal ewegel Bywen es

onnal kinek mukaiat es marhaiat Jol meg fwzetywk es kegyelmetektul

Jo Newen wesiwk feler valere vos optamus, Agrie in fefto d. Jacobi 1562.

Antonias Verantius Epus Agriens.

Comes perpetuus HewefieiT et Borfodieñ*.

OCTOBER 30DIKÁN.

VRANCHICH ANTAL PÜSPÖK 'SFjOISPÁlV, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ JÁNOS- CLVII.

HOZ ES MÁTYÁSHOZ.

Egerból.

Eredetije gróf Sztáray lovéhárhan. Kijegfzette Dobréntei Gabor, lema'soha Krie

ger János, 1836. Ósazeolvasta Szidor Antal professzor, es Knly Jánns hites ügyvéd.

Cxímsete, kivül. Egregys dominis Joanny et Malhiae Pongrach de Nagy Myhaiy

etc. Amicis Nobis honoranft.

Egregy ctñi Amici Nobis honorai!, Salutem et noftri Commend. Twttara

agyok ezth my kegyelmeteknek , hogy az Nagy Myhaly dezmath my fen-

kynek egyebnek nem adtwnk arendaban ez estendeoben, hancm chak ky-

¿elmeteknek az teob attyatokfyaywjal es az horwath Ferentzel my kapy-

tanwnkal egyetemben , Azerth walahonnan walamy bantafok wagyon fe
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leole, h V Jem kegyelmetek patronne az yo Jaghan, es kegyelmetek twgya,

myth kel rwla mywelny, ha penigh walaky mongya hogy mafnakjs attok,

megh techyk az Arrndatoriabol , de my wgyan ha türwjnben wolnankys,

uem mondhatwnk niafth; ha nem kegyelmeteknek wagyon adwa. Ingyen

ha törwenynnek kel rola lenny nem akaryok hogy egyebwth lygyen ben

ne törwjn , hanem my eleottwnk , wagy az my Vicarywfvvnk 3ekje , merth

e/ dezma dolga az my Egyhazy ßekewnketh yllethy. Mely okaerth ym

erthy kygyelmetek , myhez tarchak magokat. Iften tarcha meg kegyelme-

teketh. Agrie 30 octobris 1562

Anton ¡us Yerantius

Eppus Agrien Comes jptuus Hewefieu ас Borfodienf.

1565.

8ZENT GYÖRGY NAP UTÁN HÉTFÓN.

CLVIII. SOPRON VÁRMEGYE NEMESSÉGE , SZ. KIR. SOPRON VÁROSÁHOZ.

Ujkéren tartott torvényszékéból.

Eredctijc Sopron levéltarában, lad. XVIII. et 5. Fase. 1. Num. 18. Tabula ottan es

lemá&olta Döbrentei Gabor 1837. Ös,szeolvasta Schult/. Pal városi levéltarnok.

Czi'mxete, kiriil. Prndentibiis ac Circumfpect. Мадго Ciiiiu, Judici et Jurat. Ciuib.

Totiq. fenatui Ciuitt. fopronieñ Dñis et Amicis \obis honorañ.

Kew[]enethwnket es magwnk Ayanlafat Iriok .tek. ТЬолуаЬа Jwt wala

mjf Eleokbe kwlchar benedek , es monda ezt mi Eleottwnk, miwel hogj

farkan Antal wnekjek walami fomawal let wolna ados kjrwl Teftamen-

tomis let wolna , kit . tek . wmagatwk Njlwaban vlegh erth . keryek azert

.tek. mjnt Jo wraynkat es Attiankfialt hogy .Tek. az mj az Igaz .Tek.

az w Igaflagokat eleo \vegyek, es .Tek. \\-gy chelekedick az mjt az Igaz-

fagh mutât kjt Tekegyelmeteknek Mies megh |Jo 1 galwnk, Iften tarcha

meg . Tek . Datu In fede Nra Juchria Wy'ker feria fecunda poft feftïi geor-

gj 1563 Vniuerfitas Nobiliu Comittf Sopronien.
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1863.

SZENT IVAN NAP ELÔTT VASÁRNAP.

FOGOTT BIRÁK ITÉLETE NAGYMIHÁLYI PO.XGRÁCZ JÁNOSXAK JOBBÁGYA CLIX.

ELLEN VOLT PERBEN.

Nagymihalyban , Zemplinben.

Ercdetije gróf S/t.-íray leveltarban. Kikereste Ertly János családi levéltárnok. Le-

máeolta Krieger János. Osszeolvasta Szidor Antal kir. professzor es Ertly János 1836.

My kyk woltunk fogoth Emberek ez vytezlü nemes jemeljnek Nagy My-

c*

haly Janofnak az w Jobagya felülj neinynemw Tervene volth ez nemes

jemely eilen Wbryzy ferentz deak eilen my kyk woltunk ezek Pofa pe

ter kys roznagy es mako Janos 3emlyn varmegey efkuttek ket hazy Paly

nagy Borlobas fekeshazy es Cofa My'clos vgan fekeshazy es Az wytezlw

nagj mihaly matyas es nagy gergely Baranay agyuk ezt myndeneknek Tut-

tara ez my leuelunknek serjben hogy ez Janof wram Jobagyanak hlynny-

kynek kynek nene Bubennyk hrytz my elettunk Illen Teruene volth hogy

ferentz deyakoth hazànaly mordalyfaggaly Agyon wtette volth Buntelen ok

nekülj az Tanuknak vallafyth meg Ertvë Illen Teruent lattunk , hogy my-

velj Illen mordalyfagoth myvelth es hogy myvely ez fele gonoj Teue Em-

bernek bunteteffe az wrat Illety azerth Janos vramnak ez felülj meg mon-

doth hry'cz feyen Jojagan marath azzaly János jabad \л alamyth miuely wele.

Azert Janos wrdm my Elettunk Illen modon meg kegelmezeth mynd feye-

nek marhaynak hogy foha femmy okon fern articulas ¿erenth fern Egeb

modon Janos wram aloly elj ne megen es hogy ha ely akarna menny valamy

okon Janos wram my'nden Teruenekely ezen Teruenek terheleflevelj $a-

badon hozza nnlhafTon es hogy Tebe Soha Illen dolgoth ne Celekegyek ez

fêle genojt es hogy ferentz deak hus forintyg az w nomorufagaerth ha

meg mer efkünny nemes semelynely neg negj forintra paraît semelynely

VEOYES K. M. IRATOK. 23
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egy е6У forintra bus forintyg sabad meg efkenny Ennek Byzonfagara at-

tuk az my leuelunketh Janos wramnak pecetunk alath Ess leuely adattoth

nagymihalyban sen luán nap elet valo Vafarnap Anno 1.5.6.3.

(P.H.) (P.H.) (P.H.) (P.H.) (P.H.) (Р.Ы.) (P.H.)

1565.
NOVEMBER OIHKK.N.

JffElVEKEZORE IIÍVÓ.

HEGYKÓI MIKULICH MARK, SOPRON VÁROSÁIIOZ.

Hegykorol , Sopron megye liaban kivüli felstf járásában.

Eredetije Sz. kir. Sopron városa levéltárában lad. XXVIII. et СС. Fate. 1. Num.

25. Találta ott es massât vette DobrenteiGáb. 1837. Összeolvasta Schul/, Pal levéltárnok.

Czimzete , kir /it. Pradeu Circufpeclis dnis Mgro Cimn Jadici Senatoriq liber Ci-

uiu Sopronieh etc. dñis et Amicis meig obferuanditTimis.

Prüden et Circumfpectj diïi et Atnicj obfuau Salute et Seruitior. commen,

Adom .k. thwttara, hogy en az en leanyomath Sophiath, I^lennek fjer-

zefle es tdrwenye lerent, Attam az Nemes [îemelnek Chepregy Szabo Em-

renek, órók hazas tarfful, kynek menekezeyenek tyi]teffege fzolgaltatyk It

az en hazamnal, Szent Andras nap elótth walo wafarnap, az az ez ho-

nak Im l'/on nyolczadik партии, Azert kerem .k. mynt wraymath Baraty-

matli, .k. ez fellyul megh Irt napon It az en hazomnal az en leanyom

tysteflegebe , legyen Jelen, hogy az en (ínimem es tysteflTegem az . k . Je-

len letewel, az tob wraym Baratym es Attyaílyay kdzrftth óregbúllyen es

newekeggyek, kyth en .k. megh akarok Jówendóre polgalny, I^len tart-

tia megh, .k. mynden Jowal, Datu in Hegykw 9 9m bris 1563

Marcus mykulich de Hegy'kAv

CLXI PERXESZY FARRAS BABÓCSAI K.YPITÁNY TÖRÖKRABJAI DÍJAINAK

JEGYZÉKE.

Eredetije gróf Zichyék levéltárában Palotán. Lcmásolfa Döbrentei Gabor 1836.
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Anno Domini 1558.

Mykor Irnanak Enny Efjtendewben akkor chyazar es kyraly Ew feifege

attha En kezemben az Babochay Capytanfagoth Illyen okkal hogy walamy

Nyereflegh az wytezek althal eflyk Ith. Babochyan harmadath ky efnek

Ew felfege az ew kegelmeflegebewl mynd Ennekem Pernefjy ífarkafnak En-

getthe, kyrewl ew felfegenek leweleys wagyon nalam rola, ßerzewdefem-

ys wgy'an ezel wagyon es azal wette ez pu'Jthath fel , es wgy Jewttem

bele hogy ßerenchet kyferchek benne, kyrewl Iraflbmys wagyon,

Az Mynemew Rabokat az

Thekynthetes es Nagyfagos Bathory

Andras wra ez Idew alath

En thewlem elweth. ky'th az

Ew felfege kapjtanffaga alath

Nyerte esek azok.

Wgy'an Azon Eijtendeoben Egy Perwana Newew Therekem wala

kyth az Nagys Bathory Andras wrä el wen thewie ky harm ¡ala

ba Jwtoth wala Nekë mely therek adoth fr 80

Maiïïkoth wgyan azon ei]tendepben kynek Alya wolth newe

weth el thewlê, kj azys harmadaba efTct wala, mely Alya az

wrnak farczolth megh . -f 50

Harmadykoth wgyan azonke^e wetth el thewlem kj wgyan

harmadbl eflet wala ky hozoth az wrnak Egy nagj ijeonyegeth. . -f 50

1559..

Ebben ez e^tendeoben es megh Jwtha egy rabom kynek dely

Mwstafla wala Newe , mely Nem teltyefTegel harmadaba efleth wa

la hum" pynstjs fjzctthe wala Eretthe, kj althal IcngVd Ijlwu Па-

hafbvla megh ke[] pjnzbe . . . -f 800

23'
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Wgyan Azon Ej]tendeübe efmegh Jwtha egy Raboin kynck Aly

wayda wala Newe mely thercknek Az harmada kjwewlys attain

wala egynehany forynthoth. aztjs az wr el wewe, es inegh far-

czola marhaba es loba fi 900

Wgyan akkor egy derwys thereke" ллта!а, es kjt Math vas 3ol-

gajanak uda, melj therek farczolt \\ala meg fi 150

Efmegh egy Memy Newew Therekemet ada Nagj ferenchnek

farczolth wolth f 60

Egy 3egh men lo \\ani wala nyolchwa forynt arra wala, kjth therek

Mjhalj wyth wala fel, azys nala wagyon,

1562.

Egy pey men lowam wala kyth more geörgtewl fel ky'wltë

wala, ^p f 120

Ez Estendeobc ez wrnak Nagj ferencz wyth egy kek men lo-

wath ket jaz forynth arra wolth , wgyâ ezë eltendebe egj Mws-

tafl'a newew Raboth kjnek walthfagaba attak granathoth ... -f 50

1563.

Mykor Immar az Babochja wara az wr Jamara wolth Myklof

wramnak , adoth egy Bokor gem thollath . kyrewl menedeke \\agjon -f 60

Efmegh egj Aranyas nyerget -f" 50

Georgias indus ppria.

Debitum Condam Egregy Wolflgangy Pernef]y Erga 'S- et M. Domum

* • '

Comité Andrea de Bathor.

Eredetijebol ezt ugy látszik, mellyet eleje ezerint, Perneszy Farkas maga jegy/.ett

fel, György »leak másolta le, folytatá es 1563ban, irta rea latinul tartalmát. Kitet-

s/.¡k helóle,
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1. Hogy Perneszyt, Ferdinanddal egyezése jól feltii/.elte török foga'sra, 's árukból

jósza'gocskát szerze.

2. Adóssa'gát Pcrnes/.y nem fi /e t hetvén , Báthori abba törököket velt el. Tehát

3. Yalamint a' török által fogsn'gába ejfett magyar, áru volt Konstantinápolban, úgy

adiák vették Magyarorgzrfgon a' török rabokat, fobbjét nagy summával kiviíltatása fe-

jében , a' szegényét pcdig dologra fordi'tolták.

E' rabjegyzék mellett van még Palotán gr. Zichyek levéltárában korelkezó is, év-

s/.am nélkül:

Pernejy farkas Rabyayerth kezeflbwk Ezewk Mwfla Aganak Ejer -f

3arczolafa ezekcrth az Memy odabaífanak Ewt jaz ff Beflyak kezeflewk

Ifmegh Mwfa aga wj'th el Egj Thereketh kj mcgh 42 ^ асЫГ, äst Mwffa

agan kel kereßty Delj P57'ry Kapofly Ncgh jaz -f Kyth Mvvftapha Aga hi-

tyre Bochattak el , Kalmanczehjek AVyttjk el H\vfa}?n Aga Toth orjagy

\valamy Babokerth ados 90 f< Razak Aga Eg Raberth ados f 60 Safer Aga

Egy Skarlath Nereggel Pafayth odabaiTa, Egj Nereggel es Ket Afjtalra wa-

lo feyer 3ewnyeggel.

Perwananak, Megh adoflaga saz -f Hozzon kct patyolatoth Ket lytra

Bwla Selmeth Eregh Marhamanokat Warrottakath sepeketh az tebbyre 3ew-

nyegeth Paplanth Eregh feyer 3ewnvegeth sepeth Bagaryath Ewth weggel.

4. Tehát, szónyeg, nyereg, selyetnmú is jött török váltsa'ga' dijában.

APRIIJS SniKÁX.

JÁNOS ZSIGMOND VÁLASZTOTT KIRÄLY, BALASSA MELCHIORHOZ, !•« MA- cLXIJ.

XIMILIAN MAGYAR KIRÁLY KAPITÁXYÁHOZ.

Gyula Fejérvárrdl.

Eredetije Galantai Nagy Károly családi levclei között. Lema'solta Bnda'n Döbren-

tei Gabor 1837b;

Czimsefe , kivül. Magnifíco domino Melchiori Balada de Gyarmatt Capitaneo Sacre

Cefaree Maiejlatis Romanorum 2c nobis dilecto (P. II.)

Joannes secundas dei gratia electus Rex hungarie dalmatie Croatie ic

Magnifiée domine nobis dilecte, Ny'lwan wagyon kegyelmednel. hogy ez el

inult Pofony gyewles wegezefe í]erent az adonak fele az iny kezewnkbe
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kellene ßolgaltatny, kyreol nekewnk Maximilianus kiralys lewelcben em-

lekeozetet teßen. es femmy client nem tart benne, de ertyewk hogy wan-

nak nekyk az Romay chya^ar kapitany keozzewl , kik az ado be ßolgal-

tatafaba client t akarnak tartany, es meeg chy'ak az egy foryntotys nem

akarnak nekewnk malt az warmegyekbeol megadatny, kynek nem kelle

ne lenny, mert myes nem lehetewnk az my Igaz Jeowedelmewnk nekewl,

nemys kywannank femmy chyendefTeget meg haboritany, Akarywk azert

ny'Iwan meg erteny ha kegyelmed az Pofony gyewlefbe fjerzett adonak

megadafaba nekewnk ellent akarfz tartany Lwagy nem add meg ertenewnk

leweled es ezen my emberewnk altal , tuggywnk rea gondott wifelny »

- dat£ in ciuitate nra Alba Julia octaua die Aprilis Anno domini 1564-

Joannes Electus Rex in. p.

1564.

MAJUS 7l4KI N.

CLXIH. MAGÓCHY GASPAR EGRI FÓKAP1TÁNY, VÁRDAY ISTVÁXHOZ.

Eger varubiil.

Eredetije gróf /ii-liy levéltarban Palotán. Találta ottan es Icmásolla Dübrentei Ga

bor 1836.

Cztmxete, Ur ¡il. Magnifico domino Stephane Yarday de eatf ас domino et fratri

Minori obieruandiiTimo.

Magniñce domine et frater minor bonörande. Salute et Sernicy Commen-

dacione. keuanok az vr i-jlrntul keitnek minden iot io egciTeget, mind az

ked: attiañaiual es ajdnVükkal aniakkal egyetembe. Hirt kectnck egyebet

ne Irbatok hanem az Teoreökeok it igen forgodnak keoruleottë de ijlen

megh oltahnazot Túleók, Az HatAvany bekkel Eolwe veptë, valrig R\\—

tollywk Egyma^l lewelnek altal, Iinmar ne tudoin mi keowetkcózik bclole,

Tonaba, Im k allein k i az Dezmara Ez vetczleo Dcncz ЛапоД az en

jiolgamat, Azert kedet kerë mint io vramat Eczymet, hogy kd : oktafla,
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es vifellyen' gondotrea hogy fe en, fe ketek ne vallyunk kart benne, mert

az meeg tudatlan , tuggia ty ketek az mint el vegeztwk Georgy vrammal

es ketekkel. Erre kedet felette igen kerem hogy ked: vifellyen gondot

rea, P. V.M. opta feliciffimä valere optaron. Datu cç arce Agriens. 1 May.

1564.

Gafpar Magochy Capitaneg Sti^pr. Arcis Agrien.

3UNIUS 12DIKÉN.

KAPI MIKLÓS, KASSÁTÓL HÓHtíRT KÉB. CLXiv.

Kapiváratt , Sáros megye tapolyi járásában.

Eredetije Kassa levéltárában a1 levelezetek kü/ött. Találta otlan 's massât rette

üöbrentei Gabor 1835.

Czimxefe, kivul. Prudentibus Ac Circumspectis Judici et Jurat Ciuibus Ciuitat

Cafsa etc. dñis et Amicis observ.

Prudentes ас Circuinfpecti Dominj Amici obferuand" Salutcm et feruity

raei Comen. Ez el mult napokon az ini kekenj Jobaginktol az orüok negj

louât loptanak. meli louakat az Homonaj vrak Joj]agaban leltenek meg es

az oruotis meg fogtak. hallom hogj az kmetek varasaban vagion mojlan

hober ki terneny serint az Bines Embernek Erdeme serinth fifeth kerem

kîneteket mint Jo vraimat es Baratimat hogj ez Jeuende jent haromfag

Nap vtan valo kedden az mikor Az En folgaim es Jobagim erte mennek

kedden vagj seredan aggia kj kmetek hogj Ez feie gonos Embernek le-

gien meg buntetefzere az ti kmetek varafzaba Efmeg be vitetem Jo vala$t

varok kïnetektel Az vr i^le ti kiñteket Tartzia Jo Egeflegbe Dath In ka-

pj 12 die menfis Junj Anno Dominj 1565

Nicolaus kappi
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1565.

JULIUS filHKKN.

CLXV. LIPOLTI KECZER FERENCZ, KASSÁTÓL MESTERT (BAKÓT) KÉR.

Sztropkón, Zemplin sdkuti járásában.

Eredetijét Kassa levéharaban talalta 's massât vette Döbrentei Gabor 1835.

CzJmzete, kit- ¡il. Priidentibas et Circumspect» Doiîiis Jadici et Jurat is Ciuis C'iui

tatie Calla dfiis et Amicie Yicinis q. honödis.

Prudentes et circumfpectj domj Amici Yicini q. honordj Salutem eth Ser-

uicy mej Commendation hyßem hogy Thy kek ballotta hogy lent Peter

ßent Palj nap elewt walo kedre wyrathlan az cwthcm kether Janos Tram

hazat megj lopek ladeyat penzewelj eze^lh mywewelj elj wywek Jollehet

туш1уагаЛ vthannok volthanak emberynk es Ith fropkon meg fogtak azert

holnap Icjîen Terwenye vellywk vala aß hogj Barthfen Me^ert Talalunk

de nynchen kerem azzert kdket Mjnt Byzoth Vraynkat jomfedynkat hogy

Thy ktek Aggjalde Az Me-jlerth Az en kezeflegemre en knek kezcs le^ek keeth

ßaz foryntyg hogy Ifmet knek kezeben kyldem ezzelj Ijlen Tartfla meg kket

kewlth fropkon Julius Hewanak 5 Napvan Anno donj 1.5.6.5.

Ketcher ferenth lypolthj keze угаПа

SEPTEMBER

CLXVJ. ORMÁNI DEMETER, SÁROS MEGYE ALISPÁNJA, KASSA VÁROSÁHOZ.

Eperjesrdl.

Eredetijét Kassa levéharaban leite 2651 szám alatt a' levelezetek között 's leiná-

solta Döbrentei Gabor 1835.

Cxi'mxete, kivül. Prudentibus et Circumfpectis dominis Judici ac Juratis Ciuibus Ciuis

CaiTouiensia dominîs et Amicis obferuandiiTimis.

Salute ac feruitioru meorum Commendationem Towaba yo vraj;m ezth aka-

rö kegelmeteknek tuttara adnö hogy Júttón Jú az fwendi vrä lewele az

ilis felöl Ir mynd fvendi vrä finynd Zay ferencz hogy howa hamarab le
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het vittë vigik . Azîjrth yo vraim Wz gyorgy megy Irta Ennekem hogy

az kegyelmetek yofagabol cziák vagy feiet vittik el az Ilifnck Azyrth ke-

rë Intemis thw kegyelmeteket hogy kegyelmetek Mynd уагаЛ Jndichia az

maradikatis Bator kegyelmetek Egyeb ily"*fi NcvitelTô hanë cziak az liAet

es abrakot az kapu fam ferint az az mynden kapurul egy köböl li^let es

egy köböl zabot. De azt kegyelmetek fietfigel el vitefle leleffi kel penigh

v yuny az menyt ot le rakatnak velok rakiak oth le az myt le nem jed-

nek raknak azth vigik az taborba , az howa az ilys теЛег mongia oda

vygye az fegin Ember ijlë lygye kegyel metekel . Datu Ex eperies prima

die feptembs 1565 Demetrius Ormani Vice Comes Cottus Saaros

Mégis kerë kegyelmeteket hogy kemeteknek lygye gongia ria hamarfagal

ojia ne ly'gyek oka En az kegyelmetek fegyninek karoknak . Mcrth ha el

ne vifik niluä megy Birfagoltatö vketh merth az haragh cziak mynden

tiS vagiö az vraktul az folgaBirakval ofwe.

1565.

KERESZTJÁRÁSKOR MÁSODNAP CSÖTÖRTÖKÖN.

HASZNA PÉTER EGY UDVARHELYE ELADÁSÁT VALIJA TÖBB NEMES CLXVII.

ELÓTT, 'S LEVELÉT ERRÓL A' POZSONI KÁPTALANBA TESZI.

Eredetije a' pozsoni káptalan orgzagos levcltara jegyzokönyveben. Kikereste ottan

Gynrikovics György levelezó tag 'я nss/e is olvasta Kaszay József htte> jegyzö ¡iltal levett

massât 1835¿. Octob. 18d.

En ky wagyok Hajna Pether wallok egy wdwar helth Hayas Janosnak es

az ew felesegenek Kathalyn asonnak , Hajna Myklos leanyanak , Hajna

Myklosnak, az attya, Hajna Benedek wolth, Ha;na Benedeknck az felese-

ge anna ajouy wolth, es kathalyn ajony leanyanak, fyanak, Chr};styn ajon-

nak es Gergelnek es mynd az ew wthanna waloknak hayas Janosnak megh

maradekynak , az thelek melleth wallok thyzen negy hold foldeth , az ador-

ba negyedfel holdoth, nap keleth fclol, az hurgas selbe egy holdoth, nap

VKGVES R. И. ШАТОК. 24
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keleth felol penyghlen nagy wdwarnok hathara felol maffel holdoth , Ismegh

annak a labyan delrwl egy holdoth, az thelek melleth penjgh nap keleth

felol harmadfel holdoth , nap keleth felol kys Benedeke wagy'on mollette ,

follywl penyglen anda Pale. \Vgyan azon harmad fei holdnak az labyan ,

egy holdoth , Marczel Janose wagy'on mynd alol fewllywl mellette. Az alfo

adorban falw felwl harom holdoth , nap kelet felol mellette Marczel Imre-

he, nap emezethrwl penygh Marczel Pethere. Pok hcgye alath fei holdoth

az hathar melleth follywl. Az kys Berhesnek penyghlen az ky'th Hajna

Pether Byrna annak ismeghlcn feiet ehez penyglen halas луу/et, nadasat ,

erdeyeth, sasath, nadath, es mynden hozza thurtliozoyalh saz esthendeyg-

len wgy hogy hayas Janosnak semmy maradeka megh ne Bolygafsa se perrel

se semmywel az Hasna Pcther maradckyth, wala mellyk fei penygh ezt megh

Bonthana az 3erzeft, thahath заг forenth kothele, az wallaft ezek eloth az

nemes Zemelyek eloth thettwk. Wermes Balynth Bwdafalwarwl cskwth By-

ro. Oros Marthon, Balafsfalwarwl. Bwchwhazy Anthal, wgyan azon B\v-

chwhazarwl, Wercze thamas Bodofalwarwl , Koczys Mathyas wgyan azon Bo-

dofalwarwl , Lasko ambwrws nagy Mady , Karaczon Janos Hodof5; , Nagy

Ifthwan modor Barrwl. Ismeghlen Gyor Warmegyebwl Kemeny andras , Ke-

meny Muthyus Kys Bayczyak, Oros Gergel, wg)'an azon kys Bayczy. Ke-

gyelmetheket kerem en wermes Balynth hogy kegyelmetek ezt ez lewel wy-

woket megh hyggy'e merth my elottwnk wolth ez az wegezes ez follywl

megh mondoth nemes Semelyek eloth. Ez Lewel Adafsek Pofony Kapta-

lannak az en serelmes es tysthelendo wraymnak thwlaydon kezekben (P. H.)

KATAL1N SZOMIIATJÁN.

CLXVIÎI. MEMHET TIIYHAYA ES MAHMUD BÉG VÁCZI FÓHARML4CZADOSOK

NAGYSZOMBATHOZ.
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Váczról.

Eredetije Nszombat levéltára'ban. Kivalaszfolta Dobrentei Gábor. Massât vette Kai

ser József városi hites jegyzo, 1837. Junius 3d.

Czt'mzete , kiciil. Ez Lewel д dalle k az Nagyf¿ombathy Bironak, es mynd az Thób

ÍTe\v ffew Thanatz wraknak nekónk Ty¿(elendo wraynknak es baratinknak.

Küßönetönköt Irywk mynd fleyenkent Thy kegyelmeteknek mynt Jo Nagy-

{ombathi Thanacz wraynknak. Jol Thwgya Thy kegyelmetek hogy en az

kereskedö nepeknek megh thyak az leg kyflebykben folia femi bantafla-

ra nein woltonk, Sewtt a holott Lehetet myndenywt olthalorawul woltonk,

тоДап is es ennek wttanys raynden olllialoimval akaronk Lenni, es azt

akarywk jabad wttok legyen mynd ala Jônnj menni , azert Jo Thanacs

wraym emlekezhetyk Thy ktek- ennek elötöys Irthonk wala Thy knek hog

Irfa^oghi Mathe adoiTaga flelol, kywel az itt az cfafiar harminzyagyan adoifa

roaradot wala es az 3ydok Lôttenek wala kezelfek eretthe mynd egyglen

fem atta meg, Imar hogy az 3idok kezeiTek wolthanak mynd hazokat mar-

hayokat el adattam az chyafTar penzeyert megh onmagys mynd ffeleflegck

gyermekek kezelTeghen wadnak тоДан is, azert ennek elôtthe hogy Irtonk

л\Та!а Irfalöghi Mathe flclül , vgy Jelentethe wala megh thy ktek hogy my-

wel otthon nem wolna, az ugy Avolt az Jelentes is igaz wolt, de тоДlian

byzonwal megh értetwk . hogy Irfajoghi Mathe otthon wagy'on , es kerywk

thy kket Thowaba walo baratfagonkert hogy Igaz Thorwyn Cerent, mert thy

ktek hyljwk , hogy Igaz thdrwyn wagy'on, eleghcteiTenek megh imar az 3y-

dok wele, mert akoron az Sy'dok wele Jamborol chelekedenek wele hogy ke-

zeifek merenek eretthe Lcnnj az wttanys hogy az kochyt Lowa-jlol es mar-

ЬаЛо! Thólem megh sabadeytak byzon az ys ko {oat wolna ha megh ghon-

dolna de my azt cheleketwk az Thy kcgyelmetek baratfaghaert es az fok

Jambor kerefkedó nepekert , Azert Joyón ala az my hy'tonkre myt flel , mert

24*
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my az Sydokwal is byronk , nem hagywk hatalmafkodni , Lara az chyaifar

penzet az my hyttonkre keeti]az Loo Thereh penzt reya byznak, nem mer-

ne azert az my hytdnknek hynnj es ala Jonny, es hozza megh mojlan az

myt megh hozhat, az Thóby bolys mynden Joot chelekeflonk wele Thy

keert, Towa ez шоЛаш Thórwenyet wgyan Thy reatok byztuk mynt Jo

Thanas wraynkra, inert Jol Thwgya Thy k. тоЛаш Idóben ал 3ydok oda

Thdrwynre nem mernek, es ha walamit Thy ktek my reank byzand ky Ty-

teket Ide ala oly dolgotok wagon, myndebdl fegliedfeghet ayanlywk Thy

keek- Jo walast Avaronk Thy ktwl- datum Vatii Sabbatto ante katharine

1565 Watzon Memhet Thyliaya es Mamut bek az hatalmas Cfalïar wttan

flew flew harmiczadoflbk.

1566.

FKIIKI 'Allies 11lllKr\.

CLX1X. POZSO.V VÁRMEGYÉBEN TARTATOTT BÛNTETÔ TORVÉXYSZÉKNEK ITÉ-

LETE, GYILKOSSÁG tJGYÉREN.

Eredetijér^l hitelesen levett másolata van a' pozsoni káptalannál , Cups. 7. Pate. 6.

Nro. 17. alad. Tala I ta ottan Döbrentei Gabor 1836. Majue 31(L ¡Massât vettc Kaszav Jó-

zsef káptalani hites jegy/-ô.

Anno Dñi 1566. die 11. Mensig Februar, fnciiiin, et celebratnm est Judicium inter

Egregios Dominos Mag'istruin Georgiam de Olgya Prothonotarinm Dñi Judiéis Ciiriae

etc. ab una, ас Michaelem Farkas de Bosse partibus ab altera ratione Interfectionis Agi-

lis Gaili 5a''0 l"'r nos Infrascriptos Diios Nobiles ad id per Michaelem Farkas convócalos,

videlicet Anthonium de Naghwath Judlium Coraitatus Posoniensie, Gaspar de Thnrd ,

Leonarduni Amade de WarUon , Sigisinundum de Bwchan, Joannem Literatuni de Felsew

Zthwbycza, Blasium de Seither, Nicolaum de Erdewhegh , Deraetrium Papy de Ke/.y-

holcz, Sebastianum de Arokhath , et Gregorium Thewrek de Bory , Propositiones, et Al-

legationes ab utraque parte simili modo per omnia sunt factae, propositae, et allegatae,

quemadmodum in Sede Judria Coftus fuerunt , et prout Literae Citator. eoniincnt. Tan

dem processiinus ad examinan , et inquireü. testes infrascriptos. Itaque

Primut Testis Gaspar Merey, Juratns et examinatns fassus est, hogh mykoron a

Korompa kes dezmayat megh wetthek vvolna, olgyay Mefter, Spacxay Mar-

thon, Kemendyek ew wele Eggyeterabe kerthe wolna Emre deakoth, es
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gal deakotli , hogh az dezmalafth, Bohonyczon kezdenek el, merth az 3e-

gensegh kenyergeth wolna neky, hogh Ideyen Be hordhathnak Marhayo-

kath , es az Wetheshez kejewlhethnenek , Amazok rea felelthek wolna az

dezmalafra es hogh el kezdettek wolna az dezmath o;uiilalav es Irnva, de

hogh Enirc deak arczol Chaptha az Forth ew nein latta wolna, Emre deak

lowara Ht wolna, es el menth wolna, az ew solgayath Merey Gasparetys

I minar Igen werthek wolna, es hogh ew oda menth wolna ew nem latta

wolna sein Matthyas Ispanth , sem Mutt vas deakoth , hanem fcl ora imvhva,

Awagh maydan nagyob Idew mwlwa, Azonkewzbe Jewtthek wolna Be

Matthyas Ispan, es Matthyas deak de nem az wczarol Jewttek wolna Be az

hazba, hanem az wdwarrol az Faytha felewl Jewttenek wolna Be ЗаЫуа-

yok fel kewthwe, es az Pwskara rea wonwan az gemeth, gal deakoth

Sydnya kezdettek wolna Besthye, kwrwafíyanak ez okaerth hogh az ew

Wrok Jobbagyath werthek wolna , gal deak mondotta wolna hogh ewtheth

ne sydnayak , merth nem ew inyelthe wolna, hanem az ky mywelthe wol

na, dolgara menth wolna, Annal Jnkab Syttok , es fenyegettek wolna, gal

deak mellewle Pwskayath Ragatta wolna, ezt lathwan ew Merey Gaspar le

rhendezetette, es Intette wolna, hogh semyth ne Indetanna, Amazokra for-

dolwan Megys sydogatta wolna Ewketh, es, Intette wolna ewket, hogh

dolgokra mennenek, Wroknak, es Magoknak karth es Bwth ne jerzenne-

nek , merth ebbewl Ember halal tewrtennek , Aztes mondotta wolna Mat

thyas deaknak, hogh az Botthal wgh Ithneye Agyon hogh megh halna, ha

dolgara nem mennc , Annak Azt mondotta wolna , hogh maftan nem cw

jolgaya wolna, es az okaerth azt raytha nem mywelne, Ew Azt mondotta

wolna neky hogh wagh wolna ew $olgaya, wagh nem de megh mywelne,

hogh haboronak oka ne lenne, 031011 gal deakal az ew haza fele Indoltanak
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vvolna, panajolkodoth wolna gal deak, hogh mynemew dolgot mywelne-

nek Ray'tha, es hogh Hallasara mennc , de ha Bekewel nem lennenek , el

nenr jenywedneye nekyk, ew hazanal le fekewth wolna, gal deak wysja

mcnth wolna, Annak wtonna ñera twdnaya, mynth Jarthak wolna, de mynd

az Farkas My liai Jobagy, es mynd az ew Jobagy а/Л mondottak wolna, hogh

gal deak abban Bynthelen wolthwolna, merth gal deak feddetthe wolna Em-

rc deakoth, hogh az «egeny Emberth werthe wolna, hanem azth mondotta

wolna, hogh wenncye megh az mywel Tharthoznek , es lenne Bekesseges

Thewle, es hogh Matthyas Ispan kyaltott wolna az Byronak, hogh fei kei

ne, es lenne megh az myt Wrok hagyoth wolna, mert maftan wolna Ideye

ew ez dologban tewbbet nem thwdna.

Secuudus Test is Michael Somogy Servitor Domini Martini de Spacza, ibidem in Pos-

scssione Spacza commorans Juratus, et examinatus fagsns est, hogh domlorol Jewtte-

nek Wolna Bohonyczra dezmalny az Byro Hazanal megh jallottanak wolna,

Mattyas deak, es Matthyas Ispan Jewttenek wolna oda ¿allafokra, es Mat

thyas deak az Merey Gaspar Sakatthyanak Itette wolna az Pwskath Agya-

hoz, Imre deak kerdette wolna az Byrot my wolna az oka, hogh be hor-

dottak wolna az dezmath , Azt mondottak wolna, hogh Wrok hatta wolna,

mert ew nekyk karos wolt wolna, mondotta wolna Emre deak nekyk,

hogh hath ember az eltemesebe Efkwncnek megh Ray'tha, hogh thewrwe-

nyek wolth wolna, es mennenek el wele, Amazok penvg megh nem Akar-

tanak wolna Eskewdny Ray'tha, es Azon kewzbe Jwthot wolna egh Kry-

san Neweo Ember, az Azt mondotta wolna, hogh Thewrwenyek wolth

wolna, Imre deak hazzuttat mondotta wolna, Kry'san Ismegh wy'ssa mon

dotta wolna , es Imre deak Arczol chaptha wolna, gal deak az ew tarfaywal

fedette wolna Emre deakoth, hogh Azth ne myweine, merth maskeppenys
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incgh lehethne, Imre deak ezen ;negh haragwth xvnlnu, lowara fewl lit

wolna, es dolgara menth wolna, hanem az \vthbol solgayath wyssa kywl-

dettc wolna, es megh hatta wolna, hogh ha dezmalnanak welek lenue. Az

By'ro hazathol az ellcn Bely soinjedhoz menthenek Avolna, Merey Gasparys

oda Jvvthot wolna, Az segensegetys Begywltettek wolna, Irtak , es jamlal-

thak wolna, Az dezmath, azon kevvzbe Matth}:as deak, es Matthyas Ispan,

feghwcrekkel, es PwskaVokal Az hazba Be Jewttenck wolna, gal deakoth

Sydnya Bestye, Arólo, Kwrwaffy'anak kezdettek wolna, hogh ew Wrok

Jobbagyat werthek wolna, ezt halwan Merey Gaspar kewzthek el chygetthe

луо!па, Az Traft, es jamlalafth, mj'koron el wegeztck wolna, \Vy53a Is-

mcgh az By'ro hazahoz menthenek wolna, Merey Gaspar gal deakoth ha-

i

romzer Izbe hywatta wolna, Ezen kewzbe, Mattyas deak J\vtot wolna, es

ezt mondotta wolna, hogh gal deak az ew Thwrbayarol az lakathot el lop-

tha wolna, mondotta wolna neky, hogh ne kereskedneyek , merth nem Jol

Jarna, inert nem loptha wolna gal deak az lakathot el, merth gal deak-

nak wolna penze ky'n lakathot wehet line, az harmadyk hywasbol mykor

wy33a Jewth wolna gal deak, az Byro hazahoz, niondotta wolna Mattyas

deaknak, hogh ha meg5;s azt mondannaya, hogh ew Besthj'e Kwrwafly wol

na , Matthyas deak azt felclthe \\ ulna , hogh megys Azonth mondannaA'a ,

gal deak Arczol Chaptha, Istegbe estenek wolna, gal deak my'nd feghwe-

refthewl az fewldhez chaptha wolna, es mondotta wolna, hogh azt mywcl-

hethne Ray'tha az myth Akarna, de nem mywelneye, ezt lathwan az B}:ro

k y f\vthamoth wolna, es hogh az nepeth fewl k\"altotta Avolna, Kochora cs

Barchyk az ket ember Jwtottak wolna, gal deakoth Isteken kapthak wol

na azon kewzbe Matthyas Ispan y's Jwthot wolna, 031011 wgyan Azonok kc-

zebe wagdalthak лло!па, CAV Somogy Myhal hogh segeteny akartha wolna,
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az Byro hathol megh ragatta wolna, es niegli arm segethette wolna, mcrth

ew nekyes ákaryath waghtak wolna, gal deak ad wdwarra fwthamoth

wolna, wtanna mykoron ky menth wolna Imar akoron gal deak el eseth

wolna, kerthe wolna hogh myndeneketh megh kevvethne, es hogh papoth

hozathna , es hogh az pap myhelen el Jwthot wolna, ottan megh holth wol

na , cx.tiics mongya Somogy Myhal hogh az Farkas Myhal Ispannya Altai

akartha lewnny kettjerys de gal deak nem hatta wolna, es hogh Matthyas

deakthol el wetthe wolna az Pwskath , es fewldhez Itette wolna.

Terliut Testig Nicolaos Zakach Servitor Gaspar. Merey , Juratiis, et Examínalas

est , fasiui est per omnia modo simili sicuti Testis praecedeng Michael Somogy , CZt

hozza tewen , hogh ew gal deaknak az sabjayath kezeben atta wolna, de

semmyth nein mywelhethet wolna wele, mcrth linar sebes wolth wolna.

Thowabba hogh Barczykoth megh fogthak wolna, es mas nap az Wrahaza-

hoz wytthek wolna megh Jewen mondotta wolna Barczyknak , hogh az

Arwlo myre mywelthe wolna ezt mondotta wolna, hogh az myth wrok

hagyoth wolna , Annak megh kclleth wolna lenny.

Quartal , Qui/tins , Sextut, et Septimut Testes. Providi Paulus Kraychy, Seba

stianas Heryan , Stephanus similiter Heryan , et Joannes Synko Jobagiones Domini Gas-

pari Merey, in Bohonycz commorantes , Jurati, et examinât! fa&si snnt uniformiter ,

Mykoron az dezmasok kewzeth , es az Ispanok kewzeth az ejwewejes megh

eseth wolna, Emre deak megh haragwth wolna, es lowara fewl lit wolna,

es Sombathba menth wolna, ezek ezt lathwan feltenek hogh az dezmalas

el halladna, menthenck Merey Wramhoz, es Ewthet kerthek hogh Ala Jew-

ne gal deakhoz, kerne hogh ne hadna el az dezmalafth, hanem had jam-

lalnaya megh Merey Wram Ala Jewth wolna, es kerthe wolna gal deakoth,

hogh az dezmalaft ne hadnaya, Amaz megh mywelthe wolna, Merey Gas

par kerthere hogh megh samlaltha wolna az dezmath. Azon kewzbe hogh
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ky Jewth wolna gal (leak az Wczara, Matthyas Farkas Myhal Ispannya

azt mondotta wolna gal deaknak Befthye, kwrwafly. Immar ky Iztetek

Spaczarolys de megli ma Innethys ky kergethlek , az halal mynth es hogh

eseth , Abban semyth nem Thwdnak.

Octavia Jacobus Berthkowycz , Nonus Joannes Awgwstbynowycz , Decimus Adam

Awgwstynowycz , Undécimas Michael Bereczko, Duodecimus Matthyas Alexkowycz >

Tredécimas Georgias Derdwlla, Quatuordecimus Petrus Ilrony, Quindécimas Yincentias

Prwhaczowycz Coloni praefati Gaspari Merey in eadem Bohonycz Commorantes, Jurat!,

et examinât! fassi sunt, de Morte galli literati nihil scire.

Prima Sententга ezt nyerth , hogh az Citatioban ys .rnegh \vagyon az

Comifsio az Byzonsagok es raegh wallottak hogh az Ispan mondotta es

kyaltotta, hogh annak mostan wolna Ideye az my t Wrok megh hagyoth \\ol-

na hogh megh lenne es az Byro Macze Palowycz Nahoreth kyaltot wolna,

ez okokerth Farkas Myhalnak harmad magawal wagy'on hythy sibi simili-

bus in facie loci Bohonycz Thy'zen Ewted napra egh oolga Byro es Egh

Efkewth Afsefsor elewth Az Bohonyczy Byruhazanal, ezen hogh gal dea-

koth az ew hyrewel Akarattyawal es Hagyomasawal megh nem Ewlthek ,

es hogh az By'roys az ew Akarattyabol es Hagyomasabol Nahoreth nem ky

altot, ha peny'gh megh nem eskcjyk Condemnatus.

Secunda Sentential, Matthyas Ispan, Matthyas deak, Kwthera alias Kwd-

lathy myerth hogh ezekel sewkthenek Ewnen magok Bynefse tettek ma-

gokath, az Byzonsagok es azt wallyak, hogh ezek garazdalkottanak es ewk

Attanak okoth az haborsagnak es az ew kezek my'ath holth megh gal deak,

ez okokerth az orsag el wegezet Articulosa jerenth Proscriptusok.

Tertia Sententia Barchyk Monyowycz myerth hogh Tharsa wolth Kw-

thorawal es eggyewth kapthak gal deakoth Isteken es az ew kezekben wag-

dallhak , es Ewltek megh Barczyknak es wagyon az ew Sententiaya tewr-

VEGYES R. M. 1K.VTOK. 25
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wcn'vc inyiith az fellyewl megh mondoth haromnak , de wgh hogh az Actor

az or$agh Thewrwenye serenth myndenykre kylemb kylemb semelyekkel

Eskwggyek feyekre harmad harmad magawal.
%

Quarta Sent cut in Myerth hogh az Byro Macze Palowycz az Ispan 3awa-

ra Nahoreth kyaltot , es Myhalth Hatholth megh wagatta neghwened maga

wal walo hythy wagyon sibi similibus, hogh ew conos jandekba, sem Na

horeth nem kyaltot, sem penj'gh Myhalth gonoj jandekaba megh nem kap-

tha, wgyan azon Bohonyczon Eskewggyek az fellvewl megh mondoth Thy-

zen Ewted napon, hoi penygh megh nem Eskewsyk, Wgyan azon Senten-

tia mynth az tewbb>'nek. Farkas Myhal az Barczyk dolgath es rea walo

Sententiayath Appellala pro eotum. Wgyan azon Farkas Myhal az Byro Ju-

ramentomath y's Macze Palowyczeth Appellala pro eotum. Wgyan azon Far

kas Myhal az tewb dologba Semmyth nem Appellal. Thowabba az evvnen

Juramenthomath es Acceptallya, Wgyan azon Farkas Myhal my'erth az hogh

az 3olgak proscriptusok semmy kewzyth es dolgath nem atth):a hozzayok.

Olgy'ay Mefther Wram Az Farkas Myhal Juramentomath omnino Appcllalya

hogh ew Farkas Myhal wgh Efkwggyek az mynth Olgyay Mefther az Cita-

tioba az ew Actioyath fondaltha , de az Citatio lewel my eletthewnk nein

wolth, es my azt nem latthwk, hanem Olgyay Mefther az Warmegye No-

\

tariufsanal mongya wala hogh wolna. Ezt sem kel el feledny hogh az fe-

lelethkoron az In Can sain Attractus az Byzonsagokath prohibealta, et poft

latam Sentcntiam prohibuit. Corcordat cnm Original! Michael literatas Lyndwend.

Júralas Notarius C'omUatus Posoniensis ad fidem euain manu ppria.

1566.

NAGTPENTBKEN.

CLXX. PER LESZÁLLITÁS, v. EGYEZÉS FOGOTT BIRÁK ELÓTT,

Nagyjókán, Posón megye posoni járásában.
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Ered et ije a' posoni káptalanban С. 10. F. 3. Nго 5. alatt. Kijegyzette Döbrentei

Gábor 1836. Lemásolta Kas/.ay Jo/.sef káptalani hites jegyzo.

Az inyiiemed pere Es Tedruenye Wolt Gal Janosnak Farkas Janossal Es Az

Eó fiayual Ezer Edt szaz hatuan Edt Esztendcigh elcet, E/ may napon Tud-

ny Illyk nagy pinteken in Possessione Nagy Jolka le szalletottak , Ну Ok

Alatli, hogy Walamellyk feel Aszt fel Inditna szasz forynton Maraggyon , Es

A my nemo Ember halal kösztök Eset Wolt Farkas Benedektöl , Waykay

Kelemennek , Aztes Ez may nap Weghesztek El, feie dy'anak Ez may napon

meg Attak, Es Az feiet Pinkedfd napyara hattak. Efztis Illyen Ok Alat,

hogy Walamellyk feel Afztes fei Inditana Szaz forinton maraggyon. Waykay

Janosnak Ismeg mincmö Harogya Wolt, Nagy Peterre, Afztis my'nd Jora

Weghefztek. Ezeknek Szerzedy Ezek Ez Szemylyek Woltanak. Illyes Ift-

uan de Illyes Hazarol, Gergely Deak Nagy Magyary, Bosnyak Marko Ma-

gyarbeelredl , Bertaly Peter Nagy Jolkay, Betlen Gergely Wgyan Azon Nagy

Jokay , Czenkey Benedek Chenkeredl , Matj'us Mathe Kys Jolkarnl , Provi-

dus Nyred Jacab, Illyeshazarul , Providus Gal Miklos Wyhelyredl, Molnar

Benedek Vyhelyredl Byro. 1566.

AZ ELÉBBIHEZ TARTOZÓ. A' káptalanban С. 7. F. 11. Nro 24. Az my-

nemew dolog ez Ig Erthe megy K: hogy az Waykay Janos Acthy'a wolth az

Waykay Kelemenek az ky megy holth es az dolgoth addek el nem wegez-

hettek kwlwmben haue. Illyen okkal hogy az mynemew perre wolth az En

Attyamnak Farkas Janosnak gai Janofsal azt En megy Engetthem merth az

Gal Janos fya onokaya wolth az Waykay Janosnak es nem akarta hogy en

azwtan megenth Perellyek wele Azerth az ember dy wthwcn forenth de yl-

ly'en okkal : hogy az Per le sali y on , es Annak kwtele f : 200. walaky In-

dejrthya. Immar az fel Perefsek Waykay Janos Por Wy'hely ez fellel fyay fe-

lewl Mathias es Georg felewl , es Attyafyay felewl es az Gai Janos fya Ger

25*
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gwl Nemes ember kys Jolkay es felel hogy w ys Nem Indeythyb az Perth

az mynemew Pere wolth az en Actyamwal Farkas Janofsal Gal Janosnak.

Immar Ennekem felelnek es waliiak meaedeketh Farkas Benedeknek, es

Nagy Peternek Nemes embernek Nagy Jolkayak ez es Eny's wallora hogy

nein Indeythom az Perth es felelek bathiam felewl Farkas Isthwan felewl , es

Atthyamíyay felewl.

1360.

KERE8ZTELÓ SZ. IÁNOS SZÜLETKSK NAPJÁN.

HADITëRVElVYSZÉK' ITEbETE.

Ungváratt.

Eredetije gr. Sztáray levéltárban. Kijegyzette Döbrentei Gabor. Lema'solta Krieget

János. Osszeolvasta Szidor Antal praemonstrati k. professzor es Ertly János levéltárnok.

En Wekey ferentz, Chajarnak Ew ffelfeghenek liady Byraya Es Capitan-

nya Myndeneknek az kyk ez En lewelemeth lattyak adom emlekewzethre,

hog mykor jenth János Baptiza sywletefe Innepc napy'an , En yth Ong-

warth az Ew ffewfeghe Thaboraba az En jokafom jewrynth Efkywth

Ifpanokwal, Es egyeb tewrwj;ntudo Nemes jemelyewkkel Tabory Ther-

wenyewknek meglathafara le ylthem wolna, Jewwe elewegbe Pongratz

Nagy Myhalyi János Es ada elewnkbe elewjer Eg kewthel leweleth Mel

ke\vtel lewel kewlth wolth yth ongwárth Ez^. Ew felfeghe Thaboraba ,

gywmelth otho Bodok ajjon nap wtban walo thetbertheken . Mas lewe

leth efmegh ada be elewnkbe, itelth leweleth, mel lewel kewlth wolth

yth ongwárth jenth Vrban Papa napján . Mel lewelnek mogjra folyafa azth

tarthanaya hogy fok io Byzonlagh altal. Naghmyhal waraba, az o warban

az Nehay Sobrantzy János konhaya heleth , ky'n az idesbyk E>vndenffy

fferentz hatalmafwl walo Epywletewth tewth wolna az kewthel lewel зе-

rynth Naghmyhaly Pongratz Janofnak itelthewk wolna. E melleth wgj'an

azon Pongratz János ezth mondvan , hogy ez meg megmondoth idesbyk Ewn
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denñy flerentz nem hogy ez Therwenek az Ewnnen maga kewthele $ew-

rynth Engedne, de mynd Ez may Napyklan az megitelth konha heleth

hatalmafwl az kewthelnek terhe ellcn nala tarthanaya mochan fern akar-

naya meg Bochatany kybewl kywana my Thewlywnk terwynth az kew-

thel lewelnek mogya es terhe jerynth . Ezth meg halvvan wyjonth az meg

raondoth idefbyk Ewndenfly fierencz oda Be elewnkbe Erfewk wramnak

wg mynth Chajarnak Ew flelfeghenek heltartovanak Eg leweleth wyite-

lethrewl walo parancholattyath, mellyeth my Nagy TyjtefTegwel Elewnkbe

wetthywnk es mcgohvaJlok Mykor az Erfewk wram leweleth mynth

wrwnkoth meg Erthewtthewk wolna . Wyjonnan ez kethfTel kewzewth wa

lo Therwenth mynd eleythywl. ifogwa ez may Napyglan wegyk meglat-

thok wolna az Ewnnenmagok kewthel lewelewk jerynth Jo igaflagnak

meglathafa $erynth. mynth hog ez ffwlywl meg mondoth idefbyk Ewn»

denffy flerentz, az Ewnnen maga sabad akarattya serynth walo kewthel

nek rea es magara wethelenek az itelth Jewel mogya scrvatk nem Enghe-

devvth de fewthynkabb hatalmafwl ellenne alloth. Mykeppen MajlUan is

ellene al , az Ежеллт flbrynthnak ffyzetefe terhen marastaltok marasttyok is

Ez my Therwenywnkkel az kewthel lewelnek ereyewel Thowaba mynth

hog ez keth ffel kewzewth walo Pewr, yg, Ewnnenmagok sabad akarat-

tyok serynth walo kewthel reayok wethele alath wagion . Mykeppen az

kewthel lewel nylwaban meg mutattya. az my Therwenywnk Ennel Tho-

wab nem Buchathattya. — Mel dolognak Emlckewzetyre es ErewíTeghere

Attok ez my levvelywnketh , meg Erewflethwe chymeres Pewchethywnkel

es kezem irafawal, Ez lewel kewlth Ongwarth ez felywl meg irth senth Já-

nos Baptijla sylethefe Innepenek napyan. Anno dominiMillefimo Quingen-

tefimo Secagefimo fecto (P. H.) Fran Wekey manu ppa
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1567.
JIUIS 18DIKÁN.

GYÓR VÁROSA NAGYSZOMBATHOZ.

Eredetije Nagyszombat levéltáraban. Kijcgyzette ottan Döbrentei Gabor 183G. Le-

raásolta Kaiser József városi hites jegyzó, 1837.

Cxt'mzeíe, kivñl. Prudenlibus ac Circumfpeclis dñis Jndici Jnratisq Civibus, Civita-

tis Tyrnavieií Dominii et Amicii nobis obferuandi (Tunis.

Prudentes ac Circumfpecti dominj et Amici nobis obferuandi, sainte et ob-

fequj no^lri commeñ: Akarok kegteknek tvvthara adnunk mynt Jo 3om-

jydynknak mywel hog Jewt wala az my Semylewnk eleybé аи my Polgar

tarfwnk Kalmar Balas es panasolkodik mynekewnk hog onnayd az kegme-

tek warofabol fenyegethe wolna kazdagh Janos meg thartaflal az meg holt

Kalmar Farkasnak adoifagayrth, mell Jewel сth az my Semylywnk elenth

ys megh olwa^hattwnk . Azyrthen my thy kegteket kyry4vk hog hy'wa-

fa kegtek elew azt az kazdag Janojlh es fegye meg kegtek rola hog igen

ne íyeflen herthelenkedny mert meg adofla fern thetthe, hanem ha my-

ЛУС! adoíT az my Polgar tharfwnk, awagh adoff wolthys, Jewy'en ide, es

meg elygythethyck wele igaffagos theorvvj'nnyel , addyg ne iryon eflfele

kyfebfvges dolgokat ide In reliquu eafdem do quam feline valere cnpimus .

Data Jauriny 18 July anno 1567. Thomas Safar, Judex Caeterique Jurati

Gives Civitatis Jaurien.

1567.
AUGUSTUS 10DIKÉN.

CLXXIII. KORNIS DORA NÁSZRUHÁJA.

Eredetije gr. Zichyek levéltárában Palotán. Találta ottan c'a massât vette Döbren-

tci Gabor 1836. Aug.

A mené marhat wekey ferenc adot kornis doraual Golopi gafparnewal Arul

walo legiftrum 1567.

Egi arany lanczot eöreget kyben wagony jaz arany forint Mas kys arany
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lanczot kyn arany fy'gw wagon draga kwekel Tyzenhet arany gwrw ky-

ben kwek wadnak Egy pechetes eoreg arany gwrv ky az anyays wolt

Nocz aranyas kupa mj?nd fedelestvvl Egy Brechen dyw knpa Tyz ezwft

kalan Egy ezwft fo tarto Egy eôreg parta ew aranyas Egy korda

modon walo parta ew Egy wyfelw parta ew Egy eöreg aranyas Ezwft

ny'akba wetw mynd bonchok wal egetembe Egy ezwft aranyas kary-

ka, Egy ezwft aranyas hangar Egy ezwftes Aranyas sably'a; Egy

Ezwftes aranyas hegefter Egy ezwft aranyas Sarkanthw fyw Egy

Embere walo ezwft aranyas kapoch nyoch Ket eöreg ezwft pohar, Egy

kychyn ezwft pohar Egy wont aranyheog fwba ; Egy neft fwba ky-

nek kamoka afele Egy kamoka kvntws kyuek tafota az aly'a Egy gra-

nat keönteös ; Egy Skarlat keönteös Egy rwhanak walo zwd kamoka

Mas rwhanak walo weres kamoka Harmad rwhanak walo dwpla Tafota

Ket weres kamoka Soknya; Egy с h em e le t jokny'a Egy tafota jok-

ny'a; Egy felfeo rwha fkarlat Egy weres kamoka dolmany kyn ara

nyas gombok wanak Egy aran5;as barfon paplan ; Egy eöreg swneg

Hitrom kezep jeöneg; Ket b o fco r gern toi keötet Egy bokor darw

toi keötet, Egy Sywegbe walo gern toi keötet; Ket aran3;as fektw

__ я

Ket gwngeös homlok eleö; Ket eüreg geöngeös fedel, Ket geöngeös Ele-

kwtw fwj Ket geöngös Ingwal, Geöngeös hy'meg (az az himek) Ing

walak; Eleö keöteök; lepedeok. Abrojok, Parna hayak, kezkeneök,

Parnak, Ezeket meg nem samoltam Egy Irot hynto seker, Negy je-

keres lo 3az arany forynt, 3az forynt арго Pinz Egy fei falw ky-

nek weche newe wy warmegebe ky jaz hetwen wt forintba wolt Rwakan

egy Jobbagot ky saz foryntba wolt zalogba ef .

Fraií Wekej manu
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Atta az wttâ 1567 1° Äug: It tarkanba Egy ezweft aranyas pary-

kat Egy rwhaba walo ezweft kapochot aranyoft nyg kethes Egy ezweft

haozart ket aranyas kwppat (P. H.) 1 8) Fräz Wekej manu .jpa.

Jegyz. Wekey Ferencz, Komis Dorât nyilván mint ntyjafiját nevelte, 'e annak

anyjáról maradottjail is vele adta. Igy az atyjáról , sarkantyiit. Vagy magyar asszony

tánczban talán visclt ? Eléjd asszonyruhák kozó'tt dolmány veres karaukából, aüvegbe va

lu gern, daru toll. Irott (festett) hiato, akkor! Figyelmet érdemel ez ax akkori oltözet-

re ne'zve. L. Magyarazatok ¿s Jegyseiek.

l S 67.

SEPTEMBER 29DIKÉN.

Simándrdl.

CLXXIV. HESZON TEMESYÁRI PASA ZAY FERENCZHEZ.

Eredetije gr. Zay levéltárban. Lemásolta Makláry Ferencz, hites ügyvéd 1837.

Cxt'mzete, kivül. Magnifico domino Frañ. Zay de Chyerner Capitaneo ac Consiliar.

Sacratmi Romanor. Celar, ac Regie Maiestat, dño et amico nolis honorando. (A1 pecsé-

ten ez olvasható : — — son : pasa temes : vari).

Magnifiée dñe et amice nobis horan, ful uto et am i ti tí e n t re summum com

men. az nagyflagod rabyath az Ratj Iwant Temefvarra k u ítem, kereffe meg

az Wrath, Im eny's röwyd nap haza megyek, es nagflnak wagy a szaz tal-

lerth, aAvagy aRatzot meg kwldem. az en kegyelmes Wram, a hatalmas Thy'a-

par majl'an nekem atta laß Lukachyoth, arokhatty Löryncheth, es Jenöy ne-

met kapytant, azert N. lafibn, hogy az [Jegyen rabok labadwlyanak, de

kerem megys, hogy N. Paranchyollyon Bornemyf]f}a Imrenek, hogy az en

Rabaymat , nagy ambru-fl , nagy Jano^l kwlgie be. Im enys az gyermeket

kw kwldem , es Lefan myklo^lys kwgye be ke : vele, felic. dat. ex Sy'mand.

29 die Septembres 1567. Temesvary Hepon Faifa.

1567.

OCTOBER 21DIKÉN.

ТЕШЕТЕЗКЕ HITÓ.

CLXXV. ZBÍNI ILONA, GUTI ORSZÁG KRISTÓF ÖZVEGYE, NAGYSZOMBATHOZ.
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Csejtérdl, Nyitra' vágujhelyi ¡anís;'» bau.

Eredetije Nszombat levéltarában. Találta ott es leinásolta Döbrentei Gabor 1836.

Cztttixete , kirlil. Prudentibus ac Circuniípectis dñis Judici et Jnratis Ciuibus Ciui-

tatis Tyrnauiensis Amicis et Yicinis honoranrt.

Prudentes et Circnmfpecti dñi et Amici Nobis honorandi Salute et Nostri

commend alione. My'crth hogj Az Wr ¡Леп illjen Nagj keferwfegel latoga-

ta Megh hogy elottwnk vvalo Jaroth kj \ve\ve ez wilagbol es az trJlnck

el takarafanak Avalo Napoth hattuk mjnd jenth Nap wtan walo л\аГагиа-

poth az az Novembernek mafodik Napiath Azerth kerijek kegmeteketh

mjnth 3om$ed \vrwnkath hogj kegtek az Nap legien Jelen ith tfeiten az

temetefen Ifinegh kegnek mjnden baratfagal Megh halallyok I^ien tartfia

Megh kcgteketh Jo egeiïegbe Datu ec tfeite 2 1 Octobr 1567

Helena Zrini Relicta Spt. ac Mag. quond dñi

Chtophori Orsagh De Gwth, Corn ¡lis f

1567.
KAIIÁCSIIN Kl.l'ÍTT KICDDEN.

SPÁCZAI MÁRTON7 NÁDORI HIVATAL HELYETTESE, TUNYOR JÁNOS

NSZOMBATI BIRÓNAK.

Spáczáról , Pozson vmegye pozsoni járásában. Cl.xxvi.

Eredetije Nagyszombat leveltá'raban. Kijegyzette Döbrentei Giibor 1836. Lemrfgolta

Kaiser Jó/.sef , 1837.

Cxt'mzefe, kiviil. Ez lewel adassek Twnyor Janoínak Nag S/ombaiy Byronak Nekem

Jo Wramnak Barathoinnak kezeben. P. lí.

Köf]önetheraetth es |]olgalathomatth Iroin kiñednek, mij'iit Wramnak Ba-

ratomnak, Im mondgia az en Jobbagiom Tronfych andres Spaczay, l»og\'

pombatban jiartho I U wan ados woltth neky ketth forynthal, es az az ;{y-

artho iЛ\van mynd felefegestol meghj holtth \vulna, Amy morhaya pedygh

woltth, azt mynd kiïïed \vette wolna hozza , azert kerein kiñedét, hogj;

kiñed elégyche megh az en Jobbagijomat az ketth forynthrol, mert Testa-

mentomaban ys meg hatta . IЛеи tarcha meghj kmedet . Költ ez leuel

VKGVKS R. M. 1IIATOK. 26



202 1568.

Spaczarol karachdn elöt walo kedden 1567. ejtendoben. — Martinas de

Spacza, vicegerens officy Palatinalis. —

1568.

JAM AllU'S 1 ('ill IK AN.

IJRSZÉHLÉRE HITÓ.

CLXXVH. ZRINI ILONA, ORSZÁG KRISTÓF ÖZVEGYE, NAGYSZOMBATHOZ.

s

Csejtéról , Nyitrában.

Eredetije Nszombat leveltdrában. Találta olían es massât rette Döbrentei Gabor

1836. Jimias lOrf.

Cximzete, kiviil. Egregys Dominis Judici et Jurai Ciuibus Ciuitatis Tyrnauiens.

AmicU ac Yicinis observ. (P. H.)

Egregy domini Amici ac Vicini nobis obferuand. Salntem et mi cömend.

Ez yöwco senth fabyan Sebeftein Nap van , az az Bodogh .1330117 hawanak.

20. Napyan, az my Modri Polgarynkal wgyan öth Mod ron lesen walamy

teorwynywnk, k. kerywk ezerth mynth yo wraynkoth Baratynkoth es jom-

Sydynkoth, hogy .k. azra az Napra kegyelmetek kлvzzewl keeth attyafy-

ath kyk thewrwyn twdok wolnanak, oda Modorra kwldene, teob Nemes

Semylek kwzyben, kyketh elbyttwnk, kyth. k. ha megy mywely .k. na-

gy'ob barathfaggal es jomsydfaggal megy akarywk halalny, wr i-jlen tartlya

megy .k. Datü ec Cheite 16 Januar 1568

Helena Zryny. S. et M. dni Comitis Chrijlophor Orjagb lu^cur Rel.

1568.

FK.111U ARH'S

CLXXVIII. BAKSAI ANNA VALLOMÁSA BERZKVICZY HENRIK SÁROS MEGYEI SZOLGA

BIRÓ ES ROSKOVÁNYI KÁLMÁN ESKÜTT ELÓTT.

Roskoványban , Sáros vmegye frisó tárczai járásában.

Eredetijét Abauj vmegye leveltára mutatja. Találta ott es lemásolta Döbrentei Ga

bor 1835. Novemberben.
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My berzewyczey henricns faros warmegie ßolgabyraya es Rofkowany kal-

man efhkwth wallywk azt hogj hoza my elönkbe Gergelflalway Georg Ba-

çay annasjonth az nehay Rofkowany Antal felefhegeth baçay Ambrws lya-

nyath es hythy [Jery'nt ezt vallya hog az eo Emlekezetyre Jol twgya hog

Mynthj)enten az kjf] ßeget egieb nem byrta Mynthßenty ferencznel, errol

my adwuk byzonfjagot, kezewnk ira jawal es petzctewnk alat. Válete,

Datum In Rojkowan 19 die Februar Anno dni 1568

(P.H.)(P. H.) la) Henricus Berzewyczey et Colomanus Rofkowany man ppa.

1568.
OCTOBER GDIKAN.

SZANCSAK MAHMUTH BIÍG, ESZTF.RGOMI HELYTARTÓ, ZAY FERENCZHEZ. CLXXix.

Eredetîje gr. Zay leveltnrban. Leniaaolta ¡Maklary Ferencz lutes iigyved. C/im/.cte

leezakadt. A' pontozott helyek pedig olvaühatlanok.

My 3anchak Mahmuth Begh, az hatalmas Thörük Chajarnak few helythar-

thoya Esthergamban, kejenethemnek wthanna, — azt akaram thwtthodra

adnoni, hogy az mely három rabokérth az amhad Begh az ky oth fogwa wolt,

kezes wolth, 1m az egyknek az ew farcholafath fern agathwl fel kwldethwk,

ky'nek mujtaf wolth newe, azon Beg f]olgaya, kynek 400 forinth wolth

farcholafa , lowal es egy'eb murhawal egy:ethemben, azérth kerlek az en ba-

rathfagomérth , az Chyefnieo Bafanak oth ne legien banthafa, es az thöby-

nekvs, hamarwalo nap fel kwlgywk az ew walchagokath, es az mvth kwld-

hethnek, ym megh y'rthwk; egy lowath fekewel, es pokrothawal, skarlath

nyergewel , egy fathorth 1 2 parchyawal , egy bonchokoth , cgy bukor gem

thollath , egy eny az ew farcholafa, az myth .

Ezeket amhad Beg Thörök orfjagbwl k withe ennekem fel fern agathwl, hogy

k: ekképen thuthokra agyam . Ez lewel költh Ejthergamban , octobcrnek

6. napian Anno 1568.

26*
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1569.
SZKNT MÁTYÁS NAP l TAN VAS MINAI'.

CLXXX. ZARASZIL JÁNOSXÉ VERES MIHÁLYNÉNAK.

Eperjesroj.

Erodetije Kassa levéltárában a/, egyvelgesek között, számatlaniíl. Talalfa ottan es

massât vette Döbrentei Gabor 1835 , Novemb. 1</.

Iv/. leuel adattaíTek Veros Myhalnenek CalTay Polgar aflonnak nekein bizodalmas

tijtelendeó aflonyomnak tulajdon kezebe.

Keoseonethemeth ez jolgalatomath Irom te kegi mynth en tystelendeo af-

fonyomnak Az at va Ijienteol az eo fzenth fyaerth keuanom te keg: myn-

ilen Jo egeflfegeth Az Yr iAennek legien hala meg ni\"i.s Jo egeffegben ua-

gyunk Touabba az en Irafom te keg: femmy nein egieb ha ez napokban az

mely dayka az fiaczkamath fel tartotta vala ment Ь oda Callara Im az va

ras solgaja az JanoAul Izente bogy meg fogtak azerth tudom bogy te keg.

ertene bogy az eleottis az vetekbe efeth volt es ky is vefleoztek voltb Azerth

Immar azt gondolta bogy el fcletkeztek rula es my'helt be month az varal'ba

myngyartb megh fogtak valamy ruhaijkaya es ladaya volt ott es azerth

megyen volth oda merth Itt egy Jambor akarya vala el venny' Merth my-

olta Itt ez Yarafon lakoth es en nalam lakoth tijteflegben es Jamborul la-

koth, Azerth kerem az i-flenerth is ty keg: hogy te keg: legien fegetfeguel

nekye kyt keg: enis eoreokke meg solgalok , Miklos Deaknenakis akarok

vala Irnya, de Im azt ertem hogy nyntzcn ott hon, Azerth kerem te keg:

mint bizodalmas aflbnyomath hogy keg: kery'e eotetjs az en fzomual hogy

keg : ne hadgia az Vr i^lenerth is egy nehany aflbnyokath keryen te keg :

talam az Vr i-jlenre tekintue .... Jot tejnek vele. Barbely Demeterne is

keg: jolgalatiath Irja te keg: kery mynth bizodalmas affonvath hogy keg:

barbely Benedcknenck mongia ¿olgalattiuth es kery te keg: w f/auaual bogy

\v keg. Is legien segetfeg az mybeol lebet mynt kegeuel egyetembe. Az



1569. 205

Vr i^lenerth is kerem te keg: hogy keg: legien ezekben Jo gondvifeleoye

Az Vr 1'Деп tarcza meg keg: nagy Jo egeffegben. Ez leuel keolt Epperi-

efen Sent Mathias Nap vtan valo Yafarnap Anno dñi 1569.

Zarajil Janofne.

1569.
PÜNKÖST SZOMBATJÁN.

MISKOLCZ VÁROSA JEGYZÓKONYVÉNEK KEZDETE. CLXXXI.

Kivnlasztotta Döbrentei Gabor 1835. Massât vetto Novák Istv.-ín , leleszi convent

kierdemult föjegy/.öjc. Összeol vasta Vosics Ferencz Miskolcz városa hites aljegyzóje 1836-

• Anno Domini 1569, Sabbatto Pciitccojleii,

Gyüngyöfi |]abo Garparnak kütöttö kys kalmar ferencz mynd a ket ßö- Wik lap.

löyett az debreczeny kadas mihal adoflaga, ky telwen nolcz 3az jîwues

araba ky tejen -f : 96.

Ebey KjliKi valtotta meg az f}abo ferenczne kö lyukat sent miklofi do-

moko^lol P -f 7 (]ayat []olgalattyaual lelt l'en jell vgy hog ha az arnak va-

laha kerelnek Erette az o Penf]e eine venen hanë fei teryen ez lött P\vn-

kofd iiapvâ . 5 d i e J u l y

Wynarafi Matyas dyak ky Eperyefen lachyk Ellen[]y es Tyltya az Ma-

tyas pap f]ölött ky'tt mojla Berthaloin dyak byr.

Vgyä Ezen Matyas dyak Ellenfi az Palant aülött a inellyct a ßolgay'a

Pohlott Görg eil adott wolt baña Andrafnak aggyk myg ez raafikott a ky

гаоЛа ke(]enel vagyon byrya a wagy ei adhattya . '

Böy'ti Dorko az meg holt Pallo Benedek leanva ky пюЛа Payfgarto 3dik lap.

Imreh felejlege Tyltya es ellenßy' az Babonybercz ßolött kytt byr Tot An-

talnc, ö|]röl marattul.

Po-jlridie Gregor Pape: Her Gyorg'ne Sophy aíTon tesen illen valla Д

es köte^l Sandor Benedcknek hog a mell 50 ftal ados wolt neky es meg



206 1569.

né fi/ette , ktittö ii beteg wogy ßülött neky illen ok alat hog a |]ölött her

Gorg'ne meg myeltefle, de ha Sent Phylep Sent Jacab napra hçr Gorg'ne

az meg Irt adoiïagott meg né fizetthettne , tehat ky menyenek, es meg be-

czwllyek a ßölött, es a mytt Err, abbä Sandor benedeke legyen a ßölö,

ha penyg Tobet Er, a fely'tt fell Terycze neky, ha penyg azt ^meg ne Er

ne Tehat her Gorg'ne fel Terycze a fely'tt.

4dik lap. Pankota lucaczne 22 marty Tylta es ellenze az kadas Miclos |jö!öit a'

beteg wölgyön ky az elött vala Sandor Mate feleye .

9. Âprill. Olah Bertalomne tön my Elöttünk Illen Vallaft hogy az my-

nemw adoflagbä maratt volna az ö Yranak hdlta utä kalmar Symonnenak

if 36. Es hogy Tcllefleguel meg ne fifetthetett Olah Bertalonne, ßegey'tette

meg az moftany Vra Kouacz Imreh if 18. Ez okaerth vallya Olah berta-

lonne ez moflan v vranak a fzölönck feiet Igy. hogy ha holta Törtennek,

Tehat az (»alia bertalantol maratt Gyermeky le Teg'ek a 18 if , ha le ne

Te fi k, Tehat kouacz Imreh hoíTa nyulhaflbn a bakony bercz ßölönek a felehez.

5<Hk Up. Szöry Mihal Tyltya az iften hegyen valo lölött ky Peczy Miclofe volt,

ky moftan Forgo Janosnal vagyon, az feleijegere Ty'Jtya a' Peczy Miclos

leanyara .

11. April CaíTay []abo Mihal Tyltatta vala Ebeny Eftuä örökseget kj:re

napott hattonk vala ez 11 Aprellift, Es hogy vra ne Jöhetett Erre leuelet

kwldött vala, hog' Tob szorgos dolgay, es Pery volnanak, es vra ne Jôhett-

ne moftâ Azert Erre Tudomant tott Ebeny Eftuä hogy ö kej wolt volna, es

fjabo Myhal vra ne Jöt t.

11 Aprill Vincze Tamafne G'ermeke, mywel hog' Idettlë es nynczen

alkalmas Ideye a' perliez , a mynt Plebanos vram Heiiefi Mihal Pap i]ekyn

Talaltak, hog' 12 Ejlendös lewen jabadoii i'elhct az atyafiakal, de agyk ne.
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Baña Andras, [)ent Miclofi domonkos, ¡jabo Pal, es balas dyak Jelen lewen

a Plebanos ha ¡anal a Torvenyen .

18 Aprill Laflo Albert tejen Tylalmat mind Gyermekyre a' Laflo Fe- «»'-u lap.

rencz hajja felöl , kyhen Laflo Janos lachik a baratok haj]a ellenebeit. Ké-

sóbbi. Anno 1573. 23. Aprill meg elegettenek, es egyenesettenek egy inafTall.

Боа die Efes Janos haytotta volt be a' Miskolczy barmott Szolczara

kyert pleny akartth Eses Janoflal Teyfeles Gergely, ky'tt Efes Janos be-

chere wött, mely bekenek engettek az Vraim mynd feyenkent III ok alat

hog' valaky Erre ualo kepeft maflor illen meltattll dolgott Tama-íl Tehat

Torweu 5erent meg bwntetteffek . Mert Efes Janos mynd Espant 's mind

fell Tama^ott wolt es vgy wöttö ell a' Mifkolczy Germekek elül a bar

mott. ky'ben fökepen Bachos Andras wolt fzer(]o.

Pankota Lucaczne Lucaczne Törwenkedek Mifkey Peterre) a' beteg

wolgy fölöert ky a' Pankotane fiae Pandor Mateye Avolt, es a' Türwen Igy

adatott ki miuel hog' Pankotane az Onokara keresi a' Miskey Peter Ger-

mekere , Mifkey Peterys ugya azon Germekre kcre-fie, a' í]olo marag'5 Mis

key Peternel a* Germekre, ky o Tolo valo. Erre 40 frjctet Miskey Peter.

Anno Uni 1569. 17. die Menfis July. ™k laP-

Heves Warmeghey kereAuri Janos Jöwö my Elönkben Szyrachy Ba

las kepeben ky Be^lerczey Pfectus, Es Tylta my elöttönk Uva Löryncz-

nek a vagy Jachus Löryncznek mynden örökfjeget hazat j]öleyet vgyä azon

iyrachy balas kepeben Ennyi Sommabâ harom Ezer harom ¡ja j negywen

Ott f**" es harmyncz hatt penßes egy beczben .

Anno <tni 1569. Itt valo Törük Pallne vallott my Elöttönk az ö ;{ö-

löet az iJiea hegyen Peter kouacznak p f. 10. 2 8):

Anno dni 1569 7 die decembr az Nagy Combatí Nehez Tamas atta my
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kößynkbe Ide ez Ez Varasra es a* hatalmas Czasar adayabä fyzetett Es

Illen kntf-Л Tött hog' valahol az ö adoflagaert Tartananak vagy Török vag'

Magyar, Tehat az Tartasbol ßayat ö maga farattßagaual , es Költßegeuel k y

menti a' Tartott Embereket Es ha Türtennek hog en foglagbä esnê" es a'

k v En KI (с Jarna, hat a ne Jaryon a' Yaras költßegen hanem az Enyimê*.

Szent Petery Barbely Mihal az meg hol Pa}'sgarto Löryncz ña az ö

Anyaual Egyetembe es az ü Oczeyuel Görg'uel Egyetembe es Tamasal es

mynd attyafiayual Egybe a mely ßölö örök leget Vtt my elöttönk Törwen-

nel meg nyerenek ugy mynt attyoktdl marattat, Azt a' Törwen utä adak

mynd и'л Atyafiak ez my varasonkbä Lachozo Yafs Peternek örökös ke-

pen ^p f. 8 kytt mynd Jaraft meg fizettck my elöttünk. 'stb.

1560.
SZENT MÁÍITON NAP I I Á\ VAI.(') VASÁRNAP.

CLXXXII. DOBÓ ISTVÁN, ZAY FERENCZIIEZ.

Posón várábdl.

Eredetije gróf Zay leveltrfrban. Lemasolia Makla'ry Fcrencz hites ügyvéd.

Cz/'mzete, kivül. Л/. en bizodalmas vramnak ég BarátomnakZay ferenchnek АаЭ. Р. Н.

Magnifico due et amice mihi obfvaiï. salutem ас svitr meo commeiï, Az Wr

i^lcn algya megh te kdeth, ez moftanj ewremibe mynd Teftj es leky Jo-

waywal , — Towabba bizodalmas vvram es baratom, Te kd : semire egebre

ne willije ez en moftanj Irasomoth te kdnek bain myknr az may napon Ith

be rckesthwe gondolkodnâ, Jwta езетЬе ах te kd : maftan>r' allapathia ,

es kedwes Iletj, es nywgodalma, mynd ez moftany efmerethben bizodal

mas a {oniomat az te kd : hazas tarsawal egetembe, kynek az en Jolgaln-

tomoth Aiaulom, mynth en nemes es bizodalmas a Jnnioninak , kynek m\"n-

den Jo\vath es kedwe ijercnlli \\alo iftcntul \valo Aiandikat agia az Wr

Iften, mynd kdel egetëbe. my'kor m3;nd ezekrul gondolkodnâ esembe Jwta
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ennekemis Az Wr Iftentul weth fok Jok , es aldomafi , kikel engem is megh

aldoth \\ala az Wr Iften, mynd az en fterelmes athya fy'awal egetembe,

kinek az moftany nyawalyaflagomba walo emlekeztj bizon ennekë Igen ne-

hez es keserw, de aldoth az Wr Iften ky ez elewtis en rea mynd ez fele

rabsagoth mynd ez oftorath bochattha az Wr Iften , es fok heleken nyl-

wan twl, es Sernyw halaltul megh oltalmazoth , nagy

moftanis bizodalma wagion az en theremthembe az w 3enthfy-

ayerth ne hagy el vejnë, Jollclict, hogy el imvlth niomorwfa-

goranal ez moftanj ky'ts mos wramtwl wallok , mynd nehezeb

az elebenieknel Wr Ifteu Imar megh atta Job wdemeth Irno ,

eg wj agiok , az mellet az beteghfegys el gywtreth az Wr

Iften tarth, azon filek hogh erwm fern .... hathnj, mynth az to \\bith

az kiketh ez Ideigh megh bane wgian Iften ky wettetik az

beleketh, merth en ne latom femmy mogiath ez my .... fagwnknak,

Az my allapotwnk penigh balafla Janos Wramal ez , kylewn hazba wa-

gywnk egh maftwl, w k: wgian azon hazakba wagion, a kibe elew|]er

wittek wala bennwnketh , en penigh felwl mollette az kyralne af]on leany

kybe woltak azba wagyok, thak egy kwfal keztwnk , ennwnk Igaz elegeth

adnak, az my az myndennapi Itek mogia, de borwnk bizon alawalo wa

gion, gabadfagunk enie wagion, bogy az en ftolgaym w k: jabadon jarnak

Ide en hozam , az w k : wi(]ontagh jabadon Jwnek , az ky egeb ember be

akar Jvvnj, wagh Jolgank wagh egéb hirrel be bochajthiak; Ballásiné

a'Joniom harmadnapigh wolt Ith nala mynd az apro Leanywal ettembe, de

chak nappai Ichakara ala menth moftä bethbe bochata wfel : Ennekë mynth

az elewth moftanis nagh bizodalmam wagion te kd : hogh ahol hele lesen,

en rwlâ el ni felethkezik kd : ha penigh illy dologh wagion, ky'wel my

VKGVES R. M. IKATOK. 27
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felehvnk kyth kd t megh Jelentheth megh 3olgalywk mynd ketten te kdnek,

es Irtefle walamy \vjfagal te kd : Az \Vr Iften tardía megh te kd : mynd

az en bizodalmas ajoniomal egetembe mynden Joway'ual, adatoth Fofon

Waraba 3enth Marto naph utan vala \Vasarnaph 1569 Servitor Dobo m.p.

Jegyscs. A' pontozott helyeken elmállott a' papiros, igy a' mit ott volt, nein olvasható.

1570.
J ANUA 11 lUS 16D1KÂM.

CLXXXIII IPETHEOPOLYAÎ THYWKOWYTH HORVÁTH FERENCZ EGER VÍRA

KAPITÁNYÁNAK VÉGINTÉZKEDÉSE.

Eredetije a' pozsoni káptalan egyik jegyzäkSnyveben. Kikereste a* magyar akade-

mia felszólitására Ivanóczi Gyurikovics György Ievelez6 tag 's össze is olvaeta Kaszay

József hites jegyzô által vett raásolatát, lS35b. Octob. 18d.

Ego Franciscus Hörwath Thywkowyth de Petheopolya corpore quid em eger, com

pos tarnen mentis etc. tale condo Testamentara etc.

Primo. Vnain subam mardurinam damascenam Coloris Cariophiffí subdu

ct am wlgo : Egy Sekfew Kamoka nesth suba , wêrews Selewmmel Elegh

Aranyas, ketêtt gombok \vadnak ray'tha. Item Ewgy granath suba, hy'oz

Bôrrel Bellêtt, sederyes Selemmel elegh ezwst fonallal ketett gombok wad-

nak raytha, swren az mellyen ala. Item Êgy gyengyes aranyas fekethe, Ty-

zenedgy kö vagyon Benne, Saflely, Rwbynth, Smaragd, Twrkes, saaz eregh

gyêngy Зет, ky myndenestwl foghwan Bechben, etth 332 forynth arra wolth.

Item Nyolcz Bokor Aranyas ezwsth kapch, saaz forynth arra. Item Êgy

Ezwsthês aranyas Sarkanthy'w. Itcin Keth awagh harem aranyas ezvrsth

kwpak negy negy ghyrasok. Item Felesseghem Rwhaya, Egy wonth Ara

nyas Barson haczoka , ky'nek az all vu Zeold Tafiota , ky Tebbeth erth jaaz-

forynthnal.

Mynth ezek ez fellywl megh Irth morhak wadnak nala zalogban harroad

fei saaz foryntban.
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Michael Thooldy habet apud se Bona mea subscripta.

Primo. Egy Dömetzky oablyam , kynek kewthewasa , farkwasa es Bog-

laary E/.wstek , az Boldaya Is ezwsthel Bwrethott, maroklattya es annak

annak Tete ye Ezwshes , ky'nek chyak az wasayert sokjcr me°gh attak wolna

ethwen forynthott. Item Neegy arany gywrw, egy ewregh en magbame , az

haanna felesegeme \volth. Item Egy aranyas ezwsth kere^thechke, ees egy

ezwst kanal, mynd ezekre mykor Egêrben Каруtan woltbam, adoth enne-

kem flor. 21. Item az en felesegem wetette wolth ewgy wen as$onnak egy

ezwsth poharomath keeth forynthba zalogban, kyth az êw kegyelme feles-

seghe Chaky Borbara komam аззопу waltott inegh, ees nala wagy'on. Item

Gywia elwejese koron, mykor Janos Kyraly fya Morhamatb el wytete, ak-

kor ghazdam аззоп , az Thebby kezwl sakajtott wolth ky hath Boryws Te-

henth, negy gyermekdyd wzew tchenth, keeth seep ëkewr Thwlkoth, Ty-

zen hath eregh basas eme dysnot, Ees hws wagy hwsonegy eregh swldet,

ky'k mynd nala marattak. Item Êwgy negy segw êregh fekw lada, meely

O O

wason , ees egyeb haaz eskewz marhawal rakvva wolth.

Ezcwketh wgy hattam nala mynth Jambor komamnal hy'w keznel, kyth

hysewm , hogy wagy magamnak , wagy az en maradck v'mnak megh aad ,

O O

ezewn kyvól Thyk, Lud, ees egyeb Aprolek ky esembe nem Jwthna, ar-

O O O O O

rol mastan nem 3olok, h5;3em Istenek lelkek wagyon, ewk Thwgyak ko

mam аззоппуа! Chy'aky borbarawal Egyethemben , kynek az en felessegem

Raskay Chrystina kezebe atta wolth. ítem Rafkay Chrystina az en felese-

gem wetett wolth Zalaghban Melyth Falnak , egy 3ederyes scleinmcl wonth

arany Subath , ky'nek az all va hewlgy, az probayaban wagyon ladamban

egy Darabchya. ítem Egy Soknyath azon feleth, kynek mynd fewrly, mynd

allya fekethe Barfsonnyal wagyon mêgh hanywa, Ezekcth 3aaz forynthba

27*
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wettette wolth Zalagba 1550. estendêben. Item Warday Frwsynanal egy

weress Barson 3oknya , Emelth aranyas wyraggal walo , ky'th Raskay Chri

stina, Edemfly Isthwannak, mykor Madarasth, melyth gyewrgythwl per-

leite h\\3 fryiitorth , Tewtt wolth le, de wgy hogy ha madarasth megh

nyerhcttyek , hath keth $aaz Jobbagyoth kewfsen Edemfiy Iftwannak ad-

dygh mygh az hwj forynthoth megh adhattyok neky , de az 3oknyath megh

adgy'a. Azon kexben Edemfly Ifthwan megh holth, ees wgy maradott felef-

segenel Warday frwsynanal scnimybeu, azth az Soknyath megh keryetek,

inerth en elegeth kewltettem , ees fwtottam az ew Jo$agaerth semmy feye-

ben , ha megh nein atina, haath kerefsetêk mewgh , inerth ez okkal Tarthot-

ta eddygh, hogy Edemffy Iftwannak harom gyermeke maradtt, az Tyzen

ewth forynthya azoke, ees hogy chak az ewte wolna ewe, de az Arwakthwl

eel wêtthe ees nala maradott, az Levan megh holth, ees chak ketten wad-

nak, Janos ees Chrystoff*. Item Wadnak Jojagrol walo Lewelek ees nala,

ees kewthelys wagyon rola kezthwnk az Lelejy Conuenthben, azokathys

keryethêk megh Thwle , az Thcbby az ky en nalam wagyon, az Itt wagyon,

hordgyatok ewzwe ees ewggywtt kerefsethek az Annyarol walo yosagot,

merth êwgy az a kereseth, ha megh nem adnay'a, we°gyetek ky az Kaptho-

lombol az kethel leweleth, ees hyatok arra, merth en sokath keltettem az

perre, ees keeth saaz foryntothys kêwtewt wolt? gazdam аззопу, wgy hogy

my'gh ennekem az megh 1езеп, Madarasth atyat ees gerbedet byryam, arrol

lewel wagyon, ha penygh y'o moddal, wgy mynth AthyaflFj:ak megh alkhath-

nak ezen kewchsegêm megh Therwen megh alkwdgyanak.

Qni него michi debent, s un t if ti subscript!.

1. South Juno fsy Layofsnak attam kölchen NegAven Thallerth, kywel

Tartho/yk megh adny. 2. Prepoftwary Balynth Solgaya altal kerethck Thw
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lern ewth Tallert kölclmn, ky tartozyk megh adny. 3. Sykjay Myklos dy-

aknak attain kwlchèn Tyz Tallerth, kywel Tartozyk ees ados, Lewele wa

gyon rola. 4. Fewldwary Myhal dyaknak az wra Homonnay Ferencz ados

Lcwelere, attain Tyz Tallerth, kywel ados. 5. Mely'th Iftwannak attam

Heeth Tallerth, kyrewl Lewel wagyon, Tarthozyk wele mêgh fyzethny.

6. Berenchey My'klosnak, Lenarth Petherny 3olgayanak, hogy az asjonya

Leweleyth nem wala mywel megh walthany, attam negy Tallerth, ados

wele. 7. Thegênyey Tamasnak attam kewlchen keth Tallerth. 8. Jakab dy-

aknak garay'nak, ky Thrynchêmben lakyk, attam Tyz forynthoth lengyel

penzth, nem prokathorsaga feyeben, hanem kwlchen, Tartozyk wele. 9.

Efzen Jakab dyaknak , az el multh 5enth gyewrgy octaua koron, attam vvolth

Tyz foryntoth , az êwtheth Solgalathy'ara deputaltam , az ewthewel tartozyk

wagy megh adny, wagy peny'gh erthe Solgalny. Item az Demether dyak

Josagarol, ky Maythynban lakott, melly donatio wagyon, azj's az donatio

my'nd Iktatafawal egyetemben nala wagyon, mêrth azth Thwttam, hogy

wagy 3enth Myhalj napban , wagy Wyzkeresthben octaua 1езелуп wgy hattam

wolth nala. Item az Posony Sweghgyartho gazdam eilen, ky'nel 31. foryn-

thomath, ees e wgy forynttara Ingemeth lopaak el, czen yakab deak proca-

tor. Egry Pyspek wram \Verancius Anthal , kyth az Ifthen mafthan erfsek-

fsegre emelth feol, ew nagyfsaga egry 3olgalatoniban annalkwl az kyth megh

attak Benne, adoos meegh 768. flor., ky'rewl lewelem keze Irafsa, ees pew-

chethy wagyon. Item. Thwet , Ty'saworsanth , my'nd az Derencheny Josa-

goth hogy perlettem, azerth az pererth, ees arra walo kewlthsegerth , az

niynemew Ezwfth, arany ees Égyeb egy'mas morhaymath eel Zalagosytot-

tam , arrol az en Ladamban ewgy Iskathwlaban Jeczes wagyon , my'nd az

Emberek neweth, my'nd az morhath mychoda, ees my'ben wagyon zalogwl
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nalok, abban mynd megh wagyon Irwa, ez pe°rre kclttettem eggyel mafsal

neegy ezewr foryntoth, kyth fogattak ennekem megh adny, ha megh $a-

badythatom, ees hogy az mygh megh nem adnavak, az Jojagoth mjrnd

addygh Byrhafsam. ítem: Derencheny Farkas ys a* mywel ennekêm Bot

arraba, Sakalosok, ees por, golyobys arraba Tarthozyk, arrolys Jeczes wa

gyon, aztys azon holen talalyatok megh, otth megh wagyon Irwa, myth

megh adott Benne, ees meegh mywel tartozyk.

<-v

Res et bona, quae hie Pofony, apud Joannem Saffar heo,

funt haec Infrascripta.

ítem 164. Taller. Item ducenti flor, in in une ta. Item. Mynden Joja-

gomrol walo Leweleym az kyk wadnak, a/ukuvl megh walwa, az kyk

welem Salafsomon Avadnak Ladaba, kyk mynd pecheth alath Avadnak êgy

ladaban. Item az en wêrres Iskarlath felsew rwham. Item. Keeth nVwl-

ber gerezna, kynek egyketh Saranak mafVkath Annanak Lev'anx'mnak

wêwttem. Item. Keeth gyengyês aranyas fedel. Item az gaal Ifthwan

hegyes Thewre, kyth az Battya kylde°tt neky simplex. Item. Fw 3e°r-

3am, kyth Bechben wettern pro flor. 33. kyrewl Jeczes wagyon. 2.

Hwjon ewth reif werres kamoka, ethwen forynth arra. 3. egy \verres

Ifkarlath felfsew Rwha, Mallal BelJe\vtt, arany fonalbol, ees WereWi se-

O O i

lyembel ke\vttett gombok wadnak raytha. 4. Egy granath dolmany Baga-

hyawal Bellett, Ezwfth fonalbol, ees sederyes selembeol kettelt gombok

wadnak raytha. 5. Haroin зеер wy abroj, ees egy asthulra walo kezke-

nêk , Tyzenketthew Ewgy wegben , kyketh hath forynthon Avettem. Item

Wardy Istwannal, az mynemw kethehvnk wagyon, kyrewl Lewel wagyon,

Mefther pechethy alath, Arrol 111yen Avegezefsem \vagyon, hógy my'kor ala
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megyêk haath Tyzen ewthewd nappai elewb hj'rre adora nekyn, ees wgy

megyek 05thon rea, ees az kethel jerenth, myiul morhamath, smynd ok

leweleymeth, az kyk nala wadnak megh aggya, abban az lewel serenth eel

Thwttok Jarny. Item. Balafsy Janosnak hythy wagyon az Balafsy Sy'd-

mondrol wulo pewr felewl, ky'th Balafsy Janusra , Andrasra, Isthwanra

oallytottam wolth, de mycrth hogy Balafsy Janos Batthyok az hythêth 0

rea jalyttottak chak, az hythnek napya, ez Jöwew Senth Matthyas' napya,

ôenth Benedek az hèle, arra k\vlgy*etheok rea, ees my'erth hogy Balafsa

Janos maftan foghwa wagyon , Lafsathok ha el Tyltthya magath az hyt-

twl awagy nem , ees wegyetek leweleth rola, wagyon fya, ees wadnak ewt-

they Andras ees Isthwan, $ollychyatok azokra, wragy pcny'gh ha megh Igye-

neswlhettek welek lassathok, az kereseth egyk Tyz ezewr, mafy'k Ezêwr

forynth enn nem mondom hogy my'nd megh wegyethek, inagha Thwggya

azth az Ifthen, hogy Igaz kerefethem wagyon, fmeg Thewb wolna annalys,

de ha megh akarnak alkodny, a mynth Jo moddal megh alkhattok, hogy

ewky's megh ne seredgyenek felewtteb, ees en wttannam gono$th mondgyon,

hancm az mynth Joob, azth mywelyethek.

Item Quibus ego debeo funt hy infrascripti.

1. Edemfly Ferencznek woltham ados fl. 200. erre fyzettem neky, ele-

jewr winnan Ту aranyath, ky tesen flor. 15. Janosy JanosUArl kwldettem,

kyn egren az papokthwl quartath won Taller 60. az rabnak engedettflor. 10.

Seryen Myhalnak hatta wolth, hogy adgy'ak flor. 16, ky'th en ream wettern

neky megh adny , de Se°ryenynek attam wolth az koronazathkor flor. 6. az

Tyzeth ojthan. Thwdgyak ky az kewlthfsegbel, ky'th az Derencheny Jojag-

nak perire ke°ltettem, az Thebbywel Tartozom neky, Edemfly wramnak. 2.

Az segheny fyam wewtt wolth egy haath Swbath egy Kalmarthwl pro flor.
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16. awal Tartozom, ha megh kcery adgyaak megh. 3. Nagy Mvhaly Janos-

nak, Pongoracznak , ees Mathyasnak tartozom, kyrewl lewelem wagyon

nalok. Item. Az mewly 3olgam az poharral, egy Swbammal, ecs e°gy as-

thagh Rwhamnak arawal eel Zewket, kynek Janos (leak newe, ky maf-

than Demetey Bornemyja Janofnal wagyon, Demeten, Ezewketh Erêwe

megh wegyek. Item. Ezcn Janos deak, Zolthay Iftwanthol kerth \volthen

Sommai n "volez foryntoth , azth megh fyzufsek az Enymbel , de azon az en

nem Jambor el sekett 3olgamon ha kaphatyak, haath meg wegyek. Item.

Iftwan deaknak ky Jelt-st lakyk egy feyer senyegre flor. 5. Item lelesy

gazda rerynek wagyok ados Bor airaba, kyth leanyom gaal Ifthwanne ys

Thwd menny. Item. Eperyesen Barbel Demeternel wagyon, ewth forynth-

ban Zalagban, egy Tafibta Soknya, egy gyengyes fedel, egy gyengyews

Elewkethe rwha, ees egy ember kezere walo gyengyes kezelew. Ezew

keth waltsak megh az enymbeol, ees azth hagyom Anna leanyomnak. Item

Ersebeth leyanyomnak, Nagy Benedek felesegenek hagyom az egyk gyen

gyes fedeleth, ky itth nalam wagyon. Item. Az my'nemw, ees walamenny

marham Tholdy MVlialnal wagyon, az Demeczky 3ablyatwl megh \val\va,

walamynemew Ingo Byngo Marham wagyon, azokathys mynd ezêwe Er

sebeth Leanyomnak hagyom. Item. Fyamath Horwath Janofth megh ke-

refsek, ees ha meegh eel, hath annak hagyom, bogy az Demeczky Sablyath

megh walchak Tholdy Myhaltwl , az en pezembel , ees É\ve legyen. Item.

Ezen Janos fyamnak hagyom az wy skarlaath maal swbath, egy skarlath fel-

sew swbath , es az wy granath dolmanth. Item. Sara Leanyomnak , az gaal

Ifthwan felesegenek hagyom az mafy'k nywlbor gereznath ees az egyk gyen-

gy'es fedeleth, ky welem wag}?on. Item. Ezek kywöl az my wolna, Ele-

3er adofsagymath , a' kywcl kynek en Tartoznam , megh fyzethwen , ees
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az Enymbewl myndeneketh megh Elegj-'twen , az my attol marad , hagyom

hogy azzal Igazan negy геззе osthwan, megh ojtozzanak, mynd azokkal ,

az kyketh felywl megh Irtham. Item. Az hoi my adofsagom wagyon, ky-

wel nekem tartoznak, kykreol leweleymys wadnak, ky'wel wagy Egry

Pyfpek wram , ky mafthau Erfek, wagy Chajar ew fe°Jsege, wagy Deren-

cheny Farkafne, wagy egyebek a kywel Tartoznanak , azokerth mynd

Igyenlekcppen erthe legyenek , ees az myth me°gh vvchetnek benne , azok

kal egy aranth , Igazan negyen az en leyanym ees fyaym ostozzanak. Item

az kykkel Serzetben Avagyok, mynth Warday Ifthwannal , ees Egyebbek-

kelys, az ky'k wolnanak , azoktolys az myth wehethnek, azzalys Igazan

megh ostozzanak mynd egy aranth. Item. Thwthorul hagyom Nekyk , Er-

sek wramath Drafkowyth gye°rg5;eth, ees Drafkowyth Casparth, Magochy

Casparth. Ees Zay Ferenczewth , ew Nagyfsagokath. Ezcketh kerem hogy

êwNagfsagok Terekewdyenek ew felsegenel az en Solgalatomerth , hogy ew

felsege az en arwaymnak megh adgya, gaal IfthAvan e°vv fwfsa kewz kewl-

chegbel , mynd ez dolgokath. Item. Harom Koczy Lowam wagyon , azth

mynd kochyfUvl hagyom az harom Leanyomnak, ewk ostozzanak wele ,

az negyedyk lo ky ewth welem wagyon , az Senth Janofsy Layofse.

Az Pyncze Thokoth hagyom gaal Ifthwannak. Item Emerico Servitori

etc. Datum 16-a die Mensis Januarii Anno Dni 1570.

1570.
MARTI US 14DIKKN.

DERSENYI RUSINTA, SZELESTEY BEBNARD OZVEGYÉNEK HAGYAKOZATA. CLXXXIV

Eredetije Sx. Ivánfán Vas viiiegyeben , Szelestey S.-índor táblabirónal. Talalta Döb-

rentei Gabor 1837b. 's viven raagával Bócsbe, massât vedo oit J;ís/ay Pal Ievele/.ó lag.

In nomïe döni nri Jefu xpti Ammen Ego Rvvfinta derfeny Relicta condam Bcrnanlj

Jeleftej in anno dönj 1570 décima qfta Martj corpore Egra mente tarne p optime sana

tale meu extrema fació testamento.

VEGTES R. м. m.vroK. 28
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1. Primo Myndeneknek fclethe az En lelkemcth hagyom az thcremthew

hathalmas Iftennek az megh feswlth Jefus Criftusnak , teftemeth hagyom az

foldnek. 2. Az myth attham, fyamnak seleftej ferenchnck Es felefegenek Es

leanyanak orfik assonnak, kyt arron kyt keolchün kytEnnekeom myndorayg-

lan sein attak megh ky tejen flor 425 Ezekett hagyom myndenefteol fyamnak

fzeleftej ferenchnek. líe Efmegcnthen hagyom Jegh Rwhamerth yt jelef-

then az wdwarhel földeth keth tugh földeth seleftej gorgh fyamnak, az niel

tagh földek Ennekem ostalyomban Jwtotak az ojtai lewel megh mwtattya,

Igh hogh ha az tornen helth nem adna neky hogh az foldeketh en el nein

haghattam tahath annak felette myndenefteol neky hattain az En Jegh Rw-

hamatth flamnuk jeleftej gorgnek. tic Efmegenthen hagyom az mayorbelj

marhaniatth myndenefteol ífogAva ky Ingo morha wolna kychynthol ffogwan

nagygh hagora fyamnak seleftej gorgnek. Ite Efmegenthen hagyom fyam-

nak seleftej gorgnek ytfen walo morhamath az az az wdwarbelj moihamath

hazy Ezkeozometth niyndenefteol flbgwan mynden morhamath. ito Ifmegen-

then kej penzem Avagon Eotwen forintom aztis neky hagyom seleftej gorgh

fyamnak. Ite Efmegenten adolfagym vannak keo$egen , Kalmar martonnal

wagyon Ty/ennegh Rennes forynth, Cvmer Janofnal keth forynth ezeketis

hagom fyamnak jeleftey gorgnek. ite Ezekett my'nd azert hagom fyamnak

jeleftej gorgnek hog en oteth Semywel né Segytöttem, azert ezen kerem

fyamath fzeleftej görgyoth hogh Engem Ty'jteflegel temeflen az morhabol

kyt neky hatta. Ite Ifmeg};nthen azon kercm fyamath selefthey gyorgyoth,

hogh az En solgaymath megh Elegyche az morhabol. Ite hagyok az En fzol-

gamnak weorös Mihalnak solgalattyaban haro forynthoth kyert agganak Bu-

zath neky. Ite az keth Icannak hagom hogh agganak ket ket forynth arra

Sokny'ath. Ite az leanyok Annyanak aggon egh tehenth valamelliketh akarya
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wenny. lie ados wagok kis tamafnak A. 48. azt megh agga nek y. lie I fine-

gynthen ha az en fyam fzeleftej ferench Igyekezneyek ez teftamenthomoth

semmywe thenny es megh theorny hath jeleftej ferench az neg jaz hwjonoth

forynthoth kyt neky attam tartozek elew hozny Es az Egh aranth osollyck

keözütteök mynden morha az wtan. Az kyk eleuth az Teftamenthomoth thet-

tem Ezek az fzemellyek : Themerdi gorgh Reches Janos hegfalwy pdicator

Temcrdi balas seleftey farkas Eolbey andras Ewlbey ferench Loranth Janos

Ewlbey Janos Temerdi pether Temerdi Leorynch Temerdi Lajlo Temerdi Ja

nos Was Janos. Pecse't 13ine-

1570.

Ai'iui.is HDIKÉN.

JÓSZÁGBA VIVO 'S IKTATÓ HÍElflESEK tfEVE. CLXXXV.

Eredetije t. ne. Borsod vmegye jegyzókonyvében. Találta ottan Döbrentei Gabor

1835. Massât vette Szatmari Király József cl so alispan ur elintézéséból Novák Isfva'n le-

leszi convent kiérdemült fójegy/.íje. Osszeolvasta Okolicsnai Okolics^ny Ja'nos Borsod

vmegyei tiszteletbeli fôjegy/.ô, 183fí.

Az Nemes seomelyeoknek Neweok kyk porkolab Agothath Nagy Agojllion

felefegeth az Nemes Byky Jo$agaban Bewy'ttek es Ittattak hwfinth nap

vían valo Mafodyk sombathon Az az 3 die April Anno 1570 Lorancffly

CriJloph Az Borfod Warmegyenek vre Ifpannya : Chechy laslo Solgabyro

Mattyas Imre efkeoth : Bogachy Ijlhvan chechreol Neomeos embeor Byky

Benedek Nemes ßykreol Salfly ferencz Ñemeos ember gyermek Nemes Byk-

reol: Jam Ljihvan Nemes ember vgyan ottan. Wyzasy Janos vgyan otthan

Iwany Benedek vgyan ottan. Safwary Mattyas vgyan otthan lakozo Ma

gas Pal Nemes ember Egreol: geley orban Nemes Byk ben lakozo: Senyey

Pal Jobbagya: Dora Mathe vgyan ottan Lakozo: Senyey Pal Jobbagy'a kys

lajlo vgyan otthan lakozo : Vyzajy Janos Jobbagya Chyrke Marthon vgyan

28*
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otthan Wyasasy Janos Jobbagya : olah IДЬ van vgyan ott han lakozo Mattyvs

Thamas Jobbagya bcrzethePetber vgyan otthan lakozo Matthyvs Thamas Job

bagya dekan Petheor vgyan otthan Iwany Bencdck Jobbagy'a: dat Myskolcz

vndec die April Anno end 70: Ezek clot Attak meg Porkolab Agotanak Az

Jofagot Az kjt Seczyeny Peter mitwl meg nyerth Torwenwel.

1570.
SZ. MIHÁL HAVA 1>4J«'».

CLXXXVI. ALAGY GYORGYXE ASSZOXYOM MARHÁJÁRÓL JEGYZÉS.

Eredetije gr. Zichy leréltárban Palotan. Találta es massât vette oltan Döbrentei

Gabor 1836. Aug. 16d.

Memoriale Alagy gyprghne a33cm i o morhayarol walo yegzes kyth ncköm

melyt gyprgh kezeben ez may napon hoztak Sy'nei i ft wan es nyerges ma-

tias Samossegy jentmihal hawanak 1 napian Anno 1570.

Aranias kwpa j j/j egy masba borito wiragos. Arany lancz. . f.

egyik forgacz somre wagion. 32 jpm bennc masik kerekded spmre; 99 spm

benne. Arany kprpjl i Arany gy'prö т>м egik tprkes, mafik karnio-

lanak kel lennj kettejobe farga kovvek \vadnak, balaflanak kel lenuy, ege-

kebe granat ko, hatodikban feyer sabalw kö wagion, hetedikben keek.

•-, " '

Tallert hoztak ^\\\ Egy kys ladaczkat aranias es ezw^l fonalal kptpt.

Egy fkatwlaczka fekete barfonial bor\'tot. AdofTagban kiwel ados wolt

kuldot ezun nap ezpn embprpktpl keth megh attak nekp. . . • f- \

1570.

CLXXXVII. B. ZAY PÉTER JEGYZÉSEI, ATYJA ZAY FERENCZ HÁLALOS BETEGSÉGE

FOLYTÁRÓL.

Eredetije gróf Zaj levéltárban. Lema'solta Makláry Ferencz 1837b.

Anno dni 1570 1. Az nehezsek wramon kefdeteth raj'ttha cffely wthan egy

oran, 3. die octobris. 2. major. 4. octobris elfely \vtthan egy oran. 3..har-
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mad lor Thys oran Ebed elewth. 4. negedíjcr dclben negy oran. 5. eoteo-

dykfjer e^lhwe kylencz ora korth es tliys ora keozeoth. 6. Hatodfjor 5. die

octobris cbed wtthan keth ora wlthä. 7. Hetedßor negy oran del be". 8.

nolthad^'hjer 6. die octobris effely wtthan Tyzenketh ora keozöth, es egy ora

keozewth. 9. kylentfedykser negy ora effely wtthan woth rayttha. 10.

Tvzedyk. egy ora eleoth ebcd wtha" Ifmeg el wttheotthe. 11. Thy/en egedyk

hath ora eleoth ewrthe el, ehed wthâ". 12. Thyzen ketthedyk 7. die effely

wtthan harö oran wooth rayttha. 13. Thyzen harmadyk ebed wtthan Ty-

/enketth oran ertthe el. 14. Thyzen negedyk nolthy ora wtthan effely eleotth

woth rayttha. 15. Thyzen ewttheodyk 8. die octobris effely wttan keth

ora eleoth woth rayttha. 16. Thyzen ha tod jo r kylenshy ora wthä otthan

hammar woth rayttha. 17. Thyzen hetedik de ') wthan harom ora eleoth woth

rayttha. 18. Thyzen nolthadih effely eleoth kylenthre yarth mykor woth

rayttha. 19. Tyzen kylenthedyk 9. die octobris effely wtthan negy ora

eleoth wotth rayttha. 20. Hujadyk de wthan keth ora eleotth woth ray

ttha. 21. Huson egy'th nolth ora eleoth woth rayttha effely eleotth. 22. Hu-

3on kettheodyk, fegen Atthyainath effely wtthan harom oran multh kv ez

Wylagbol 10. die octobris Anno drii 1570. 23. Sepell^vimus ¡nThemplo no^ro

In Vgrnthy, Inter horara prima et secunda 29. die octobris Anno 1570. hoc ejlh \vlii-

muni, quod servivimne.

') De van a/, eredetiben is, mai: del helyett. Egycbiránt ma is mondják Dunántul : dcre ha-

rangoznak = delre.

JAMJARIUS 26DIKAN.

MAHMUD ВЕК SZOLNOKI HELYTARTÓ SER1ÍNYI MIHÁLY KÁLLÓI KAPI

TÄNYNA K.

• Szolnok várából.

Eredetije Kállay nem/.etség levéltárában Fase. 5. Nro 401. Festen. KikercstcFluck CLXXXVIII.

Eduard kir. iigy víselo vcl Dübrenlei Gabor 1837. Leraásolta Fluck Júnos.
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Czïmzete, kir ¡il. AdafTek az Nemes viie/.ly feryenj myhalnak Kallay magar kapy-

tannak mint Jo r¿onií¿ed baratoinnak kezeben.

Kpspnctem vtan Magam ayanlafat knek: mint Jo fjomled baratomnak knek

ezt ad oui tvdafara, hog kallo femyen ennekem né csak ketftaz forintal vol-

nanak Adoiïok hanë hetßaz 5 forint is vol n«, inert csak alybeknekis ket-

ßaz 12 forintal marattak volt AdolTa kyt latya az Ljien hog en magam meg

fjzettem erettek myert hog en azt gondoltam hog meg vehetem ray'tok es

máf bek ne fyrteffe azen Jobagymat Illen kcreefert ßemem lattara, es nem-

ys \reltem hog en tplem el Idegeneggenek , mert ha twttam volna ne vol-

nek bolond hog penzemct el hannâ myerth hog eleg Jambor fjolgay'm van-

nak ky'k foldot es kenyeret kernek tplem , No Imar en az aly'bek penzet

v erettek meg fjzettem , en penj'g az mint fjamot vetek harom ejtendeye

hog {olimkot byrom, egf regijlromban 11 ^ talaltam hog hoztak volna az tob-

by mind raytok vagón, de mind az altal az el mvlt dolgot hagynk erre

hog kmed kwlge be wket azen hytemre tysteiTegemrc femmit ne felienek

es hozzanak haromf]az -f es fogadok emberfegère hog az el mwlt dologrol

meg fern emlekeze es ея vtan minden estendpben fonimayok Am bator le

gen ketkct ja/, -f Annak felette az kmed levelet latom kyt kyhamnak kwl-

det hog meny'en meg holtanak es kwflen vannak az hâtai mas csa|]ar Aba-

yabanis gamolfaggal lepek iflen tarcza meg kdet {olnak varabol 26 die Ja

nuar 1571. Mahmwd bek

jjolnak varanak hely Tartoya es [Jamsak bekje.

FEKRUARIUS 22DIKÉN. ф

CLXXXIX. NAGYSZOMBAT VÁROSA, LATKÓCZKI MÁTYÁSNAK MINT JEGYZÓJÉXEK

HÁZAT VESZEN SZOLGÁLATJA FEJÉBEN.

Eredetije Nszombat 15G9—1586¿?/¿ jegyzôkonyvében. Kiválaaztá onnan Döbrentei

Gabor 1836, Lemásolta Kaiser József тагов! hites jegyzô Julius \bdikea.
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Mi Sombatj Biro es Tanat tettwk Illyen qdio serint walo Alkoda^l Ez tis-

tellettes Nemes ferfywal Matyas Latkozckiwal , hogy is Ez oombati Varaf-

ban vejunk hazat jolgalatya fejeben , kjert ke solgalny , es minde Ejten-

dphè" ke ¿olgalatyabol kitudny f' 50. Azert mj Biro es tanats vettek megh

ez Jacob Vigiarlo hazat 3ent Janos Yltiaban -f 210 egy felpl Somsegia Bol-

difar eberjj. maf felpl somjegia Jan vazloit, mely haznak Az arrat ma mi

tplpnc fpl vette kis Jacob kamaraiîagaban, es Jelpn lewen oigarto Jacob fpl

Valletta az hazat mint $abad prpkfeghet es fclelt mindenek eilen, mys ma

latkocki Matyajl ki mojlan Sombati Varas NotariulTa ez meghnevezet haz-

ban vejjwk Ilyen yditiowal, hogy mikor ki fizeti jolgalatljawal ez megh

newezet -^210 az haz arrat, akorö ojtan tartozzek az 3ombati Biro, es Ta-

naty fplsabaditani es $abad prpkfcgnek nekie Engedny az 9ditio scrint, hogj

egieb ke^pen ne fizcifcn ez megh Irot haz arrat hanem twlajdö Estendön-

ként solgalatyabol az az minde Estendpben -f 50, es pis tartozzek az w

t ¡31 i serint tartozzek Jol es hiwen jolgalny es Ahoz tartanj magat az mi

az w tisti es h^fegy mutât, ha penigh okot adna hogy nem solgalna vgj

az mint Illik, tehat tartozzek az haz arrat megh adny e^ birni mint wr.

Ez Iras Ipt Februarywfnak 22 napy'an 1571 Estendpben.

1571.
••• • «.

AUGUSTUS DDUAN.

SZELESTEV FEßEÄC^ES pYÔRGY KÖZÖTTI VÉGEZÉS VAS VMEGYE ALIS- CXC.

PÁNJA j. ^jrZÔJE F0 ES ALSZOLGABIRÁJA ELÔTT.

Jákon= Jákfán Vas megye .szombathelyi járásában.

Eredetije Sz* Ivánfán , Szelestey Sandor táblabirónál. Magaval vitte attól Döbren-

tei Gabor 1837. Bccsbe 's ott lemásolta Jászay Pal levele/.o tag.

My Botthka Imreh wafwarmegyey vice Ifpan Beyczy Gergell notar Laky

Gergell, 3olga by'ro, Bornamissa Balinth vice solga by'ro eloth
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\vegezefth, selefthej ferencz , es selefthej Gcorgh keozeth keth 3az forinth

keothel alatli , ky'ii kezekcth be attak , kys .135011 nap eloth walo \vnfar-

nap, az Annyok Theftamenthoraarol Theorwen legyen, mynd Jegh Rwha-

rol es mynd Ingo marharol es mindenrol walamy az e\v Annyok morhaia

wolth minden newel newe/.tetheth, mynden fel nyegh nyegh fogoth Emberth

foggion, es azok tegyenek azTheorwenth a/ keozhcll alfo 5elcfthe az ewnen

magok falwiaba Jojagokban , es nyolcz fogoth Ember walamy theorwentb

keoztek tesnek mindenvk megh allya, ha pcnigh mcgh nem allánala keth

3az forinthigh az vice Ifpan Igazath tegycn, annak az Marhaiabol az k y

megh nem allanaia. Datu in polTeiTione Gyak 8 die menfis Augufti Anno

diïi 1571. —

(P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.)

let EmericHs Gregorius Gregorius Lakj

Bothka manu ppa. Beyczy manu ppa. Jdliu manu ppa.

1571.
KISASgZON HAVA 11ÎUIKKX.

CXCI. NÉVTELEN TUDÓSITÁSA NÉVTELENHEZ.

Irrijii nviiva'n gem maga nevét, semurdjët, nem inerte kilenni , töröktol féllében.

Ktildé, ugy lats/.ik valaïuclly falu, földes urához , Debrec7.en körül. Lálszik belüle я

torük |)iis/ti'nísa falnn, melly adójat nem fízeté. Krcdetije Paloián grófZichy levéltarban.

Massât vctte ottan Döbrentei Gabor 1836.

Nagfagos wram orckkc walo jolgalatunknt Irywk N. mynt wrnnknak.

Ebbgl akarok the N. megy tudofytany. Bochattwnk wala oda Solnok feie

•

cmberynket kyk megy Jöwcnek, nekwnk azt mongjí»k*;byzonnyal hogy az

Solnoky Bek ez iowó heten debreczenbe Jg. Igys effytvk hogy rabla^l akar

tenny wgan az hodolt falukonys az1 honnan, az czafjar adayat be neni wyt-

9

tek wolna, az falukra penig mynden\vt Palank fat wytet, vessüt bowen:

o azt mongya hogy Soluokot chynaltattya. My igy ertywk hogy Ka^lelt

akarna chenalny, de N. bizonnyal nem Irhattywk, wagy Nadwdwart, wagy
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Nadwdwart, wagy chegen: Nekwnk igy mongyak , bogy ot akarnak chy-

nalny, de N. bizonnyul nem Irhattywk. Агга akarok N. tuttara adny hogy N.

Jo wolna rea wygaztatny. Ez wtannys az myt ertwnk N. tuttara aggywk.

Isten tardía racgy N. k ölt КуГа53оп hawanak 12 Napian Anno dñi 1571.

1571.
OCTOBER 28DIKÁN.

GRÓF SALM ECKIUS, MELYTH FERENCZHEZ, DIÓSGYÓRI ES SIROKI CXCII.

VÁRNAGVHOZ.

Gydrrol.

Eredetije gróf Zichyek levéltárában Palotán. Találta es leinásolta ottan Dôbrentei

Gabor 1836, Augustus 13d.

Cst'mxete, kiviil. Egregio domino Franco Melylh Castroru et bonoru Dyos Gyeor ac

Syrok Praefecto 2c Amico nobis liman.

Egregie domine et amice nobis honoraiT Salutem et lïri commeiï. Im Cha

in" Achatius Yramath bochattok oda my kepunkbe az Homonnay Yram me-

nyegzeyere. Annakokayrth the keS: keryek hogy ha ualamy jykfegebe

Auagy akar my dolgayba the kes: megh talalandgya, The keS: my ertünk

legy'en mynden fegetfeggel , es barathfaggal neky kyth the ke&: wysontak

mynden baratfaggal megh akarunk halalny. In reliquo Yräm Eg. do. fêle

ualerc optamiis. Jaurini 28 8br J571

D. Y. Egregie Deditifsimus Amicus Eckiiis Cornes a Salmis Manu ppria.

1571.

NOVKMDER IIOIKEN.

BLRJA FARKAS VÉGRENDELETE, SZOLGABIRÓ, NEMESEK 'S A' RAJKAI cxciu.

PREDIKÁTOR ELÓTT.

Eredetije a' poy.soni kaptalan levéltárában. Г. (il. /Л 1. Nro Ч. 'l'ai. il (a ottan Döbren-

tei Gabor 1836. Leinásolta Kaszay Ju/.si-f jogy/.ó.

1571. Die undécima Novembris, hoc eft die Sancti Martini.

Tewtt y'JIyen Teftamentomut az Jambor Wy'tczlcw ees Nemess Вллтуа Far-

kas , az Nemess Wrajrm ees Wytezlew Nepek elett , Solgabyro Wram с!еллЧ1,

VKGVES в. м. ШАТОК. 29
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Nemes Benedek elewtt, ees az Raykay Predikator Wram elewtt, Albert Wram

elewtt, ees Ko/ma Janos Wram elewtt, wgy myntt az Warmegyebe efkwtt

wram elewtt. ees Palonyay Janos Wram elewtt, myntt az Warmegyebe es-

kwtt lewen, ees ugy myntt Attyafya Sogora elewtt, ees Zychy Gyerg Wram

elewtt. Hatta, ees walotta y'gaz ezen lewen Az Raykay haznak felet orók-

be,0war felowl walo rest, felet, Az edews Annyanak, ees az moftoha apyawal

egyettembe, ees hog walahowa tejy'k sabadok legyenek wele, wag el aggyak,

wag howa tesyk, ha synte ayandekon akaryakys walakynek adny sabadok le

gyenek wele. Az fewlfew rest ky wagy'on Posón felewl , Aztys wgy'an ezen

fêlywl mëg mondott 333011 vomnak anyamnak es Apamnak wg mynt mosto-

ha Apamnak, ky nekem edews Atyam helewtt wolt, Az edews Anyamnak

newe Foronyka Zwzkona, az moftoha Wram apamnak newe, ky enneke°m

edes atyam helett wolt, Jerse Marlon, ^zeknek hattam es Avalloni maftys

ez 5emelye°k elewtt. Ha penygh oly atyamfya tamadna, ky Bwrya Farkas-

nak wer serení walo Atty'a fya wolna, \vgy hogy Lewelewel By/on};ethat-

nay'a , wgy hog Josagh Illetneyeys Wg mjrnt az fel res tenne. Tahat terwen-

nyel wegye el es ny'erye megh, az en ¡133011 Vom ees Wram apamtul, es ha

Terwen serent meg nyery, az en Wram Apam az mytt adott es Any'am

ffe keppen wram Apam az my't adott es taplalt engem az en nyawalyam-

ba es sykfsegymbe , azt Tegye le neky az myt nek°em adott k°ewlchen , az

en ny'awalyamba , es syksegymbe , az az, harom saz foryntot, es ez meg f\-

zetwen , wg Avehefse el az haznak felet , az mynt felywly's mcgh montam es

irattam. Towaba az en serclmes At}r*amflyanak Matkamnak Chwzy Anna

assonnak, hattam ket soknyat, ket korczoAvagyal egietembe , Dwpla Tafo-

tak Barfsonnyal peremeztek , egyk sederyes , mafy'k se\vkflEy synwr, esmegh

eg fekete Jankot fekete Tafo ta, az az olas modra, chynalt, es ennek felet
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te ket joknyat meteltetet el koborne ajjonyom. Azt az ket joknyat hagyom

igi, hog en woltam adofs, huj foryntal kobornak, ha arra moud kobor, hog

meg nem ery, az hwj foryntot, Tahat az en wram Apam el Igazecha, es az

en Atyamfyanak meg Adafsek rwha, Chwzy Anna Asjonnak. Wagyok adofs

Pojtho metew Leryncznek Prwkynak, harniynczharmadfel magyar foryntal,

Azt hagyom hogi rwhaymat aggyak el, es Abbol fizesek megh. neky. Esmeg

Wagyok adofs Holderen Ty'zeii eg, awag Tyzênket Renes foryntal, Semiger

Lypoltnak, Azt5?s Wram Apam ygazecha es fyzefse megh, wag ha az Rw-

haym arrabol nem maradna anny ya ew maga Wram Apam Agy'a mêwgh.

1571.

NOVEMBER ISoiKAN.

BALASSA ANDRÁS LÉVELE SZEPES VMEGYÉHEZ. CXCIV.

Kurima mvárosbúl Sárosban.

EredeHje Szepes vmcgye leveltaraban 317 sza'm alatt. Kikereste lîa'rdossy EIek le-

véltárnitk. On létét hírúl adta Engel Sa'nilor jáblabiró, 's fôjegy/.ô, 1836. Lemásolta ßu-

dán 1837 az eredetirôl Frankenburg Adolf. Ósszehasonlította Döbrenfei Gabor.

Czimzete , kivnl. Egregys et Nobilibus clñis Vice Comiti et Judliu nc Vniuerfitati

Nobiliu Comittus Scepnfiens. 2C dñis Amicis et vicinis obfernandis.

Egregy et nobiles diü , Amici et yicini obferuaiT, falutë et feruitior meo-

runi Commendatione. Thowabba erthem Seoch ferenczteol hogy thy kegme-

tek ez mynapyban az my Josagwnkra Dwnawyczra Rea kylthe, az solga

Byroth , ereo hatalommal Byrfagolny , myerth hogy az gywlefre valo keolth-

fegeth , cllenzctte ky adnj', byzonyos okokerth, nemys akartha adny, de

Ojtan vgy kclletth nem keeketelen megh adnya, mywel hogy az nyomo-

rwlth keolTegeth kartwl megh oltalmazhaiTa , kvtth en akaratombol es en

hyrembeol nein chyelekedcth, nemys kelleth volna femmykeppen mçgh fy-

zethny , hunem ha ereowel orjagwnk jokafa eilen Byrfagolth volna, merth

moggya volt h volna neky abban, merth nem Tartozwnk vele, En maíTal

fern myth nem gondolok , az ky fyzettlmy akar , hcabais jabad vele, Enys

29*
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kegmetek taghya vagyok, es Myndenben eggyeth akarok kegtekel ertenem,

de i-//»-] nein Tartozom, Azerth kerem thy kegmeteket, bogy adafla тузза

a/ cl vett penzth , es ez fêle meltathlan dolgoth ne chyeleketteOen raytham,

lia kegtek akarattyabol leotth , altalan fogwa el nem senywedem , hoi ре

пуgh vyga nem adattatna kegmetek az el veotth penzth, proteftalok folem-

niter kegmetek eleotth , hogy nylwan Mindenkeppen gondoth vyfelek ro

la. Egynyhany vaar Megyebcn vagyon Iften kegyelmeiTegebeol Josagoch-

kank , de fohol ez Raytwnk nem efeth , ЬУзст penygh ha or$ag\vnk teor-

луепуе azth mutathna , eo ke|mek fern halgatnak el , Iften tarchya megh

thy ke|meteketh, mynden kywantha Jawaywal. Datum ex kwryma 18 die

Mends Nouembris. Anno diTi 1571. Andreas Balafsa m. p.

1S72.

SEPTEMBER 18DIKÁN.

CXCV. MUSZTAFFA PASA BUDAI FÓHELYTARTÓ 'S MAGYARORSZÁG GOXDVI-

SELÓJE, !•« MAXIMILIAN M. K1RÁLYHOZ.

Budáról.

Eredelijc Galanlai \agy Ka'roly nemzefsegi levelei ko/.uft. Lemasolta Frankenburg

Adolf m. akademiai leiró 1837. Aprilia 13d.

Cztmzefe , kiviil. Serenifgimo ac Incliiifsimo principi ac dno: dño maximiliano eins

nöis fecundo, Romanornm Imperator! eemper Augusto dño: nobis GratioHísinio.

My mu3taffa paisa az Hatalmas tiirok Cyasarnak feo hel tartoia Budan es

gond uyfelcöye magiar Orsagnak.

Feolsegeos Romay Суазаг; KOÖ^MH-I \\nk es Baratfagunk Ayniilufanak

vtanna; Jutanak ту Hozzank Az te fölsegöd köuete , vugnath Dauith; Edu

ardo 3cnt myhali hauanak 17 napian, del clüt 9 oran ky'ket my nagy 30-

retettel lattunk es tartottunk es Ifmeg Byzot embörwnk Altai nagy Beke-

uel vtra kefertottwnk; es io valajjal Bocyattunk;

Touabba mutata ту nekwuk ax, fld: hiu emböre vngnot Dauid az ray
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kegyelmes feyedelmwnk paranciolatiat kj?ben paranciollia w fölsege hogy

myndiin uoltakeppen az fryghöz tarcyuk magunkat; Azert my myndon Igye-

közetTvnkel Лгоп lesünk hogy az Vv fülfege paranciolattia eilen nç Jariunk,

l\vt myndeönbcn Akarink oltalmazni, es Azonnal myndünfele parancola-

tunkat kwldöttük az Bekoknçk hogy valamçllik tyjtye tystofleget kiuannia

Az fry'gy eilen femmy ellenközö dolgot nç mywoliön moli dolgot hyjMnk

hogi Innet nem Indultatik , Cyak hogi onnet az fld , partiatul nç ellen-

köznenek.

De Hogy neminernw dolgok felöl kerdözködnenk az köuetuktwl , Azon-

ban рапаз ere; hogy myucl Az Egrvek harom ezür Juhnal többet Ragatta-

nak uolna el , kiket Immar pejtön alol nein messe , Az fzülüfy Renden Hay-

tottanak uolth; Ezöret Az my semünkre Hazultak, Az ket ezöre vagi va-

lamiael tob az segcny, Buday pefty mcsarchoke voltanak; lllien ellenközö

dolgokat miuelnek, Azert ha az my Irafunkban ad; ketölküdik kerdöze

meg fld; Az köuetükct, meg tuggiak mondany Azert mind effelc ellenközö

dolgok bol Indultatik Haborufag kinçk nçm Illçnçk lönny, ha eflele ellen-

közü latrok vtan tamadnak az my nçpeink, Azonnal az az livre hogi ITaddu)

nyargalnak varak alatli; es mindön mcltatlan dolgot solnak es Irnak fldnek;

Az teöb Dolgok közöt Emleköztctc az fld ; köwete Az ormandi Attia

fia felöl, Jol lehct Az my hin solganktulis Ibrahim Agatul, Izenth uolth

fld; kit my nekwnk hiuen mçg bescllöt, Ibrahim Aga Azert Im my az fld;

kyuanfaga surent el Jarunk, Az dologban, Jol lehet nçm my Rahunk or

mandi petör, hanem, Hanzabçk rabia, es my \v neki nem paranciolhatünk,

ha my* rabunk uolna Byzonnyal Higgye fld; hogi elfeö kerefet fern Hattuk

uni na fldnçk; hiaban, Jelüfben hogi Igy törtcnt az Dolog, kinçk nçm IllÖt

uolna lönny, hanem el bociattuk uolna; mynd az alta!, ualamynt fualahogy
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lehet vagy penzvvnkçl vagy egiçb modon mçg jabadithattiuk, ertç lejvvnk

es mçg sabaditiuk De yly okkal Hogy az myneimv Döbröciöny jabo mate

felöl leuelönk cs kouotviiik altal , fldt meg talaltuk vala, ky fok Jambor

kerefködiö sömeliukuok kart tut, es cgy nehanvat meg is seghenitöt ben-

nwk maftan, az kafsay kapitan Byrtoka alat lakyk farof patakon, Jol la-

kik vgyan az fok Jambor Jo5agabol, kik eyel nappai fyrattiak es ohajtiak

Azt az embeört, fld; kwlgyefle be jolnakra Igaz fzam vetçfrç az kaflay ka-

pitannak, mierth Hogy az fzolnaki emcnnek mcg adof tyz ezör Formtal az

w maga Adof Içiiçlç 3örenth; Azt Az ement es az többit meg eleghituen,

hytönkre fogaggyuk miçs bogi ormandit Inneth myndön Farcioltatas nrkül

ki bociattiuk. ezzel az fiunniaual pçnig az Hatalmas Ciajar fzamara adof,

ef fçmmi kçppçn el nçm vej Jol lehet eddig if Döbröcziöni , farof pataki

es tokai arof embörökön mçg viçhçttck volna de mi nçm bociattuk Arra

hogi maf bwntelent bancianak çrtç Azçrt fld ; ennçk az dolognak vifçllie

ugi gongiat hogi inuft nç bancianak erte; Meg bociafTa, fld; Hogy enny

fok Irafsal Bantiuk fld; vgian ezön jolnaki emmçnnçk, Hochya llajanuak,

az Atliafíat, az Hatalmas Cyajar Harminciadiarol az Egriçk cl Ragattak ,

ki moftañis ott egrön vagion, egy nçbanjor kertök fldt; bogy bociatafla el

fld, miçrt hogi az frygben fogtak cl, maftannis keriwk fldt, bogy Bocia-

taflfa cl fld;

Az Segeny vçn török Ajjont , kit kün petör ket leanyaual , jöged es

Csongorad közöt fagoth uolt el, Immar ketjör, Igerte meg fld; A'/t nem

tuggiuk ha az Egry kapitannak meg parancyoltac fld, vagi nçm, hogi az

my köuetink meg Jûettenek, ottan llamar az, fld, Jo Igeretie meg Jelön-

tottwk neki kire meg Ciak valaki fern Ir, nem az hogi mçg adna Avkçt;

mynd az altal my Az fld ; Igeretiben es io Aianlafaban fçmmit nçm ketül



1572. 231

ködwnk, hogi azokat segenyeöket te, fld; Az Aianlas surent mi nçkwnk

meg nçm adatna, kiert ha a/ Iften eltet, Byzonnias Higgye fld, hogy,

mindün tystöflegüs Dolgokban Hafonlo Haladatoflaggal leswnk fldnek; eb

ben feo kcppen vgian Igön keriwk fldt; hogi te fld. keduönket ne fzegye;

Iften fldl; Datum Budae 18 die feptçmbris Anno dm 1572.

1572.

SEPTEMBER 19DIKKN.

BÓDAI SARA , ZOLTAY ISTVÁN HAZAS TÁRSA CSERÉJÉT VALLJA BÉ A' CXCVf.

CSORNAI CONYENTNEK.

Eredetije ottan a' 2d. szninu jegyzôkonyvben. Kikereste 'я lema'solta Pauer Zsig-

mond a' t. convent lectora. Oss/.ehasonlította Szeredi Kovács János e* híteles hely jegy-

zôje 1837. Dec. l-«¡«-

En bodaj far 033011 az vitezló* Zolthay Iftwan Yram törven hazas t arla

tetthem Illyen vallast thyornaj ^poft Vrainnak, Galamboky Mathenak es az

egej Conuentnek hog thj;ereben attain en neki , az en ofeimtbwl marath ökö-

rös Jobbagiomat Roftha balaft, faradon lakozot Illyen Conditiowal, bog ewk

vy'santhag Ifmeg adtak Nekë es az en meg maradek . . mnak az 3ent Egyhaz

Jojagabol Sepläkon egy a^intc pufztha heles in qua pvidi Gregor Balogh

et thomas Mijaros resident' habuifset Johbagi\\i .... Vagio foppron ЛУагте-

gyebe, Mely Seplaky Jobbagyert Medio temp .... Meg az derek feffio Meg

atta volt farkeny Jobbagyát Varga amburuft es tama 1 1 ez Maj Napig, kyt

p Compofitionem Rofta balafiert jpoft Yram es az Conuent p Manus vissa

adot es axon keppen A jouis p Manus atta Rofta balaft .{poft Yramnak es

Conuentnek. Zoltaj Janos es Mjklos fia es Lami fofia.

rosta Balas Fradi.

1575.

JUMU8

ENYLNGI TÖRÖK FERENCZ ÖZVEGYE GUTTHI ORSZÁG BORBÁLA , SZ. K. CXCVH.

SOPBON YÁROSÁHOZ.



232 157 3.

Papa varaba!, Veszprím Yármegyében.

Eredetije Sopron városa levéltárában , lad. VI. et F. Fate. IF. num. 15»",. Talalla

ott Döbrentei Gabor 1837. Massât vetette a' ns. varos es azzal az akadéniiának ketlves-

kedett. Osszeolvaita Schultz Pal vrfrosi levéltárnok.

Cxúnzete, kiviil. Prüden ас Circumspeclibus (rcrera sic) dois Judici Primao , Ju-

ratis Civibus ac Ceterisq, et totaeUniver oppidi Sopron eÇijîen, etc. dnis et vicinis no-

bis honorah. (P. H.)

Prüden et Circumspect! dm nobis honorait, Salutem et nri commet!

thoaba, ez mi Jobagionk, Beledben lakozo molnar Lukacz jcôtili wula mi

holank, es ktfnierge azon mi nekünk, hogy Irnank keîïïeteknek mcllethe egy

attiafia wolth, Sopronban, kynek, molnar Petheö wolth ncwe, meli At-

tiafia Imaron megh bolth , es az mi marhaia maradotth es eoreökfege az со

Attiafianak ; felet myndeneknek ez Attiafianak hattba, es feletb az felese-

genek , Az felesege Peniglcn Imaran iob rojoltli , az marbanak cl kwltheot-

the es ennek femmith nem attanak benne, Azertb bogy ettbwl el ne ¿akad-

giô es karolTa ne maradgiô thy kiïïteketh kercm myntth io Ôomsed AVrai-

motth, hogy kmcdtek ne badgia eoketth kuroiïa maradui, banc, az mi a/

eo reje, es eothetth illctby kînetek adafla mcgb ez mi Júbagionknak , ky-

ertth kmeteknek esmetb tbeob barattbsagal akarunk belieben Icnni, es kmc-

tektbeol io walasth warunk , Avaler eafdein optaîïï. Datu ec Arce Papa 1.

die Juny 1573. Barbara Orsagh de CliAVtth, magri dni ydam Fraiïci Tbeo-

reok de Ennengh etc. relicta.

1575.
AUGUSTUS 12DIKÉN.

CXCVIII. CZOBOR IMRE XÁDORI HIVATAL HELYTARTÓJA NAGYSZOMBATHOZ.

Manigáról , Nyitra vágiíjhelyi járásában.

Eredetije Nagygzoïnbat levéltárában. Kiv¡!las/loiia Döbrentei tiábor lS3f>. Lemásol-

ta Makláry Fercncx hiles ügyvéd.

Cxírnzele , kiv/il. Prudentibtis et Circuinspectis Dominis Jadici et Juratis Ciuib. ( i

uiltis Tliyrnaviorifis, Amicis et VÍCUUN nobi.s honorand.
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Tyjtelendö 3omsed vraym es Baratjm . kejenethemnek vthana magam Ayan-

lafTath Irom keg: es kewanotn az the keg: yo egeflegeth halanny. Towab-

ban, az en eochem Thoth Benedek, adya ez el&mben hogy thhy keg:töl fok

rendbely banthafok kezeth wagy'on, illyen Iniuriaya, hogy az myneinü fa-

lucfkaya wagyon oth, az the keg: 30111301! fagabau, feyeregyhaz, Thy keg:

ez elöth hatarath el foglaltha, es az myth akarthatok benne raegh hadny,

3abad akarathatok jerenth chyak azth hattatok mcgh , es hatarth mutatta-

toth t y keg: nekie, az eo tnlaydon feolden, az hol jenthe serette keg: Im-

mar majl meg vyoban, ky month thy keg: es az myth az elüth neky mcgh

hattatok луоЦ, es muttatatok, abáis im таг таДап vyoban el akartok fog-

lalny. Es köwethkezyk az, mynth az ölöthis the keg: vele chelekedeth,

hogy az nagyath el foglaltha apronként igy üstendönkenth mindcnejlwl ky

rekesthenetek az eo twlaydonboll , kyth i^lennek igafagha es az Jo jomsed-

fagnak ketellc nem mutatna, mierth hogy peniglen thy keg: tudy'a azt ,

hogy en mindenkor the keg: myiul az en atyamfyamal egyetemben Jo 3010-

jedifagal igekczthem lenny, jinthe azonth warnam the keg:twlis, es re-

melenem azt , hogy nem hogy thy keg : az en attyamfy'ath rontana , föt in-

kab inajlwlis oltal mazna, kérem is the keg: hogy ne addy'on okoth az my

közthwnk \valo Jo somscdfagnak megh bomlafara es az en Attyamfyath ne

haborgafla, hunem inkabb legyen my'nde Jo oltalomall neky, es az öwenek

legyen bekelTeghe, kyth en ismegynthen the keg: mind az en atyamfyawal

egyetemben megh halalhaflak , hoi pencghlen thy keg : egyebet akarna eu-

nel chelekedny , addya tutunkra, hogy twdywnk my is myhcz tartozny, es

az my atyanfya az 6 igafagaban my bcnnwnk megh ne fogyathkozek, keg:

twl walajth Avarok , I-flcn thartha megh keg: Jo egelfegben es Jo jeren-

chewcl. Datum in manigha die 12. augu^li anno Dnj 1573. Emericus Czo-

VEOYE8 R. M. IRATOK. 30
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bor Locumtenës ofly Palati nal ¡s Regni hangar, ас Confíliar Sac: Ces: et Re

gie .Mttis manu .¡pria.

1575.

SZ. BERTALAN NAP ELÓTT VASÄRNAPON.

CXCIX. SÁGHY IMRE VÉGREXDELKEZÉSE.

Eredetije a' pozíoni káptalan orsza'goe levéltura cgyik jegyzókonyvében. Kikereste

ottan a' magyar akadémia felszólítására Gyurikovics Gyñrgy lev. tag 's össze is olvasta

Kaszay József hites jegyzô által vett masolatát. 1835. Octob. l8d.

Ezer ettsaz hettwen harom esthendeben Vrwnk Christus Swletesenek vtan-

na. En Saagy Imreh, Jollehet testcmben Betcgh vagyok, De elmymben se-

my fogyathkozas nein Lewen Tejek az en Jawa5'mbwl vegseo testamen-

turaott, Illyen 3emylek elett , mynth az Bechwletes es Tysteletes 3emelyk

elett Gyeorgy Plebanos ele°tí ky fei Baaron lakozyk , >rgymynth Ennekem

Confefsorom elett, Es Pakay Plebanos Thamas Pap eleotth, Ismcgh Peles-

key Erdeogh Myklos elett, Saaghy Janos attyamfya elett, Ismegh Nemes

Semylek elett mynt nagy Thainas ele°tt, es az w fya Nagy Adoryan elett,

Ismcgh Nagy Lajlo elett, es Farkas Dcak elcott, Myklos Balvntt elett.

Elcojer hagyom es Ayanlom Lelkemeth az Myndenhato Istennek , es te-

teftemett hagyom temethny Az en megh holt ket leanym keozett.

Towaba myndenek kyk ennckem vadnak, mvert hogy az en serelmes

felesegemmel dorko Ajjonyall egywtt kereftwk , Eggywtt Talaltvtk , Ennek

okaertt my'nd Ingho Marha, a ky Enym wolna, kychynthwl fogwa Nagyg-

lan mynd neky hagyom, az w thwle walo Arwaymmall Egietemben a Jo-

fzaggal eoswe, es mynd erekseggel eo$we. Az en Arwaym, gyermekym,

Myndnayan w hoza halgafsanak es Tystellyek , Leghen Sagy Janos az en

Attyamflya gond vyseleo Twttor az en serelmes gazdam Ajjonnak Dorko

Assonnak, mynd az en Arwaymmal Egietemben. Ismegh Saaghy Jauof
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nak Egy Arany Lantza es Egy Naasfaya vagyon ennalam Zalagba, azt

pynzenelkwl , ha Ennekem Thcortj?nyk halalom , Adgyak megh Neky.

Symon Deaknenal Fosomba vagyon Ennekem 3az Arany forynthom, Arra

kertem 3az tallertt, Ismegh Saghy Janofsal keretthem Tyzen ett foryntott,

Ennekokaerth mykor w Neky megh adgyak az jaz Tyzen ett foryntot ,

kerem Simon Deakneth hogy mynden per pathwarnekwl az en penzemeth

adgya megh Az en. serelmes felesegemnek es az w thwle walo Gyermekym-

nek. Az Pofony harmyczadosnall vagyon eottwen Arany forynthom Za

lagba, kyre adott nekem hetwen foryntott. Ismegh kett jaz Arany foryn

thom wagyon, azt hagyom hogy az en 3erelmes felesegem Dorko Аззопу

az en Anokamnak Leanyomnak, eo Neky megh Tarczia, ha kedygh eo

neky felesegemnek hálala theorthynnekes, myerth hogy ez az en arway'm

kezett kyczyn , azt akarom hogy \v holtha vthanes meg tarthafsek eoneky ,

az w Iftenthel paranczolth Szerencheyre. Vaykan mely Jo3aghom wagyon,

kytt serzettem , azt hagyom felesegemnek az w arvva^'wall Egietemben.

Ismegh Enj?edy Farkasnak az Itt walo Pw$tha, awagy ereoke ky wolna

Itt chwkarpakan, arra attam hettwen ett foryntott eottwen ejtendeigh,

Azert azt hagyom az testamentomofokra ha az en pynzemeth annak eleotte

megh adgyaif Engedgyek megh az Jof/agott Neky.

Az chwkary hazatt, my'nd Jobagywal egyetembe , Azt hagyom az en

felesegemnek Dorko Asjonnak, az w thwle walo gyermekymmel Egietem

ben. Vagyok ados Pofonba az Bolthos legynnek Vydanak tyzen nyolcz fo-

rynttall. Az Boltba kyt vasarlottam Teole Wydathwl, Az Laystrom $e-

ryntt Irwa wagyon kykkell adofs vagyok. Az Kowaczynakis ky Paawas

g

Scryntt myelt Posomba, a ky az kapwhoz kezel laky'k, Annak es Adosa

\vngyok. Ismegh 3olgay'mnak kyknek a Mcnywel Adofs wagyok fyzefse

30*
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nek megh Myndenyknck. Nagy Thamasnak chwkaron vagyok ados tyzon-

ket foryntall. Ismegh Farkas Thamas Yzory Adoos Ennekem szaz harmitz

forynttall, Ezekbwl Adott mrgh hwsz pynz hean hwsz foryntotth, az

thebywel adofs. Ismegh erdegh ferencz Adog Ennekem Eottwen forynt-

tall. Thowabba Saagy Pdl, Myerthogy gyermeksegethwl ibgwa szolgalth

Ennekem, hagyom azertt azt gazdam аззопга, es Saagy Janofra, bogy az

w Jwthalma seryntt ne baggyak szolgalattyat heyaba. Ismegh Sagy Sig-

mondnak es Albertnak Az Anyoknak, es Anyokthwl mely Kwpath el vet-

tern volth, myerthogy ezeket Illety Sygmondot, et AlbertottAz Kwpa azert

hagyom hogy adgyakmegh nekyk. Ismeg ket falw \vagyon Behenytz es

Meretze ket falw, Mely Jojagh Illyeshazy I! tu au vrammal , es az w Attya-

fyaywall Egietemben of/tall "vos Jofzagwnk wolna, Az en Rejemeth ablnvi

is hagyom az en 3erelmes felescgemnek Dorko asjonnak az \v theole walo

Arwakkal Egyetemben. Azert kerem Illyeshazy Iftwan Vramath, mynt Igaz

Ispanomath , hogy az Josagbel , a ky engemeth Illethne az en felesegemnek

Adgya megh az w Gyermekywel Egyetemben. Az megh holth Ainado Pe-

ternek megh hagyoth feleseghe, gywlafly Solfia Аззопу Adoos Ennekem

szaz hat forynthall , kyreol Itt ennalam Zalagha wagyon. Egy kerefzt ,

Azert mykor Az en fzerelmes ghazdam Afzonnak a pynzth megh Atlgyak.

Awagy Az ew gyermekynek , tehat Az Zaloghott Adgiak Ismegh vy'fzha-

Ismeg Saarkeozy Alberth Nadasdon Adoos Ennekem , Egy bordo bor ara-

wall , Ismeg perfonalis pracsentianal Andras Mesterrel , mykor az Retett

foglaltatta , Ismegh hogy be Iktatta magatt, my'nd ezekbAvl Vf Irette, fyzet-

tem hwsonett foryntott. Efzt megh engettem Neky, hogy ha halalom theor-

tvnik, De 11 v ok allath, hogy az en fyammall Bekefseggel lakozek, es az

Attyafyaywalb Ismegh vgyan ezen Sarkeozy albcrtt Egy fegywer Derek
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arawal Ados, ky tefzen kylencz foryntott. Ismeg vgyan ezen Sarkeozy

Albert adott wolth Zalagba Egy kys darab e/üstet Ту/en ket foryutertt,

ha az pynzt megh adgya , adgyak megh az ezwsthet neky, ha kedygh az

darab ezwsth azt megh nein Erney'e tartozyk annak az teobytt az en fze-

relmes gazdam Ajsonnak megh fyzethny. Az en Pofony hazam legien az

en serelmas felesegemee Dorko Afzonye az eo gyermekywel , De Ily ok al-

lath , bogy mVkor az en gyermekym oda mennek Bekefseghes Lakafsok ott

leghyen, ha kedygh el Adgyak az hazat kychynthwl fogwa Nagyglan egy

Arant ostozzanak Az arawal. Sagy Sigmondnak hagyom a Scmpczy eoreg-

o o

byk szeleott. Ismeg Sagy Albertnak hagyom azt a seleth Scmptczen, a

mellyet Éreos Damokosthol wettern. Rechey jeleo, nygy, az en szerelmes

felesighcme Dorko Afzonye, Az w thwle walo Arwaywal Egietembe, Le

gyen mv'nd hazanal Eojwe. Erfek vram eo Nagysagha Verantius Anthall

vram, Ados Ennekem hat fzaz forynttall , Ifmegh ky'tt Rea keltettem sayat

pynzemeth harmad fei fzaz foryntott azzalis adofs, Ezekre kerem Egry

Pyspek Vramath w Nagàth Hojswthóty Vramath, Ismegh Vsaly Vramath,

hogy feo otalmok legienek az en fzerelmes Ghazdam Ajjonnak , Az vv Ar-

waywall Egietembe. Egry Pyspeok Pfectus Vram eo Nagysagha Joli thwd-

gia hogy ados ewel Ersek vram , eo Nagysagat kerem , -Pfectus Vramatt ,

hogy azt a' pynzt szolgaltafsa w Nagisaga az en gazdam Ajsonnak kezebe-

Ismegh az en Zarway Jofzaghom , myerth hogy az en fyamnak Sigmondnak

fellesigethis Illethy, Myerthogy Sarkan Ncmzett, ahoz hagyom azertt hogy

Sigmondnak felesege utan, ahoz Resze legyen, ha az Sarkany Vrak hozza

szolnanak , es az Czobor Wrak es megh akarnak valthany, es az arath akar-

nak le tenny, fei ne wegyek , mert Sigmond feleseghe az w gyermekywel

Egietembe ллтег a Jo$agba. Azert my kyk e teftamentomnak halgatoy vol
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thwnk, ezt a Teftamenthomoth Eresb wolthaerth kyl megh erofitettwnk ,

peczyeteonkel megys pechyteltconk Senth Berthalan nap elet walo Yasar-

napon a felywl megh Irtt 1573. ejtendeobe.

1575.

OCTOBER SDIKÁN.

ce IKTATÁSI TUDÓSÍTMANY.

Eredetijét, toredékben a' jászói convent ors/a'gos levelta'ra mutatja. Azonban csak

a* vége magyar. Ide tétetik niutatványul , mikent kevertetett latin 's magyar egyù'vé

ugyan a/,on egy iratlian. Kijegyzelle Döbrenlei G'abor 1835. Leinasolla Zsiinek Nep.

János. Összeolvasta 15. Fischer Norbert, 's kiadta hitelesen a' convent.

Anno Domini 1573 8 die Mensis Octobris facia est Inlroductio et Statutio Coiuetaneus

Ex Cheinethe Poffione Nobiles vrbanus Belfey Judex Nobilium et Ambrofías Tbewrewk,

Ignobiles Georgius Chako relíete Pauli frati Àlpary Martinus Kathona Gafpar Horwat

de Jakachy Judex, et Stephanns Bendy, Stephani Zakay. Cometanei Ex Lytlika Pof-

Попе Nobilis Gallus Ifpan Ignobiles, Matheus Kardos, Ambrofius Kowach Blafius Kor-

mos Michael Kardos Antbonius Kormos Thoma ЗеспУ Colon!. Cometanei Ex Pofllone

kech \obiles Mathias fwlo Ex Pofllone fay Nobiles Michael Darochy Ladiflaus fay, Ge

orgius fay Ignobilis Joannes Thoth Petri figedy Colonus Valentinus Nagy Nobilia Auga-

-Tmiis Gal Ignobilis Ladiflay fay Colonus. Yicini Ex Polllone Alfo gagy Matheus vyda

Cbypo Egyed Joannes Berthok valetiny Patches Pauli Mondolay Colony Démet : chonthos

Petri Mondolay fidgnum P'brum. Joannes fay als= Blafius fulo in perfona Pauli fwlo Pe

trus figedy in peribna et Petri figedy filii quondam Malhei figedy et in perfnna filii fui

Pauli figedy jtmittunt fe perfoluturos Expenfas ad partes eoru Cèdent es kyualtattyak.

Darochy Mihalys fay Annos Ajjony kepebe kynaly az kewlcheggel, a/

ojias serynth. fay Benedek azt mongya Ez eilen hogy legyen Tewrwen ben

ne ha mellem JeAvhethnek hogy vgy Illeth lyanth m ¡nth fyath hath mellem

vejem es kellyen lewel rola az en kewlchegem megh lewen ha az tewr-

weny azth tallallya hogy mellem Jcwhethnek es mindgyayan Ajanlottak

hogy kesek megh lattathny Tewrweny jerynth .

FKIIKI Aliirs JlllKKN.

CCI. SZ. K. NAGYSZOMBAT VÁROSA HÁKOM NCMZETBELI HATVANOSAINAK

REXDELKTEI.
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Eredetije Nagyszombatnak 1566—1579¿e/í jegyzókonyvében. Kiszemelte onnan Döb-

rentei Gábor 1836. Lemásolta Kaiser József városi hites jegyzó.

^^

Statuta Communitatis Trinm Natioiium Sexaginla virorum in domo Senator

exifteii. Die quarta Februar Anno 1574 quae l'un t in fcrip? tali mo oblata.

Megh erthwen az Wraym az kcgetek kgwanfagath mind az Bgro Wram-

wal eggethemben, einlekeztetik keg. ez elmwlth hwfweth mafod napy'an

walo weghezefre ky'th keg. mind az keöflegel eggethemben Confirmait es

Juua haggot, dc az keöflegnek neheznek li-t.vfk, hogg az rait wegheznek,

Annakwthanna Tg keg. elfeletkezwen rola ne olthalmazza.

Annakokaerth bogij az igaffagh keöztheSvnk Megh tarthaflek, es az \Va-

rafnak mind az Refpublicaval egijethemben Sabadfaga megh ne RontalTek, az

keg. Propoiitioiara illien deliberatioth tettheivnk.

IMifucI hogij lîij'ro Wram Keömijwes Jakaboth az keg. igaz Juditioma

sorinth teörwcn jerinth byntette, nem SeSvkfegh wolt л\ч>1п.ч Keömijwes

Jakabnak az Waras sabadfaga eilen kegijelmctekre ez fele Evocatoriat hoz-

ng, de mtjwel hogg az Mandatum harom dolgot contineal, Tuwdng illik

az Loo kirekeste^l, az -f 33, es az 10 ^. Byrfagoth, es hogg tij keg. BIJ-

ro Wram ja\vath seek teorefnek ne itelte, Azert mijwel hogij mind az harom

dolgoth eggben foglallija, es ha ennek eleotte ez fele Appellatiokat el sokot

hot hi) at апц' keg. tehat ezth fern tarthatny megh, ha penig ez eleöth ne wolt,

mojí fe legten.

Thowaba, Erre TJS emlekeztetik keg. hogg ennek eleütte kegetekkel

eggetemben az KeoiTegh el weghezthe, hogg Bgro Wram Warafbelg 3om[ie-

doth Terweng kgweöl ne byntetheflen , Ew kegnek ahoz kellet wolna ma-

gat tarthang. Mert mgkcpen hogg az Keo(Tegh Wala[]t Bgroth az igaiTag-

nak olthalmara, AjonkepenBiroWramnak gs Terweng ala kel magat wethng

es az 3om|]edfagoth Terweng jerinth bgwntethng.
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Az kowath Györgh fija es Balint* kowath küjewth imjnemvv Гег wa

ggon az Attijuk Joojaga feleöl azth deliberaltak hogij az marha megh Inn-

wentaltaflek , es mijert hogij mind a kettew Ewrekes , egggk az mafik my-

at megh ne fogiatkozyk az Pörnck wegheig.

1574.
Ml.US KmiKA.N,

ecu. KERESZTELÉSRE III VÓ

PERÉNI ISTVAN FÓISPÁN, KISVÁRDAY ISTVÁNHOZ.

Nyaláb várából , Ugocsa tíszántúli járásában.

Eredetijét Palotán greif Zichyek levéltára niutatja. Leite es lemásolta ottan Dôbren-

tei Gabor 1836.

Czimzfie, kiviil. Magnifico domino Sthano de kyfwarda 70 döno et Affini Nobis

obserrand" et Confedent.

Magnifiée dome et affinis nobis suaviÜ et Confedertfme- Salute ac Serui-

tior Commend", hjsem hogj kgnel nylwan wagjon, hogj mynket az gazda

ajsonyal Egjethembe az wr i^len Egj lean magzatthal latogatboth, ky'th meg

ez Ideygh kjwaltkjppen hazam nepe Betegfege myath es Egjeb sorgalmazob

dolgavnk mjattes, az kerestliyenek moggjok es sokafok ser^'nth. meg nem

keresteltethettewk hanem kerestfygenek napjath wegezthem ez Jeowendeo

kjfajsony hawanak Elfeo Napjath, kjrem azyrth kegdet mynth Byzodalmas

wramot es Atthjamfljat hogj ez meg Irth napon ve\f Primo die Menfis

Aiigujli legjen keged az En hazamnal therebeßt hogj Az kegcd Jelen ly-

thy'wel Az En leanyomnak Elfeo Eorcomcben . . tystelkedhe/Tem Egjeb Ba-

rathym es Atthyamfyay keozcotthes , mas az hogj Ennekem keged Eleytheol

fogwa myoltha kegdet Ifmerthem Byzodalmas wram es Atthyamfya wolth ,

Ezbenys mwtafla meg keged Az Atthyafyfagot , hogj az En leanyom keres-

thyenfegenek legjen keged Bjzonfaga hogj az komafag koztheonk ly'wy'enes,

maraggyon ezen Jo Atthyafyfag keoztheonk el walhatatlanwl , es fei fey't



1574. 241

hetetlenewl. In Reliqno Eandè" mag do : vrarn p" felicfme valere optamus ,

datf ex Arce Nra Njalab 18 die Menfis July Anno 1574

Sthanus de Peren Conies cf

1574.
SEPTEMBER TDIKKN.

MUSZTAFFA BUDAI PASA, TBAUTSQN JÁNOSNAK RÓMAI CSÁSZÁB TANA- CClll.

CSANAK.

Budáról.

Ereilet ¡je Galantai Nagy Károly családi levelei között. Lemásolta Frankenburg

Adolf 1837. Ayrilis ITdikén.

Czt'mxete , kiviil. Tekintetös es nagifagos Yrnak Trautfon Janofnak Rumay Cia¿ar

Tanacianak es uduaranak fö goud uyfelöienek, nekwnk ti¿tole.ndio Baratunknak.

My mustalfa pafsa az Hatalmas türök Cyajarnak ib hel tartoia Budan es

gond uyfelöie magiar Orsagnak.

Tekyntetös es ngf ; vr nekwnk tistölendö Baratünk Kiosonetwnk es baratfa-

günk Aianlafanak vtanna meg adak my nekwnk Az nd, leuelet, kibiol ert-

iwk mit Ir. nd. Az fegiöfdiek es Börzöncyey'ck fçlwl Hogi miuçl mind

fzvMiçtlen kanifa fçle Ciataznak es Içfwkçt Hannak, mynt Im maftannis

Hogi Iftuanfy Iftuant mafod magaual el Ragattak, es Hogi ottan llamar 13

Sömelt es harom feiet vittçnek volna Touabba kanifahoz tartozo harom falut

el Rablottak volna; Az vr Ifteu Jol latta Hogi mi Hirwnkel nem miueltek,

es my okay nem vagiünk. Ha my tortentys okay Ifmeg az tieytok , kik fe-

liöl Immar el vntük az fok pana$olkodaft; Az bek fçliol Hoi azt Iry'a nd ,

hogi az muran Altai month volna vagi hogi mikor Iftuanfi Iftuant el fogtak

Jelön volt volna, Byzonnial Higgiç nd, Hogi az bçknek Abban femmy Hire

nincien , mert Akkor az bek It mi nalunk volth It valo Ictelenek oka penig

ez uolth , hogi miuçl az Hatalmaf Iftennek Jo Akarattiabol , Az Hatalmar

Ciajar Az my fe}'çdelomfegwnknçk meltofagat, nagiobra vitte, vgi minth

egelTegwnk latny Idueozlçny Jwt vala De nam my ezt egi nehanjor meg

TEGYE8 R. M. 1RATOK. 31
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Irtiik, ndk; Hogi az Zriny gywrgy, mincmiw Ellenközü dolgokat miuel;

fsiget Ala Babolcya, Börxöncye, fegiöfd Ala saguld, nagy'Haddal; lefwket

Hanj; De Hogi az miejnk ejokben vçjik Cialardfagokat, ki nem mönnek

vtannok, Igi oltalmazzak magokat. Vgyan ezön Zriny giwrgy nagi Haddal

feol kçswlt, es az Posga tartomaniaban valo falukat, kit jep fsanaual kiket

erosak kçppçn fol vçjon, es az w Hataraban le telepity, Immar eginehany

falnkat azonkeppen pujtan Hagyoth; Az Ijpahiak pçnig firnuk ohaitnak

ehelis meg Halnak mçrt nincyçn myhöz nyulniok, Azoknak penig Az ado-

iokat my raitunk kerik es mindön Jwttçdelmoket ; eifelç Dolgokat mind

elçyben attunk my ndk , kire mçg Ciak valast fera tôt nd , Touabba ezis

niluan vagion ndl; Hogy menisor az my kegielmes feyçdçlmwnktwl Paran-

ciolat Jwt, kit my jep ronde] Romay Ciajarnak fol kwldöttwnk Hogi az

Buday mçsarofok Juhait, Hazan Emçnth Hatra aggiatok, es az nagy kal-

lot el Rontafatok w fulfege Paranciolattiat meg nem fogattatok Az my In-

tefwnkçt pçneg mint fogadnatok meg. Myolta az nagy kallot epitçk 33/

faluknal tub ky az clôt Az Hatalmas Ciasarnak Adozot es be Jartanak vrok-

hoz, kik Immar maftan bç nem Jwnçk es fçmmy fizçtçft nem tçsuek. Is-

meg tatat es Böspörimöt miolta meg veuek maffel saz faluknal tob, jcköf

feiervar tartomaniaban, Az kik az elöt, mindön fízetefth jolgalatot miuçl-

tçk , kikben maftan Ciak eggef nem Akar be Jarny, Ëstergam tartomaniaban

meg Azon kçppen tahat mint ellienek el az segeny Ijpahyak. Jol Tnggya

azt nd , Hogi mindönnek solgalattiaban Jar es mindön meg kinannia Az \v

Jutalmat, fenky sellel nem elhet, Igy köuetközik ostan Hogy az fêle vak-

merö Jobbagiokra rea mönnek, es eginehaniath el Ragadnak Bennök, Az

Hatalmas Ciasar Adoiat es \vmagok JSvuedçlmet kiuanniak ray'tok, ha O3tan

meg eleghetek wkçt Ifmeg cl bociattiak wketh mikor effçlç fsofogadatlanok



i 5 T 4. 243

ban eginçhanjath el Hoznak, az tiçjtok Azonnal ray'tok tamadnak Igy 1\—

3ün o$tan Hogi Az ki eröfb Içson, Azç Icjon Az Jntalum, mint maftarm-

is Az tiejtök az myeynkre rea tamattanak, elosür az miçynkben kit lç

vagtanak fkit el fogtanak volth ; Az vtan liten fçgetfçgçbol Az mieynk meg

vertek wket, es vgi türtent vejüdclmiok, De ha wk bçkçuçl maradnanak,

az mieynktwl Byzoni femmy nçm Judultatnek, Jol Ichet erre my nçkwnk

paranciolatunk vagion Az my kçgiçlmçs fçyçdçlmwnktwl , Hogi valamwli

varafok faluk Idç vannak Iratatuan kyk Annak çlotte Az Hatalmas Ciajar

Aduiath es Ijpahiacok Jwuedelmct Igazan le $olgaltattak , es mal'tau bç nçm

Akarnak Holdolny elüjor Romay Ciasarnak Iriunk felölwk, es Ha vgi an

vakmeröTegnck Aggiak magokath Az vtan ¿abatfagot Aggiunk , Affelç vak-

mçroknçk, meg Bwntetçfokre, DC meg my femmiben eddig nem Hörtelcn-

köttwnk , Byztunk az w fölfege Aianlafaban , mikor Hozzatok gyiörgi Al

tai Aianla magat Hogi mindon fçlwl meg paranciollia Hogi bç JVuçnek ki-

ben vgian femmy nçm kçlç mind ez oraygis, Iry'a nd Hogy az faluknak

az newoket Rundel mçg Iriiivk ndk ; Az crt Im mindön fçlç Embörwnket

kwldüttwk, es зер Rund cl llamar nap Az nçuoketh Irua kwlgiwk vgis

meg lattiiik ha bç kwldiwk Mynd Az altal kçriwk te ndt mint tijtölcndö

Barata nkiit, Hogi te nd, sollion Romay Ciajarnak, paranciollya meg min

dön fçlç, Hogi Jarianak bç, Az Hatalmaf Су'азаг Adoiat es vrok Jwuçdçl-

mçt solgaltaifak bç Ha ezt miuçly w fwlfçgç, mi fçlçlwnk Arra, Hogy Az

my Byrtokunk Alat valok, nem az Hagi Az w fwlfçgç Jo$agaban monnçk

Dç az fsamara mçg Ciak egis louât fçm niçrgçlnçk mçg; Dç az mint föllivlis

meg Jelünlwk, mindün mçg kiuannia az w Jutalmat fçnky sçllçl nçm elhçt;

Az valyak fambokiak komarom jigctcböl Hogi anny fjömclt Hoztanak vol-

na el newy azoknak Anny fcyök Hogy azt mçrnçk miuçlny, Dç az koina

31*
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romiaknak Tatayaknak Cyatayok fçm eyel fçm nappai meg nein fzwnik ;

Az famboki Ahmat odabafanak, mi mçg parancyoltuk Hogi vejtegfegben

legiçn, ha tobbç Irand nçm folgiaual hanem Byzoni fçiçuçl cry meg Roui-

dçdon Ciak onnet Az ti partotoktul maraggianak bçkçuçl Innçt vgian fem-

iny ellenközö Dolog nçm Indultatik; Il'tçn elteflç ndt; Datum budae 7 die

reptembris Ao 1574.

APRÓ SZK.NTKK VUMÁX.

PERBEIDÉZET.

CCIV. GRÓF SALM JULIUS PERBE IDÉZTETI KENDI ISTVÁN SÁROS VMEGYEI

SZOLGABIRÓVAL, KASSA VÁROSÁT.

Eredetije Kassa levéltaraban. Talalta éa Krieger Jánossal massât vetette Döbrentei

Gabor 1835.

Citado Comitis July , Contra Ciuitntem Cafsouiensem. Comes Julius à Salmis \a-

luralis Tutor filie fue Anne eÇ Generofa ac Magcâ quonda dna, EHzabet Thurzo pge-

niif , Ideztette per Sthänum k^ndy Judlium az CaiTay wara-Jh, az Byrot Lanrentiu an*

rifabrum , ais Goldímid totumq fenatu dict^ Ciuiuis Cafïouieh , Vinccnciu Pioger, Ste-

phrïum kyrfner bans t. hans oler, Jacobum Secbans Jacobum grochner, Andreain Burger

Geor Werchynger Thoma Suttor et petrum pezo, hogy In Judio comparcalyanak, ее

hogy iktallak, Georgia o¿yka Alberth. ojyka fedwr Bwznak. Stephanu lyjy Leonardû

ly¿y Stephanu Marhak, Ladiflaum deak Benyo Vedott¿yn kelemen choba, Thomam

3cliylian et figifmundu Demeter In Alfo ladna, In ¡fío Cottñ Saaros chiflen minoran.

Azert hogy Ezen 1574 Estendeobe circa feftum Pétri et Pauli Apoftolornm,

az feolwl megh Newezeoth kaflay fo By'ro , es Efkwth polgarok, es eges

waras kywldefebwl. es hagyomafabol , az 3edlyczky hatarra men tek, mel-

lyet hyak Na krywe 3kalye In hoc Cottu Saaros ecifteñ, mellyet byr az

vr vgy mynth Tu t ora, az feolwl megh Newezeoth gyermeke wthan, az fe-

leth mynd hatarofthwl, oth egy Jwh kosart aïs Sallaft hataimafwl el wag-

daltak wgy myhth hatalmafak melybe kart tettek f 75. JfemAzon Comes

Julius à Salmis Ideztette , per Pdictum Judliu hogy az feolwl megh Irth ha
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talmaflagokkal, megh nem elegeodwen. Anno 74 Circa feftum Andreae Apli

az ew hagyomafokbwl , es parancholathokbol , Rea mentek az CafTayaknak

Jobbaghy ez alath megh Irth partit jemelük Az feolwl megh newezeoth

hatarba, mafodsor az Jwh kofart aïs ¿allait, hatalmafwl el waghdalthak,

melybe kart tettek -fs 50. IktaiTak ezeoketh, klcina Symonth, wawrza

dina Sachart Janoft, Sy'mon Yalent Griger p. Andras Griger Grigerrjo gsy-

an, IB feolfeo Ladna item domianu dyna Brofy'a graka Laurent welejko ,

krifan terifla, Sthofan Mafny Yrban dyna, Mathey Sigmonth Michal Mach-

ny In keozep Ladna, Item Georgia et Kenya osy'ka Stimm et Leonardum

* л.*

fodor, Jwanys fdor, ftofan Marhak Mathey kamaj Laczko trenkans Demeter

Banyaj, Grege Berthok Benya Radojyn, Jwanys Marha, Clema choba liana

tamas, Sigmonth demeterfya In Alfo ladna, omnino in ifto Cottu Saaros

etrift, coinoran. Ezcok chelekeottek az hatalmath az vrok hagyomafabwl ,

mynth hatalmafot. Ad qu^ omnia dicti dni CaíTouieñ CaíTouieh Citati per pfatuin

Stephanu kcndy Jndlinm medio determiny eorundé Trinos vocati als Lwkacs Janos in

pofïïone Radach in ¡idictu Cottu Saros eC'iften. coñiorand Anno 1574 In fo die Innocentu.

MAUTirs 11UIKKN.

TEHETÉ8RE HITÓ.

RUSZKAI DOBÓ ANNA, PERÉN ISTVÁX ÖZVEGYE, KISVÁRDAY ISTVANHOZ, CCV.

ES MIHÁLYHOZ, KIR. POHÁRNOKHOZ.

Nyaláb varából Ugoesában.

Eredetije gr. Zichyek levéltárában. Találta ott es inn.s.sat vette Döbrentei Gabor 1836.

Cximxete , kivül. Magnificia dominis Stephane de kys warda et fylicliaelj de eadem

kys warda Sacrae Caesar Regieq Mal lis Pincerna!- Magro dönis obfemand. et confíd.

Magnifici döni mihi obfuand Salute et Seruitior Meor Comendatioñ. Ke-

gielmeteknek ezth Akaram Megh Jelenthenj hogh az wr Ijlm az en fterel-

mes Avramoth ezen honapnak Martius hawanak Nyolczad Napian vive ky ez
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wilagbol , kynek tejlinek el themety ffire valajtottvk Jwdica waflar Napoth

az az ezen Martius hawanak hwsadik Napiath itth fekethe Ardoban. kerem

azyrth kegelteket mynth bizodalmaa wraimoth , hogh kegtek az en jerclmes

wramnak tystefleges Temetfegeben legen Jelen . Ljlen IljlelTe es tarczia

megh kegelteket. Datu et Arce mea Njalab, die Yndecima Menfis Marty

Anno dui 1575.

Anna Dobo de Rw$ka Magy quoda dnj Stephanj de Feren f Relicta.

1577.
AI'IUMS llDlKÉN.

ccvi. LEVAI GYALOG HADNAGYOK , ERNESZT AUSZTRIAI FÓHERCZEGNEK 'STB.

Lévárdl Barsban.

Eredetije a' nemzeti muzénmban az Ittebei Kiss Antal által ajándékozottak között.

Kiválas/totta Döbrenlei Gabor, massât vette Groinann Andrag 1837. Osszeolvasta Perlaky

Sándor hites ügyvéd.

Czimzrte , kivnl. Serení Huno Principi dono dono Ernefto Archidnci YuCtrie Duci

Burgundie, Comiti Tirulis etc. dono dono Nobie Semper cleiuentillimo etc.

Fewlfeges wrwnk a/ my hywfeges eerecke walo fjolgalathwnk ayaulaíTa-

nak vtanna megh emlekexltetyk fewlfeged kegyelme/Ten arrol, bogy Immar

ketth attyankíyat Innct Lewarul es Carponarul fewlfegedhez fel Boczya-

thwnk az my fyzeteffwnkeerth tewrekednye Es az my attyankfyay altal

fewlfeged kegyelmeíTen azzal ayanlotta wala magath hogy fyzeteft kwld

fewlfeged, es azys linar el nnvlck : es nem gyozy az alathunk walo gyalo-

gok warn^'a az fewlfeged kefedelmes fyzeteífeth. Hanem ez maj napon mynd

feyenkenth az alatunk Avalo gyalogok az kapwn ky menthek wala, hogy

el mennyenek . hane my fewlfegednek jegeny gyalogh Hadnagy czy'ak adigh

kerthwk ewket hogy megh maragyanak. Mégh Imar feAvlfegedth\vl walast

Jw, mert azt mongyak az Gyalogok mynd feyenkenth. hogy Imar nem gio-

zyk warnya. az fewlfeged fyzeteflet. es akar mytt mongywk Imar nekyek
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is, íemy fsonkat nein hysyk es mykor azt mongywk az gyalognak hogy Im

fewlfeged kegyelmeflen fysetefth kwld. de ez Ellen ewk ezt mondgyak

hogy regen hallottak ewk efele fjokath nem moftan . lianem az gyalogok

azt mongvak feyenkent, hogy Im az louai ky megyen az fwre egyebet nem

tehetnek azok, mert Imar nynch lu\vaykat es jolgaykat myuel tartanyok

Es az gyalognak kel ez helben maradnyok, es orzenye ez belt, es ha de-

rek fyzeteft ne kwld fewlfeged ezek myngyaraft , megh Efkuttek feyenkent

hogy ewkis myngyarafth ky mennek ez helbol. azert myv fewlsegednek

jegeny gyalogh Hadnagy proteftalunk hogy ha ez Ido alat my tortenyk ez

helnek my okay femynek ne legyunk . Mert az my kewlchyegiink nekwnk

uolth azt Imar az gyalogok kezze attwk es nynch myt adnunk nekyek.

Äzert Im fewlfegedhez egy attyankfyat Boczyattwk fel Bwchyay andrafth

kythol fewlfegednek Bewfegeiben Izenunk myndenekrol . Iften tarczia megh

fewlfegedet my'nt kegyelmes wnvnkat. Datum Lewae 11 aprilis anno 1577.

Lewan ty fewlfegtek alazatos jolgay gyalogh Hadnagyok feyeukenth f

1577. 9

APRILIS 27D1KÉN. **

MUSZTAFFA BUDAI PASA ERNESZT HERCZEGNEK , RÓMAI CSÁSZÁR TANA- CCVU.

CSÁNAK ES FÔGONDVISELÔJÉNEK.

Eredetije a' nern/.eti muzeumban, az Ittebei Kiss Antal által ajándékozott leveleze-

tek ku/i'itt. Kivalasztolta Döbrentei Gabor. Massât vette Frankenburg Adolf 1837. Apri

lis 13d.

\ **

Cxi'mzete , kivül, Tekinletös es nagifagog vrnak erneftus Herciegnek , Roinni Cia¿ar

3erelmes Attiafianak tanaeianak es fö gondvj'fclöienek, nekwnk tijtíileudeo Baratunknak

es io fíünknak.

My mnstafía paífa az Hatalmas törük Cyajarnak fö hel tartoia Budan es gond

uyfelöie magiar orjagnak. Tekyntetös es nagifagos vr, kösönetwnk es ma-

gunk Aianlafanak vtanna; J\\»enek my Hozzank, az segeni törük Baratok
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könyürgenek Hogi myucl Irnank ndk, jegenyök felöl, myuel hogi Barmo-

kat Juhokat az tatayak komaromiak es egiçbwnnen valok, Ragadozton Ra-

gadozzak vvk penigb myml segennek Bodognak vton Jaroknak , jallaft ele-

delt Adnak keriwnk ndt, hogi tç nd, Romai Ciasarral egi maft ertuen, ag-

gion oli leueleth nd , hogi maradhaflanak meg mind w magok fmind mar-

haiok bekçuel, kiçrt Iftenis Jot Ad ndk; inert ezöktwl feinmy ellenközö

dolgok nem türtennek, mçrt ezök fegiuert fern Hordoznak Istençrt az k i

miuçl latogattia azzal elnek; Iftcn ndl, Datum budae 27 die Aprjllis 1577.

1577.

MÁJUS 7iHKKx.

ccviil. MUSZTAFFA BUDAI PASA, ERNESZT HERCZEGNEK.

Eredetije Galantai Nagy Károlynál. Kiválasztotta Döbrentei Gabor. Lemasolta Fran

kenburg Adolf 1837. Május 15d.

Cxt'mzete, kivül. Tekyntetös es nagifagos Vrnak, erneftus Hercyegnek , Romai Cia-

¿ar jerelmes Attiañanak, tanacianak eo fö gond uyfelöienek, nekvvnk ty¿tolendo Bura-

twnknak es io fiunknak.

My mujiafl'ii paíTa az Iluta] mas türök Cyajarnak fö hei tartoia Budan es

gond uy'felöie magiar orjagnak. Tekintetös es nagifagos vr, kösünetvink es

uiagiink Aianlafanak vtanna, nem t. rlietivvk Hogi te, ndk; meg ne Jelön-

<,< -t:

tenenk Az my'nemw Dolgok maftan törtentenek eütödik napian pinköft Ha-

uanak, Balai kalman 3olgai kik maftan az Cierepy tyst tarto mellct Balay

gwgöli mellet voltak, mint egi eütüen louai fol kejwltenek volt es az Ha-

tahnaf Ciasar Jo$agaban Ragadoztanak lefelköttcnek kiket inikor az myeink

esökben vöttenek volna reaiok möntenek, kit le vagtanak bennök fkit <•!

Hoztanak, kikben tizön eggien nalunk vannak, kiknek az neuök e/, nagi

Benedök, Racj matiaf, kif Balint, fjala i petör, paxy petör; kis Benedök,

tot Balaf, Racj petör; kif matiaf, kis pal, kun petör, czöket inyndün sör-

Samokkal el Hoztak, ezök penig nyluan valliak fok vete/Ли vrak elöt Hogi
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türököt fogni Jwttenek volt, inert ü k kicjnfegöktwl foguan fjablaiok-

kal eltenek, es ha femmit nein vihetncnek es ve5teg wlnenek Tahat wne-

kyk femmi tijtöflegök nein volna; De Hogi ü nekik Balaj (¿ergölt wl min-

dönre sabatfag engettetöth Ajerth meg Itelhetend, mint Illiek ez az frigi-

höz ndt keriwk Hogi azt az frig ellenfeget meg Bwntefle nd , es tijtit

niafnak Aggia nd, mert ha mindünrc sabatfag Adatik, mint Im naponkent

lattiukis, mind egriek, onadiak Tokayak kallayak, komaromiak Tatayak

giöriek, vesperemiek , palotayak papayak, az fok Ciatazaftul Ragadozaftul

meg nem (3 \vnuek , kiböl Bizoni fcmmi Jo nein fug Indulny, Azert ha nd,

Akaria az frigut tartany vgian valoban paranciollia meg mindön feie nd,

maraggianak bekeuel Hol penig mi akaratotok aggiatok tuttunkra , mies

tuggiuk mihoz magunkath tartany, Iften ndl, Datum biulae 7 die may A. 1577.

1577.
AUGUSTUS 2(iniKÁN.

MUSZTAFFA BUDAI PASA, !•• RUDOLF R. CSÁSZARHOZ ES MAGYAR CCIX.

KIRÁLYHOZ.

Eredetije GalaiUai Nagy Károlynál Bccsben. Kiválasztotta Dnbrentei Gabor. Lemá-

solta Frankenburg Adolf 1837. Aprilis lldiken.

Cztmxete, kivül. Az fölsegös Radolfus Romay Cyajarnak nekwnk ty3tölendö Ba-

ratnnknak.

My mustaffa раПГа az Hatalmas török Cya$arnak fö hei tartoia Budan es

gond uyfelöie magiar orsagnak. Fölfegös Romai Ciajar, kü3önetVvnk es magunk

Aianlafanak vtanna ; vewük az ty leuelctöket kiböl meg ertwk az feyervary

bek felül valu panasokat; lattia az Iften Hogi az Beknek es az w Alatta ua-

loknak abban femmy vetkök nyncyen, nam my eginehansor meg Jelön-

tottwk ti nektük mynemw fzömtelenwl az tyeytök az frigi eilen Cy'elekös-

nek , varak ala saguldnak leföket Hannak Barmot Juhot Ilagadoznak vta-

kat Allanak, Im mynaponnys sinten feyer var alol kirali kuta mellöl egi

TEGYES R. H. ШАТОК. 32
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törököt Ragattanak el, Innet Budarol Ismig egi Ispahia fegi tizedös me*

giön volth valnal lefben V03¡k az tyeytök, mind kettöt ei vittek; Az kal-

layak egryek es az körniwl valok , az sent mvklofiakat lefre vöttik fokat

kit le vagtanak fkyt el vittenek; Ismeg ez Holnapnak 23, napian az eg

ryek onadiak es az környwl valo veg beliek ezörnel tiibben lefben leuen,

Hatuan Ala jaguldoth Bociattanak az myeynk vtannok leuen el ertek,

mind az kjt felben eftenek, Jol lehet Az lefre nein vihjttek wket, Vgian

ezön Holnapnak 21 napian forgács fymon ma ffei ezörön az ejtergamv pa-

lankhoz közel lefben Allot, az palank ala jaguldot Bociatot Hogi az my"-

eynk.esökben vüttek ki nem möntenek vegre az Beknek Izent, Hogi ky

Jweön vVadalra. Ezön Holnapnak Ifmeg 20 napian fzecyen Ala jagnldotta-

nak az Bek vtannok leuen Iftçn fegitfegiböl meg verte wkçt, kyk in luán

mongiak Hogi femmy frigeöth nem tndnak, es myndönre , sabadfag adatot

nçkyk; Az cstergamyakatis mynapon mikeppen lefre vcück, kyk maftann-

is oda vannak fjamtalanokat Irtunk es Irhatnank de lattiuk Hogi femmi

foganattia nyncien azt nem tnggyuk ha aggiake Igazan elötökben Auagi

vgian nem gondoltok vele; naprol napra Inkab öregbüdik az tyeytöknek el-

lenközü Dolgai kik az myeynknekis my'ndön Haborusagra valo okot Ad-

nak. Az feyeruary Bek Dolgat fumma sörent Igy ertyetök Hogy foksor

Saguldot Bociattanak Az var ala, $inten az kapu elöl is Ragattanak el ben-

nök maftannis az var Ala gaguldottanak volt, az Beknek Hire lejön abban

my'nd kycynnel naggial vtannok lejön. Az leftis mçg Halladnan , Tahat

az györy kapitanis mindön Hadaual kin volth Az Iftennçk fegitfçgebol az

Bçk mçgh verte \vkcth es io nyerçfçggel Jarth. Inimar Hogi az n}?erçfçg-

gçl nalunk volth vionnan Ifmçg kçt ezörnel tübben lefben Allottanak, mynt

huson eot louagot az var Ala kwldottçnçk , kik vtan ki nem möntenek az
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le f bol el möntenek es az sag» Id ok egi falura montçnçk , es eroiïçn fjittak

vertçk az fain bçliçket, es w magok meg Izçntçk Hogi ot vannak Az my-

eynkys ki mönnck vfannok , oth Az falún talalliak wkçt, kit le vagtak

bennök fkit el Hoztanak; ezükben femmyt nç ketölkögyictük Hogi Igi nom

löt volna az dolog ; Immar mçg Itelhetitök Hogi ha a/ mieynk Adnake

okot Haborufagra vagi az tyeytök; Eztys Akaruk tuttotokra Adiiy, Hogi

az my kegyelmes feyedelm\\nk mynd vntalan Ir minçkwnk es pirongat

Hogi mi mulattiuk el Hogi nçm Irunk az Ayandçk be3olgaltatafa felöl ty

ncktök, kinek Immar maid Harom estendeye lejön Hogi az el vegezöt

napra be nein ¿olgaltatoth ; Azcrt Ha az my kegielmes feyedelmwnkel jyn

3örent ralo Baratfagtok vagion; es mynketis nem akartok valamiben eyte-

»

ny, kerwnk jeretettçl Hogi kwlgiçtok be, az molí valajtot en börötök ve-

lc be Jwuend , az ty Jo Akaratotok Jövent vele egi maft ertuen , meg lat-

tiatok , Hogi vagi az Ejtergamy vagi jccieny vagi feiervary, vagi jigçtj Bçk

lesön de tijtitwl meg fojtatik , mint Im ez el niult e3tendiibennis egineha-

nya tistitwl meg fojtatik Ha kinek pçnig bwnç Içson ha mçg nçm Bwntet-

tetik Bator mi aggiunk okot rola De mig az Aiandik be nçm ¿olgaltatik

ty magatoknal az ertçlmç Hogi, nçm tuggiak mire vçlny, Azert ha lejönc

mçg Auagj nçm, mindiaraft aggiatok tuttunkra, miçs Tuggiuk az mi kç-

giçlmes feiçdçlmwnk kouçtçt Tylliçs tanufaggal bociatny, Iftçn veletök Da

tum budae 26 die Augufti 1577.

i 577.
SKI'TKMHKll fíllIKÉN.

MAHMUT BÉG SZOLNOKI HELYTARTÓ KÖRPARANCSA, TISZA MENTÉBEN CCX.

ES TEKERIJLETtíBEX LAKÓKHOZ.

Eredetije a' neinxeli mnzeninban , a/ Ittebei Kiss Antal által iijandekozotlak között.

Kivalas/.iotfa '8 miissat vetette Groinann Andrással 1837b. Döbrentei Gabor. Összeolrasta

Perlaky Sándor hites ügyvéd.

32*
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Mynden Yaroíítokrol Varofsokra, es falwkrol falwkra, jtth az ty¿a jviwetelyben, es

tekerwletyben, ^eni-MykloIra fegwernekre, es Mynd Rendel, A/.on haiuarfaggal jarton

jaryon ez Lewel.
Я •" ~1¿

0 ~ « Hagyom es paranczyolom ervvfTen, Mynden falwkon es warolfokon walo

Byraknak polgaroknak, It t h az tysa Menteben es tekerwletyben lakozan-

e «
"™ ь

doknak, az gwzhetetlen Czyajar hazanak epwletyre, Mynden ket ketth
= '

:".= haztwl, egh egh embert, Afoxval, lapattal, kapawäl, iuwal \ve;3\vwel Ide
'"" С "—

be Jwyenek, Myngyaraft, tymagatokys Byrak polgarok be Jwyetwk, ea

я я о

^— «* и
Ф

--S -j-j Mynd Layftromba IrattafTatok Itth , honnatth Menny fatth es wejswtth ho-

$'•£

S"» g zattok. Mert az en hvtemre, az en hytemre, es az gwzhetetlen сгуазаг

•>_«:>,

» N a> hytyre eskwjwm hogh cgh hetth Mwlwan , vdwarbyramat Waydamat ,
¿ UÍ Й

^"•2 Czyawsymat kwldwm reatok, ez vthan ne Mongyatok, hogh megh nem

>>

hattam es megh nem paranczyoltam , ne Mentheflietek Magatokat. feyetekre

semetekre paranczyolom el ne haiga(Tatok , Myngyaraft Myngyaraft Mynden

»2

Varoflbkrol falwkrol Jwttwn jwj'enek, kyk ezen sanczyokfagom alatt \vat-

^ „
— •** £

:>,.

ïî
^- tok. 5. Septembris 1577.

1578.
JANUARIUS 1 Till к IN.

III VÓ.

CCXl. BRIBERl MELYTTH PAL, DEREGNYEY DORKÓ ÁNGYÁHOZ.

Czekéról, Zemplín bodrogközi ja rasaban.

Eredetije gróf Zichyek levéltárában. Találta ottan es lemásolta Döbrentei Gabor 1836.

Czt'mzete , kivül. Ez lewel AdaíTek deregnyey Dorko a¿¿unnak a/, nehay wytezleo

MelytthJanos wramnenak Ennekem ¿ereliucs a¿¿onyomnak Angyomnak Tulajdon kezeben.

3olgalathomath Ayanlom kegyelmednek mynth jerelmes asjonyomnak An-

gyomnhk, Adom twtthara kegnek hogy en Iftennek theorwenye es Az an

uya 3cntth egyhaznak Rcndelefe jerynth walasthotthatn maghamnak eoreok

hazas taríTwl, Az nehay wytezleo Chj'apy ferencz wram leanyath Criftina

asjonth kynek menyegzeye es tystelTege Napya jolgalthathyk Ith Czeken

az my hazwnknal Gyerttya sentheleo Bodogh аззоп Napyaii, az az februa-

^
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rius hawanak . Z . Nap van , Annakokaerth kerem kegdet mynth jerelmes

asjonyomat Angyomatth Az fellywl megh Iroth Napon es helen , legyen Je-

len . k . mynd az en eothyemmel es hwghommal az . k . serelmes gyerme-

kywel eggyetthemben , hog az .k. Jelen wolthawal, az en wraym Вага-

thym es Attyamffyay keozeoth tystelkeodheflem, kyt .keg. mynd az en

wramual Batthyarnual Igyeke/wnk megh solgalny, the kegmedet nem wgy

hywom mynth egy Ideghenth, hanem wgy mynth Attyam fyath, es Azon

kerem kegdet, hog . k . az Napnak eleotthe masfel hettel eleob Jwyen Ide-

kyt kegnek Ig5r'ekezwnk megh jolgalny myndnyayan, Es kegtwl Jo walasth

warok mynth jerelmes Ajsonyomthwl Angyomthwl, Az wr iften ElteiTe

es tarttya megh kegdet mynden hozza tarthozandoywal eggyettemben Sok

Jo ejtendeygh, Ex nra C/eke 17 die Januar. Anno 1578.

Melytth Pal Brybery m. ç.

l S 7 8.
MARTIUS 23DIKÁN.

MUSZTAFFA BUDAI PASA , RUDOLF MAGYAR KIRÁLYHOZ. CCXH.

Eredetije Galantai Nagy Károlynál Bécsben. Kiválasztotta Döbrentei Gabor; Icin.-í-

solta Frankenbarg Adolf 1837. Aprilie 18d.

, kivitl. Az fölfegös Rudolfas Romai Cia¿arnak nekwnk ty¿tdlendo Rara-

tanknak Adafsek* Hiucn.

My mujtaffa paffa az Hatalmas török Cyasarnak fö heltartoia Budan es gond

uyfelöie magiar orjagnak. Feölfegös Romai Ciajar, Kösönctwnk es magunk

Aianlafanak vtanna; Ennek elötte ualo leueleinkbennj;s mçg Jclöntöttwk

vala my te fldnçk; mykçppçn nadafdi, az pöjpüremy, papai palotai kapi-

tan, озпе giwltçnçk , nem kwlumben mynt egi orsagof Hadra kçswltenek

uolna fvmon tornia Ala saguldottanak , az Beköth Içfrç Akartak vünny, wn-

nön magok közzwl egi prybçk be 5ököt, az; feyer uary Bçknçk Hirçuçl

adta, az Bçkif myndiaraft mindön nepçuçl kesun leuen vtannok fiçt az
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mçg fegitfçgre i» "v k or egibçn elegiodnçk mind az kit fçlbçn fokan el hul-

nak, tortenyk Az Bçk wciençk malkucj Bçknçk foglja efny, ki fçlol Im

az my kçgiçlmçf fçyçdçlmwnktwl paranciolatunk Jwth ; Hyjjwk Hogi

fldnçkis, Hirçuçl 1сзоп; Azçrt w folfçgç neuçnçl keri\\k fldt; Hogi mnlku-

ci Bçkoth nadafdiual, vagi az kikkçl HU k Bociataifa el fid ; t eile k mçg az

mi kçgiçlmes fçyçdçlmwnkhoz valo my'ndon tystuflçgos Baratfaga fldnek ;

myes penig Azon Ie3\vnk Hogi Ha fld, az mi kçgielmes fçyçdçlmwnk ki-

uanfagat, es az mi kçrçfwnkçth bç telliçfyty, io moggiaual w folfçgçnçk

mind elçybçn aggiuk az fld, io gond vifçlçfçt, ky fflöl HisjÀvk Hogi az

mi kegiçlmes feyçdelmwnk el fçlçdikon nem Içson, miçs pçnig az mi fe-

yedçlomfçgvvnknek mçltofaga fzörcnt mindön Hozzank Illçndo tystoifçgos

Baratfaggal Iç3wnk ez dolog fçlol pçnig fldtwl; myndon io valast varunk,

Ili ok Alat Hogi miçs az mi kçgielmçs feyçdçlm\vnkçt Byzonios Hirrçl

tuggiuk Ertetny; Ëgyçb 11 vit maftan nem Irliatunk, fldnek; kit tudunk

Hogi ez Jelön ualo köuetökis mçg tudnak mondany Az közöl bas maradeki

tamattanak uolt az my kçgiçlmçs feyçdçlmwnk Jojagy es nepey eilen ; kik-

nçk ellenközö dolgait niykor mçg ertottç volna az vanny pafla , az korniwl

val» palfaknak Hirrç aggia egi maft ertuen, reayok Rohantanak f^amtalan

fegiuerrçl mçg emçjtettçk Bennök kik közzwl az közöl bas fyays oda cloth;

es santalanth elçuenon el Hoztanak ; H¡33\vk Hogi az Hatalmas Vr Iftçn az

mi kçgiçlmes fçyçdçlmwnket io fsoronciçs Diadalommal mçgh fsürönciefy-

ty, Nem twrhetok Hogi, fldnek, ne pana3olkodnank molj panajinkat fok-

5or mind Içnçlwnk Altaï fmind Emborink Altaï mçg Jçlontottwnk fldnçk;

Immar azt nçm tuggiuk Ha fldnçk; aggiake Igazan eleyben Auag nçm ,

Auagi pçnig, fld, nem gondol vçlç ; fzryny giörgi rnind vntalan Az mi kç-

giçlmçs fçyçdçlmwnk Josagat dulattia, Bablattia, faniargattia ; Az kanyfay
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kapitan , Ismçg az jiget таг tartomaniat Dulattia faniargattia , farvary , Pa-

pay, Böjpöremy, Palotay, Gy'ory, tatay tyjt tartok giakorlatoíTaggal valo

varak Ala jaguldaftul Ics Haniafoktul , Ragadozafoktul meg nem fgwnnek ,

Im minaponnis fambçk Ala saguldottanak az myeynket Içfrç Akartak von-

ny , Az valiakat mçg azonkçppçn gestos Alliath egi nap Haromjor saguldot-

tak mçg; Buda körniwl Immar fçm Barmot fera Juhoth vgian nem tarthat-

nak, mçg Ciak fay'ert fçm mçrnçk ki mönny, fsölöwkbcn vagy kertökben-

nis nçm mçrnçk ky Jarny ezök eilen pçiiig mind Alhatnank, Dç Bizuan az

fld; Jo Aianlafaban, es fokçppçn az mi kçgiçlmçs fçyçdçlmwnk parancio-

latia ellçn Hogi nçm Jarhatünk mynd ez az oka; Az Egriçk onadiak, ecyç-

tiçk, tokajak, es im'nd az körniwl valok, giakorlatoflagal, Hol Hatuä Ala,

Hol Jas Byrin Ala, Hol fjent in i k los Ala fsagiildanak Im nçm regönnis scnt

miklofrol valamy sçgçny törökök elcfert mönnek volt, rea talaltak es kit le

vagtak bcnniök A$crt keriwk fldt; Hogi mind ezfçlç ellcnközö dolgokat fld,

fjallicion lc, Hogi myes tuggiunk az mi kçgiçlmçs fçiçdçlmwnk es tç fld,

közöth valo frigi mçg maradafaban tokçllçtoffçggçl solgalny, Hol pçnig fld-

nek my Akarattia aggia tuttunkra fld miçs ahoz kçpost tuggiuk az mi kç

giçlmçs fçiçdçlmwnkçt Hirrçl ertefiny az födelezni valo Ciçrepçk felöl io

variink fldtwl; Iftçn fldl; Datum budae 23 die marty A. 1578.

1578.
APRILIS 'luiKKN.

ERDÉLYI ORjSZÁeOYÜLÉSRE Ilíl Ó.

BÁTHORI KRISTÓF FEJEDELEM , HAGYMÁSI MIKLÓS KOZÉP SZOLNOK CCXIII.

VMEGYEI FÓISPÁNHOZ.

Gyula Fejérvárrdl.

Eredetije gróf Zichyek levéltárában. Massât vette ottan Döbrentei Ga'bor 1836.

Cximzete, kivul. Magnifico domino Nicolao Ilugymas de Beregjo Comiti Comitatue

3olnok mediocris Nobis honorando (P. H.)
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Magniñce domine Noble fincere dilecte, Salutein et nfi beneuolam Commen-

dationem. Myert hogy my thanachinkal es Egyeb velwnkualo fw Зет . .

.... kkel Egyetemben Jeles es bizonios dolgo el Yegezefeyert,

melyek ez orjagnak keoz egos Allapattyat es Javat nezik ez

Jeve n Cántate Vofarnapia mely ezen Aprilis haw he-

tedik napian Vag ion, Colofwarat ¿agbeli harom nemzetnek es ma-

gvarorjagbeli Nemeflegnek generalis giwle^l Vegeztwnk celebraltatni. Inth-

ywk azert haggiukis kegdnek hogv kegdis a* felwl megh Irth napra es

helyen, holot mye Istenek Segetfegewel Jelen leswnk 3emeliwnk sériât,

legyen Jelen, hogy kegyelmetekkel thanachynkal , es egyeb 3emelyekkel

Egyetemben Eleottwnk Valo dolgokrul Alkalmafhan es hajnofban Vegez-

heíTwnk nee Secus faciat. Datum Alb Jul£ 4 die Aprilis Anno do : 1578

Chri^lophorus Bathor de Somljo inpa.

1578.

АГ1!П. tS OlllKKN.

CCXlV. MUSZTAFFA BUDAI PASA, SAMARÍA FERDIXANDNAK KOMÁROMBA.

Eredetije Galantai Nagy Károlynál. Kiválasztotta Döbrentei Gabor, lemágolta Fran-

kenburg Adolf, 1837. Aprilis 19dikén.

Csi'msete , kivñl. Nomos es (V ¿tölfd'is ferñunak, ferdinand Zamarianak, nekwnk vi-

tezlö Baratunknak komaroniban.

My Mustaffa palia az Hatalmas török Cvajarnak lo heltartoia Budan es gond

uyfelüie magiar Orjagnak. Nömös es t>?3tölctös ferfiu, kö5önot\\ak es ma-

gunk Aianlafanak vtanna, ennçk elottçis Irtunk valainv födelezni valo Cié-

rçpçk fclül kd , а/Л Ira Hogi romai Ciasarnak Irnank myg a/lis mçg myue-

lök es \v folfçgç mçgis Igçrtç volna, dç Im lattuk Hogi kd, fein y gondun-

kat nem Akaria vifelny egi keuçs münkat röftellc; ertwnk föl vünny, an-

nyra mçg Invlt Jol lattiuk Hozzank valo Jo Akaratod, Hogi mikor az mi
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felöl I ru iik i s Ciak valait fçm 1rs; Azert maftannis kçrwnk Hogi ez Cie-

rçpçk meg lío/atufaban legi myndôn Jo gond vefçlçfçl, touaba Im muflan

Akarunk valamy mecytöth Cinaltatny, vgian Igön kçrwnk Hogi monnçl

Hamarab Içhet huj fzalath kwlgiwn kd, az aros nçpçktwl, valamy ezor

dçskatis Iri valamy az arra lejon mind mçg Adattiuk, ezokrç kçrwnk Hogi

Içgion gôd yifçlçfrçl kd, Iftçn kdl, Datum budae 9 die Apryllis 1578.

1578.

AUGUSTUS IsiijKN.

CZOBOR IMRE NÁDORI HELYTARTÓ, NAGYSZOMBATHOZ. CCJtV.

Sassin Ml v. Sasvárrdl Nyitra' szakolczai járásában.

Eredetijét Nagyszombat levéltára mutatja. Kijegyzette Döbrentei Gabor. Leiuásol-

ta Makta'ry Ferencz hites ügyvéd 1837.

('--.t'iir-i'/r, kti-ïiL Prudentibus et Circumfpectis Domino Jadicj Juratisq Ciuibus Ci-

aittis Tyrnauiens. Amicis et vicinis nobis honor (P. H.)

Prudentes et Circumfpectj Domini Amicj et Vicinj Nobis honoran. Salu-

tem et noftrj commerï. Az ti kegtek I rafal, meg ertettuk, holot te kegelme-

tek azt Iría, hogj eggiut uolt kegelmetek, es merthogj Irla noil, hogj Zwcz

Mihaly haytot uolt 460 eokreot az Wamô, melinek cziak fêle uolt eove, es-

az teobbj mas embere es hogj az eo maga neue alat haytotta uolna cl a/,

Binoczy Wamö fizetefnekul, te kegelmetek ereoflen tudakoßot rayta, de nem

mehetet te kegelmetek vegere, inert eo maga Wallaft teöt rola, bogj az fe-

lerul iga[]odot meg mindenut. Miuelhogj ti kegelmetek wegere nem me

hetet, nem elúdalo, inert tala olliaktol ertekeí]et te kegelmetek, kik ab

ba femmit nem tudnak, de add kegteknek tuttara, hogj az ky akkort \Va-

mos uolt, im azt kultem oda, az meg beijellj, mint uolt az dolog, cs mint

¿art, eg ha Rwgfeg lejen, az kik Jelen uoltanak akkor, af]okis megber{el-

b'k, cs meg môgiak te kegteknek, ha ki wanna ty kegtek ajokat is eleö

allatiuk, Cziak hadgiö napot ti kegtek nekj, opto ugy inkab vegere mehet

VEGTES R. M. IHATOK. 33



258 157 8.

tj kegelmetek, ha aloktol ertj meg kegi az kik Jelen uoltanak, ugj tnd

kegelmetek ennekem IgaTjtaft ebbeol tenny. In reliquis Б. D. V. foeli uale-

re cupimus Ex noftra Salïy'n 1 die Augufti A. D. 1578. Keg. Somfed ba-

rattya Emericus Czobor .jpalatimis manu ppia.

1878.
SEPTEMBER llllkk N.

CCXVI. CZOBOR IMRE NÁDORI HELYTARTÓ NAGYSZOMBATHOZ.

Sassínbób

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gabor. Lemásolta Mak-

láry Ferencz hites ügyvéd 1837.

Cximzeíe , Id r ¡il. Prndentibus et Circnmspectis Duminis Judicj ceterisq Jurat is Ci-

inlitis Ciuitatis Tyrnauieh Duminis Amicis et Vicinis nobis honoran (L*. H.)

Tistelendeo ôoin Jcd uravm , nekunk f]erelmes baratjnk. Keö^eönetunknek

utanna , magunk ayanlasat Iriuk kegelmeteknek. Adgiuk kegelmeteknek

tutturu, hogj Cziaßar urunk eö feifege minket mingiara^l fei hiuatot, hogj

az herczeg melle mennioenk Beczben , — minthogy meg Irta , hogj ket hol-

napnak eleotte onneth el nein bochyat, az minemco Perunk \\agion 3wc3

Michallial kiuannok, hogj olikorban uolna, es folna az mikor miis ithon

lehetnenk es gongiat wifelhetneok , inert nein akarnok , hogj az my ithonj

ncm letunkben emberink mia ualami wetek eiTcn benne. Azert keryuk ke-

gelmeteket hogj té . kegelmetek ehez kepejl hadgiö ölj alkolmatos napot ne-

kwnk, hogy kerc miis itthon lehetnenk, kit kegelmeteknek ifmeg min-

den baratfagual meg halalunk, es kegelmetekteol walalt warunk. In re

liquis Eafdem feli valere cooptan! Ex noftra Saífyn 4. die Septembr A. D.

1578. k. barattja Emericus Czobor ^palatinas, manu ppia.

1578.
SEPTEMBER 20D1KÁN.

CCXVH. TAR ISTVÁN, A' SZEPESI M. KIR. KAMARÁHOZ.

Debreczenbdl.
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Eredetije a' nemzeti mu/.i-uniban , az Ittebei Kiss Antal által ajándékozottak között.

Kiválasztotta Döbrentei Gabor 's massât vette Grotnann Ândras 1837. Összeobasta Per-

laky Súnilor hites ügyvéd.

Czímzeíe, kivül. Yyte¿Iew Nemes \vraymnnk Czyajar w felfege 3epeíy Camorafi-

nak Nekem thyStelelhes wraymnak adaíTek ez Lewel. Stephanas Таг de mercibas 10m

flor et de 2000 flor in paratis CalYann.

Vytezlew Nemes wraym ¿olgalathomat ayanlom kegh : es az wr i^lentul

injurien Jokath kywanok kegh. Megh attak ennekem az kegh : Leweleth

melyben Ir kegh hogj wala$t Iry'ak az Morha felül melj Morhath az Nemes

tistelethes tlirVvk \vlj Sebe^lyen akarna en altalam az w felfege samara ad-

nj . thj keghmeteknek : Mjwel hogj othon Debreczjenben nein votham hanem

erdelben votham, ennek okayrth nein thehethem keghteknek az lewelre va-

la$th Azerth Im mojlan megh Irtham az Marhanak samath thj kegjelmetheknek.

2500./ Erdelj kwdmen 100/140/ /3500/ —

500/ Errielj Béélés 100 p / 140/ / 700/ —

150 fonth Erdelj fafran l p / 5. / 750/ —

80 font faheath 1 p / 4/ / 320/ —

500 font gjewniberth 1/1/ / 500/ —

100 Vegh Veres Czjemelethet lp/9/ / 900/ —

50 Végh fekethe Czjemelethet lp/8/..-.../ 400/ —

400 V. Moharth 1/4/ • / 1600/ —

Kej penzt / 2000/ —

Karajloth, Sayot, londi^l / 1330/ —

Egy Summaban ez tesen . / 12000/ —

Az Kara^lnak Veget / 17 / —

Az Sajanak es Londjfnak Senget p / l Э) 40.

Ennek az megh fyzetheferwl az Fofonj kamoratul kewanok ados leweleth

az Pofonj kamora Newe es peczjethek allât , SebeJljen wram Newere

feleth fei E$tendewre feljt estendewre kes pcnzel megh fyzethnj Schemen

wramtu , hol peny'gh Sebejlen wrammal más modoth vygezne otfen az megh

fezetheferul az Fofonj kamora Nam otfen vagjon Sebe-jleiï wram es Ve-

geznenek Vgjan otfen w keghmewel , Mjheljen ennekem Sebejijen wram Ir,

azontul mjnden halogatasneikwl az Morhanak es peznek kezhez ariafara

33*
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gondom lejen, es thokajban adorn keghtek kezehez hoi peniglen ehez

keghteknek akarathja vagjon ezçl Semjt nem kel kejînj merth az kwd-

menth fw keppen тоЛап kellenç el adnom, azerth erre en mindiarajl \va-

lajt varok keghtektl, Ez el mult Estendewkben Wrban — wramnak w

. N . nak : attam kwdment Czjemelethet es Muliart. Vgjan ezen Aaron at

tain' — IЛ en IltelTe kegb mjnden Jawajwal ex Debreczjen ^> 20 Sep-

tembris Ao 1578. Keghteknek mindenkor 3olgal

Tar 1Л\\ап debreczgenj manu ppia.

1587.

CCXVIII. KOMÁROM VÁROSA FE1VNLÉVÓ JEGYZÓKONYVÉNEK KEZDETE.

Kivrflasztotta Í836. Döbrentei Gabor. Sz. k. Komnrom varosanak fob i raja Amtman

József kozbenjárultávnl haeonma'siat vette Zubor János varosi cancellista. Osszebason-

iitotta az eredetivel Ranch József városi levéltárnok.

J IK! ici u administratum 1. Aprilis Anno 1587.

Szuch I^lwane orfolia afsong procuratorë conjlituit 1* April. 87' Szucb

Balintne procuratorë con^lituit. 1' Ap. 87' Szabo Janos Egerfseghi procura

torë conJlitii it • 1 • Ap. Eoveg Janos leania Anna afsontj , es az ura proca-

tort ualnak koves Bernatoth гс Koves Janofne Borbala afsong pro-

catort val. fran chegej Г Apr. Koves Janos leania Anna afsonij J. exi^lens

respondet \v maga moblaba aniam Borbala afjontj hivot bazaboz es ....

.... es el vitte es ne ment hataloîïïal hazaba. haec pro po J: .pbetur

exi^lens refpondit : w maga. Czapatta fercncz porj le nem fzalhat ezért hogij

ninchen hèle ideie, es newe meg specifícalva, mivel hogij jn-llus töruent

nekj nem allot az mogolla ania Ilona afzonij, es hogij immar mégis tartotta

vduarbiro akaratiabol miert bogy Szúchnc töruenek ne allot , Es vduarbiro

elöt sem tagatta hogy fel ne vötte volna az postot es (

. . . .) chetis J. Appellat. Deliberate еЛ appellationë loin no hère, ча cS
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fine iiondu het. J . köz holen kel leni tartafnak A. akkor chapatta . örfön la-

kot azertitt tehetöt Comarcaba tartarí vgy mi—t. köz helön. Id qnoq delibe-

raratu еД qod iurc, areЛап i t frañ Czapattta novercä D. helena, refponfio

ad propohem frañ Czapatta: Azt mondgia Czapatta Péteme, hogij inj az

mit keres Czapatta ferencz. mi fel ne vettuk , hanem chak azt az mit az

en vram Czapatta Feter hagiot eneke" Ilona afzonak, mert ninchen per femi-

hele, fern keniglen meg nem specificalt engemet kj eneke nevem, azért en chak

azt yettem fei az mit az en vram hagiot eneke es ezt mondgiuk hogy ez az

câ condescendait. A. implicat kifogas, mcg bizonite hogij az w maga nielve-

vel ne tagatta hogij fel ne vötte volna az pojtot : Deliberatu еЛ , pbctu per

A. frañ chap, qod no verra sua а П'и ni p 1er i t pun u, in rationeDependy mariti fuj

Fetrj Czapatta. Kellö Ilona eilen bizonfagok.

Vafu biro fzafpur , mefzaros . Benedek es Andras az nehaj marthe afz fia ,

hithök fzerent vallotnak az cgé¿ fzek elöt. hogy kellö Ilona az jomsedfagot

hazug beAie kurvaknak fzitta es fökepen filizj mehalnet 1><-Дн- kurvanak .

Deliberatu ejl kellö Ilona neluen mnradot feliz mehalyne elle. Vas Albert elö

idöt vefzön tolh inurto eilen. Szuch Balintne elö Idöt vefzün Erdelj mar-

to elle. Pinter Janofne J. еж!Лепз, nö comparuit contra Bernarda koris 5

dô. КеГ/j Paine elö idöt vefzen. Barbely Bennart es ledechi András pert Je-

lentnek koppenj Gafparnak 7 fönt bor. Concordia az thamafne сЬпЛше kelemê

Janofne margit, az \v fententiaiok ez, hogj ha többe meginditiak valamely

fei, ezen fententia az u feieken, az m i nomö fententiaiok lött volna feie-

kön akkj iambor afzont niluä valo kurvanak mond, az äla alol neluet hean-

iak kj nekj. Goroliaj mathias J. exijlens fdo no comparuit contra Benedi-

ctu finta, örkej Benedek felefege Ilona afzony, az w öfitül az mafik apia-

tul, Farkas haidutul maradot örököt, ha/at tyltia mind az el ado t »l fmind
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az veüötul , mely haz vagio itt Comarombâ , inely hozak nap keletröl 50111-

chedgia az nehaj horvathi ferencz haza, mas felül vgmit nap enejetre fu fana

afzony pal deak léanla haza, elienbe delre derek piach es ycha. Kaitor

marton tudomant tefzen kaitor oriolia eilen, hogy mine! \\tet töruenek idez-

te pert ielentöt, ciak vtana ne comparealt, azért inj tulunk menedék loue-

let k iuant mert ennek kilenchedik holnapia es niolchadik fzekönk napia,

vgmit à 6. AugiLJii Ano. 86. Boregetö domonkosne tudomant tefzen az \i

igiefle eile a/.tbj az ludat kereifi , hogy nein comparealt. primo Erdelj

marto Elöfzör tartatta fzücf ТЛи.ч morhaiat, Azvtán fzücs Balintne. Nagy

mihaly ne comparealt Chepellj palne elle. Primo. Somogi febe^iê elö idöt

vefzön Izdench matbias elle.

Anno 1586. Itt Gomaron/ hatarbävgjmit pinküfd nap taibä mely Comarom

vagion vgian ezön Comaron warraegieben , nein midön honnan indulJata-

nak ez az molnar Pal, fzallaj János maskepë molnar Janos, megek \vala

E^lue kéffeñ" az vagh duna Parthon az malemba, mely malom itt az vagh

dunan vagion, ezek nem tudom mi okért in ream tamadanak fólden le ve-

reiTek, vereinet kj ontotak , vgy annira hogy ott engemet holt eleveniol hatla-

nak, egy chakanka volt kezembe, aztis el vöttek ¿n twlem, ez maj napis

nalok vagion azert az mit az decretom mondgia, nalok ne tarthaták volna ,

bane biro kezhöz kellöt volna hozniok , azert ezt mondo hogy ezt mindë

nap giraiaual tartottak , azert ha en mit vetöttem volna w nekiek , biro

volt itt, kapitan, hadnagy volt, engemet ne vcrhetenek volna, ne tagolha-

tanak volna illiê rettenetöflTül, mert en nekiek ha vetüttem volna, az tür-

ueny engemet meg buntetöt volna, azért the kegktul ok, mert ezt

en raitä \vk nem cheleködhetek volna, Azt mondgia molnar kelemen , hogy

mcg bizonitom iambor fseraelliekkel , hogy fekettem fei efjtendeig ebben az
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vereflegben, meg touab. Azert thi kglöktul tonient varok, hogy akkj em-

bert leverj, verêt kjontia, micfoda anak törvenie Petit par.

1588.

FEBRUAR1U8 8DIKÁN.

TOKAJI KIR. KAMARAI TISZT NAGYVÁTI J. JELENTÉSE A' SZEPESI KIR. rrxiv
s , \j\j X l \ .

KAMARAHOZ KASSÁRA.

Eredetije gróf Zichjek levéltáráb. Találta es massât vette Döbrentci Gabor 1836.

Cztmxete, kir ¡il. Generosía ас Egregys Dominis N. Praefecto, Caeterisq Sacrae

Caesareae Regiaeq Mauls Camerae Scepusieñ Confiliarys id : Dominis obseruandiiTimis.

Caffowiae (P. H.)

Generosi ac Egregy Domini , Domini obseruaiT. Salutem et seruitior incor

commeil. A/ minemeü kett kerekeü monath es egi luixat, kçtt jeülcüth

Tolchwan per defectum feminis Ide Tokayhoz az w feolfege jamara ez el

inult Ideokben foghlaltanak wolth, mo^lanaba nysontak el foglaltak Dobo

Wram samara, azt mondwan, hogi w feolfege adtta a Doboo vramnak, vgi

vvagion hogi az Conuent es akyral Einbore ott woltanak , de az mint mon-
•

giak, azok egiet fern soltanak, hanein az Doboo vram vdwarbyroya muto-

gatoth walamy lewelçtth, azt mondwan, w feolfege vramnak atta ezt az

Eoregfegett, azerth foghlalywk el, azutan wette az jekerchctt kezybe es

alakatoth le werte, es mojlanaba walamy drabantok waginak a haznal, ohnan

mentenek a malombl es aztis elfoglaltak, walamy bwza pedigh ott wolth,

ky Immar w feolfege jamara az malom wamrol Jutott wolth, azt mind feol

teotette es elwitette a Doboo vram vdwarbvroya, Errol thy kmetek Jobban

megh tudakozhatyk az Itt walo vice vdwarbirotol , mert w ott wolth ma , es

vgi menth wegere ennek a'dologhnak , azerth lafa thy kmetek mjtt kell my-

elni, Ennekeom ugi tech^'k hogi a Conuentbe kell menny es contradicalni

kell, ha a contradictionak helt aad , es ky meñek belole, Joo, hol nem pe-
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digh , Irna kollonich vram Ide Capitán vramnak, hogi kuldene rea, es kul-

dene ky belole ax Dobo vram solgayt mert vim vj repeliere licet, az hata-

lomra pedig, hogi az ü feolfege buzayat hatalmafnl elwytctte, arra Dobo

vramoth rea kellene citalni. Nem gyezçk eleget rayta chodalkoznom my

legien az oka, hogi w feolfege efele Eoregfeget sine Information el aad, mert

by/ом nagi kaar ha Tokajtol eljakad, egi faluual Job \\oli Ide Tokayhoz,

mert fohol Tokajnak malomya kezel ninczen a mell wagion , negi nagi ma

giar) myllfeold, azis pedegh pu3ta , hanem тоЛЬ chinaltatom meegh, Jo le

hrt e/ elmult e3tendobe az bodrogon kere¿tornal wyonan chinaltatam egyett,

de az chaak nyarba foroghatt, es akkor amvkor a wyz kvchin, nagi nio-

morufag az seginfegnek, feokeppen тоДап, hogi abuzatt meße kell wynny

fok myllfeoldre Idegen malemba megheorletny , holloth neha teortenyk hogi

egi hettighis kell \\ani v , es ugi ifmeg nagi nmiikaual es faratsagall hoz-

zák megh az НДе1 a profonthra, Ez kedigh a mallom a mellyet тоД wyo-

nan elfoglaltak , chaak kçtt myll feold Tokayhoz , es пет теззе wagion

a bodrogtol, walamy pattak haytya, a b\vzat sekeren wyttek fei ihnen

Tokaybol, ostan ali^et nagi commode hayon hoztak alia a bodrogon, es

Sinten a' waar kapuyanal allotak ky welle, azerth legien ktek erte hogi

Avalamind walahogi e/ a' malom maragion Tokayhoz, mert nagi Ьазпага le-

3en Tokay waranak, En 3inten el akarok walla Indulnom, es oda akarom

wähl a malomhoz wytettne maghamath , hogi en Jobban meg Eppilefem azt

a malmoth, es vgi chinaltafam hogi a' malom 3¡lalion es, de azon keozbê

chiak hallam hogi el foghlaltak, es Ennekeom minden saudeekom chak

heaba leen. 1Деп tarchya megh thy kmetekett. EC Thokay 8 die febr

Anno doñi MD. LXXX. VIII.

Gener: ас Egr: D: Vrum. Stör J: Nagwati manu ppia>
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l »88.
FEBRIURIU8 12DIKÉN.

GERGEY LÁSZLÓ 'S HOFFMAN GYÖRGY SZEPESI KIR. KAMARAI TANÁCSO- ccxx.

SOK, MELYTH ISTVÁNHOZ A' SZEPESI KAMARA PRAEFECTUSÁHOZ.

Kassardl.

Eredetije gróf Zichyek levéltnraban Palotáo. Találta ottan es massât vette Döbren-

tei Gabor 1836. Aug. 17d.

Cx/ttisete , kiviil. Generólo ас Egregio domino Stephano Melj'th de Breber Sacr.

Caes : Regiaeq Mattis Consular, ас Praefecto Camerae Scepufie» Doiño et Patrono nobis

obferuan«. (P. H.)(P. H.)

Generofe ac Egregio domine Patrone nobis obferuan: Salutem et Seruitio-

rum nojlrorum Commend Thowaba Naghwathy Vram ir mynekonk, wala-

wy kewes reí] Jojagrol, Mely Tholchwan vvagion, Mely Jojaghoz egy malom

es wagyon, Mel molnott Naghwathy Vram egy falwnal Jobnak dychyr, es

hasnofbnak eo felfegenek, My penigh ez elott Nem erteottvvk hogy az à

Jojagh illyen haznos legen, Melreol walo leveleth Naghwathy Wramnak in

specie Im oda kwldwk, kegd megh erthy mith Iryon Naghwathy Vram

feloleh, Jollehett my az elotth ItelUvk wala, hogy el adhatny, de igy

Lewen az Dologh az minth Naghwathy Vram Iry'a, kegdet, kerywk, hogy

kegd Snperfedeallio' thwle, es kegd fenkyüel ne tractallyon feloleh. Gen.

dí» Vram. felr valere optamus CaíToniae. die X/j/j February Anno dominj

MDLXXXVIII. Sacrme Caes: Regiaeq Matie Camerae Scepufien Confiliary.

Geae Dtf Vrae stor*. Ladiflaus Gergey m. p. Geor Hoffman m. p.

Az Naghwathj Vram lewelet kegd el ne tewesse , hane kegd megh hoz-

za Veleh. .

1592.
NOVEMBER SDIKÁN.

ILLÉSHÁZY ISTVÁN, NAGYSZOMBAT VÁROSÁHOZ. ccxxi.

Bazinböl.

Eredetije Nagyszombat level taraban. Kiválasztotta Döbren tei Gabor, 1836. Massât

vette Makhíry Ferencz hitea ügyvéd.

VEGYES R. M. ШАТОК, 34
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Czim%fte , kivül. Prndentibns ас Circumspectis uirig Xobilibq Obis Judici ac Juratis

ciuibus Ciuitatu Regiae Thyrnauien etc. Dominis et obiimii. (P. H. )

Prudentes ас Circumfpectj Viri nubiles Domini et Amici obfedmj. Poft Sa

lute et fervicy mej comend: Ez segin niomorult ember Mifcoczi benedek, kyt

ktek .jpter fúfpicíonem megh chigaztatot wolt , kit í minar az wd<j is megh

mútatoth , hog bwntelen senywette , az nag niomonifagoth , seme wilagatol

is megh fo;tatoth, es a iniat órdk kuldofagra iútoth, kere engemeth, hog

mellette Irnek kteknek: hog ktek Rendelne walamy alamifnat neky, ky-

vvel taplalhatna magath, ne keóllcne ktek Itelety miath illycn $ernyw ha-

lallal ehel meg halny, azerth kerefet, mynth Igaz dologban, heaban nem

hagyhatham, hanein kerem kteket: hog ktek gondolia az Iftenj igalTagath

ennekis $egennek illien $ertelen jornia nag niomorufagat, es rendellien ktek

walamyt neky, ky'wel magat taplalhafla, kyt az wr iften fogh kteknek

megh fyzetny. Iften tarcia meg keteket. Datum ex Bozin 8. Ober Ao 92. Do

Yrm amicus Stnns Ilieshazj in. p.

SZ. ANDHÁS AP. INNKPE KLÓTT SZERDÁN.

CCXXII. BORSOD VMEGYE BÜNTETÓSZÉKÉNEK ITÉLETE , HÁZASSÁGTORÉSBEN.

Eredetije ni Bonod vmegye level taraban annak 15921. feria cuarta ante fettum

Beati Andrew apottoli tartatott széke jegyzókonyrébun. L. ott Illdik jegyzokonyv

153—154d. lapj. Kikereste Döbrentei Gabor 1835. Atirta Novak Tgtvan a1 leleszi ronvent

kiérdemült fójegyzdje. Oeszehasonlította Okolicsány Ja'nos vnicgyei tiszt. fojegyzó 1836.

Deliberatum eft, ex parte Susannae Mulier Consortis Pauli Kalmar, Hogj

miert hogj megh tecczyk az Bizonsagokboll , hogj az Assony Loranttíly Sig-

mondall egj agban fekwttenek, az Iften tedrwenje penigh deuteronomi 22

Capite, hogj az mely ember mas hazas ember agjaban fekendyk , megh fer-

teztetj az az vv Jambor Yranak Agjatt, mely dologertt megh kellien halnj.

Azert ezys ez A 330 nj allait maft az \v Agjaban, hazas ember lexven, bo-

chjattwan megh erdemly az halaltt Azert azVranak Kalmar Palnak vgj kel
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fejere Efkwnnj, hogj ez Sufanna az az Ajsonj, az kj az w Agjatt meg fer-

teztette, 's megh erdemly az halalt, mind ez Yilagj teorwenj jerent, mind

penigh az Iftcn teorwenjc jerent. Miert hogj penigh az Ajsonj allât basas,

megh kel warnj, hogj az Gjermeket el hozza, el hozvan az Gjermeket,

ojtan wgj kel terminnft hadnj, mely terminaron efkewggjek az feleol megh

tet teorwenj serent az fejere harmad magawal Jambor ¿emeljekkel, es wt-

telTe ell, Ha fejere nem efkw$ik Kalmar Pal, tehat mjnd az ketteott wej-

Seozek megh, es kewlgjek kj az Varasboll. Az mi az Marhaja dolgat Ille-

ty, addigh legjen Biro keznell, ha rea efkwsyk, 's fejett wetety, minden

Marhajatt megh aggiak, Ha penigh rea nem efkejyk , et res ipsor Amjttcnt.

Addigh az Assonj allât legien fogwa, 's az Vra Kalmar Pall etelebeöll wi-

sellie gongjat, de az Ajjonj Bjro keznel legien.

1595.
BÖJT Ы.6 VASÁKNAP.

MARCZALTÖVY GYÖRGY MOSON ALISPÁNJA, SZELESTRY ÁDÁMHOZ. CCXXIII.

Oroszváratt, Moson vmegyében.

Eredetije Sz. Ivnnfan УавЪап Szelestey Sándor táblabirónál. Mágával vitte Bécsbe

1837. Döbrentei Gabor 'я lemásolta ott Jászay Pal.

Czúnzete, kivül. Ez lewel, AdaíTek, Az wytezló, fzeleftey Adam, wramnak, ne-

kem, fzeretbó, fiamnak, pozomban, maga, Thwlaydo kezehez. (P. H.)

Sjolgalatho, es maga Ayanlafa, wthä, Iftentwl, Jo, Egefleges, hofzw, Ele-

theth, kywanok, meg, Adathny, kenek: mynd, Azokal, Egetemben, wa-

lakykel, Iftenthwl, kywanod, Thouaba, fzerethö, fiam, wram, Im, Er-

them , mynd , Az keth , fzolgamtwl, hog , Ifthen , Athai , Jo Egeflegben, Jdth

wyfza, pozomban, Nary, ferencz, wramtwl, kyth, Igen, Akartthl, hal-

lany, Thawaba, Ertthem , Aztis, fzerethó, fiam, wram, hog, kemed : ha-

ragfzyk, Jakapra, hog Ala, kwltthem, mynd, kochifthwl, lowafthwl, Azert

kemed: fëmy'th, ne, haragodgek, Jakapra, hanem, En, ream, inert h, En,

34'
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kwltthem, Ala, nem, Akarttham , hog, kerned: Arra kólchd Ithfón, Afzth,

gondolwä hog, fokaig, kefíg, Ith fon, kerned: Az , wrral, es, Afztthis,

gondolwiî, hog, Ennekem Ez, Ideig, Ithfdn, kóllethik, maradnô, Az, okerth,

hog, Az, malomnal, fok, fzam wetefem, wolth, gathS, Az, monarokkal,

es, nwlafon, Az, vynczellerekkel , Az, ferthd melleth, Eg, fereg, gwla,

barmwnk, Afztis, meg, kdlldth, lathnô mas, falwra, fzenara, haythatno

mynd Ez, dolgaynkerth , Ez, Ideig, Ithfon, lewen, wg, wegezem magam-

ban, hog, Eg, fzolgamath, tharthchâ, pozomban, m'yg, meg, J\i, kemed:

es, my Helen, kemed: Izeny, myndyarafth , be, kwldó, kemek : mynd,

lowaymath, kochimath kyn, Ala, mennen, kemed: Ez, okerth kwlthem,

Ala , Az , kemed : kychiath , lowaith , Azerth , Im , Erthem , linar , fzabo ,

pal , fzolgamtwl , hog , kemed : monttha , hog, Az nwlaiy, hazadhoz Akarfz,

Jvvny, fzerethó, fiam, wram, Afzth, bizo, Akarnä, Tzwem, fzerenth, Im,

Ithky'n, \vagiok, orofzwarath , dchemnel, Joza, benedeknel, bizon , Akar

nä, ha, ky, J\m(j, kemed: wag, gathâ*, Az malomban, vvarnl kegelme*

deth, lathnaya, meg, kemed: ez, gathay, monodatis, keredzzek ky, kemed:

Az wrthwl , kegelmedel , fzemben , lewen , En fern, kefnem, linar, Ithfón,

chak, Eg, napis, hanem, Ala, mennek, marczalthóre, Anyadhoz, Ifthen,

elteife, es thareha, meg, kegelmedeth, fok, Efzthendeig, Jo, Egeffegben ,

mynden kywantad fok, Jo, fzerenchewel , mynd, Azokat, Egetemben, wa-

lakykel Ifthentwl, kywanod, Ez, lewel, kolth, orofzwarath, boy'th EIrt,

wafarnap, Anny : 1.5.9.3: kemek : tyfzttha, fzwból, walo, Igaz, Jo Akaro,

Apya. Georgius, Marczalthdwy, Vice Cornes, Comitatus, Mofonien: m. pía.

Az kemed : ky , Jwwetelibdl , Jo walafzth warok menth fzerethó fyam-

twl, wrâtwl.
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1899.
JANUARIUS 22D1KÉN.

A' SZEPESI KIR. KAMARA, BEDEGHI NYÁRYPÁLHOZ, NVÁBADI KIR. FÓKA- CCXXlV.

PITANYHOZ.

Kassáról.

Eredetije gróf Zichyek levéltáráb. Találta 's massât rette Döbrentei Gabor 1836.

Czt'mxete , kiviil. Magco domino Paulo Niarj de Bedegh Supremo Capitaneo Varadi-

enSacr. Caefar.Kegieq Mat (is etc. domino ainico nobisobfernañ. (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.)

Magnifiée due amice nobis obfervand Salutem et fervitior. nror. commen.

Az Debreczeniek varafTu! talalak megh az eo felfege Camaraiat Supplica-

tioiok altal es Jelentek hogi Torok Iftuan Yrammal e$tendonkent volt vol-

na elvegezet bizonios fizetefek, kit estendônkent megh fizettek volna cô

kegelmenek. Horoonnai Iftuan Yes es kegielmed azzal nem elegeduen

hogj meg fizettek az S ertfuel es hatalmaflul az kegtek fjamara es

megh te volna, kegtek raitok, kiuel Nem tartoztak volna, Moftanes

azonkepen mind Homonnai Yrames kegd Гзатага keuannak nvlok, Török

Iftuan Yrames megh keuanna raitok, Semmit abban ki nem tuduan az mit

Homonnai Yram es kegd Yenne raitok , kdmoroguen azon hogi kegielmetek

az ordinaria Solutioual elegediek megh. Annakokaerth mierthogi ez megh

neuezet Debreczeniek Immar eô felfege fjamara ide birattatnak meltonak

itelliúk lennj keuanfagokat, azert keriúk kegdt az el vegezet Summan az

melliet aimekelôtte fizettek elegedgiek megh, az tob Yrakal az kiket az Sum

ma illet, eggiet vetuen. Do : Yram Magcam bene valere optan. Caflouie 22 Ja

nuar . 99. Sacrae Caefar.RegiaeqMattisCameraeScepufien. Prefect, et Confiliar.

1599.
JULIUS 14DIKKN.

A' SZEPESI KIR. KAMARA, NYÄRY PÁLHOZ BIHARI FÓISPÁN, KIR. POHÁR- CCXXV.

NOK 'S NAGYVÁRADI FÓKAPITANYHOZ.

Kassán.

Eredetije gróf Zichyek levcltáráb. Találta ott es máisát vette Döbrentei Gabor 1836.
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Czi'mzete , kiviil. Magnifico domino Paulo Niary de Bedegh, Coraiti Comital us Biha-

rieñ. Sacf Caesar Regiaeq Matt i s Peculator}, et praesidy Varadien Supremo Capitaneo

Zc Domino et amico nobis obier-». (P.H.) (P.H.) (P.H.) (P.M.)

Magnifiée domine et amice nobis obserme Salutem et Semitiorom noftrorum

commen. Az Debreftenyek talalak megh az eo felfege kamaraiath ielenthwen.

bogy mikor az Erdely feyedelem byrodalmaban voltanak, hazankenth eüketh

megh nem jamlaltak, es az jerinth ualo rauaft raytok nem kinantak, de ke-

pes jerenth ualo taeat fizettek , hanem kgd moft eoketh megh ;amlalthath-

ny akarna, es keúfedldy falukkenth rauaft kiuanna teulok , mely do-

logh eo nekyk felettcs fullios uolna , keóniórgenek ez ed felfege kamaraia-

nak, hogy kegdk irnank mellettek. Myuel Debre[]enys sabad varos, es az

regliy Magyar Orjaghy kyralioktul feu Priuilegiomok vagion, kyketh eu

felfeghe à my kegielmes Yrunkis meghconfirmalth feott mind Generalis

Vramk, es mind az kamaranak Protectionalth adoth reayok, hogy jabadfa-

gokban megh oltalmaztaflanak : Az meny jabad Yarafy cô felfegenek ez or-

Saghban uadnak, edgik fern samlaltatyk megh, hanem chak bi|]onios fuin-

makban ta^altattnak megh Debre|]enys jabaduaras, melto hogy sabadfagokba

megh tartalTanak, es keülltfmbfegh legien keózteók, es az kcülfeó falnk-

keózth , merth ha Dcbrc jen domonim connumeratione bantatyk , es az зе-

reuthualo rauaflal, az ellenfeghnck ieouenddben tudafara lenne, hogy fok

nemes ember uolna keó*zteó*k, es kys kiuanna tcúlok es igy fok károk ked-

uethkezhettnenek : mas az hodolnak az Debre[)eniek, es fei anny'nal tartoz-

nak. Azerth kerieuk kgdeth, hogy kgdne banchia edketh az Connnmeratiu-

ual, meg hadtuk nekiek, hogy kedzzeulök bizonios efkeüth Polgarokath fel

bochaflanak, taçath ueth az ed felfege kamaraya reaiok, kyth kezehcz fern

uesen à kamara, hanem oda az Yarady seukfeghez adattya. EltefTe Iften

fokaigh kegdeth. Caffouiae. 14. July . 9 9. Sacr Caefar Regiae Maittis

Camerae Scepufieu Praefectns et Confiliar5:.
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1399.
JULIUS 24IHKKN.

A' SZEPESI KIR. KAMARA, NYÁRY PÁLHOZ BIHARI FÓISPÁN, KIR. POHÁR- CCXXVI.

NOK, 'S VÁRADI FÓKAPITÁNYHOZ.

Kassáról.

Eredetije gróf Zichyek leveltáráb. Találta es másiát vette ottan Döbrentei Gabor 1836.

Czimzfíte, kivftl. Magnifico domino Paulo Niary de Bedegh Comiti Comitatus Biha-

rieñ, Sacr Caeíar Regiaeq Mafiis Pocillatori nec non Praefidy Yaradieñ íupremo Capi

taneo dono et Amico obfervano*-. (P. H.) (P. H.) (P.H.) (P. H.)

Magce domine Amice nobis obferuañ, Salutem et feruitior. nostror,

parata comme». Veottunk az .k. leuelet az Debreczcniek Taxaya feleol.

Az Debreczeni Birakbanis juttenek vala egi nehanya" hozank. Azirt min-

deneket iol megh hanwan vetuen, noha az kewanfagh tulunk nagiob wot,

de az 1200 -f Taxan megh kellet eoket hadnünk, azt howa hamareb lehet

megh 3cr/yk, a mikor kejen lesen, oda adattyuk az Waradi jukfegre Vgi

itiliuk ha az hazak jamlalafra menth vvolna az dologh csak az ezer forintra

fern ment wolna az Rauafh, de igi itiltünk eó felfegenek hajnofabnak len-

ni, kegdt keriuk azon kdis megh maradgion es az hazak jamlalafara ne

keserichse eoket. DEYS conferuet Mag: dorn: Vram falúa et felice Ca-

Jouiae die 24 July Anno 1599

Sacr Caefar Regiaeq Mattis Camerrae Scepufien Praefectus et Confilar

P. S. az oda raid harmiczadokon 1600 $ fleifgeltet ennekul rendeltunk

es kef)en profont mefter altal aggiak.

I S 99.
OCTOBER SniKKN.

A' SZEPESI KIR. KAMARA PARANCSA KASSA VÁROSÁHOZ. CCXXVH.

Kassán.

Eredetije Kassa levélta'ráb. 4801 sy.a'iii alatt. Lemánolta Döbrentei Gabor 1835.

Csimzete , kivül. Prudentibus ac Circurospectis dominis Judici et ceteris iuratig Ci-

uibus liberae Ciuitatis Caffonicñ ic Amicie nobis honorañ. (P. H.) (P.H. (P-H.)

Prudentes Circumfpecti dominj, Amici nobis obser Salutem et nri comméd":

Miuelhogy ith kalfan az eo fclfeghe profontia gabona nelkúl megh fogiatko-
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zoth, az Nemeth witezeknek feles woltok miath. Ennekokaerth intiuk

kemeteketh, az miben megh arendalta kemetek, az Berky ргосеПиД, jul-

galtaifa ide be, az kaflay profonth mejler kezehez , kefedelem nelkül. Va-

leant feie. CaiTouiae dje 5 Octob. Anno .99.

Sacr. Caes: Regiaeq Mattis Camerae Scepufien Praefectus et Confiliary.

1599.
OCTOBER 27DIKKN.

CCXXVIH. KUTASSV JÁNOS ESZTERGOMI ÉRSEK 'S KIRÁLYI HELYTARTÓ, NAGY-

SZOMBÂTHOZ.

Pozsonbdl.

Eredetije Nagyszombat Icrt-ltarában. Kiválasztotta Döbrentei Gabor 1836. Massât

vette Makláry Ferencz lûtes ügyved.

Csimxete, kiviil. Egregio Domino Martine Chereody, Judicj Ciuitatia Tyrnauien.

etc. Domino et amico obferuand0-

Egregie Domine, et amice obferme, Salutcm et mej commenem. Vgy ertem,

hogj kegtek azokath a kyk mod nekwl az Tatar rablafakor Varafbol az ege ¡

Varafnak nem keues gjalazattjara ky futottanak uolth moft Ьл ntetnj walamy

byrfagh []edeflel. — Hogj [iy'nte menthetnem " keth az bünteteftwl, nem, de

mynthogy azzal mety'k nemelliek magokath , hogj femmy keozeonféges ty-

lalom az kij menés feleol kegtekteül nem wolth , kyhez kepeft megh kel-

leth wolna maradnyok , ugj gondolnam , hogj ez egj rendbély wétkeketh ta-

lam megh kelleny engedny , éreos parancholat alatth, megh publicaltatvä azt,

hogj ez uthan a feie iRonyu, es gjalazatos mod nekwl walo futaftul ky ky

mynd megh tarto/tafia maghath , kewaltkeppen a* ferfjak , merth az teorten-

hetnek beleole, hogj pui]tan maradwä az varos, az ellenfegh bele juliana, es

nagj feoldet wej]tene beleole , ky'twl Iften oltalmaz : ezt az en Jewelemeth

kegmed ngjan az Tanachbely Vraym eleottys megh olwafhattja keg: kyk tu-

Лот hogj az en intefemnek eilen mondoy ne le Jnek. Iften tarcha meg keg-

mcdeth. Datu Pofony 27 Octubris anno Dominj 1599. Do Yrae Amicus

El: Strigoniens.
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-Л Ettrtadái. Mi-

н 1552.
következok,

ЙШ , ,ii!cr7.elekül'

Ц AUGUSTUS 7DIKEN. elbeszeli al

W 2 KISFALUDY BENEDEK LÉVELE SOPROiV VAROSAHOZ.

Ф Kisíaliidról Sopron vmcgye rábakozi felsó járásában. CCXXIX.

Eredetijét s/.. kir. Sopron ns városa levéltára mutatja. Tala'lá ottan lad. VIL et G.

Fase. IV. Num. 148. es massât vette Dobrentei Gabor 1837. October 26d. Összeolvasta 's

hiteli'telte Schult/. Pal városi levéltarnok.

Cz/wzete, Aivül. Az lewel Âdaiïek az Sopprony wraknak Polgar Mc-pjliernok es by-

ronak nekem byzoth wraymnak.

Kesenethem es jolgalathom л\чЬап thovvaba cmlekezhethyk the .k. га bogy

mykor en thy keg: nel walelc thy keg: thek : en wclem megjerzedek hogy

az keg: ihok: Jojagabol en el mennek az ky'raly hadaba Azerth en kejen wa-

gj;ok es az en Indwlafoin Az Jewendewjerdan lesen es az en homnak napya

Az Jevvendevv ¿erdan wagyon $enth leAvryncz nap van Azerth keg: keth

kerem hogy . k . egy byzoth emberthe\Vl keden kylgye meg az thcwbythys

az peznek es Annak az embcrnek az ky az pezth hoza quitantiath Adok,

keg: theketh. Azonys kerein mynth wraymath hogy Az hath kopyath ethewl

r

az en emberemthewl kylg\'e meg kegtek Az kyth kegthek : Adoth: kerem

keg: hogy az pczth ne keflelye keg: thekThowaba emy gongyaj Ide keg: nek

wolna Annak en mynd gongyath wj'felem ha kenyglen keg thek Az pczth

nem kylthhetyk the keg: Agya Az en emberem kezebe thy keg: kylgye meg

kedre delre mcrth en Aczyg nem Indolhathok myg az pez nem lesen merth

az ky pezth Adoth keg : Azth ky osthotham es sersamoth wethem wele Ljien

tharczya meg. keg: thek Datf ex kyffalwd .7. die Alignai Anno 1552.

Bencd ictus de kyffalwd.

FF.IÜU Л1111 S 20D1KÉX.

8ÁXDOK, MOLDYAI VAJDA' LÉVELE, KOHMS MIKLÓSHOZ EHD1ÍLYBE. CCXXX.

Jas/rol y. Jászvásárról.

VUG YES R. M. ШАТОК. 35
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Eredetije a* Gyula т. ka'rolyfeje'rvári kaptalanban. Ddbrentei Gábor felszóli'tasára

eljárt kikeresésébea Buczy Eim'l ottani kanonok , csillagásztorony igazgatója 's m. akad.

levelezó tag, 1838b. Massât vette Erdélyi Ja'nos kápfalani requisitor. Kikiilddtte Buczy,

1838b. Augusztueb. Tartalmát kijegyzé latinul gr. Kemény Jnzsef: Notitia hist, diplom.

archivi capital. Albensis Transsilv. Pars Secunda, Cibinii 1836. pag. 91. de oem emlílé

magyarúl létèï.

Alexander Dei gracia Waywoda Moldavus , ac Ejusdem terre Dominas , et

Venís. — Egregie Domine Amice Nobis dilecte, Salutem, et bone vicinitatis

commendacionë . az k. Levelet es Izenetyt megh értetthwk az k. jolgayatol ,

az hol k. izeny mw nekwnk hogh az el mult napokban knek Levelet irthwnk

л\о1ма, nemw nemw dolgukrol, uy/onvaba nekwnk wg attak crteiTunk hogh

Ferdinandus kyraly k. haromsaz Aranny for5?nthot k>vldet es saz haz Joba*

giot igy'rt wolna, chiak az kVral fia dolgaban ellcnt tartanal, mostan es az

Igyrethnck kedweert client tartanal. De mw myndazaltal azt az sot ñera

hy'thwk nyhvan, nem es hyswk, mynth hogh mw nekwnk mynd eleytol

logua waloByrodalmunkba Jo Barathsagal akartal lenny, Erthwen azt es az

mw Igaz hiwcynktol hogh nem Baratid awal chiak nekwnk hvzelkednek ,

De mynd azáltal The knek mw bennwnk Jo reménsége legyen , mert az k. за-

wanak mw nalwnk megh hytele wagyon, es mynden Jo barathsagal aka-

runk k. lenny, Imar k. az el kczdet dolgot Jo wégre wigye, mw es myn

den dologhban segctscgel akarwnk lenny, Thowaba az menemw dolgok ot

kwn tertennek k. aggy'a nekwnk Thuthunkra, my es azt mywelj'wk Annak

feletc az k. solgaVatol k» sowal beowebben Izenthwnk, kyk за wat megh

hynny kewannyuk. Datum in Civitte Nra Jaas 20 die mensis February Au

no D« 1556.

1566.

PtNKÖST Wrktil YASÁRN'APOX.

CCXXXI. ZÜLEMAN ZULTÁN LÉVELE A' DÖBRÖCZÖNI BIRÁKHOZ.

városából.
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Eredetije sz. k. Debreczen ns. va'rosa level taraban. Döbrentei Gabor felszóli'tására

mássR't vetette ottan Péczely József réf. colleg. professor, m. akademiai rendes tag, 's meg-

knldvén, azt is bizonyi'tá, November 27d. 1838. bogy a' másolat szóról szóra, betürol be-

ttíre a' legkisebb vonásig tukéletesen megegyezik eredetijéveL

Cxtmxete , kiviil. Ez lewel Adaflek az Dewbrewczewny Byraknak. JEzen l-ivül torSk

irás, iit.

Isteunck Akarattyabol En Zwltan Zwleman Paflaknak esAVezcrewknek Wra,

Nag wraknak es kyralioknak feye Gerewg orsagnak Zerechin Orsagnak Tatar

Orsagnak Achyam orsagnak. Tôt orsagnak horwat orsagnak ri. Chyasara es

feiedelme íí. Hagiom es Paranchiolom ty nektewk Dewbrewczewny By-

rak es Polgarok, hog mynden keivrnieletewk \valo warafokba es falwkban

lakojo nepeknek Twttokra Adgyatok, hog im en az En Wezeremet Perlaal

Pafsat Gywla ala keltern De senky az ew oda meneteletewl meg ne Retten

nyen hasabol falwyabol Sohowa ne mennyen, hanein myndewn embewr

Chyalado-jlwl Josago^lAvl Barmojlwl hajaba helien wejteg legien . Ihon az

En liy'tem hog senky sem zemeliebe sem marhayaba senkyt meg nem bant Es

ha walamcf hodolatlan fewldrewl Gywlarol avag egîeb \varafokbol falwkbol

walameí Embewr az en hodlot fewldemre Jewt lehend aAwag akar Jewny ,

Akar mychioda Rendbely ember legie°n nag bijvvajl Jewie°n az en hyteinre ,

mert senky sem zemeliebe sem marhaiaba meg nein banthya Ezt kedig

mynden falwknak meg Ijennyetek, hog mynden feie Ele^, kenieret listet,

Arpat, Jwhokat, Teheneket, mezet, waj?at, Es Egieb Eledelre walo Elejl

zewrejsenek AkkÂ'tewl my lehet, Es mynde°nt az Taborra nag bizwa^

hordgyanak /abad wafarra senkynek semmy kara nem lesen , senkytel E-

rewel semmyt cl nem wesnek mert Akky Az en nepem kczzel valamyt E-

rewel el venne Akar kytewl vag Taborba vag Tabor kcAvel de äst Erewfsen

meg byntetyk. Te kedig Dewbrewczeny Byro . mj'helt az En lewelemet

latod ha fcicdet zeretêd m}rndgiara^l kefewdclmefseg nekewl Az En Weze

35 *
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rem Eleybe syes, Es az mvt ev paranchiol abban Jary Az met Birakat kedig

helietted othon hacz azok mynden fêle Eleft kezychienek, hog mvkor Az

En Wezerem nepemmel Egietembe Gywla ala Záll . my'ndyaraft cvk az

Elefsel oth kczewn legienek . ha kedig Thy Az En Faranchiolatom

Serení hy'wen Jarandotok Es az kewrnieletewk walo Falwk Az ty latef-

tewknek es gondwifeleftêk myat eppen meg marad Az En wezeremnek

En meg hattam hog myndenyteknek az ew zolgalattya zerent kynek Ty-

mart falwkat kynek kedig fyrvvl fyra walo zabadfagot Adgion. Ezt Asert

Irai t ¡un magyarwlis meg nektewk, hog meg Twdgyatok az En Tewrekewl

Irt 1еллгс!стЬе ту wagion Irwa Irattatot Ez Icvvel Nyfs Warafaba Az En

wtambol Pynkesd vtan valo , Vafarnapon 1566 Estendewbe.

1567.
SIMON Jinís UTÁN , s/i KliAV.

CCXXXII. DRUGETH FERENCZ UXGI FÓISPÁX, POXGRÁCZ JÁXOSHOZ.

Gerënbol.

Eredetije grof Sztrfrny levélta'rban. Kijegyzetfe Dôhrentei Gabor. Massât vevé Krie

ger Jánns. Oeszeolvasta Szidor Л niai prof, es Ertly János hites ügyvéd, Kassán 1636.

Julius 20(1.

Czi'mzete , kiviïl. Egregio domino Johanny Pongratz de Nagy Myhaly dho et Ami-

co vicinoq nobis honorand.

Egrcgie domine amice nobis honorâde Poft falutem et ilri coinendationë.

Az kegielmed leuelV't en eleg bewfegeflen megh erthetem, de ezt Irhatô ke-

gelmednek hog meg It a/ kegelmed liazan femy nem efet, kcgclmed ellene

incidí ha \\.ilaniv eflot volna edig regë meg Irtam volna kegelmednek, de

Inkab hysem hog femy nem lesen moft ebiil merth fuendy Vram mynd esue

gejtetthe volth mynd Аи kamarafokat fmynd Az varofakath. vg tanatfkoztak,

de vgâ nem attak thanachül hog. valamyt ollyath mjucllenck. Az vice Ifpan

oth volth kalian eo is azt bescllethe hog ezt e dolgoth bathor ne falTuk olly
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Igen merth annal nagiobath artunk vele, eztis moda hogy eben edologbä

Igen meg lafluthanak az kaflajak haue matyas Yramtül erthem mjuel hog

fuëdy Vram az hady Toerweny mogia ßerinth akarna teruenth tarthatnj ben

ne de meg az Cj;thathoria njnchen femfem Irhatok kegelmednek bi/ou dol-

goth . hogha az ferynth latthattbia meg fuendy Vram . Im mjnt matyas Vram-

Ez nein

mal. keejek vagiunk hozza marthö diakoth isVramnal ide ßobranchra

olvaihato'.

Thowaba ezt is Irbuto kegelmednek myuel hog az varofok eztis

flebikalnak, Talä fegennek meg veré is oda kezd vesny merth purgóles leuel

fern volth fegenek az az varos íjabatchagarül valo leuele nem volth ez oka-

erth tali meg Vyre is el kezd vesny', eben vagion az dolog kegelmednek ezt

Irhato ff fup reftat eamî féliciter valere optus Datum eç Curia Nra geren

feria 4 poft feftum fimonis et Judy Anno Dñi 1567.

Francisons drwgeth de homona Cornes Comitf de Vngh>

JAM Al'.ll s 2D1KÉN.

ENYINGI TÖRÖK FERENCZ HUNYAD VMEGYEI ÖRÖKÖS FÓISPÁN, SOPRON CCXXXIII.

VÁROSÁHOZ.

Pápárdl.

EredetijcSopron va'rosa levéltaraban./yarf. VIL et G. Faxe. IV. NroAbl. Talalta ottan

Döbrentei Gabor 1837. October 27d. ¡Massât vette Schulz Рн'1 varos! levéltHrnok.

Czt'mzete , /;//•///. Generofis Dñis, Magro Ciuium et Judici, ac Nenatui Ciuitat. So-

pronien. etc. dnis et aniicis nobie honorand. (P. II.)

Gencrofi Dñi et Amici nohis honorand" Salutcm et Nri Commeiï, adom

knek thwdasara hogy ez el mwlt napokban 3yly Janosne ky az theoreok

fogsagaba volt kczefTeghen ky ieot \\ala, thwnny illik horwat Hyeroni-

mosne kezeflegen ky Choron Janos \Vramnak Nenin^, es egy'cb feo rabok-

nak is kezeflegen, de mywel hogy ertette hogy az eo waltfaganak jereet

nem tehethy , Inneid meg ftvthamot , te$en penig keet e$er forentot eo Sar
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colal'a, kercm azert k: mint io wraimat es Barathimat, hogy ha ot ktek

keozeot wolna, im oda erte mentenck ez en iobbagymban, k: megh ne

tartoztaflfa, hanem k: aggya kezhez inert hwjann Agha az kynel fogwa AVolt,

az kezefeket megakarya erthe taglatny, az mint kezefek lettenek crthe,

azert ne akaria k: hogy olyan hithwan agneierth, Ily fee kezefek meg

taglatnanak kket erre wgyan Intern es keremis hogy k: meg ne tarchya ha

nem ha oth wagyon k: aggya ez lewel wyweok kezekhez, Ifthen megh

tharchya k. Dat. Pape 2. Januar. 1568.

Francifcus Therek de Ennyngh Comes perpetuus Comitfus Hwnyadieu

et Supremus Capitaneas part ¡um Regni Hungar eis Danubianar m- p.

i 370.
JUMCS SDIKKN.

CCXXXIV. ZRINI GYÖRGY GRÓF LÉVELE, MAGÓCHI GÁSPÁRHOZ.

Csáktornyáról, Szalában.

Eredetíje a' Gyula fejervári ka'ptalannál. Kikereste Döbrentei Gabor felszóli'tasára

Buczy Küiíl kanonok, csillagásztorony igazgatoja , m. akndeiuiai lev. (ag. Massât vette

Erdélyi János káptalani requisitor. Megkiildötte Bucxy, 1838. Aagus/.tusb. L. gr. Keraény,

Notitia capitult Albcns. Pa» II. pag. 91. hol tartalinát latinul kijegyzé , nem eralítve ina-

gyarúl létét.

Magce Due, et Amice Nobis obsuan1"* Salutem, servitiorumq. commcn-

dationem. Meghozta ennekem az k. fjolgaia az Nagh Lazar az negy $eke-

rcs lowath, kikct iollehct en magam ncm lattam, mert az vizek mía ide

nem hozhattak de fsolgaym az kik lattak dycheryk. Kegnek azert megfjol-

galom mint Vramnak. Bizon igen nagy fzükségem vagyon fsekeres .lowak-

ra, mert negy holth meg küzzwlek ez iden, itt penig jott nem igen talál-

hatny. Kegdet azert kerem hogy k. ne haggyon annelkyl, k. fserezne meg-

is negyet, ollyat hogy ky az en magam Ssckerebcnis io volna. Azonis kc-

rem kegdet hogy ha k. volnanak io poroskay, ne hadna k. cgynelkcwl en-

gemetis, kyJdene keged cggy poroskat, kyth k. meg akarok jolgalny. To-

"-ч
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vabba az az minemew leweleket Somoggra ker keg. en tewlem , azokat

meg kereftettem, es ime ez skatulaban be pechetelwe kyltem kednek- En

k. mind ebben snriml egyebbe ke$3 vagyok minden fjolgalattal es baratsa-

gal lenny, nem azert bogy kegtewl exert Lowakat warnek, hanem kegnek

kewanom mindenben bajuat es elömenetyth. De igen kerem kegdct hogy

keged lowak nelkyl ne haggyon, fserezze meg keged, es kylgye ide az en

fsolgiilatomcrth hogy annelkyl ne legyck. Hyrek ide mi felenk illj'ek van-

nak. Az Török Chasar kerte az Velcnczesektöl Czypriat es egy Millio Ara-

nynlh. Ezerth kyldütte volth követyth Velenczeben, az Velenczefek minek-

elötte az követh el jwtott vulna, meg ertöttek az követseget, tanachotis

tartottak rola. Mikor 03 tan az köret el erközyk nem kyldnek az kövct

eleyben i'sokasok serint few embertb, banem poroslokat, es azokal bozat-

tyak az tanach bazba, a hol immar öswe gyültek volth. Ott mindiaraft fei

30 \\al, hogy az cge3 tanach hazba mcg hallyak, meg kialtattak az köwettel

az követseget, mikor emlitette hogy Cyprost keri Chajar, egy papyrofon irt

Czyproft hoznak elö es neky aggyak ily fsowal mondwan cz Cliajaroduak

Cipria v;i, mort mi az mi Czipriankat neky nem aggyuk sütt meg Konstan-

tinapolt es Molimoth ky minket illetne el akai-Vuk tewle venny. Az Aranyat

hogy az követ fogia kerny egy sak holth fsenet adnak neky ily fsowal ihon

ngymond chynallyon Cba^arod ezzel rnaganak aranyat ha kel neky; Es ezu-

tan mindiaraft ky kyldöttek az követeth azon porosloktwl, es rettenetes lö-

vefth töttenek az követ ky mcnesekor, jelenth\^en orümoketh. Az vtan

az minemew Leweleth Thürök Chajar az Velenczefeknek kyldött, annak

mafsat Olajul hoztak vala hozzam onnat Vclenczebül, es Magyarul forditat-

tam, es K. ky'ltem. Chwda nagh kesewlettel mongyak lenny mind az Ve-

lenczefeket mind az Török Cbasart. Velenczeseknek cw magoknak mas fei
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3az Gallyayok, tizenket temerdek gaily a , Hwj nawaiok, es egy Gailyoni-

ok vagyon; ezen kyvol Papa, Hyspaniay kyral , Florentiay Herczeg, Fer-

rariay Herczeg es Maltha nagh segycseget adott nekyk illy okkal bogy tob-

be soha ew liyrek nelkyl Törökkel frigyct nem vetnek. Füftanok ezen ky

vol kyben ötwen , hatwan ember fe-jantalan vagyon.

Ezt el hyrdettek k5/tok hogy valaky emlythy hogy Törökkel meg bekel-

leny kel, meg Ollyek, ugyan ezcn okacrth az Duxoth ky eleb Herczegok

volth meg öltek, es ni aft tod ok hellyeben. Czipria oltalmara bolliAvon ezer

ember kyldöttek az Czipriay eronelkyl. Török Cha3aris Gall\;ayth immar

vizre vetette , de meg nem induit. Immar az vege chak Iften kezebe all,

aggya ew Ssent Felsege minden jora. E/ek az hyrek kiket onnat az Ten-

ger melleth valo tistartoym irtanak, tegnap A7elenczebol iött egy fsolgam

azys azt beselly, ide kozclb penig minekwnk frigywnk vagyon az Törük

1- de azerth az Török igen siet Kastélyokat epyteni, immar

Segesdet, ky igen sok lielyen vagyon meg epitettek, moft tobnek epitesereyf

igyekoznek. Annak feleutte ide minden fele fsertelcn nagh dragasag es fzük-

seg vagyon. Mind ezcknek Iften jo vegre vyhetöie. Ezzel kegnek aianlom

magamath es kerem k. bogy k. kerefemet heyaban ne haggya. Iften tarcha

meg k. sok jowal. Datum in Nra Chaktornya 5~. Juny 1570.

Comes Georgius de Zrinio if.

CCXXXV. FARKAS FEREXCZ ESKÜJE 'S ESKLVÓTÁRSAltí, CONJVRATORES.

Eredetije a' po/.soni kaptalannal. Kikereste titoknoki fels/.oli'tasra 1835b. Ivanoczi

Gyurikovics György, táblabiró, Po/.son va'rosi tana'csnok, m. akedemiai levele/.o tag 's

bizonyitja is a' véietett iitasolatnak beturul betiîre inegegyezését.

En Farkas Ferencz liessey Eskwseom az elew Isthenre, Atth}?a fyw, es

3enth lelek Egy Byzon Ifthcnre, Ez sent kerc3then, hogy az en alattam \va
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lo Rechen lakozo Jobbagym , az en kywalth keppen walo hagyasombol , es

Paranchoiatombol semmyth azokba a dolgokba, a mellyek az fel Feresnek

Reway Feréncznek keresethybe , es hywatallyaba Irwa , es newezwe wan-

nak , nein chelekettenek , es nem mywelthenek , Es az Reway Ferencz Во-

rayth mellyeketh weth wolth Doctor Paltol , es Bay Myhal adoth wolth ne-

ky ez el mwlth esthendeoben Rechen az en hagyasombol , es Paranchoiatom

bol megh nem Tharthozthatthak. Es Ezokaerth en az ew keresethybe es hy-

wathallyaba thellyefseggcl Arthatlan es wetthethlen wagyok, Thellyes Senth

Haromsagh egy Byzon Ifthen engem wgy segellyen , Amen.

Az Coniuratorok Efkwefek.

Iflhen theged wgy segellyen Atthy'a, fyw Senth lelek egy Byzon Ifthen,

hogy az myre Farkas Ferencz mofth megh Efkwth , Igazan efkwth , abba ew

mVndenekbc arthathlan, es wetthethlen walamyre megh Efkwth. Ifthen

Theghed wgy segellyen Thellyes 3ent Haromsag egy Byzon lethen. — 1575.

1576.

APR1LIS 4D1KÉN.

DRYK GÁBOR LÉVELE SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉHEZ, BIRÁJÁHOZ, ccxxxvi.

ES EGÉSZ TANÁCSÁHOZ.

Also Lindvárol, Szala vmegye lovói járásában.

Eredetijét Sopron városa leveltára mutatja lad. VI. et f. Fate. IV. Nro. 157. Kijelelie

Döbrentei Gabor 1837b. Lemasolta Schnitz Pal városi levéltárnok , 1837. Nov. 4d.

Czimzete, kiviil. Nem/.cthes, vytezlew, es nemes urayninak polgar mesternek, Bj?-

ronak , es az ege¿ Tanachynak Sopronyban lakozoknak etc. ennekem Byzoth jo wrayiu-

nak kezebe (Г. IL)

Generofi, Egregy, et Nubiles Dñi obfcruan."1' Salutem et Seruitior. meur.

Commen. Myerth hogy wronk сЬуазаг ew felfege tawaly csthendewben

azon hazamhoz Raykra, ky immaran vegben wag)'on, adotth wolth Egy

Taraskotth, a hoz porth, es Goloby-jlh, az tharaskotth el wyttettem mynd

VKCYES R. «. IHATOK. 3g
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az porral egyettembe hydwegre, az Goloby^lh Zakan ijlwa hazanal oth

Soppronban hattak wolth cl, mely goloby.jl.erth koczyth kewldettem \\ala

regethleiies az Goloby^lh fel attak, azth mondotlak otth, hogy Zakan 1st

wan megh holth wolna, es be pechctlettek wolna bazattb, hogy ha az Go-

lobws Bekewel raegh maradhattod wolna az ketth attalagban wolth mynd

azon tharaczk golobys es mas Golobws wolth haromfsaz es harom wolth ,

myerth hogy тоДа egy kochy month fewl kcrthem hogy ala hoznayak az

Golobwsokath, merth az howa cw fclfege adoth azth az hadakozo ГзегГза-

mottli ennekem, annekul s\vkc\vs wolth jersam nckewl . merth az ighen we-

jedelmes wegh helen wagy'on : Azerth kerem kegteketh mynth Byzoth wray-

mattli , hogy the keged az en morhamath az GolobwITokath AdaiTa megh ezz-

wtthal hogy hoznayak megh ennekem , hogy ne faradnek es ne keolthenek

ezerth thebbeth, amenyeth re va keolthettem , es farottam erette, merth

Zakan I^lwannak vgy mynd keoz kezhe°z attanak wolth tharthany egy jde-

yghf : de en nem wolthl foha Ados тоДа fern vagj?ok Ados Zakan ijlwan-

nak az myerth kellern1 az en morhamath megh tar t h any es en thwlem el

westheny, thy kegteknek nagyob dologban megh akaro fsolgalno. ha Az vr

i^len eltheth, kegtektvl jo walajth warok. Ljlhen tarchya megh k: jo egef-

fegbe, Datu Alfolyndwae 4 Die Aprill. 1576. Gabriel de Dryk m. p.

 

1376.

JULIUS 7DIKÉN.

VA КJIECiiYE «; Y Г I.ÉSÉRE IIIYÓ.

CCXXXVII. VÖLCSEJI BÁLINT SOPRON VMEGYEI SZOLGABÍRÓ , SOPRON VÁROSA

TANÁCSURAIHOZ.

Volcsejrol Sopron vmegye Rábán kiviíli felsó járásában.

Eredetijét Sopron varosa levéltára mntatja /я//. XVIII. et S. Fuie. 1. Num. 23. Ki-

jelelte Döbrentei Gabor 1837. Octob. 27d. Leinasolta Schnitz Pal varosi leveltarnok 1837-

Novemb. 2d.
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Cztmzete, kiviíl. Ez lewel AdafTek az Soprony Tanach Wraimnak cnnekem tutelen.

dco es bizodalmas Wraimnak.

Kojednetemetth solgalathomath mynth egej Tanach Wraimnak. Adhathom

kegteknek tuttara hogy Chorony Wram kuldetth wala ennekem egy Leve-

lettli, kyben eroflen Parancsollya bogy ez Jówed wasarnapra gy\\lejlhHyr-

deffek , a/ az, estén wasarnapra \vgyaii oda Chyrakra, luvnd welal tartok-

nak mynd egyhazhely Nemefleknek eroflen parancsollya harom gyra byr-

sagh alatth hogy pemelyek [ierenth oit h legyenek, Kegteknekys adorn tut

tara hogy kegtek gondotth wVí'cllVcn rola. Ennek wthanna Kaldy \vraiu-

imk ys kegtek aggya hyrre. Ennekeleotte ys Soltham wolth kegteknek, myn-

den byraknak kegtek ennek eleotte adotth walamytth en ys megh solgal-

nam kegtek adna walamy egy Ruhanak л\ alo Postotth Avagy mytth. Azerth

on magamys chóteórteken oda fei megyek. Istcn tarchya meg kegmeteketth

Jo egeflegben. EC Wólchey' 7 July Anno 1576.

Vólchey Balynth Sopron warmegyey Solga byro.

1577.
JAMURIUS lOniKEN'.

HITÓ.

THEXGELDI BORNEMISZA JÁNOS, SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉHEZ CCXXXVUI.

ES BIRÁJÁHOZ.

Kanizsárdl , Szala vmcgye kapornaki járásában.

Eredetijét Sopron városa levéltára mutât ¡a, Lad. XXVIII. et CC. Fate, \. Num. 47.

Kijelelte Döbrentei Gabor 1837. Octób. 27d. Massât vette Schuh/. Pal varosi levéltárnok

1837. October 31 d.

Cximxe/e , kiviit. Prudenf et Circumspectis Dnis et Araicis Mro Ciuiiim et Judici

('iuitatis Sopronieñ etc. Dais Sais honoran.

Kcojenetemeth Es fsolgalatomat Irom knek : Mynth Jo Vraymnak , Es Ba-

rattymnak Ezth akarwan: keknek : tudaíTara Adny hogy En I-jlonek el

rendelth terwenye fîerynth, Attam az En []erelmes Gyermekemeth tudny

36*
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Illyk Tengeldy Bornemyßa Anna ajjonth Az vytezleö Batthyany

Vramnak , Eoreok halaftarfvvl kj'nek ty ]tesseges menyegßeyenek ßolgalta-

tafla Napyath vegezteok, ez Iwendeö SeçagefTyma Vasarnap, az az 10. Fe

bruar; Ith kanу Пап az Ew felíTege lia Jaba n, Azert k crem ty: keketh :

Mynd feyenkinth mynth Jo Wraymath : f : harattymath : hogy ty ktek: Ez

fellywl meg Irth napra lene Jellen: hogy az ty: ktek: Jellen letewel le-

nek. Dyches Es Ekes teob wytezleö vvraym Es Barattym keozeoth , mel-

lyeth Eny's mynd az En í]erelmes Gyermekymek, Egyetemben meg akarok

jiolgalny : kteknek: I-jien tardía: kteketh: Nagy Jo Egeflegel. Datu ec Ca-

ny'fla 10 die Januar, Anno 1.5.7.7.

Johanes Bornemyîa de Thengeldi m. p.

1577.

( cxxxix. VISSZAHELYZÉSI PERBEX VOLT FELELKEZÉS TÖREDEKE.

Felperes: Thybay Laszlo. Alperes: Thybny Dorottya, Ivani Fekete Istra'n hítese.

Tárgy: egy ret. Biró: Thybay Ferencz, Ung vmegyei alispan 'stb.

Eredetije gróf Sztáray levéltárban. Kijelelte Döbrentei Gabor. Lema'solta Krieger

János. Összeolvasta Szidor Antal prof, es Ertly János hites iigyvéd. 1836. Jal. 20d.

Anno 1577. Stanijlo set Myhaly nap elott walo hetfeön myw Thybay

ferentz vice Ifpan fekeshazy Peter solga Biro, komaroczi miklos efkeüt,

Borbely gergelj efkeüt krobâk Petr efkcwt fekeshaz5r ferentz eskewt, fe

keshazy Alberth efkeüt — Az thybay hatarban Ciaposky neweö reté ewj-

ue gülwe Ifj Thybay lai]lo felclete ez leön , emlekezhetik Ifpán vrám em-

lekeshetyk , keg rola hogy ez el mult estedeube hitta wala ky, keg: az

42 es 43 estedcy articulufoknak rend tartafa $erint hog ky yewnne hatal-

maful foglalt Jof$ag kajalo reteknek es 3antofeuldeknek meg adafara, —

Pro A. Azy'rt ezt mondó Thybay Dorko assonjhoz Iwani fekete nagy Iftwa-

nihoz hog5? ez Ciaposky neweö retenek egyik rejereül sinamot elwittette,



1577. 285

ezzel feuldemet akaria ci foglalnia azyrt ha meg bizonithatô keg, azt л\а-

ro hogy ad meg az en feuldemet. —

Pro I. Joanis Madach, Im ertë mit mondas en ne foglaltâ, de azt ertë hogy

te az en ritëben meg kajaltatiul wolt, az te retedre hordattad az f$inat, ha

witte az en emberem es talan az en réteme kasalt sinat vitte, azyrt en

ne kasaltattam azt ая en rctemct mert honVkotzy Jobbagimnak attâ, hogy

Illy'k az ritet az en Jobbagiam kesek ezë meg el'küdny hogy az en rete-

nic heleül az te retedet ne kajaltak liane kasaltak az en ritemet az mel-

liet en attl nekiek.

P. A., azt modo hogy en az nagy Iftwanne ritet ne kajaltattâ, holot

azt mongia hogy en kasaltuttam es az jinayat az en fenldëre hordattam

En ne kajaltattam hanë kasaltattam az en magâ ritet, azt az en kasalt

Sinamot Witetted el az honykoczy Jobbagiodvval , Pechinka sterüel az en

feuldemreül , azyrt moft is azt modo hogy en azt ritedet ne kasaltattâ en

akaratombol ne kasalta fenky az te ritedet.

P. I. azt mondod hogy fë kasaltattad fë az sinayat el nem hordattad

az en feuldemreül , retemreül , a/o beleül az meddy'g megh muttattjak ha-

tarat, Azy'rth en az hatarat ne tuttä Ine lattä hanë az honikoczi Jobbagim

birtak , azok meg byzonitiak az hol wagiö hatara fmeddygh Iltek, ha kc-

ües wolna az byzonfag hitewkkel es megb3'zonitiak az en Jobbagim hogy

az te feoldedet ewk ne kasaltak. —

P. A. az te Jobbagidüal ne bizonithatz hiteükre fë hagiô, de en meg

bizonVtö hogy te hordattad el az en feuldëreul az jinat, az te Emben'd

hordottak el. —



286 157 8.

1678.

SZ. I'KTI U SZ. PAL NAPJÁN.

ceil.. USALI LÁSZLÓ, JÁKÓFFY KATÁHOZ, BEMCZKY FERENCZ OZVEGYÉHEZ.

Nagyszombatbol.

Eredetije a' Reniczky nemzetség levéltára'ban Pesien. Döbrentei Gabor kérésére ki-

kereste Beniczki Beniczky Adam táblabiró 1838b. Nyomtata'sa a/, eredetirul. Pecset viasza

barna. Czimer elsikálva.

Cximzete, kiviil. Ez lewel adasek Neinea es \emzetes Jakoffy katha a¿¿onnak, az ne-

li;i}' \vy<f/.leii Benyczky Ferencz \\raiii megh hagyuth eozweg felesegenek ic: ennekem

ty¿telendeo a¿¿onj onmak ea Angyniunak.

Nemes es nemzetes nekem myndenkor tystcN-ndco аззопуот keojeonetbein

wtan ¡olgalatomat ayanlom kegyelmednek . kywanom az wr yftentewl ke-

gyelmednek hozza tartozokwal egy'etemben, уо egeseget, es ho3;w eletet.

Az thé kîïïed lewelebewl megh ertettem , hog Benyczky Benedek \vraun

meghy's azon 3andekban wolna, hog az peorrel megh ewzze kegyelmcdet .

by'zot аззопуот, Benedek wramoth en ez napokban y'de warom Sombatba,

en magain myth wegezhetck wele , kegyelmednek megh yrom ; az my az

kegyelmed peore dolgath y'th smllijckon yllety, KIwbnyk Balynth wram

gongyat wysely, hog ha Benedek wram реогЬелл! ky nem akarna alanj--

Az Testamentom lewelnek тазам al megh kynallywk eAvtet, ha el v*e$y

yo, hvvn el nem akarna weny , keg5relmednek Testamentommal egj'etenben

byzoth emberteul megh kewldem . Az wr yften tarcha mj'nden yowaywal:

kegyelmednek аззопуот Angyom mynd felescgemmel cgyetemben 3olgalatt3ro-

kat ayanlyak . Nag Sombatban kewth ez level , 3enth Peter , Senth Pal

napyan. 1578. Kïned solgaya Wsaly

1578.

8ZENT 1А.КЛВ HAVANAK NEGYEDIK^N.

CCXLir. FELELGETÉS, HATALMASKODÁSI PERBEN 'S FOGOTT SZEMÉLYEK ITÉLETE.

^
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Rimaszécsbcn , Gümür vmegye serkei járásában.

E* per volt Almágy es Déter , Gümür' említett járásabeli faluk birtokosi 's lakói küzött. Almud

es Dejttr irvák azonban ezek , gy helyett ugymint d.

Eredetije a' jászói convent orsza'gos levéltárában az Iso csomó 20d. s/.áma alatt. Ki-

kereste ottan Fcdák Pal fójegyzóvel együtt 1835b. Octoberben Döbrentei Gabor. Lemásol-

ta Zsiinek \cj>. János. Osszeolvasta B. Fischer Norbert subprior , énekló kanonok. Kiad-

ta hitelesen a' convent.

Az almadyak Wraynak felelete az Deyteriek eilen ezeke tudny illyk Zima

Georgy Boldifar deak Szapary Peterné, Zuniog Barbara es Ziny Boldisar eb

ben ez dologban tutor mind ezeknek ez fzemelyeknek kcpeben Ziny Boldi

sar az ó prokatoraual ezt feleltety Im ertiVk wgy moud hogy az Deyteriek

az w wrok hagyomannyabol es parancziolattyabol Czy'ato Zorad akarattya-

bol haytottak be az makkos erdeoreol az my Jobbagink az almadiak disnayt

azert my azt mondgwk hogy my rajtwnk meltatll dolgot chyelekettetet es

maganak Cziato /orad patwart kerefet mert eleytvvl fog "a az az erdeo tilal-

inas ni wolt, han» az dcitcriekis gabadon eltck es az my Jobbaginkis sába

do eltek , ha penigh Cziato zoradnak az az crd'co fayattya \volt \volna ky az

tanok M'allafabol ky teczyk o vvarmegenek biraya es efkwtte wolt es war-

mege peczetewel kellet wolna tyltany de my azt modgwk megh bizo-

neytivvk hogy az ne zorad vram feolde fe Ilutara, hane my feoldwk es my hata-

rwnk. Azert my azt mondgwk hogy my az Deiteriekkel hatarofok wol-

t.vxnk es minket ennek eleotte fern tiltatot fern iobbaginkat attwl a feoldtwl

fern a tized disno Avettelt fern hallottunk foha azert zorad ллтат ту rajtwnk

mcltatlan dolgot czyelekettetet , mert mynket feiñy dolog felöl ineg nein ke

refet fe meg ne kere-Aetet azert walamy kart az Deyteriek wallottak, fern

my, fern az my Jobbagink arra okot ne attak fcm az hatalmafnak be ne то-

ilottak hancm az Deyteryek mindenre ó magok attak okot. Ezt mondattywk

azert ту kyk az almadyak nak vray \\'ag>vk hogy f 50 fel nem Aveottwk
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wolna az Deyterieknek my raytwnk es az my iobbaginkon walo meltatlan

chyelekedeteket.

Az ahnadyak tanoj DrVteriek elle

Czyan Tamas Lorantfy Sigmod iobbagya Clirijlopli Pal azon \vr Jobbagya

ezekkel ez ti'stefsegbelj jjemeliekkel ezt akartak bj/uiiej'taiii hogy az Almady

ak az Deyterieknek femmj gonojt nem fzoltanak mykor az Disnokat a Mak-

rol be hajtottak a Peyteryek. Az Deyteryek penigh ez okon tiltottak el ez

tanokat a hitwl miwel bogy ezek egy wr Jobbagy maga almadbä Lorantfy

Siginodnak ky az Deiterieknek percfe wolna egy Jobbagyanal teob finczeii

Az Deyteriek felelety Almagyak eilen.

My Deyteryek egy olykor menthvvnk wala az my wrwnkhoz Czyato Zo-

radhoz kerde az my wrwnk Czyato Zonal hogy ha termette az eo erdeyen

az mak mi azt feleleuk hogy termet \valami, reß ßerenth annak wthanna

kerde eztis az my vrwnk hogy ha iare arra az eo erdeien walo makra wide-

kyeknek es sensed falwknak* dyjno barmok felelenk my hogy iarnak ezt

halwan az my wrwnk hagya es paranczyola hogy ha azok az wydekiek es

jjonvjed falwfiak a kiknek dijno barmok oda az eo erdeiere iar es ha a ti

zedet ki ne adâgyak hat minden ok wetetlen be hajczywk mi annak okaert

az mi [join; Jed falwfiaknak az mi \vr\vk akarattyat meg jelentettvvk az tized

disno barô feleol de kiwaltkepê a almagyak ezt femminek aleytwan az mi

wrwk parancziolattyat, mi ez mi vr\vnk makkos erdeyeröl az almagiak dii)-

nait be hay'tottwk eo nekik mi ezt meg izenwë ieowenek altal az almagiak

es haragkepen kerdek mi okaert hay'tottwk be az eo marhayokat az eo erde-

yekröl es hatarokrol annak feolötte minket illienkepen meg feniegetenek,

hogy nem hogy eok ket penzë de meeg cziak egyen fern valtiak ky , haue ok

oly embernek rnogiak meg, kitwl walo feltwkbe meg mi Mögwk haza hazolc
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hoz hajtiwk, annak feoleotte egj az orrat werwe" eo maganak ezt moda hogy

mi azt az eo barmoknak behajtafa meg araniazzwk , azert mi czektwl meg

rettenwe" az almagiak di'snokat haza crejtottwk, annak wtunna my ne tvvd-

gwk bizonnial fern mögwk ha ok motake \vagy ky monta be az Teoreoknek

de my fok Niomorwfagokat fjenwedue" ^ 13 fizettwk az teoreoknek my azert

io byzonfagok alat es ha arra kel hjtwnkelis azt modgvvk hogy az a' hatar

a hon all my az aliñad ink barmokat a' makrol be hajtottwk az my wnvk er-

deye es wrwk via my hatarwk es my fayat feoldwkreol hajtottwk be az al-

madiak dysuayt

Az Deyteriek tanoj az Almadyak elle

kwlu Peter Nemes ßemely kVs falwdô" Iakozo az eo hiti jorcnt ezt walla

hogy mentenek wolt eo hozza a Deiteriek es keoniergeonek vgj mod enne-

kem hogy az LAennek kedweert es (]: halalert ne hadnâ eoket, hanë eo mel-

lettek el mennek az ajna^leoy (igy) waydahoz, oda annak okaert en el menwen

az Deyteriek keonieorgefere fok keoniergefem vthan serzem el dolgokat ^ 13

es egj wago tehenebcn, az bekefeg eleotpenigh fok f]ytok vtan kikel illetie az

Deitericket ezt moda az waydahogy eo cleotteaz hatalmasCsyaßar Jobbagya az

almady ember firua panafzolt w neky Ajnafkeobë miwel hogy az o di'snokat

az C.\va'jar erdeyeröl behajtottak wolna. Eztis monda az Ajnafkeoy wayda,

hogy az Dejteriek woltak az kuruak mind kaliak wayda, es ebek inert eotet

es ferhat beket. (így.)

Az almadiak es Deyteriek kozutt illyen tornen lot Rima Zeczben negé"

dyk napya. Sent Jacab hauanak Anno 1579.

Zador Miklos Nemes fjcmely Zadorhazy Czank Celetnen Ziite Boldifar Job

bagya Farkas Barlobas wtafi Sarj Janos Jobbagya Adam Biro ba^li Miklos

iobbagya ba|lba, Medwe Antal wgya azo wr Jobbagya Nag Matías Ragioczy

VKGVES B. U. 1KATOK. 37
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u ulna az Deyterieknek my ravtwuk eg az my iobbagip'

chyelekedeteket.
* •••

Az almady'ak tanoj DcVterick elle
/ £• S

Czyan Tamas Lorantfy Sigmöd iobbagya Cb ¿ s

 

ozekkel ez tijtefsegbelj jcmeliokkel ezt akr ,

л ' '* ^ í" 2
ak az De5;terieknek femmj gonojt nem f . ~

.' 5 ** S

rol be liajtottak a Devteryek. Az De'

?/ / g Z «

tanokat a hitwl miwel hogy ezel

WÍ l f *

Sigmôdnak ky az Deiterieknek

Az Deyteriek felelety*

My Deyteryek egy oly

radhoz kerde az my T f £ (

ft
az mak mi azt fel

kerde eztis az ir

'

kyeknek es '

lialwan az • "1еВУе szeredi járásában.

ni városának levéltára mutatja Urszényi Mátyás Icveltárnok bi-

^. Kijelelte Döbrentei Gabor 1836. Lemásolta Makláry Ferencz hites

У Píl P ' "

Mtete, kiviil, Prudentibus ac Circumfpectis dominis, Judicj ac Juratis Civibus Ci-

' '^ymavien. etc. dominis amicis et viciais Suis observand111'*- (P. H.)

ayanlom Ту kcgelmeteknek my'nth ennekë byzodalmas

„,/jed wraymnak , kejcreytetem nemynemu [Jwkfegemben rncgh Talalnom

jjegelmeteketh , amyncmo Tyzenket Ezer Teglath vettenek Ennekem kegtek

engedelmebeol , walamy epelethet akarnek Itt hazamnal tbynalthathnom ,

Annak о kaerth kegelmctekcth kerem mynth b5;zott ßomßed Wraymott,

kegdek az en Towabba walo Homledfagomerth es Baratfagomerth the-

lekedgyek III yen Jott welem , hogy ha myndenejleol nemys , megh-

-
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e$et kwldene Ide hazamhoz паЪоузага, es megh ha myben

kegteknek az en [jolgalathom es Baratfaggom kegelmeteknek

iwegh akarom halalnom es [Jolgalnom , Twdom hogj kegel-

enthwen az en Ssomßedfagomatth kegtek ez kewes mwnkath

>lekedy. Ezt akarom kgteknek Jelenthenem, I^len Elthef-

tendeyge Jo egeflegben. Datu In Naboysa, feria quarta

\ Amicus et Vicínis Magif Gregorius Balogh de Naboy-

'tten mai: re'txt helyett, mikent a' „Temetési beszéd" legu-

3ti deige pedig mint: m ige. L. Iso kötet.

1578.
*5» -PTEMBER 6DIKÁN.

KELÉSRE HITÓ.

7YEI ALISPÁN ? ) SOPRON VÁROSÁHOZ. CCXLIH.

' soproni járásban.

^ad. VI. et F. Fatc.\ IV. Num. 159. Kijelel-

...... a7d. 1837. Massât vette Schnitz Pal városi levéltárnok

te , kiviil. Prudentibus et Circumspectis Magr"o Ciaium , Jadici , ас totj Se-

atis Sopronien. etc. Dominis et Amicis iñj obfuantifliiuis. (P. H.)

¡ntes ct circumspecti dñi et Amici mihi observandmi- Salutem et mei

livícm hogy thy kegteknel nylwan vagyon ez el multh gyülesben my-
[• I'/ O "*

mandatumok jüttenek wala az Varmegye keozyben, eggyk az Papay

threol, masodyk az Vagaf feleol, kyth maft akar kezdethny Carol Her-

Wrwnk , kyrwl az Varmegye , myth wegezeth , az ys nylwan wagyon

^heknel , az mynemw hadakozafra az Varmegye magath offerala, aztis

y kegthek, masth Ifmegh Vyoban parancsol Carol Herc/egh Vrünk, hogy

„lAvnkafukath, mynd penyglen lowagoth gyalogoth, szekereth be-

fath, wejjeoth, elesth, menthwl theobleheth, bocsaflunk , kyrwl en

37*
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Peter Jobbagya o baftbä Zabo Antal es Bak Martho Zeczi Tamas Jobbagya

meijaros Leorincz vgyan azö" vr Jobbagya Bajli IЛ \van Nemes f]emely , ez fu-

got ßemelyek lelek fzercnt fok torekedes vthan az almadyak es Deyteriek

keozeot illien teorwent teottenek hogy ha az Deyteryek keozzcol egj fjeres

iambor wydeky 12 peres iambor ijemelyekkel meg efkesnek ezen hogy eok

tulajdon faiat erdeoycokreol es hatarokbol hajtottak be az almadiak dînait

es ha azonis megefkejnek hogy eok az almadyak berede es fugallafa altai

ejlenek az tizenharom forint fyzetefben az almadyak tartozzanak meg ele-

geyteny az -f 13 az De}'teriekket hol pedig az Deyteriek erreol meg né mer-

nek 13 magokkal mondanj twryek mind az meg irt intezet {¡13 es mind egeb

niomorwfagokat.

Jegyt. Ezen 1579beli darab, sajtói elrétésból csuszott me'g más 1578-beliek eleibe. Elul a1 „tarla-

IOIH", sorában mutatja.

1578.
1,Г*П1\ГГ NÀP ELÔTT S/,FIU)AN.

CCXL1I. NABOJSZAI BALOG GERGELY ITÉLÓMESTER , NAGYSZOMBATHOZ.

Tegla dolgában.

Nebojszáról Pozson vmegye szeredi járásában.

Eredetijét Nagygzombat városának levéltára mutatja Urszényi Mátyás levéltárnok bi-

zonyi'tása szerint is. Kijelelte Dobrentei G^bor 1836. Lemásolta Makláry Ferencz hites

ügyvéd, 1837.

Czïmzete, kivül. Prndentibas ас Circnmfpectis dominis, Judicj ас Juratis Ci vi bus Ci

vitatis Thyrnavien. etc. dorainis amicis et vicinis Sais observand"1"- (P. H.)

3olgalathomatt ayanlom Ту kegelmeteknek my'nth enneke byzodalmas

pomfjed wraymnak , keserey'tetem nemynemtí í]wkfegemben mcgh Tala I nom

kegelmeteketh , amynemo Tyzenket Ezer Teglath vettenek Ennekem kegtek

engedelmebeol, walamy epelethet akarnek Itt hazamnal thynalthathnom,

Annak o kaerth kegelmeteketh kerem my'nth b)?zott pomíjed Wraymott,

kegdek az en Towabba \valo ijom ¡cdfagoincrtli es Baratfagomerth the-

lekedgyek luyen Jott welem , hogy ha mymlenejleol nemys , megh-
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is walamy Reset kwldene Ide hazamhoz naboysara, es noegh ha myben

rtwkfege lesen kegteknek az en ¡jolgalathom es Baratfaggom kegelmeteknek

hafonlo dologban megh akarom halalnom es ßolgalnom , Twdom hogj kegel-

raetek megh tekenthwen az en N3001 {edfagomatth kegtek ez kewes mwnkath

eorome/l megh thelekedy. £zt akarom kgteknek Jelenthenem, Ijlen Elthef-

fe kegteketh fok estendeyge Jo egeflegben. Datu In Naboyja, feria quarta

ante Laurean Ao 1578. Amicus et Vicínis Magi/ Gregorius Balogh deNaboy-

;a Pthorius.

J>-g>l~- Re s z et úgy all i tien mai: róra/'helyett, miként a' „Temetési beszéd" legu-

folsó sorában: го ¿et; esztendeige pedig mint: m ige. L. Isö kötet.

1378.
SEPTEMBER GlHKÁN.

TÁBORBA it 1:1,1 :sici: IIITÓ.

OSTHFFY JAKAB (SOPRON VMEGYEI ALISPÁN?) SOPRON VÁROSÁHOZ. CCXLIII.

Lákompakrdl , a' soproni járásban.

Eredetije Sopron vároea levéltárában Lad. VI. et F. Fatc.\ IV. Num. 159. Kijelel-

te oltan Döbrentei Gabor Octób. 27d. 1837. Massât vette Schultz Pal városi levéltárnok

Octób. 28. 1837.

Czi'mzete , kivül. Prudentibna et Circumspect is Magr'o Ciuium , Judici , ac totj Sc-

natuj Ciuitatis Sopronien. etc. Dominis et Amicis inj obfaantiifimis. (P. H.)

Prudentes et circumspect! dm et Amid inibi observand1"' Salutem et mei

comend. hyjem hogy thy kegteknel nylwan vagyon e/ el multh gyülesben my-

nemü mandatumok jüttenek wala az Yarmegye keozyben, eggy'k az Papay

epeolethreol, masodyk az Yagaf feleol, kyth ma ft akar kezdethny Carol Her-

czegh Wrwnk , kyrwl az Varmegye , myth wegezeth , az y's nylwan wagyon

kegtheknel , az myneinw hadakozafra az Yarmegye magath offerala, aztis

erthy kegthek, mas th Ifmegh Yyoban parancsol Carol Herczcgh Yriink, hogy

mynd imvnkafukatb , mynd penyglen lowagoth gyalogoth, szekereth be-

wen , fath , wejjeoth , elesth , menthwl theob leheth , bocsaflunk , kyrwl en

37»
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ez itiuynap sembe woltham Choron Yrammal л\ Nagawal , az w maga jelen

woltarwl menthy magath , elegendeo okkal , hanem nekem parancholly bogy

hyrdetteflem az Varmegyeben bogy myndcnek jndull Vanak , nem gondolwan

azth bogy \v maga oth nem lebctb, hanem tekynthwen az keozonfeges joth

es hasznoth , az nwkeppen el wegeztek hogj mynden kapwthol egy egy

gyalogh , Vellagh tartho nemeiTek jemelyek serynth egyhazhely Nemeflekys

¿emelyek serynth , es jdwendó Pentheken Molnaryban legyenek , Azerth

akaram tudafara adny kgteknek bogy kegtek ehez tarcba magatb awagy ba

my kegtek akarattya , kegtek ennekem thudasu'ra aggya tuggyam my'hez tar«

tany magamath, Valasth varok kegkthwl Ijlen tarcha megb kegfeketh. Da

tum in Lakompak 6. Septemb. 1578. Jacobus OjlhfFy.

Jtgyz. Ostfy' ezen lévele máaolatában tisztán ki тап irra e' küISnos nerexet: „vellagk tartho иг

mtiitk" л' mi, Vaicsey* lerelében itt a' 283d. lapon: „vêlai tarto . . "

1378.
NOVEMBER 16DIKAM.

CCXLIV. USALY LÁSZLÓ, JÁKÓFFY KATÁHOZ, BEMCZKY FERENCZ OZVEGYÉHEZ.

Pozsonbdl.

Eredetije a" Benic/ky nem/etség levéltárában Pcsten. Dübrentei G. kéresëre kikereete

Beniczki Beniczky Ailiíni táblabiró. 1838b. Nyomtatiísa , ercdetiról. Fecsétviasza barna.

Cztmzete, kivül. Generosa" domina*' Cathariná* Jokoflfy, Egregy quondam Do: Francise!

(í%y) relicta" ¿с. Domina" raihi obferiua".

Ennekem myndenkor byzodalmas ajsonyom es at vam fva keojeonetbem \vtan

jolgalathomat ayanlom knek . Az Soos Janos wrammal \\alo dologh telc\\ l ,

myth yr knied ennekem, yol ertem ; de mynek elcotte kmed , leweleth at-

tak wolna ennekem az eleot Soos Janos wrammal nag bewen joltam hog ew

kegyelme attyafyw kepen wegezzen kinedwel, merth ho¿ az peornek az nag-

gya fern kmcdnck fern ew neky nem hasnos; procatorok corwendezuck a/

peornek, de mynd ersyn, es mynd lada ewrewl, peoreosoknek nag karok-

vv al , теГ dologh en raytam teolth . Soos Janos wram ayanlya magath
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ayanlíift h) зет hog meghys tellesyty, emlekezwen jeghyn Kohary wramrwl,

es peterreol fyarwl : merth ew magha Soos Janos wram wall va hog attyafya

soha yob nein wolth neky kohary wrarnnal es maradekynakys solgalny akar.

Azerth jorgalmatoson ew kegyelmeth kerem ezwtanys hog ew kegyelme

attyafywy wegezestewl ydeghen ne legyen. Az my Testamentom lewel masa-

nak wetele dolgath Illethy, gogyath wyfelem, hog mywel kegyelmednek

kywanatos kedwe jerynt efsek. \Valamybewl en tudok kilek Solgalny , ne

kymellyen semmybewl, az en seghyn mywoltom jerynth tysta sywbe\vJ

îolgalok kilek. Az wr yften tardía megh kiñedeth nag yo egesegben hozza

tarto%okwal egyetemben es kïïïed az en assonyomnak , eoreogh assonnak

ayanl\'a eoreokke walo jolgalalhomatli. Posony 16. Nouembris 1578.

Kegyelmedeth kerem mynth byzoldalmas ajsonyomath, myndennek eleot-

te, jsteny felelemre uynytafsa Kohary Petert, k}*nek mynden yowath yl-

lyk kywannwnk. Krned jolgaya es attjafya Wsalj

1578.

HATALMASKODÁSI PER, SZABOLCS VMEGYEI SZOLGABIRÓ 'S ESKÜTT ccxi.V.

ELÖTT , ÉS ABBAN ITÉLET.

Felperes: a' nagybakai kozbirtokossag. Alperes : Várday Mihály. Itélt benne, S7.olgabiró : Pétri

litrán; eskütt: Lövey Pal.

Eredetije Szabolcs vmegye leveltárában : Actor. Nro. 27. Fate. 3. Kürta onnan ПР-

nielly nevezetességeiért Jásr.aj Pal , akademiai levelezó tag 1837. Februar. 27d. L. irania

itt e' kötetben: MAGYARÁZATOK es JEGYZETEK.

1578...... Janos nap elótth walo Hereda leotth Byzonyfagh my elóttwnk

Petry eftwS az solga byro es efkwtth lüwey paal elótth. Zathy Gafpar War-

day myhaly ura w Naga kepebe azth mogya hogy né nagy bakay fewld az hol

kesy'ttettyk az fatth hane my papy feöldnek mögyuk , az lowatys az orsag

wtharol az mely wtth papra megyë onneth wyttek eil papy feôldrôl bene

paal newoc Jobagyatys az urnak w Naganak otth werthyk wagdaltak megh
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inclv nyomorufagoth ez ember ôtwê" forinterth fel ne wótte wolna. — Ga-

lambos balasnak kepebe megh ezth felellywk bogy azys taglafath nyomoru-

fagath fel ne wôtte wulna f". 50. Azert lia synthe wgy \\olth wolnays hogy

petry fedld wolnays wgya el ne wytettyk wolna az url w Naga Jobagyath

merth petrybenys wagyon urlnak. — Az w kñek Jobagyahoz az kyk ezth az

hatalmath mwueltvk azurl wNaga Jobagya* kwlô" kwlö walobatalniath modunk

thegzes ferencz Anarczy eftwl wylaky Janos thegzes ferenczy url Jobagya

Kowaczy Andras ez mas newel thotth Andras thott lúrinczy fodor fimo fo-

dôr lúrinczy Kowaczy Gafpar ezek az thegzes ferenczy lira Jobagy. . . .chye-

lekettek mynth hathalmaffok Anarczy eftwl agya nyraetth lukaczy

wylakj" Janos Jobagya ferenczy ezek az Jobagyok mj;nd nagy ba-

kan bakay Mattyas url Jobagays kys .... byro gergely , aztys feg-

w^eres kezwel hoztak az feleôl meg modutt semelyek. Azert Ennek

fagatys az feleöl meg mondotth semellyekkel ba tor-

weny mutattya.

Pro A. Helmeczy Ambrus. Azt mongya .... url thegzes ferenc kepebe es

thegzes fandorAn eftwä wylaky' Janos kepebe helmeczy Ainbrus ezth

felely hogy ez nylwa wagyö hogy ennek clutter's ezek az papyak hathalma-

ful az my Anarczy erdunkotth hordottak mofthanys hathalmaful Jw . . .nek

Ide az bakay erdônkre es hathalmaful akar .... ell лууппу az my fankatth

az my erdônkrôl Azert errdl Irotth torwenydnk wagyö az decrethombä har-

m}?nczy harmadyk thytuIuiTaba megh wagyö Irwä hogy walaky nylwä hathal

maful azmas ember erdeytth Akaryahordany esaz fa wythelen kaphattyak es

megh fogbattj;ak hath marhaya oda vej es vv maga dyä walthozhatyk megh. Eat

mywel hogy Ennek elótteys ezt meg probalthak mofth kedygh hogy kezeknel

thalaltak azfath az my fôldônkùnfogthak megh Ezt penygh megh byzonyttyuk
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hogy az wtys kdz faldón wagyo" az honnett az lowath be wyttyk myek wgy

mynth az ure wNagae mail h penygh nynczyê az hathalomra ferny wethel-

kedyfluk fern az ember nyomorufagarol hanê" czyak az hogy megh byzonyt-

tyiik azth byro ura elótth hogy ax kytth my mutattunk myenk az az feo'ld

es nagy bakay fold es az lowath mylthl wyttwk be merth my nekwnk az

papy feo'ldhdz ferny kózonk fern az petryhez nynczyê az ky ne myenk azt

my fern mogyuk myenk nek. Az hoi w naga azt felelgety hogy lia t bal ....

. . czyelekettvvnk megh thalul w naga orsag thórwe mykor rya cy-

tal \V naga.

Zathy Gafpar ez percflek Azth mogya az w naga Jobagya kepe-

be ne vag az w kinek erdeyn nagy bakayn azert az ur Naga

fold i n mynketh megh ne nyomorgathatott

Helmeczy Ambrus megys azth tôrweiiye 5erinth ne thartoznak

felelny az mya decrethomba In thercya part ho megh wagyo Ir . . . .

ty'tulo tryceffimo primo meg wagyo Irwa . . . . az parastth ember nemes em-

berwel ne perelhetth . . . . az Gafpar urä felelethybdl ky theczyk hogy az

pa ember kepebe Gafpar urâ felel ez-okonys le kell sal hogy

az napotys ne denothaltha megh w kuie mykor a efetth : Zatty Gaf

par. 1577. Esthenduben 5enth martlion nap tayban efetth az ura wNaga fol-

dy'n az thaglas es az hatalom, ueres wagdalas (Helmeczy Ambrus az elle azth

mogya hogy Imar ne regredyalhatth merth In prima refponfione kell wolna

axth mondany) Zathay Gafpar. — My ezth mongyuk hogy 5abad5 felelhet-

twnk az w feleletyk eilen.

1- thanu Nobylis bakay Mattyas, kerestelfigett tugya 'stb.

2. thanu lówey pether kerestefkory ember megh efkwtth 'stb.
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Az mas fei taniiy.

1. Löwey Gabor nemes ember 'sib.

My Igy talalthuk thdrweny serint myerth hogy warday Myhaly urâ" proca-

thora azt mögya az w foldokón kejyttetth wolna az w Jobagyok es otth . . .

. . . month wolna es Igaz wthabol wyttyk wolna az be Amaz mas fel

penigh megh Azt mögya hogy az holl az elútth kesyttett wolna onnetth ell

Jwtt es wgy kc.yVttft th az my ftil dunko ky nagy bakay fold es onnath Indy-

tottak az my keroloynk megh es az . . . . ell Irty'k azth azt mongyak hogy

kôz fo'ld egy feleôl az uthô papy es mas feleöl bakay, az thanuk wallafabol

megh ertettwk hogy az hoi az papyak mutattyak hogy az papy ember kesy'tett

wolna .... feleól az uto papy fold es mas feleôl pétri fold, az hol penigh

ак bakayak mutattyak hogy ott kejyttetth wolna az papy ember az thanuk

megh vallyak .... hogy bakay fold.

Az hoi penygh az papyak gy'ak hogy .... wy'ty'k wolna be azth

wallyak az thanuk az wthnak papy az felc bakay nekwnk penygh

Igy hogy az bakay nemes url kózzwl egyk megh efke .... harmad

magiiwal az thanuk melle hogy az w fóldókón thalaltak az papy emberth es

onnetth Indyttotak megh es wgy hoztak be az ko'z fóldról ha penj'gh megh

efkvrçnek hath az Iw Ide wej es kett ryse dwek harmad гузе az byroe ha

uiegh ne efkwsnek hatth az Ivvnak beczyn maradnak es az jegheny ember

megh efkuggyk az Iw my'tt erth wolna es az Bakay nemes uraym megh ele-

gyttczyck az Iw Arrarol az segheny emberth.

Apellathak az bakay uraym.

Jegyz. (A1 megyejegyzôje keze'vel van e kovetkezó ide irta.-) 78. levata fe-

via fecunda íxima poft Bartholomey apli et Reportata.

Deliberatu eft, hogh az ky nagywb kozwlwk az Bakay kewzwl Efkegyk
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megh hogh az papy Ember lowath az kewz fewlden wetthek el az or$agh

wtthan, az fa az kyth kysythyth nein az papy fewlden hanem az Bakay fewl

den kyjythethe hatalmaflwl Es wgh wevvthy'k Be mynth Ewekrwl ha megh

cfkejyk az lo oda wej ha megh nom efkejyk az hatalmon Raytha maradnak.

Francas Thegzes applt.

1579.

HATVANI PAP IMRE' VÉGRENDELKEZETE, POZSONI KÁPTALANBELI CCXLVI.

GYÖRGY PAP ELÔTT ES MÁTYAS PAP ELÔTT.

Hódoson, Pozson vmegye csallókozi alsd járásában.

Kiry tiiriikfogolynak felet hagyja Daily Istránnak , felét pedig nénjének. Acaz: dijának felét.

Eredetije a' pozsoni káptalan egyik jegyzókonyvében. Kikereste abból titoknoki fel-

szóli'tásra 1835b. Ivanóczi Gyurikovics György tablabiró, pozsoni taiuíc.snok , in. akad. le-

Yclezo tag 's bizonyítja vétetett másolatának betiîrûl be ture hivlétët, Octob. 18d.

En Pap Imre Nemes 3emeiy de Hattwan Hodosson lakozo Posón Yarme-

gy'ebe Jol lehetth teftj. Beteghsegben helheztettwcn feksem mynd az althal

Jo eßemmel es elmcmmel lewen az Pofony Captalan eleuth gyeorgy pap

eleötth, es Matthyas pap eleötth Illyen teftamentomott te^ek , Elejcr vagyon

egy lo nalain, ky Oimandy petere, mely lo ha halalom teortenyk Ormandy

peternek vyja adalfek , feH'eol megh mondotth Ormandy peternel vagion en-

nekem vysontagh egy teöreök fogholy, kytt palothaban tarthya, Ismegh va

gyon ennekem egy attyamfia teöreök foghsagban Almafly* Andras neweö ,

mely teöreök foghlyott Ormandy peter az en attyamnak hetthcny Andrasnak

kezeben agyan, mely teöreök foghlyon Almafly Andras az en attyamfya val-

thozyek ky, Towaba mykoron Ormandy peter a rabsagbwl ky 3abadwltth

voltth, Attam voltt neky keölchen ty'zen harom foryntotth, egy Segheny At

tyamfya vagion Dady ferencz aztha ty'zen harom forynth annak adaffek , ha

pencgh megh mondotth Almafly Andras azon a Rabón megh nem jabadul-

TEGTES R. M. IHATOK. 38
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hattna, awagy ottben holtha teortennek, awagy valamykeppen oda maradna,

hogy soha ky nem Jeohettne, tahatt a teöreüknek felett hagiom ew maghanak

Dady Istwannak felett peneghlen nenemnek vernyka assonnak Nagh Myklos-

nenak herchyokan lakozonak, Aznak ky4veöle valamy vagyon vagy sok, vagy

kewes azth az en vrain attyam hettheny Andras vram , es аи on felesegem

tvvdgyak my vagion , my nynch, Myndeneketth az en felesegemnek es gyer-

mekemnek hagyok , es twtornak es gondvyseleönek az en vramatth Attya-

matth hctheny Andraft hagyom myndenbeöl , Towaba tartozyk Vice Ispan

vram estherhaiTy ferencz cz el mvltth k autorга hus forynthal az Jeöwendeö

kanthorra penygh myndcncfteül tartozyk , a ky 3enth Myhal napian ky te-

lyk, az az 3entth Myhal hawanak vtolfo napian, eztis felesegemnek es fy-

amnak hagyom. 1579.

1582.
JLMIS iOlMKKX.

CCXLVI1. IKTATÁSI TUDÓSÍTMÁNY.

Király cmberc volt: Vendégi Gj'örgy; conrentbeli : János pap , egész nerérel: Khrozenezky Ja

uns. A' jdszág: Szala es Bakohaza , Abaujban. A' beiktatottak : Fulo Mátyái , Szemerei Albert, Bakii-

Benedek , Andras , Itnre.

Eredetije a' jászói convent orszagos levéltárában 1s6 F csomó' Is5 s/¡íina alatt. Kike-

reste ottan 1835b. October 19d.Fedák Pal fojegyzóvel egyiitt Döbrentei Gabor. Massât vette

Zsimek Nep. János. Osszeolvasta B. Fischer Norbert subprior, éneklü kanonok. Kiadta

hitelesen a' ns convent.

Anno 1582 die mensis Juny 20 executio facta est in Zalá et predio Bako

haza in Coinitatu Abaujvarienfi. My Wendegy Georgh Homo regius Conuenth

Joan khrozensky л\ ocabat János l'ap az ky Me^enzephen lakik Ictattuk az

meg newczeth jemilieketh ez Sala es Pwjla bakohazy гез Jojágban ez

lieketh Zerdy fwlo Matthajl Зетегсу Albertoth es Bako benedeketh

Imretth 3alayakoth ez sonijed hataros Nemes wraim es Polgarok eleott tudnv

Illy Idrany Georgh vgan Idranba lakozando Idrany Andras wgan oth lakozan
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do jjarivary Mihaly wgan ftaruarban îakozando fygedy Peter 3endy Georgh

Senden lakozandok Nemes fjemeliek es Polgarok felwegy Thamas , damankos

benedek bako Philep alfo No \vyaban lakozandok Varady Pyfpek es Jasay

Conucnth Jobagy Nag Antal Gal Amros Nag Sidmonth Alfo Senden lakozan

dok, fygedy Peter Jobagy kys Paal Sendy lorinczye Jobagia Rigo Matthas

czory Gergel fwlo Mihal Jobagia fwlo kersen lakozandok, Harkaczy lucas

MinjeiUby Ernry Jobagia Nag Georg Meraj Horwath Janos Jobagia felfo Me

ra lakozandok. my elottunk fenky ellene nein inondoth.

1582.

JL'NII.'S 23l)IKAN.

DEVECSERI CHORON JÁÑOS SOPRON VMEGYEI FÓISPÁN, SOPRON CCXLVIII

VÁROSÁHOZ.

Eaboldi viírából, a' soproni járásban.

Eredetije Sopron városa levéltárában Lad. VI. et F. Ftuc. IV. Num. 161. Kijelel-

te Dobrentei Gabor October 27d. 1837. Lemásoltatá Sopron városa tanácaa. Hi'teh'tette

Schuhz Pal va rosi levéltárnok, Nov. 27d. 1837.

Czimzete, kiviil. Ez Level adul'sck az Tyjtelendeo Soprony warof¿nak: Ennekem io

baratimnak tWlaidon kezeben.

Ty'stelcndeo jo uraim es baratim 3olgalatomat magain Ayanlafat Irom

kegdteknek Im ma Jwttanak ennekem л\^ут1п1 paparoll Gioröll. Befprem-

böll es Nadafdj wramtul es. \\alainy Hyrek. Hogh az török az rabaközre

akarna menny Nadafdj wrä Imaran az mint ertem az raba közben ment

3olgaywal es Jobagiwal egiettcmben. az raba twlsö feilt es füll wettek:

az raba Inenchö feilt es foil Hyrdetek azt Iria ennekem Megery Imre \vrä az

Wyce Ifpan: Azert kegdtek es aggion üttwen gialogott közikben magatok

otalmara: mert Ilijem egik keznek az mafikat kellene mofa v. Iftë tarcha

n»egh kegtekett. Datum in castro nro'kabold 23 Junj 1582.

Joannes choron de Dewecfer Comes Sopronieñ.

38*
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1582.

OCTOBER 28DIKAN.

ШЕЖYEGiZÓHE HITÓ.

CCXLIX. KALMAR JÁNOS LÉVELE, GERNIGH JÄNOSHOZ SOPROX' FÓBIRÁJÁHOZ.

Sopronban.

Eredetije Sopron városa leveltárában , Lad. XXVIII. et CC. Pate. 1. Num. 7l. Ki-

jelelte Döbrentei Gabor, Oció l». 28d. 1837. Lemasolta Schultz Pal varosi leveltarnok,

\ovcmb. 3d. 1837. L. MAGYARÁZATOK ES JECYZF.TEK.

Czt'mxete , kivul. Generoso ас Nobili Domino Joanni Gernigh Judici primario Ciui-

latis Sopronien. etc. Domino et Yicino obsnm.

Generose ac Nobilis Domine et Yicine semp obsmie. Servitiorum meor

ppetuor commcii: mivel hogy iftcnnck Rendelefebeoll Attwk az mi sordines

leaniomkat koroknay Margith Ajsont eorcok felefegwll, Az nemes es Vitez-

leo IfTiunak Peechi Bornemissa Janofnak , mclly TislcITcges lakodalomnak es

meniegzeonek napiath vegeztlnvk lennj Petition ея Jeoweo sent marthon nap

vtbaii walo vasarnapoth, Annakokaert k у rein köct mint bizodalmas vramath

hogi k: az felleol megh irt napra es helien, mind A^oniommall az k : зе-

relmes A ttiafiawall ligien jeten hogi az k : jelen woltawall Dichekedheffem

az en io vraiin es Attiamfiay keozeot melliet kcgnek nagiob wagh hafonlo

baratfaggall megh akarok solgalnj. Eand itaq Gen et Egr Do diu foeliciiTime

walere cupio Datum Soprony 28 die Menfís octobris 1582.

Eiusd" Yräe Gen: et Egr do: Stör et vicinus Joannes kalmar.

OYÜbÉSRE DITO.

CCL. DÓCZY SIMON, SOPRON VMEGYEI SZOLGARIRÓ, A' SOPRONI POLGÁRMES-

TERHEZ.

Eredetije Sopron városa levéltarában Lad. XVIII. et S. Fate. 1. Num. 24. Kijclel-

te Döbrentei Gabor October 27d. 1837. Lemásolta Schnitz Pal varosi leveltarnok, NOT.

2d. 1837.
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Czi'mzete , kivül. Ez Lewel adassek Az Soproni polgar meaternek nekein bizot vtara-

nak kezebe.

Sjolgalatomat Irom kennek mjnt Jo vramnak Touabba kegjelmednek azt

adorn tuttara. Sjekwnk lesjen vy keren ez Jwwöhctfön az az böyt elölö

hetfön. Em magam mentem volna keïnedhez de Ily hirtelenseggel nem lehet

mert sok iarasom lefzen herdetnem kel. Isten tarchameg kemedet nagy sok

efztendeig 1582. Doczy Simon.

'NOVEMBER 21oiKEN.

MIIIÁLY JANOS VÉGRENDELKEZETE, A' SZENTPÉTERI PHEDIKÁTOR, KAP- CCLI.

LAN, MESTER, ES TANÁCSHELIEK ELÓTT.

Sajd Szentpéteren. MezóVáros Borsodban. L. Isa lap. 1403.

Eredetije Borsod vmegye levélta'rában. Kijelelte oftan Döbrentei Gabor 1835. Á1-

talirta , Szalmári Kiraly József elsó alispán elintézéséból , Novák István leleszi convent

kierdemiilt fôjep;yzôje , 's m^solatanak az eredetivel megegyezését bizonyítja Okolicsnai

Okolicsányi Ja'nos Borsod vmegyei tisztelb. fajegyzo 1836. Januar. 8d.

1583. E3tcndeben Sent Andras bauanak hujon eggedik napian. En Mi-

halj Janos , erêzven teftemnek allapottiabol az en Niavaliamat, hogy hala-

lom oraiaboz ké/el vagiok, de elmemben semmit megh nem fogiatkoztam ,

tezèk illien teftamentomot, ez tijtéletée sémeliék elét az Sentpetéri Prae-

dicator Tolnaj Vincze Vram elêt, Siksaj Mezé Demeter Caplan Vram elét,

Varsani Janos Schola Mester elét, Ja$ Istvan, Vas Gergelj, Korodi Istnan,

Зелусг Gergelj, tanaczbeli sémcliék elét, ez félet Miklos deak, es dienes

Antal elét. Az en lelkemet aianlom az hatalmas Istennek , az en testemet

liagiom ev Annianak az feoldnek. Czjastabeli гез érêksegemet, melj ua-

gion Borfod Varmegieben , liagiom Cziastaj Janos Battiamnak ismegh az

tébbit, az mi érêksegem cnnekem vagion, mind ez Sentpetéri hazamat, 3é-

leimet, kerteimet, ortuan érêksegimet: Alaczabelj rej érêksegemet, valamit
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en birtam mindeneket, Egresbeli гез éréksegemmelj : ezen kivel valami

érëksegem vagion, melj vagion Borfod Varmegeben, hagiom Cziastaj Janos

Battiamnak, Cziastaj Fercncznek, Cziastaj Palnak, es Hegmegi Janosnak ;

Ezen kiuel, az mi inarham vagion, гез serení hagiom az tèb segen Attiam-

fiainak; Az en éczemnek Hegmegi Janosnak hagiok hat êkrêt, Sekerestel

minden зегзатаиа! egietemben ket boryus tehent, az eggiket az kurtat, az ma-

sikat az barnat : az ag lepèlnek az felet. Josanak egh BorVus tehent az Czár-

nat, es cg tulkot negied feuet veres tarcziat. (as az : tarkàt ?) Forgon Sophinak

eg Boryus tehent az keselt, es eg' tulkot negied feuet, az veres tarcziat. Mi-

haly Georgnek ket tulkot, az 3eke tarcziat, es az retet. Niro Mathenenak

ket tulkot , az Czerczet, es az fekete holdoft. Cziastaj Janosnak ket eregh

di3not ismegh Cziastaj Ferencznek ket eregh disnot. Cziastai Palnak ha-

rom disniit. Heg'megi Janofnak eg'h bort. Sophi ajsonnak Bolki Ferencz-

nenek eg'h bort. Forgon Sophinak eg' Bort. Josanak eg' Boit. Niro Mathe

nenak is eg' bort, Mihalj Georgnek is eg' Bort. Frusinnanak ket Bort, An

na a33onnak is kettet. Az annioknak is Cziastai Janos Annianak eg' Bort.

Az Apyoknak is Heg'megi Benedcknek eg' Bort hagiok. 3abo Imre Leiana-

nak Annanak ket ekrct, eggiket az veres tarcziat, mafikat az nag7 3eket,

Ez feiet neg tinot. Heghmegi Janofnak az feier di'snot hagiom, az masikat

Jofanak. Migalj Georgnek eggiet, Niro Mathenenak eggiet, Forgonnak eg-

giet; Az Bikat az Varos samara hagiom. Az sarga Louât fekestul, hamof-

tul, sekeres niergefsel hagiom Thamasnak solgalattiaban. Ismegh Mihal

Georgnek h arom di*3not. Az míneme ezest зегзат zalogban vagion, ha akaria

Cziaftai Janos valczia ki , es legen eue. Az mi Ingo Bingo barom Cziaftan

vagion, azt Cziastaj Janofnak, Ferencznek, es Palnak hagiom. Josanak az

nag'h seorke Louât : az vehem Lovat Mihal Georgnek : az uetest , es az
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k -«elf seiet Hegmegi Janosnak hagiom. Frufinnanak eg leret, Annanak

eggiet, Josanak eggiet, Forgonnak eggiet; Az Istalloban az mineme ceplet-

len Buzam vagion, hagiom Jofanak, es Mihalj Georgnek, es Forgonnak.

Az ag' lepelnek feiet Frusinnanak. Az jeniefet hagiom az Schola Mester-

nek. Ilarom Kadam vagion, eggiket hagiom Czeke Janofnak , az ketteit

Hegmegi Janosnak. Niolcz Kapam vagion, negiet hagiom Heg'megi Janof

nak. Puskat, oubliât, eggik mentct, es nadragot Jofanak. Az zeold dol-

mant, es eg1 nadragot eg' menteuel egietemben hagiom azDeakoknak; azon

Oeakoknak eg Dijnot, ketteit az Torra.

Vincentiiis Deinetr: Mezo Johannes Yar- Cregrius Szwfch

Tolnenf: Capell: Szent sanj R. Scholae Saio Szenthpetery

Pastor 3entp. petcrien. (P- H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.)

(P. H.) (P. H.)

Jegyz. Háromnak aláirasa leszakadt. A' fennebbi: bort, nyilvan teszen: lorjut.

1585.
SZENT LUCZA ASSZONY NAPJÁN.

TÖRVEtfYES MEGIÄTTESRÖL, TUDÓSÍTMÁUnr.

BÉADVA BÁTORI ZSIGMOND FEJEDELEMNEK.

Ispánlakán , Also Fejér vmegyében-

EredelijeGyulafejerva'ratt a'gr. Batthya'ni könyvtarban. Döbrentei Gabor këresére kikc-

reste ottan , Buczy Emi'I , kanonok, levelezo tag. Lemásolta Erdélyi János káp'alani reqni-

eitor. Kiküldötte ßuczy, 1838. Augusztusban.

Czi'mzete , kivül. IllRniu Spectnbiliq ac Magco dono Sigiímnndo Bathorj de Somli»

Waiuode TranllTio. et Siculor. Coiniti etc. döno nobis с1етГшо.

Eltiglen walo hwfeges Solgalatnnkatt ayunliuk Nagnak mint kegielmes

feyedelmwnknek etc. Nagodnak ezt akarok tudafara ad n i hogj ho/ak mi-

nekunk az Nagod leuelet Sekeffeyerwary Sophia аззопу Gyarmathj Ger-

gelj deakne Sardy es forro Ersebett ajjony az Witezleo Boliay Gafpar fe-

lesege kepekben melyben paranchol wala minckunk Nagod hogj az witex-

ieo Pacholay Chriftophot Sentbenedekitt neme>vneme\v bizonyos Santo fco/
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deknck el foglalasaert (kik forray hatarbl feyerwarmegiebe wolnanak)

Nagod wduaraba Inteneok nyolchad napra ok adasra Azert my engedelme-

fek lewen az Nagod parancholattianak Sent Lucza Азопу паруa el menén k

Sentbenedekre fejerwarmegicbe Paczolay Chriftophoz eotet semelje jerent

nemes hazanal talalwä az Nagod parancholattja tartasa seront rea Inteok

oka adafra nyolchad napra az Nagod wduaraba ezt imj hitunk serent Irin k

Nagodnak Irtuk Espanlakan az fellúl megh newezet napon 1583.

Nagod 3olgay Bold V Andras Espanlaky Buzas Gergelj Elekeflj.

i 5 8 4.
GYÜMÖLCSOLTO BOLDOGASSZONY NAP ELOTT HÉTFÓN.

__„„ TANÚK VALLOIV1ÁSAI , BODO,\ ВЕХЕПЕК MIHÁLY PAI^USI VMEGYE BIRÁJA
CCLIII. (SZOLGABIRO) ES ВЕКЕ PAL ESKLTT ELOTT, BASO MIHÁLY 'S BASÓ

FARKAS KÉSZERE.

Gömör vmegyében.

Vallott 55 tanú, hanem mirel majd mindenik' valloniasa ugyan azon egy, csak lo/,i: adatik elo, kie-

ból hisztúriai nyom , 's nyelrbeli észrevétel fejlik ele. Egyébiránt 1. MAOTARÁZATOK KS JECTZRTEK.

Eredetije a' jászói convent ors/.ágos levéltaraban , BßßB. csonió' 12d. száiua alatt ki-

kereste ott Fedák Pal fojegyzóvel Döbrentei Gabor Î835. Octóberben. Leinásolta Zsimek

Nep. János. Osszehasonli'totla Raro Fischer Norbert subprior 's éneklû kanonok. Kiadta lii-

telesen a' ns convent , ininden fízetés elfogadasa nclkiil , inikent a' többieket.

Baso Mihalj es Baso Farkas Yram Tanuinak Yallafa Neminemco Josagnak

Perlefebe az melj Yagion az Balogh mellet Chys eppen Radnotnak feie es

az Teob re$ iofagoknak Perlefeben melj vagjon alfo Rafban alfo Faluban Fel

feo faluban Repafon es Fyllieren, mind Gwmerwarmegieben kik volnanak

az .. . . fok felefege eilen Marfay Beatrix es Sjwrjeni Petrona A Joni eilen mel-

liek leottenek Bodón benedek Mjhaly falufi Yarmegie biraja Eleot es feolfeo

Valbol Beke Pal efkwt Nemes Remelj eleot Gymeolcz oto Bodog aflon Nap-

eleot Talo hetfeon Anno, 584

1. Elfeo Tanu Forgon Anthal Mihalj falufi hatwan eot Eméndeos Nemes

(îemelj hjti [Jerent ezt vallotta, Tudom vgimond hogj az feleol megh irtt Jo-

fagot az Balogh mellet Chysz eppen Radnotnak egik reset es az teob rej Jo
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fagot Mohacz hada vían Baso Matías Yram Birta aztis tugyia hogí Bebek Mú-

rant meg veótte es a/ Basokot meg eoleluen a/ Aflont meg fogta es az Jojagot

az л tan hatalmafol el foglalta es atta az foknak, miuel hogi azok kedues

[Jolgaj voltakBebeknek az melj Jofagot moftauis azon afok maradcki bir-

nak azon hatalmaflagh alat... . 9. temí Büke Antalne anna afloni felfeo Valj75

eftendeos Nemes Remclj hiti Rercnt ezt wallotta hogj tugyia azt hogj Mobacz

liada vtan az mcg novo/el Jofagot Baso matias birta aztes tudom hogj Be

bek ferencz Murant meg vcotte es az Jofagot hatalma|]ol el foglalta de azt

kinek Atta sin ï n t atta Arra en gondot nem viseltem 12. Valj Nagj Chry-

-Jloph Gevmeri -Pdikator 69 eftendeos Nemes Remclj hiti Rerent azt vallia hogj

tugyia azt hogj az Balog mcllekj Jofagot melliet meg irtonk teob res Jofagual

egietemben Mohacz hada vtan birta, aztis tugyja hogj Bebek Murani meg Vé

tele vtan hatalmafol el foglalta es az foknak atta meliet mojíes azoknak

maradeki azon hatalom alatbirnak. .. 21. Moritz Tamafne Annos affon Zadorha-

jji 65 eftendeos Nemes Remelj hiti Rerent ezt Valletta hogj tugyia azt hogy

Baso birta az Bulog melleki Jofagot Mohac/ hada vtan aztis tugyia hogj Be

bek Baso Matiafnet megfogatta Czysben basot meg eolette es az Jofagot ha

talmafol el foglala es az Rolgajnak ada melliet moft az maradeki u/on

hatalom alat birnak 22. Feney JftwanePyrofka aflbni Zadorhazy'60 eftendeos

Nemes [íemelj minden igek Rerent hiti Rerent egj arant vallot es feleol meg

irtt Moricz Tamasnêual

Vgyan Azon Josagnak perlefe feleol valo bizonfagok azon Jarafban, Bodón

benedek jolga biro Bekc Pal Efkeot leuen, az Paraft emberek vallasi ezek.

1. Syluas Pal Gergely falufi 70 estendeos Embcr korlat Iftuan Vram Job-

bagia hiti Rerent ezt vallotta hogj tugyia, azt, hogj Mohacz hada vtan Baso

Yram birta az balog mellett valo Josagot Chist eppen Radnotban egj rest alfo

TKGYES R. M. IRATOK. 39
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Rafban Alfo faluban Fcolfeo falnban Repafon es Pulieren Geomeruarmegyie-

ben a/.tis tugyia bogy Bebek ferencz Murant meg л cut te es az basokot meg

eoletuen az Josagot mindcnvt hatalmafol elfoglalta es az .... foknak atta

melliet moftis azoknak maradcki azon batalmafag alat birnak . . . 9. Tonczyk

Antal lyczey Czyaßar eo feJfege Jobbagyia 65 eftendeos Ember hiti Cerent ezt

Valletta hogj tugyia azt bogj Easo Matias Mohacz bada vtan birta az Balog

ineleki Jofagot es ax teob res Jofagokot azt i s tugyia bogj Bebek ferencz Mu-

rani meg Yétele vtan batalmafol elfoglalta es az .... foknak atta melj Jofa-

got moftis azoknak Maradeki azon batalmafTag alat birnak. 10. Balint deak

Gwmerj Panka Iftwan Jobbagya 60 eftendeos Ember hiti fjerent ezt valotta

bogj tugyia ezt bogj Baso Matias birta Mohacz hada vtan ez balog Mellcki

meg irtt Jojagot az tcob res Jofagual Egietcmben Aztis tugyia hog Bebek fc-

rencz Muran meg vétele az Jofagot mindenwt hatalmafol elfoglala es az . . .

. . foknak adta meliet azoknak maradeki moftis azon hntalmafTag alat birnak

11. Nagj Bencdek Geomeri Panka Iftwan Jobbagya 64 Eftendeos ember hiti

i]erent ezt wallotta ezen igekuel mint a/ meg irtt Balint deak... 13. Myklos

Istuan Feolfeo Rafi Seryeni Mihalj Vram Jobbagia 59 eftendeos Ember hiti Це-

rent ezt vallotta hogj tudom az vgi mond hogj az balog melleki rest es az teob res

Jofagot Molincz hada vtan baso Matias birta aztis tugyia hogj Bebek ferencz

Murani meg vétele vtan hatalmafol elfoglala fnak mint atta 's bogy at

ta azt nem tudom 14. Tot Andras Feolfeo Rafj Serien! Mihalj Vram Joh-

bagia 60 eftendeos ember hiti [Jerent ezt vallotta hogj tugia azt hogj Mo

hacz hada vtan birta Baso Matias az meg neuezet Jofagot mindemvt aztis

tugyia hogj Bebek ferencz Murani meg vétele vtan hatalmafol elfoglala es

ada az danczioknak azokra meg haraguan el ueouë azoktol 's ada az . . .

, . foknak meliet moftis azoknak Maradeki azon hatalom alat birnak "stb.
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JAMJARIUS IDlilKKN.

UIENYEGZÓRE IIIVÓ.

RÉCHEY ISTVÁN ÖZVEGYE HYRNIK BRÍGIDA, SOPRON VÁROSÁHOZ. CCLIV.

Gálosházárdl , Sopron megye Rábán kivúli felsó járásában.

Eredetijét Sopron városa levcliára mntatja, Lad. XXVHl. et CC. fase. I. Num. 78.

Kijelelte Döbrentei Gabor 1837. Oriol». 28d. Lemagolta Ertl Nep. János városi fójegy/.d.

Czímzete, kiviil. Generosis ac Egregys dñis Ciaibus et Consulibus Ciuittis Sopro-

nien dnis et Vicinis mi Гепц» obímis. (P. H.)

Bolgalathomatth AVaulö kgik' uiyntth livxodalnias Yraimnak es Jo 150111-

lydiniiiak Adhathom k' Tudafara hogy En Iftennek Törucnic fserentt es aa

Anja fsenth egyhaznak Rendelefe fserenth Vettern az En fserelmes fyamnak ,

Rechey Gyorgnek Eüruk hazas Tarful az nehay Vitezlö GuthaGyörgy leanyath

Gutha Sophia afsonth nekiek meniegfjeienek jolgaltatafanak napya lesen qua*

dragefima Yafarnapon az az Febr Hetedik napyan, Hole lomniczan, Gutha

Györne Asoniom Hazanal minek okaertth kerë k* hogy az fdlwl megh ne-

wezett napon lenne Jelen k* az En fjegenj Yram Jo fsomfsedfagatth Ba-

ratfagatth tekentuen kyt En is tuggiak Jüuendöre megh solgalnö mynd az

En fserclmes lyammal Egyetemben , Isten k " latogaifa mynden Juvvui wal

megh. Datu Ex Caftello Galofhaza 19 Januar. 1585.

Az Nehay Yitezlö Rechey Iftwannak meg Hagioth Etizvegie , Hyrnik

Brígida.

Ide haza Kenigh Iften fegetfegeb\vl Haza teruen es Ithon lewen fwle-

sen auagy Galofhazan ad 19 diem Febf uel ad fummum ad 20 diem.

1585.
AT.ÁI111 KITET8ZÔ TÖBB NAPON *8 HELYEN.

VALLOMÁSOK, MÓNAI GASPAR KIRÁLY EMBERE 'S PYKLOVICS ZAKARIAS CCLVI.

JÁSZÓI CONVEXTBELI ELÖTT, MAGÓCSY GASPAR ES MAGÓCSY ANDRÍS,

ÚGY ALAGHY JLDIT, GASPAR' HÍTESE RÉSZÉRE.

39*
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Huszkán, Günczön, Tclkibányán, AIsokékedcn, Ujváratt, Swythán, (i'gy) Ga-

radnún, Encscn, Gybárthon, Sziks/ón, Szentandráson, Alsófigeden , Czé-

keházán, Korlátfalván, IIé"czén , Ki'svilmányban.

Yallott 61 tanú , hanem ezok koziil is csak 29 nevosebhet ailok cl<:.

Eredetije a' jnszói convent ors/.agos leréltarában I7d. csonió 5d. s/.ííma alatt. Kike-

reste ott Feda'k Pal jogyzóvel e-íyütt 18351). Octnberbcu Döbrentei Gabor. Lemásolta

Zsimek Nep. János. Ósszeol vasta B. Fischer Xnrbert subprior, oncklu kanonok. Kiadta

hitelesen a' ns convent.

Collaleralis attestait» pro parte Magcor Dominaría» Casjtar Mugocliy Comilis Cottiium

Tlionia f( fíereg/i et Andrene similiter Magochy пес non, Gr/terosnc Domiiine Jndilh Ala-

gliy Consurlis eiitsdem per me Caspa'r Mottaj /nimi/ifin Rpginm et Zurarium l'ykloiryciiim fra-

trem testimo/iinm Convenías de Jaszov exec.nla anno doinini 1585 feria se.rta próxima pott

ascensionein Domini in potsetiione

Primus Testis Molnar Milial rAVskan lakuzo komornyk Pal Jubbagia 60

estendeos meg cfkwth cs liyty seryiit azt valiia thudom bogy Tokajban

fat vjtettek vcleonk az Bafkay Thorokrol es ThAvdo byzonnial hogj Re-

geczbez byrtbak moftis oda b3rr)rak inegh // Hatykay Matbyas lî\\ ^kan

lakoxo komornyk Pal sulgaya 50 estcndcos meg efkwth mi eleolteonk cs

bythy serynt azt vallya hogj en laktham regcczben Alagj Janos Ideyeben

Tyz hulnapigb es bizonnial Thwdom ezt bogy Sonba Boldogkeohccz Ty-

lalmaft es A waft nem fogtak fein nein byrlhak , hanem ha a/ Boldogkco-

hecz tartozot ha meg hallottak regeczben hogj oda az hegyckrc Jeott \vol-

na hat Regeczben be haytottak kyt le werthek, fk);t megh valtoztattak

benne aztis thwdom bogy Sonba Boldokcoben nem haytottak az Bafkay

morhat ....1II1 Thano Pynch Balynth Rvvjkan lakozo kornys ferencz Jobba-

gia 33 estcndeos az eo hy'thy serjnt a/t vallya en Bodok wyfahvban lak

tham keet cstendeigh Jobbagyol es = en nem Thwdom hogj A waft fogtak

wolna Bodokeo eok az Bafkayak eilen es Regecz eilen, hanem az Bafkay

Barom ha az Sarweolgyere Jeottis fenki nem bantotta vyjontak az wjfahv-

fy liaroni synte bafkoygh mentis chyak kaarban ne mcnthrk fenky nom
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bantotta, bal ai t en Sonha ncm lit \\dok ]iancm mynd fat hortham onnet

az magos hegyreol finynd az kynchyes hegyreol de regeczbeol fein bantot-

tak mynket, az bafkayakot fern bantottak hanem mjnd egyarant elthck

VI Thano 3ewch Bulint rwskay kornis ferencz Jobbagya 40 estendeos Em

ber hythy ßerynth azt vallya hogy. thwdoin hogy bordo fait hortunk kyiï

Iftwan Vramnak fonynak alol ky Iiegy vagyon az felfeo oldarol magos hegy

reol kyt kyiT Eftwan Vram regeczbeol keowetet az Bafko Torokrolis hor-

tonk regeczbeol kwvettwk, aztis thwdom bog}' dysnoynkot regeczbeol keo-

wettwk az regeczy erdeon de az varón alol Bafko feie ncm bochyattuk inert

regeczbez Awafnak fogtak az vt jaamara az Bykkcft es az tetey teolgyes

az hegynek kyt hojsw begjnek liywnak... . F///Meftcr Pal nvskay kornys

ferencz Jobbagya 40 cstendeos az eo hythy serynt azt vallya mynt jeocz

balynt ezzel creoflythy hogy eo Dysnotys corzcotth gyermek koraban az re

geczy erdcon az kawa Berczen es regeczbeol kcowettc faz Vylroany byro

Solgaya voltham jabadon eoñ'/tem az Dyjnokot en Sonha boldokeothcol

nein felthem menyere menthcm alol Bafkonakis az hegyeken , bafkonak

feleol az warbely morhanak Awaft fogtak mynd crdco benyey 3eoleokygh

de Sonba Boldokcohcoz en nem thwdom hogy wagy tyzedet attak volna

vagy nem az Tyzedet is regcczben veottek az nuicbka lywknalis eleget co-

ryztem de fenky nem bantot boldokeobcol mynket. . . . XII Thano Thot gycorgy

Rwskay komornyk Pal Jobbagia 45 estendeos hythy serynt azt vallya

thwdom bogjBebek biry'a boldokeot (fg-y)hatalmafolell haytottak benneonkeot

fa hordany es arkatol menteonk fei az Patakon , es az Drabantok ereolFeu

Syettettek benneonkeot hogy humar megli rakogyionk inert be vysnek лг.

regeczyek eo magok is ighen felthek az Drabantok az kyk vcleök volthak,

az kykkel en voltham sekereoiTcoI azok mynd megh holthak az Drabant
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nak newe Bwyak Imre es felfeoldy Thamas volth az ky veleonk volth ....

XV Thano Chyomos gyeorgy Rwskay kornis ferencz Jobbagia 33 csten-

deos hythy jerynth azt valí va, en Banffy ideyeben Horwathon sekel vol-

tham es tyzedefek voltham az аззопу bogy eozwegh voHb Alaghy Janofne

asjonyom az korys sekel voltham es byzonnial thvvdom bogj az korfoft es

kys Symath Regeczbe Avvafnak foglaltak es ha reja jalattb valahonnat az

videki akar boldokeoy wyfalwfi fakar vylmany fakar benyey be haytot-

twk fie wteotteonk benne fwaltfagonnis ell bochiattvvk ha ostan megh saba-

ditottak az varbol az vydeky Dysnonak az Tyzedct Regeczben weotthwk

lllrtn eodem die in Oppt'do Geicucz.

XVI Olah Lajlo als Jvvhaj kyraltheleken lakozo 32 caléndeos az Nag""

Bathury Ifthvvan Jobbagya megh efk wth es hythy gerynth azt vallya bogy

en Bafkon laktham Enchio Gyeorgjncl Jvvbut eoryztem es fayt Nyomo3:ays

voltain inykor az Nags0' Magochy Cafpar vram bele salloth Regecz varaban ,

en myudenwtth myndenyk hegyen jabadon Jartham ax hegyeken mynd az

ka\va berczen mynd az Siman es otth az ky hegyek vadnak fenky engem

uem bantoth (meeg az feyeo kofarys az kaAva becrcz farkon vollh) fcm bol-

dokeobeol fern Sohonnan mert Regeczhez byrthak Azfvs vallya hogy az

ky'lT Syman kasallotthak az Bafkayak es fenky nein bantotta Boldokeobeol

az Sáár Pathukanal az veolgybenys kayilluUak az Baskayak es ott\rs fey-

them inert feyeo kofar otthys volt, aztys vallya hogj fönh a nein thwdom

en hogj boldokeobeu awaft fogtak vol nu hanem Regeczhez es Regcczhez

(¿ёУ} weottek az Tyzedetys

Ittem Sablato die Immédiate teqnentj.

XVIII Crijtan ferencz 60 estendeos Geonczeon lakozo megh efkwtth es

hythy 3er5;nth azt vallya hogy en ky'flïïalwban laktham es az vylmany ma
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lomra hat hat jal karot vyttconk falwyol Alaghy Janos Ideyeben az vthan

hogy Banffy balynth Jcoweo Regeczben vgj adotth a/, ky reya akart inen-

ny cgy egy kcobeol zabot es sabadon horthwk bafkonak alol az magos hegy-

reol eppiteny valo fat az Tekeresreol, eot jekerrelis volthonk raytha my

boldokeobeol ncm keowetthwk mynket fenky nein bantot, cn azt fern thw-

dom hogj boldokeoheoz Sonha awaft fogtak volna otth

Ittem a/tea Exaudí Immediate sequ'eti in Oppido Thelkibana.

XIX Thot Eftuan 53 ejtcndeosThelkybanyan lakozo аи Nag*0' Dobo ferencz

Jobbagya megh efkwtth es hythy jerynt azt vallya En Eger vywafakor nyar-

ban otth laktham Bafkon Iwo Andrafnal Jwhasja voltham es jabadon Jar-

tham az kawa bcrczen kys Syman korfofon , korfos weolgyen hymvarro

oldalon az malom hegyen Saar veolgyen magos teren , Astagh keoweon Ba-

goly Wyncze malina hclyen Som hegyen kenclij:es hegyen, magas hegyen,

Gereben hegyen, czeken eoryztem az Jwhokot mynd wyflalwy'gh meg az

Jwhokotis fyaztattam Boldokeo alatth Wyffahvygh nein keowettek Sonha

boidokeobeol aztis thwdom hogy az vyflalwfly baromys el Jeotth bafkoygh

fenki nem bantotta, aztis t h udoin hogy az kylT Syman jenat Tbakarthak

kasaltak az bafkayak Sonha nem thwdom en hogy boldokcoheoz byrtak

wolna , hanem rcgeczhez ....

Ittem feria tertio, próxima post Dnicam exandi in Pottestione Alto keked

XXI Thoman Janos 48 estendeos A/ary Mathe Jobbagya alfo kckcdbcn

ben lakozo az eo hythy serynt azt \vallya, hogy egy batyam lakik vala

pathakon az alfo ho^Jalhban , Thabor Janos Neweo Panasolkodyk vala hogy

az fa Igen $wk eo nalok fmondek neky laam elegh erdcoteok vagyon 'f io

helyen lakol, fmonda erre az batyam hogy chyak az seoleo myenk az er-

deo regeczhez valo ha az Biekelyek ott Tanalnak be vysnek bennconkcot
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regeczben Nynchyen fernmy kcozeonk az erdcoheoz hauein mynden

deore az ky fat akar hordany hat egy Chycber bort ad erdeoborben es a

howa akar Mcnny az regeczy erdeore otth vág ojtan faat

Iflern feria guaría immediate sequetiti in Potsetsionc Wytear

XXII Varga Gal 45 estendews az Naggos Pereny Janos Jobbagya wy>va-

rat lakozo meg efkwtth cs hvtliv jeryiit ezt vallya bogy en otth laktham

boldokeo wvflalvvban cs Immar hat cjtendeyc mwlt es het lesen ez Jeo-

weo sent Janos napbl hogy ide л\у warra Jeottem lakny es ezt Thwdom

hogy Sonha az boldokeo \\'yffal\v(Tvaknak boldokeonek f arkanak Bafko-

\VSL\ fel vetet hatara , nynchyen = az boldokeo wyfTahvfTy Arkay lia rom

mynd Bafkoygh el menth Azonkeppen az Bafkays el mcnt myndenykere

chyak bogy kaarban tilalmaCban nem bochyattatott leot Icgjen, dc hogj

awajl fogtak wolna Bodokeoben azt en nemthwdom, regeczbeol fern tbw-

dom mert nem tcrmet az Mak hogy a\v;t-i fogattak volna. Aztys vallya

hogy thwdom hogy egyjer Saarkeozy Janos Ideyeben ell haytottak vala az

kAvlchiar Thamas dysnajt es valamynt, gondoloin hogy az magos hegyreol

es le weretet volt negiet bennek Sarkeozy Avysontagb az im'enket az Bol

dokeo wyftalwiTyt clhajtak az Regeczyek es syntcn Annyct vcrenek le

Bafkon bennek mynth az kyt leveretet vala Saarkeozy

Ittem itt Possetsiotte Su-yt/ia eodem die

XXIII Varga Pal 45 ejtendeos kardos Jofane Jobbagya Swythan lakozo

megh erkwtth es hvthy 3erj?nth azt vallia hogy en mykor Thokayt Swen-

dy Lasar megh wewe boldokeo wyffahvban laktham es \vgy thwdom hogy

boldokeo wyiTalubelyeknek es Bafkayaknak fel vetet hatarok nem volt, ha-

nem az Bafkay barom mynd wyfahvygh el Jarhatot mykor kajallo retet

ne fogtak ha az rcthre nem menthek wysontagh ha az wyflalufly barom
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bafkoygh Mentis ha kaarban nem menth be nem haytottak , hanein sabad

elefek volth im'nd az kect feoleol a/tis thwdom hogy Boldukeoben funha

awa,{i nem fogtbak en tyzen negy estendeygh Jaktani otth es Immar

hat estendeyere Jaar hogy itt lakoin , en azt fê thwdom hogy az Hegcc/y-

ekis алл'аД fogtak akkor az vthan nem thwdom en vgy thwdom hogy

mynd az kawa berczet kilT Symat, korfo^l, korfos veolgyet az hym var-

ro oldalt malöhegyet, Saar veolgyet, magos teert Ajthag keowet bagoly

Wyncze Malina helyet Soin hegyet kenchycs hegyct Magas hegyet Gereben

keoweth , mynd egy aranth byrthak Egyik Tern bantotta az niafikot Ezt

is vallya Varga Pal mykor Geoncz meg egetth vala Geoncznek nem vala

eppeteny valo erdeye czeczey Lenarth birtha Geonczeot akkor Czeczey Le-

nartot kerthek az Geonczyek hogy ¿erezzen fat nekyk azkor az Geonczy-

eknek megh serze az erdcot hogy horgionak az GonchyVk eppeteny valo fat

es hogy latak az Nyryek hogy Nagy kaart tejnek az erdeoben az Geonczyek,

Perëny Gabrielnck panujolkottuk hogy ne engegye maga vgyan ne wolt by-

rudalma Pereny Gabrielnek bvrodalma az erdeoben hanë hatalmafol , Pereny

Gabriel reja kwldeot hatalmafol es el kapthak az Geonczy Peter dejak lowa-

yt, az eilen Czeczey Lenart a/, Pereny Gabriel Jojagabol Jobbagi menefyt

az Sokadaloban kaiTara haj'tottak el weotteo es таД adot Pcther dejaknak ,

Ennekem akkor Negy 3¡iz bordo falo wala hafogatott, az Zeer Pathakaban

fel vytete hatalmafol Pereny Gabriel, es Czeczey Lenarth egy lowat wewe

el Pereny Gabriel Jobbagyanak f apamnak ada az hordo falert f az Pathaky

ember ket forynton valtha o^tan megh teoleonk az lowat, eztis thwdom

bogy Thelkybanyan lakot egy ember vgyan azon Ideoben es hordo falte vagy

jarwifat hoz volt banjara es vthol erthck az kemencze Pathakanal az fyzery-

ek es negy lowat el wywck, sekerct ell wagdalthak hathalmafol vysonthagh

VK.CYKS R. И. ШАТОК. 40
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('/ec/cy Lcnarth az Pereny Gabriel Jojagabol mole/, lowat adot az negy lo-

rrtli az Telkybanyay embernek

Л"ЛУ Mesaros Mylial 49 estendeos Kardos Jofane Jobbagya Swytan laku-

y.o az eo hythy Serynt azt vallya bogy en In a lía voHani borwath Andrafnak

Г regeczben laktham de en fonba ne hallottam bogy kwlcon nilo hatharu

volth volna Bafkonak esBoldokeonek hanem mynd azBoldokeo \vyflahviTyak

<-s НУ. Bafkayak egyarant eltbek az Erdeot Barmokkal ¿abad volth az Baskayaknak

Boldokco wyffalwygh el menny wysontagh az Boldogkeo wyflalwfly Morha-

nakys Barkoyg el menny czyàk kaarban ne month legyen Bxv/aban awagy

reethben, mykor Awa,ji fogtakys az regeczyck Boldokeofele fugthak de en

nem ihwdom hogy Boldokeoyck Awa.jl fogtak volna es bogy Tyzedet weottek

volnays hanem Regeczben weottek aztys thwdom hogy az heyczeyekys nem me-

hetek kyllyeb az jeoleo Gyepneel ha megh nem beerlettek az my beery volna

tellyefleggcl esemben nem Jwtth ha harmyncz ket kevbeol Zabe? Awagy ke-

wefbe teobc? de thwdom hogj beerben elyg az crdeoth az heyczeyek ha meg

ne berlettek meegchyak ky fern bochyatta horwath Andras ez erdeore cbyak

meg nem holthag Barmok somywwalys es a/, wrok vgy jeïzette Ifmet megh

dolgokot az heyczeyeknek az Geonczy Varos Beerlefek feleolys vgyan azont

valija mynt eo magok az Geonczyek hogy negy lowon walo sekerteol, ky

negy lowon hord fat egy keobeol zabbal tartozik es az ky ket lowon fel

kevbeollel es az lonak зата jerynt mynd alabb alab adnak erdeo berbén

Ittem feria texta próxima post Dominicain exaudí гн possetsioue Garuaná,

XXVII Me-jler Myhal 56 cjtendcos kaflay vrak Jobbagya Garadnan lakozo

megh efkwtth es hy'thy servnt azt vallya hogy en Bafkay efpan woltham

Alaghy Janos vram ideyebcn es otth laktham Bafkon es az Saar pathaka-

bol be wyttem az sekerefeket bafkora, hogy az kasalt sénat fei rakthak es

-
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rayta tanaltham, azt fern thwdom hogy fel vetct hatar volt volna kcozteok

Bafko keozcotth es boldokeo keozcotth a/tvs vallVu hogy az Bafkay barom

ala inenth im'nd az malomygh cs annak alolys mynd ell J art ha az bal'kay

barom Boldokeo fele es wyfalw feie azt fern Thwdom hogy fonha Awa-fl

Год t hak volna Boldokeo ben

Ittem in Possessione Euch sabbatho proximo aitfe festnm Sacri Pentecostés.

XXX Tot Adam Enchy Chyorda Pastor my cleotteonk megb efkwtth es

hythy serynth azt vallya hogy en laktham tyz ejtendeygh otth Bafkon de

azt en nem thwdom hogy femmy fel vetet hathar volt volna Baffko keo-

/,eotth es wyflalw keozeotth aztys vallya hogy az wyffalwfly baromys el

Jeotth oda BaíTkoygh es az BaíTkay baromys ell menth wyfialwygh es fen-

ky nem bantoth, Aztys Thwdom hogy fonha en Idemben f az vthan fern

ballottai» hogy Awa^l fogtak wolna Boldokeoben hanem egyaranth elthek

otth az hegyeket es az mezeoth

Ittem eodem die in Possessione Gybarth

XXXI Thombyk Myklos 34 estendeos Panko E^lwan jolgaya my eleot-

teonk, megh efkwtth es hythy scrynth azt vallya En egy nehany esten-

deokben eoryztem az regeczy hegyekben az vram Dysnayt es horwathrol

Ide Baifko fele Jartham es BaíTkon Innet Boldokeo fele az Symarays Jar-

tham es az kys Syma Thawanys Jartham az Dyjnokkal azon Innetys Jar

tham az Dysnokkal azon innetys Jartham de en nekem vram ¿erzetth Pe-

chyetet regecz varabol, en fohonnat nem felthem fern boldokeobeol fern

egyibwnnen, hanem bekefleggel voltham aztys vallya hogy en fonha nem

hallottam hogy az boldokeoy vrak Awa^l fogtak volna otth az hegyeken.

Ittem feria teda pjûma pott fettum Sacri Pentecostet in Oppido Zykzo

XXXII Gafo Janos 28 estendeos az Naggos Pereny Georgy Jobbagya syk-

40*
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lakozo megh efkwtth es hythy jerynt azt vallia hogy en Gafo Albert-

nal laktham en baiTkon es со tartot fei gyermekregemthcol fogwan, de en

hogy ott laktham az л\ ViTalufTv jeoleokvgh Bafkothol fogwan mvnd eil Jar-

tham Dysnot eorvztem Tehen barmoth eorvßtem Jwhotis eoryztem de en-

gemet Sonholt ot fern az kawa berczen fern az = kys Syman boldokeo-

heol neni bantottak hanem ja bad •- -- Jartam es eorvztem a/.t ys vallia bogy

en fonha fei vetet hatharth en nein Thwdom hogy montak vulna bogy

Imcdygh Boldokeo wyffahvfly feold volna avagy Arkay awagy Bafkay ha-

uein en nekem fenkiwel nein volt bantafom , ha jynten wyflalwy'gh men-

tem volnays engem fenky nein bantot akkor

Ittem feria terlia immediate tequettti in Postetsione Zend

XXXIII Ncgyefly Borrabas Nemes Ember 50 entendeos jenth Andrafon

lakozo megh efkwth es hythy Servnt azt vallia hogy en regeczbeol keo-

wettem vala oda horwathra az Dyjnokotb es wgyan horwathi ember eo-

ryzte az vr eo Nagga Jobbagia es mcnthem ky vele az erdeore es Jowal

Innet bafkonak ide Boldokeo feie mynd eil Jartham az Pajtorral mAVtogat-

ta az hegyeket hogy mynd regeczhez valo es az en morbamnal jabadon Jar-

thak Sonha nem bantottak Boldokeobeol.

v

Ittem eodem die in Pottetsioiie also Figed

XXXIIlI Bor Janos 68 ejtendeos Nemes Ember alfo fygeden lakozo meg

efkwtth ef hythy jervnth azt vallya hogy ennckem az kor hat lora fyzetet az

Nagy Seredy Cafpar es bafkora jallank volthunk eotth jaz lowal es harmad-

napygh mynd otth volthunk azkor Bafkoth el foglalok az crdeok feleol pe-

ny'glen azt thwdom hogy mynd regecz warahoz byrthak Jollehet hogy sabad

volt az Boldogkeowy'ffalwfly baromnak BalTko fele menny mynd Baffkoygh

wyjonthagh az ßafkynak az Boldokeoy mezeore aztys thwdom hogy vgyan
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az Boldokeowyffalwfly mezeon fyaztattak az Bafkayak aztys vallya bogy eu

fonha fel vctct hatarth en nem thwdok hogy liatarok volt volna hanem egy

aranth elthck az inezeot

Item eodem die in Potsiûne Czeke/iaxa.

XXXV Nobilis Paulus C/ekc annor circiter 35 Juratus et examinât us faf-

fus c/l hogy egyebet nem thwdok hancm egyser az Bafkay Efpan Nagy be-

nedek sekeremet be vj'tte Hafkora erdeoreol en Magochy Cafpar vramot eo

Naggat mcgh tanaltbam Erette es eo Nagga adattha mcgh mvnd sekeremet lo-

vvumotli az bal'knj Efpannal aztys vallya bogy en nem tbwdom ba fogthakc

boldokeoben Awa.fi awagy nein ? aztys wallya hogy en keowettem az vrthol

Magochy Cafpartol со Nagfatol az regecz Erdeoth es valabowa az santhay se-

kerck cil mentek myndenwe eil menthem fenky'teol Boldokeobeol Ennekem

Bantbafom nem volt

Item feria qttarta immédiate sequêti in Possio/ie Korlatthfulva

XXXVII Sylaghy Georgh 55 estendeos Alparon lakozo kaflay' 3abo Balas

Jobbagya meg cfkwttb es hy'tby serynt azt vallya bogy en fonha Bafko kro-

zeot es Boldokeo vyfalw keozeot femmy batbarth nem thwdok, hanem az

boldokco wyfalwfly Barom ha synthen az seles fahoz menth oda horwath fa-

Iwhoz Bafkon thwlis nein bantotta fenky, AArysontagh az Bafkoy Barom ha

Synthen az falw felyben Jeottbis Boldokeowyflalw felyreis de fcnki nein

bantotta ha synthe az Pap rethcreis de ¿abadfagok volt egyik fern bantotta

az mafykot, aztys vallya, hogy aztis thvvdom hogy fckcthe Imreh az kavva

berczen az vt keet felen megh kajaltha es nem bantottak regeczbeolis ha

cl akarthak volna vinny el vyhettck volna de az niellyk eleb erthe megh

kasaltha es nem haborgottak raytha mynd niojlan, aztys thwdom hogy az

Sauthayak az korfos oldalrel hurthak mynd fat oda santhora, de azokat
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fern bantottak Boldokeobeol hanem sabad volt azoknakis Enis otth hafo-

gattam seoleo karotli Tot Imrebnek engem fern bantot fenky A/»\ s thwdom

bogy Sypos Damonkos wyfalwban lakozo ottb az Syman kasallut es vgyan

mili rakthabeka/alban, Barmath is otth tartotta azBafTkoyakisazonmoldon (igy)

uttli taitottak Barmokot egyik fern bantotta niafikot hekelTeggel volthuk en

fonlia meretth hatarokat nem thwdom, hanem bogy egyarantb clthek. Aztvs

tbwdom bogy chyak keozcl а/ Л1ригу batbar melleol eil baytak az borwalb

Mybal Dysnajt Bai'kora es leverenck benne a» sederyes л\гео^угео! bavtottak

vala Beys, boldokeokeys behaytottak vala a/ Alpary Dy$nokot akkor megh

Vjka Andras lakot Boldokcoben otthis lewerthek bennek mynket iu\'ml ket

feie Sacczoltattak XLI Hegymcgliy benedek Nemes Ember 67 estcndeos

Czckehazan lakoxu mcgb efkwtb es bytby jeryntb vgyan u/out vallya mynt

o/ keozel valo felfeo Thano C/eke boldyfar es asst is vallya bogy vagyon hwj

«'3tendeye hogj egj birtbelen Nagy ho efek es nem mebcttconk fei az fyatalos

erdeokre hanem az aranyas pathakanak fcleol az Syma alol az kawa berczen

mynd az 3anthayak fmarczyníTalvvf>;ak f im nd my Czekebaziak egjarant

horthwh az fat rola mynket fenki nein bantot az hazamothys mynd az kor-

fofrol hortbam es cbynaltl. . .. XLVII Bonch Myhaly 26 C3tendeos Czeke Pal

Jobbagya Czekebazan lakozo megh efkwtth es hithi jerynt azt vallia hogy

az mykor az vrnak vadasnak regeczben mys tartozonk hogy el menyeonk va-

dasny my nekeonk}rs sabad volth az rcgeczy erdeoreol fat hurdanonk es a/.

Nvmarol bortonk myiikct fenky nem bantot boldokeobcol

Ittem feria quinta próxima pott festnm Sacri Peu thés in Puisioite Heycse

LIIII Thoth Georgy 58 estendeos Heyczen lakozo az Egrypyfpekfcghe/

walo Jobbagy megh el'kwtth es hy'thi serynt azt \vallya hogy en Arkan co-

ryztem dy*3nokoth es egyenleokeppen el mëtem Bafkoygh es az Baifkais ell



1585. 319

menth Boidokeo wyffalwigh egyik fern bantotta az mafjkoth Awajl en nein

tlnvdom hogy boldokeoheo/ fogtak wolna. . . . ZFBochy Gergely 48 ejtendeos

heyczen lakozo ez Egrypyfpekfeghhez valo Jobbagy megh Efkwtth es hitbi

Serynth azt vallya hogy en wylmanyban Birov Myklos Dysnayt eoryztem

oda arkafele BafTkonak aloi ha synthen az boldokeo wyflalwfly kerthme-

ghe ell menteonkis de fcnki mynket ßoldukeobeol nein bantot hanem 3:1-

badon tartonk Orojokys i'okan haytottak vala dyjnokot ala, es azokys за-

badon Jarthak de az Tyzedeth vgyan regeczben utihvvk LVI ThaiT Andras

58 estendeos heyczen lakozo az Egrypvfpekfeghez valo Jobbagy megh ef-

kwtth cs hithi serynth azt vallya hogy en korlatthfalwan lakthara feo^leos

Balafnal es otth eoryztem dysnokot de az Astagh keoteol fogwan oda be

mynden hegyekre oda vyffal\v feleis Aralamely feie menteonk mynd bafko-

ygh ell Jarthwk es az Tyzedet regecz waraban Atthwk.... LV1II Barath

Gergely 60 <-3tendeos az Egr3?pyfpekfeghez valo Jobbagy heyczen lakozo

megh cfkwtth es hithi scrynth azt vallya hogy Seredy Cafpar Ideyeben en

3anton laktham az bathiaminal Lcno Benedeknel Ach Myhalnalis laktham

vgyan otth 3anthon es es az korfos Symarol hortonk fat oda Cantora myn

ket fenky nem bantot fern solt nekeonk femmyt Sonha Boldokeobeol ha

nem 3abadon horthwk es elthwk mynth hogy regeczi Josagh 3antho ne-

keonkis jabad volth hordanonk fat AranyoflTan Jartonk fei es az Symau

althal kerwltheonk az korfofra f otth vagtonk fat

Ittem in Possessione Vt'lmun eodem die Incolae Possessioiie Kysa fain alias

Kyt$ Vylman

LX Pap Andras 56 cstcndeos kyfffahvban lako/.o kakony E^vany Jobba-

gya hj;thy seryut azt wallya hogy my falwyol berletthvk megh regeczbeol

egj hazas Ember egy keobeol zabot adoth es hogy Baifkonak alol es fe
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leol a/ Symanak alol es inynd feleol sabadan Jartonk eg sábado n hortwk

a/, fat az Boldokeoyek mynket nem bantottak.

s/. IIÁROMSÁC 22». VA8ÁRNAPJA UTÁN HKTFÓN K.IIZSKHKT K.I.nTT , I J К AI.KMIAIIIOM SZF.RINT.

cci.vi. BIZONYÍTMÁNYOK BAY FERE.VCZ ELLE.V DOBÓ FERENCZ BARS! FÓISPÁN

RÉSZÉRE, MÓXAY GASPAR KIRÁLY EMBEBE 'S BELENSIS KRISTÓF JÁSZAI

CONVENTBELI ELÖTT.

EreHetije a' jás/.ai convent orezágos levélta'rában DDDD. betükkel jegyzett csonió 7d.

r/nina alatt. Kikereste Fedák Pal fájegyzórel 1835b. Dubrentei Gabor. Miíssát vctfe Zsi-

Mick Nep. János. Osszeolvasta B. Fischer Norbert. Kiadla hitelescn a' ns convent.

Anno Domini 1585 feria fecunda próxima polt dominicain vigeílmam secundan! Tri-

nütatis Attestationes collectae pro niagco Domino Francisco Dobo de Ruszka Comité Coitus

Barden, contra Egregium Francum Bay , per me СаГраг Monay hominem Regium et Vc-

nerabilem Virum Christophornm Belensis Testimonium Conventns Jaf/.ovien ante Elisabe-

the noui Calendara.

Erre Emlekeznek eo kegmek hogy mykor az Bay ferencz Panassa vthan

Daroczy Seraphyn vram azt monda hogj az Patakyak Dobo Jakob vramnak

panajolkothanak , hogj eo nekyk az Bay ferencz vram molna kyth \vyon-

nan chynaltatoth nagj karokra volna, mvvel hogy Moroth\vayokra az hal

fern Jeoliet fel , mas az, hogj Retheknekis nagy karara lesen Ez panajni

Dobo Jakob vram ky month, pathakiak is fokan leuen vele, ky Jeotth ho/-

xaya Bay ferencz vram, ezt az panajt Dobo Jakab vram megh besellelhe nc-

ky erre azt montha Bay ferencz vram ezt az Pathaky vraim clivak bojswbol

mondgyak, inert femmi karokra nvnchen Ihol Nagod Eleotth fugado ha mj

karok ez en Molnom Mya efly'k en magam ell wonyathom , Ezt mykor Da

roczy Seraphyn ez mondajl ell wegezte volna, vgy monda Ba\r fercnc/ vram,

vgy vagyon hogj en montham azth dehogj kitrokra nein volth nein akarlhain

ell wonyathny

Ittem Arrais emlekezyk eo kegmek, hogy mykor Daroczy Seraphyn vram,
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Bay ferencz vramoth kerdette volna, mynemwMarhaya wejeotth volna mynd

ell az Malobol, azt monda hogy sakallofymys ellvvejtenek , kcrde ha

wolthe az fele Marhaya azt monda hogy volth, Erre „pteftala Daroczy vram,

Im hallya kegtek hogj hatalmafol akarth estendeoth theoltheny bonne , mon

da aztis Bay Ferencz vram hogj ha az malom cl egetes, es ell luuiyafkor

ot lebetet volna, vagj hyrrc leot volna benne az ell hanyas kwleomben

eifeoth volna.

1585.

Ó KAT.KNDAfUOM SZF.Ilivn NOV. 28O. PF.STIS 1DEJÉBEN.

MEGYERF IMRE (SOPROX VMEGYEI ALISPAN) SOPRON VÁROSÁHOZ. CCLVII.

Siczrôl Vas vmegyc könnend i járásában.

Eredetijét Sopron városa levéltára mutatja , Lad. VI. et F. Fase. IV. Num. 164. Kije- .

leite Döbrentei Gabor October 28d. 1837. Lemasolta Schnitz Pal városi levéltárnok,

Nov. 7d. 1837. 's az eredetivel megegyezónek bizonyitja.

Czi'mzete , kîvul. Prudentibus et Circunispectis dñis Magro civium, Judici et Juratia

ciuibus Regie ciuiftis Sopronien. etc. doñis et Amicis mihi obseruandissiniis. (P. H.)

Prudentes ас Circumspect! drïi et Amici mihi obseruañ Saluten» etSernitio-

rum meorum Comcndationem. Touabba, tuttara adhatom kegyelmeteknck

hog en Iwannoczy Lukacf Vramal eöchemel az pestis elött walo budosasunk-

ban egywt uagiunk, ielente hog' kegmctek az Kalmar Janos kozót es Bor«

nemisaJanofne közöt Avalo toruent cz Jowo penteken hatta wolna kire л\гпс-

ki rea kellene menny, Aztis mongya hog' ngian azon Ap};a hazanal Kalmar

Janos hazanal is ballotta \volna hog7 uolnanak pestiubcn betegek ; cs ha cgies

lehetne benne aflele beteges helre nem menne kere cngemct hog' irnek keg-

tóknek felóle Azert kereni kegteket mint by'jîott Vraimat , hog kegmetek

azt ay toruent hallajtana nalami oly alkalmas Vvdore mikorra cz pestis miat az

eégh meg tv jtulna, inert tugya azt kegtek hog' nek cm is kellene sekcket 30!-

VKCVKS R. M. IRATOK. 41
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galtatnom, de en is ugyan az pestis miat nein jolgaltathatom, inert nem aka-

rom hog' azt mongiak hog* en attam okot azzal valait i hablara, nemis chele-

kettem magamtúl hanem az Yarmegye akarattyabul kellet Jenny* hog meg

3\\imycnek az pestisben az $ekeknek jolgaltatafi Tugya azt is kegtók hog'

nem chak mi Yg'mint Sopron uarmegye 3 \\nt\vak meg hanem mind az eges

Magyar Orsagban ualahun pestis uagion mindenvvt meg sVvnt az torvenv, ez

eldt oktauakis el multanak miatta mikor pestis uolt , Azonkeppen dietak es

egyebfele közönseges fö dolgok, Ezert fcni Bornemija nem panajolkodhatik

kegmetekre ha el hallastya kegtek sem penig egj'ebek nem bwntethetik keg-

teket, inert igen melto dolog, hog' ez okert el hallajsa kegtek, Valajt uarok

kegtektwl, valere uras docs quam felicissime exopto, Date Sy'cz die 28. No-

uembr. Juxta curfum veteris calendary Anno dni 1585. Igen kerem kegte-

ket en Ecretthem hallajja az Innepek vtan tvalo Idokre my es Taland akkor-

ra haza mehetonk az pestis myat es ne kef^creche kegtek az peftis kezyben

menny kith mas dologban megh oolgalom mas hog' sanjandekal ne weszeflen

egy Jambort is pestis myat el kegtek kcgclmetek attyafya es myndenben

hyw Barattya Megycry Imre m. k.

1387.

».'NIL'S 15oiKE\.

CCLVIII. ILLYÉSHÁZY ISTVÁN, NAGYSZOMBATHOZ.

Marher Bencdek ncvü jobbágya mellett Ua/inhol.

Eredetije Na<ry8zoiubat levcltárában. Kijelelte Döbrentei Gabor 1836. Lcmásolta Mak-

1агу Ferencz hites iigyvcd 1837.

Czt'mzete, kiviil. Prudentibus ac Circumspect'» viris nobilibus Judici ac Juratis Ciuibus

Regie Civitutis Tyrnavien. aniicis mihi honorandis (L. S.)

Kösönethemeth es 3olgalathomoth íroni keg: inynth ennekem f]omf]ed

vraimnak cs Barathimnak. Emlekczhetik kegtek rola , hogi ennck az en Bu
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zini Jobbagiomnak Marher Benedeknek az az keg: Yarafaban cgi attiafia

volth, tudni illik Jager Fark as, es annak magna jakadoth, De myerth hogi

ez volth iieky közelb valo attiafia, marhaia erre salloth, az mynth im-

roar megis byzonytotta keg: elöth azt, hogi anuak az fölliöl meg neue[jeth

Jäger Farkasnak ö volna kuzclb valo attiafia azerth kerein keg: hogy az igaf-

sagh es tornen ¿erenth adna kczeben keg: ennek az en Jobbagiomnak az о

magua sakathattiafianak marhaiath, kith keg: hafonlo dologhban os nagiob-

bannis mcgh igiekczek solgalni. Ljien tarcha megh kegketh. Datum in Bozin

15 Juny 1587. ketek baratthja Ilicsha/j I,lh\van in. k.

1588.

MARTIUS 22DIKÁX.

NAGY JÁNOS TÚRI FÓBIRÓ 'S ESKtJTT BIRÁK ES POLGÁROK, KASSA

VÁROSÁHOZ.

Turón.

Eredetije Kassa Icvéltárában. Kijelclte Döbrentei Gabor. LeniH.sulta Krieger Jánoi.

Osszeolvasla Gróf Dessewffy Jozsef iga»g«frtt»'s tisxteleti tag, es S/.idor Л mal praeiuon.

strati, akademiai prof. 1837. Junius 5d.

Keoi]eoneteonknek vtanna i]olgal5'tunkkat Ajunliwk kegyelmctcknck my'nt

ty^leolrndco vrainknak ïftcntewl cw []ent felfegeteol kewaniink kegyelme-

teknek niy'nd lelky es tefti Jokat mcg adathni Thowaba kcgyelmctckct

Illicii dologbol kelletek meg talalnunk , micrt bogy ez my \varafy fcleonk-

nck teleky georgnck Illien •jeorconcctlonfcge efcot ßolgaia miat, kinck ke-

[ieheoz fiawal egyetemben teleky Janofsal Jauilaltak volt teoreok marhat ,

hogy az felfcoldeon fokadalmokban arullia es el adgia, Jollehet mindeneof-

teol fogwan az ßolgaiokra fein biztak wolt az Marhat hanc telekj georg egik

fiat laflot bociatta volt cl az legennel hogy az fia ia legicn gonduifelesben az

ijolga mellct, az fia bctcgcodeot mcg hozata mag» t liaza, a/nak utaiTa |]olgaiat

4l*
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az ky Eleyben volt az marha (]amlahva Sawon vagtak agyon holt meg az le-

gyen Ez my warafy feleonk Teleky georg marhaiawal az legen hálala vían

fei O5t03tak oly embereok kiknek femmi keozeok hozzaia nem volt vol na,

Ez my Yarofy feleonk ez feollyewl meg newezteteot teleky georg vgy ad-

gia ertefeonkre es tudafiinkra hogy egy kegyelmeteok Avaras feie vgy cye-

lekeodeot volna hogy Teleky gedrg ßolgaia adooíTagaert az is az marhaban

ke]eheoz veot volna, ky't mcltan nem cyelekedheteot volna, mert aznak

az legende az marhahoz femmykcozy nem volt, ha veghezvihef'e volna,

dolgat hogy meg lolgaUa volna teleky györggeöt az my az ewey volt

volna, azzal kelleot volna az i]olganak meg maradni, moftan azert az mar-

hank az araert teleky georgyeot Igen jorgalnia/tatt}"ak myert hogy az fia-

ert Teleky Janofert keßes wi]ontak teleky georggiert mas keíjcs, azcrt ke-

gyelmeteoket kerjewk mynt tyjleolendeo Yrainkat hogy thy kegyelmeteok

Ez my varafy feleonk nek IgaiTagat, meg erthwcn kegyelmeteok IgaíTagaban

legyeon melette kiert my's kegy": elmetcoknek hafonld í]ewkfegeos dologban

fjolgalhaffunk meg mint tiltelended vrainknak , es vgian Igiekeozeonkis

kegyelmeteokék ¡jolgalny mint Yrainknak, Az Iftcnnek bewfegeos a^'au-

deka fjallion kegyelmetekre Adatot Thwrö 22 Marty Anno dni 1588.

Nagy János Thwrj

fe\v biro, Az teob eskeot birakkal es Polgarokkal cgyetemben.

 

•

1588.
OCTOBER ISÔJtN.

TÓTPRÓNAY MÄTYAS, B. ZAY PÉTERHEZ.

Blatniczáról, Turóczban.

Eredetije gr. Zay levéltárban. Massât vette Makláry Ferencz 183G.

Cxt'mzete , kiviil. Magnifíco domino Peíro Zay de Chemer díio in Vgrocz et dño el

fafilori fito olilervandilsiiuo ic.

^
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Magnifiée domine, et fautor mihi obfervanme Salutera et servidor meorum

comen. Balafia Andras Vram б kegïïïe leweleth, az meleth keghtek izene-

tytys, az kegtek Jambor solgayathwl kis Sallay Iftwanthwl megh erthette.

Azerth en Balafla Vram therekedefleertys, az mybwl thwdok ereme^lh 30!-

galok kegtheknek, Az mynth lehetnek, moft kegteket fok dolgaym myatth

izenthem sowal Iftwan Vramthwl kegnek. Az Wr Iften elthefle kegteketh

fok Jawaywal. Datu ex poffne Blathnytza 1. die Octobr. Anno 1588. Magce

doni» Vre Stör Mathias Toth pronay f.

1589.

APR1LIS 28l)IKK\.

A1 MAGYAR KIR. SZEPESI KAMARA , NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ DÉNESHEZ CCLXI.

UNG VMEGYE ROVÓJÁHOZ.

Kassáról.

Eredetije gróf Sztaray levéltarban. Kijelelte Döbrentei Gabor 1835. Massât rette

Krieger János, 's azt az eredetivel összeolvasta Szidor Antal praemonstrati rendbeli kir.

Professzor es Ertly János hites iigyvéd 's gróf Sztárayak Icveltárnoka, Kassán 1836. Ju-

• lius 26d.

Czímzete , kivüL Egregio domino Dionisio Pongracz de Nagymihall , Sacr. Caesar.

Regiaeq. Mtis Dicatori Coiuittu« Wngh etc. Domino et amico nobis obseruand.

Egregie domine et amice nobis obseruaií: Salutem et omnem felicita-

tem. Vettwk keg: leaelet, mind az penzell egetemben, kyrül kcgnek mi

Perceptor vram quietan: megh külteuk, kegtul io uewen wettwk, hogy

Swkfegcben az Camaranak penzth kuldeott ezAvtan is kulgion keg: ha az

reftantyakat be jedy. Azert legen erotthe keg:. hogy mentul hamareb ky

jedhefle, es be kuldheíTe az Camarara, mert az penzre nag jwkfege wa-

gion az Camaranak. Az jamadaflra kgd \\alamikor Jo mindenkor io leson

chak hog sokara ne ЬаИазза k: abul femmi fogattkozaífa nem 1езеп

jfcgnek mert az Camaranak mindenkor alkalmatoíTaga wagion az зат vetel-

hez, es mindiart 3amat vesnek kegtül nem lesen abúl mulatafla kgnek
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Do : Vrâm Egr felr valei- optam : Caffouie die 28. Aprilis Anno 1589.

Sacr0»« Caefar. Regiaeq. Mtti» Camerae Scepufienfis Praefectus et Con-

filiarv Stephanus Meljith m. p.

Ladislaos Gergei m.p. Georg Hoffman m.p. Sthnus Feöldwary m. p.

1 590.
JANUAR H S 12lllKK\.

CCLXII VERANTIUS FAUSTUS, SOPROX VÁROSÁHOZ.

BécsbóJ.

Eredetije Sopron va'rosa levéltárában Lad. XXV. et Z. Fase. IL Num. 115. Kivalasz-

totta Döbrentei Gabor Octob. 28d. 1837. Massât vette '« az eredetivel megegyezóaek bizo-

nyítja, Schnitz Pal városi levéltárnok \ov.7d. 1837.

Cst'mxete f Idv/il. Prudentib" et Circunigpectia Dominis N. Magro Ciuium, Judici,

ac Jurat is Ci ni bus Ciuitatis Soproü Dominis et Amicis obfernandilTiraia. (P. H.)

Prudentes et Circumspecti Domini, et Amici obferuan"" Salute et Semi-

tier mcor commeu pmifla. Reouidenden kegteket akaram erreól megh talal-

nom, hogi SaflfarFarkas akaruan eó feólsegenek nemimeó (t'gy) supplicatiot be

aduv, kiben akart keoneorgony, hogy oo fedlsege a/t az supplicatiot, mel-

liet kedtek kezehez küldedt volt ifmegh magahoz kiuanna , Miucl hogi eú

akarattía eilen ed feólsegenek adattatotth volna be, az Prokalora altal , cs

egiebet az eú ellene tett Tedrwen ellcn nem kiuant volna, hanem chak Nu-

uum Jiiditiumoth. Az mit penigh az Prokator, kedtek, es az ed Igaflagok

eilen Irt volna nem ed akarattiabol tedrtent. hanem az Prokatorebol. So-

ba azon fern igiekezet, hogi kdtek eilen vcteny, fcdt mindenbe kedteket

m i nth fedldes Vraith obferualny es tifstelny akarya. En is azert ertuen es

tiuluan az kdtek kerefet, hogi ed fedlsege mindenfele hamis panafjukot eled

ne venne, Edtet az megh neuezet Sanar Farkaft alkolmafsan megh feddet-

tem, de egiebet heledle ky nem vehettem , hanem hogi ed akarattiabol nem

tedrtent volna. Herein azert kdteket, azen baratfagumcrt, exert ed rea ne
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neheztellienek hanem Jedvendedre ha ed feolsegetedl kdtekhez nouum Judi-

tium erkezik , azon ed feolfege Parancholattia fjerint mindenkor io moddal

ivegezzenek el ; Ezt penigh az ed, kdtek eilen valo Supplicatioiat , melliet

akarattia eilen az Frokator be adott wolt, hogi mingiarast kezenkhez

kúlgie kdtek, Es elTeledl ezen Saflar Farkaft megh ne haborgafsa, Kerem

keggteket. De cetero Dones Vras foelr Valere defidero. Vienne 12 Jan. A° 90.

Dönum Vrar Stör et Amicus Faust. Verantius m. p.

i s 9 q,
NOVEMBER 3DIKKN.

SZERDAHELYI DERSFFY FERENCZ, BÁRÓ, SOPRON VAROSÁHOZ*). CCLXIII.

Czinfalvardl , a' soproni júrásban.

Eredetije Sopron városa levéltárában Lad. XXV. et Z. Fate. II. Num. 117. Kijelel.

te Döbrentei Gabor Octób. 28d. 1837. Lemásolta Schultz Pal városi leveltárnok.

Czímzete , kivül. Prndentibus ac Circumspect is dñis , Civiuní Magro, Jndici, caete-

risq juratis Civibug Ciuittis Regal , Sopronieñ dñis Amicie et vicinis nobis obseruandílí.

СР. п.)

Prudentes ac Circumspect! dñi Amici et Vicini Nobis honorait Salutem et

Servity líri Comen. Istentwl kteknek Mynden jokath Megh Adatny kywa-

nok. Towabba ktektúl ez el corn's kertem wolth walamy fakath, az en

Halastom epwlethyhez, es ktek adoth wolth fsaz fsalygh , kyth kteknek

Nagywb barathaggal ez Wthan referalny Akarok , de My'wel hogy elegh az

Halastohoz nem wolth, kteketh Meghy's kerem, hogy Ismegh ktek Adas-

Bon Annyth khywel hogy sjwksegem arra Nagy Vagyon, az Halastokhoz,

ha ktek Myben Megh Talal, NagySvb fsomfsedsaghos baratsaggal Jenny Is-

mcgh ktekhez akarok. Valasth ktektwl Warok. Easdem döm: Vras felf

valere eçoptamus. EC nra CliyndoríT 3. 9br 15(/0.

Viar Circumspect ас Prudent: dnäo Amicus et Vicinus.

Franciscus Dersfly de Szerdahely m- p.

*) Ugyan e/.en Dersffynek, 1587beli Aprilis lldikërôl van azon magyar lévele Sopron
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városához, mellyre hivatkozik. Az alatt ez all: Dat ex fira Lakompak, Amiens et rici

nos, Franciscas Deorsffy, de Szerdahely, liber Baro.

1391.
Ó ICAbENDÁRIOM SZERÍNTI FEBRUAR. SD.

14 t TOVA IIÓPÉtfT SÎJRGETÔ.

CCLXir. PATHY GERGELY, ZOTTEL JÁNOSHOZ, SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉ-

HEZ.

Horpácsrdl, Sopron vmegye Rábán kívüli felstf járásában.

Eredetijét Sopron városa levéltára tarta fenn, Lad. XVIII. et S. Fate. 1. Num. 26.

Kijelelte Döbrentei Gábor Octób. 2So. 1837. Leraásolta Schultz Pal városilevéltárnokNov.

2(1. 1837. 's bizonyi'tja osszeolvasását.

Czi'mzete , kiviil. Excellentifsimo Prudenti ac Circumspecto Domino Joaimi Zottel

Magro Ciuium Ciuitatis Sopronien etc. Dono mi semper obfmo.

Tystelendeo* Nekem byzodalmas uram jolgalatomat, ayanlom kegmctnek

Ez el mult napokban irt vala kegmed cnnekem hog az Sopron tartomanbely*

Bodonhely kathonaknak valo penz kegncl yolna . s kegmed ir uala arrol es

mci napon bizoniossan hoi talalnanak megh engemeth kyrol en kegnek irtam

uala es, de nein hozak megh az pcnzth it iiarvan. Azert kegmed et meg is

Certifícalom, hog ez joiio uasarnap ithon lejok horpacson, ha kegmed megh

kúldeneye mert az tdb urak iojagabol, immar be tellcssedeth hog ne latat-

neyck az kegtek iojaga leg hatrab maradnia, miuel hog ennekelóte is ideien

be attak. kegtdl ualo$t es uarok merth ez utan nem talalhatnak • ithon.

Isten tarcza megh kegdet es az uy e^tendoben. Istennek sok io aldoraassa

legen kêdel Date ex Horpácz 5 die Februar iuxta netus Calendar) Anno

1Г91 Stor V: D: Gregorius Pathy m. p.

1592.

APRILIS lOniKKN.

CCLXT. OSTFFY TAMAS' ÖZVEGYE CSUTOR КАТА , SOPRON VÁROSÁIIOZ.

Ostfíy Asszonyfalváról , Vas vmegye kemenesali járásában.

 

v
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Eredetijét Sopron városa levéltára mutatja. Lud. XXV. et Z. Fate. II. Num. 120. Ki-

válaeztolta Döbrentei Gabor 28d. 1837. Massât vetle Ertl Nep. János varosi fôjcgy/.ô.

Cztmzele, kiriil. Prudent i bus ас Circuinspectis viris, dhis, Judici primario CiuiftU

Sopronieñs, ас tolo Senatuj eiuídem Ciuittis, dñis mihj fuma dignirte coleiidifsimis,

confidenti fairait.

Böcfölletes. es tyftelendö uraym jolgalathomnak ayanlafanak wthanna, En-

nek eleótteys kwldeotthwk wohh keth solgankath Chy'kor Lukacfoth es way-

kowytth Gyorgyoth Oftfly Myhaly wrammall cgyenleo akaratboll walamy

Rabok Avthan, kyk Inneth Oftffv аззоп falvvaroll salattanak wolth ell, melly

Raboknak az egyk az Peter eny'm azth kegetek adga аи en solgamnak Peter

KowacCnak kezeben , Myhaly wram wdwarbyrayanak is az Ratzoth incito/. -

tafla kegetek kezeben . Mynth jynthe azerth hog ennck eleottc y's egyenlo

akaratboll kwldeotthunk wolth wthannok, wg'an moftis azonkeppen kegetek-

hez botfattñk hog kegetek solgaynknak sawokath megh hywen az my

jawunkra walo rabokath jolgaink kezeben adg'a kegetek, kynek kynek az

o sawara waloth. Az wr Iften larda meg kegeteket nag* sok esthendeigh. EC

Oftffy Assonfalwa 10. AprTl 1592

Az Nehay wytezleo Oftñy Thamafne Chwtor Kata.

1593.

MARTICS 3lDIK¿N.

ILLYtíSHÁZY ISTVÁN, NAGYSZOMBATHOZ. CCLxvi.

Bazinból.

Eredetije Nagyazombat levéltárában. Kijelelte Döbrentei Gabor 1837. Lemágolta

MaLbíi y Ferencz hites ügyvéd 1837.

Czimzete j kiviil. Frudentibus ac Circumfpectis viris Nobilibus Jadici ас JuratieCiniba»

Regia' Ciaitris Tyrnavien' et Dais vicinis et amicis olií'crlmis (P. H.)

Prudentes ac Circumfpectj viri Nubiles Dnj et amicj obferuanfmj. Emle-

kezhetyk kegtek rola, hogy En az kegtek kerefere Elterhas vrara altal va-

lamy arwak penzet egy Ejtendeore Intereílere ad Pídeles inanus attain vala ,

VKGTES R. M. IRATOK. 42
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mellyet Immar teohjcörys kcrtcm kegtekteol, hogy mcgh adna kcgtck de

vgyan nom mywele kcgtck mynd ex Ideyghys, melj dolgoth ighen Jo newen

nem vehetck kegtcktcol. Kcrcm azcrt kcgteket hogy kegtek adgia meg,

mcrt magamnakys swkfegem vagion rea, nicrt ha kegtck chak fykctfegre ve-

3y, mas vtat kclletyk clcombcn veniicin, inert nom mclto hogy kegtek ha-

talmaful akaratom cllen tharcha az enyincth, ncmys varnam kcgtckteol. Va

la[]t varok kegtcktcol. 1Дсп tharcha mcgli kcgtekct. Datum f-; Bozyn 31. die

marcy. Anno .93. D5. vrm vicin4 et amicus Stiïîis Ilicsha/J.

Jtgyt. }•'.' levélben harag ran, de tarlóxtatá lllyu»h;Í7.yt alja^ kitürrstúl annak érr.ete , hogy: .'

Ur. Bieg vala mondania : niflly dolgot ¡prn jó ncrrn npm vrhdek kegyelmptektúl ..... 's . . nem

is rárnám kegyelmetektót, Exúrt nem kexJi e' levelót n/.ireH4U^iipk azu:i s/. n .iiv.il , mellycl fclebb aa

1587bel¡t : Küszönetemet éa tzolgálatomat . . . ezomsxéd urainiuuk ез uarátimnak , banem bidcgeo :

Prudeotei ....

1595.

22oiKi-:N.

CCLXVH. MARÓTHI MIHÁLY, SOPRON VÁROSÁHOZ.

Loson, Sopron vmcgyc Rúhán kivüli fclsó járásában.

Erodetijct Sopron városa levóltHra tarlá fcnn , Lud. VI. et F. Fuse. IV. NUM. 168.

Kijegyzette Dobrentei Grihor 1837. Oct. 28d. Leiuísoltatá Suprun városi tanrfcsa. Hiteli-

tette Schultz Pal városi levéllarnok, \ov. lid. 1837.

Cznnzete , kivi'tl. Prudentibus ac Circuraspectis Ciuibu« Judici primario totiq Senatai

Ciaitalis Sopron Uominis Amicis viciniüq nobis honorandifsiiuis (P. II.)

3olgalatomat Ajanlom kcgtcknck mint Bizodalmas Yraimnak lomjedimnak,

Iftenteol ti kegtcknek mindcn io cgeílcgct es io 3erenc$eket kiuanok. Toua-

ba czak cz dologbul kelletek megh talalnom kegtckct Miucl hogi itt cz LoCi

feoldunkeon az Ikuan akarnek valami hituan Malmot czinaltatni, itt mi keo-

zcottunk penig az fele gerendclnek ualo fanak femikcpcn |]erit nem tehetni.

Hanem kcgtek ett kercm mint io bizott Vraimat ßomjedimat pcnzemertt ad-

gion kegtek ennckcm ket ßalat az fele geredclnck nalo igiencs fat ha mibeol

kegtek itt az [{omjedfagban engemctis megh tala I, enis hafonlo baratfagnal
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igiekczcm lenni kcgtcknck. Ezckncl Iftcn tarcza mcgh io egeflegben keg-

teket. Datum in Loft 22 die Junj Aniii 1593

Stör et Vicinus Michael Marothi.

1595.
OCTOItKIl 1()l)IKK.\.

TÁBORBA, KEHÍYERET, Н.АТОЖАТ UtlbWETÖ. CCLXVIII.

KÁLDV PI/ГЕН, SOP11OX VÁHOSÁHOZ.

Sarvarrol , Vas vmcgytSbcn.

F.rcdnijc Sopron v;misa levéliánílmn Lud. VI. et F. Fute. IV. Num. 169. Kijelelte

Döbrenlei Gabor 1S37. Ocinb. 2»d. l.cm.ísnlia 's a/, eredetivel nicgegye/.éset bizonyi'tja

Scbullz Pal varosi levcluirnok 1837. Novemb. I1d.

Czt'mzete , kiviil. Prudeniihna ct Cirrutnspcctis «iris Dominis N. Magro Ciiiiuiu Judi-

ci caeterisq iuratis ciuibu« Ciuilulis So|irnnicii etc. Diiis et Aniicia obferuaumi» (P. H.)

Solgalatbom aianlafa vllian bvzodalinas Vraim cs baratim, czt akarora

chiak maftan meg iclontcncin keguck, hog ma mind Battyany esZriny Yram

Nadasdy Vrammal cgyctcmbon, waton a/ Marc/al mellct, scinbc lettenek

Kyraly kepcwcl , es a/.t \vt>go2tck, liug' hulnap mind Sopron, es mind Was-

varmogyeickct mcgh muftrallianak, es vit ten vigyck kenyercket onnet im-

mar nem thudom lioua fugiuk >vkct venny velwnk cgyetcmben. Megyery

Vrain aztis monda hog' meg mondgiam kcgnck, hog* kegtek haromjazra tcol-

chieo az gyalogakat, mcrt Zercny Vram paranchiolta cs fencgett is kgteket

hog* ha kegtek meg ncm tclliefcty byzony mcgh bwntety kegteket. Az teob

Vrak iosagabol hog el marattak aztis igen bannia es azokatis azt monta hog'

bwntetcs nekwl nem hadgia. WcTprimct hog1 meg vette az theoreok azt iol

tudgia kegtek. Palutat meg sallotta az clmult Combaten vcrradora es igen

Lwtety. Papara az ky gyalogut viltck maftis ot vannak es ky fern bochiatt-

ják wket. Az War\varmcg/eicketis kct за/at kvvttck ma be Papara. Az it

valokba bctegek is vannak , cs mcgVcry Vram , ncm hadgia haza bochiatanj

42*
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mert azt mondgia hog ezekhez kepeft fokan fognanak betegge tenni mago-

kat. Iften eltefle kegteket. Datum Saarwar 10. Octobr. 1593.

S tor et Amiens Petrus Kaldy m. p.

1594.

JA N Г Al: H S lllHKI \.

CCLXlx. TOMPA LÁSZLÓ, UDVARNOK, 'S VINODOLY MIHÁL, RÁKOSI TISZTTARTÓ,

SOPRON POLGÁRMESTERKHEZ ES BIRÁJÁHOZ.

Rákosrdl , Sopron vmegye soproni járásában.

Eredetijét Soproo városa levéllára mutatja , Lad. VI. et F. Fate. IV. Num. 170. K i

jelelte Döbrentei Gabor 28d. 1837. Leinásolta Schultz Pal városi levéltárnok.

Czt'mzeíe, kivill. Circumfpectis ас Egregys Dominie, Dno Magro Civinm, nec no Ju-

dici Civittis Regyae Somproniensie »luis nobis obfervandiiTimis.

3olgalathunkath Ayanliuk kcgelmeteknek minth rninekwnk bizodalmas

Vraynknak, azYr Istentöl keuanunk kegelteknek ez vy estenddben inindon

testi es lülkj ioknak megh adasat: kcgelmeteket errol akarank rnegh talal-

nunk nagy biztunkban, hogy kegelmetek engediieiekj az Nyulhalokat egy

auuagy 2. napra, mindthogy Vrríak v Nagysaganak uendegy leßnek , vadne-

köl igen sewkösök uagyunk, kegelmeteknek uifont eppen megh kwlgiuk

minden fogyatkozas nekol, Ismetth ha mith parancsol kegelmetek mine*

könk nagy orümesth í]olgalunk kegelmeteknek , ininth bizodalmas Yraynk-

nak, kettul io ualafth uaruuk, minth bizodalmas Yraynktol Iften elteiTe

kegelmeteketh. Datum in Rakofh 11. January Annj 1594.

Stores Ladislaus Thompha Magr Curie Michael Yinodoly provisor in Rakofh.

Postscript^ Yram v Nagysaga Jöuetelj felöl egyebet nem Irhatunk kegelmeteknek,

banein ma ei'tucrc uariuk, winket clöl kuldet.

SEPTEMBER (ïniKAN.

cci.xx. KALDY PETER, NAGY TAMÁSHOZ, SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉHEZ.
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Gyórvárrdl.

Eredetije Sopron városa leveltárában Lad. VI. et F. Fate. IV, Num. 176. Kijelel-

(e Döbrentei Gabor October 28d. 1837. Lema'solta Schult/ Pal várogi levéltárnok

Octób. 30d. 1837.

Cxt'mzete, kivül. Prudent' ac Circonspecte Domino Thornae Nagy Ciuittis Regiae Su-

pronien. Ciuium Magro etc. Dño et Compri meo obs">o (P. M, j

3olgalathomath ironi keg: mjnd bizoth Yramnak komamnak, keuauok

Istentai keg: sok io serencseketh , io egessegbcn mcgh adatny. Kegnek in-

neth ferny oly hyrth né irhatuk, tegnap cloth Jcdwenk megh Chaktornya-

rol, Zryny Vramtol, Azth parancsola eo N: hog* addigh megh ith legeónk

meddigh eo N: nem у г ide mjhez tarchiwk magonkath , A/ertli im a' sze-

kereth a' kj welem wolf h haza bochattam, ha Isten engedj, en magamjs

ez Napokban haza megiek, a' kjsleankamath megh akarnám kereszteltett-

ne, Az Vrajemakjs hawok ky tcoltii, az penzth k. Sereztesse eôiTe az Vrïj-

nak, ha en haza megiek akkorra legicn kosen, En fern kessem othon, 8.

ngian akkor en welem eggiwtt kettek el küldhetj. Ide ma sallottonk Gedr-

луагга, s. im ith hallok hog' Estergomoth Isten kezben atta, thudom hog'

k : Eledb megh halotta , Nincsen inneth ferny oly hyrdnk kjth k : kellene

Irnom, Hanem Zryny Vram môda, hog Ssigethnel wagio walamy kewes

giwlth Thdrdk, de nem tudhatnj my sandekok, Ha Estergo fcle akartak

menj, awég walarnj Rablast akar -Pbalnj. Iften tarcfa k: io egessegben.

Ex Gedrvar, 6. 7mbr 1595.

Stdr et Compr Petrus Kaldy m. p.

1596.

8EPTEMDER .'JOlHKAN.

FEbTÁMADASRA INSURRECTIO-iu

SZALAY GABOR, SOPRON VMEGYEI ALISPÁN , SOPRON VÁROSÁHOZ.
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PinnyörJl, Sopron vmcgyc Rúbán kivúli felsó járásában.

Eredetijét Sopron városa levéltnra tartotta fenn. Lad. VIL et G. Fute. IV. .Num.

164. Kijelelte Dñbrentei Gábor October 28d. 1837. Lcmásolta Schultz Pal városi levél-

tárnok, Octób. 31d. 1S37.

Czímxete, kivitl. Generosía et Circnmiprctis Dominis Magro Ciuium , Judici totiq Se*

natujRegiae Ciuitatis Sopronieñ etc. dñis etAiuicis obferQan.

3olgalathomatlh avunlom kcgtnek mynlt Bizodalmas wraymnak baratym-

nak , Ezt akaram kegteknek tudasara adnom, tcgnapp egy Icvclet, ez eyel

masykat hofztanak, kykben azt Irya Zrcnj wram hogj cz ellmulth csótórtó-

kón sailutta mcgh a/, Tliörök nagh haddal Babolchat oncjd kanyfara Igyeke-

zyk azert w Naga azt kyuannja hogj fwftónkent fcól tamadgyunk, Annak-

okaert kgtekct tystunk serení Inthywk hogj kcgtek myndjaraft fwftdnkent

Eycll Nappai Berbe fycssen gywlny az tóbbyes azWarmegyenek oda gy'wle-

kezyk, hazanknak Illyen wtolso wescdclmc kcscret bennwnket erre, Isten

tartaa meg kcgteket. Dátil in Pynnjc 30. Septemb. 96.

Kegtek 3olgal 3alaj? Gabor Sopron Varmegjej vice Ispan.

Az Ruftiaknak es Balbersdorñy'aknak kegtek adgja tudasara az en 3ol-

galathomatt.

1599
FEBRUAKIUS 3o. Ó SZERÍNT.

CCI.XXH. BUDA1 BIRÁK: SZÓCS MIHÁLY FÓBIRÓ, ES GASPAR DEÁK, A1 TÖBB ESKÜT-

TEKKEL, ÍRNAK NAGZSZOiMBATBA , ÜTVES IMRÉNEK.

Badán.

Eredetije Nagytzombat levéltarában. Kijelelte Oobrentci Gábor 1S36. Lemásolta

Makláry Ferencz hites iigyvéd 1837. Februariusb.

Czímzete , kiviil. Az mi tif/.toleles , Bóchwlefíís urunknak Baratunknak: Nagj Szom-

batban lakozó e6tvós Imrenek adafsck ez level kezeben (P. II.)

Keo(Jonet\vnket es minddn tifjtóflegcüs jo dolgokban ¡Jolgalatunkat

aianlíuk kogldnek, mint nckwnk Ismcredcn Urunknak baratunknak, ей uy

cjjtfiuliíbea nagj bodogul : Touabba tijjtolcteos Búchwletós urunk baratonk ;

-,
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megh ertcttwk az kegld boclnvlcteos levclehol, móllcct az Sidok hoztanak

vala mielonkben, az megh holt hirjar Janos adoflaga feldl , mit kevanna

kogld az Sidoktol, az kiknck Budan Hufjar Janos ados; hogj az Sidok mi

elöttwnk megh eskwdnenek igazan az có hitdk ßorinl: Azcrt mi az kôgld

kevan faga forint mönncl iobban tudtuk, ugj cheleko'dtwnk veldk: mert az

adoflagh kcrcfü Sidokat: az cd Sinadgjokban hidtuk: es az papiaik kojzwl-

is h arom fo~ papot: es azok az rni ttomwnk lattara ugj eïkwttôltek megh,

hogj az cskwuöknck kezoket mcgh inofaltak, az egj hazokban, es az moi

sés kôniuet ki nitottak az papok, es az kezoket az tiz Parancsolatra teted-

tek veldk, es ugj cskwttcnek, hogj valamint az Hußar Janos ados lévele

tartja, aual mind eppcn ados Hurtar Janos: es ebben cgj penzt is ncm adot

megh: sem usorat nem adot sem penigh Zalogot, — azert tiptdlendó io aka-

ro Urunk baratunk, mink ebben hiwel el Jartwnk: es ennek Bizonfaga-

. ra adtuk varafunk pocsetivel cróTitctát Icvclwnkct: I ('ten aldafa legión

kógldón ez uj estédóbcn. Kolt Budan: fcb : 3: napil: ô forint: Mi Budaj

Birak Szúcj mihalj таДаи] Го lîyio es Gafpar Deak az tob cfkwttukkel

egictombcn.

haro Sido haro ados Icuclre efkewt megh: mol tei]ü f. 673 dj. es Ifmet

6 vegh baller pojlora, az mint az eo ados levelôk meg mutattia. —

Jegyx. E* level könnyen egybefiiggéssel lehet ¡i/./al, mellyet Vey/, biidni pasa 1579b.

irt Forgách István romai csasza'r fôkapilanyahoz , az iránt, hogy Eötwes Istvan 's Kntwes

Jakab таг 5 év ota hozzák azon 300 fl. Icfi/.efését, mellyel egy budai f¿ymha /sido papnak

adósak. Veyz e' lévele a' neinzeti muzéumban áll, az Ittebei Kis Antal ajándékozatai ko-

.'.Ütl. !.. MiGVARÁZATOK 's JEGTZKTEK.

Magyar akadémiai hatiirozat , hogy cstipán, elékerüld eredetiekról adassnnak ki

e' gyújteményben huséges másolatok. Azért kapcsolom ide tchát csak melleslcg, л-i Isó Lajoe

idejebeli, vagy kira'lybirói vagy rendori cskiif , Hnnyadi János kormanyzói eeküjét, lígy,
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Albert Sz. Benedekes tihanyi apát levelkéjét, mert eddig ele, meg mind ñera tudjuk, hová

bütt-el ezek eredetije. luí iit van:

A' VEGYES IRATOK I'* lapjához :

1542-1582.

l- I.V.ios 11)1 lUtU.I, KIKAbYBIRÓl >. RENOÓK1 ESKÜ, KKItllS/TRK.

h. Magyaror*/.ág torvénykonyve Curput jiirit 15S4bcli kiadasa , akkor e' czi'mmel :

Decreta, Constitutiones et articuli regain inclyti Kegai Vngariae. Ab anno 1035 ad annum

1583 publicis Coinitijs edita. Tirnaviae , M. I). L\ \\IMI. recens iinpressa (Mossóczi Za-

kariás nyitrai püspök allai).

Isó Lajos 1351beli decretnina ufan, 68—69 lap, Mossóczi ezen clore boceatott jegyse-

: Forma ivramenti tempere hviva Ludovici Regis facti et praestiti in lingva vngarica.

ISTEN teged vgy fegcllyen , Szùz Maria mellcted te veg napodon f/eiit fíá-

nac elótte vgy tamadgyon. ISTENNEC mind fzenti, te erted vgy imadgya-

nac, ISTEN tefte te vég napodon incitan neked vgy meltoztatafséc , fzûrnyû

halallal vgy ne vefz el, fold tetemedct vgy fogadgya halua, harmad napon

vgy ki ne vefle, ISTEN fzeniçt te vëg napodun vgy lathafsad, orùc pokolban

vgy ne temetefsel, es maguí magod vgy ne f/akadgyon, bogy Yrunknac La-

ios királnac es f/ent Koronaianac valo hiufeg tartafodra, minden oruot, tol-

uait, gyilkoft, kaczert, ember étetôket, buôfoket, baiofokat, haz égetuket,

fcentegyhaz tórúket, fél hiten valot, es ki Orfzag vefzedelmere, poganoknac

segetrcggel, auagy tanachal volt, ai leuel kdltoket , al pechet likaztokat,

es kic ezekcel ¿Inçncc, es mindeneket azokat, kic vrunc Laios kiralnac es

Orfzaganac, es fzent Koronaianac ellcne es vefzedclinére torekedoc volna-

nac, igazan meg mondod , meg neuczed , es ki adod es meg ncm tagadod:

es irigyfégben auagy gyulolfëgben, fenkit el nem vefztcfz, es igazat nein ha-

mifsitafz, es hamifsat ncm igazitafz. Ezeket meg ncm hagyod fern keduért,

fern adomanért, fern gytilulfegert, fern félelemért , fein baratfagért, femmi-

ertis. Es ami befzed kôzôttetcc lenne, ezt titkon tartod, es oknelktil fen-

kinec meg nem ielented, meg fern mondod. ISTEN teged vgy fegéchen, es ex

fzcnt kercfzt.
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Több kérdés vár itt feleletet. Illyenek: Valo-e e/.en eskü ? Minó rendüeké volt? Моя-

siiczi , változtatott-e szavain , ira'smódján? Vigyázlak-e a' ke'sóbbi kiadók legalább Mossó-

czi helyesirására í Mit inondogatának erról némelly Iróink? Megvolt-e tuagyariil i.s a/o»

tübbfele eskü, rnelly torvénykonyvünkben most cs;tk latinul díszelcg? Miért vesztek el a'

magyar s/.abványok? Хеш sorban ves/.em c/cker, hanein és7.revételeim közben közben fog-

nak reajok esoi, torvényeink némelly kiadásainak niegemlítésenél.

Nemakadott ele I. Maryás MStibeli VIdik, vagy nagyobb, a/a/. : jobb rendet alakítutt

ors/ágos d ecretuní án kivül , régibbnek nyomtatása,)mellyet magyar eskünekis ta lán

liozza csatla'sáért érdekkel né/.hetnénk. 'S Isó Mátya's einh'tett végzeménye csak ma-

gára jelenvén meg, eddigi (udtunkra ke't vagy barom? helyen '), (Lipsziában 1488b.)

mellette keresése az Isó Lajos idejebeli e.skünek es/be sein juthat, de azok sincsenek, sein

latinul sein magyarúl oda téve*), mellyek elinondásat a* 14. 15. 41. 60, 73(1. czikk paran-

csola'. Minót ez utolsó kivanf, latinul all a' „Corpus Jurit"-ban utána, 's némelly szóváltoz-

(ata'ssal c.sak az, mellyet a' Sigmondi, orsza'gos YId. d e с r e t u m' Isó czikke, 1435bííl rendelt

Hasonértelemben volt ezen eskü: na'dor, orsziíg v. királyi udvarbiró, tárnok, cancella'r,

itélóniester, birák, erdélyi vajda, bánok, minden IV» 's alispa'n, szolgabiró szamára. A' 1-ld.

czikk ezt tnondja: actor suo et coniuratorum suorum i u г a m e n t i s actionem falciet. A' 15d.

igy s/ol : Si reus, inquisitionem acceptare recusabit , extunc actor, pro maiori verificatione actionis

suiíp, iuxfa Kegni consuetudinem , . . . ad capul ulitis aduersariis iurare habebit. A' 41d. pedig:

quod decimatores iura mentís decimantiui» contentan dcbeant , niikéut Sigmond'idejében ren-

dcltetett. A' GOdik : quod Regia Majestas . . . debeat in quolibet comitatu, aliquem .... in co-

initeni parochialem praeficere , et ille tenealur .... notabilcm virum aliquem pro vice-comité vel vi-

e-comitibus eligere , qui omnee iuxta subscriptam iuratnenti formam ¡aramentum, comes

coram Regia Majeslate, vice-comités vero in ipso comitatu, praestare teneantur. Legegészségesebb

ok hitetheti el hát, ezen elészámlált alkalmu escknek magyarúl basnnlóan ugy megvolttát,

uiiként a' régibb idäbeliek is magyarúl valának ; mert, 1. A' fennemlített (is/.t víselo, fel-

peres, eskütárs, fó 'a alispa'n még most nein mindenik tudott latinul, (midon 1527. Bátori

István nádor is e* miatt kdszonté magyarúl Isó Ferdinandot,) a' tizedadó épen nem ; vár-

megyetagok, kik elott az alispán eskünni tartozott inegint nem mind, 2. Példák, (Hunya-

dt Jánosétól megválva is) fennvolt magyar eskiiszabványokhoz, e' kötet 1 9d. lapján, az or-

szágos tizedszedóké, 1527; hódolateskii 1 Ferdinand pártjára, 1527; igy a' 136—138 la-

pokon a' kassai esküs/.abványok, 1557; a' 171diken Nagymihályi Sa'ndoré 1561 ; továbbá

280d. lapunkon Farkas Ferenczé 's eskütársaic 1575. Nyitra vmegye fóispána esküjét 1588-

1) Пору, tübb künyvároH igyekezett kereskedúi szemmel ezek kiadásán, '» e'pen úgy tan a' régeb-

beke'n is , mutatja az egyik eleibe tett elószó kezdete. L. ide 's általában e' kiádásokhoz tar-

t07.úan az eddigi bizonyost es véleményt: Martin. Kovachich Suppl. ad tettig.Comitior. Undue I800-

Тот. II. p. 254—258. 309—310. — Joseph! Kovachich Notitiae praelim. ad syllogen decretorum

comitial. Pestini 1820. p. 11. Horvát Istv. Isó Matyás 1486diki torvényének három régi nyomtat-

ványairól Tui. Gyiijt. 1833. II. tôt. 25—30. /. Az értekezó itt rilágítást ád a' lipsziai nyomta-

tásról, de véleménye az Ingolstadttan volt, most hihetóen Münchenbcn találtatú (mit nem emlit)

pe'ldánynak a' nemzeti muzéumban Festen lévóvel nem egyeége felúl, mintha még bórebb ó'ssse-

hasonlítást vúrna.

2) llanemlia tan a' lipsziai mulata, mert a' mit ebból izerencse es vizigaság kézbe nyujtott, cíonka.

YKGVKS П. M. Ili.VTOK. 43



338

bol, mellyet e' metrye jegyy.úkonyvéból Hanák Jánng piarista 1839b. Aprili&b. kiílde meg

akiidemiánkhoz IHd. kötetünk fogja mutatni. Pótolhatlan veszleség, nein láthatnunk füg-

gelekúl e' Vid. decretuuinál , az általa idézelt esküket magyarúl. Holott épen ennek má-

tyási élteto erejü s/.elleme, hozta volna magával, hogy a* lélekben jaro eseket is változat-

lanúl tartsa fenn mostantúl fogva nyomtatott bet û 's ne hányódjanak s /.Hit csak el-

á/,ható iróhártya darabkáa , elmállandó szelet paplroson, mellyröl a' „rákosi szigorú es-

küt, stricta m jura mentum de Rákos, az 1498beli 2d. czikkben kijegyzett 2 prae-

latus, 2 zászlós, lo nemes közül nyilván magyarúl kelle felolvasni azon királyitáblai birók

(bilí, kik a/. 1500beli 11 d. c/ikk szerint latinul nein is értettek. Non intelligentibas autem

(literas adjudicatorias, az itélómester által latinul feltetteket) vulgari sermone interpretar)

dcbeant. >si¡< ebból az is kinyilványlik , hogy a' tanácskozás még IM. Ulászló idejében úgy

folyl iiiugyarúl miként az elutte volt gzázévekban épen az itt említett okból, hanem az ité-

lómester azon szokással tette fel latinul az itét, mellyel, magyar vitatkozásból szárinazott

országgyülési torvényeket hajdan a' fópap - cancellar csak deaknl.

1502-ig Geréb Lászlón Erdély püspokén a1 nemzet keresete , miért nein gondoskodott

a/, addigi magyar eskük' sajtó által fenntartásáról , ha 1473b. a',,Chronicon buden-

s c"- nek Hesszel kinyomatásáhuz esze volt1). 1521-ig a' hisztória meg ínkább raegtámadja

líakacs Tainást , a' végre prima'st es kardinalt. Neki puipok-eancellar korában lett vul.ia

tiszte nemzete eleibe tenni rendszeritett gyüjteményt, sótaz adott példát, nyuíutatványok

által is követnie, magyar eskük b e so ro x as á v al. Ország sürgetésére irja le mint focan-

rellar az 1504beli 31dik czikket: quod Regia Majretas omnia decreta eua et statuta in dirersas

partes liactenus posita , in unam formam jam redigi Taciat, hallja ugyan ezen szavak' unszolással

iüiuéllesét 1507beli 20d. czikkben; tudtával kél 1514b. ezen 63d. czikk; Quod universa decreta

jam roctificentur et in unum comportentur 's ßakacsot e' háromszori keserií jam

som tudja leí I re , ncmzcte kcsobbi háláját érdemlóre addig magagitni , hogy ne csak az

1490—1514-beli türvényeket rendbe irassa, hanem szent Istvántnl eddig, ke'ziratokból

mindent ki is adasson. Szeme szi've, egyeben. Torvényeink híteles kiada'sa körül torpada's !!

Ors/a'ggyülési Rendeken nincsen szégyen, a' hatvani, 1525beli 32d. czikk megint parancsolá :

Quod oninia decreta regni, per dóminos consiliarios regios et assessores juratos sedis judiciariae regiae

niiígist rosque protonoturios intra venturam generalem diaetam in unum corpus denreti redigantur 'stb.

igy a' 38d. czikk *). Világiakat is méltó vád csap mar itt, de egyházi fuket meg is azért

sulyosabban, inert akkor, tudoma'ny kopviselese a/, o soruk volt. Lám Iso Mátyás Vld.vég-

zctónck a' nein/cli muzéuinban levó egyik példánya, Mohorai Wydfy Ambrus nógrádi al-

iepán', tehát világi ur' eszközlcscvel ment sajtó ala még a' nagy király életében.

1 ) Sokat szól Nyirkúlltíi Tamas 1476. a' juramenltim-okrúl , azonb.in latinnl is csak egyet tcve l<i ;

inelly , i anuí- leven , szükségképen magyarúl is megvolt. Tamas deákbúl ki kirohant szokottabb

manyar nyelve , millón e/.eketveté küzben : Bátori Ittfivúnnat . . . ez mead olyan am, . . Im. r.

-ni ¡um vulgo Zagylha, de ó úgy gyönyöi-küdött deák c/.ifra kifejezesben mint egy mai rhetor

<leák, niert felülcsipcgeté : l'rociiraíoria ru/i/c йоиа , . . fatsio rolde pulcra et tubtilii .. elau-

»ula pulchra , 's a' magyar eski'it , mint általa küzonsiígesnek nézettet, elhagyá. L. Kovachich, For

mulae toftnnei , p. 214, 21», 250, 273, 304, 348, 356.

2) L. Kovacliich, Suppl. ad J'eiligia Comitior. Tern. Hi. p. 42, 48. Б' két czikket belc srm sxa-

kaszták a' „Türrc'nykonyvbc" de oda rs¡pt:k a' 4dikDclc végét.



Ältahnegy az ors'/.a'g s/.a'iuos vármegyéje ') a' habsburgi IKÍ/. ala, hasonlót kiva'n az

1527beli 3d. czikk, csi'nnyan egyez meg 21 év multával az 1548beli 21d. abban , bogy

LSÔ Ferdinand néhány torrénytudót nevezzen , kik az ország' jogait meglássák 's vég/etiï-

ket a' leendc"» orszaggyiiles eleibe tegyék. Ilelyeselli az 1550. 10. o Felsége elotcrjes/.lését

a1 decretiim reformatiojárol , de boni szerkczést sürget a' lid. czikk, mi s/.erint, ininden

megyébôl egy, torvénybenjártas fônemes hivassékmeg, 'sha ezek , es a' fôpapok, zász-

lósak, rendesbirák, Hélómesterek elvégezték javitó bôvi'tô munkujukat, ezt orsziiggyù'lés

vizsgálja meg, fugadja el ; a' kira'ly pedig inegerasitettcn pecsëte alatt kiildje széltt niin-

den megyenck , s/.iinetlen megtarlas végett. 1552ben készen Ion a1 munka (iuudriparlitiim

czi'minel , inert azon rokon tárgyak, incllyek Ycrbôczi Tripartitiimában elszórvak , a/otai

czikkekben meg, épen kiilün külön allának, o\itaa\(iugicai) renddel egymás niellé soroztat-

viiii, négy reszre fejlcnek. Nem mehet azonban az 1553beli országgyiilés rajta végig egycb

gondja miattj hanem a' 15d. czikk, Posonba, Tárinegyékból, Erdélbôl, Slavoniábol, káp-

talanokbnl, va'rosokbol kiildendôket rendel , ezek a' reformatio ««^/íoraz'¡jelenlétében , a'

rendesbirák 's itélúinestereik es helyetteseikkcl egyiitt mindent hányjanak meg; a' hely-

ben hagyottat a' kira'ly is, vizsgálata után fogadja el; de mind e/, meg, a' kovetkezô or-

szággyülés eleibe adassék, az ottani megegyezést erosítse meg, es nyilványitsa majd a'

Felség. Isó Ferdinand , ncmet tana'csosai kihallgatása utún , három valtoztata'st kivánt.

1. Kira'ly IK-HI idézbetó 's el nem itélbeti senki. 2. Királyfíuk ne válaszlással banem

oroklési jnggal kapják a' ni. koronát. 3. Kapitányok 's hadaik megbüntetése, ha kicsa-

pongnak , egyedül a' kiralyé. Felelé erre Bécsben bëadott irásban Ujlaki Ferencz királyi

helylartó, gyóri ; Grcgoriantz Pal ztígrábi ptispok , Rlérey Mihály kir. szernélynok 2) mint

a' Qiiadripartitttm készitóinek három elsôbbje , Mérey pedig mint szerkesztó, tulajdonké-

jioni lelke, az egészválasztottság nevében : a' munkábacsak az vétethetett , mi az ország-

nak torvénye 'e hajdani nyilt szokása, változtatust csnpá/t országgyülés tehet Folséggel

egyiitt3). Az 1554, 1555, 1556, 1557, 1559beli czikkek mar hallgatának. I563beli 30d.

inegint kiildendókról s/.nl Oláh Miklós helytartóhoz 1564ben, de ujra kiköti , hogy a'

Qiiadriparlitumr& teendó észrevételeket majdani országgyülés ismét meghányhassa. S' mi-

i-ri marada el most ezennen a' királyi es urszágos kiadás ,'szabad kcblü okos ember, látja.

A' (¿itudripartitum kéziratába ugyan senirni magyar eskü nein vétetett, inert a' IVd.

rész LIXd. czíme, még a' határjáráskori borzasztót is latiiiul tette ki, noha kétségenkül

magyarúl mondaták el azt, falusi foldész tanükkal , 's igy szabványnak ahhoz lenni kel-

lett. Hanein országgyülési végso átiiézetésekor eredhetett volna indi'tvány a' végett, minek-

utána a' magyar nyelv mellett mar ott bangos beszédek zengének az 1550beli 5d. czikk

s/rrint, melly I. Ferdinandot, Miksa hg fiánakMagyarhonba küldésére kéré, hogy itt ma

gyarúl megfanuljon. Vagy a' torvénynek mar nyomtatásban forgása, kovetést ébreszthele

másban , sajtó ala bocsátani az elmaradt, de oda tartozó magyar esküket is, igy pedig

1) 1548b. a' l!l"l. czikk, 35-tüt számlál ele. 2) 1563b. nádori helytartóul kiváná Isó Ferdinand 's

a'Rendek lirömeit erósíték meg L. 1550. 43d. 1503beli 60, 05d. ; 1567. 2Cd. czikk. Istvanffy ,,an-

tiquae proiitatii rir"-nek mondja XXIVdik konyvében; Forgáchnál : tir priici morii tirlutit-

que , et alio principe et alio timpore dignut , p. 453. 3) L. S/.egeili jegy/.ete xzerint : Quadri-

partitum (ipus juris consvetiidiuarii R. Hung. ( kiadta Ixdeuczi ) Zagrabiae 1708. O6nrtanduw ,

a' -issil. lap után.

43'
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a/.oknak e¿*yedül ezelcthártyán papiroson né/.e'se iiiind'g 8/okollabb Ion. Es iij ido terüh ,

hogy a' hajdani hártya kéziratok nemellyike meg inkább elháayodjek, uj masolatokba

több hiány C8U88ZOD. Leginkább ezen korban gyérülhetének meg tisztségek esküinek ma

gyar példányai, törveny körül deákul tudóbb Ion a' világ, csak e' nyelvüt ránták ele hi-

teltetésre: kdzemberekeit pedig úgy mondák el csak fejekból elóttek a* azolgabirák, mi-

kent ma.

E' küzben a' János király pártjáról Isabella ozvegyeében is 1541—1559. megtnaradt-

tiilv' szelleme 1555b. épen magyariil téteti fel eredetileg, a' Székely nemzet torvényeit Do-

bo István '« Kendi Ferencz Isó Ferdinand kineveztte vajdák által megerdsitve ; 1556b. \>e-

«ligErdélynek országgyülégi turvényei kezdetnek magyardl iratni, befolyásával az öngondol-

kodáet anyanyelven fejtett es ahhoz inkább szoktatott vallas! reformatiónak.

János király' fíat, az unitariuseá lett János Zsigtuondot is 1559—1571. királynak néz-

ni törekedettek' részén meg 1565b. Weres líalas (I. alább) „minden kyraly decretomabol

tewnvenhez walo lele» dolgoth reuyden ky fzedegetetth" magyaml, 's Yerbúczi három

részü könyve magyar fordi'tásának tevé eleibe, mi szerint, egy a' nemzet nyelvével mar

knrmányi 's torvényi ügyekben é!5 világ allai kivánt „magyar suinmá/.ai" 16 i ven , elébb

jöve ki mintsem a' latín eredetiek. Veres Balásnál a* Sigmond idejebeli eskfi, magyanil

i'gy van :

HYTNEK MOGYA,

EN .N. (ncwezd megh az neweth ,) efkezem az elew ISTENRE Tellyes

ZENTHHAROMSAGHRA, egy bV'zony ISTENSYGRE, az en Igaz h5?temre, hogy myn-

dcneknek, en elewtte perle\vknek, es mynden dologhban, ky az en tiztem-

liez illyk, mynden fzemelnck, twdnya illyk gazdaghnak, ees Tzegynnek

\\alogatafnelke\vl kerelmeth, lutalmath , felelmeth, keduezy^l, zereteteth,

keduefkedyfth , gyewlewfygeth hathra Avethuen , A my'kepen ISTEN fze-

rynth, ees az ew Igafsaga zervnth, meg efmerendem hogh kely chyeleked-

nem , az en telicthTegem zerynth , m>:nden duloghban igaz ityleteth igalsa-

goth executioth, az az igaz tetelth tcfzck , Igh fegylyen engem az zenth

HAROMSAGH es egy byzony ISTEN , SIGMOND Kyraly nag^'obyk Decretoma-

nak buzón egyedyk rezeben.

A' „Corput /«гг*"-Ьап ez , Decr. VI. tive Majitt, anuí 1435, artic. 1. all, 's így Ve

res Bnbís ke/.e között másképen c/ikkelyezett s//iroin kézirat volt. Nein-e magyar példány

is 1435ból? Láttuk illyennek szükséges voltát. „Gloriosnm DEl ge»itricem virgineta Mari-

um et per Omnet Saitctos et Electos DEI" nein emli'tése még csak azt mutatná, hogy Ve-

res Balas reformait valla'-! követett azokkal együtt , kiknek számára irt; emli'tett s/.a\a-

kat meg, 143jbeli szabványból is kihagyhatá 's a' 130 évvel régibb irást, nyehet, koráé-

.



311

hoz alkalma/.a ; de, „Isten önöttei = valasztottai" a/. 1342—13S2közöttieskiiben es Hnnya-

di J.i'noséban sinrs , 1446bol. Zsidok esküjet a' „Tripartitti-m" vegén bizonyosan nein Ve

res ßahis fordi'tá legelôszer magyarra, hanein inkább Vcrborzi elég nevctsegesen, dcákra!

/sido csak Roma alatt voltakor esküdbefetf latinul , Magyarors/.a'gon soba sein.

Л/, igaz korona'zatu Isó Miksa király bocsátja vegre nyomtata'sban széllel a/ 1572beli

országgyülés' torve'nyeit, urnak ótet ismert hatósa'gokhoz. 1577b. az octavákon Posonban

ji-Icii volt orsza'gos biróiszék Isó Hudolfhoz Praga' ba külde ke'rést, adatná ki a' decretumo-

kat mind, inert az ülésekben kézen forgott ke/.iratok hiba's voltta miatt nénielly torvényen

el nem igazodhatnának, néiuellyt bennck sem leltck.

158lb. kozre adja Zsa'mboki Ja'nos, Bonfíni his/.toria'ját Frankfurtban 's inelléjé teszi

azon hajdani magyar királyok decretumait, inellyeket Bonfíni elbes/.élése, kordéra, ubi-

ter, említ. A' torténeti'ró luí t csak felvilrigi'tast .ikart általuk Isa Mátyas Y. decretumaig ;

külonben hëzagosak 's évsorban sincsenek. Jó leszen a' végére fiiggesztett: De vrbvra

quiddam ex vet. códice mellé, magyar esküket is adnia, e/.ekis ide tartoztak, 's lam A/V/vcí,

Kicrij , Joccerdegh, Wzbek magyarazata megfordult fejében , de Hunyadi Ja'nos esktijct

sein tevé ki, még latinul sem. Olvasójához beszéltében nénielly kozleményért, Mossóc/.i-

níik nidiul köszönetet.

Mossóc/i Zakamís, úgy látszik ebbûl , régóta gyüjtögete mar, vérükben volt Mossó-

cziaknak a* tudomány, Mossóczi Lászlót magyar kainarai pénztárnokot az 1557beli 5d.

czikk , literatns-nak In'jja. Zakaria'st az 15S2beli 4, 5d. czikk ncvezé ki, akkor mint vác/.i

püspököt, a' kinílyi 's nádori helytartó elcibe folcbb vitt perek egyik biníjavá, Telegdi

Miklós pecsi püspökkel együtt. Olt ülttében futa el a' tú/. , midon egy torvényt, tiznél

több kéziratban masként lelnek 's igy pgynuístól ela'gazva magyara'znak birótaraai, quorum,

inondja, óptima ßAe et fama i/t hisce subspllns versari ttudinm ett. Osszeálla most az iga-

xat 's neuizete alkotma'nyat sfcretett ember feloszlott munkára kozkoluégre , barátjával

Telegdi Miklóssal, kinek nagys/ombati hn'za'nal inagának vala saj'tója 's kíadak ni ago k-

га! különl! a' sürgetett könyvet 1584b. Iso Rudolf királynak aja'nlottan, ennck kivált-

gágával ; luven, bogy rajlok nem szárad, es tcirekedve, a' mi szebb, .,'•/ hoc opta . . . ab

omnibus me/tdit et vitii» . . . ite quid гит Jialeadae legiim verilafi pultlicacqne vtilitali of-

ßcereiit , vindicaretur.

Telegdi Miklós mar ekkor fennforgó nevü volt, A. mint catholicus egyha'zi ekes be-

szednök. „Az evangeliomok niagyar»zata'nak Isô részét tôle 1577b. nyomatta ki Rudolf

kiraly x); lid. re'sze kijött 1578b. ; Hid., 1580. B. mint catholicusmus mellett vitályzó 'я

1) Az Erangeliomoknac, mellyckct vasarnapokon , es egyeb innepekcn esztendoe altal, az anyaszent-

egyhazban oluaeni es predicalni szoktanac magyarazattyanac Klseo Itesze, iratot Telegdi Miklos-

tol esztergomi prepostol. Bechbe Apfli IVlihaly nj'omtatta. A' pe.sti k. egyetem künyvtáráb&n }<••

то példány táblája belsején ez all: Ho» Telegdii termotiet aerari hungarici mint Hint procudi

fecit Rndolphiii II. Bom. Imp. et Hung. Hex , edito ¿ato 21 Octoórii I577¿. rttcripto rrgio ,

copiant poiiidto. Juscplius Podhraczky. — Euangeliumoc , Maeodik Resze. Nyomt. Nagy-

, az i ni Telegdi M. házánál. Marinadle Resze. T. Miklóitul pcechi púipóktnl. Nagy-

szombatban , megiot házánál.
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magát vedó, a' lelkes Bnrneiuis/.a Peter evangélicas predikator eilen1), kit meg ifjut. Nú-

dasdi Tamas nádor(-¡- 1562) tengetetr, ennek lia Fercncz, pártolt; kinek predikátzióü ko/.re,

Balassi István , Detrekó '« Nagytapolcsán várának ara, Detrekón volt saj tojaval , bocsát-

tatá 2) ; kit Bánfty Lasólo, 1572b. ¡i/. Yd. decretum Gd. c/.ikke szcrint nádori helyettes,

beczkói varaban ótalmazott 's hitesévcl Somi Borbálával 3) együtt, postillája másod rés/e

megjelenéséhez pénzzel emelt, kiról Máriássy Pal (sógora = süve) szepessegi markusfalvai

kastelyábol , Kapi Ferencz Sárosbnl gondoskodott ; kire Esterházy Ferencz Posón raegyei

alispán , 's Debrec/.eni György alta'rnok 4) ügyelt.

Telegdi' nyelvszovete , nil y sajátságos kerekded, hol lélekcsend ves/tese nein pattog,

mino Bornemiszáé, 's ember, kibôl eró szakadoz irttában, mély kebelü, ill yen pcdig tor-

run kap , nemzetise'g' jelein. Ez vétete fel inkábbat, vele talán, e' királybirói v. rendóri

cskiit, legalább némi emlékül. Hihetóen több illyet sorozott volna be barátjával Mossóczi,

ki e' mellett az evangelicus Sámbokinak is jó barátja tuda lenni, de korukban a' magyar

nyelv mindenütt nagy divatban volt, 's nein sejtének azt süllyeszthet6 ¡dot, melly után ,

me'g a' legkigebb hajdani nyelvmaradvány is, keresett lenne. Ha igen, akkor, még ere-

detiének honnan kapását is kitette'k volna.

Hogy ezt ok csiili koholttul csosztatlák volna be? Pray, igy ira felole Cornideséhez

1773b. „etsi hanc (formalam earramenti) putem ad nostram scribendi normam ab Mosotzio , ....

ddductam esse; nam tuppoiilam dicere mihi religio est ) 'stb. Brassói Miller pedig: „Juramentum

яцЪ Rege Ludovico I. vsu receptum , quod JVIosaoczius Corpori Juris Hung, ineeruit , deficiente auto

graphe , plerique svbleitum declarant •). Csirázhatott vajuttsa'gról siibleilum e' beszéd a' ,,Cor-

jnu Juris" 1751beli kiada'sában legclsóbbszer alió ezen jegyzctból, 1351-néI: Hanc iuramen-

ti formulam , ex quali vetusto documento depromferit Mofsoczius baud infinuat. Earn Sámbú-

ki . . . . editioni Francofurt. An. 1581. non inférait. Szegedy János jesuíta ve/.eté ezen kiada'st,

ó veté oda e' jegyzetet, 'e kritika nélküliek mar kovetkeztetéssel hebehurgyán fogák fel.

Némi gyanút azzal , igazán, gerjeszthete Szegedy 'e miniha kivant volna is , mert elhall-

gata', hogy Mossóczi a' decretumok eredetijeire 's általa lenyomatott ma'solntaira sein niait,

nein a' külonféle latín eskükéire , mellyeket toldékul ragaszta. De, mar ezért, a/.ok is

Tajuttak-e? Szegedy feledé, hogy Sámbokinál Hunyadi esküje sines meg 's aze'rt meg is

létezett. Annak deák fordításához nem szúrt a' pater jegyzetet, mie'rt? neki Deákország

nem Magyarország neinzeti nyelvével forgott inkább eszében , egyébként az általa felvett

1) L. Telegdi Miklosnac peechi pispoknec felelete, Bornemifza Péternec feitegetéi nenú kon}-uér«.

Nagyezombatba , M. D. LXXx- 4. retb. 207. lap.

3) L. Predikatioc , egesz esztendo altal niinden vafarnapra rendeltetet Euangeliombol Iratot Borne-

niifza Peter altal. Nj omtattatot Detrekoebe, M D I, \ Ч \Illi. levélre'tb. DCCXXIII lercln.vi.

3) A' Kinizsj nr imádságai elútti Vid. lapon említett Somi Józsa nemzetsëgébôl. A' Somiak szár-

mazéksora megvan Nagy Gabor kir. tablai iigrvédnél Pesten , miként Aug. 18d. 1839 mondotta,

iiiidûn Bornemisza elôbeszedének , ezen , jószágain iskolákat , 's kórházakat éltetett Borbálát

magasztalú sorait , elótte nálam felolvastam.

4) L. fchilc az 1588beli 48d. ея 1593, 22.1. czikket.

5) Rtírai , antiquitates literat. hung. Vol. 1. Pest. 1803. p. 343.

С) Calalogus MSS. bibliothecae nationales hung. Széchényiano regnicolari* Vol. 1. Sopronii 1814.

Diiiertatio critica etc. p. XI Л II.
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„juramenta™ in metnli reambulatione praemndiim" ala is oda sen'tette volna, hogy annak mu-

gyarúl basonlóan ki kelle hajdan , cancellariából adatni. Vrgy, koholt-e aze'rt a/.on deák,

mivel S/.í'gcdy nein idézi honnan vettét? Hibás ó'ssxeveló \olt a' jegyzetiró , mert egyébi-

riínt olly polczos két oïiibni-i. mint Mossóc/.i es Telcgdi , 's annyi hálát érdemlúket e' tárgy

körül , nein akarhatott hazug becatuetatáagal vadolni.

Nagyobb aggályt gerjesztene azon cllcnvetés , hogy 1. a1 Mossóc/.i lenyomatta máso-

lat meg sines ké/iratai között, nines az Ilosvai codexben 1544böl 's a/on innenrol ,

niellyet Mossórzi es Telegdi nagyon has/.nult. Megforgatta ezekct kéréseiure Jág/.ay

Pal a' bécsi ndv. könyvtárban , hol vannak , 's neiu tálala; 2. Kovachich Márton 's tija

sein einliti se a/ eredeti' se másnlata feltahílását Isú Lajos decretuina rnellett, Vestig.

Comitior. es Supplem. Тот. 1. Specimen decreti comitialis Lndovici I. e.r oríginali ан-

the/ttico Telekiaiio exemplari detumínm, Claudiopoli i 814. Nolitiae preliminares ad tyl-

log. pag. 510. De a/. els6 ellcnvetésnél megint azt láthatjuk , hogy ez esküt inkább Te

legdi adá sajtó ala kiilon 8zelet]iapirosról; 's ez, a' lenyomás után elhanyódott; a' ma-

sikra pedig azon felelet kél , hogy azért nein tétetett a' ve'gezet mellé , mivel abban ez es-

küre luíIUn hivutkozát nines ; azonban , leven rendele's az eskü* tárgyáról , úgy adá azt ki

magara Iso Lajos kir. udv. cancellariaja, iniként a' tizedszedókét János királyé, /. ttyd./ajt.

De, mind e' mellen , más meg , két késóbbi torvényczikknél fogva hajlanék mondan!

Mossóczit nem mindenben hilelesnekmintBatthyáni 'sEngel'si'gy ezeskü vnlttátis ingónnk.

Az1608beli koronázat elótti 16d. czikk igen is így azól : u t decreta Regni et artículos cumalii8

procesiibuRJuridicin, quemadmodum iis per designandas ex Rcgnicoli» ad id personas, ineliorali,

inordinem redacli et tandem per eosdem Regnícolas i'n publica eoruní próxima futura diaeta approba-

ti fuerint , Majestas sua, diplomate regio ratilicare et confirmare teneatur. Az 1609beli koronáy.at

utani 69d. pcdig: Quia correctio decretarían , constitutionibus anni superioris sanrita , in effectum

deduci non potuit 'stb. A' doit betúü szavak valóban azt fcdik fel, hogy az ország , tübb

kiniaradottat, selejtes olvasást von észre Mossóczi gyiíjteményében , es unszolattal sürge-

te jobb soro/atii, teljesebb, javi'tott kiadást, azonban hamis becsus/.tatásnak e' két czikk

nein éles/.ti gyaniiját. Gáncsvadász, e/cn eskü eilen, belseje körül ólálkodliatnék még Icg-

inkább, mill in fes/egetné: I. Vannak-e ollyan szavak, s/.ósxerkezetek, elnevezések bcnne,

mellyek XlVd. százévbeliséget mutatnának. Fngjuk fel e/.t mindjárt illyon oss/,ehasonli'tás-

sal: A' temete'ti beszédbe/t't kitityürgéibeH van l, Isökütet; wímaggonoc erette, nroinc Islen,

mend vv fcenti'í, exe/t esküben : te erted imadgyanac, Istennec mind fzenti, urunc Laios ki-

ral . . . Hu/iyadi Jánosébun 1446. erctted wgy thaiuagyanak? Istennek mynd Zcnthy. E~cn

etkübe/t továb'ní: Isten teged vgy fegellyen, te vog napodon . . .fold teteniedet vgy fogad-

gya, . . hanuail napon vgy ki no vefle . . Isten fzeniCt vgy lathafTad , . . . ór»c pokolban

vgy ne temetellel , . . maguí magod vgy ne fzakadgyon . . meg nem ielenled , meg fein

mondod, Bitnyadie'ban : Isten Theged wgj? segeliyen . . . the wegh .Vapodon . . . fe\vH

Thethemedeth wgy fogadya . . harmadnapon wgy ky ne Avosse, . . Istennek ew zent Zy-

neth wgy lathnssad , . . cwrewk pokolba wgy ne Themctthessel , . . magol magod wgy

ne zakadyon . . neiiiTheez sein Thethetz. — Milly ugyana/.on.ság ! ') F,/.en egyféle szerke-

zets/.in, egészen a' regí nyelvizellem. A' két jó barátnak mi oka lett volna, szavaival

') De, niiilrt? lásd alább, Hunyadi esküjénél.
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Hunyadi eskiijpnek, melly meg nein niondatott tubiettitmnak , egy mast knholni 's Isö La-

ju« ill cj ore fngni. Sot ennek koraból magyarazhatok meg, я' „fél hiten voló, . . pngñnyuk

. . al levelköltük , lílpecsel iikrttztók, elnevezések is. II. Volt-e ollyan intézkcdet I»ó La-

jos idejében, minó szántára ez eskii iratott 's mi tiszte volt ¡i/, arra meghiteltctettnek f

Az , oklevél gyüjteményét némi ossze forrasztassal elésorozott 's a/.t „Historia с г i t i-

ca"-nak nevezett Katona , csak e/.t jegyzé utana1), szavaiból : „Grauissima hac inrisiurandi

formula . . . illi se ridentar obflrinxisse, qui puMicum aliquod munuí adiuerant ad manifeilandos lu

res ... 'stb. Uly világitas, csak gyertyapislanat. 1790b. Kovachich Marión i'gy >/.ola felóle:

In corpore juris Hung, subjicitur huic decreto : Forma juramenti ... in lingua L'ngarica. Dolendum

exemplar neglecta ortkographia illius aeri , ad modernam expressum esse, alioqoin effet unura, ex an-

tiquifllmis litterariis monunientis ea lingua fcriptis , quae fuperfunt. l eilig". CotHltior. Jitlg. 188.

1825b. Ka/.inczy Ferencz nyomatá le , az б lielyesirási módjával , /. Feliö Magyarortz.

Minerva, Itü Negyed, i.3d. lap. hol , „Birák esküvésének" mondja, 's ,,tisxteletes helyt er-

denielhetonek , ha Orthographiáját . . . Mosdczy ... as újabb Orthographia . . scerint nem rontotta

rolna el , 'a ez az ó iittlen gondja .1/ 1 nem hagyitú rettegnünk , hogy nemelly helyeken az Etymolo-

jM.it es Syntaxist is illette." Szokása szerint Kazinczy hirlelenkedve ¡tele itt is , inert elé

sem vevé 3Iossóczit , kinél e' hajdani „mi/id fzenti, te erted vgy imadgyanac" all , Ka

zinczy pedig, irá: „mindéw gzent/ei teerrtted ngy imÁdkoxsa/tak" egészen csak Szegedy

uta'n, 's i'gy Szegedy' vétkeért, Mosióczit „idetlen-iü , — igaztalanúl.

Horvat Tsiviíii, ha bar „az egykori régiség színével ñera birónak banem inkábh újabb

helyes írassal eloadatoltnak" niondja, Tnd. Gyújt. 1835. lid. kSt. 116. lap. „meg is tiszte-

letre méltó nyomául" nczi „Isô Lajos kora'nak 's érdemesnek rézbe metszésre régi példá-

nyát, midón foltalaltatnék." Egyebet nem szól, б inkuhb a' régi ima'dságokba merült el,

be nem s/.íra emberító szelleinüket. Helyen- helyen, eléadatik majd, némelly elforgata'sa.

S/erkos/.fc"» , kira'lybirói v. rend6ri eskiinek ki'sérté meg elnevezni, kovetkexô adalok-

ból : íS/. László decretnmai II Id. konyvének Isd fejezetében van : и nuncius Regis, per omnes

chilates dirigatur, qui congreget centuriones et decuriones earum, qui vulgo Bwrij vocantur :; . . .

et praecipiat eis , rt si quem furti culpabilem sciunt , ostendant . . . 2d. fejezetében : ... et a de-

scriptione iudicii Sarchas') nomine veniant et itli omnes , qui dicuntur W z beg'}, ad curiam , . . et

1) Tomiilus III. Ordine X. Budae 1790. pag. 46—47.

2) Mossóczi , kiadása' karajáni (margo) ext jegyzé: Akafzto Ispanoc uocantur in Transylvania qui

per oppida et aillas de furibus inquirunt. Ewrij obseruatores.

3) Ugyan ott: alias: Darchas. Sámboki pedig ezt igy magyaraz/.a : Sa r käs, iudex olim sie dictus

in Somogh. 'S Molnár Albertnél Sámboki nyomán, miként maga valija, hasonloan : S ark as,

Iudex in Somog olim. Talán , ki , sarkán állott éjnap , tolrajüzésben ; vagy mindig , aa orvok

sarkába volt. Ollyan elnetezéi lett volna így , miként a/, udvarhclv i sze'kely , szolgabini helyett,

ma is; Dulút exeeutorl mona. Kevéebbé állhat a' Corput Jurit 1779beli kiadásában levó, ezen jegy-

zet : Sarchat seu Sártiát , idem est ас fulicosus, a. fúlica Sarita. Sárban gázoló madarat kcr-

getóre jó ez, de midón a' Sarkas, mezón, hegyen , völgyön szárazon sarkallt. !

4) Mossóczinál , AI. Vzbeg , id est perfugus, Sámbokinál : Wzbek , facinerosas, sed aliquot diebus

líber. Molnár Albertnél : Vzbéc , faeinoroti ad aliquot diet inviolabilet. Mit teszen ezen bánt-

hatlanságuk? Akkor nem volt-e szabad sérteni úket , mikor gonosztév¿k üzésében fáradtak?'s

azéi-t nem volt-e, hogy akárkit, gyanúba vettet is, ellentállás nélkül megmotozhassanak ? Kgyéb-

ként , itt leghi'vebben megkapnúk e' nevezetet. Egyesbea: üxbé, üzxbé, mais mondják pandur
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fiecundum quod regale indicium ordinaverit , posfmodum ratum permaneat. L. még 19d. fejezetét,

's Kaiman fso könyvenek 51d. 53dika't. Л' lid. Kndre megerôsitette magyar Magna charta-

Lan ail, 1222. Art. V. Pures et latrones, Bilochi Regales') discutiant , ad pedes tarnen ipsius со-

niitis. 1298b. a' 45d. czikk, melly igy kezderik: de Inquisitioiiibus in factis potentiae homici-

dii , injariarum , I'urii , latrocinii et alioram similium h'endis, rendszerinti 4 nemesbiró mellé 8 ne-

ini-st neveztetett ki a' királlyal, minden niegyében, 's a' 46d. czikk, büntetésrol szól.

Suppl. ad Vest. Com. Tom. I. pag. 144, 147. Illyen inquisitiórol hoza Isô Lajos 22d. 23d. czikke

ujabb haturozatot , hoi a' királybiró v. kiralytiszt homo regiusnak mondatik, 's innen ered-

hete a' Tripartitum Hd. re'sze 28d. c/.i'mzetében alió ezen 9d. irszak: in celebratione com-

rnunis inquisitionis requiritur juramenti depnsiiio. Ezek' osszevetésével mar megleltiik volna

most épen I. Lajosnál, hogy ezen eskii az akkori királybiró , igazibb newel királyi fulus

itfan , vagy a/, inquisitióra-czirkálásra-bünnyomozásra azon ispnti mellé kinevezett ne-

mesek mint rendarok számara volt, es inkább ezeké azért, ml vol utolsó két sora egyenesen

testiiletre czéloz, mellynek egye'nei eskiittszéket alkotva, egymas között ollyakat végezé-

nek teendôségre, miket, biin kisutéshez csak nekik kelle l mini. E' két végsor es a' Lajos luî-

ségére eskés határozza el ugymint ezen hitszabva'ny minôségét, azok nélkül inkább, go-

nosztévôk elleni tanuké led vulna. 'S ha itt igy шаг megállhatnánk is, mindazáltal csap-

junk még alábbi torvények küzé, mellyek a' fennebbiekre értelmesitóbb sugárt adnak 's a*

megpendült esküttszéket , nyomozát azonban inkább, nein ilelót, nyomaiban mutatják.

Gonosztévôk, régi szokáskénti büntetése 's feladása utját határozá el Sigmond 1405-

beli lid. decretumának Vd. czikke, i'gy egyéb véfkekével egyült Isô Mátyás I. 1. ЛГ1. 48.

Továbbá lid. Ulászló VHd. decretumabeli 33d. czikkben leljiik : in singulis comitatibus , . . .

riceconiites, jadices nobilium ас duodecim elecli ¡until , . . firmiiiime tul furamente, vniuersos eius-

cemodi malefactores . . . exquirere debeant ... "S megnézendô a' 39d. czikk es a/. 1563beli 28-

rúl : е-л ollyan hajtibé ember: besagóról , ez olivan »ugdbé, »ugbé, 's nein illyen-e а' ,,kupu /:¡-

bë!" ( zárbé ) Dunántúl. Továbbá, tobbetlien : Uzbek. Ha egyesben is Uzbek v. üzbeg lett vol

na, igy állnának: qui dicuntur Uzbegii , qui dicuntur Uzbegek , valamint : qui Ewrij vocantur ,

qui dicuntur Ewrek. A' Kézai Simón krúnikája végén említett Arheg-nek, unde illi captiui (man-

cipia { Vheg nominantnr, Üzbével semmi köze. Eszünkbe jut itt még, a' tö'rök bék , beg; ее,

Uzbek, kapcsaki khan, Fesslernél ; így U$6ek fónép , a' tatár es kalmuk elegyítékü , tatarföldön

Ázsiában. L. Volger, Handb. d. Geographie, 1828. I. 577.

1) Mossdczi 1584beli kiadása karaján áll : Bilochi, id, est: Judices Nobilium. Utána irta ezt* Bel

vagy Szászky a' ,,váradi| regestrum"ban. Du Cange, Basileae 1762. erról. csak ennyit mond : Bi

lochi regales in decretis Andreae R II. a. 1222. §. 5. A' Corp. Jur. 177%. kiadáeában : Bilochi, ex

ungarico: Birák. Kozmagyartól hallottam igen is, Réformatut helyctt Ltformatuit 'я így г ¿si,

között betucserénk van, azonban e' magyarázat , facsart , mert a' „váradi regestruoi" meg

bilo(us-t mutât , 's Kollár, Byloky, Biioky iratását is hozza ele. Ez gyanítá ezlávbol vettnek, de

nein idéze úgy szút hozsá , mint ,,pristaldus''hoz , mellynek szerinte anyja, u/, orosz priitaw =

apparitor, commisaarius , mandatarius. L. Hiitoriae juriiqtii publ. R. Hung. Âmotnilatt» 1783

Vol. II. p. 46 — 58. Kováchichnál Suppl. ad Vettig. Comitior. Тот. I. pag. 8, ail: Billuei Re

gales. 'S egy jegyzésben ugyan ott, a' Hd. Endrei esabadságtorvény magyarra fordt'táiának XVId.

axâzévbeli másolatához vetetten , e/, találtatik : fuerunt . . . Regales Bylochi Officiates partiales

posses.sionum regalium , hungarice, KjrralyFalui-lfpany vocati.

VKGYUS R. M. IRATOK. 44
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(lik, igy az 1625bcli 13dik. Erdely ¡s a' legrégibb efiele rendolke/.eskent h.r/.á idetarto/.o

torvéfiyeit 1571, 1576, lG19b. niiként a' R;íkóc/,i Gyorgy által Ißö3ban niegerósített „Ар-

|irobata Constitutiók" között Titulus XLVII. „Latrok büntetéserol Artic. I. a1 Illd. resa

ben mutatja , 's az Vd. részbeni I, I Id. edictum pedig épen vilagi'tásul igy Leszél: „Midún

c/.irkálúsra akarnak nieuni a' székelyaégen . . . gyiilúst hirdessenek a' fótisztek , es úgy induljanak a

vúlasztottakkal egyiitt , hit itèrent at eaiAereket mcgftleltetiék , valakiket kiadnak . . . halált érdemló

biinnel , halállal is büntettessenek '«tb. Isô Lajos idejénéi idébb is fennmarada tehát a' hajda-

nibb intézkedet, politia vagy csend es rendúrség mindig kellett, 's nein látjuk-e mar most,

miképp di'rütt a' XVIId. szászévig illy on hiteltetési szabva'ny, minút, ügyhez módosítva ,

bajdan olJyanok monduttak el , kik regebben, e' tisztinérvel : nuacim Regí*, Ewrij*),

SarAat, iizbé , bilochus regalit azaz : kirúlyi falta ispán, homo regias fordulnak ele. 'S

hihetóen illyen irott magyar es mar Sz. László kora , u. ni. 1072 ota volt, mindig tij-uj

király nevére alkalmazottan, morí László lid. konyvének 6, 7d. fejezete birót es tanút olly

s/.igorú s/.iibály ala kényszeríte , hogy az alul , néha-néha kicsusz , ha rea keine'ny hitel-

tetése nein emlékezteti. Nyelvmaradványi érdekén kivül e' reank j'utottnak e' s/erint me'g

kcttô van, 1. vilagot ad a' hajdani rendóri tdrvényekre, 2. festi a' korabeli néperkolcsot

's i'gy basznavétét ñera fogja felednij szemesebb torténelirónk.

Igen is, bar 1342—1382közötti lebetüzését is megtartotfa volnaMossóczi v. Telegdi. E/.t

a/.onban könnyü lennc visszaallitani azon magyar szavak ¡rasa niódjriból , mellyek enili'tett

korbani lalin okiratokban elefordulnak. De Mossóczi ebbeli hibája csekclység a' késúbbi

lenyomatókéihoz képest, kiknek legalabb шаг az 1584belire kellctt volna iigyelni. A'

„Corpus Juris" bees i kiadása 1628b. melly, czi'mlapjan ezt inondja : juxta Tirnaniensem

¡am a pluribus erroribns typographies repurgata, még csak e' ha'rom vétséget ejté: hi ne

vcflfe , . . haz, . . es kiadod , e' helyett : ki , hàz, ki adod. De a' 2dik nagyszombntibao

16%b., épen itt hon, több hiba csusszant. Szentiványi Márton jesuíta, ki e* kiadast ve-

/.elé , még az 1584beli nyelvet irást is idebbi'tette , helytelenul 2). Mind fzenti , . . . vgy

imadgyanac, . . . vgy rneltoztataflec . . . vgy ne vefz el, helyett , igy leljiik itt : min-

den fíenti, »így imádkozzanak, .... ugy ne vef/fz el; következök helyébe lovàbbà:

IsTEN f/.eniet, Vrvnknac Laios királnac, . . . biinToket, . . . fzentegyhaz .... rrvnc

Laios kiralnac .... volnanac . . . . es meg nem tagadod ... es in'gyfegben auagy

gyñlolfégbeii .... Ezeket meg nem hagyod . . . fern adomanért, . . ezt titkon ....

vgy fegéchen , . . mar illyen ira'smód 's elforgnta's tétctett: ISTFN [¿'met, Uninknak La-

1 lu nem .i/пм határórok e'rtetnek , kikról Sz, László lid, könyve ITd^'fejezete /gy szol : Custo

des ergo confiniorum , qui vulgo Ewrij vocantur — 'stb, 's kiket Sámboki , ekként magyaráz ,

Киту ,^finiuni olim custodes viarumque observatores , inert a' Illd. könyv|l. törvenye nein csak

illyen orokre czéloz , hanem úgy látszik crtetnek a' városok s^ázadosai tizcdesci, igazan varoïi

rendorok, millypnekct Hume is eléad Alfred angol inte'zményeirùl. Hiiloire de la inaiton de

riitniugt.net- Ami. 1765. T. \- p. 196. Sámboki Jegyszer'smindJ ezt. is feljegyze: Ewreck - oppi-

. dani vel villani. Sz. Lászlú HI. künyvének 2d. fejezete pedig nyiltan mondja : ciuiuni, vel illorum

qui dicuntur Ewrek.

2 Szentivanyi egyéb vigyázatlanságit a' decretuniok koriil I. Joiephi Nie. Rovachich, Notitiac pra«-

iii;i ad lyllogen decretorura , pag. 27—35,
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ios kinílynak, . . bntôfokcf . . . fzent-egy-haz . . . Urunk Lajos királynak . . . vól-

nanak .... es még fern tagadod ... es ircgységbúl avagy gy¿lólségbúl . . . E/eket

által nein hágod . . . fein aHományért . . . azt tiikon . . . iigy fegétcfen. 'S egészen ki-

hagyva e' kötezelet: es hi adod. A' megint nagys/.ombati 1740ben nyomtatva'nyban шаг

csak Szentiva'nyi van kó'vetve, sot ennél ki sem javíta'k a' szedést , különben efféle botla.

sok : ezekkele/ nének . . ISTEN téf/ed, benne nem maradnak. Ujra nagyszoinbati , 1751-

beli kiadasa'ba Szegedy Janos , amollyan onkéjü szerkesztoi garral veté, mellan aekfd ngy

mehóztatasse'k kozé még ez.t:adal/ii,'s Ion : méltan neked adatni : kindod szót viss/.a a'Ihfntia,

de nein, ezt: ezeket meg нет /tagyod; itt szép csendes gondatlansággal utánnay.á Szentivá-

nyi' t'tltal /irtgtisút. 'S irásmndja megint restellettebb , csak mint egy félira'studóé , hololt

Spangartól több kovetkezésí fogadhatott volna el. Jele, mint nézé, az egészet csak ha-

nyagon. Majd a' bndai l779beli lenyomatra vigya'zó mar meg csak Szegedyére ta'ma's/.ko-

dott, 's hogy ó se maradjon hiba nélkül, ujakat ejtett. 1790b. Katona jelen meg Hi.sio-

riaja Illd. Tomulus-ával Qrdine X. , es a' criticiis mit tes/? korántsem , legalább Mossóc/i

kiadása't követi , hanem leirja Szegedyét 's megint mas nyomtatási hibákat tur el. Idejc-

ben, ékezett ó betünknek mar leven jegye , 's a' sok közvonal kihagyatván , nula lega-

lább; fy,en»egyháztoroket , . . . költSket , áll. Es végre , a' budai példány 1822b6l, be

pontos! Illyeket leliink i(t: ki nevesse, (teha't kikaczagja); bajosokat , (teha't bajost,

nem : bajost); Szent-egy-ha'z-töröket (feiig meddig törököt) ; állevél költöket. Ha min-

dig lehetelt is a' torvények latin irasmódját maisitani , ez eskiiét nem kell Tala kivenni leg

alább 1584beliéból.

Пипгш, bogy a' magyar törvcnykönyv átaljában, nem jött még ki , Esticnne Robert

es fija 1531—I598ig nuinkalt franczia tudós nyomlatok ponlosságával, kik köziil Robert kit

fiiggesy.lé íveit 's hibákért jutalmat hirdetett; nem, El/.evir Abraham es Bonaventura 1595—

1680 Lözötti belga nyomtatókéival , öss/eveto hamar fogja látni , Kováchich József emlí-

tett, igen nagy szorgalmu jeles dolgo/.atából pedig arról buvebb eszmére jut.

1405.

ISO laphoz. SajlJSZentpcteriek végezésc. Találta ezt Jászay Pal, Festen, K.ip.

гяу Tamas kir. tablai hites ügyvédnél 's másolalát kezemhez add 1837b. Februar. 4d. Mutatván en,

az eredetit ús hasonmást tobbnek , két ellenvetés támadozott , 1. A' 4-es szám kétes; kette», 5-tösiiek

nézék 2. Uotiivonasai inkabb a' XVId. s/.i/.év elejérôl levok. Hozza hasonlithato beturonasu iratokat

kerestunk Jas/.aivala' XIV. ezazér Te'gcril , a' XVd. elejérôl. 'S Jduay Pal, maga külön , k^ább ezeu

itt küvetkczó értekezésút küldötte Bécsbol , idetételel vcgett:

Kiiiek több régi, kivált hazai okleveleket vala alkalma kezén forgatni , 's

azokat нет csak kalangyába gyújté, de bels6 mint külsó mindeégeikre^nézve

is güiidosb figyeliuére méltatá , bcî tudományt szerezhete magának a fcldl,

bogy bar e' részbcn minden századnak meg van a' maga saját külonboztetó

bélyege, úgy még is gyakran utven sót több évvel késóbbi oklevél is, an-

nyira bírja a' korábbiuak sajátságait, es viszont, hogy ha más csalhatatlan

ielek es adatok nem kezeskednek, nem nyújtnak vezér fonalat, a kelet éve

44*
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meghatárzatában tétováz vagy épen clakad a' legjártasb oklevelész is; ott

azonban hol vil;ign.s a' levélnek kolte, cnnek hitelességét némi újabbaknak

latazo jelek miatt kétségbe hozni csak nagyon ovakodva lebet. Nemzeti nyel-

ven írt régi írományaink korát a' kettós es az ó ñ betúk, — mellyeknek he-

lyes leirasá éléítol fogva annyí bajt adott a' magyarhak — világosítják ngyan

nagy részben, de el nem batároz/ák. A' magyar irásmó'dnak korszeres torté-

netei még parlagon hcvernck; azokat bölcstfjüktol kezdve, minden lia/ai ok-

levelekben eldfordúló magyar szavak, ncvek , es nerezetek kiszemelgetésé-

vel es hív basonmásban kozlésévél, czélszrrúen adni, egy fáradságát, szorgal-

mát nem kíméló honfí diszteljcs fcladata marad. Nélkülok a' kétes esctekbeu

csak tapogatddzni, batározottan fellépni aligba fugunk. Mit e* részben maig

tudhatunk megczáfulbatlan tanúja, bogy irásmódunk az elóbb századokban

egyszerúb, rendszeresb, helycsb volt, mint az utóbbakban. Ki ez állításom-

ban kctkednék, meggydzódtét lelendi a' bécsi es müncheni magyar codexek-

ben, 's az idc mcllékelt hasonmásolatban is, mellyet a' magyar írási rendszer

torténetei némi felvilágosítása tekintetéból , saját gyújteményemben levó ré-

szint eredeti, részint hasou-másolt oklevelckból kószítck, 's mclly 1264ttfl,

1480ig, es így majd harmad fél szazadnyi ido alatt, a* magyar irás módot

érdekes változatosságaiban tünteti cío.

Ennek bizonysága szerint: a' ch, Vdik István ekkor mcg ifjabb ki-

rály 1204-diki adomány levclébcn ezen névben Munkach es helyett, de eb

ben Kech (ma Kóty vagy Kék Abaiijban) k helyett, a' most említett megye

torvtmyszéke 13l8diki itélet levclcbeii ezekben: ßychke, Keuche, Bubek Ist-

ván országbiró 13G8diki itéletlevelcben ebben: Forgach, Tisza-Ladány hely-

sége (Szabolcsban) határlevelében a' XArdik század elejérdl ebben: Dettynche,

Miklds egri kanonok 1412diki itélet leveleben ezekben: Cheley , Chtz, Chok

de Rotiwa, es a' kapornaki convent 1480diki into, tiltó 's illetóleg idézá le-

velében ezekben: Bechwelge, Chnfford, mindenütt es helyett all; ellenben:

László opuliai herczeg es nádorispán 1370diki valíalo levclében, úgy a' sza-

lai convent 1409diki idézó leveleben, ezekben: Rakolch es Lachk cz helyett,

sót István varannai plebanos 1361diki határjáró leveleben, ezen névben Cho-

zyutnezoic (Hoszívmezó) német ch helyett is használtatik; hogy a' es, cz-vel is

iratott világos ngyan czen 1361dik¡ levelbál, es a Ver András 14'23ki nyug-

tatványából, mellyekben Csicsva, Kis- Karácson, ígyiratik: G&ycssua, kyf

karaczou; nem újság tehát ha a* Sajtíszentpéteri 1403diki irományban a*

es szinte cz-vel iratik. Ugyan azon 1361 diki level tanúságot tcsz még arról

is, hogy a' cz ugyan akkor es es cz helyett is használtatott, mert ezen név

ben líozlom'cza megtartja eredeti hangzatát.

A' gy-ét szinte tobbféle képen irták eleink; Abaúj vmegye felhívott

1318diki, Bencdek gagyi plebanos 13G3diki, es László nádor 1370diki le-

veleikben, e' nevekben: Begj, Magy, Gog'y , Gyapol, mar gy használtatik,

de azon Benedek 1365diki, valamint a' kapornaki convent 1480diki levelc-

ben is, gh is ja eló gy gyanárit e' nevekben Gogh es Gerghfy, melly 1370b.
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ebben: Jf'ngh, es a'ladányi Icvélben ebben: Boflfcegh csak egyszerú g hang-

jánál marad; leg gyakrabban al loi l a/ egyes g, gy helyett mindcn különböz-

tetési jegy nélkül a* g-tó\ még akkor is, iniddn eiinek eredeti hangját kolle

megtartdnia, így 1264ben liereg, 1318ban /lotigor, I368ban Forgach, !'///-

fegrad, Ladány helysége XVdik századbeli halar leveleben Zo/iai/zege, Má-

tyás király 1476ki itélet levelébcn Gewrgew, es 1480ban Hazvgd, szinte úgy

egyes g-vel iratik, mint a' Peter patai fóesperest 1380ki leveleben Nogmi-

chal, a' ladányi határlevélben Alaphege, 1409bcn Letigel, 1480ban Bech-

welge , midón azt до-nek, vagy 136 oben Ifegmeg, midón majd до-nek majd

g-nek kell ejtenünk; a' gagyi plebanos ugyan azon 1365diki leveleben gy-ét

gh-át es g-t, a' kapornaki convent pedig 1480ban ей egy s/ólutn is Gerghfy

g-ét es gh-át bas/.iiiíl gy belyett. A' bécsi es müncheni magyar codexek ¡roí,

a' g'-nek gy-to\ megkülünbíixtetésére, minthogy mindkettót egyes g--vel irák,

vonást hu/,t;ik a' g folibe így: g, melly vonás a' Sajószentpéteri íromány-

ban es a' Ver András nyiigtatv<4i»yában épcn ellenkexo'leg, gy-vé lágj itja a'

ff-él, például auug, tío*.

A/ sz-et mar a1 ,,Tcmetési beszëd 's könyörges,, széltiben basználja, péld.

fzumtuchel , Jzett aclifin , fzentucut , fzentu , ugyan ebben z es se is jó eló sz

helyett, miket oklcvclcink is Icginkább basználnak, így ev.cn hason-más sze-

rint, 1264ben Zettd, Zalá, 131 8 ban JRuzka, 1349ben Zijna, Jazov, 1361b.

Ifeizytrmeze/t, 1412ben Zenthiwau, li'erezthwr, 1423ban (Pelehtcy Venczel

Zemplén vánnegyei alispán iréletlevelében ) Hozivttieze, 1476ben Zenth An~

drás , K\f Zalok, 14SOban /ierezt/ncr; & z, inegtartja eredeti hangját is a'

szükséghe/ képest, péld. 13lSb. Kezepnemty, 1349b. Kuzejmenipty , 1365b.

Zetnlcn, Aldozovktit, 13(51ben Bozlouícza, Ifeizyumeznw , 1370ben Zemlyrt,

1412ben C/n'z, 1423ban Zemplen, Hozivmeze, 1480ban Hazrgd; ollykor ex

helyét is tölti , péld. 1368b. Zudor. Tis/a Ladány helysége határ leveleben:

fiodscegh, Scentmartunfelde, Scilas jó eló. A' bécsi es müncheni codexek

vonásos /-vel fejezik-ki az sz betút, es csiipán e' szúban szetit , (artják meg

az sc-ét. Hogy tehát a' Sajdszentpéteri irományban sz is fordúl eló, ismét

nem új jelcnés.

A/ «y-nek pontozott ñ-nel irása tudtomra a* bécsi es müncheni co-

dexekben ford di legclószor ció, valamint az ly-nek is vonásos /'-el, ez utób-

binak példáját látjuk a' Sajószentpéteri irományban is péld: Gcrgef; scmmi

más oklevcleinkben a' X^1dik századig hasonlót nem vettein rszre.

A' müncheni codex zs gyanánt vonásos f-et használ , mi az oklcve-

lekben csak rendes «-sel szokott kózonségesen íratni, péld. 1318ban Jfeph,

1 349 ben Miifay , 1 4 1 - bcn Ifep.

Az o es « külombféleképcn íratott egész a' XVIIId. századig; iigyau

is majd e, majd //, majd en, vagy ew vétctik helyette péld. 1318ban Kezep-

nempty, a' ladányi határlevélben Scfiiírnartiinfelde, 1423-ben Hozirmezr,

Kertneles, 14SOban Gerghfy , Bcchwelge; 13L8ban /fetiche, 1349ben Kuzep-

netnpty , 13Glbcn Hei'zyumezeu , 1370ben Kurtuelus, 1383ban szinte Kitrth
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tieltis, 1423ban \enrben, 147(Jban Getrrgew; a' gyakran emlitett kél rodrx

különös p-t használ, mi gyakran eló jó a' kesdhb iddkben; a' Sajószentpéteri

irományban mar két pontos ó'-t es félholdas w-t lútunk, 's csndálkoxásnnk

csak akkor sziînik ha tiidjuk hogy a' bécsi császári konyvtárban több német

codex van írva hasonló két pontos ö-vel es félholdas лЧ'-vel ugyan azon korból.

Példaul szolgáljanak ;i/ ide mellékclt német basonmások, a* bécsi <-.s;is/;iri

konyvtárban Jévd XVd. századbeli codexbtfl, mellyek a' „Sajószentpéteri bor-

mrrcsi határozarok basonmása után ugyan azon táblán a'/ért állanak, mivel

a' „magyar irásbcli példányok vagy irásmód példányai, 1264 — 14SOig, táb-

1 ajara , hova, fulytatásul tartoznak, el nein tértek.

ty belyett látjuk hasznáhatni a' /Л-át 1383ban e' szdban Hoporth,

mi különbcn egyes t lielyét tólté, póld. ngj an ott ebben: Patha, Kurthue

las , 13G5ben Thomur, л ladányi határ levelben : Keleth, Morthwa, 141 2h.

Zenthiwaiiy Kereztínrr y 1423ban Kerthiieles , 1476ban Zenth Audras, Leirt/i-

fcfiair, 1480ban Bat/tor, Kerezthwr ; a' ladányi határ levelben mar thy is jo

elo ty helyett e' szóban Kaliothya; a' bécsi es müncheni codcxek irói mindeu

másoktól különbözve pontos t-t vcttek fel a' ty ki fcjezésére.

Ezekból áll, miket e' hason-más tanúsága melle« rüviden megemlí-

teni azért is kivántam, hogjr egy részrül a' felhívott betiík irása módjának

némi törttMieti vázolatát adjam, másrol pedig azoknak , kik talán azokra

né/ve a' Sajószentpéteri iruinányban niegütkoznének, kétségét oszlassaiu,

biztosan rcniénylvt!n egj'szersmind azt is, hogy a* most inondott irománynak

eme hason massai egybe vetcsével, mindeu más ne talán a' tobbi betiík alak-

jára 's vonatára nézve eredhetó nehc/ségeik is szúnni fognak , mellyek kü-

lönben az íromány elso tekintetére, ha bar arab számai es a' régiség miatt

meg barnúlt lágy viasz pecsét maradványai a' kor híteles bélyegét magokon

viselik is, a' szeml(46 elméjóben nein ok nélkül gcrjedhetnek.

A' nyelv tisztasága, nevcli inkább, úgy hiszem, bogy sem gyön-

gítené, a' kérdéses íromány hitelesst'gét, mert ha a' bécsi es müncheni code-

xek nyelv szerkezeti különössegeit ebben fel nem találjuk , 's ez talán cso-

dálkozást gerjeszt bennünk, mcg kell gondolnunk, hogy amazok fordílások,

még pedig igen tokéletlen fordítások, ez eredcti es talán Irgelso azok küzütt

mellyeket még eddig апуа, nyelvünkön eló mutatni tudnnk. E' mondatnak :

Die Domino damns, illy szórol sxóra fordítása: Mond Úrtiak haz, mint a'

müncheni codexben találtatik, nagyon hív, de annál kevésbé ki elégító után-

zásra iniitat ! Hol azonban a' latin nyelv szórol szóra áttétele, nem vevé k i

a' magyar fordítást sajátságos tulajdonaibol, ott a' müncheni codexben is csak-

nem a' maihoz hasonló tiszta magyar nyelvet találunk , péld. a* 73dik lapon

mai irásmóddal: „Egy nemelly ember alkotott nagy vacsorát, es hintt soka-

kat, es eresztette ó sxolgáját a racsoráttak ideje koráti, mondani a Jn'rata-

losokfifth, hogy eljójjenek, mert ithmár megke'széjteítek méndenek, es kezdék

те/id egyembe tnagokat menteni. Az eló monda: falut rattern, es ki kell mcn-

netn es meglátnom azt, ke'rlek tégedet ments meg engemet. Es a mrísik monda.
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Ot iga barmot vollem, es elmégyek megbizonyéjtanom azokat, ke'rlek tegedet

ments tncg ettgetnet. Es a harmad monda: feleséget vottetn, es azért пет

mehelck , es megfordólván a szolga megmondá ezeket ó urának. Taltal (P/

még 1627ben is iratott íg}rl) megJiaragván a házt atya monda ó szolgájának:

tnenj ki humar az útszákba es a városuak szege'be, szegéuyeket es béuákat et

rakokat es sántákat hozj be ide. Es monda a szolga : Ugy lött uram mént

parancsoltál es még hely r«gyo«. Es monda az úr ó szolgájának : metij ki a

szóló kiizbe , es a soré/ryek küzbe , es eróltessed be jôniek, hogy teljék be en

/if/zfim. Valyon lijabb korra imitatnak é? a' Sajószentpétcri iromány e' vég

sorai : E% mi végezésonknelí emlékezett're es eróssegere, attuh úgymond ez mi

lerelötiket egész varos akaratjábol, az mi nagy pecsétünkvel meg erósséjtvén.

De nem kevésstí neveli ez iromány hitelességét a' papiros durvasága,

"s яя azon láthatd himezct, mellynek hív hasonmását adtam. Nem sok figycl-

münk volt cddig a' papirosokra is, így az irántok keletkezó kérdcsekben ba

jos mi bizonyost határozni. A' Sajószentpéteri iromány papirosán megjelenó

Jíét fél hold között felemelt kereszthez legjobban vct az itt lemásolt hímzet,

mclly néhai Pelsáczi Imre özvegye által ugyan azonSzentpéter városa, akkor

Cívítas, lakosinak 1452ben adatott szabadítéklevél papirosán látszik , 's egy

fcl hold felett felemelt keresztet ábrázol, mikhczhasonlót en, sem Szalay

Agoston gazdag oklevél gyüjteményeben , sem más több, általain azota szem-

ügyre vett okleveleken nem találtam.

Megemlítvén v^gre azt, hogy a' töbs/ör felhívott Tiszaladányi ha-

tárlevt5!, inelly úgy látszik csak fogalom tervr, mar szinte összehajtott egész

ívre van írva, 's Isó Mátyás király egy decrctumának (év számát fel nem

jegyeztem) terve hasonló alakban tfriztetik a* Bárczay nemzetség gazdag le-

%'éltárában, azon megjegyzéssel rckesztcm be észrcvételeimct, hogy en a'

felhozandd erdsb ellenokoknak mindcn esetre hódolok.

Jászay Pal.

 

Já.szay Palla), megngyezc's atan, gzerkesztó, még koretkezó t!rínté*eket csatolja ide.

Mik itten ? sxámtól nyelvtôl is megválva, 1403ban kelhetéshe7. , erósithetó jogyek.

1. Szentpéter benne, varos. 2. Emli't gyrát. 3. S/erem, Somogy borai 14()3ban ma'r hire-

eek. 4. Bor arulhaiás kisassxony naptól üzentinárton napig. 5. Serró!, s/.ií. (i. Haroni

garas , ;i/a/. : mostani bal pen/..

1. Snjós/.entpeternek az 1387b. megkorona'/.tatoft 's ra'rasokat emelt Sigmond k¡-

i.ílv ada s/.abadi'tékot , iriikent ezen Í425b. Diúsgy6rott költ okiratból, kitetszik. ,,Nos

Alathias de Palovitz ) Judex Curiae Domini Sigiemnndi Regis inter cacteros honores Castellanas Ca-

stri Diósgj-úr quod queniadmodum aliai Universitas civium in Oppido Szentpéter, . . Sigismundo Re

gí querulose proposuernnt quo modo ipsi tributa • • in locis alias exigí solitis solverent , ab nniversi<i-

que mercatoribus cum eomm mercinioniís ac alterius cujusvíg status ... in dicta Szentpéter resident!-

1) Ldsd ал 1627bcl¡ , szónyi békérúl irt értekezésemet. Tadom. tár 1838. IVd. küt. 168—274. lap.

2) Kovachichnál Maiheus de Paloch, Mathia de Palúcz Suppl, ai VtHig. T. I. p. 298. 340.
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bus ..in .. Ilungariae divertenlibus ronh'niis exigèrent ... liberlatihus ip»orum per antelatam regiam

чч run. MI-HI гопсеэмя поп obstan! ¡bus ••• \o» ipsius Regis mandato ... obedire rugientes ... libértales

seu Jura eorum Civiuni per ipso.s nobis literutorie exhibita visis ipsis jnribus ipsoruni civiuin in ]>ri-

ilinum reductis nulluin tribulum .. in loéis duntaxat tributa regalia exigí solitis signanter ad Castrant

Dióegyór praedictum spectuiit a modo, dcinceps unice exigi .. farere anhelent decrevinms .. Panasz-

ra keriilesig sokezor kellett a' szcntpeteri magyar kereskedóknek adora, va'inra kcnysze-

ii (ci n i с k 's eppen orsza'g hataraig elszelledesük' gy.oka'sba jöHe hosszasabb iddt kivánt, 's

e/. , es a* prisliiium szó, a/i mutatja , hogy szabadi'tc'kuk Sigmondtiil, ennél fogva meg a'

i-úrot nevezet, mezo va'ros helyett, mes; 1403 elúlt kcllietc. Л/ 1-lOSb. lid. czikk. pcdig

a' kcreskedûknck a'rujok oda vihcté^e felûl hova nekik tets/.ik 's azok iránt rendclkezhe-

(éseikról is, csak шн'г nyilián clélib megkezdett kezelest erüsi'te nieg. — 14161. Htinyadi

János korma'nyzó ada sok»dalnii kivdltsngot Szeot Miklós es Gergcly pájia napjaira 's azu-

kat megeló/.okre kovetókre Sajós/.entpeter oppiílumltan kereskedés terjesztése végett Palóczi

Lás/ló or.S7.a'gbirája esede/ftérfc , ki akkor a/.t birá. 1505b. Ula'szlótól kapolt Palóczi Mihál

kir. fo[>oharnok , es fivcre Anfal, s/abadúckot ') arról, hogy Sajós/.entpéter városuk (oppi

dum) polgiirai 's ininden lakosai nienttek legyenek ; a .solutione quorumlibet tributorum et telo-

nioruin ac etianí deciniarum tañí rrgalimn quam aliorum ... de quibuscunque mercibus animalibus ac

rébus et bonis eorum venalibus stb. nipgint igen élénkké left kalmar inozgalomra mutât.

2. \' iniincheni codexben 1437—140Г», Ma'té evangelionia 25d. fejey.etoben tale/ilum ,

\an ugyan girának mondva 'e 2()dikban denarius diitrttits esti pénznek, de Verbûczi har

inas könyve l rcszének 133 c/.i'in/.etébôl , ezt: In aestiinatione namque coiiiinuni una

tsessio jobagionalis populóte, pro una IM a rea sen ad unani Marcaui quatuor florónos fa-

cientem, i'gy fordilotta 1565. Veres Bala's: Mert kewz bcwchyel eg^ iobhagy ewles

kyben ember lakik egy gyrara ky negy foryntnt te¿en , bewchewlletyk. 'S e' hárnias

künyvnek 1571, 1G11 , 1632, 1643, I60sbeli magyarul kiadasaiban is gira talaltatik. A*

marca s/.ónak azonban , inelly mar Sz. I-lvan l()3Gbeli oklevelében a) eléfurdul, 1403nál

meg sokkal régibben kellett a' magyar riltal giranl vétetni.

3. Szerem es Somogy bora mar 1403nál régibb hirü volt 's i'gy Horsodé. 124()ben irá

(¡ergely papa, Abbali et Co/ivr/tt/ti Siuiigicnsi Ord, S. Beaedicíi e/.t „provenientis de vineis

norau plantationis «itis iuxta rillaní Kng in terra capelle restre ... Qiiinqueecrlesien.sis dioeces. 1308ból

van a' Kaposmérei Mérey nemzetség levéltárában cserelevel Csega helységhez tartozott szó-

lüról , mellyre Ifi márkát fizettek feliil. Csega mai neve: Csököly, fckszik Kaposvár , Nagy

Atad es Sziget között. 1490b. költ lid. Ulásxlótól S.nuogy vinegye czunere, tzolo fiirtöt

tarto pánczélos kézzel. Tehat hajdanról kelle lenni a' somogyi bor országszertei hirének,

hogy e' racgye, szôlôvel merjen czimereskedni. 1536 jegyzé fei Olah Miklós (l. Hungaria)

„Pesthum .. . vinis exoticis non Sirimicis modo optimis. . . sed ctiatn ßaroniacis, Somodinis

. . . Celebris , pag, 42—43 oppida Zanto, Lyska vini optimi feracia pag. 50. Tova'bbá : Vino-

rum mrliiis est et nobilius, primum qnod in Sirmio, turn Simigio, ßaronya ... Borsodiengi

. . ."Vjvariensi . . . Comitatibus nascitur pag. 18. A' sokfélét kifiirkészett Sa'ndor István, így

s/nia . \(l. darabja 173.1. lapján: „A* SZERCMI BOR naliuik a' leglu'resebb Bornnk vala."

1) Mind e1 három okirat nalam van maeolatban.

2) L. Katona , T. 1. Ree. Hung. p. 433.
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4. Szeremi vagy somogyi, tehát idegen bornak mikor árnlhatása' kijegyzéséhez ngy

látszik Sajószentpéternek magának voltjoga, mellyet még vagy Sigmond szabaditékában

nyert, vagy fdldesarától. Az I550beli 36d. czikk, bortermd helyen 's colonutnak Szentmi-

hálytól Szentgyörgy napig engede idol, mi, akkor sem ide alkalmazható, ha csak régi

s/.okas mondatott volna is ki e' türvényben. Szentpéter, onbasznához képest intézkedhe»

tett, lakosainak saját bora elfogyott kisasszony napig, 's.legyen szabad, monda, az új

borig, idegen' árulása.

5. Serrel , felsó magyarors/ágon ma'r a' XHId. »zázévben éltek. Albert, jdszói pré-

post 1243ban adott a' ker. sz. Ja'nos jászói szentegyha'/.ához tartozott népnek több szaba-

dítékot, bogy számuk nevekedjék 's a' serado, lagena cereuisiae, mar itt eléj'6 , Abaujban

a1 Borsoddal határosban. L. Fejér codex diplom. Тот. IV. Vol. I. p. 304—6.

6. Harom garassal tartozzek az az mostany hat penzwel — Itt eloszer azt jegyez-

/ük meg , bogy pe'nz alatt ne a' változott értékü реши értessék , noha onnan keriilt e' ne-

vezet, inert Sigrciond, uj denárainak inarkáját 10 pensara határozá, a' mi 400 denárt tett,

hanem e' szátpe'rtz, denárnak vegyük, mert a' dctiarius parvm v. obolus me'g Árpádék i<lejé-

ben, magyarúl kupe'uz, Jillér volt. Másodszor, itten: az az, nem annyit tesz , mintba ugyan

az volna ; három garas vagy bat pénz, mivel i'gy két pénzbôl állott volna egy garas. Peazicel

szót olvasnunk kell ott, penzüel pénzüvel-nek, 's látjuk a' hat pénzü vagy bat pénzbôl állott

garast, 's három garas nein hat, hanem tizennyolcz pénzt teszen. De ha palóczosan pénzvel

olvastatik is, annyi les/, mint,garassát hat pénzvel vetvén. Az 1351beli 4d. czikkben látjuk

„Lucram сатегае prout tempore Caroli régis bung, genitoris charissimi,... de quolibet in

tegro fundo Curiae tres grossi golvebantur, sic et nunc cndendis (quorum grossorum vaus

tex acuarios Camerae nostrae in valore et quantitate sex latorum viennensium valeat . . .)

persolvatur. Sigmond király 100 denárral tétetett ugyan egy forintot, 10-zel tehát tcibbel

mintsem 1-so Lajosé volt, u. m. 50 mai krajczárból állóvá rendelte 45-ból , de hogy gara-

rasát 6 denárnál több vagy kevesbbre változtatta volna, Schonvisner arról nem szóTs részem-

rôl , niásutt sem találtam rea okiratot , tudakozásim között sem tanulám meg máeképen •).

I-só Mátyásnak ellenben 5 denárból állott garasát kiirá Schonvisner. Hanem, mi szökken

ki, ? épen ebból, vigyázván arra , hogy „hat pénzwel" elôtt motta/ti, szó all. Kik ez ira-

tot 1503ból lévonek mondogatnák, 5-nek nézve 4-ese't (az általam ugyan 4-nek tartottat),

nem azt vethetnék-e? Ulászló idejében a' garas, megint 6 pénzü Ion, talán az 14'JSban

5'2d. czikk. vége szerint, hol azonban csak hat denár emlitetik, 's a' Mátyás ó'tdséból tör-

tént változás miatt áll: nmslu/ii. E' szó igen is ujabbi pénzfolyamot mutathat, miként az

1557beli 14d. czikkely szerint meg az országgyülés olly nagy garast réndele, mellyben 8

denár legyen, kis garast pedig 4 denárból állót, de, mottani s/.óval élhete Sajószentpétcr

lígy, miként ma rendszerint folyó pénz mondatik. E* pont bóvebb vitatását azonban régi

pénzbuvárok belétanultságára hagyom, a' többi eléggé védheti 1403b. kelhetését, 'я bizo-

nyi'thatják még e' kovetkez6k is, a) Hclye a* pecsétnek bol ez lemállott, ¿znek szine, ki»

maradványán balról a' vinsz, fakó-sárga. 'S e' szín, városoknál is, XIII., XIV., XV-dik

1) Weszerle, prof, a1 pesti ni. k. egyeteranél, ki Schonvisnernek sok hé*agát potóla, elcbb bala meg»

minteem barátságos igérétét betülthetd. Hátrahagyott kéziratához nem juthattam.

VEGYES И. И. IRATOK. 45
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я/ázévi. L. Schwartner, introd. in artem diplom. Pest i ni 1790. pag. 128. §. 117. Nagysaga-

nak köre egyébiránt, würtembergi 1824>beli 2 forintosé. /') Perus Agoston (/. ilt a' 12. 134.

lapon) ISISban a' szentimrei bor iczéjét 8 donaron adta, Nagy János pedig a' kerti bor

iczéjét 4 donaron, tehát sajószentpéteri bort, inelly, egybeálh'tathatott somogyival s/.ere-

mívd, nem mértek volna 1500 elején csak 4 denáron. cz) Azon 1-os, melly Mabillonnál ,

De re diplomática , ed. 3-tia. Neapoli 1789. T. /. libr. V. pag. 389. a' XVd. tablón mint

XIV es XVd. százévbeli arab számalakok kdzütt all, nil van rándi'táeu, minó e' mienk,

min a' bin en venni talált ténta elbugygyant. </ ¡ Az indus vagy arab számmal némethonban

élésre m;/,vc Schó'neinann ezt mondja : sie verlieren sich nur im 14-ten Jahrhundert in die

Urkunden, mehr erblickt man sie hin und wieder im 15-ten, 's ez nálunk lebet peída 1403-

ból. S6t, e) ha Schonvisner a" Nagyrôcze harangja'n találtató -J- 706 arabos évszámot még

1206 helyett is inkább 1506nak hajlott hinni okainál fugva '), Pécsett Sz. Péter scentegy-

há/.a fóoltárán arab szám mar 1303-at jelenlóen áll -'). f) 4-es sza'm arab alakai, a' niíin-

cheni codexben vagy 1466beli tatrosi inásolatban , Maté, Mark 's Lukácsnál jónek ele. g)

Ugyan e' müncheni 's a' bécsi codexben a' mai ly, ó, gy, ugy áll Г, ew, g-vel ez ira-

tunkban; o is van ugyan itt, de valamint a' XVd. százévbeli p-nk, 1558ben Chiapy l'ufro-

lina holmije o'sszeirásában (/. itt a' 148— 149</. lapon) J)> C\ 1570ból pedig Alagy György-

néében p, ó i ugy foroghatott mar 1403ban fenn o irása.

1446.

HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓI ESKÜJE,

inu'r 1342—1382 közdtt vagy sokkal elëbb is megvolt szabványról alkalmazva.

Ez sem áll bat itt egyenesen 144fíben törtent iratííról , mert azt sem tudjuk, meg

van-e még az valahol. Né^yíéle ma'solatból (os/.ein ide: 1. A' mint Kováchich Márton kiadta,

Stippi. ad Vettigia Comitior. Budae 1800. T. ILpag.'í'l, hihetoen kéziratgyüjteményébat

Nádasdi Tamas nádornak, ki 1562b. hala meg, 'я igy б massât 10—20 évvel is elébb nyer-

heté, sot in.ír 1526 körül, midón a' tanult lelkes ifjú lid. Lujos titkára lett 's a' kir. udv.

cancellaria iratok ke/.ében foroghattak. — 2. Kollár Adám régi kéziratgyûjteményébôl ,

1564-en innenrôl, mellyet Gévay Antal, csász. konyvtári alur 's m. akadeiniai levelezâ tag

a' bécsi csász. kir. titkos levéltárban megvizsgálgatott, 's ez eskünek massât vette es a'

„Todománytár" számára hivatalosan megkiildé, mellynek lS34beli Hd. kötete 231 d. lapján ,

némelly hisztóriai 's lileraturai elórebocsátással Luczenbacher János rendes tag közlötte

legelô.s/.ег, azután pedig onnan, Horvát Istvan a' Tudományos Gyûjt. 1835beli Vd. kötete

89d. lapjára nyomatá, ismét egykét hisztóriai megérintéssel. — 3. Ugy, miként Kováchich

M. Vettigia Comitiornm 1790. a' 629 lapon, tisztelt lelkü öreg Ráday Gcdeon gróf kézirat-

gyiíjteményébol kiadta. — 4. Miként másolatát a' nagy alapi'tó Széchényi Ferencz gróf kéz-

ira t gyújteményében kaptam, mellyben magam ikerestem fel 1839b. Juliusban.

1) L. Ungrisches Magazin. Pressburg 1787. IV. Band. 2. Stuck. S. 224—236.

2) L. Koller, Prolegomena in hiit. episc. quinqueeccles. 1804. p. 147. Tab. I. igf : l S3 SO S3.



355

1 . Na dasdi. 2. КоШг.

Isthen teged se- Isten Theged wgy

gellien , Bodog Az- segellyen Bodogh

zony neked Irgal- Azzorí Neked Ir-

mat wgy nyeryen , galmath wgv nyer

istennt'k mindzen- yen, Istennek mynrl

ti erettcd wgy cha- ZenthV eretted wgy

wagyak, Istcn zent thamagyanak , Is

teste te wegh na- tennek zenth Test-

podón ydwesse- he the wegh Napo-

gedre wgy meltol- don Idwossegedre

liek, fewld teteme- wgy meltholyek ,

det wgy fogadya. fewld Thetheme-

питч harmad na- deth wgy fogadya,

pon wgi ky ne wes- onath harmadna-

se , magol magod pon wgy ky ne wes-

wgy nc zakadyon, se , magol magod

Itelet napyan isten- wgy ne zakadyon ,

nek ew Zenth Zy- Iteleth napyan Is-

neth wgi lathassd, tennek ew zenth

Ewrek pokolba Zyneth wgy lathas-

wgi ne temettessel, sad, Ewrewk Po

hogy az Zerzest cz kolba wrgyne The-

Rcgistromba , kyl metthessel, hogy az

ez Orzag Zerzese- Zerzcsth ez Regi-

re megh irattanak stromba kith ez

wolna azt cresscn , orzagh Zerzesere

es tekelletessegel megh Irtanak wol-

mynd megh tartod, na, azt EwrPssen

srniyt ellene nom es Thewkelletes-

tez, sein tetecz. segel mynd megh

Tartod , semmy'th

ellene nem Theez

eem Thethetz.

3. Rádai.

Iften teged ugy

fegellyen, Boldogh

Azzon neked irgal-

math ugy nyeryen,

Iftennek minden

Zeníhy eretted ugy

imaggianak, Iften-

nek zent theste the

vegh napodon eud-

voflegedre ugy mel-

tollyek, feold tete-

medet ugy fogad-

gyabe onneith har

mad napon ugy

ki nevefle , magrol

maghod ugy ne Za-

kadgion Itelet nap-

jiiii Iftenek со Zent

Zyneth ugy lathasd

eoreok Fokolban

ugy ne temetteffel,

hogy ez Zerzeftez

regiftrombau , kith

az orzág Zerzfere

megh irattanak vol-

na , azt eroflen

es teokelletelTeggel

mynd megh tar

tod femmyth elle

ne nem tez fern te-

tetz.

4. Szécliényi.

Isten teged ugy

segellyen, Boldog

Aszszony neked ir-

galmat ugy nyer-

jen, Istennek min

den Szentei érted

ugy imadgyanak ,

Istennek Szent tes

te vég napodon

üdvefségedre ugy,

ml t tollyeh , fold

tetemedet ugy fo-

gadgya be, onnét

harmad napon ugy

ki ne vefse maguí

magod ugy ne sza-

kadjon Itelet Nap-

jan Istennek o

Szent Szinët ugy

lathasd örök po-

kolban ugy ne te-

mettefsél hogy ez

Szerzetes regi-

stromban kit az

Ország szerzésére

mcg irattanak vol-

na azt ero fsen

es tokélletefséggel

mind meg tartod,

seinit ellene nem

tesz semtetef].

A' Nádasdi-példányban , imádjiík helyett: chawagyak, vagy a' régi masólo bot-

lása vagy nyomtatáaé. Kovachich tisztelt hamvu barátom, illyesmit betúrol betdre szokott

leirni. Eicrek, eressen, tekcllelexsegel pedig : ora'k, erosen , tó'kellelesseggel , helyett, a'

régi másolót e-/i'i tájról voltnak ínula!ja. Továbbá: megh iruttanak is téveeztett belécsnsz*

tatas , irtanak helyett.

Hihetóen Nádasdi - példánynak c/.l azért lehet ncve/.iñ, mivel Kovachich, 43dik

lapján, Hollar, Széchényi 'я Nádasdi Tamas kéziratgyújteményét említi, 'n Kollare,

Széchényié ettâl cltít.

45 *
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A* Kollár-példány meg ezen s/.ôbnn: thamagyanak, hibás; imndjanak v. imadgya-

nak liclyctt, mort a' „temetesi beszédben is: uimaggonoc erette" van. L. R. m, nyelceml.

IsS /.••/'/. ">f/. lap; az Is6 Lajos idejebeli rendori esküttszék szabványában nein külöaben с/

rill: te erted vgy imadgyanac, 's ее egkü' deák fordi'táiában : pro te intercédant, hasonlóan

imádásra, nem, támadásra mutât. Horvát István, mind e' mellett, az ó „olvasásában" meg

tarta: támagya/iak , 's nem monda egyéb észrevételt, hanem a/.i , hogy ,,a' mennyire O

nyelvünk régiségeihez valamit azt ért, ez a' kiadás hivebb a* tó'bbinél." Igen ig, még

hasonlóan 1446b. korülbeliség jellemei benne: bodog azzoñ, mynd zenthy, mel-

thollyek, (igére nézve, de h betúvel mar nem az) fogadya (be nélkül), ó hangzónak ew-

vel ir.ís:i, onnat, hanem ez utóbbitól megválva Nádasdi-példányunk, is régi leiratást érez-

ii'i. Yélemënyem szerint, Kollare azért látszhattk , inkább a' magyar kir. udv. cancella.

liaban volt példányról kozelebb vettnek, vagy hívcbb in;ísoltasunak , mivel abban 6-zo

es é-zó kozép hangejtés divatozott inkább, miként ahhoz néha'ny mutatványt a',,Temetési

beszédhez" irt értekezésembe a' LXYIIId. I. elólegcgen tettem, 's itt e' II. kötet 19—22d.

lapjain , a' magyar udvari stylussal költ három irat áll/tja elûnkbe-

A* Rádai-példányban: mindert Zenthy, feold, eoreok, ¡rasa mar XYIId. száze'v-

beliség.

A' Széchényi-példa'ny pedig épen ez elûtt csak 30—40 éVi mód. Osszehasonlító ,

mindenik lemáeolójának látni fogja, valtoztata'sait, mik közdtt azonban: imaggianak, imad-

gyanak s/ii, nem dnkéjüse'g. A' két utóbbinak fclirata i'gy all: Articuli cum juramento ten-

pore olim Joannis de Zapolya IVayvodae in civitate Pcttienñ per Pradales et Barattes in

congregatioae generatt editi anno Domini 1526, 's ekkënt adta ki gr. Batthyani Igna'cz

is; Leges ecclet. T. Lp. 604 még elébb Kovachichnál; azon elójegyzettel , hogy egyház

es orszrfgnagyok ennek letételével kötek magokat akkor szerzett czikkeik megtartására ,

mit Kovachich botlasul tuze ki 631 d. lapja'n. Mert, szol, az ezen eskü ala irt czikkek

egyenesen a' Hunyadi János idejebeliek, mellyek elott a' törvenykönyvben levó ezen szer-

kesztói észreadás : juramentum initia gubernatiom's Joannis Hunyadi in congregalione gene-

rali regtti conceptum e vnlgari in lutinnm translatant, azt, sem egyenesen Hunyadi eskü-

jének, de a* Nagyokéinak gern niondja." Heiyen kivül Tolna részeinról itt az 152Gb. Fes

ten , Zrfpolyai ugyében gyülés nem voltára nézve Kovachich okait kiszednem , vagy mind

addig tovább nem dolgoznom, mig Za'polyai név ide tételét en is kétségen kíil Hunyadié

helyett, leirói tévedésnek nein állítanám. Csak ,-i/f kell nekem itt elsuhanni nem enged-

nem. I. Miként ezen eskii, e* szavak kezdeteig: hogy az Zerzesth, néhány elrakaat

kivéve, ugyan az, melly felcbb a' 336d. lapon 1342—1382 kdzdttral mint nyomozó eskûtt-

szék tagjaié ail, mirôl nem szola Kovachich, 's Luczenbacher es Horvát István sem. —

II. Hogy tehát ezen szabvany még hajdanibb idubôl , átaljános volt 's ая elején allô ki-

fejezések mar Isó Bêla lOGlbeli korona'zati eskiijében meglehettek, mert ennek latinul nem

tudását nyilván beszéli Turóczi ') ; cskiinni , Salanion eilen kelletése pedig inajd kétségte-

len г) ; meglehete ncmelly mondéka hasonlóan az ors/.aggyulësi Rendek hódolatesküjében ,

1) Scriptores rerum hangar. Cura Schwandtneri , Vimlob. 1766. p. 138.

2) M. t. târsasag érkonyyei III. kôtet. Ceech értekeiéee 2l2dik. lap.
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kik az Arpádhozi húség esküje oía egészen a' habsburgi há/búl választásokig magyarúl

hango/.taták azt, miként e' két nyom bizonyi'tja is, «) Is6 Károly latin esküjét nemzeti

nyelven is elkelle mondan! a' Rendek elôtt hogy megértsék '). ¿) Iso Ferdinandhoz még

igen sok orsza'gnagy magyarúl esküdött: /. itt a' 17. lapon. — III. Utolsó ezen szava:

teletœ erósi'ti e' hitszabványnak csak kira'ly , csak annak hatalmával felruházott által leté-

tethetesét, Rendeket e' befejezés nem illethetett, 's ezt Batthyáni nem veve észre. — IV,

Azon hitszabvány, mellyet a* Rendek, Hunyadi kormányzásai 'g végzeményeik megtartására

elinondottak, más kifejezésü volt a' végén, mert, hogy nagyja 's apróbbja tígy hiteltetett

meg valamint 6k Hunyadit irtózatosan lekoték, kitetszik czikkeik 5dike cléadásából ,

mellyeket Kovachich bóvebben bocsáta ki 2), mintsem a Corpus juris-Ъап állanak, u. m.

qtiibtts . . . articitlis . . . inventif et confectis , ad co/tteittaque eorundem observa/ida tuigulis

singiilaríter tarn scilicet majoribus qnam minorUna in forma ad haec ordinata juratis unanimi

voto ... nos elegerittt ... cumque qaamvit inviti juramento tarnen, modo, quo supra praeslito

adítrícti effugere non vaientes. — V. Ezen esküszabvány átaljános létét 's esetenként al-

kalmazását leljük azon emlékiratban is, molly szerint Hunyadi János, Gara László nádor,

Ujlaki Miklós erdélyi vajda 's többen, esküvel szovetkezének 1450b. Buda'n feria IV. pró

xima post festitm BB. Viti et Modetti MM. különös barátságra 's egyma's védelmére, inert

ezt abban, nyilván idëzik e' szavak: Corporale jnramentum praettitimus jnxta formam Шит,

qiiae alias гн coagregatiotte generali pestiensi facía et confecta fuerat 3) 'stb. Minél fogva,

•11 y on szabásu, vagy legalább kétségen kül hasonlóan magyarúl volt azon eskü is, mellyel

Hunyadi Janos es Fongrácz család magokat 's utódaikat viszont-s/.eretetre, védelemre,

egyma'st erovel javaikkal segitésre koték le, 's mcllyct Hunyadi Ja'nos hala'la uta'n, özve-

gye, Szila'gyi Ersehet 's ennek fivére Mihály isméieltek *). Hitre fogadast einli't 153í)b6l

's 1540bôl itt a' 32, 37. lapon, Majla't Istvan magyar nyelvü szovetkezete is, e' hitszabvány

sem vala tehát latinul, pedig nem ettôl eltérve, banem a' régibb idoból leszállt szokás

nyomán.

'S ezeket, és/.be fogadva, kiesik sarjából Ratona' megjegyzése Hist. crit. Тот.

VI. Ord. XIII. pag. 477. Pestini 1790, hol 475d. lapjára csupán a' latín erótelen fordi'tást

sornzá a' Corpus jurisból ! hogy Hunyadi , csak azért eskettetett volna fel a' haza nyelve'n,

mert Galeotus Martius tamísága szerint lalinae linguae expcrs volt, melly okot Luczen-

bacher is elégnck tarta, minél világosbra Horvát István sem iépett, ki a' mindennek К ¡mil

's hol létére nemesen intett Kovachich után, ennek idézése nélkiil, erinti az I450b. Budán,

feria IV. próxima post festum BB. Viti et Modesti MM. költ 's ezen cskure hivatkozó em-

lékiratot, ki, ez eskünek a' Tudománytárban Luc/, en bâcher által kozlése megemli'té-

sét a' hisztóriai lelkiesméret megse'rtésével , egészen elmellúzi, noha e' ko'zló, Horva'tot

mint 1 si filien, ez eskiit 1446beli gyouyo'rü nyelvmaradvány-nñk nevezettet hozza ele, ámbar,

láttuk, iiagyobb része mar az 1342—1382 közöttiben eléfordul.

I Korachich, Vestigia Comitior. pag. 173. = 2) Vestigia Comit. p. 256. — 3) Supplem. ad restig.

Com. Tom. 11. p. 44. — 4) Scriptores rer. hungar. veteres , ac genuini , Car.« J. G. Schwamltner

Tom. 11. 1746. Rêvai Péternek „de Monarchia et S. Corona Regni H. itt alió munkájatmn 670—671

Okosabban tette volna Rêvai , hu magyar szabványát tesxi ki ezeo s/u» ctsrg eikuoek , mintaem

latinul elého/.nia tartalmatl
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De Szilágyi Miluíly mint kormányzó is magyRrúI eskñddtt I4á8ban, pedig nom

acért, mivel б rola nines feljegyezve , hogy latitiae expert lett volna, valamint magyarúl

inonda azon ékes beszédet, a' .Mítyás választására tüzelttet, mellyet Ranzanus Péter XXIX.

Index-ébea deákul ád ele, neinzeti nyelvea harsanttáimk megjegyzése nélkül. Torténet-

visgáló csak úgy vegye a' világot miként volt 's van, 's csak azt higyjük, a* mi inegtor-

ténhetett. Hákos mezején a' sok sok ezer magyar, választandó Khalyt nemzeti jogával.

Hatott volna-e, tömegre, a' megindi'tandóra, deák szó, mellyet e' gyülésnek csupán papjai

's kevés világnagyjai ertének. Cicero Iegzeng5bb kifejezései sem. Hazai szólam gyuj-

ta ott langet Mátyát legye/t kiáltásokra 's esküjét Szilágyinak, mit Turóczi jegyez meg,

H'il. R. 63rf. fejexetében, Szekel' Estvan pedig 215d. es 216d. levelén emlit, t. i. a'

Hunyadi haz ellenein bosszút nem ;íll;¡st fogadót, <•> hihetden a* hozott tdrvényt meg-

tartatót is, nein csak hangban akará hallani a' nemzeti gyülég, banem tisztán érleni

is a' kivívott, féltett orzott lid. endrei alkotvány szelleme raegigére'sét. Es az Ország-

nagyok, követek' eskiije hasonlóan magyarúl tortént. Hogy ne így? midan a' néinet lak osu

városok izáinára e1 szabvrfny iratott: ,¡$><if> und ©ott fyeíffe, unfere Siebe %Wü, unb alie ©ctteô

феШдеп, ЬаЗ wir »on ber 6tabt?î. n>egen feinen anberen Äonig Ijaben wetten, паф enuelen »erben,

ben Ьепфеггп Sffiai;bafîa Matyasch, unb wellen im gefyorfam feçn, unb bienen mit Sîec^t unb worer

trew, aie unfern gn^bigen ^errn, unb bergleidjen bem ©ro^ma^tigen ^errn Zilágyi Míhál an {einer

flat bieroeií unb er ©ubernator ífí. L. Kovachich, Suppl. ad vest. Com. T. II. p. 137. illy felirat-

tal: formula juramenti per от/tes Civitates neo-electo regí praestiti, minél ezen jegyzé-

seink teendók. 1. E* német eskü lehetett akkor Nagyszombat, Bada, Posón, Kassa, Sopron

's a' szepességeik es erdélyi sz;íszok polgárai számára , niert Nagyszombat , Posón, Sopron

jegyzókonyveit ez idoból még valósággal nemetül is irltakul Itítám en is '), Bada városa

tanácsától Kassáchoz 1 nuli'il van fenn német levé!; de csakugyan, 2. azon városoknak,

mellyeket az 1514beli 3d. czikk es Yerb.uv.i elésza'mlál nem mindnyája monda csupán né-

tnetül hódolatesküjét, morí a/. Albert király idejében 1439b. budai orsza'ggyüléskor kilobbant

magyar polgároknak meg niagyart kelle kapniok2), nem különben a' pestleknek, rnert ezek

küzött voltak azon virgoncz vérü magyar fíiík sziilei , kik, hallvák a' Rákoson Festen to

dolgott választók, vitézek nesze't, ok is dalolák utánkiálták gyermek szokásként a' Szé-

kel Estuan fenntartotta csonkás rimü magyar verset, a' Ma'tyás' k ¡rally á leiten o'rülot3). Es ma

gyar eskü kivántatott a' Székesfejérváriak számára , kikkel Ersébet királyné, fíjacskája

László koronázatakor 1440b. magyarúl beszélt *). 3. Német esküben is, ezek: Vajdaßa

Matyas ) Szilágyi Mi/mi, annak magyarból fordi'talására látszanak mutatni, vagy leg-

alább azt bizonyosan éreztetik, hogy, 4. a' magyarúl beszélés megszokása, a' ncmetre is

elegyítésével hatott.

1) L. Utazási jelentéaemet az Kvkiiiivvi'K Illdik kütetében. Sopron városa jegj'zókonyre kezdetik

1304ben nemetül '» <gy folyt 1590nig. Bzen innen latinul ёя nemetül. Lcgujabb idóhen pedig, mi-

ki'-nt 1837b. October 24—26dikán ottan dolgnztomkor megtudám, csak Diagyarúl 'e így is irják

ala magok, az ülésben jeleii volt tanácsbeliek. 1836 ótaftminden polgárjoglevél is, nyomtatva ,

magyarúl adatik ki.

2) Buda númetségét 'a raagyarságát lásd kovetkezó II 1.1. kotetben, az 1583 — 1509 kü/.utli lerélról

szólú jegyzeteknél.

3) L. Chronica ez vilagnac yeles dolgairol . . . Côncxon 1558. Cracoba Niomtatot MDLIX. 215—

216. level.

4) L. Tudománytár, 1834. 1.235—236.
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Szabadna okulnunk iígy hiszem, mar e' termeszetes fejleraeny szerint, de ki meg ia

ráxná fejët, juttassa eszëbe, hogy magyar iratVér Andrásfól nem 1473ból hanem mëg 1423-

liol van fenn, es figyeljcn ezen idôkôrbeli magyariü irás pcldúját mutató e' záloglevélkére.

i 4 5 2-boi.

En belkcny petter addom En mymdeneknek twttara kyknek Illyk En az En

Jo3agomat 33 ky En byrttoko allât \vagyon 333 fomboron , Myndë" Ьозза tar-

tO33owal wettern salogon 3ckel gergelnek, harom foryntba Esernegy 333 Et-

wenket Estedwbe' wy'skerest пор wtta Avalo waiïarnappon kwlt ЕЗ lewel

£31 En addom аз En pechettenek Erwífege ala ЕЗ dorlognak megtataflaraSSSSS

annak felette atta odda En magamat hogha mV dolgon IVysen gondomat wyf-

felye. (Р. Ы.)

L. Nachlese auf dem Felde der ungarischen und siebenbürgischen Geschichte nach autAett-

titche» bis jetzt ntibekanitien oder unbenutzten Quellen und Urkunden , bearbeitet von A. K".

Kronstadt, 1840. 1. 55 — 56. Köre Festen iratott hasonmrfssát ennek, az Iró 2d. 's

3d. füzete'vel ige'ré adni gróf KemenyJozsef m. akademiai lev. tag gyújteme'nyéból ; ve-

Icm azonban, e' nagy érdekü értekezésnek epen ez i'ven dolgoztomkor Martins végén 1840.

megolvasdsa uia'u tustént irott levelemre Aprilis 12dikérôl költ válaszában a' hasonmásból

egy példa'nyt olly becsea nyiltsrfggal közle, minövel ó az eredetit gr. Keménytól iiyrrc 's en

a' fennebbi szöveget mar e' haaonmásról nyomaitam le , mivel ehhez képest a' NacMese-ben

lëvô , uilili helyén sajtóvétségü. Arab s/.áiu itt vitályt nem fakaszt, mivel az év betukkel

kiirva ; ó szamatu pcdig benne: az kyen = a' ki en, wettern zalogon, _ vetettem, raind

szótag-ugratás hajdanban gyakran eléjo; zálogon áll Drágffy János 1520beli leveleben itt a>

30d. lapon, igy: wethethem zalagon; Adam helyett addom van 1549beli erdélyi levélben

Galaczi Estwannétol, mellyet az akademiához épen gr. Kemény kiilde. L. késobbi kutetben

8</. lapon. 'S hajdanságot mutât a' szasz sonibori joszagnak ha még olly csekély volt is,

csak három forintban elza'logi'taga , noha Belke'nyrôl Székely Gergelynek még gondoekodni

kellett. Szász Sombor van Doboka vmegyében.

I486.

A' 4dik laphoz. Albert apát levelkéje. Im itt az egész:

Edes Testverem, Koszonom a M Nestienek keldek zent Erekliet. la-

nos Vronk a nagi giori prepostual Budan meg meg lez, minden agfagtok meg

meg lez. Iften veltek. Tichon. Zent pal napian i-tf/aka I486. Albert Apatur.

Alig van értelme. A' tihanyi aptifurnak nyilva'n valamitkülde Murainarosbol test-

vére 's azt kdszoni, — es azért 6, a'pap, ereklyét küld Nestitnek '), ki talán az édee

1) Neste vagy Annos = Anastasia. L. Sándor István. Sokftile XHd, darab, 243 1. A' miincheni codez

elütti kalendáriom azonban Agneit irá Annos-nak.
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test VIT felesege volt. Ki ас a* János urunk? kinck Huillín kell vala találkozni a' nagygyóri

prepoKttal, hogy az édes testvér eg felesege aggságát igazán megsziintesse * inert itt rigy

latszik, ¡Miii-iclvr van meg, mi által nyelvünkben apróig éreztetés, vagy, nagy-nagy eró-

sitmény lesz, iniként Erdelyben ina is divik: mittdji'trt-mindjart oda ment, 's közönseges

még: felfelkölt, le letzállt, el eltñttt ; a' mi egészen keleties, mert a' toroknél , két mel-

lékszónak ismetle.se hasonlóan nyoraatosbsagot jelent illyenekben : kara-kara = fekete-

fekete, jiiksek júksek daglar — magas-magas hegyek, derin derin zajlar — mély-mély

folyók. Ha pedig: ítme't ujra helyett aliña meg meg dunrfntuliasan, akkor az értelem hit-

juk, más lenne, hanem az inkább csak az elsóre volna alkahnazható. Ki nein akarván ig

¡mi Albert apát, testvére baját, a/.ért niivcl tudta elértetését, es annal fogva illy kevet*

beszédü, e' level itt még is csak toredék, a' tobhinek el kelle kopni , kiszakadozni mar

eredetijében , inellybôl Dr. Weszprémi István kozlotte fennlétét 1781 b. megjelent e* с /.muí

munkajabun legelószer: Succincta medicorum Huttgariae et Transilvuniae biographia. Cen

turia altera. Pan poiterior. Vietmae, a' 197—198d. lapjaira tett hosszú jegyzetei ku/.ött,

mellyekben elébb máa régi magyar nyelviiiaradvdnyokra ereszkedék ki. Irá e* felol ottan

ezt: Vnum praeterea Kpistolium Seculo XV. scriptum inter instrumenta littcraria nobilissimae cujus-

dam familiae buiatis in hunc usque diem apud nos ßdeliler conservatum meiuorabo novissime, quod

Albertus Abbas S. Aniani Episcopi et Confessons de Tihan an. 1486 in Comitatum Marmarosiensem

ad Literatum Valentinum K— fratrem rterinum dederat , quia illud breue est , exproiuaiu integrum.

'¡S itt kiiM'tkc/ik , a' mi mar, fenn тап.

Ennyiért is köszönetecske ugyan a' sok érdekest összegyüjlött debreczeni orvoa

Weszprimi' hamvara, inert e' kis peída legalább iiiegint ahhoz csillám,hogy 1400 es 1500 kö-

zött is csak irt nénielly vérniesebb magyar pap, latinban járatlan rokoninak egyszer masszor

tudósitást anyja nyelvén Lj , ¿я világiak között a* többfele nevü lígy nevezett Deúkek ha-

sonliit mívelének, de kedvesebben olvasnók, ha Veszpremi egyuttal a' K... val kezdódó

Bálint deáknak vczeték nevét egyenesen kiirta volna, ha tuda; vagy megnevezi a' levél-

két birt családot. Ugy, utána lehetne látni ennek maradékánál 's meghányni, ha tübb efféle

nincs-e még nála, de sorba v en u i Debreczen es Máramarosnak K.... betüü lakosit vagy

avult iratokat fenntartott családait ki fogja? Pedig azt is kellene még bóvebben értenünk

e* maradványka felól, ha száma arabbal van-e vagy rómaival? ha betúinek bélyege szeg-

letes gót-e? ollyan német folyóirásbeli-e mar a' XVd. százévben, minût XVIbeli magyar

irataink mutatnak, ha betürúl betüre irta-e le Veszprémi 's az irásmód változtatása nélkül ?

Mert mind eifélék osszeállitgatásaiból kell valahára , az egyenesen csak magyar oklevél-

tan rendszerének ele világolni. Azt az egyet bizonyosan tudjuk, hogy Yeszpréininél Iév6:

zent, lez , eredetileg i'gy iratott: 3»ent> 'eá-

Illy ferdeséggel titkolódzott Weszprémi, Erdosinek magyar deák graiumatikája

körül is, miként Kazinczy beszéli, Magyar Re'gite'gek e'tRitkatágok, Petten 1808. Olvasójá-

hoz exaltaban, a' Vid. lapon, azt emlitve, hogy Erdósi grammatikáját mar elveszettnek

hívék nyomtatványaiban a' tudósok. „Annál nagyobbvolt tehát, mondja, urürauk , midan Dr.

Weszprémi István Debreczenben , ait a' jelentést teyé, ax 1792<fi¿t ujtáglevelekben e» azulan a'

i) Vardai letvánnak , Ferrarábdl 1450Ъ. anyjához, akkori pedant fítogtatáinál fogra Utinul irt levr-

l, mellyet gr. Zicbyek leréltárában leltem, máshol.
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ka»»ui muteumban , hogy az urDkre elveszettnek vélt konyv megragyon. De hol vagvon meg, azt

einem niondotta. Gyengeji küzzé tartozott a' nagy embernek, szere felett rettegni dicsóségéért , 'e

ha mit oll i kor mástól тете, nem örömest hagyta tudni, melly kútfoból merítgetett. Itt ezen felyul

kincsének becsét akarta nerelni titkoloil;isav:il."

Végre úgy sugá meg a' tudor v. tudar, Kazinczynak, hogy — a' grammatika —

Sinai Miklosnál — van. Illyen az anliqnariiisi silgas.

Óságbuvárkodás háromféle tücskös fot növeszt. Egyike, valaini még nem ismertre

akad, 's majd ki akarja adni, hogy „nagy névre kapjon" majd, nem akarja, mert „akkor

közze lesz." 'S addig édelgeti magat dugdosásai közben „e£t csak EN tudom" enyhitgeté-

se'vcl, mig Ótet dugják el 's hire kincse dngva marad. Efléle tormába esett féreg, több ér-

dekes nyelvinaradványunkat dughatá el шаг, örökre. Musik, egy feltalálótól hallja, vala-

melly rcjtve inaradott ¡rat hollétét, sot annak kiadott inunkájából tanulja, 's azon hittel

kenegeti magat: ,,azt egy harmadik nein halla, arról egy negyedik nem olvasott, i'gy hat

abban CSAK ö , egyedül ÔSÉGË tudalinas. Pedig tudhatják sokan , mert olvashatják ezázan,

ezeren. Ez talán kész volna szépen meghalatni azonnal a' veleközlot, hogy massai ne kö-

zölhesse, összevasarlani ennek könyve példányait, ha sok pénze volna. Harmadiinak, mu-

tattatik egy ujonnan felfedezett irat, vagy pénz vagy egyéb, 's nem azon csattan ki öröme,

hogy az, hala, inegvan, akárki találta, hanem fíntorodik rea szája, ólálva ólálkodik hu-

nyor szeinmel abban gyanusíthatáüt lelni , 's nem leven» adatokat idéz annak igaz kelete

'e éve eilen, hanem csak a' kesernyés de , de , me'g is, оге/ая, savanyodik ki ajakán 'a e'

de-czését mindenfelé 6nti. MU mondék? netn csak háromféle rendes bogar van e' nemben,

sok apró vonatig furakozik irígysé'g elferdülés ollyan tudós fejébe, ki utszán járttában is

csak uégy fala kozott álmadozik. Yilág által megnyesett, lesurolt 's virgoncz elméjü, ke-

rüli efféle molierei toll 's hogarthi rajz ala es Megyeri fogásu eléállításhoz tartozást. Ki

mil felfedez, azé legyen hire, igen, ki nierheti azt elragadni? nyiltan közre bocsátótól ,

épen hova szebb kebel, ininden hasznos tudalmat örömest ereszt. De dgy sápadva orzeni

apróságot, hogy az imádott hírecske el ne szellengjen! a' lélekre csak molyos iratokról

szállongott penes/,.

Ezen enyelgó kiszesszenég után 's ohajtásom mellett, hogy inkább Jankovich,

Fejér, Czech, Gyurikovich, Kovachich József, Nagy Gábor, Podhraczky éa Jerney buzgó

közre bocsátása szives kozlése legyen kovetve, egy kis hisztóriai iemertetésül ragasztatik

még ide,hogy Katona, Historia crítica Region Hangar, munkájába Veszpréniitól tevé által

e' level toredéket. L. Tomultu IX. Ordine XVI. 1476—1490. Biidae 1793, lap 774. Közbe-

pontozást kälönbözot ada neki egy helyen 's а' megmeg Ic/.-t összeragaszta. Minden kriti-

kája: Quam diversa hodie loquendi gcribendique ratio! De Katona eszében csak érdekes okle-

velei valauak. A' hisztóriai igazra egyébként lélekismérettel vigyázott Katonától ') vette

által az igaznak es természetnek szives embere Yirág Benedek, Magyar Protodiája 22d.

lapjára, tíudán 1820.

1) V-У jellemeci e' mondása tanítványaihoz : Hoc quidem vetitum est erribere, non etiam dicere. L.

Fejér, kalciün t. t. Péczely Jó/.sef iitázására, Századunk 1839. Oct. 17d. 83d. szám. „Nekünk,

teté ide Fejér, szerencséeb idókorban , szabad nem csak kimondanunk , hanem meg is ¡rnunk az

igazat." Ill) fu i ¡i I ú bun a' legszebb idd.

YKGYES R. M. 1RATOK. 4Q
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Es Ilorvai istvan az 1835beli Tudományos Gytíjtemény Vdik kotetének 102dik

lapjára n yoniatta le , hi'ven , idézve Katonat is. „De mino пешек! Ág Levéltárában vagyon az

eredeti Levélke, veti utána , azt sera egyik sem a' másik Tudói Férfiu fol nem jegyezte."

A' csak félig kitakart osvényen Katona , erére nem tuehetett. 'S nem akad ugy

rea scnki, hanemha véletleniil. Vagy raegkaphatjuk valódilag csak úgy, ha olly tagja él

avvagy les/, nzon nobilistima familia-nak , ki e' maradvany becsét érzi. Illyen, bizonyosan

megkiildi meg egykor a' magyar akadémianak épen az eredetit is, meg legala'bb hitelesí-

tett 's leghiVebben levett hasonmássát. 56 éve ngyan mióta 1731b. Veszprémi ezt irá:

in hunc usque diem apud nos íideliter conserrarum, el azonban még talan nein ves/.clt. Ezen :

apud nos által, magát érté-e Weszprémi, vagy Debreczenben náluk fennlarta'sát, nem

bizonyos. Ainugy, az б utódait ¡liesse ex intésecske, melly azért is surgela, inivel eddig

elé, magyar küldött level ennél régibb ¡döbelt nem talallatotr.

1489—1493.

A' 39e?. laphoz. Siralomének Both Júnos veszedelmén.

E' hárma* ri'mek elsó nagy betúiból, láttuk , GREGORI jó. ki. Irójuk nevé fejlenék

tehát e' betükból elé, ha épen meg volna ezen elegia mind addig, mi'g a' név' betm.nieg-

kivánák kinyulását. Az itteni utolsó hármas n'm all a' lap' legalján annyira , hogy oda nj

három sor nein fért volna, 's a' folytatás i'gy, a' kó'vetkezett levelen volt, de az nines meg.

Kérdés mar, ki lehetett e' Gregori/«? Nem valamellyik horvát Grcgoriantzi-e , kiknekfe-

lei koziil, Pal, I550b. lett zágrábi püspokké. Vagy egy mas rsaládbeli, akará nevét lati-

nul kimesterkélni ? Minden esetre , szolgája voll, kitetszik , Bajnai Both János fóurnak,

azon értelemben vévén szolga szót, miként Verbúc/л tripartituma II. 19. czikkéból e' sort:

Antiquitug enim aulae Regiae milites et alii curiales, Teres Balas 1565b. i'gy adá ki ma-

gyarúl : Regenten kedeg, az kyValy f¡olgak , ees egyeb лvdwarbeГyek .... 's tehát miles ,

tervient = szolga , mi a' mai Szolgabiróban is fennvan *). Gregori?« ekként, BothiJános

udvaraban forgott, zászlóaljához tartozott ifjd vitcz, levente, katona, szolga lebetett, mi-

noket hajdani királyaink példajaként a' four is tartolt 's illy nemes ifjak, levélvivók, házi-

dolog elintézûk, csatakísértók voltak. L. lid. Lajas iidvara izeme'lyzete't , Monnm, U/tgri-

ca, ed.Etigel p.iS7—236. '»az llZZbeli Í05d.torve'/iycsuket. tís e' Gregori. . akárki volt, szí-

vébol simn.lt urához, elérzékenyült, midón az, megelégedését jelenté nyájas ra'pillantásában,

zajgott kebele, elvesztésén. Hanem, mellyik Both Jánost ki'séré liât ///y« szolgai hi'v si-

raliu ? Azt nem , itt, ki 152lb. Belgrad várát Oláh Blaskóval , Moré Mihállyal 40 napig ve

dé, alula 20 rohainot veré vissza, de holgar pulyasa'g miatt elveszté. Más, elébbi Both Já

nos, miként Istvánffy szól , Derencsényi Imrének tengennelléki bántársa, 1493b. valla ve-

szedelmet. Roban e' kettó a* törökre. Még elébb azonban Fratigepán Bernátot, királyi vá-

rak elfoglalóját , akarják kiverni Brinye várából. A' két bán kémlelget, hol volna res a'

várhoz. Golyó süvolte le arról egy szakállosból 's Both Jánost megolé. Bonfíninál pedig

ez igy van: Dum autem arcem, qtie oppido imiuinebat diligentins ipfe, (Emericus Drencenus)

1) L. Hollar, IHst. juriaque publ. R. Hung. Amoenitates Yol. U. p. 87—Üü.
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cum collega suoBothlano oppugnat, far t mu esf, utßothlanus pila aenei torinenti percussus,

misère occubuerit . . . ßonfini azert irhata itt bothissal ßothlanust, inert BothJánost egyült

hallott, minthogy egy szótagn vezetékne'vhez a magyar, keresztnevet is csatlani szokott.

Vagy onnan? mivcl e' Both Jánost, lábatlannak hi'ttak volnn társnévvel , miként En

gel , honnan , honnan nein , emliti. De meg itt is elakaszt lianuu.s rimünk. Ne resteljük

felfogni. Isc'í Mátyás, (épen nem lid. 1608—1619) kétszer küldé kedves Both Jánosát Stam-

bulba lid. Bajexidhez. Eloszer jbékén tért vissza. Másod izbeni ineuttekor sok ellennel

Iclictii baja remiel t elötte. 'S oda is vos/.ctt volna , min ¡Maiya's , bánakodott. Most al-

kalmu/./.iik. Fe'nyben elöttünk Lsü Mátya'sunkhoz 1485—1489 jött Sszori török kdveteeg csc-

te Németujhelyen, Visegrádon, Bécsben. Mátyás, a' Be'csból hazatértet szerb Jakusice-

csal, Demeter' naval kisérteté. Jó ez vissza. 'S összeapntatik Szemendria körül Gazy

Musztaifa által. Miertl Deineter' foglyává Ion ez elôtt e' Musztaflfa, ilvcrevel (fern test-

vér) együtt. Demeter e' inert felnyársalá ! es Musztafiaval' sütteté Induira tüznél , Musz-

taHanak pedig fogait öklüze kü! Nein e' Jakusicscsal volt-e ßoth János? Nein jölt-e hason-

loan holt hire \ A/.onbaii talán haza vergodött, de csak akkor, midün Mátyás mar megholt.

'S ez lehetne az 1493 elejen bánná lett Both János. Vagy, felvehetô? még egy más Both Ja-

nos, mint elébbi követ, ki valósággal oda veszett utjában , noha e' felól, még eddig sem-

mitsein tudtunk. Ekkor, a' harinas rún kelése 1488 korúlre tétethetik. Hanem ez utóbbi

csak //«-xas. Harinas rimünket a/.nnhan kétségenkül Mátyás végéveibelinek valija: 1. a*

benne , rea hivatkozat 2. Siralmének mindjárt halálkor fakad, 3. nyclv ó szamata. Nem,

felejtem , sein titkolom mindazáltal , hogy a' betúk jellemei XYId. százév elejét mutatnák.

Azonban század vége század eleje összefoly , es , — Ichet ez , másolat is.

A' vcrsre nézve. Eszbe juttatja az olasz terza rimát , melly, utánnazható lehetett

volna nálunk mar 1310 es 1342 között Isa R. Károly idejekortt, azon cziterás által, kiról

Záh Klára esetének eldallása IstváníTy idejére is leszállt. De, mivel a' rím váltogatás nein

az olasz canzone nyájas cserclgetéseivel van , elsó illyen magyar verselânk vagy a' régi la

tin antiphonák, hyinnusok efFéle ri'mezetét választá, vagy saját lelctne'nynek ereszkedett.

Hozzá legközelebb a' „Ha'zasok éneke" állott volna , mellyról Toldy, Ha/ulltuc/i-ja Isó ko-

tetének 4d. lapján ezt kozlé: „ans einer Handschrift von 1503 der j/ittkowct'sehen Sammlung.

Die gefällige Sprache dürfte ein Zeitalter, wie jenet des grosse» Mat/lias, andeuten. Hanem

ennek 1548ban koltésérôl Nagy Gabor az 1835beli Tud. Gyujt. VIIcl. kütete 17.1. lapjaa

cvo/ meg, mivel atobó hárinasában, mit a' Toldy kapta kezirat nem ntutatott , betukkel

irottan olvasható 1548, 's pótolván e' hiányt es többet is 1592beli lenyotnatásából, eldbctdi-

liôl Stephunut Nilas es Лини Sambokj nevek eléálla'sára fígyeltet. De illy hármasnak 1489

es 1548 között is divása, látszik Pesti Gábor Esoptu fabulai/ után 1536, hol azok értelmét

a' lelkes Gabor mind illy hánnasokban rímela ki. Balassánál , a' nyalka haszár s/cllemü-

nél , (f 1594) hasonlóképen leljük.

i 4 9 O.

Az 5rf. laphoz. Emlékdal Mátyás k. halálára, es 1490 körüli, a Id. laphox.

Eddiglen ismeretlenül maradutt három rúnesverssel, u. m.a' fennebi Siralmé/iekkel, ег

fmle'kdallal 's a' 7d. lapon Szent Látzlóñoz irt latinnak fordi'lásával Ion s/.erencséiu nevelneni ,

46*
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azl500'ig mar elékerñlt rt-gi vr-rstuaradvinyaink számáí, mellyek e k on y \ekben kiadrák :

a) Szekely Estwan Chronics n vilagnak yeles dolgairol , Krakkóban 1559. b) Re'vai , ele-

.'VI-* venei, Posonban, 1787, a' 275—288 1. ez) AnL BartalU \otitia parochiae jegenyensis

Clandiup. 1794, I. a' 89d. lapon alió b jegyzetre hiratkozást a' 122d. lapnak aljan 's a'

123d. I. d) Kovachich M. Formalae solennes, Pesthini 1799. rod. m-,s. p. XI. e) Toldy

Handbuch der ungr. Poesie, IV-ili nod Wien 1828. Iter Band, 4—10 I. L) Tdbb apró n-

melet, mint: Vágd csak íiam vágd Forgách, Tied leszen Gimes es G, tes 1386bol , vagy

a' mint LUzti feljegyze": Balas ewld meg akyralt, Neked adom Ghimes va rai. KovacJticà,

Script, minore» T. I. p. 335.

Hangoztatása e' két rimversnek <'-•/."> e* szavakban : zeld, terekek, belch, kezeth, te-

reye, feld, ydedben, tewe, kewethty°e = zdld, törökök, boles, között, tôrâje, föld, ¡dôd-

ben, tero, kâvet; t'-zó pedig ezekben: thykf-r , ig = takör, ugy. \ogradi, ma trai palócx

ejtés, miné'lfogra e* rimelônk, palócz volt, 'a hibetden pap, vagy barat. Menjnnk végig

versein magyarazattal 'ш ¿ezrevétellel. 1. So k or$agokat mar a' latinból bêlé csuszott

oyelv hiba, $ok orrzrigot helyett. 2. ElliMino =ellene, neni eliettne, hasonlóképen paló-

czos, nyitra vmegjei iratokban fordol de. 3. Felethed, elavalt, annyi lebete mint fêle-

keztetéd, felekre elosztád. 4. Amikorth Ion késôbb miAor, oùAoroa, mint alább mar itt is

akoroa all. Mikor/ pedig jobb, inert idot helyet tu/, ki t betävel. 5. Lei , --- level. 6.

Kerengethned, idébb lett: kergetned, amaz festdbb. 7. Igekezte - •- igyekeztél, amaz

ma ¡s hallszik. 8. Alo - alió. 9. Wei encere , a' kesâbbi di, tz, cz hclycit csnpán c.

10. Thy'3teflegennek=:tisztességénekt ollyan mint fennebh: ellenne. 11. Felelmëk-

nek t benne a' harorn fêle hanga '•, mi, e' szavainkban is hallható : éj fêle, dimidi/tm /toc-

(il, téj fêle nfperficiei lactii ; k^relem, szeg, szegély, emberség stb. *) 12. nagh igek-

nek dyadalmas, latinosság szelleme, magyarabb: nagy ügyeken. 13. Legh wr iften-

nrl mar nugodalmas, az itteni mar es a' hasonmáson látszó betûvonatok mondathatjak

e' verset 1490benMátyás hálala1) után nem sokkal, költnek. 14. Rethektek, zyzegnek,

mint felebb, warafogra, betdcseret mutatnak g es k között. 15. Othalma, nem: «Л

talma. 16. Theles, lutn/ik tel gyök.

Л /on kisebb 4ed retnyi kütet, mellyben e' r/raeletek talaltatnak , következo pgyhrfzi

nynmtatott munkrfcskakat tartja együtt, legelöl ; I. tßebitationee Keuerenbifflmi patrie

fcomim %OAnme be lurrecremat« eacrofancte Дотапе ecclefie (farbinaliaí poftte i bes

picte be ipfiiie manbato in eccíefie ambitu fancte tttariebe Vlîinerua Доте, 27 levelen,

31 rajznyoraattal. Végën nyomatási helye 's éve így all: ^mpcelTum Коте per

1) Megran e' kulönböztet^s a' becei codexben. L. Isa kötet. XIII—XIVd. lap. ел I IX. molly utób-

liilni/. , v:i hi ni ¡n t i ilit tartozólag , Kalmárnak is erre ugyelégét jeg)'zem meg, p. o. e' sorában.

Tete igai vailj ugyan-'s! nincxen fjûksegëd a-társra. Prodromu» .. . give adparatut eriti-

eui ad lingv, hung. Potonii 1770. Versegi, látszik ezt utánnazá.

2) Kgo mondja Schier, praeter diem etiam horam mortis indicare possum ex actis facultatis mr-

dicae ad h, a. Tertia feria post Paltnarnra obiit intra septiraam et octavam de mane Mathias

Ungariae et Bohemiae Rex et Austriae Dux , cui exequiae in octava post cum solemnitate cele-

bratae fuerunt. Acta sunt ista Viennae anno 1490 die supra dicto. L. Dittertatio de regiae

bud«n»i» bibliothecae Mathiae Coro, orlu laptu , interitu Author» Fr, Xytl» ScAier, edit,

altera, Vienna» 1799. p. 87.
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Stepl)uniim plancE be JJafauia : Tfnno bomint tft . ídíí . ¿(ÍX>ii j . bie per«? . jjrj .

tîîenfïe Tfugufíi. II. igjrpofltto miffe, mi a' czimlapon van, a' kezdon pedig, melly két

hasábba van nyomtatva, mint minden, a' mi e' II. alatt itt eléadatik, %nctyit ejrpofltlO

mifife fecunbum fratré {»ugonetn íarbinaíem orbinie prebicatorum. A.' 9d. levelen van

{finit 's eiz után jo : £>e befectu OCCUtrentibti in miffa , 's ennek 7d. lévele elsó lapján

all: §tnit. Most következik: вита %ofy&nni8- Tínbree be fponfaíib1' i matrimonve,

mellynél: fjinit 5d. levelen alján van. Most jo : . . . mpebiméta fufceptionie orbinü ,

melly felé sokkal idébbi kéz ezt irá: De Iregularitate. Végzetik ez a' masad level tnlsó

lapja elsó hasabjanál , ezzel : ,S'tmt. A' nia'sod hasabon indul meg : (Tonfeffto d)ftf Ijoficornm

jjenerafie, melly azon hasabon kiviil 4'i level, nein G,miként Horvát 1stvan irá, hoi? Itítdalább.

Ez után található: iujrpofïtio bñtce orationiflí , пет egészen 4!< levelen, (Horvátnál 5.) Nyo-

matási év ezekne'l nines. HI. (Totifeffionale feu pnterrogatotium Äeuerenbi patrie fnu

trie 3*CObipbinppi nouifer ebitum. Czímlapját is ide véve, 67!^ levelen. Utósora ez :

3"ípreffum Venetyf p Bernarbmus Benaliu IV. бита péitêne (penitencie). Czímlapján

kivül , mellynek másod lapja lis/.ta, i7Yt levélnyi. Nyomatási hely es év itt sincs. Horvát

ístván az 1836beli Tudományos Gyiíjtemény IXd. kdtete 109d. lapján ezt monda: „Annyi a'

benne találtató Német Szovakból bi/.onyos, hogy ez utóbbi Könyv Német Országban

jelent meg, 's ugyan a' XVIdik század elsó tertályában." De benne пет csak néinet «zova-

kat lelünk, hanem itt ott a' lapokon latin szövet között összesen 85 sornyi német runes

verset, mellyek közul az eUó, ez:

ф funber peicfyt bie fûnbe bein

roan unfj ber ЫфГег roil getiebig fein

éab »are гею unb larofre peic^t

alfo bir got bein funbe pergeit

Horvát István tehát a' könyvet csak futtában forgatta meg. Azon német rimes versekkel-

elegy Confessionale után 'van ide kötve „Sent Brigibu tyjenetut yde9 ymabfaaga/ melly-

rol 's az utána allô egyébrôl , azok kiadásakor kell szólanunk. Horvát István ez imádságok-

ról 's átaljában e' konyvról kovetkezóleg szólt az idézett kötet IOS»/, lapján." Midon ez elott

mintegy luis/ évvel Gyöngjöeün megfordultam , Szent Ferentz ^lonostorában kezembe adatott a'

konyvtárban ¡II ven tzíraü régi Deák Künjv : „Meditationes . . . .A' HOd. lapon: Elfoglal Szent Brigidá-

nak Imádság gyiíjteménje H.'-ñ levelet , 'B a* gyújtemény XV külonüs imádságból áll , mellrek részént

Római, régzént régi Arabs vagj inkább Indus számokkul külonbüztetnek meg. Ezek küzül egy avatat-

lan kéz, a' ft (4) 13, 1Д (14) es 17 (15) számokat nem esmérvén, némellyeket a' Kéziratban

tudatlanúl megigazítani akart. . . . Táblátlanúl leven mind a' hajdani Nyomtatvánrok , mind a' régi

Magyar Kézirat, megérdemlenék együtt , a' mint egymás után koretkeznek, a' tisztességes Béküt-

tetést." Semmit sem szól ez emlékdalnak 's a' , talán S/,. László királyhoz irt rimek töre-

dékének (1. itt a' 6—7d. lapon) benne latéral.

Hozzám, kötötten jött a' példány, 's fels5 boros fatábláján Ьбге faja szúlyu;rgHtottan.

Alsó táblája is igy, hanem ennek faja csak félig volt meg; kozepében, látszott, letört 's

felebúre, fítyeg¿en. Jött hozzám ekképen 's viszályavolt nálam illyen. Erkezem Jászóról-

Kassárnl Gyöngyösre 1835b. November 20dikán. P. Magócsy sz. Ferenczes guardián ieg-

Kzi'vesebben nyitja ki kó'nyvtárukat. Keresgélünk. De , rendkiviili hideg akadályoz. Ké
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rem a' guardiant, hányjon hanyasson fel minden könyvet kikelettel 's »udósi'tson. A' jó ma

gyar guardián maga hozza e' könyvet tobbfélével együtt hozzám Budára 183Gb. Majas 3-

ilikúii. Figyeltet Sz. Brígida iiuádságatra, de nein az emlékdalra 's a' másik ri'inezetre

sera. Jó majil szállásomra egy jelesen iró ifjií, eleibe teszem raásolatra Sz. Brígida imád-

gágait. Gyönyörködik bennek a' nyelv sajátságain 's felkiált: „ha ezeket Horvát István

látnú!" Elóre átmegy az ifjd rajtok , irónnal kezében, hogy tudja mikre kell i'igyelnie.

15 imádság helyett ó, 16-ot vele találni 's mulata, miként rakta fel Д , t>, v\ > u»f> 8> 9,

1°i V •> /^» V)"> J^' J*7í (15) me4é a> mai számokat, Д-et (4) ó is ugy irván , így:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 'e ekként 10-ból 11-et, 11-bol 12-6t; 12-ból

13-at; 13-ból 14-et, Ift-ból 15-5t, 17-ból 16-ot csinált. Észre vétettem azonban vele, hogy

azon imádság , mellyet 9 es 10 között 6 10-dikké számozott a* 9-diknek csak folytatása,

ámbar mas lapon all 's nagy betdvel kezdetik. Mindazáltal irnnozata csak megmaradt a'

karajon , meg lapozása, meg egyéb jegyezgetése. J и ni us elején Be'csbe , Nagyszoiubatba

készülék 's fétben akarám szakasztani a* másolást, mint, egyedül na I ¡nu tôrténhetât, inert

a' künyv gondolám masé 's csak egyetlen uéldány. Az ifjd kérte bízalmamat , mikort visz-

szatérek, bizonyolá, ismét kezemben lesz a* künyv, abban az imádságok legszebb máse-

lata. Biztam, 's idút is akarék nyerni. De a' felsó fatáblát, mondom, leveszem 's a' mel-

léje férczelt két befirkált levelet , mert ezek , kegyed forgatásai kdzben, leesokké váltak.

Fiókomba is dugom ezeket , 's a' nyomtatvány-csomót alsó fatáblájának csak felcvol adont

allai, mert az erosebben a'llott még, mert e* mellett nem volt beirt papiros. Badán vagyok

megint Jnliusban, a' határnai* reg eltölt, künyv 's másolat nines. Végre Augasztns elején sza-

tócstól, kihez a' könyvet az ifjii késóbben adá, fószolgabiró 's eski'itt közbenjöttcre kcriil u/

vissza, 'я mar a' fél s/.flef futábla sein volt rajla. Es a' másolat, félbeu. Felillegetem megint

majd a' szerencsére nálam fogott felsa tablât, visgáloui nem lön-e a' nyomtatványok es

imádságokban hiány. Nem volt. Most visgáloin meg, mik lehetnek a' nálam orzou boros

fatábla melletti két levelen irkálva 's midan keresztbe forditom az elsû level niásod lapját ,

itt lelem latinul az Isó sorban: Tu ef¡ fulcit9 regni corona, ... a' 2d. es 3dikban: Tu ffi-

dem jttaní et chatolicam . . . obfjuabas et protegebas corde ore jtta et enfe, az 5d. 6d. sor

ban: Tu tartarorum terror . . eorum . . debelans . . in aljiibus eos . . . pauor eorum tu cu

etos orbis thewcris vocaberis, utánna ennek a' 7d. 8d. sorban magyar fordi'tását: Te tha-

taroknak1) wag meg terej'e 'stb. l.feaaa' 6d. lapon; Ы. lOd. sorban: Tu extirpasti

1) Megvan-é ezen ének valamelly régi hymnariumban ? Kerestem BuJán capistranus pater Matsek-

nél , nem lelém. Talán valaki ráaknil. Hanem abból ceak a' deák' mikor iratása tetszhetnék

ki. Miért említetik azonban Sz. László iilejébjl is „tatár" Szekcl' Estván chronicája 167—

168 levelen alió ezen elédadásból , látjuk. „Salamon ideiebe á feicr kunoc beiouenec Ma-

ramarosfelol e¿ orfjagba, es el rablac á foldet mind a' Tif¿aig. Kinek eleit meg alla à Sa-

laraon kiraf Geicza herc^egcl ее Laf^lo herc^egel Maramarofnal a' hegiekbc , a' hoiiat be iôttec

vala, hobt meg vereec á kunokot meg tertekbe, minden ereiôkel Of¿ue . It giozkódec meg

Lásjlo herc¿eg eg' kunnal kí hata meggt eg7 f¿íp leant vif¿en vala a' Ion , kit á herc¿eg hatul

»' hellebanlal erdekni ke¿de. De a' kun hog' meglata hog' el nem f¿alathatna elótte, le f¿ókól-

lec lounrol, a¿6 kipen Laf^lp herc¿egis, eg kf,3desbe elfenec kit vegre o.^tan a' herczeg meg

gióje es meg ole . Ezt a' kóffig Tatar Tepenec mongia hog lot rolna es a' lean^ot fjent An-

glit afjonnac . De a¿ niluan vnlo ha¿ukfag , inert Lnfjló kirai' ideíebe folia ide a' Tataroc

nem ióttenec rabian!. Itt van a' hegyek Aavaeok említcse 's küsség által a' Tatároké. Itt ta

lán a' sxép leány megraentéseért a' tirginilaíit corona.
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... hereñín ... fnU'ifii ... sola fama (ua cunctos terebat 's ennek megint fordi'tását a* lid.

12d. sorban: The ky wagdalad az ercthnekeket, \.fenn a' 6d. 7d. lapon. Végre a'

13d. I4d. sort így: Tu ei.uiftis Justus eras iudex ^giniítis eras corona tu caftitatis .... tu

pieftis totus eras, magyarúl i>edig a' 15d. 16d. 17d. sorban ezt így: mert ygazfagnak

AValal byroya, 'stb. l.fe/ma'ld.lajion. Im itt lelem tova'bbá a' másik level másod lapján :

Ne hay \valo yo mathyas kVral, 'stb. /. fea» az 5d. lapon.

Megjelen a' Tud. Gyújt. IXd., u. m. septemberi kötete 1836b. Octóberb., látoni

• iit sz. Brígida iniádságai elstí lévele innen.su lapjának hasonmássát, zöld, veres, fekele fes-

tékkel 's oily betúkkel minok a' most is nálain levó példányei, csakhogy a'fekete, setétebb,

's a' zöld es veres nein oily élénk mint a' hajdani, hanem ez csak a' festéket neni hasonra

kevert levevó' hibája. Micsoda? mondain, e' példányt, ifjain, Horváttal közlötte volna-e?

Megkerdenein iijaniai , a' könyv eléáli/tiísakor eszenibe sem jutott, 's hol van azota, nem

(udiini. Megint olvasom Horvát Istvántol , mit mar fclcbb emlúék, „hogy midon <•/, elolt

mintegy hnsz e'wel Gyöngyösön megfordult, Sz. Ferencz monostorában adatott kezébe a'

konyvtárban e' könyv." Hogynn? vetém e/ eilen; lizer, két egészen hasonpéldány volna-e

oft 's a' Horvát által emli'tettbe még ez elótt inintegy 20 évvel akará-e Brígida ima'dságai

karaja' га , épen eftële irónnal a' ,4(i), ¿А 1Д (14) es 17(15) számokat megint egy más

avatalla/i Ae'z úgy megigazi'tani miként az en ifjam. Ilszor, a' Horvát Istva'nnak Gyöngyösön

kezébe adatott Medifalio/ie» \>é\Aánya ligy vala-e ma'r ez elótt minlegy 20 évvel táblátlanul,

miként a' kezein közötti, emh'tett vknál fogva fel.sô tiiblájára nózve félig Ion kotetlenné,

's ifjam hányása vétese miatt pedig egészen azzá. IHszor, mind e' hasonság mellett épen

akként nem left volna-e meg a' mintegy 20 év elótt Horvát Istv. kezébe csak úgy adatott

példány elején a' László királyhoz irt Intin hymnus, ford/tásával , nem a' Mátyás k. halá-

lára irt emlékdal ? miképen a' Festen, tudós <;.s tudatlan s/.ntócsiml kerengettnek czi'mlapja

elótt azért nem volt, inert ezek leveleit nálain fogtam. IVszer, nem tudta volna-e az?

ki a' „Meditatione»ui Brígida imádsa'gaival Horvát Istv. kezébe adá, «gyan azon konyv

tárban mar akkor is álloltak közölt, még e' kovetkezók' lételét: 1. De continent, sucerd.

1512, mellyben sz. Miklós papa' lalin dicsérete m. fordításban is Iñ29ból találtatik, /. e'

kotelb. a' 23-26'd. 1. 2. Biblia 1528, mc-llybc Babonas keretzlele't Jirkáltatott , ¡. itt a'

44—46rf. es 401d. /. 3. Advers. M. Ijulheri nupíias 1530, tobbféle gyógyszerrel magyarúl,

/. itt a' 46—47rf. es 402rf. ¡apon. Nem kozlé-e azon kézbeadó a' tubbieket ? mikrul jelen-

tésemben az Évko'nyvek Illd. kötete ИЗ—118 lapjain szólottam. Azért látszanék ezek'

kézbe nem adása, mivcl Horvát István nein szól felolek, kijegyzé pedig elég sietséggel

az 1835 es 1836beli Tud. Gytíjteményben a' mit csak tuda licvaitól Jankovicstól Kulcsár-

tól 's maga reáakadása után, hogy csupán tole nc/.elhessék eredni az elékutatott m. nyelv-

régiségek elsô kôzzé tétele. De, Yszer , miként Ion Horvát István egy év mulva egyszer-

re olly hanyag? mert „ha ez elótt mintegy 20 évvel fordult meg Gyöngyüsön" az épen

I816b. volt, I815b. pedig ó „Nagy Lajas e's Hutiyadi MályAs vcdelmeztete'sekbea" nemze-

tiségérti lángo/.atai ko/.ó'tt még tani'tója Schwartner ¡rant sein tuda magát heveiben tartóz-

tatni. Uly neki türközött, csak kényelmesen fogadja el, a' mi, kezébe adatik ! Körülötte

a* sok sertésbórü krdves regí könyv, ó helytl áll! maga épen nein keresgél !

E' bonyoli'tás , majd kiíejlett. Jo hozzám sz. Fer. kolosforából Budára Május

tjén 1840l). a' becsülettel teljes Magccsy István megint guardián Gyöngyösön, hogy vissza
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vigye azon 6 könyvet, ha mar a' bennük levó magyar irat sajín ala ment, mellyet 1836b.

Május Sdikán hoza szállásoinra. Nálam kelle még fognom a' „Meditalio/tet Joanmi de Tnr-

recremata e/tniiit sz. Brígida iinadsagaival; kérdéseirnre pedig, ,,iuegvan-e náluk Pesti Ga

bor (Pannonius) 4 evang. forditasa 1536; nincs-e még egy példány a/, ernli'tett Meditutiottet

г/лип'! munkából sz. Brígida ima'dsagaival, de sz. Lászlóra, Mátyás királyra irott versek

uélkiil, a' n;íl;uu :naradotton kiviil"', kovetkezó válaszrít kaptaiU; „Tekintetes Ir, Igéretemet

nem olly ruviil üdó alatt, mint Tktes Urral Bailan beszélgetrén , gondolám, tellyesíthetém , mirel

egyébb foglalatosságaim mellett, a' künyvtárban keresgélneiu kelleték. Im tehát mostanában tisztelet-

tel jelentem a^Tekintetes Urnak: hogy Künyrtúrunkban Pannonius Gábornak, a' négj Erangeliomnak

magyar fordítása egy 1536. évi nyomtatásu példányban csak ugyan létezik; hauem e' czíniu künjr:

Medttatioae» Joannit de Turrecremata, a' Tktes Uraságod kezeinél levó példányon kivül , egyébb;

valamtnt Brigita imádiágainak maga is, abbaa nem találtatik. — Egyébb iránt mdv tisztelettel mara-

dok A' Tktes Urnak alúzalos szolgája Magócsy István s. k. Gyüngyösün Május lOd. 1840.

1494—1800

AL 40—4Ы. laphoz. Latin oklevelek tartalmai magyarúl.

£' négy tartalomirat 1494 elóttinél azért nein régibb kézé, mivel a/. 1494belin

is oily betujellem látszik, minó ;r/. 1374belio. 1494 es 1500 kü/.dttrúl pedig nzért hinnem,

inirel a' négy együvé tartozó oklevél birtokosa egyszerre teheté vagy tétetheté fel tartalmu-

kat az utóbbinak kelésekor, vagy az után nein sokára magyarúl, hogy vérei utódai értsék,

's azok, deákul hihetóen nein tudván, ne ké.szeri'tessenek még papot arvagy deákos-vila'git

kercsni. Igaz ugyan, oklevél hátííra szúzév multláVal is rakatik fel tartalom, haneni eze*

ken a' betiívonások XVd. százévnek végén es XVIdiknak mindjárt elején dÍFottakhoz ha-

sonlitnak. R betií német alakai bonnek lain mar a' sajoszentpeteri 1403beliben eléjónek; /

mellé j rakása pedig ollyan , mint a' Mátyás k. ImUlára 1490 végével készült emlékdal' e'

.szavában: walaly — valál, az y. Az 1374beli II-kon igen felötlik e' kifejezés: títztáa kiilt

az iktdtái, mi hasonlóan régibb idore int, inert annál hajdanibb a' magyar irat, minél ke-

vesebbé van eltarkítva deák szavakkal. Deák nyelvvel elnyomott magyar vilag, csak ké-

söbb kcrAe pura ttatiitiót emli'teni. L. az 1572beli Id. tdrvényczikk 4d. §-át es az 1574beli

16diknak 3d. $-át. Biró sem érté eddig mindenike, a' szép latin szót.

Deák i'rathoz magyar jegye/.getést épen ez idókorból hoz ele A. K. (Kuri Anfal)

omlítctt tudós értekezetében: Nachlege 'slb. Gr. Kemény Jósefnél van mo/tdja 55rf. /e/y. Peí-

bartnak 14S9b. nyomatott Sermone* de Sanctit munkája "s itt in parte fiyemali jegyzések

es betoldások magyarúl olly színü miniomraal, minóvel e' nyomtatás' kezdó betúi.

1500—1310.

A' 1—9á. laphoz. Paksy jegyzdkünyvbol lévók , mellyet velem Knposmdrei Mérey Lást-

ló es. kir. aranykulcsos ur, hazafi indulattal kozlütt.

Ezen apróságokat inkább csak azért snroztam be a* lOd.—14dik lapon állókkal

együtt, inert egyebet ezeknél ez évekbdl 17 levéltarban sem találtam. Hogy pedig a' re-
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formalin felvillantáig Is fôbb effele tétetett fei mar magyarúl , kovetkezó ofeoknál fogva

lehet azt felvenni 's látni is.

I. Miként magyaníl kellett mondatni azon esküknek I035ben, mellyekról s/..

Istviín lid. konyve, I5d. fejezetében szól, úgy vala magyarúl (tobbféle nyom kozül

itten csak keveset említvén) 111 ll.cn a' paraszi gaxdák eskiije tizedrovók elôtt, /. Sfgit-

mnndi décret. IV. artic. 5. §. 1. es 1435ben az élelmi arszabás, a' telkes jobbrigyok nevsora,

/. Sigism. décret. V. artic. 2. 6. Mert, magyaníl költ árszabás nem az volt magyarorszá-

gon elsô, mellyet 1601-bol Sopron vmegye levéltarában 1837b. Octób. 25-dikén illy czím-

zetekkel találtam : Az Wargaknak аи wmíwek feldl vvalo ¿ertartasa, Sjwrmí-

wesek fsertartasa, Sijartok jertartasa, Sswchók sertartafa, Lakattiartok,

Chi^arok , Mcfsarosok es egíeb tdscreke (tózsérek.) 'S legelsô left volna.e Pest-

PilisSólt vmegyének 1698b. Junius lüdikén költ 's jegyzôkonyvébôl általam 1836b. Octo

ber 2ôdiken kiszemelt árszabása , mellyben a' méznek meg liiday iczéje fordul elé. A' Nem-

zefi Tnrsalkodo I84()beli 9d. szániában adatott ki „Kolozsvári árjegyzék 1595bôl", inellyet

ifjabb Heltai Gaspa'r mint városi safar irt Puelacher István fubiró 's Kathonay Mihály ki-

rálybiró* korában. 1563ban a' posoni ország gyiiles 13d. torvenyczikke parancsolá élelem

árszaba'sat véghelyeken a' kapitány , alispan 's megyei szolgabirák által. Még elëbb pedig

az 1553beli 17d. czikk tevo rendelest veteri de more, hogy temiéshez képest szabja minden-

nekárát a'véghelyi kapitány szomszéd megyék alispánaival, melly szerint a' katona inindent

vehessen , 's a' szegény tennesztó illendó penzt la'thiisson.

2. Szilágyi Mihály I458beli végzeménye I6d. czikkében alió ezen szóból : Schola-

rili/is, kik vám 's tized alai vétettek ki, nem vakta'ban huzhatnók a1 koretkeztetést, hogy

bolmi magyar irat azoktól is csak erede, minekutána felebb az I452beli záloglevelet láttuk.

Megakaszthatna itt ugyan , Scholares szónak a' végzemény eredetiében nein létele , melly-

nek az „Evkonyvek Isí» kötete végén hasonmással is kó'zlését gróf Teleki Jósef elolüló-

nek köszöojük; mindazáltal meglehctett más olly példányban , melly más tdrvényhatóság

számára hasonlóán elküldetett 's Moisóczi azt, illyenból vchclií torvénykdnyvünk elsô kia-

dásába. Mert lid. Ulászlónak 1494—Sbeli udvari kiadásai sotaban Engelnél l) így júnek

elé a' 121d. lapon: Scholaribm recordantibus in diuersis scholis residentibns dati et ilistri-

buti sunt 2fl., a' 167d. lapon pedig: ad relationem filii Andrée Weer, pnruuli He Mtis,

ScAolttribtu recordandis ad diversas scholas in festo . . . 1,'2 il. Mert az I514beli 60d. czikk-

ben ezen iskolúsok, megint elékerülnek: illy magyarázattal : Presbyter! non beneficiad

et ¡Acholares Scíoltu inhabitantet , arma vel pixides de caetero gerere non audeant.

3. A' Mátyás k. udvaránál volt apostoli nunciusnak a' r. pa'pához 14SOb. irt tudó-

sítmányából2) országnagyok nernesség magyar lakóu városok között annyira magyar nyelvü

társalgas tetszik ki, hogy a' neveket egészen csak magyar kimondatásaikkal irá meg, mi-

ként azokat fennforgan ballotta. „Il Regno, szól, e habitato da divers! n.izioni di gente, &

prima HOHO Ungari , puri cioè Barón! .4 Nobili 8c Popoli, & Cittadini . . . festvén ezek háboriís

elete módját, dtcséri a' nëinetek mesteremberi 's kereskedési iparait. Majd a' hisztóriai

1) L. Geschichte des ungrischen Reichs. Iter Th. Halle, 1797. Einleitung p. 17: Registrum . . .

prorentuuiH regaliuní per Sigieniundum (Ernust, késóbb Натри) episcop. ¿eccleiienscm Thesau-

rarium . . , perceptoruni. Exitus . • 2) L. ugvan e' munka lid. részét, a' в— 10 lapon.
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személyeket így emliti: ma scampo Janos, vajvoda capitano del Regno , . . . Essendo advnque

morto Janos . . due figlioli <li Janos (a/, a/. 1 1 unyadi) . . L a s z 1 o Baño de Kanisa, . . Quest«

seilten .ID Szilagyi Mihaly . . O r su ¡ig Mihaly il grand conte (e' level deák forditásában :

Urgagemiale). Mar a' magyar cittadini = városfelek között csak Sajószentpéteren költ volna-e?

magyar irat. Egyedül Albert apát irt-e magyar levélkét ? a' szep Tihanyból 1486. Jól láttara,

miként vaa Kassán, Posonban, Nagyszombatban, Palotán, Sopronban, Pannunhegyén nein

csak Zápolyai, Кi nisi, Ország, Bátori 's más fóurak hivatalos cancellariájából, hanem átal-

jában nemességtol 's még bölgyektöl is csak deák level, nyugtatvány, végrendelke/.et a'

reformatio elterjedtéig , '• hihetó, ennek igy torténése. Szükség volt illy tárgyak ira'sba

tétele. Ifivák a' várkáplánát. „Atyám urara, monda, ur vagy asszony, irja meg te ke-

gyelmed; ezt amazt. Es ó kegyelme а' таг káplána, neki ült, 's nyelven babirkálá ki gót

betiíit , általa tisztelni kelletten , luegszokotton. De, épen nem költ volna-e több magyar

irat, ¡i/, eddig eléakadtaknál ? ez idókornak fel es eltünésében.

4. Nein magyarul szavalta-e oí? egyházi beszédeit a'pálosok kozül Kelemen frater

1468 körül ; Fr. Jacobus de Szegeto 147C; Tamas frater 1476b. ; frater Michael de Yaradi-

no 1486 tájatt. L. e kiitetben Kimtùaé imádtágai elôtt XVl—XVlld. lap. Népre hatni vá-

gyás magyar bcszédet kivánt ekkur úgy, miként 1542ben midón a' -lid. torvényczikk, min-

den szerü kolnstorból két-két barátot parancsolt ki tábori- papul, qui evangelium dei ca-

slrensibiis praedicent , vitia corrigent, coafeitiouet (uidtant , et pro ßde chrittiaita Jideliter

fuetida uiutmqitemque animent et confortent. Hallgatott volna-e deák barátra sebes huszár 's

komoly bakkancsos? 'S azeiuli'teU pálosok deák predikatzióin nem s/.uniiyadt volna-e el még

mélyebben a' falusi nép ? Sot Tamas frater, n' sznmbathelyiñ, saját kexével irt popnlarís

(magyar) beszédeket még ki is ada , Eggerer szerint, 's mikor ? Mal y as k. idejében. Es

5. Mátyás k. önmaga is i n dit ó ja volt magyarul irásnak, melly nevezetes nyo-

mot nemzeti kebelü.se'géhez, eredetén kezdve kell eléképeznera. Erdélyben mar Demetrias

de Mancia piispok korában szokásba jött magyar Agendaval ¿les, sot még ezen pûspok

idejénél joval elébbrûl is inarada fenn hir, ollyannak hasznavétérôl '). Hanem, melly évek-

ben? az a' kérdés. Két Demetert hoz elé Pray, egyik, Hierarchiája lid. rés/.ének 260d. lap-

ja szerint 1368b. lett szeremibol erdélyi piispokké, 's 1377b. Aug. Hdikén még a> volt. /.

Fejer cod. dipl. Toi». IX.vol. Д. p. 164—165. Életben találtatik 1387-tig, mint esztergomi

érsek. Más Demeter, 1391tól 13!)5tig volt erdélynek püspöke. /. Pray lid. re'sz 263d. /.

Szeredai, az 1368—1377 közötti Demetert Ildiknak tevé, emez idébbit pedig IHd. Déme,

ternek, inert I344b. is gondola egy Demetert lelhetni, hanem az osszevetó, világosb adatot

kiván, az általa felhozottnál. Azonban de Mancia vezetéknév, egyik mellett eines, 's így,

világos reáakadhatásig, részemról az 1391 es 1395 között voltat veszem fel, miért? alább

fejlik ki. Említett magyar Agenda, mikorí ki miattl elég az hozzá, megszünt, hihetóleg

azért, mivel fordi'tatását püspöki szék nein szentesité meg, hanem valamelly nemzeti lelkü

okos magyar pap azt csak magára tevé, illyet pedig az osizee (oecumenica) fópapzsinat ke-

ményen tilta, nehogy a' gzabadon fordítliatás , külonbféle fónek nyisson utat, eaját általlá-

1) Jusson cszünkbe, ntiként másoltatott le M71ben „Latiatuc feleym" trnietéii beexed es „ice-

relme* íratym" konyürgés, akkori Agendába, niég 1171 elótt kült iratról. L.R. m. nyelveml.

leo kotet XLVIIId. lap.
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tas es kéj szeri'nti magyarázatra, 's aa egység, a' rainai anyaszentegyházat fenntartatni

kívánó , tobbfelé téregetéssel felbomoljon. Kosségeknek mindazáltal inkább szívükig hatott,

keresztseg, bérmálás, oltári szentség, házasság alkalinaikor a' nyelvükön meg is értett

beszéd, 's félben s/.akasztása eilen, panaszukat az erdélyi püspokké 1 17Gb. lett Gerëb Lász-

ló eleibe vitték. Geréb elôtt a* tilaloiu lebege 's nein engedett. Must Erdélyben 's úgy

látszik Magyarorsza'gon is addig terjenge -/.iigás, míg azt Kuda udvara is meghallá. Mátyás

k. fópap gyülést hirdet Posonba 1478b. 's az erdélyiek arra követeiket küldék a' királyho/.

kivánsa'guk elémozdt'tására. Mátyás, a ka r a magyar Ageadát. 'S most Geréb László is >

egyszeriben irl Gyulafejérvári káptalanának , bizza e' munkát egy vagy ket fársára , kik »'

királytól vissza bocsátatásaig is magyar forditáshoz fogjanak 's megtokélt munkájukat majil

az ó visgálala es megerósítése ala nyujtsák. Kitetszik ez mind , ide vett lévele soraiból ,

mellyet A. K. erdélyi iró , gr. Kemény Josef m. akad. levelezö tag gyújteményébol bocsá-

ta közre , /. Nachlese auf dem Felde der migar, und tiebetib. Gesckic/tte , 57. lap.

Laditlaas Geréb, Dei et apotlolicae Sedit gratia Episcopni Ecclesiac albensis

Trantylv. Dilectit nolis in Chrislo Fratribm , vetterabilibus , honorabilibus , discretis viris ,

Domim's, Praepotito, Catttori, Cwstodi, Archidiacotiis , Ca/to/iicit, Altaristis et Capellattis

eju-sdem Eccle$iae nostrae salutem sempiternam cum charitate.

Quum Nnncii partiutn iliaruin Traiisylvannniiu ') nunc hie apud Serenissimum Do-

iiiiniim nostrum Regem constituí! nos iterate eatenus adierint, quatenus auctoritate nostra

pastorali, qua in partibus illis apostolicae sedis gratia fungimur concederemus, lit, quem-

admodum id pridem, jam tempore praedecessoris nostri piae memoriae Dni. Dni. Demetrii

de Mancia Episcopi usu venerat, et etiarn antea pridem saepius accidisse exponitur , Sacra

menta Baptism! , Confirmationis, Eucharistiae es Matriinonii Christi fídelibus Partium ilia-

rum non latió sed vernáculo sermone administrarentur, hiñe nos moniti, etiatn desiderio

Serenissimi Dni. nostri Regis, his Diebus cum Dnis. Praelatis Regni sui eatenus nonnihil

tractantis, nihil dubitaremas huic potito, et desiderio instantanée déferre, nisi obstaret id,

quod nulla authentic:!, dioecesanaque aucthoritate roborata adsit versio húngara Agenda-

ruin Parochialinm ex instituto Sacro Sanctae Synodus ecumenicae introductarum. Scitis et

vos, quanta in sancta Ecclesia Romana «.-jusque doctrina annata sint Schysmata per malam

Sacrorum Canonum interpraetationem, et versionem saepissime progenita. Quum tarnen justo

in spiritu obedientiae , et ad majorent Dei Sanctaeqnc Ecclesiae gloriam petentibus non sit

denegandus assensus , hinc fraternitatibus vestris harum série committimus ut unum vel

duos vestri e medio deligatis fratres, qui interea etiam, donee a Regia Serenitate remissi

fuerimus , manum huic version! admoveant, peractumque opus nostrae dein exhibeant cen-

surae, et confirmation!. Interea vero singnlus Archidiaconorum serio invigilandum habebit ,

ne in Ambitu Archidiaconatus sui aliquis in Sacris administrandis irrepat abusus sacris Ca-

nonibus generalique Decreto adversans. Datum Posonii Dominica Reminiscere. Anno Domi

ni Millésime quadringentesimo septuagésimo et octavo.

(Ex códice Batthyaniáno.)

1) 1394beli Demetriusnal niondja Szeredai , 129d. lapjan, Sigraond k. idejéból „sub hoc pr

rege coepit Transylvania regnum appellari, antea, ас etiam postea in multis instrument!«

traDKvlrana vel partes transvlvanae nuncupate.

47*
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Az itteni 4d. sorbani „praedecessor" nevezet vétete velem inkább az 1391 es 1395

közötti Demeter püspököt, kire az , mint utóbbira inkább illik. Hanein a* „de Mancia-ra

akail.-is, határoz. Megldn-e e* fordi'tás ? abból tudnók meg; ellenmondhatlannl , ha valami

szerencse, eléhuzatná rejtekéból. Legalább ennek nyomán iratott néinelly magyar s/,abvány

azon Agendába, mellyet egyébke'nt deákul Kutassy János még mint gyori püspök 1596ban

másodszor nyomatott ki. Továbbá

6. Mátyás király iskolái , irástudókra sokat tartása fürgenczebb elméjñ világit is

többet ébresztett irni tanulásra , 's a' jegyzök leirók magyarúl is csak irkálának holmit.

Igy a' fennebb einli'tett IVyi'r Kállai Tamásnál. Ba'chi Ferencz lid. Ulászló titkárától soin

költ volna-e némi magyar irás? ki a' magyart, némettel össze férhetetlennek fellobhanva

monda deák distichonaiban. Chazaar Miháiytól sem-e ? lid. Lajos titkarától. L. felôlek ,

Kovachich, Suppl. advegtig. Comitior. Tom. III. p. 17—20.

7. Tdbbféle oily eskünek, mellyet vármegyék nemessége , városok polgárai elótt

kellett elmondani , magyar szabványban is létét , a' deákul kdzonsegesen nem tudas ki-

vánta meg. Az 1405beli lid. végzemény 12d. czikke , szól etk'ñtt polgárokról ; alispán pe-

dig, az I486beli Vid. ve'gzemény 60d. czikke szeriot, vármegyejében tartozott letenni hi-

tét, az az : gyulés hallattára. Mar, ha I527b. Iso Ferdinand húse'gére magyarúl esküdñtt

sok országnagy, deákul lettek-e a' kir. 's mvárosok magyar polgárai eskiittekké ? az al-

ispánát választott nemesség megelégedett volna-e, általa nem e'rtettnek hallágával? 'S deá

kul hiteitel ett volna-e azon nemes ember, ki az 1514beli Vlld. vegzeme'ny 5, 6d. czikke

szerint arany es ezüst marhája eltolvajoltatását eskiijével lett köteles bebizonyitani alis

pán , szolgabirák , 12 választott , vagy a' torvényszék 's egész nemesse'g elñtt. Városokra

nézve vegyük ele, világi'tásul Pestet, mellynek magyar lakosságáról , fennebb a' 358d.

lapon csak odavetve szólék, de itten több adattal fejtern. I. Pestnek, az 1458beli Szilá-

gyi-végzemény 13d. czikke szerint akkor oppidum-nak , magyar nevü tisztsege olvasható

1444bül a' pesti vargaczéhnek adott Icvelbñl , annak e' kezdetën: Nos Gregorius Ferentzi

de Gubach judex ciuitatis Pestiensis, Petrus Litteratus Callas Faber, Johannes Jeney , et

Valentinus Harmincxadiet jurati cives de eadem /. Kovachich , Formulae solenne» p. 437 ,

mellyek között a' 441d. lapon meg, egy a' timar c/éhnek adott level elején megint e' ma

gyar nevek állanak: Nos Mathias de Borot Jenem judex civitatis Pestiensis .... Gal lus

Vaczi , Gregorius Lewkewg , Paulus Kelemfiildi ac Mathias Fckcteie jurati cives de eadem

... 2. Pest helyei utszai magyar newel fordulnak elé; a' Formulae solciutet 377d. lap-

jun : dicti rcdtliius scilicet SancztAeicr, . . . ipsi \autae in domo confraternitatis connu vul

go Czéhház appellata, 's hogy ezek Pegtet illetik a' 376d. lapon kezdôdô level e' felirása:

Super diipoiitione Peithiea. cum Nantis, mntatja; valnmint a' 388d. lapon 1489bôl levo

Praeceptoria. Pestnek Szent Peter nevü uttznjiít említi Vásárhelyi (v. Sasarhelyi) András,

ki azon utszában I508ban ira nëgyes rítne't Bódog asszonyhoz, /. Rêvai, elegyes vertei,

1787. a' 290—296. lapon, et Podhradczky , Buda è» Pest várotok/iak regí líllapotjokrul 1 833.

115á. lap, a' ki által 113—114d. lapjan 1537bol kö/,lött pesti házeladási levélben kalács

tuto utsza is, (quo ¡tur ad plateain Kulnch-sylheui) fordul elé, 's biró es eskätt polgárok

e' magyar nevekkel : Nos Andréas Zeicch , Kene/. dictus, judex; Andreas Zulo, Gregorius

Zafio, Gaspar Zabo , Dionisius Harmi/tezados, Franciscus ÏÀtleratm, Valentinus Sarkeifzy ,

Elias TAetAey, Anibrosius Htteratus Bereg/iy , Joannes Chyzar, Oswaldus Mysy , Joannes
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litteratus NagA , et Blasius Zeiech junior , jurati ciues ciuitatis Pesthiensis .... 3. Mes»

teremberek czéhei magyar szellemmel voltak 's németek es más nemzetbeliek abba olvadá-

nak : а) Л' pesti fegyvergyártók es csiszároknak adott czéhszabály/atban ele'jo: gladios ta

rnen non purgatos, qui hungnrice Hyzwktwr (hosszútor?) vocantur. b) Az említett Gubacsi Fe-

renczi Gergely biróságában a' vargamestereknek kiadott czéhszabályzatban iratik : quod neu

ter Magistrorum faraulum cujuscunque Magistri ipsius artis sive Ajtprudianvm seducere praesummat.

cz) A' Borosjenei Mátyás biróságában, tiniárok számára költ czéhszabályzatban all: quod

nos supplicationem providorum Blasii Trewttel (néniet) Cehae sive decani lohannis Thewfek (Tószeg

vagy Tózek, magrar,) Andreae Blas! .... magistrorum cerdonura hungarorum nostrae ciuitatis.. ..

et hoc per cerdones húngaros quam teutónicos sive altering linguagii cerdones . . . volumus observa-

ri . . . A' czéhmester (mint mindenik czéhé ,) kotelcztetett a' tanács elíílt megeskilnni, hogy

a' czéhtagok munkái helyes volitara feliigyel. Inus itt is , apród : praeterea de conserratione

aprodianorum adolescentum, kiknek magyar viselete volt: túnica grísea. Eléjônek benne a* budai

es pesti irhások, rosszúl i'rva ugyan igy: Irkarii, de a' szúcsüknek adottban jól, ekként: ex-

cipimus tarnen inde Irharios videlicet cirotecas, sive sine subductura et bursas furientes , tehát a'

mai keztyiïs. L. Formulae solennes, p. 43d, 442, 445, 451. Ido bolondsa'ga szerint mester-

emberek szama'ra is ha deákul iratlak bar e' szabályzatok , mesterszavaik magyanil azéri,

állanak, inert magyar polgárok szájában azok voltak fennforgók, 's az ók idejéból szállott

p. o. ajirúd s/.i» az egri husáros czéh szabályzó levelének, mellyet, 1690-en innen Fenessy

György egri püspök, mar okosan magyarul ada k i1) 3dik pontjában igy: A' meszáros legén-

nek apród esztendeje eltelvén 's(b. Es ha deákul volt is a* pestiek lévele, deákul esküdott-e

a' magyar cze'hmester, deákul-e ;\ juratna civis, midón a' fennebb kürt 23 várostiszt köcött csak

négynek neve mellett van: litteratug (magyarúl : deák), oily an kapván csak e' melléknevet,

ki deák nyelvhez es átaljában iráshoz e'rtett. A' pesti német gyarmatot tehát , úgy nevelé

magyarrá ma'r 1400 elejéig a' Festen volt sok magyar polgár, miként a' kassai e's nagy-

szombati becsúletes rendéget késobb magyarrá lettnek mutatják az e' kötetben rflló iratok ,

's ha Pestet torokvész nem cri, akként kapnánk levéltárában mar 1400 es 1500 kozottrúl

némelly magyar iratot , a' hogyan Sajószentpéterében 1403ból , 's Kassáéban 1557-b61 kül-

városa birájinak , magyar czéheinek, 's polgárainak szabott esküjét. L. 136—138 lap. Mert

Pest városa'nak bizonyosan nem elsó 's nem utolsó hivatalos magyar lévele volt az , melly

1610b. Aug. 22d. Kassa városához a' „pesti birák es fejenkint mind az ege'sz keresztien ta-

nácsbol" költ. L. R. m. nyelvemle'keli \sö kötet , Temete'ii betzéd, Í9d. lap. 1529—1541 ko«

/.ölt ira magyarúl Festen Mihály deák holmit, deák bibli.'íjába , lásd itt fennebb a' 45—

46d. lapon, 's alább, magyarázatánál ; 1547bol van fenn, Keüy Pettcir deák pesti lakosnak

Nagy Marión deákhoz mint nagyszombati tanácsurhoz magyarúl irt enyelgó lévele, /. ké-

»Sbbi ko'tet 5<í. — Id. ¡apjáa2). De a' városi lestiilet 1610beli lévele, a' fobb. Mar e* tájatt,

Buda, Kassa, Sopron, Xszombat, Komárom, (j'yür 'stb. kapott vagy irt hivatalos magyar levelet.

1) Találtaní a' jászói országos levéltárban , hol az egri , magyar, görüg ея rácz kereskedók, ciiz-

madia czéh , kovúcs ée kerekgyártó czéh, lakatos czéh magyar szabúlvzatai is vannak, mellyek-

kel Fenessy György , a' türük járom megKzüntte után Egret jobb rendben felmesteremberezé.

2) Ñera mindig manida fenn tehát csak németségében az 1241—1243 küzüttr¿l Rogeriui últal em

lített „magna et ditissima villa quae Pesth dicitur" mivel, mar IVd. Beta I244beli uj szabadí-

tékúban a' külünben „hoapites" nevü lakosok , terram luer = Mer , kôér kapták megint
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8. Udvarna'l 's fimrak között is nein a' magyar nyelvvel átaljános ¿lest mutatják-

e a' lid. Ulászló végzeményeiben 1492— l Л 1 l allô e/.en magyar s/.avak: huszar, Aittzaroaet,

akó, akoaet, birság, birtagium, jobbagy , jobtigionn , s/.embe val ó adós, tönköly = then-

kel, Chaf¿ar inarada, hajdu, hajdones, s/.allas; lid. Lajnseiban c/.ek : na'szádos natzada-

tot, kocsi , csapó, cMuponet , hámor, huta, haló, bollar = buhos; Verbóczi harmasköny-

vében pedig 1514, kovetkezák: gyalinostó, v. morotva, tanya, vt;s/ //•'•//=, rekes/, birság,

konyves K.ilma'n , Kwn la/lo , ludas. Lain az idébb deákosabbá vált késóbbi idókben dea-

kul loa kikeresve kifejczve a' legitthonibb magyar s/.o is.

9. Hon volt magyarúl-irás példáihoz külfoldrul is hozhata hasonszellemet a/ íde-

gen országokon lid. Uláazló idejekortt kovetségben vagy kéjére utazott sok magyar , inert

olasz, franczia, német füldon mindeniitt vcvc és/.ге nem/.eti nyelven némi fakadozást , 's

a' nmsutt látott hallott uj táYgy hninar ineglenrii't fiirgébb elmét, minó, kovetségre va'lasz-

tatik , minót utazásvágy vonszogat. A' más honokban járt sok mngyart pedig mutatja lid.

Ulászlónak 1498beli II Id. végzeményében az Isa czikk 6d. §-ka, melly a/.oknak ada enge-

dehnet a' minden harmad évben tartatni kellctt rákosi országgyülésról dijtalan elmaradás-

ra , qui extra Regnuní hoc in percgrinationibus neccssario occupantur , fgy az loOObeli Iso c/.ikk

Is« §-ka szerint: ut tarn doraini Praelati , quani Baronc§ , caeterique Kegnicolae dum in pcregrina-

tionibus extra regnum hoc et ultra partes marítimas occupabuntur , gemel (ut praefertur) propter ab-

sentiam ... in aliquo onere . . . non conuincantur. Pesti Gábort, Esopits fabulay ') fordi'(ására

1536 cb'iit , sajiit vallomásaként latin elübeszcdében , az gerjeszté, inert, a' más nyelvekre

forditas is, moadja, szintugy hemzseg.

10. Ugyan ezen idézett czikknek 2d. §-ka felmente azokat is, egy esetre, qui in gvm-

nasiis et studio literalis scientiae praeoccupati fuerint, mibol e* kcltii csillámlik ele, hogy, a)

akkor nein végezé a' guhanczár, ISd. évében iskoláját, mid6n a' mostani fun-ska inngat

mar mindenbe belé árthatónak is ke'pzeli 's art is es mart is; hanem I500ban oil van Ы: to

kos nemes vén legénykék járák a' gymnasiuinokat, kiket mar országgyülésre is hivott ko-

ruk, b) e' meglettebb világi lévenla nem mindnyája hivé az akkori pap tobbsége ezerint ,

hogy csupán a' latin nyelv idvez/t es boldogi't, 's ira magyarúl, a* nemzetet boldogító nyel

ven. Ezen gymnasiamok szelleméból kolt 1510b. Szalkay László lévele, itt a' 9d. lapon;

15121-01 Drágffy Jánosé a' 42diken; MI."»bol Gochyt Jánosé a' lldiken; 1515ból Feras

Agostan jegyzékei a' 12d. 13d. lapon, 'я az ezen évkorokbúl fennmaradott tôbbi mind; es

hihctúen , ezck nein mint csak fejér holló ritkaságuak valának. De ,

rissza 's így vidékuk mar magyar nevu volt. Nem sikerule mindig a' mngdeburgi raros rendór-

fií-g szerínt krs/.iill snjátrendelkexéeük , német eski'iik mellett is, hogy birájok német legjen , a'

magyar pedig, hollaban, hátra tolassék. Magyar király cgy scm erósíté meg azokat, sat a'

nemzet fübbsége Ion, egy ideig velek egyenlS, majd ôkct , miként a' küzíígj kiváná, egészen

niagába vrvi'í. A' türük 1686beli kihajtásakor hullott szélledt el Pestról a' magyar, 'к ujabb

szorgalmas német vendégek kezdének kúéri bor helyett Steinbrucher-t inni. Hasznos befolyá-

sukkal így most ezek majd másod izbeii válnak nvelviikre nézve is ignzán magrar polgúrokká. L.

Rogerii, mtserabt'le Carmen, cap. Xt'J. Podhraczky, Buda e» Peet, 1833./. US, 121, 138,

139. '• ez Mían, Patachtch , Torte'nett jtgyzetek Pett vároeról. 1839. /. 23, 29, 32. Bó-

rebben akaroin fejteni majd Buda vúrosa ningyarságáról szóltomban az e' lapokon eléhozott német

rendelések mikor kclését, a' német nyelrnek Budán is magyarrnl melly évek korüli felváltását.

1) Igen épen megtartott példáuyát relem kuzleni Székhelyi gróf Mailáth KároJy es. kir. aranykul-

csos, m. k. udv. kamarai tanácsos ur «zíveskedett.
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11. Papok közül is, elékerekedének világi szabad nyájról es fal köze zart apá-

czákról magyar nyolveii gondoskodók. Ez években készültek : 1506. Pcsti k. egyetem со-

dexe, liber precator. et ascet. partiin lalinus partim hungaricus. L. R. m. nyelveml. Im'i

köt. LXll. I. 1508. Bertalan paptól Sz. David zsoltárai 's egyéb. L. R. m. nyelvemle'kek ,

Isi'i k. LXVd. 1. 1508. Pesti k. egyetem codexe , a' „meltatlan comonicalonac edçfiegçs

mezeryl" *stb. Isa k. LVd. 1. 1508. Va'sárhelyi vagy Sasarhelyi András négyes rime Bódog

asszonyhoz, L. Ito kiitet Xld. lap. 1510— 1521. Pesti k. egyetem codexe. Szenteknek élete,

L. Itö kiit. LXIVd. lup. 1512—1513. Nagyszombati codex, 3ent Anfelmus kenve *stb. L.

Isa k. LVId. lap. 1513. Kinizsiné imádságai. L. e' kiJtetbe/t. 1516. Jordáns/.ky codex.

A" 4 evangelista 'stb. es 1519. Mózes, Josué, Birák. 1516. Tetemy Pal frater vásoni vica

rios által b. Brígida szúzhez XV. imádság-. L. Tud. Gyiíjt. 1835. Xd. köt. 104 1. 1519.

Katherináról legenda a' debreczeni codexben, L. Isô köt. LXIV. 'stb, *stb.

'S honnanezen emli'tett nemzeti szellem? Máíyás idejébol lengett az, mellyet gytí-

zelmek, minó Bécsnek is magyar korona ala foglaltatása, ébresztének. A/, pai/solá fel kolo-

storok embereit is most magyar nyelv mellé, mint amaz egyházat illetó fôpapi rendelkeze-

tet, mellynek oklevele Gerébtól fennebb all. Ulnszló idejében lobbana ugyan ki, látjuk,

jobban, de ñoñi e' renyhériek érdeme , csak ekkorra nevekedtek fel a' máfyási ifjalc. Aii-

juk tehat, ámbar 1490-ig ennyit nein kapunk , adjuk a* díszt a' nap hozottnak, nem ki en-

nek felsütésében csak hüsölt es delelt, ki, Szekel' Estvan szerínt , „nem kulomben lakec

Hudaba mind eg' irot kép a' ha¿ba, . . kinek ideicbe bailla meg Magiar orf¿agnac coronaia,

es lailán lailán a' mit annac eló'tte \alo kiralioc kereftec vala, a¿ mind elke¿de czuf5ni." L.

Chroaicu , 222rf. level.

Nem akarom azonban magamat ezekkel mindenütt magyar írást 's miveltséget

lelónek mutatnom, mert jól e'rzem, milly nevetséges, ha torténetkeresó , kedvencz eszme

forrajával velejében, hamar azt facsargatja csak ki , mit lelni szeretne. Illyennek míve

nein egyéb gyerekek porcsibéjénél , keresztül fordúl a" kerek rajta 's elfuvá a' szél. Ugy

üenuuiti meg a' kietztergúrozott historial álh'tmányt is a' késóbbi éles osszevetó, ki mint

a' nyil, egyszerre oda va'g bol az okok igaz eredménye all. De, „hihetetlen Tamas" sem

k i va no k lennem , ki, tagad mindent a' mire nyilvános adat nines. Elég az okos kétkedés,

melly, tiszla nyom csillámlasánál, egymástól nem távul esû évekre is kovetkeztetést en-

ged , 's combinatiója nein bulen dolgok fekvése 's természete eilen.

I 5 10.

Л' Qdik laphox. Szalkay László Bánffy Ferenczhcz.

Legelószer is a' szedónek egy gonosz botlásával kell ilt, a* ne talán utánanézo

keresót megbékéltetnein. Az 1835heli Tud. Gyüjteménynek nem Xld. hanem IXd. kdte-

tében adá ki e' levelet Ilorvát István. Hol azonban Szalkayról, ki volt ki nem volt? sem-

iiiit sem szóla.

Keresgessük. Illyen ó irat, nagyon kielevenedik, csekélynek látszóságriból , ha

fennforgott nevütul került. 'S érzem, milly érdekes lenne minden nevesbnek itt inkább iró-

ja képét kifesteni, mintsem csupán hivatalait elés/áinlálni , inert nzokból allana elottnnk

»' XVId. százévnek színe, szelleme, lelkülete, magyar hangulata, de itt e' kötetet nein tes-

teebíthetem.
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E' Szalkai László úgy bíts/ik, azon v;íc/i piispok, királyi cancellár, 's Mohácsnál elesett

primas volt, kit az akkori latinkórságSalcanus vagy Zalkanus nevüre bérmált, miként István-

ffy késâbb is e* magyar neveket : Kerecsényi , Csáki , Szécsen, Rákóc/.i, Querecemus, Cha-

g/iiut, Secetuft, Rigohsùts római álorczákba tarajozá, pedig ez olly badarság, mint Ursinns

Veltusnál Tiirok H.ilini es Gyöngyös helyett: Valentinus Turca, es Ginget.

Atyjáról hiVaték-e mar Szalkai n ak? vagy csak azért, mivel Máté-Szalkán Szat-

raárban született, miként Szirmay Antal irja1), mert Szalkát, Hont, Bereg 's Tolna vme-

gye ¡s mutât, 's ezen aláírása : я?, а 1 ka i, csak Szalkáról létét is éreztetheti. Ha valósodik

bizonyos adattal Szirmay Antal talánozása , hogy László deák anyja Bakacs Tama'ssal lett

vulna ver, úgy hona bizonyosan Szatmár. Hivák Varga Lászlónak is, miként még Sámbo-

ki jegyzetében Laditlant Varga (sic) Archiepiícoput áll2) hanem ez, apjának varga mester-

ségerol száradott rea'. Az ember magahitt , pénzlesó, ravagz volt 's az illyen eilen fei lob-

bant magyar nemesemberi harag hainar levargáV.á, még páczi piispök korában is Vargapüt-

//<y/,nrk peczkezé, inert szegény eredetet felejtetó nagylelküség benne nem sugárzott.

Bakacs Tamas, a' csak magát 's ¡i veil emelt onzó, úgy тап , sok atyjafiát emelé

fényre , 's jószághoz, az általa iinádottakhoz; hajlékony volt a' varga gyerek, esze lang,

's illyent Ulászló miniíztere, minekutána valaini vásoltságától pappá tétele allai m'eginenté,

kdnnyen cloro tolhatott. 1510ben, latjuk, kamaraispana volt Erdélynek es wsnak ,

azaz Máramarusnak , mert e/.en sókaiuarákat az I5l8beli bácsi orsza'ggyülcs XVd. czikke

egyiitt emli'ti igy: ítem quod Castrtim Huszt cum cameris snlium Maramaroeieneie et Transylvanien-

sie ac trirrsiniis rigesimis . . . constitituti 3). A/, erdélyiek nevei 1194—5bcn 's I552beli ália-

potja látható Engel gyúj'teményében ; ') erali'tetéseik pedig itt a' 43d. lapon, 1525— 1530 kö-

rül, Dersi vagy Désy neiuzetség ivadékiról kdlt jegyzetben. Hanem itt, osszeforrasztás

végett, azt kellene tudnunk, mi vala ,,kamaraispannal" deákul kitéve, Comet Camerae*)

vagy Cnmnrarius-cl ki az 1552beliben mint tordai fu t is/, t úgy látszik régibbról jó ele 's az

1494—fihcli számadásban meg talán Сатегаггш Trauttilvaitentis c/ím alatt a'll ; vagy az

ugyan ebben elékeriilô Thetaiirariits de Tranttilvania mondatott-e kamaraispánnak ? Annál

fogva gondolnám e' Thesaiiraritist Sigmond püspok-kincstartnnál Comet Camerae helyett irt-

nak, mivel Thurnschwamb ez idókdrben thesaurarius*) magyar nevét,,kincstartónak" mond-

ja. 'S igy most az kérdendd, mikor nyere tehát Szalkai kincstartósa'got , mellynek a' bácsi

gyülés czikkei régtol fogva rosszul vitt kincsta'ri kezclést ha'nytak szemére, mert a' histo-

riai lelkiesméret szigorusága, mi nélkül a' hisztória csak fecsegmény, azon hökkenne meg,

hogy tan László deák szalkai, más, az emli'tendo thetaarariitt Zulcantu megint más ember.

1) L. Szathmúr vmegyc' esmérete. II<1. Rész, Budán, 1810. lap. 114—113. 2) Kovachich M.

Scriptores rer. hung, minores Biulae 1798. Tom. 1. psig. 44. 3) Korachich, Vestigia Comi-

tiorum p. 485. 4) Geschichte «les ungrisch. Reichs, íter Theil. Halle 1797. Registrum pro-

ventuum regaliura per Sigisniundum (Ermut) episcop. quinqué ecclesiens. l'hesauraríum re

gie Majestatis anni 1494—5. pag. 39. es liter Theil p. 22—42. 5) Comet Carneree ka-

тлгыврап úgy, mint nádorispán, füispán , alispán. Kainaraispán czíiu Enlélyben ma is nicgvan,

sófSrakhelyen. Hid. En.lre 1298b. XXIVd. czikkébcn van: Comités Camerae' Monetarii, Salina-

rü . . . L. Korachich , Suppl. T. I. p. 85. C) Thesaurarius = Camerae pruesidens ? Hd. Geizá-

nak 1 148beli oklevelében áll : Borosiaua Regiue Camerae praetident. L. Kovachich , Suppl.

Tom. I. pag. 1 00.
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Hanem hézagunkat, niig adat is lenne, az pólolhatja, hogy részek' kamaraispánából elébb

lehetett udvuri kincstartó, mint csak egyszerre azz;i , 's ü, a/,7.á. Ide júrul e/, idökben ka-

marai fôbb szolgálatban leginkábbat papok forgása, niibôl meg, neki I51uhen mar pap lé-

te niég azért is eléfejlik, inert 1513b. ninr Yacz püspökei sorában all1), 's 1514. épen mint

víic/.i püspök van aláirva Ulászló Ylld. végzeményének , mellynél Bakacs , kardinal es pri

mas ; íokincstartó pedig Beris/.ló Peter, veszpréini püspök es horvát dalmát bán.

1517-nél beszéli el Istvánffy, a/, év kijegyzésében nein pontos, Pra'gába követül

Káskai Balas tárnokkal kiildetését, hiríil vinni, hogy Ulászló loi Ob. Martins (id. meghal-

ván , nádor választatott ugymint ßatori Lstvaii 's а' таг koronázott lid. Lajos, kiralyi

hatalominal bir , lOd. évében.

1518b. ndvari k. alcancellar is. Az 1518b. Jakab apóstol napján kezdett tolnai gyülés

XIHd. , es a' megint I518b. Szent-Mihálykor, Bácson tartott gyülés XXXIXd. czikkei ne-

ve/.ik i'gy, épen inellyekból elébb kincstartó vulta is kitetszik. A* tolnai igy szól: et quod

non soluiu super ista taxa , veruní et ¡am prioribus contributionibus praesertim iliiobus florenis per

Reverendissimum Vacien, tune Thesaurarium , mine vero Cancellarium regium exactis , imo super

universis prorentibus Regiae Majestatis eotunc ratio detur , et acceptetur. A' XXXIXd. czikk

pedig ! quod tarn rev. dom. episcop. vacieusis alias thesaurarius nunc cancellarius regius super duo-

bus , florenis rationem dare teneatur2). De mi tetszik meg egyéb is ki ? A' hitlen or-

szággazda't , az ors/.ág nein becsülc.

Ezen azonban нет aggott , inert csatlakozék hozzá a' király, a* tapado szívú

gyermek-király , ki az orsza'g dolgait meg nein ismerheté , nein einbereit. Hogy egy má-

sodik Hnnyadi János nein emelkedék a' jó indulatu ifjd körül, méltóságában a' király es

nemzet szetit szerelmének! E' helyett siman c.suszék a' pdttön termetü, fekete barna can-

cellar, Buda kiralyi szobáiban , csak ó ott országolhas.son, csak pénzt gyüjthessen , 's osz-

t.'in budai há/.ában kényére pihenjen. Illyen vala belseje, azért пет tuda türni a' szenie kö-

y.c egyenesen nézût. De, hogy gydzzön, László püspük elmulattata Lajost, könnyü társal-

gó szokott lenni sebes vérselo, inillyen ó volt, iniként Vrsinus Velins e' szavaival jelleme-

y.c : „cujus versus, tametsi perpaucos praefixi , quos i Ile, mirabile dictu est, ex tempere ínter fúne

bres pompas et immediate effudit ; qui vir unions solus documento esse potest exteris natiouibus, uni

mos sublimes et ingenia excelsa a natura Pannonüs minime déesse •'). Ezen lobbanó ész es nyájas

alkalmazása tarta fenn némelly udvariak kegyében. Mert inajd egri püspokké Ion 1522ben*

Sot 1521b. Aprilis 7d. bal meg Szakinari Gyorgy a' nagy hazafiui lelkii primas, ó meg mar

Mn'jiis tídika'n azzá nevezteti magnt, min, udvarhoz tartozó is több megijedett, orszngbeliek

pedig távolban épen zugának. Miképen torekvék Szakmári szelleiuében б is niég csiráját

kis/.nkasztani a' lelki vila'gba megragadott reforinatiónak, elmondjaSpangár „Magyar ésEr-

délyo.sza'gi eretnekek krónikajában", mutatják lid. Lajosnak Nagyszebenhez Bártfához

kiildütt levelei'sovéi, érezleti az 1525beli hatvani gyülés 4d. czikke, a' megmozdult korszel-

leinet akadályozni nein tudott. Напет az ugyan ekkori 26d. , 27d. czikk meg az ú bibi-

jét ragadá meg'), inert az elude ís/.akmán által a' sz. koronáért Mátyás idejében elzálo-

1) L. Schematismus ven. cleri almae dioecesis Varions. 1835. p. XIЛ V. 2) Kovachich , Vestig. Co-

mi t ior. p. 471. es 496. 3) Hinném, jól idézt ezt A. H. erdélyi iró említett Naohlete-je 47d.

lapjan, Denis Buchdruckergeschichte niiinki'ija 256d. lapjáról , mellyet magam itt meg пет

kaphattam. Vrsinus dicséreteire, hivatkozik a' váczi említett Schematismus is. 4) Kovachich ,

Suppl. ad Vcstig. Comitior. T. III. p. 25. 40.

УЬ:<; vi.s n. и. ШАТОК. 48
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gított ország várai visszavalfasara hagyoft 60,000-nyi mátyáa-arany , ея egyeb kegyes ala-

pitványok kitii/t'iii czéljaikra fordításáról az ó lis/.te les/, vaia gondoskodni. A' vele meg

nein elégedés is/onyúan tore ki a' rakos nie/.ei orsza'ggyülésen , igy : ipsum csse eum , qui

RegDUiu depilabat et destrueüat, et non esse iniruní , quod non amaret nobilitatem, cum sit III ins su-

turis, ipsura pro consiliario habere judaeuní1), entere meretrices, metu couipuUum sacerdotio fuiífe

initiatum2) 's köre a' nemesség lid. Lajost, legyen maga Ir, neki tirüniest hajtanak fot,

hanem Szalkai miniszteriumát változtassa. '!S a' jót akart király sokban teljesíté az opposi-

tió kivánsagait, a' keresztelt vén zsidótSzerencsés Iniret bebörtönöztete , de miniszteréf , az

apostoli köret ko/benjárására, ¿taimaban tumi, noha ñera oroinére, inert kiszabadúl az

HJ kereszíyén az ót pártolt kiralyné a'ltal 14 nap malva, udvarnokai 's cselédek késérik,

nyilván Szalkai elogyanúja rendelcsebul sz. György '(eren volt hazába, de a' nép, rea 'a

vendégeire roban még az nap vacsorájakor , 's ragadinányos há/.át kirabolja Thurnschwamb

szerint, ki maga lata mindent, niivcl Szalkai ha'záho/. csak harmadik vala Fuggeré, hol

Thurnschwainb akkor pénztartókodott , 'a a' Fngger házat is villain fenyegeté.

Tiszteletlen liât Szalkai, banem 6t meg is. dölyf dagasztá Buda varaban. Jc-

len az oreg Frangepán Kristóf horvát ban, tanácskozaton a' hatvani zugók felól. Szcme

kozé nézve beszél ez oda neki, a' ininiszter fellobban 's Frangepánnak szakálla'ba esik.

Frangepán meg profon szeli Lászlót mérgében , tenyerével , gyazu kardot annyiszor forga.

tottal 3). Segélyre kiáltja László, szolgait, arra Frangepán a' magáéit. Zörrennek ezek

fegyvereik. A' király terein közben, tule kér mindenik elégtételt. A' 19 évü Lajos adjon

л/.t ! ki, érseket es bánt atyjának hivogatá. Sulyt, szentelt-fo liáutasa billente 's Frangepáa

kénytelen Ion , u* csonka loronyba iiienni. Battyáni Ferencz ég bara'tni kezcsségére jöhet

ki harmadnapra , de bossziíjn'ban , bucsut sein veez Lajostól , egyenesen haza tart, 's Ist*

vánfy szerint Isa Ferdinandhoz készül, Thurnschwamb szerint Zápolyai vajdához. Ot nevé»

zi azonban a' hatvani gyülés, türdk elleni egyik vezérül, 'в katonát szed honaban , inert

a' haza baja nagyobb elótte, mint Szalkai miatt a' maga'é. Hanem elébb vesznek ereszté

a' miniszter magát, a' királyt ea nemzetét Mohácsnál, ininUeiu a' nálánal nagyobb férfi ,

oda verekedhetett volna sergével.

Bdvebben elcképelni ez embert , nem itt helye.~ Pedig kifestendú volna Bakacs-

csal együtt, úgy mikcnt Richelieu 'gaz ez által felemelt Mazarin késóbbi rokon indulatu io-

pap 's minigzter tárgaié, csakhogy nálunk egyedül mntatásaul azon szornyu onzóknek,

kik a' magyar nemzetét di|>loinatiaisorból kiej'teték, nem mint ainazok, kik üve'k politikai ha-

tását nevelék ig. Ks igazán találva kellenc hányni mind a1 kettu' rajzát, mikent Hetz kardi-

I) Zsidót tartán! pénzbajliñrul régi nyerekedés, régi vcs/odrlcni. Thurnscliwumb, 1ЛОЗЬ. irá : „Bei

König Matiaflen Zeiten ist sein ¡Schutzmeister oder Kincstartó geweet ein getaufter Jud, hat Hans

Ernst geheissen. Nach ihm ist sein Sohn Sigismundui , so Bischof zu Fünfkürclien gewesen,

an des Vetters Stelle Schatzmeister worden." Szerencsés Fmre, régibben Perényi Imre nádor ( -f

1519) udvari zsidaja volt, az Ion keresztapja, 's nevezé Salamonbol Sy.crcncscs Imrenek , L.

Engel kiadásában, I. köt. 193, 199 lap. 2) L. Diarium Actorum in comitiis pcstnnis 1525.

Ex MSS. vatic, germ. Tom. 55. pag. 65. et sequ. inter epístolas Baronis de Burgio id temporil

nuncii apostolici in Hungaria, L. Engel, Geich. de» ungr. Reich» , liter T/teil Halle, 1798.

p. 50. 3) Verantius , késûbbi primas, igv beszéli ezt , krónikájában : gruff Christoff Frankapan,

La¿lo Ersekel cw¿we we¿ett wala , lindaban , Arczewl chapta wala La¿lo Erseket , inert La¿lo

ergekrs ¿akalaban nywlt wala Croft' Christofinak.



379

nal, mint Rochefoucault ; nein az „Archiepitcopi Strigoiiienset (Tyrnaviae 1752^" irójának,

elsiniításával. Лет csupán ezt monilva rola : Ludo vico , cujus ota /ría consilia sapientissime

moderabatur, miként az I835b. váczi egyházi megyei Schematismus XLIVd. lapján áll.

De mortuis ail nisi vemm , et jiislttm.

De, leveléról még. Leho(ne-e csuprfn er. egy magyar iratnak kezétól eredését

hinnil Gondolható-e? hogy egyedül ó irt vol nú magyaníl. Bizonyosan úgy irta hozzá

Bánflfy Ferencz az ovét1). Sot ezen nyom azt hitelheti el, Ulnszló es lid. Lajos udvarához

(artozott fiíiirak es vmegyei hivatalbeliek többen irának mar ekkor a' nemzet nyelvén. \'

Hd.Ulászló kincstartója emli'tett udvari kiadásaiban áll 98d. lapon: Misse fuerunt iterura cer-

te liiere Re Ml/s et Dnt Thefaurarii de TranlTïluania hue Budam diuerfis Magnatibus et diuersis dica-

toribus sonantes, 's az erdélyi kincstartólól? jöttek kozott épen úgy lehete magyar 1495b.

miként Szalkaytól 1510b. fova'bbá, azon kiadásjegyzékben több vmegyei rovo dicutor for-

dul ele literatas melléknévvel , mint: Joannes literatas dicator cottus Baranya, Petrus li-

teratus Pestien. , Nicolnus, Michael provisor \andnr Albensis , Blasius, Michael literatus

capitaneus episcop. Sirmiensis, Yalentinus, Ladislaus , Andreas, Benedictas, Etnericus ,

Matheus, Sigismundus , Albertus, mind literalns, kiknek deákul nem tudókkal de magyar

olvusiíst érthetókkel voltak dolgaik. 'S az ánibár magyarul nem beszélt lJla.sy.lof, de ki fiját

Lajost es letínyát Annát magyaroknak nevelé , tobbnyire magyar udvari személyzet vevé

kdriil , mesteremberekig szakácsokig le. Az udvarnál is tehát fâként magyarúl szólott

kincstartó Sigmond piispok, ezért raká egyébként deákul irt kiadásai kozé e' magyar szava-

kat : suba , kochi , czimer, hölgy, istrattg , rojt, pokrócz, niá/.sa, zöld v. szederjes, megy-

szín, targ, (innen jó: targoncza) gydpló, hátlekotd, Jankó, tero = toro, csúr, Gyurkó, kút,

tekervény, vagókés, csuha, fannatring, apród , oros/."). Igy jó mai nap a' sok német szó

azon magyarnak nyelvére, ki gyakrabban él német szóval, mintsem magyarral.

S/.íilkainak „dolgolfonk" = dolgosunk, szava'ból kitets/.ik , miként valának a' só-

kamarák körül magyar múszavak, elnevezések. 1553b. Bakocsny Ferencz irá magát S/.a-

láncz vara „min den dolgosának." L. köcetkezti killet %<l. lap.

Л' lOrf. laphoz. Mykó Balas lévele.

Fnnek évét en 1511 helyett 152lnek vevéin 's i'gy a' 2, es /J kö/.ött levó J<-et

chrismának, de a' Sztárayak levéltárnoka lígy monda, hogy e' nemzetség leveleit ollyan

1) Künmen azon Bánfv Ferencz ez, ki az 1494— 1495 küzutti udrari szúmadásban , F.ngelnél a'

39il. Inpon még két lin ntt'v val mint adós, íiry all : Franciscus , Johannes , Michael Banfy ....

2) Pueris cantoribus pro »ubi» dati sunt p. 51. pro una tuba mardurina, 67. ad currum kochy 79.

de pellibus herniellinis ligature vulgo Chyíiier . . . vulgo hewlgh 8 1 . Magistro Georgio Kcthelgyar-

to pro cordis magriis et minoribus ad ligandum currus Re Miie nec non letrangh 83. ; Ber

nardino ítalo pro il lis RoytA quos fecit de sérico, pro equis régie Mft* , videlicet ad Pokroch , 90.

masxax ferri XFF. 97. Palkofñ Kwn fámulo Re M/i« 98. Una de colore zelderteth, (szederjes)

alia de colore megAzyn, 101, qui fecerunt tttrgh cum carpentariis 102. in niodum Gytcplte , in-

super /lat/iiaicol/iefd 101. Jnnkoni 102. Magistro Petro Fabro, qui fecit eisdem Mordariis de fer

ro duo instrumenta férrea vulgo Therein , 101. tribus fabris qui in chwr fecerunt cumim 106.

vulgo Кirt li 106. per eundem kochy misse sunt lucerne, Gyierico, attractoria vulgo Tlieherven

Iü2. aprodianis I7.">. Magistrix Cocorum duo cultelli scilicet Wagokees 170. mito sunt ulne pan

ul pro ипл c/iu/ia, chwha. 172. dúo paria farMeiritig empti 174. Orosonibus 176.

48*
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elóde évezé meg azok külsején , ki a' s/.emélyek születése hálala napjait is jól k i tan ul ta

'e e' levélre azért nein teve 1521-et, inert a* benne magát, „a¿,^on emberével" a/, az fele-

segével együtt beteges-nek vallott Balas ur, 1521 bon mar neni élt.

1512.

/Г 42f/. laphoz. Drágfly János , Karoly Istvánhoz.

Im ¡(t Waltherr es a' szerkesztó egyegy észre vétele.

Elödöm cgyike, ujabb irási szabály szerént lemásolván Drágfy János leve-

lét, annak korát 1 ]12k évre teszi, de igen helyteleniil, mert a' 7 alaku száin a' XVk szá-

r.adban otos szánint jelentett, egyéberánt pedig ha kezdetett is akkoriban Drágról, a*

Drúgfy neve'/.et, Drágfy Ja/tot az egész XVk. században ele nem fordul ; hanem a' XYI.

században jo cío Dníghuak a' néhai marinaros! vajdának , harmad i/ en való ivadéka , vagy

is kis unokája mar, Drágfy János , a' ki ISlldik évben királyi pohárnok — három évvcl

utóbb , as/.talnnk — 151ftdik évóta pedig tárnokmesteri méltóságokat viselt, 's a* molía

csi gyászoe ütkozetben , mint királyi udvarbiró végezte életét; es e/, volt az 1512dik év

ben kolt imént kozlottem levélnek irója. Okom, miért 1512dik évet irék, es nein 1513at

az, hogy amabban he'tfo napon volt sz. Bertalan este, es úgy a' levélben einlítetett csötör-

tök 's a' levélirás napja küy.ött épen kc(tô a' nap, mint Drágfy számi'tá ; ha pedig I5l3k

évet irok, minthogy ebben kedden vala Bertalan este, a' két nap küzött csak egy nap lett

volna. Wallherr Láizlá m. k.

E' Bélteki DragfTyak között czen Illd. Jánustól 3 magyar iratnnk van eddig, mi-

ki'iit ettól megválva , meg a' Kid. es 29d. lapon bíituk. 'S ismédem ¡it is, hogy ö sein csu-

|i;in e' hárniat tevé fei magyanil; hogy midon tárnok, országbiró, igy irt, bizonynsan több

/¡¡.szliístól 's uilvarbo/, tartozott többektol hasonlóan kele illyesmi, es a' nyelv, divntának

induit irásokbnn ¡s. H.í/.ánál pedig Erdodün Szatmárban épcn élt , neje Ilonmnnai Drugelli

Katalin, 's gyertnekei Solía, (majd Perényi János hi teso) Magdolna es Gaspar köreben.

Általvevé e' Gaspar, alyjálól, magyarság es tanulmány becsülését; városában Erdödön

nagy iskolát szándékozntt alapi'tani , Kopácsi István hires refonnator segélyével , kit nda

veve tanitóul. Megholt 15í5b. Januarius 2.r>d. Bátori Anna szülte fíjában Gyorgyben (IV.)

pedig az egész DrágflTy nemzetség hunyék el 1555b. mellyet oláh-boér eredetbtfl lain oily

tus gyokeres magyar szollemüvé tett a' hajdani magyar idú , inillyenné a' talján s/.árma¿a-

tu Drugetheket is. D'ibreutei Gabor.

Л* I'd. laphoz. Kesscrvv Mihály es huga küzütt békclevél.

Megjegyzem itten, hogy azok ko'zül, kik Verbííc/.inek IM. Ulászló eleibe ter.

jes/tett Tripardtumát Heltaiként „f¿ent Lucats nnpian Pefíhen à n¡»gy i>rf¿!ínros gyíilcsben

1314. meg confírmalas es alláia val» irálTockal meg erorsitéc", háromtól nkada clé magyar

iratunk, 's e/.ek nevét c/.imét tígy (eszem ido, miként Veres Halas 1565beli fordításánalc

Heltai Gaspar alta! „Colosvarot l5TIben nyo:ntattot" kiadásában állnak:
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S¿alkan Lafjlo, Vaci Pifpec. 1. 9d. lap.

Keflerô Mihály, Bofnaj Pifpec. A/,, kirdl itt szó van.

Dragfi lanos, Király Afjtalnakoknac Mestere, 1.42, 29, 16d. lap.

Két érsek 's ti/.enegy püspök van nieg Szalkain 's Kesseriïn kiviil ¡ilúirva , zás/.-

lós ur pedig DrágfiFytól tnegválva tizenegy , 's „ezzeknec felôtte tobbeu nagy fockan, Mél-

tofagoj ttztbeli f¿oiuéllyec" azaz a' deák eredeti szerint: aliuque complurimis, Comitatiit

Regfri /tottri tenentibits et honores. Es mar e/.ck kdziil csak harina vált volna-e ki, inagya-

rúl irásra? Ha mindenike ncni is e' 24 s tí t tubb között, háromnál kétségen kül nagyobb

szám. Félre csak egy kisség a' latin kárpittal , ruolly eldttünk , mivel ezer meg e/er okle-

velüuk dcákul kült, mivel torvényeinket úgy kezdék megirni a' fópapcancellárok , folytatni

az itéló rnesterek, olly vastagon függ deák festékével , hogy a' mögötte élt magyar házi-

családot is , uri asszonyt férjével , gyermeket s/,üleivel, papot hallgatóival , követeket or-

szággyülésen , tanácsosokat királlyal c.supán deákul beszélteknek hinni ámi'tatunk. De ha

feszes kárpitunk möge buvunk, úgy lelünk ott más társalgást, mike'nt a1 szi'npaditól

igen különbözo világot a' s/.i'ni'alak hátuljában.

Figycliniink ébredjen iniként élt a* nemesség, országla's ügyeihez eleitól fogva

folyvást szólhatóan. Az I498beü Isó c/,ikk 7d. 8d. irszakának érteline, országgyülésre min-

den birtokosabb kiilon háztnzü családnak egy egy tagját küldeté, a' 9d. irszak s/.erint pc-

dig egyházas nemesek tizen bocsátának közülök egyet. Vármegyék nemesei magok választ-

ják tisztviseloiket, 's ez olly régi mód lehet, hogy IVd. Béla, pesti vendégeinek 1 2 Hb.,

mar ahho/, képest adhatá e1 kiváltságot: item ¡psi majorent villar sibi eligant, quem volent, et

nobis electum praesentent. Országos es megyei gyiilésnek tehát olly nagy seregletboi állott

tagjai , valamennyen tudtak volna-e deákul? Az egynek egynek bes/édébe, akkor is igea

sokan 's hevesen vágni tolakodók csititására s/árinaz.hatolt az ismeretes „Halljuk" mellyet

bizonyosan magyar ele'adást hallan! akarók kiáltozának.

Elankbe egy jeleneltel a' hatvani orsziiggyälesbol 1525. Julius Sdikáról. Oss/.egen

ott mintegy 10,0(H)-nyi nemesség 's furend , konnyii fegyver/.etben , a' síkon. Fából tbea-

trum alakra erúsen késziilt fakerités kozepén a' teljes engedelmességel jó indulattal foga-

dott király lid. Lujos, egész tanácsával 's fejedelmek követeivel. Korében ül a' neinesse'g,

legszélio sorban fegyveres lovagok mint rendorök, állnak. Felkél Yerbóczi Islván , suját

nyeíveti a' legékesebben szóf/i'), 's eléterjeszti a/, ors/.ág zavarai vészei okait, tart hursány

beszéde jó két óráig. Yégezttekor e' kérdésével fordul a' neinességliez: Megegye/.ik-e inon-

dásaiban a' nemesség? Igen is, kiált ez mindeiiünnen fennhangon. Menekedjék mcg va la

ñara ó felsége maga is, mentsen meg minket is, rosz taoácsosai zsarnokságától. líes/.cl

most S/.alküi László a* primas, inert diene /ördiilt volt az „Igen"; niajd szól liatón Ist-

váii a' nádor, a1 kevély es az erdélyi vajdán Zápolyain mint izgatón ezekért bosszút ál

lott kebel, tncrt 6t is ¡líete az; kovetke/.ék szóban Sárkány Ambrus, mert б épen nein kel-

lett , 'stb. Burgio szerint is hát inagyanil bcszélvén Verbor/.i , bizonyosan a' tübbi is

1) Azaz : n' magf-arúl beszélúk küzütt legékcscbben sróló. Hic Stephanus Verbícz, (amictis Suac

S.4iirtit;il¡s) liiiiíva sua eloqueritisMiiniK proposuit, unde pericula Regni ....!.. Kclatio Artnruiu

in Convcntu Hatvanini , 1Л2Л. celébrate, кеи Kpietola Buronil de Burgio apnstoliri in Ilungariu

Nuntii, !.. Kngel Magvarors/. Listóriája hálai iiJéxctt kiadásában, lid. rész 05. lap.
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mind úgy 87.ólt. I /y Julius 4dikën a' fennebb emli'tett Dragffy Janos , kit szerettek '• ki

Ambrus helyébe orszagbirajava léletett. Hogy it deákul oily roppant seregletben ! Es ezt

bizonyi'tják meg ez nrgzag gyñlésének egy német leirásában eléjovó ezen magyar szavak ,

niellyeket ax eleadn magyarul hallott: bit (Dtfag ober bit ¿anbtfdpafrt, . . . Xyfrtv.t;; $f*

If út i rr e patftfne ¿enget pot Kurtr a fp c.itytY.rusdj = tize/tAat feletége, paras/ta lerigyel por,

kiirvafi, , patikanu, (neket hányták ТАигяе tzeme'rej . . a' keretztnevek magyar moda emli-

te'te : К .Un.: у 3<*пиГФ/ Dtagfy 3<*П"ГФ t СапуГфау ¿¿fio, onb t>t>warbpto ampt bent Do

ta? 3«П"ГФ/ ¿ebettoaty, $ftenc¿; Verbócsi/tek így tteveztetcte : 3flu><m mtflet, lovábbá:

ГпЬ Batanea U)atmrgbie у|"фрап|"фад ')/ Ceakhogy deákal téteték fel a' torvényczikk^ haj-

dani szokásból, épen miként még Is2 .lieti, midón igen kevi-ч beszéle mar a' kovettáblánál

deákul, fórendeknél pedig ujabban rnegkezdetek a' magyarúl azólás , 's a' torvény szava

meg is deak lett. Még pedig hajdanibb idobol szálla le ors^ággyülésen ningyariil tanácsko-

xásnak fulyama, korántuem csak e' haï van i felzajgáa kezdé meg, niel I y az okos elle n »es

kelló irányát elvesxtette, válván légélénki'tu izél helyett fedeleket is bontó viharrá, ter-

mékenyító eso helyett jó gyüiuolcefakat is kitekerd fellegg¿akadá¿s¡i. Régibbról felfogandó

igen, egy szellem, melly kovetkezó eredményekct alakitá: 1. Az anjoai Robert Károly

gyermekei utódai Visegrádun, a' jagellói lid. Ulászloéi Budán úgy nevekednek magyar her-

C7.egekké, miként a' franczia Bourbon haz ága epanyoltrónon spanyollá, a' napolyin olasz-

s/ií változék. 2. Olasz , franczia, néntet, lengyel, horvát eredetüek, jós/.ágnyerve itt ,

legmagyarabb házak torzsei lunek. Igy Breber - Zrini - Sabich, Frangepa'n, Thurzó, Sti-

burich , Garai, Zápolyai, Keglevich, Draskovich '*tb. Igy la'tjuk ilt késobbról, a' Vegjes

iratok 27d., 70d. lapján Krusith Jánoa magyar levelét; 64d. 'я »Sdikán Thurzó Annáét; a'

174d. lapon eibenicoi \ randiidu t , a* 210diken Thywkowyth Ferencz végrendeletet 'stb.

Okozá iiedigext a) Mindentol a' inagyarnak mi nom az б keleti veré volt, vonakoda'sa. azt

giinnyal nevetése, melly vonás a' még darabos ercjii nenr/.cieknél metszó, szidalomban is

kipattanó, '» caak miveltséggel s/.eli'dul , de azonban fcnnmarad, mert ezen osszeezitáa tart

külön örök elrendelés utján minden nemzetet, kiki enmagát szereti benne. Idegen ennél

fogva, hamar a' fónemzet kozé siniult, akara tetszeni kiráJyának, 's a' nemes háznak melly-

be házasodott, hamar segi'té magyar nyelvü szelleme; várak faluk nemes asszonyi köre

akkor ceupán magyar volt, b) A* magyar nemesnek hajdanról szált négy szabadsa'ga, mely-

lyek elsóje1 Weres Baláenál így van, deáktalanúl : Hoghy fenky à neincft, idezcthlen, ees

thewrw^n f¿ciynt walo karho/tatafnalkyl meg ne mery fogny . . . Büszkiilá kebelt ne-

velének ezek, magára sokat íartót: 'e a' nem s/abail nem/.et közül szabad egyénné vn'lt,

nevét ¡s öröniest vevé jóaza'gáról , mit csak a' horvátoknái talalunk ritkabban, hanem ma

gyar nyelv eilen zajgottat kö/.ülök akkor épen nern. c/.) Nemzeti öltö/.etnek egés/. kerekMa-

gyarország határaiglan minden nevü nép által viselete, mellyre a' vigyázatot még ország-

gyülés tárgyául is leljük. Millyenségét a' réginek iiinrKalma'n k. végzemcnye Isó konyvének

70íik feje/.etéból tanuljuk 1096—llOOról? mili ven legyen vitézrendé valamint fegyvereisaz

1435beli V. 2d. 1492beli 2()d. 1537beli 13d. c/.ikkek 's ujabb idoké, halározák. Ez, ha-

sonlóan egy fünemzethez tnrto/.asra emlékeztetett. d) Vons/.ódáe kelegete orsza'ghoz, melly-

1) I,. Engel. Geschichte dee Ungr. Reiche und «einer Nebenländer, Halle 1798. Ht. Theil, p. 43

49. Korachich , Suppl. ad Vestig. Comitior. 1801. T. III. p. 6—17.
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be army is/or gyó/elemmel tertek meg seregei ; csiklanda hiuságot, tartozni пош/.cthc/. ,

mellynek királya birodalmá» északra bait, délre adria tengere mosá; mellynek kiralya,

Moldova 's I lavas alföldnek erôs/té meg fejedelmeit , kik' uti'idai lám hasonlóan magyarul

is levele/.enek , mike'nt egy peída itt 1556bol a' 273d. lapon érezteti.

Társalgiísban uri nyelvíil léte a' inagyarnak, kipillantgat 1524bcn Tardai Pal egri

piispök 's kincstartónak még deák leveléból is, ki Hatori AndráshozSzatmár foispánáho/.

i'gy ira1): Magnilice &.c. , Regia Majcstas jnm est Budae. Exgpectat Dominos. Hic est DominuK

\\avda de Ürngfv, iianiV Jánot , Tachy Jfinos, I.adislaus Kanisay, venicnt et alii Ex Bu

da, Sabbntho ante Laetare Нас hora rioctis 12. Csak hainarjaban van ex oda ha'nyva

meg azon meleg emlekezettel, a' mint a/, udvarnál este folyt magyar beszélgetésbol a' j>üs

pök ha/.a ment 's az ott balloit Ba'nfy Já/tót, Tahy János név, még fülében csengelt. Ah-

liii/. kc|H',st raká lam többi deák s/.ókütésot is eléggé magyarosan, 's irótollából iigy fufolt

ki a' keresztnév utóbb tétele, miként még Erdélyben laktom szép idejekor német katona-

tiszt is magyar modelai ejté ki magyarúl folyni s/.okott beszédból a/, erdélyi focsaládi nevé-

ket, miként meg itt Budapesten aze'rt hallók 's még halljuk i'ubb körben a/, ujabb ivadék

elüttiek' érdemes neveit i'gy: Manedl, Nikedl , Czcnczedl, Stephedl, Franzl, Pipsz, Hanzi,

Li'/.i, Tóni, Káihi, '.sib., inert a' s/.ebb kör asszonyai között a' magyariíl jól tudót inegszáin-

Ifíhii igen Ivöiinyii. Ido jöt t e' nemzet, mellynek a' XYId.|százévben ncmzetiségért ktízdott

forrongása't épen fejlegeljük ; honnan , a/, reppenjen e' soruk kü/.é, hogy emli'tett Szakmary

Gyorgy (t 1524) nagy lelkü primas, a' Lácsérol Esztergomba hozatott német épílómester-

rel csak tolmács allai beszélt. Képzeljük hát most inagunk eleibe az itt fennforgó „béke-

levél" ügyében a/,on tagokat a' királyi ta'bla'tól, kik nevei annak eleibe deákul jegyezvék,

azon fiilil> nenies urat , ki ott niegemli'tetik, képzeljük egyeztetó beszédeikben Nyárasapá-

tin. Magyarúl folytak azok. Es a' békelevél úgy iratágábol kettót vehetünk ki. 1. Mind a'

nyugtalan langésaVerbâczi Istvannak, niind a' bosnyai püspöknek magyar nyelvvel éléshez

hajla'sát. 2. Illy lia'/.i dolgok eligazi'ta'sához ¡ralban is gyakortább magyar nyelv vétetett,

mit inindjárt vilagosabban fogunk fcl , mihelyt Hunyadinak a' Pongra'c/. családdal volt ma

gyar szövetkezete, felebbi 3~>7A. Inprnl , megint emlékezetiinkbe csillan. Magyaníl e' bé

kelevél bizony nem csak Kmztina „yo ajjonyom ees Jro hwgoni" kedveért költ; hány mn-

gyar menyecskét 's tis/Лен ,>Nagy asszonyomat" nyomoritának meg ez idôben még, iigyei-

nek deákul irásával.

Gibárti Kessenï Miliály magyar piispñk, a' bosnyaiak között Praynál 1502tól fog-

va all 's eléjA még 152 Ibón. L. Specimen hierarclñae fmttgaricae Part Ilda. Potonii et Ciu-

loviae, 1779. p. 437. Ha lakhelye mar Diakti\ár volt-e? hová a' piispoki g/ék 1463b. té-

tetett által , midon török fegyver eléhbi székét elfoglalá, vagy megint Jajcza lett, e* vá-

rosnak éa több rámai résznek Mátyás k. által ujra visszakapcsolásakor a* magyar koroná-

hoz, melly 1138 ola vevé Bosnyat hatalmába. Farlatus mar ISlGban Donatust említ bos

nyai püspokiil, de ím c' békelevél éve az ó adata eilen e/.ól. Z/. Illyrici tncri Tom. IVtut

Venetiis 1769. p. 76. Szcntiványinál van, Nicolaus Kesserü 1504. Michael Kesserü de Chy-

bat 1514. ha nom Szentiványi sokat, minden adatra ululas nélkül irkált ossze2). Mohác«

1) L. Pray, F.pistolae Procerum Hunganae, Pars I. l'usinai 1806. pag. 176. 2) Cxiriosiora et sele-

ctiora miscellanea. P. I. Tvrnaviar 1711. p. 86.
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enyésztú napjáa 1526b. ¡gen is mint bosnyai püspok mar Paliaría Gyürgy esett el, Isivánfly-

ként: Georgius Palinaeus bosnensis, juris scientiae clarín. — Miliály püspöknek bocsánatot szé-

l'cn ke'rt Krisztina nóvérén kivul, fitestvére volt Stephanut Kesterü de Gybard, ki az lóOóben

Rákoson tartott országgyülés a' feletti végzeményet, hogy idegen vérü 'g nyelvii, m. királlyá

ne válasziassék, aláirott világiak kdzult 54dik, 's utánna meg 124; Mihály piispok ellenben

a' lOegyháznagy között nein all. 1514b. pedig 1st van a' tripartitum egyik niegvizsgálójául

mint vicepalatinus volt kirendelve, vagy Heltaiként: Kesseró 1st van, Vice Nadarj Hispan.

1521b. \irina várát kapta lid. Lajostól, közel püspök fivére lakához. Mind ennek varaban

mind Milialy püspök lakhelyén '« a' tübbi foldesnrak között uri nyelvtü diszeskedett ekkur

a* magyar, Dráva S/;¡va között, miként e' békeleve'l ahho/. nyomot n vit, sdt a* Yerócze,

Szerem vmegyékben inaig fcnnmaradott reformatus magyar lakosok eléggé laniík, hajdan

itt mai nal gokkal számosabb magyar népséghez. De nem csak ez eddig tévesztve nevezett

iSlavoniában, haneiii az akkori iga/.¡ nevuben, ugymint a' mai Horvátország foldén i«, or-

s/.;ígos volt e' nyelv. Mágolatban nalaia Kovachich Jnsef országleveltárnoka becses barátsá-

gából a' inagyarorezági KK es HRnek 160Sban Junius 27diken Pra'ga mclletti gyülésükból

tnagyarúl költ oklevelük azon akkori Slavonia KKhoz es RRhez, mellyról az MOSbeli 34d.

czikk 4 §-;i i'gy s/.ol : Item in Sclavonia, Zagrabia, Nedelcze, \ anisil, Muraszombat, sunt capitales tri-

семпше, az 1569beli 18d. c/.¡Kk ekként : in Sclavonia denique Zagrabia, Varasdinum ;

mellyriek vármegyeit i'gy jegyze fel Liszti Jámis veszprémi pñspok a* neki Sámboki al-

tal 1568ban küldott Bonfínius példányába igazi'táüul : nam in sola Sclaronia tres sunt co-

mitatus, ZugrnbienRiii, CrísienKin, & Yarasüinensis1). Ide is régibb idóbeli megszoka'sból szállott

az le, 's nein kësobb verekedett fei, 1608czig, inidón érette mellette mar nonti küzdés

eredezett. — Hol volt az a' Gibart , Chvbarth , Chvbat , Gybard ?

ktiriilick.

,1' 43f//Ä laphoz. Latin oklevclek tartalomirata.

Л/. 1494—1500 köiüuieknel feiebb a' 368d. lapon eléadottak gzolgálnak ide is

okul, e' 3 irai га tett magyar tartaloninak 1526 .körül kelésérôl , megjegyezvén , hogy az

1526 év csak november 3dikától vétetbetik, inert Zápolyai mar a' Hldiknál János király

nevíi 's a' „korüliek" szó teha't 1527—8ra is által mehet. Azért nem lehetne pedig ef 3

tartalomirat évét idébb tenni, mert Пагос/.i Ferencz mint Verebélyi János tutora , csak ha-

mai igyekezett osztály veghez vitetésén, János király parancsával, minekutána ollyannal

lid. Lajoslól talán nein boldogult.

I S 27.

Л' lí)f/. laphox. Orsxágos tized s/edók esküje.

Nrgy fûadat lehet kezes, magyar nyelvnck János király budai mi varaban di'vásá-

ról. l.Martiusban 1527b. Reininiscere vBsárnapoiiBudánkezdendó országgyülesre hivólevele,

mellyben a' magyart Isa Fcrdinándtól elidegeni'teni a/.on fígyeltetéssel akará, hogy az

ahlioz szítók , jónak szine alatt , a' nemzetet es nyelvet fognák kürtani. „Non enim desuní

plerique, »*ól, qui sub specie boni zizaniain seminare et sub nomine tutelar ас defensionis regni pe-

1) L. Korachich , Scriptores rer. hung. min. Tom. I. pag. 332.
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n.-iilum et cxterrainationem gentis ac lingvae hujus liungaricae quaerant et procurent. L. Kovachich

Supplem. ad Vestigia Comitior. Tom. III. p. 104. es uta/.a.si jelentésemet , Kvk<¡nyvek Hid-

liiíl. 10")'/. /"//. Igy ó, a' k ('¡rule volttakkul bizonyosan magyarúl társalgott. 2. Majlát Lst-

ván, Balassa Imre 's KetiHy Fcrenc/. szovetke/.ete, (itt e' kötet 32—-34d. lapján) magyarúl for-

dult meg elótte, inert Verbóczi azt bizonyosan azért másoltatá le hitelesen a' gyulafejérvá-

ri káptalannal , niiként Verantiusnak Buda elestférül iri krónikájáhan e' szavakból kitetsz-

hetik: Maylad . . . bnlassy . . . kendy Feren/.el .... titkon walo conspiracyot az Erde

lyak közöt indytotak wala , . . Eröl Lewelek ¡s nagy kötel alat kelt wala. kyt ax Janos

kiral' meg ertwyn . . L. PodAradczky, credeti két magyar krúnika . . Budán 1833. /.67. 3.

Mindszenthi Gabor , hive, magyar nyelven irá naplóját János király utolsó napjairól

154üben, 's ollyakat In-/, ele, meilyeknek, ajakánil magyarúl volt hangzása tetszhetik ki.

Mint : Lám kegyelmed! isszuk mar a' veré» bort is . . . No Gabor uram, gontloskodtiuik min-

de/tekröl . . Igy az, mit Losonczinak, mit a' Za'polyai ln¡/.;it sein fenntartott, fcnyes Budát is

elvesztett árm;ínyfés/.kü György baráijánuk szivére kötölt. L. Erde'/yorszug törte'netei tara.

4. Szászsebesen haldoklása elutt, tanácsosait , u. m. Yerbôczi Istvánt , Petrovics Pétert ,

Toi ok Bálintut 'stb. i'gy szóli'totta: Urak, Atyamjiai, miként Verantius Antal, Statilius Já-

noslioz 1540ben Janos kiralynak a' franczia udvarnúl volt kovetébez, haláláról irt levele

ben hozza elé: Vos caeteri Domini Fratres »ici. (Sic enim ex usu оinnés , quibuscum loquebatur

blunde in omni vita .compellabat , summe studens homines huinanitate deiiiereri. Hungarice efertur

Uralc Domini; Atijámfiai l'atris mei filii.) L. Kovachich, Script, rer. fimif;. min, Budae\79S. T. Lp. 52.

Otodik adatul c/.cii eskiit a/.ért nein mondom egyenesen, mivel a' kiralyi udv.

cancellariában eskiis/abványnak egyébként is inugyarúl iratni kcllését úgy véleni eleggé

elóvilágoltatám. János király ezzel cgak régibb gzokást követett. 'S onnan jöve Je illyen

esküszabvány 1542re is, midón a' beszterczebányai országgyülés 30, 31d. czikke szen'nt

a* szabad királyi es búnyavárosok, kik az akkori hadba nein mencnekj birtokuk hatva-

nodát azaz GO ftot e'rutól 1 forintot lettek, nás/.ádosok tarta'sára 1i/.c(ni kötelesek. Hanem ,

cgyet jegyezzünk meg, azt , bogy ez esküt Zápolyai, országbeli német es tôt lakóu viue-

gyckre városukra egyiránt csak magyarúl kuldette, mint a/, akkor még néuietesebb Kassá-

nál lelém , mint Bártfához , honnan Pray vevé gytíj'teményébe. De, kérdés még, ha elébb

is igy volt-e ez? vagy û kezdette-e a' magyar nyelvnck e' több népü országban , magyar

királyi teki'ntettel így útaljánositaiii akarását. Azonban, mi'g vagy régibb adatot neni le-

lünk , vagy helyes kdvetkezteíést nein tehetünk , az elsóség ové. Minda/.által , niidún Já-

nus király, körlevele iratásakor is, inellyben Székesfejérváratt 1526b. Katalin napjáról ,

koronáztatását adá hi'rül az országban1), illyen paranc.sát adja cancellárának: akarom e'

királyi levelemet mar magyarúl, hogy en, ki a' ueiuzetet nyelvére vigyáztatásoinmal intern

magarahoz, most, szólama'nak cancellariai hivatalos életbe léptete'sét mindjárt éreztessem

is; midón e' tizeds/.edó esküt hasonlóan magyar levelével küldi Kassához es máshová, ak

kor hasi'tott volna & iga/.án uj nyomot. Es nagyon akkor, ha békekotését Isó Ferdinanddal

1538b. Nagyráradon magyar híteles példányban is feltétetni unszoltatta volna két alkudozott

érsek- es püspcikével, mellyha meg van is magyarúl Kaprinai kéziratai kñzolt, csak XYIId.

szrfzévbeli fordi'tás, miként Fejér György, k. tanácsos, kanonok, szi'veg kozlésébol tudom.

1) L. csonkán, Pray, F.pistolae Procerum R. Hungariae Pars F. Posonii I80(i. p. 284—286.
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'S ezeket kivaná pedig elórelátása, csakhogy, kevese volt arra; ebresztheli siiveuek Siginond

lengyel kiráiynak példája, ki 1507beli thrónra lépte ota , deák nyelv alül a' lengyelt, mely-

lyet eddig az udvari 's orsza'gos hivatalnkat tndományaiknál fogva ottis elfoglalt papok felre

nyoraának, literatura! fakadozásra indita. De nngy tettekbcn forrongó kebel, maga oszlat el

felhoket. Isö Ferencz 1539h. eajat ésszel álli't Parisban franczianyelv tanitoszeket ; eleg

eddig, s/dl, a' deák nyelv kölcsön vétele, inaradjon azzal H' pap, lia cnakugyan akar, ol-

tára'nál ; itélüszék es oklevél e/után franc/ia nyelvü Irgyen, 's im ezzel , elbon'la' л' szo-

kottól nehezebben eltcrtteket. Haneni János királyt nein latjuk Isó Ferenez lovagi ragadó

S7.ellemevel,a'ttöro akaratnval. Koronájára „«£ A««f*d*'hírt vi'ni, esze, kara, jó csillaga nines.

Prayt enili'teni feiebb. Igen is, gyûjteményében all ezen magyar csktî , 1806-

ban1) kiadva, de ncm csak az I527beli magyar irrísmódnak betiirdl betiíre meg nom tarlasá-

val, 's i'gy, hibásan, lianciu azon kiviil e' eajtovéteégek forgaták cl: he Zolgalihatheni .

. . thylkom , e' helyett : be ¿olgalthatom . . . Tylhkon. Osszehasonlítáni egysy.er'smind az

ezcn fskiit Bartfa va'rosa'hoz megritt deák levelet, az általam Kassarol hozott hu ma'solat-

tal , 's abban is f "1,1, hiányt 's kihagya'st lelék. Na'lam van p. o. Jnannis l'\\ ; de .ynhihel,

Praynal : Joann'u Kwz de Zerdahely, 'stb. Igy mar tübbieire is gyanii szesszen, '< mivel

ezt irá elóbeszédében: de ßde . ..amaino envere, attrim, dorgalandó volna enilékezete,

haoein itt ISOlbeli hálala enyhi't, inert i'gy nyomtatasi nein ncm az ó javi'tó sxeme

járt. F.s némellyt nein kaputt-e ina'r hibrfs niásolatban ! Illyenknr, nir- is jobb, viasz gyer-

tya helyett legalább inecs, mintsem épen setétség. Prayra, egy saja't mas leveléért harng.

1525— 1350.

Л' 42rf. laji^oz. Désy (nem Dcrsi) nero/ctség ivadékiról.

Л' Kalluy levelek cgykori sorozoja 1400 folyamnban irottul , aza/. nyilva'n a'

XVd. szdz év végéról lévónek ne'zé ezen jegyzetet, aze'rt , mivel Désy Péter meg Má-

tyát királytól, ki 1490b. hala meg, /o haza Ъгпнп, 's talan, mivcl betúvonalait a* XVd.

százév utolsó negyedebeliokül teki'ntette. Fs tnidón nsszehasonli'tottnk több ottani latín

iras-vil, mellyeket kiirt éveik is Ma'tyás es l,'l:í>/ló éveikben koltekül bi/.onyitanak , e' ma

gyar jegyzet betúit valóban aznkhoz hasonlóknak leltük. De , bizonyosabbra jnthatás vé-

gett, felha'nyt megolvasott az cmli'tett kira'Iyi ügyvíselo nr, ehhez tartozó lobb iratot, ha

nem volna-e valahol feljegyezve , mikor adá Mátya's kiraly Istvan kovacsnak Iklódot , mi-

kor lebete Désy János erdélyi kamaraigpán2), mikor? Désy Péter , JVtátyás' komornyika.

Semmit sem tula It. En Sigmond kinrstartó 1404—>5beli udvari szñmadasn 160d. lapján le-

lém De'sy Pe'tert, birtokosabb erdélyi nemest. Most még azt kell vala kifejtenem, mellyik

felzendiilésben vesztéellklódi Marton, jószrfgrft, mert Mátyásnak több zenebonát kelle lever-

ni, es azt kell vala tudnom, értetik-e itten a' S/.atmár megyei: Iklód, vagyErdélyben a' Do-

boka vmegyei. A* jegyzet, inkább ez utóbbit mutatja. 'S ha ez, Iklódy ngy1468bt esett ki

1) Lnsd: P. Im" p. 203— 296. Ad ciritatem Bartphensem. Alatt jegjiékûl, rsak úpv,

2) Hogy kamaraigpán v. kamoríspán , deákul Comet Camerae volt «en ivailékjegyxetbó) lehetne

kivenni , mi szerínt az erdélyi sókamarákat mind ú birta , azaz , alatta voltak. Camerariun =

Komornyik. Az 1494—5beli gzámadág I50d. Inpján van: Matheus litcrarns et Caipan» (ivw-

!av Canierarii Camere /oluok rxteriorii , a Petro Horvath Carnerario Comeré Jauriensiií, /. mjg

«'152, I66</. lapot.
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jószágából, melly cvbcn Mátyás, a' tordai gyiilesen, az elpártolt erdélyi neniescket, Bonfíni sze-

rint inegbüntete. Decad. IV. libr. I. (A1 Mátyás clleni fejdelem váhsztást leirja T/mróczi P.

IV. Cap. LXVL) Mar igy, e' jegyzet' initása1525 — 1530-ig is kirughat, inert: 1. Betiíi alak-

zatának meg akkor is találunk hasonaira. 2. A' benne eiuli'tett unokák felnevekedhetése60

évkort konnyen kiván. Késóbbi azonban azért sein, inivel a/, apácxáaak még í'let/ben költ.

A' H)f/. laphoz. Ilóiloluteskii Iso Ferdinand pártjára.

Kérdeseiu erede késóbb ennél, ha valósággal azon eredetije áll-e a' „protocollum

Farkassiu/mmba/f mellyet a/, esküvók elótt Szckcsfejérváratt felolvastak. Annak hin-

iieni azért hpjlám leiuásolásakor, mert az e!6tte latinul levó ugyan ezen Bovina juramenti

cziinzetében kitörölvek e' szavak : in fecteto confilio fue maieftfttte, 's az eskü végén e'

8ZÓ: bei, valainint a' magyar szabványban is, titoC szó ; mert a' betúvonat XVId. százév

elejét mutatja, mert, Cinericus Or¿ag de G\vth nevé ui;ín ezen czúne : fitppremuí Ma.gr

Curie; Cafpar Horwatli de Vyngarth után: Cttbicularium Rg mr ; Petrus Erdewdy de Mo-

nyorokerek után: Comet Castriferrei , más kézé. Ellene van azonban az, hogy 1528b.

iratott ide: Sigbuiundug de Lena Comes Coinitatus BarlTien. plïitil Jurament Strigony "stb.

1530 tétetelt ide : präge pnte dao Kogordorf Magnificus Анн ladiflaus Or¿ag de Gwth in

fuá etMagniñcj Michaelis Or¿qg Patri s fui peiTonis .VI ti Regie debite fídelitalis et obedien-

tie preflilit Juraiiientuni. Lehetne tehát 1530beli niasolat is, oily leirótól ki a' latin es ma

gyar cakiiszabvány után a' hitüket elinondott egyhá/.i es világi országnagyok neveil is fel-

jegyzette , ha ezen 1328 es 1530beli kéz, az elébbieket leirttal ugyan azon cgy, miért

ujra kellene az iratot szemre vcnni.

Lemásolia volt ezt Citrnides , kéziratgyüjteiuényébe, vagyon iu.-i.ssa a' Wagner-

Jankovicb gyíijteincnyben, 's ezek szerint adta ki Kovachich ISOlben, Siipplem. tul Vett.

Com. Tom. III. yag. 123, de inivel a' deák szabványt nein , ez talán nein is volt elútte.

18U4b. Kudán nyomatott le iiiegini a' magyar , Szinnay müvében : Notitia histo

rie» Cornil. Zemplcmeiit. p. 52. de az irásmód itt sem n' posoni. Ki van hagyva Szirmay-

nál, az: Magyarorsagnak es chehorsagnak kyralyanak aj en kegyelmes vram-

nak, 's ezek: kedeek , mynd , nála : pedeek, ininden. Besorozta volt Szinnay annak

mutatásaul, minó esküt mondának el Zemplén' ekkori követei 's hogy az esküt aláirttak

közölt, Percnyi Péter, Homonnai György, zempléniek voltak. 1825b. pedig Kassán , Ka-

cinczy Ferencz által a' felsó magyarországi Minerva Iso Negyede 13d. lapján jött ki , iSzir-

inaybnl ve ve, de az annál lévú irástnód megtartva nines. Kazinczy ékezeteket rakosgatott

fel , inik ko'zül Szirmaynál csak egy van; továbbá az, Ayv helyett irá: es, hi v , 's illy

elforgatásaival régi szi'nt es mail tarkita össze , a' miféle elszelezés illyennek egcszen le-

kapja érdeinét. Másolatnak azonban mar cz rendszen'nti nj'úbfiorsaj. Szeinébe jól veszi elotte

fekvó aorát a' leiró ; de keze, saját mcgszokott hangoztatása es irása neinét ejtegeii 's egy-

egy szó feleit, gzándéka eilen is, merges veszekedésre ad okot. Vessük csak üssze az e'

kötel 20(1. Inpján állóval a' Kovath*'ch es Szirmay által kiadott másolatokat, 's látjuk kii-

löubözesükel.
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Szirmaynál.

En N. eskezem az elew ystenrc,

az ew zent anniara, mynd az zen-

tekre , hogh Felseges Fejedelmnek

Ferd mandos Uramnak myndenck el-

Icn, yelesben pedeek az ew ellense-

ghy es engedetleuy eilen, atalan fog-

va sen k it ki nem veven, hyv, es en-

gedelmes lezek, es az en ertelmem

zerent igaz, es haznos tanachot adok

mind azokrol, kiket ew Felsegenek

méltosagara , haznara , avagh art a I -

niara ezmerendewk leny, ew Felse-

get zorgalmatosan es hyven tudossa

tezem, az ew javara tellies ereymvel

gondolak, gonozat ell tavoztatom , a/,

ew Felsegenek tytok tanachat meg

nem ielentem ; ysten engcmet ygh se-

gelien , es ystcnnek minden Zenthy."

Kovachichtuil.

En N. eskezem az elw Istenre az

ew /i nili annyara mind az Zentckre,

hogh fclseges feyedclmnek Ferdinan-

dus Uramnak Magyarorszagnak , es

Chehorzagnak Kyralyanak, az ezen

Kegyelmes Uramnak mindenek eilen

yelesben pedck az ew ellenseghy es

engedetlcny eilen, atalan fogva fen-

kit ki nein veven hyw es engedelmes

lezek , es az en ertelmen zerent igaz

es haznos tanochot adok mind azok

rol kiket ew felsegenek mcltosagara

haznara, avagy artalmara ez meren-

dewk lenyew felseget zorgalmatofTan

es hyven tudoifa tezen az ew yavara

telyes ereymvel gondolok, gonozat el-

tavoztatom az ew felsegenek , tytok

tanachat meg nem yelentem, Isten

engemetygh fcgulyen es Istcnek mind

Zenthy.

Es most hasonh'tsa ossze a' gondos olvasó, ezckct fenn ilt n' 20d. (apon allóval,

hogy lássa, iniként reppen el, nein pontos leniásolas áltai 's nyomtatói hebehurgyaság mi-

att illy iratokról az ósag szamata, mit pedig késôbbi nyelvtiszti'tónak épen hajdani elsó r/.é-

ben kell fclkapnia, külonben eredeztetése mit sera ér. De, nyelvtani crdekcsénél ezerszerte

ragyogóbb fekszik ezen esküben, mort a/,t mutatja, hogy 1527tig minden elcbbi hódnlat-

eskü, magyar szabványbnn is épen a/.on oknal fogva volt meg, melly ekkor ezt a' nemzet

nyelvcn iratá. Az ok vala, deákul inkáhb csak azok által tudas, kiknek azt érteni kel-

lett, sót illyen sein pergeté mindenike, a* magyar nyelv pedig a' miatt épen nein ejtetelt

el, hanem nem/.ete nyelvén bes/.élhc(ésre a' fóbb nemes ís maga udvarából a' királyéba,

egykét kivétellel, igen megezokottan ment. Millyen nein átaljános elterjedésü volt a' deák

szó 1527-tig, szemeljiik ki néhány hisztóriai idetarlozó nyomból , az uta'n tegyük a' meg-

penditett kovetkeztetést, mit eddig ele torténetiróink sza'mba sem vevének. Jó Isó Ferdi

nand Bécsból Augustus eleójén 1527. székesfejérvári koronáztatására , 400 magyar lo-

vag van a' magyar királyi birodalom hata'ránál, vezetojiik Bátori Istvrfn a' na'dor, ett

Beraxius ( Szalaha'zi ) Tamas Teszprimi piispök , Ttirzo Elek, Gerendi Miklós székes-

fejérvtiri cusios, Liiszln váradi püspok Macedonia!, Horvát Gaspar, Nádasdi Tamas 'stb.

A' nádor magyar nyelvü hosszú beszéddel idvezli Isö Ferdinandot. Ibi Palatinus salutato rege,

orutioneni Pannoniorum nomine omnium, se<1 lingva vernácula, bene longam . . . habuit ; quam inter-

pretatus fuit latine Ladislaus Macedonicus. L. Catp. Urtitii Velii de bello Pannonico. Vindob.

1762./». 3. Urs. Velius, Isö Ferdinanddal , mint kir. torténetirója voll. Cgy kisség, rés/.reliajló.

BévettBuda kir. varaban litkostanacsot iil Isö Ferdinand fôrcndekkel Octób. 6-krín.

-
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Jelen Várdai Pal primas , Ors/ág János va'czí püspok, Podmanilzky Istva'n nyitrai püspok:

Beryzlo Islván rácz despota, Csulai Moré László , Monyorókeréki Erdôdi Péter Vas vine-

gye fóispána, kiket Ursinns Velins einiít, de hihetôen többen is azok koziil kik e' hódo-

latcsküt aláirák , 's kik mar elöre hivék , majd fótisztségre nevezletésuket1). Késobb jove,

mondja Velins, Sulyok Gyorgy pécsi piispok, Perényi Péter erdélyi vajda. Isô Ferdinand-

nak e' titkos tanácsho/. deákul tartott beszéde, majd magyarúl tolmácsoltatik. „Rex Ferdi-

nandus convocatis in arceiii totius regni primis, secreto 'in concilio talem orationem, locutus per Inter

pretern, habuit." Interpres volt Szalaházi Tamas veszpn'mi püspok. Mtísnap lejö Isö Fer

dinand a* mátyási palotákból a/, orsy.ág fórendei kozolt, 's a' számára emelt királyiszékbe

ul. Körülötte a' ko'vetek 's nemesség. Elmondja ezek elótt magyarúl Tamas püspok, a' mit

az elôtti napon a' fórendekhez beszélett, Ferdinand pedig majd, ugyan ennek tolmacsola-

tával , intézi a' körülsereglett nemesseghez szavait. Postquam , quae pridie apud proceres di-

xcrat , Thomas autistes veszprimiensis . . . recitasset ; ipse , (Fenlinandus) eodem usus interprete . . .

ad nobilitatem cireumfnram verba fecit. Tehát a' mit Ferdinand deákul mondott, magyarúl

Tamas püspok adá ele. Felelt erre a' Hendek nevében Bodrogi Bessenyei István , 's kítet-

szik: magyarúl, ha Velins fei nein jegyzé is e' szavaiban: A<1 haec subito Stephaiius Bessenity

( 'S)') *'c B°drog . . . jussu reliquorum, . . . unus ipse pro tota multitudine respondit. Székesfején'á-

ratt a' korontfzat elott, November 3d. háromsy.or tes/.i magyarúl a' na'dor, a/, inkább 130t.

ota szoknttkérdést: Akarjiítok e' /"s arra úgy zenga' harsany felel et. „Magnus Comes ter quiddam

ad Húngaros Hungarice loquutus est, ab eisdem percontans, an Ferdinandum sibi regem petnut: qui

omncs ununiiuitcr responderunt. !.. Ureinui Veliushoz adva Kollar allai: Anonymi historia co-

ronationis Ferdinandi , p. 186. Ferdinand latin nyelven mondja el eskù'jét, az elôtte Tamas

püspok mint cancellár által felnlvasottat , 's ezt , ugyan az, magyarúl is felolvasá a' jelen-

volttak hallattara, hogy tudja'k értelme't. ,,A.' király, sokfélét mom!, haza ótalmához en-

gedelemhez tartozót deszkazatból ki , a' nemzeti gyülésliez , ez pedig, sajat nyelvén kiál-

toz fe!. „Rex astanti populo jusjurandum praestitit, quod episcopus vesperinus , ut ej us regni cancel-

larius, ei praelegit, ipsi quoque populo idem multa quaedam praelegit. Ipse et¡am rcx multa ad patriae

defensionem , obedientiamque pertinentia, cum populo e tabulate loquutus est: altis vocibus propria lin-

gva acclamante populo. A' királyi ebednél Ferdinand jobbJ€-ín nóvére María , lid. Lajos oz-

vegye ült, balról felesége Anna. Jobb feien más as/.taloknál a/, egyházi 's világi fürend ,

balón a' nemes asszonyok. Ezekkel, kik némct nyelvet bizonyosan nem értc'nek, nem

beszéleit volna-e? magyarúl, Anna királyné, lid. Ulászló lea'nyu , ki a' nemzet' nyelvében

nevekedett 2). ílrdeke is ösztönözhete, mert férje még most nem tuda folyvásti magyar szó-

1) Várdai Pal primas, left fücancellar; Szalaházi Tamas, egri püspok es alcancellar; Tliurzó F,lek,

I országbiró; Horvát Gaspar, komornvikok mestere 'stb. L. Kovachicb, Supplem. ad vestig. Comi-

* tior. Tom. III. pag. 122— 123.

2) Az idézett névtelen , kinek a' nem értett magyar nyelv csak mulla quaedam volt , nem ira

ugyan tübbet ennél: ibi Rex assedit mensae , agsidentibus ci utrinque Reginis , Sorore ab dex-

tra , uxore a laeva. Positis quoque alus ab utroque latere mensis F.piscopi et Praelati ? (Proce

res inkább) ad dexteram, nobiles vero mulleres ad laevam regiae mensae considebant. De a'

küvetkeztetés , természetes. F.rdúsi János az általa magyarra forditott Ujtestamentomot 15-11-

ben , midón az kijütt Ujszigetben , IMÍ Ferdinand fiainak Miksa é« Ferdinand friherczegeknek

ajánlá deákul 'и ott anvjokról ezt irá: Deirtde quod aliquo fore vsui hoc diuinum Evangeliorum

opus existimaui Serenissime Domine genitrici Cell. V. lingve nostre haud ignare. Quippe que н

gente originen! ducit . . .
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val is nyerni magyar szi'vet, November 4d¡kén pedig ó Ion koroná/.ottá. Ill yen MAGYARor-

szágnak egyik pá rija nient ekkor a' habsburgi ha/, ótíilina ala. A' neinzet diplomatice

élt , követeket fogatla külde udvara, 's még dicsóségének ér/.ete nyelvével egyetemben ter-

jedett el a' magyor korona birodaliuaiban inioden elôbbkelôk társalgása között, mit épen

e' bódolateskünél nyiltan lái uni;, mert kôvetkezô néniet, horvát, nie/, eredeti'iek is azt irak

ala, mint: Alexius Thurzó deBethlenfalva, judex curiae ; Comes Volfgangus de Bozyn, Ste-

phanus despotus Rasciae , Joannes Comes Corbaviae Hanus Croatiae; Georgiiis Comes de

Szlun , Petrus Crwsyth Capitaneus Segniensis , Vitas Hadniczer de Zolnok, Petrus Keg-

levich , Georgius Marchio Brandenburgensis , Stephanas Pemplínger provisor curiae bu-

densis 'si li. Hogy ezek mind, inkább, a' magyar elótt alió deák szabványt mondták volna

el, az eléadattaknál fogva nem hihetó; a' deák, papok számára volt .'s azért, hogy Isó

Ferdinand ertettebb nyelven lássa, emberei lekotését. Mert, a' kort, elterjedtebb hangu-

latából kell egyeztetéssel itélni, nem csak egy deák iratból csupán deákul beszélt 's ta-

nácskozott magyar világot kcpzelni. Miként volna itt ¡s kóvetke/.etes , bogy Bátori nádor,

a* felséget, Mügyarors/.ág határánál mngyariíl idvezlett, most meg Nov. Tdikén deáknl

mondotta vol:ia el koroauüri eskiijét azért, mivel Kovachichnál ezen magyar hódolateskü

után a' 126d. lapon, deák szavakkal áll. Eléhozott okoknál fogva helyescbb hinnünk, en-

nek hasonlóan igy es magyardl megvolttát. Sót caapjunk megint Kóbert Károly fennebb

meglendi'tett koronú/.ati eskujéhex, mellyet magyardl kelle a' nemzeti képviselók clou le-

olvasni, 's mundjuk e' nyornozatok összcvetesek azon egyik eredniényét , hogy valahány

magyar fóve/ér 's király Alinogtól fogva Isó Ferdinamlig, neinzet nyelvea hiteltetett meg,

két három kif(i¿;íss!il , 's mindenikhoz агоп csatlá a' hódolateskü ¡s az ors/.ágnt. A* kifo-

gás kozütt van Hubert Károly, lid. Ulágzló. 'S isiuétlem bóvebben 33<d. itteni lapunkról

a* másik eredme'nyt : hogy ors/ággyiiléseken , hogy királyi , niujd az uta/.ott oádor által

tartott, majd a' vármegyei, magyar városi1) itéloszeknél a1 tanácskozás, kihallgatás, egye/,-

tetés is magyaníl folyt eleitol fogva nem csak eddig, sut a' mar cmlített 1572beli 4d.

torvényczikk Id. §-ka keleseig , melly igy szól: Sint autem Assessores . . . viri literati

laliHue liiigvae nott 'jg/tari el jurisperiti, baneai a' füpapcancellár a' türvényt , az itélú-

mester es jegyzó a/ itét, deákul tevé fe]. Ez idézett torvény lain meg sein akara foganni ,

mert 1574ben , a' Kid. czikk 3d. §-anak ujra kelle kiliizni : quod in posleriim Assessores

tarn in sede judiciaria, quam in revisione appellationnm .. . esse debebunt viri jurisperiti

et luli/ini' linguae non ig/tari, Világitó például e* másik eredményhez Angliát nézzük, hol

„elejétól fogva a' norman -franc/.ia nyelv volt szokásban. III. Eduard réndele 1363ban ,

hogy a' türvcnyezékek elólt angolul folyjanak si' dolgok , de a' jegyzökönyvek latin nyel

ven vitessenek. Cromwell liijlli. parancsolá, hogy a' jegyzókonyvek is angolul vites-

1) Nem az rolt Miskolc/.nak legragibb magyar jegyz5künyve, melly ma kezdetével 15C9ból mutattatik,

mert itt a' I38d. lapon IdoSbúl van lerele birájától, vagy ha nem volt |elébbi, még is hihetjük dol-

gai magyarúl vitelét. 'S ez áll hasonlóan Komáromrdl, noha jegyxûkonyre rsak 1587beli kezde-

tu, nolia, 1277b. Tamas bán ott , ftoipilet-eket vett ki a' várnugy birósága al ti!. Ketse'gteleuiil

magj'ar nyelr is dírott Kecskemétnek mar a' 13d. üxixévben ragy bizonyosabban 1423b. királyi

szabad virosa jegyzókünyvt-ben , úgy mikéiit Nagyszombatéban ekkor nemet. Törük rombolás

rpen magyarabb vúrosainkbúl pusztítá ki ! sxólható cmlékeinket. L. Kecskemet régisége't 's fel-

dulatáeát, Csánjitúl: Táriatkoáii , 1840. 17d. 19d. sxám , 67, 75. lap.
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senek , haiiem IIH. Károly alatt (1660 ulán) a' lalin nyelv ismct béhozatott *s csak 1730b.

lépett állandólag helyebe az angol1)." Nálunk hasonloban , tadtominal, se rendelet se tor-

vény e' régibb idßbol. A' nemzet nagyjaí, kik kelcliesen megyék foispárii, országbirái

's vezerei egy szemelyben vallina k , csak türfígeték az cgyhaziak által deákul feltelt tör-

vényt, megelegedtek inegint keleliesen magyarázatával 's lanácsko/.atban a' táboro/.ók, saját

nyelvukkel élének, a' mi, s/.oka'sban is marada 1574ig Magyare rsza'gon. Dea1 XVId.

százév elején a* magyarúl irást is gyakrabban eleho/.ogatott, azun, fennebbi 369—375 lapo-

kon én'ntett elemek fejlése, mellyekhez az IsOobcli rákosi gyiilésnek is felriadott nem/.e-

tiségét itt sorozom, kés/.ùlônek látszék arra, hogy Budán a* torvények ezután magyarúl

irassanak, mcllyek' eddig deákul feltétele olly fonákság volt, minó a' toroké most lenne,

iiiidón enrópaisodó korában franc/.iául adná ki a' -/.ultan , ovéit. Hanein az onérzetii eléal-

lás akkor torténheték, ha EgéY/.ében marad n' magyar kmílyi birodalom. Azonban, még

idejcben, nem vala , inegint Mátyás erejfi király, ki fékezze , vagy igazi'tsa hiíhoriii eré-

nyekre a' magyar hévroham , teltszomj indulalait, 's Ion belolük elfajulással , irígység,

rzúndüh , jármat tiirni nem tudas de szabndsaggal meg viss/.aélcs, p.-írtszakada'ly, mint mpg

annyi magyar biín. Zapolyai, toroknek, ki elébb maga reszketett a' magyar elôtf, alázza

niagát húbérnokévé , csakhogy korona ragyoglala'n hiúkodhassék szeme ; Ferdinand nem

tudja Budát Martinuzi ravasz kezéból kivíni 's ezt meg ismét török csalja meg ; a' Habs-

bnrg ha'y.at választntt rësz, ámbar nagyobb, országromnak neve/.i maga't2), Forgách püspok

Ferdinandnak 1560b. kolt udrari vég/eményében , „az országot hnjdani fényétól elesett-

nek3)," Bornemisza Péter 1584 elólt , predikáló széken mondja ki a' pusztííás miatti átal-

jános elbusnlást: „Nern de igy iarte Magyar orfzag is< Kinec sue erös varait mikor lattync,

feiünk czouaban finóllyuk, es ohaitua monggyuc: Vay i o régi Magyar orszag')!« A' ré-

gibbi torvényhangulat komoly, ünér/etü, lid. Ulászlónál paczkázó is, e' mostani gyakran

kesergo, kunyori. 'S illy idókben is a' neinzeti nyelvnek mind inkább hivatalos iratokhoz

ragada'sa' érezteti az ehhez mar elébb késziilôben lételt. Most az eldarabolt tagok vonag-

lata villantgatá, hogy meg élûk , meghalni mint ktilön nemzet borzadnak 's diadal részeit

a1 nyelvnek, török allai is kenytelen-kelletlen felvételében látjuk, kilôl meg nein szaba-

dnlhotás miatt Ion épen e» ország az 1596beli 27d. czikk szerint harpyák eilen panaszlóva'.

E' hódolateskühez való , követnünk a' nyeb országos tigye menetclét 's összeha-

sonlítannnk nehány kiemelt pontokban: mit tettek az erdélyi részek, mit Magyarorsza'géi ,

mellyek Rendeit az 1553beli országgyüles Isó c/.ikkében, „ki nem halando köszönettik" után

Ferdinandhoz, illy tuz futa el; tudja meg б felsége 's a' világ, hogy utolsó lehelletükig :

„Ungaros Majorum gloriae, dulcí pntriae, sibi denique ipeis,suaeque libertati, ac sahiti minime defuisse."

I. ZAPOLYAI HÁZZAL VOLT 'S F.RDÉLYI FEJEDELEMSÉCGÉ ALAKULT MAGYAR RÉSZEK

NEMZET1SÉGE, 'S EBBEN, TflRVÉNV MAGYARÚL HOZÁSÁRA NÉZVE HALADÁSA 1СОО-ж!К.

152?. Tizedszedok esküje, /. itt u1 19d. lapon.

1529. Ráskai István s/erzodése atyjafnn^al, /. itt a' 22</. 23d. lapon. Zápol.yai ha-

l^ í ««¿«Wun* 36 «zám. 1S40. MÄJUK' 4d. Angol es Magj arországról , Csaplovics , 285d. lap.

} í/ ?f » |"„„\.1V«! ar 1546bel¡ 19d. 1559beli 1. '• Ш5Ъ«-И 2d. C7.ikkben. 3) A prístino ¡1-

?o$¿uo 2рАГаеЖа ^i PrediUa«ió¡ 604d. ..vele innen.* '. kave.kezö lapját.
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l.il.i M. ni leu Ferdinandhoz áUott , 's az 1.51'2beli V. (Od. czikk 2Л. §-ka mint Nógrád megve fjispa-

nának adja neki viuza Vigié« i ¡ir.it . kir. ill \ ¡il kütutt egyezéie kOretkezésében.

1529. Pécsi Ferencz kала ri plebánostól Sz. iMiklns papa dicserete, I. 23d. lap.

1538. Jelent meg Bod , Renkó, Sándor 1st van szerint Krakkoban , Renczédi Szé-

kel Istvántól : 1. Keres/.tyénse'g fnndamentomáról tannsag , a' szikszói isknla számára. 2.

Istenei énekek, ajánlva Perényi Péternek, ki ekkor Zápolyai parta volt. Horányinál 1528b.

1538. Farkas András verses krónikája Krakkóban e' deák cznnmel: Chronica de

introductions »cytharum in Hu/igariam et Judaeorum de Aegyplo.

1539. Majlát István , Baiassa 's Kendy szovetsége. L. itt я' 32—34rf. lapon.

1540. Müjlát István 's többek szövetkezete. /// a1 36—38 lapon,

1540. Mindszenti Gabor, János k. végévérôl teszi fei naplóját.

1540 ее 1541. irá Borncmisza es Verantius , krónikrfját. L. Podhnidczky Juief.

1541. Kolosváratt jelent meg Tinódi Sebúktól Buda vara megvételének es Török

Bálint elfogalásának históriája , ne'gyes n'mekben 12 szótaggal.

1545. Krakkóban Székely Istvántól Sz. David zsoltári.

1540. Krakkóban. B. A. Orthographia vngarica, a¿B3 iga¿ ira^ Modiarol velo

tudomañ Mugar ñelven irattatott. Mostan pedig vionnan meg ign¿yintott es ki nionitatott.

Tehát ez másodszori n^onitatái. Kiadta Kazinczv , Festen 1808. L, Magy. Re^ite'gek.

1549. Frater György váradi pyipek es kincstartó lévele Kiskállói Lewkes János-

hoz, Váradról. L. Tud. Gyujt. 1 830. XIId. hotel , Jankovich Miklós által.

155«. Erdély országgyülése iiiíigyarúl irja torvényc/.ikkeit. „Tudtunk szerint.

inondja gr. Kemeny Jósef es Kovács István, 1556dik év az, mellyben türvényeink legeló-

iizor magynrdl irattak." L. Erdélyortzág türtéitetei tara, L luit. 1S37. Kiorzavak, Xílld.

lap. PetrovicK IVter, Julios kirúlv fiának egyik gvámatyja , Luther reformátiójának terjesztóje , Er

dély Kendeit Száezsebeere huta volt meg Martiue Sdikára, 's im a' horvát származatu Zápolraiak

horvát veré, kit e' gyülée kir. helytartóvá tett, korúnt sem volt ellene magyar nyeivu torvényñek.

1557. Iktatási tudósi'trnány Izabella királyné aláirásával. 1. itt 128. lap.

1559. Krakkoban jelent meg: Chronica ez vilagnac yeles dolgairol. Szekel' Eet-

van. Ajánlva \emeti Ferencznec vite/lí. nemes ferfionac Tokai t¡r¿tartonac. Székely István

e'pontnál is kétségen kül tartozik e'Zápolyai rovathoz, mert 1. Németi Ferencz, tokaji ka-

pitány Seredi Gyürgy álíal, 1557b. allot t leo Ferdinandtól Izabella melle, reménnyel

hogy a' Seredi György árvája kezéról o kerítheti magáénak Tokajt. 2. Krónikája 227 le-

velén a'ZápoIyaíJános melletti éles elveket valija. De márFarkast 's az Orthographiât csak

azért gondolám idevehetókül, mivel Krakkóban jövcnek ki, 's e' várossal, mellyben 1488b.

állítatott a' legelsô konyvnyoinómú, a' Zápolyai haz kozlekedesben volt. Lehet hát itt egy-

két pont, alig elhatározható, ha Zápolyai vagy Habsburg haz pártjához kell-e tenni?

1564. János Zsigmond választott királyBalassaMelchiorhoz. Lasd itt a' ISid.lap.

1565. Kolo/.sváratt tartott országgyiilés torvényei. Megerósítve lid. János válatz-

tott király által gyertyaszenteló b. asszony nap elótt való hétfón. L. az ide'zett Erde'lyor-

Kág tortenetei tara, 50-58rf. /opját, melly utóbbin a' derék kiudók ezt mondják: „ez Er-

delyben 3dik orezágo» gyülés, mellynek torvényei magyar nyelven irattak." Ugyan ez érdekes gyiïj-

teményben látható több, kormányi hivatalos magyar irai is, rolamint ал Approbata ésConi.

pilata cziniu erdélyi törvenykönyvben inagok mar a' törvenyek 's udvari edictuinok. Tobb

,de tartozo felv.lag.tas all «rof Kemeny Jósef m. akad. lev tag e' cz.mu gy^femenyében:
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„Erdélynek XVId. századbeii országos végzései," mellyeket e' tisztelt barátom, eredetiek-

rôl készi'tett nyomtatás ala, hasonmásokkal 's pecsétek rajzával.

1565. Debrecenben jelenék meg: MAGYAR DECKETVM, KVT WERES BALAS A DK.AK-

itoi. tudni illy k , à WERBEWCZY ISTWAN Decretomabol, melyet tripartitoranak neweznek,

Magyarra forditot. VADNAK TOVABBA EZ nt.croloiiinak elôtte egy nehany iroth Rrticulufok,

kyket azon VERES BALAS à régi Kiralyok Decretomibol tôruynhez valo ieles dolgokat, ky

ízedegeteth. Kiadta ugy latszik W. M. 1. 's ez , ajanlotta AZ FELSEGKS FEYEDELEMnek ma-

fodyk JANOS Kiralynak,. . .tüzzel fakadván ki a' magyar nyelv mellett ezen ajánlásában ,

's emlíf ven hogy „Nagyfagos NEMETY FERENCZ, ez mwnkat indita', fzereztetete, es gongya-

wal kewIchÇgÇwel fegytè, Ky ezen dolognak inditasa koron, à felfÇged hywfÇge mol lei li

halalt fzenwede, az ew wranak SEUEDI JANOSNAK bazaban Thokay waraban, az NÇmetek

allai, pwska lewwys myat. Boyt elew honak 10. napyan M. D. i.\\ .

1571. Colosvarot. DECRETVM. Az az, MAGYAR Es ERDKLY Orf¿ágnac Toruény Kôny-

uc. UELTAI GASPARToT. uyonnuii meg nyouitattot. „Solv iambor ke'ré, inondja elübeszédében

az öreg Heltai, hogy Weres Balas könywenec wyoñan valo nyointattáflat fel vegye, c;s v;i-

lanienyére meg fôperie es meg tif¿ticza, . . . ira, azul, valamenyére nieg tir¿tituttain es ineg

iobbitottam 's hogy az oluaiïo meg ne akadion az oluallasban, el bantam à nehez Orthogra

phiât auagy irafnac médiat, es à f¿ockottra hor¿tam . . Majd elészáialálván a' vármegyék

np.veit , ezt veti utánnok: Mindenestól fogua otuenbarom Yarmegye, Mert az egéf¿ Magya-

ri Corona allât valo birodalö ennyi Varmegyere of¿tattot meg à Bodog Mattyas Királynac

"vdeiében, Melly Vdoben mindenkoron meg órogbedet ù Kiralyi birodalom: De az iambor

Királynac halálla vtán , r¿álton f¿ál, Es ù nagy kentefnec czac ali'g inaradot ù gallera.

1578. Erdélyi országgyülésre hivó Bátori Kristóftól. L. Ht «' 255</. lapon.

1583. Törvc'nyes megintesról tudósilmány, Bátori Zsigmondhoz. L. illa' 303. lap.

1589. Verbûrzi tripartituina , fordi'totta Laskai János, gyulafejérvári Captalan

(kanonok). L. ifju Heltai Gáüpár Ifítlbeli kiadását a' 3d. levelen, alai a' jegyzésben.

O. KIRÁLYT HABSBURG HÁZBÓL VÄLASZTOTT MAGYAR NAGYOBB RÉSZNEK KÜZ-

DÉSSEL FENNTARTOTT ONÁLLÁSA 'S KIFEJLETÏ NEMZETISÉGE, 1600-zig.

1527. Januar. 19d. Ferdinand szükségesnek lata az országnak német nyelven kia-

doft kotelezvënyëben a' nemzet szabadsngait 's nyelve pártolását raegigérni e* szavaival :

Wollen оф ¿uCunfftiget Sett bit ¿цпдепГфе вргаф uno Nación (feo fegen &er Chiflen»

Цфеп gemeibe wot üorbienet) mit alten onfetnKtefften, vnb Dotmogen t)anfjtí)<ibtn . . .

L. Schoetgen es Kreysig után I755bol kiadva Kovachich Suppl. ad Vestig. Comitior. Тот.

Hf. p. 07— 102. Sót ere/ven az okos Ferdinand, hogy e' in-met level meg inkabb felinger-

li az I505beli rakosi gyiile'snek szellemet, Zápolyai eilen az országhoz küldött (leak okleve-

leben is fugada 1527b. Julius l7diken a' nemzet es nyelve ótalmát e' szavaiban : Nos vero

sicuti ex alus literis nostris iam pridem intellexistis Nutionem el lingvam vettrum tentare

non perderé intendimus1). Ha magyariíl bocsatja ki ezeket Ferdinand, Zápolyainak ez iigyet

1) Találtam eztKassa levéltárában 18351). Nov. Sdikán, 1018 szára ala«. Ele fog majdkeraini IIFdik

kütetünkben, az itteni 98d. lapon alió 's LXXX1II. szám alatt levó irathoz szukséges JEGVZb-

TEKnél.

VK,(, Yi:.S R. M. IRATOK. 50
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izgatott «leak lévele eilen , még többen csatlakoznak б hozzá János királytól. Elhagyák ezt

az 1527b. Octoberben volt budai gyülésre Ferdinand mellé jôUek, „mert, mondúk, Zápolyai

lelkülete szerencsében fennhéjazó; bajban sirékony, hadat verni nein tud, megzörrent Fer

dinand fegyvere, 's ö futa! L. Urtin. Velins p. 30. Zápolyai személyéhe/. neni hñsi kebele

hoditott, hanern a' gondolât, hogy az ország fiiggetlen 's külön maradjon. Ri'ztosítá ezt

Ferdinand esküjevel 's a' nagyobb rész felejté az 1505beli akaratot, аг о házához csatlako-

zék hiedelemmel , hogy a' szép orsza'g Egészét az fogja szakadályaiból niegint összehuzni

fenntartani 's fejlekezéseiben magyar közös orsza'gjog megtartásával vezetni.

1527. \ovemb. 5d. Hndolateskü Isö Ferdinand pártjára. L. 19rf. lap.

1533. Krakkóban, jöttek ki Komjáthi ßenedektol Sz. Pal levelei.

1536. Esopus fabulai es Ujtestamentoma, Pesti Gaborlól Bécsben , a' hol tanult.

1538. Megint Pesti Gábortol Bécsben hat nyelvü szokönyve 's benne a' magyar is.

1530— 1539 között. Krusyth János korponai kir. kapitány lévele Nagyszombat

birajahoz, 1. itt a' 27d. lapon. Késubbrjl említi ugyan Forgách es Istvánffy e' Krusicsot korponai

kapitánvnak , Budai pedig még 1547b. épen csak zászlótartónak , nem tudom honnan , de a' lévele

alatt levó 153. szúm kuzütt a' 3-as igen tisztán mutât 3 szúmot, 5-tosnek vcnni épen neni lehet, 'л

iir> e' lerél nem 1500— 1550 küzutti , sót szolgál tehát ahhoz , hogy ott kapitánykodása 1539b. kez-

dódott. 1.ЧЛ01.1. csúbrági várkapitánvul jó ele itt a' 7(1(1. lapon, 1553b. pedig Korponáról van lévele

mint kapitánynak Nszombat levéltáráb. IdGlben Kemendy János az 6 csábrági számtartója.

1539. Ujszigetben Sárvár tovében jott ki Nádasdi Tamas bán, tárnok, Vas vme-

gyei fóispán* udvari papja Luther es Melanchton tanitványa Erdosi János által deákal irt

magyar nyelvtan. Kaiinczy Ferencz 1808b. adta ki ujra.

1541. Ugyan ott ugyan az által, a' fennebbi 387d. lapon einlített „Ujtestamentom",

mellynek ajánlatában még ez is all, Miksa es Ferdinand k. herczegekhez ; postremo quod

accepi et Cele. V. ab hac lingva nobis patria (hungarica) nee vobis aliena, non abhorrere. Optimo

sane exemple. Plurimum enim refert , turn principi , turn subditis , si is , qui imperitat , subditorum

sibi populorum lingvag norit. E' k. herczegek még anyjukkal is beszélének magyarul.

1542. Raslaviczai Balas a' bártfai biróhoz, tanacshoz. L. î>\<!. lapot, '« a' tölbieket.

1543. Fischer Jakab bécsi kereskedô lévele Balasi Iinréhez erdélyi vajdaboz Kék-

kóbe.L. Tud. Gyiijl. 1830. XII. kiit.JankovicsM. allai, Balaisa sxovetkesete't pedigitt 1539io7.

1544. Polyánkay 's társai hópénzt kérnek Szepes varmegyétôl. 54—55rf. lap.

1546. Nagytúr mezavárosa ir földesurahoz. L. 6\d. lap. Irai tudas elterjedése.

1546beli 18d. czikkben kérelem, Isñ Ferdinandhoz , „si non continue, at magnam

temporis partent , inore praedecessorum suorinii regum Ungariae , inter suos morar!, et residere in Un-

garia", mert kölcsönös egyezés, országvédeleiu, végett szól: „maximum momentum esse posi-

tum, in praesentia principie." Külonlétnek mar rs;ik gondolata. Királylak nines! Posón?

1547. Kapwy Mihal Pap lévele Zótán Imréhez , Nádasdy Tamas sáfa'rához. L.

T/nl. Gyújt. 1834. IXd. kdtet. Kozlé Szalay Agoston.

1550. Radas Illyés valija mag-át bécsi Наш von Aych adóssának, 1560b. pedig

Mezeo Ferencz bécsi Lcwin Marbnak. L. amazt itt a' lid. ezt a1 163</. lapon. Nyoïnok az

1543belivel arra , hogy ekkor a' bécsi kereskedó tanula magyarul, tózsérkedés végett.

1550. Mesznya'nszky János palotai várkapilány Nagyszombat birájrfhoz, L. a' 71d.

lapon, valamint a' tobbieket is eddig, 's az ezen évben költteket a' SOd. lapig.
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1550beli 5d. torvényczikk szerint emlékezetében lebeg azon 35 vmegye ko'vete

nek, mollyek az I54Sbeli 19d. törvenyczikkben Isö Ferdinandhoz tartozókul elészámlálvák -

iiiiként jártak magyarúl szóló királyi udvarba eleik , 's ohajtják elérni, hogy Isó Ferdinandi

idi'í.sb ñ;i Miksa herczeg 's mar cseh király, spanyolhonból Magyarországra jone lakni, „ad

reipublicae nioderatioriem carandaní, atqae linguae itngaricae asían & mili tarera disciplinant

perdiscendam." Ugyan e/.en 1550beli 73d. czikkben azért kivánák onként felvenni Malate-

sta Fridrik királyi titkárt , magyar nemesek sorába, mivel „ab i neunte aetate in Ungaria 1è

re continuo permanendo lingvam ungaricam et mores ungaricos probé didicerit .' . . suamque fidem . .

cunctis Regni Statibus probaverit, decretaque ipsa Regui aliquot annis conscripserit, „miböl kettd

tetszik ki : a) magyar nyelvhez szokáshoz liév ragaszkodás, mi szerint az akkori indígena

i'Jrokké magyar nyelvii társalgásban , egészen magyarrá vált, b) az eddigi országgyüléseken

is a' tanácskozás raagyardl folyt 's deákul a' torvények Malatesta olasz nemesnek s/.anna/.-

tak tollából. Nemzetiség küldn fenntartásáért küzdés látszik ki inég hasonlóan ezen 1550-

beli 77d. czikkbul, mellyhez képest indigenák felvételében a' KK. es Hit, megegyezésük

hozzájárulását kivánák 's a* királyi válasz ügy Ion elfogadva, hogy a' belfoldisített magyar,

hiiségi esküjét tegye le. L. inég 1542ból az 50d. es 1563ból a' 77d. czikket, 's különösen

ennek befejezését. Több indigenával, szól ez, a' KK. es RR. ezután ne terheltessenek.

155übeli 48(1. cz. ,,külon veretendô magyar pénzekenMagyarország hajdani czimer-

cte megmaradjon. Ide tartoznak: 1552, tó; 1557, '*; 1559, «; 1563, r4 ; 1567, 45; 1569, ">.

1552ben a' 15d. czikk magyarokat kiván ország fokapitányaiul 's a' sergekhez.

1552. Pcthú Jánog király pohárnoka 's biztosa Nagy.s/ombathoz. L. Dir/, lap.

15531). a' Kid. czikk szerint: harminczadossagra 's országos egyéb tisztségekre '

várnagyságra , magyar jövedelinek kezeléséhez, magyarok neveztessenek.

1553beli 19(1. czikk -id. §-aka , ország szabadságai megtartásához küti azt, hogy

a' liarminczadosok es máe kir. tisztek küzütt eredú viták a' kir. helytartó es a' magyar ka-

mara tanácsárai által vizsgáltassanak meg 's fejeztessenek be, es ezekbe magát az udvari

/lernet kamara, Regens, ausztriai kamara tanácsár mint meg felsobb megtekintu ne ártsa.

L. az ezzel egybeii fiiggesben leva 't't nyelvhez is tartozó I56$beli 38c/. czikket. A' helytartóról,

az 153Gbeli lud. czikk szól. 'S 1. mëg az 1537beli 24d. czikket, 's az 1542beli 30dikat.

1554. Jul. 20d. Gyulafejérvárról, Gyalui Vass László dési kamaraispán (a' feleb-

bi camerariiit /. 376 lap.) lévele. Magn. D. Georgio Wernhero praefecto arcis Saroe, summo

Consiliario Sacr. Regiae Mattis. L. Tad. Gyajt. 1830. Xlld. kiit. Jaiikotich Miklós által.

1554. Báthori András országbiró , fóispán lévele, kir. kapitányhoz. L. HOc/. lap.

1554. Kassa városa jegyzôje magyar eskiiszabva'nyt mond el. L. ill u \\\<t. lapot.

1554. COLOSVÁRBA jött ki CRÓNICA TiNODi SEBü.sTib.N /¿orzese. Ajánlotta I Fer-

dinandnak, minélfogva ekkor mar e' király' pártján állotr, 's Ferdinand , okos megnye-

résnek nézé íigyclmct vetni az országos dalnokra, mit Fodhradczky Józsefnek vclcm köz-

(itt e' kijegyzésébôl érthetünk : „1554. Sebastiano literato de 1h\nod comj.ositori hungnrira-

rum cantionum dati suiít ex congilio caniere posoniensis et volúntate Regie Mattis fl. 5(1", melly

osszeség még ekkor is felérhete 12'2 ne'pes jobbágy iilessel, ha Yerboczi 15171). kijült

tri partí tumának köz becsúje szerint vessziik. L. P. I. tit. 133. Magjar király, mag} ar kamara'

lanácsából, magyar költunek. Hanem e' kcgyeltetésëhez , emh'telt krónikája ájanla ta' l hibázva

vette adatul, Toldy Ferencz. L. e' R. m. nyelveml, lid. kötete Tartalmának XX. Inpját.

50*
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1555. April. 28d. S/.ékely nemzet törvenyei udvarhelyi gyfilésen magyariil kelnek1).

1555. Ma'jus 3d. Kis Peter orsza'g trenrséni harminc/.adosa ir i\s/ombat bira'ja'hoz.

L. a' kSvetkezä köt. '.'•/. /. Im az I552b. kivant magyar hanninc/.ados, inagyariil lévele/, iü.

1555. Május 8d. Tôt Bálint király gyalogainak kapitánya Nagyszombat bira'ja'hoz.

L.e? Illa, kotet Wd-.lapjá/i. 'S i« meg az ohajtott magyar kapita'ny ir nenizeti nyelven. Igy,

1555. Junius 8d. Csahi Filep na's/a'dosok kir. kapitánya, ugyan olí a' \4.<l. lapon.

1556. Octob. 13d. Orsza'g Kristóf göinöri fóispa'n, kir. fopohárnok hivá Nagy-

szombat birájat szék tartásra, /. têgyaa oit a' 16d. lapon.

1557. Kálnásy kir. kapitány lévele Kassához. L. itt (i 123<í. lupot 's tübbiekef.

1557. Kovetjelentés Nagyszoiubat városához, orsza'ggyülésról. L. itt 130«/. lap.

1558. Az Vr Jefus Chriftusnac fzent vachoraiarol , kín f/.ennedeferÓI es dichófe-

ges feltamadásarol valo prcdícacioc , Ovarba nyomtatot, M. D. LVIII. Ajánlata : Seren'-s-

simo Principi Maximiliano Regí Boheraiae Archiduci Austriae 'stb. . • • Altenburgi Pan-

non. R. T. M. deditiss. Callus Anaxius Altenburgianae Ecclesiae Minister, ki e' mosoni

Óváratt, mellyet Miksa cseh kir. oppidulum-ának mond, maga ¡íllíta sajiót, niiként ajánla-

tában irja. Legvégén a' 4ed rétü künyvec.skének, e' predikatiókat versio-nak valija. Ke-

zemben volt a' bécsi es. udv. kónyvtárban Jul. 7d. 1840, hol a' regí catalogue, rea: Unwurde пет

alatt utal. Bod Péter M. Athenásában Huszár Galt hoz ele óvári papot 's majd Papan superinten-

denst, de иеш említi e' munkáját. Tóth Ferencz igen, Protest, ekkl. historiája 170d. lapján 's neveci

e' predikatiók kiadóját Huszár Gálnak , a* „Dunantuli piispukük históriájában" pedig leirta életét.

1558. Székel Antal kir. hadnagy escde/ete Iso Ferdinándbo/.. L. itt 144rf. lap.

Ferdinand királynak magrarúl is tudásiit nein említé Forgúch Ferencz, felette 1565b. tartott gvásx-

beszédében, (/. Horányt últal kiadott kteztáriáját a' 382 lapon) de nyilván kitétetett e' munká-

ban : Cathalogue fatuiliae totius aulae Caesareae . . . per Nirolaum Maraerannm Lucenburgensem col-

lectue, ad SKinumque Philippnni Ilispauiarum Principem directus . . . Coloniae npud Henricum Ma-

meranum 1.1.7(1. in 8vo pag. 132. igv: ínter seculares Principes Germaniac perpaucos admodum eru

ditos haec aetas novit , unum tarnen Ferdinandum Austrincuní . . . latine insigniter et in adimratio-

nem doctum atque eloquentem esse in aperto est, ... qui et praeter latinam lingvam, »eptem alias

insuper perfecte et expedite loquitur, germanicam videlicet, italicam , hispanicam, gallicaiu,

hungaricam, bohemicara et slavicam. Sût, Georgiug Sibutug medicus poeta et orator panegiricus <id

potentissimum et invictissimum regem Ferdinandum legatus, még 1528rol mondja : Ferdinandum ling

vam hungnricam caluisse2). "S ez, adat elég volna Ferdinand magynnil ludasiího/,. Csak

azt lehetne vetni ellene: miért fordi'tatá tehát Tinódinak 15ô3b. irt ,,Egervara verses liisto-

ria'jat" Siiiiibokival dcákra , ki azt i'gy az alfala Bécsben 1558b. kiadott Ranzanus Epito-

me-jéhez csatlá 's ezt maga'hoz a' hos' Dobó Istva'nhoz irt ajánlatában igy emli'lë meg: Hi-

(toriam liane Ferdinande régi et alys cum Scbafti.inus Thinody vngaricis defcriptam rjthmis exhibu-

1) L. felebb a' 310. lapot, kiadva pedig e* türvénrekct , Rumi „Emle'kezetes irdsok-on kivfil:

A' ns Szekely nenuetnek constitutioi , Festen 1818. Lap 40—51. KijOttek kozbeii jarasommal.

Osszegvfijté Kilcnyi Szekely Mihály , akkor erdclyi itélômester, hálala elGtt kir. tablai clnok.

2) Neni lattani magam e' könyveket, hanem ez idezett sorokat belôluk , Paulányi Jósí-f néhai udv.

o irá ki , en meg ezea barútom jegyzései küzul 1831b. Szcptemb. 28d. Bécsben.

•
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¡«set , eanique Rex commendart vidisset : latinam cognoscere voluit. Quod negotium milii datum , qui-

liiiMl.tiu pan ¡in rescctis ac immutatis , partim commodius dispositis, v l veritas et locus monebant .

totum abfolvi . . . Vicnnae hub. Sept. M. D. LIU. (Kiirtam uiagam и le'csi c». udv. fconyvtar-

ban, Julius 30d. 1840.) A' felclet könnyü. Halljuk ezt amazt 7—8 fêlé sznhun értonek;

niikor azonban beszédrc ira'sra keriïl , ezek ko/ott még is csak azokon pereg leginkább

nyelve , mellyeken többszcr fejezi ki mnga't. Igy Ferdinand, Forgacs szerint latinnal gyak-

ran élt, a' francziabari gyönyörködötr, németiîl bdven 's ékesen jött s/úvnl beszélt. Maria

királynéhoz nôvéréhez sok francziául irt lévele bitható a' Tarlalom XVIII. XlXd. lapjain

enili'tett „Urkunden" 1i.07.ott. Inkább bizék tehát „Egerva'r-nak deakul megértésében , mert

a' magyarba nem inerult annyira , hogy Tinódinál levó sajátsagaít utolsó i'zig felcsípje.

Vagy pedig, akará olvastatni Ferdinand, némettcl spanyollal olass/.al csehvel is, milly

hallatlan di'sszel uték fel magyar vité/ei az egrí nevet. Ere/.tetni vala szükségc, mint ha-

talrnasodik uj birtokában. F.zen esetrc is, Ferdinand, magyaníl tudott annyit, mennyivcl

niegértesse maga't , 's mást mcgértsen fennfurgóbb szavakkal , inert sok ollyan magyar iVi-

embereivel kelle beszélenie sajiít érdekében, kik c/. idétt, iniként felebb láttuk, a/, ó nye!-

vein, nein tuda'nak. (¿évay nekem épen ezt monda, hogy valahol Ferdinand e' magyar ki-

fejezése'nek „ebcf ebbel maruttalok" idéztete'sét olvasta. Megtartá c' tanulasn'val, a'hogy kel

le, teljesitését kéts/.er adott Kiralyi szavanak. Lain udv. magyar kuinaraja, magyaruszági

tisztségei a' hi'vatalns magyanil levelezést épen a/ o idejében még süriibben kc/dck,

Igy Pet6 János 1558b. es Telekesi Imre 1559b. kassai kapitányok még Lücséhez is; II-

lyéshiízi Istva'n Posón vmegyei kapitany 1566b. épen Posón városábo/, is, a?, annyira némef-

té letthez, hogy niagától Mátyás királytól ahhoz 1473—1487 közöttnjl 13 darab német le

vel volt kezemben , mit Mü'tyás politikából tett , Ferdinand vezérei pedig a/,ért , mivel ez

ido egészen felülkerekedék nemzetiség kifejlésében.

1560. Nov. 28d. Posoni magy. kamara lévelo Hosszútóthy János , Szala rmegyei

kir. rov iilin/, , i'gy ala'irva : Sacr. Caes, et Keg. Maj. Cainerae hung. Praefectus et Consilia-

rii. L. Tutl. Gyííjt. 1830. XII. küL 8d. 1. Junkorics Miklút allai. Kamaranagy akkora' Grego-

rianlz Pal gyori püspok megdicscrte DessewlFy Janos vol», kit<31 egy priva'tlevcl itt a' SOH.

lapon all. Ha magyar nyelvü kezelését akkor kezdé-e Posonban e' k. magy. kamara, midan

hajdani ßudarol oda tétetett Ferdinand részére , vagy azt csak folytatá Pempflinger István

kaniaraelnokségekor? I53obeli 49d. czikk mondja: Locus autem administration!« Regni (doñee

. • Regnum reeuperabitur) fíat Posoniura, melly c/.ikkben egys/.er'smind az E g é s ?.' visszake-

rekitését sugdosott reinény ohajtkozik. A' részént folytatáshoz a' fennebbi 3'J7d. lapon ide'-

zett rovók levele/.ései volna'nak támaszok , es Pemplinger Istva'n 1526 a' ferdinandi ma.

gyar bódolateskü alad áll, akkor, mint: provisor curiae biidensis ; a' Ferdinand idejebeli

sürúbb megkezdóst pedig azon most mindig fellobngott nemzctiség vesztés féltékcnysége ,

mellynek tíizét Ferdinand okosan iakább égni hagya. Hogy kamarai ta'rgyban nem ezen

1560bcli a' legrégibb magyar, látszik fenncbb, Vass Laszlónak 1554b. még a' német Wern-

hcrhez is magyarúl irasából. — Miként fiiggtek ezen kamarai adót (lucrnm ramerae) behaj-

tó rovók alentares a' kamara'tól, kiicls/.ik a/. 1569beli 11 es lid. czikkbôl.

1561. jó ki Bécsben, Liriniay Vinc/e könyve, „az kezenseges Igaz keres/tyen

Hytnek Regyscge." Fordi'totta Draskovics György pécsi píispok. A* bécsi es. udv. konyvtiír-

ban általam 1823b. es 1840b. megforgatott példány elcjén Drus ko v i es kezével írva all: Sti'mo Prin
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dpi el Dno Dno Marimili'ano Dei gra Regí Boemiae T. T. Dno /i/o clem. Author Transía

linnit /lumiliime oblulit, Megiut mutatója Miksa kir. magyan'il tuilúsúnak. L. Л/, t. tàrt. tort., !'.<'-

konyvek, I. k. 1833. /. 22., hol e' nyelvértésre Miksa király udvari papja Gruter idéztetik.

1565. Martius 20d. Posoni kamara lévele Rumi Farkas Moson vmegyei kir. rovri-

hoz. L. Tiidom. Gyiijtem. 1830. XHd. /;•//. Ja/tkovicA Miklót allai. Kamaranagy v. kincstnr-

«' volt ekkor, Ujlaki Ja nos váczi piispök. 'S exen most mar I.v'í Miksa idejebcli ni. kir. udv.

kainara i'gy bocsátá tehát rendeléseit a' habsburgi házból királyt vallolt minden más me-

gyebeli kir. rovókhoz es vúnnegyékhez, kir. városokhoz is. 1580— 1610, közöttt összeirasban

van fenn: királyi posta tisztek meghiteltetéséhez esküszabvány, niellyet „Kyraly Vrunk Ma

giar C'umoraia adott ki", hasonlóan: ajtónálló esküje „bogy Fraefectus Vramtol es az teöb

Kainara's Vraktul eo Kegyelmektul rea bizatott Aiotonalosagnak ti/tebcn licúen" eljár.

Ki'izle JaitÂovicA Miklót a' Tud. Gyíijt. 1831¿e/» Xlld. koletébeu. 82rf. lap.

1569beli 33d. czikk Isi'i Miksa kiralyt, Rudolf es Erneszt fiuinak gpanyolhonból

maga mellé hozatásra kéri, „ut audiant et rideant in dies modum et formant regiiuinis, mores et

leges consuetudineiiique subditoruiu suoruni . . . addiscant adhuc juvenilibus ашпя . . • et casu quo

Suant Majestäten! a Regno longius abesse contingeret, unum ex illie loco sui et si usqunm possibile

sit in Ungaria, ut lingvam quojue gentig additcant , relinquere," 's czt Miksa, torvényben igé-

ré meg. L. 1577-nel itt alább, a' következest. 'S Rudolf es Erneszt az 1574 e's 5beli orszag-

gyiilésen Miksa király személyviselôi valának 's a' magyarúl tanácükozást mar crték.

15G9beIi 38d. czikk 3d. §-aban : király fí/.et mind az udvari be'csi kainara mind

a1 haditanács mellelt két-két magyar tolma'csot, kik ezek (anacshelyén vagy elnokeiknél ,

inindig jelen legyenek, 's iigyes-bajos magyar' jottével , dolgát ingyen adják ele. Ájanla

Isô Miksa c/( , csakhogy, a/. 1553beli 19d. czikk § a 4d. ellenére is a' magyar kamara 's

haditanács vógzéseinek utolsó altalnézûje a' bécsi udvari ne'inet kamnra 's haditanács ma-

radjon , mcllyekhcz bajos juthatást most azert panaszlák a* KK es RR , inert a' németet

nem értó magyarnak még oda tolmács hajhászásában kelle lótni futni 's íi/.etnie is ! Egyéb-

ként e' czikk 1 so §-akabí/.tosi'tá, a' magyar jogi, kincslartói 's hadilanács külön fennállásár,

1572. Sept. 1. I. Miksa király lévele Uornemisza Farkasho/ ? L. al» 1,1 «'403d. lap.

1577b. Telegdi Miklós esztergomi prepósito!, „Az evangeliomok magyarázatának

Isú részét Rudolf kir. m. kir. kamara koltsegével nyomatja kiBecsben. L. fennebb a' 311*/. /.

1577. Aprilis lid. Levai gyalog hadnagyokErneszt fc'iherczeghe/,. L. ilt a' 2-IGi/. 1.

1577. Apr. 27d. es Máj. 7d. Musztaifa pasa Erneszt fohghez. L. Ш 247d. 'í 8rf. /.

Erneszt fúlierczeg az Iü78bcli 15il. czikk szeriut Isú Rudolf kiralynak hadrezér helycttese ,

országos alvcze'r. Ke'retik, ho^v magyar dolgokban , ámbar hadiak Icnnének, tanácsába magyarokat is

vegyen. E' magj-arokkal 5 nvclvukün beszélt, juid.'ín lain Vékev Fereucz hadibiró 1566b. iiiiígvnrúl

hoza itéjét itt a' IflGd. lapon allot. A* nemzcti hadseregeknél meg a* vezérszavak (commandószavak)

mind magyarúl valának most is úgy, miként Sigmoml k. idejébül Turóczinál P. IV. cap. XVJH.,

jelszavakul ezeket találjuk: I»ten, tzent My/ial, hogy éji csatában az azt kiáltó, magyarnak ismer-

tessék. Erneszt fohg hát kétségen kül magj-arúl szólt magyar haddal. Erneszt fúhghez az 15S8beli

lió czikk koszünetet mond. Mert a' nemzetreeznek , megszaggatásában cnyhcül volt, kuzbenjáró k.

herczeget látni , a' maradvány/iot igaxat.

1577. Auguszt. 26d. Mus/taffa Isô Rudolf királyhoz, L. Ht a' 249f/. lapon.

1578. Mart. 23d. Mnsztaffa Isô Rudolf királyhoz, L. ill a' 2o3rf. lapon. A' fennebb
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idézett 1569beli 33d. t.irvciivc Miksa király ime teljesité, mind a' két fia megtanult magyariil 's hoz-

xájok úgy irai biztosan lehetett.

1578. Sept. 20. Таг István felelete a' szepesi magyar kamarának. L. itt a' 259(2.

lapon. Abból a' kamarának is magyaníl ira'sa, kitetszik. Л/, 1567beli lOd. czikk 3d. §-aka-

ban all : Camerae novae Cassoviensi 's i'gy Kassa'ra szállása e' táji. Es bizonyosan magyarúl

kezdé meg ez is mindjárt ekkor hivatalos levclezeseit, sot a/. leu kötetben látható tanács-

kozásait is a' posoninak régibb i'gy kezelése szerint, nem pedig csak a/on években, mely-

lyekröl itt e' kötet is tobbfélét mutât.

1588. Isô Rudolf, IVd. végz. 16d. czikke, a' régi budai mértéket ujji'tja meg.

1588. Fóispáni esküszabvány, Nyitra vmegyében. Azon mcgye jegyzókonyvéból.

Megknldó'tte másolatát Hanák Ja'nos piartsta 1839b. Majus 6d. L. a' Illd. kiitetb.

1590. Verantius Faustus lévele Sopron városához Bécsból, látd itt «' 326. lapon.

Verantius, azaz: Vrnnchich Faustus, Vranchich Antal primas fivérének fia, Isô Rudolf kir. tanácsosa

es kir. titkár, hálala elôtt (f 1617) csanádi püspök, kihez l.ííllli. Soprou városi magistratusa deák

értesítést nyujta, mikért Kovachichnál Script, rer. hung, minor. Тот. II. p. 429. leljuk, íme an-

nak magyarúl irt. A' sibeni coi dalniata Faustus, a' nernet lakosu Sopronhoz , hola' városi régibb iro-

mányok németül kelvék, hoya 1552b. kezdé Kisfaludy Benedek a' magyar level irást. Igen világoR

adat arra, mikcnt volt a' magyar nyelv I. Rudolf király udvara kürul, fennforgó. Ugyan' e' Faustu«

adá ki: Dictionarium quinqué nobilissimarum Europa« lingvarum, latinas, italicae , germa-

nicae , dalmaticae et vngarieae, Vendus 1595, mellyet ajúnlása azerint , ez elûtt nehány érvel

hamarjában szedett össze. A' dalmata, elébb tevé anyanyelvét, mint a' slavoniai szólamnak, így gzól,

legtisztább ejtését, de ki nem hagyá a' magyart, mi megint a' most mondott fennforgáshoz , adat.

Az ItiOO-zig szóló tobb illy fóérdeku czikket mutatja mind e' kütet, mind a' koretkezo IMdik.

III. TÖRÖK URVARNÁL 'S TISZTSÉGEINÉL OKIRATI 'S LEVF.LEZÉSI NYELV A' MAGYAR.

1540. Zwliman /ullan nyilatko/ata, mikep akarta Ja'nos király fíat, István János

Sigmondot magyar királynak. L. a' következo kötetb. Vegy. r. m. iratok 1—3 /a/>.

1559. Iluszain szolnoki bég körlevele. L. itt a' 15S<7. lapon.

1565. Memhet Thyhaya es Memet bég, váczi fóharminczadosok Xagyszombathoz.

L, itt a' 187(/. lapon.

1566. Zuleman zulta'n a' döbröczöni birákhoz. L. itt a' 275d. lapon.

1567. Heszon temesvári pasa Zay Ferenczhez. L. fit a' 200<f. lapon.

1568- Szancsak Mahmuth bég , Zay Ferenczhez. L. Ht a' 203<?. lapon,

1569. lid. Zelim császár lévele Isd Miksa m. kira'lyhoz. L.iil a' 403rf. lapot.

1571. Mahmud bég szolnoki helytartó Serényi Miha'ly kapitanyboz. L. itt a' 221rf. /.

1571. Masztafla pasa lévele, Budáról. L. a' következo kötetben.

1572. Musztaflfa pasa budai fuhelytartó I. Miksa magyar kira'lyhoz. L. itt a' 228d. /.

1573. Mus/laila pasa Nagyszombat biráihoz. L. a' kovetkezó Illd. kötetet.

1573. Mehemmet agha, MusztaflFa budai pasa tolma'csa Nogyszombathoz. L. a'

Illd. kötetben. (Onier bég pedig 1592b. vela török részen iródeák.)

1573. Mus/tafia pasa Ba'tori István erdélyi fejedelemhez. L. a' Hid. kotetet.

1574. Amhat csausz ugyan e' Bátorihoz, Knnstantinapolból. L. a1 Illd. kötetet.

1577. Musztaifa budai pasa, Erneszt herczeghcz. L. itt a' 217</. lapon.
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1572. Mus/talla paga Is o Rudolf királyhoz. L. itt a' 249r/. Input ; vtilnmint e'

tóbbieket e' kotetben , es a' Ilídikban. 'stb., 'itb.

IV. MOLDOVAI 'S HAVASALFÖLÜI VAJDÄK UDVARÁBÓL KÖLT LEVELEZETEK NYOMAI.

1533. \ l.nl, li;i vas, i HiMil i vajda, Bátori István erdélyi vajdához. L.t'lt a'403d.lap.

1556. Sándor moldvai vajda Kurnis Miklóshoz. L. itt a' 273d. lapât.

1572. Sa'ndor havasalföldi vajda, Bátori István erdélyi vajdához. L. a' Illd. Icotetet.

1593. Aron moldvai fejedelem lévele a' Besztercze vidékiekhez , hogy a' határo-

kun jó szomszédsaggal legyenek. L Catalogue MSS. Sxéchényianor. Vol. lid. a' n. muxeumb.

Mutatványul, elcg ennyi adat. Az oí vaso látni fogja, l.Mennyi érdek lehet csak

egy szeletecske régi magyar lerélkében is, midan helyére tétetve , világot deri't. 2. llová

kell számlálnia , az e' kütetben alió többit. 3. Miként indula nieg nyiltan, iiiindenütt, nera-

zetiségért, harcz. 4. Magyar irók, hogy járulának magyar irataikkal , habsburgi, magyar

királyaikhoz. 5. Hogy niosolyg e' mai feléledett korra , deákkal élt torténetiróink, deá-

kul készült okleveleink mogül XVId. százévünkból magyar nyelvvel hivatalosan élés vi-

lága , sirából vissza. 6. Mint vevé fel Iso Ferdinand, az ország koronájával, mind saját ér<

dekében, mind nemxet kivánságára nyelvét is, mint beszélett e/.en, tule inegválva , még,

I. Miksa, Rudolf, lid. Mátyás király, Krnes/.l fóherczeg , 'stb. 7. Hogy mar e' XVId.

•zázevból ment által XVIIdikbe a' magyar nyelvvel fótiszti élés, mihez, igen sok eléaka-

dott közül csak néhányat lássunk itt, még eddig lappangottat , szövetnek csóválásiil. 1601.

Mart. 2(lil. ев 1601.Szept. IM. Sacr. Caesar. Regiaeque Mattis Caraerae Scepusiens. Consiliarij Kas-

gáról irnak Szepes várraegvéhez. Annak levéiíáráíól /líteles máeolataít kuldotte meg Engel Srin-

dor , fôjegyxû 1839. .luniux 13d. — 1608. PestPilisSolt ymegyei uri es nemesi rend, parancsolato-

kat ád ki a' paraszthadnagvok , tizedesek , 'stb. gzámára. Kült Fileken in sede nostra sigillatoria.

Ânnuk leve'ltárában I. Politicor. actor, fuec. 1446—1679. 1610. Thurzó Gjñrgj nádor ir Kas-

KÚhoz, hogy küvetet kuldjon bo/x.-i tanácskozásra Posonlia. Kassa leve'ltárában tuláltam 1635. No-

vemb. — 1021. Máj. 2d. es Julius lOd. Posoni kamara parancsa Nagj'gzombat vñrosához. L. Évíonyvek

Hid. tötet, 133d. lap. — 1639. Gr. Esterhúzy Miklós nádor lévele Gyûr városához, biró választás

dolgában. Mágolatdt ajándékul add nekem Czech János Gyor vareta fobiritfa , m. akad. rende»

tag, Ï839A April, llrf. — 1647. Ka Feolsege nomos posoni Camaraiaual Gy£r varossanak ablegatu.s

Plenipotentiariussyval uegezese. Ne Gyôr varóla leve'ltárában. Másolatát ajándékul adta nekem

Czech János baratan, 1839. April, lid. — 1650. Szept. 30d. Stompfán, gróf Pálfly Pal nádori njilt

parancsa Somogjságban levo falukbeli biráknak eskiitteknek es polgároknak. Pecee'íee eredetie't ta-

láltam a' gyôri káplalan levélláráían , C. H. F. 2. XX. alaít , 18396. Aprilis lOd. Hasonmrrs-

»át megküldütíe Sutü Jósef orkanonok 1839. Szept. tíd. _ 1654. gróf Chiaky László országbirája

Pest ymegyéhez. Enneklevéltúrában,Mandatorum, Literarum fase. I. 1616—1739 1658. 1659.

1663. 1665. 1666. 1667. Gr. Weeselényi Ferencz nádor tiszti levelei Pest vmegyéhez. Annak leve'l

tárában, Mandatorum, Literarum fase. I. 1616—1739 1665. Gr. Wesselényi nádor-nyilt pa

rancsa , Pest vmegyéhez , kóborgók es kicsapongó katonákra nézve. Annak leve'llárában , ¡. Politi

cor. actor, fase. 1667. Jun. 23d. Szegedy Ferencz ni. kir. udv. cancellarius , váczi puspok tiszti

lévele Pest vármegyéhez. Annak levéllárában, Mandater. Literar.fascic. 1. 1616—1739.— 1670-

Sopron vmegye lévele a' posoni magiar kamarúhoz, koronai restantia dolgában. — 1681. GrófEsterhá
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/v Pal nádor gzabaditc'ka , Szeged rárosához. Annul: levéltárából küldötte híleles mdsolutút Mit-

kolczi lítvdn, aljegyzo 1839. Aug. 14. — 1685. Mart. 23d. Posomban. My Csaszar es Koronas Ki-

raly Urunk e3 Fülse'ghe Magyar kainara Praefectusa es Tanácey , Mezo Szegeily Biruknak es Esköt-

feknek. Szeged ns városa levéllárábúl hítele» másolatát küldötte 1839. Aug. 14d. Miskolczy

István aljegyzo. Mikor szünék 's miért szunék meg , igaz okairól niajd nu'isutt. Itt uieg azt vegyük

ligyelemre. 8. ¡Mint nein hal nieg egy-egy nemzet , mig benne király es hon szeretetét, er-

kdlcsi его, 's egyetértés eiiieli. 17!)0b. liuloltakbol felriadas. Л/.óta niindcn országgytilé-

^en kéres könyörges, kerck nyilaikozat, a' XVId. XVIId. százévben di'volt nernzeli élet

\iss7.aallitasaerl. Yitak tóttal horváttal, mi elébb ezeknek eszükbe sein jutott. Iso Perene/

király igassa'gos , nipgegyezik. A' Ferdinand által ke/.dettet , isinct Ferdinand, e' néven

Vdik, (etohez inti. 1836. eredetileg a' torvény magyar. 183', meg ors/agosabbá terjesztés.

A' mar uralkoditndó nyelv, Vdik Ferdinand б felségének fogja , hûséggel liirdetni , dicsâ-

ségét. Térjunk e' nagy tárgyról, iiiegint apróbb keresgelethez, nielly bizony unaliuusocska , de illy

niunkalnt kürül , legcsekélyebbségig , pontoeság kell.

1329—

A* 44—46. laphox. Babonas kcresztelés. Nyilakra paranesolás.

Az itt emli'tett c/.iniü biblia kotésének borre! bevont hátulsó fatábláján belûl, frnii.

e' bejegy/.és áll: Biblia hec fuit (i'gy) Michaelis Irati In Ciuiïte Pcstieñ prope Budam Exi-

I teñí cm, Anno 1541 Cu cefar turcaru occupauit Tibí domu Hcgiam Budam Et pnftea caftra

multa In Vngaria etc. F./.t hihetoen maga irta ide Michael litcratus vagy Ли luí 1 deák,

nem nagy deák uram.ftiit, mondathatja ugyan e' bejcgyzésnek késûbbi birtokostól is kelhe-

léset, hanem elháritja ezt az, hogy ekkor, ez utúbbi (ulajdonos, hasonlóan saját nevét.

belé bigyesztette volna; egész XVId. szá/.évból pedig ilt ma's' neve nines, a' „Michaelis"

felett alió lo 16 14 p 20. szániok vonatai pedig 1511-ével nein egyeznek. Vala hat er.:

Mihf'il deák bibliája. l'.s, Mihál deáktól 1»29—1541 ko/.é , az akkori búbájos babonas osto-

baság ezen tandiratát kovetkezóknél fogva soro/tam. 1. Csztendü legalább leforoghatott ,

mi'g az 1528b. kijött válgate, Magyar,irszágra kerúlt külfoldrul. 2. Mihál deák 1541beli

névbcirásához hasonlók e' „kuruzsló keresztelés , nyilakra parancsolás" betúi. Ege'szen

különbözo kéztól valók e' biblia elso táblája belsején: Az nehez igeknck magarfaga-

rol , . . . S/.ciit Maté élete elôtt tisztán állott level két lapján pedig: „Аи Szent Mathc

irafa fserent valo euangeliomnak Summaia refs fjerint ; továbbá , legutolján,

„Az olían ighekrol valo tanulfag, mollee nem tulajdon igekben (jegyekben)

vetetnek 'stb. , mellyek különben is késûbben irathatának 1541-en innen ide, minekutá-

i:a Erdósi Jánostól az Vj testamrntum magyar fordítiísát üyfjig^etben Ííbabi Senebef

nomtutt« Pola 1.5.4.1 tf¿tfnbobefl 's olvasók forgatni kczdék, inert abból vannak vtive,

rsakhogy Erdósinek í-/u hangejlésct é-zóvé 's б-zôvé leve. ( E/.cn onnani kiirásuk ineg-

'mlílése elmaradt „Jelentésemból" l.M.t. tártastíg e'vk'iiujvei IIId. külel \ 837. Heledik, nagy

¡ry'ulé* 118—MTiLlap, mellybe átaljában tobbféle régi s/.ó , szám, hibás kijavitással adatott

nem általam sajtó ala. Magam akkor nein valék Budán. Hi'ven till itt raind az búvebben).

TKÍiYKS R. M. 1ПЛТОК. 51
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1551—1541.

AL ICxlik laphoz- Gydgyszerek tobbféle baj eilen.

1. Gyújteményünkbe sorozám e' gyógykodásokaf , inert a' XYId. száz év elsó

felcben fennforgott nyavalyák neveit is mut.itják. Ra¿t, Molnar Albertnél 1604, = Rászt,

Spleiiis tumor, kit az raf¿t bant, Hple/teticiis. Alább tevé , Rá/.t, spenis tumor, videRafzt.

l'.-n i/,]i;i|ia¡ , egészen Molnar Albert magyarázatát irá ki. Yernntius Faustusnál 1595,

Splen - teüdeü , pedig oda tevé németül Dos miltee. Molnar Albertnél Splen = léj».

Rászt i'gy , le'pnek betegsége, lépkórsn'g. Továbbá: kór.sa'g Molnárnál , comitialis inorbus ,

caducus, herculeus, inorbus sacer, epilepsia. Milly bubonahitt 's másokat is elámított együ-

Í-T" fratcr volt , ezen fennczímzett könyvbe iró, látszik, 19-nél Contra CORSAGII-ból.

Es nuilatják kovetkezó snrai latinul: It si quis caplus fuerit, ha, valakit megige'ztek:

Scribe ad pané i fía noiuia •}- alga t et 1" a'gaU 1" Algala ^ et da ej coinedere- Tömlöcxbol

kiü/.abadula'st is, 10 alaiI , illyen algr'r/.ás felfírkalnsa "s lenyelése eszközle! Továbbá:

Contra morbom caditcum jonak lerjes/.té az árniányos ezt : 1 leí ym, ¿elyra . =. . ym , In no-

niye patris et fily et fpiritus fanctj Amé, fufurret ad aurê finistra.

Tevém 1531 —1541 küzc, lacrt 1. E' villongókonyv, jöve ki 1530ban 's magyarhon-

l.a kerültébe egy évnyi eltelhetelt. Хеш , mint 1530nál 1531nél régibben irott jegyzet kó't-

telek pedig a' künyv cleibo, inivcl , s/.elén a' betiik sebol geni elvágotlak. —A' 15d.

pontban emli'tett „agg liornemisza, t. i. János, megliula Posonban , Mohács ve'rnapja

atan midan a' királyi kincsct, mint budai kira'lyvárnagy custellfiitiis a" posoniba szálli'tá

\s bizta Szalay János es Ivánkay János ûrzetére , tehát 1.Ï26—1527b. de a' kii miatti szen-

vedésében neki nyilván budai haza ban adott gyógyszerek hire kunnyen fcnninaradt meg

1531en innen. Nagyon gazdag öreg ur volt Bornemisza , „kyralnak, a' fennebbi 49d. lap.

szerint, (lid. Lajosnak) kere3t4ttya, budai wdwarbyro ; Forgáchnál „Ltidovici tintrici//s\

illyenról sokáig regélnek. 2. 1541-ig lefolyt évct is azonban, kiivetkezo ittcni beirat ve'-

tetbet fel , maike'ptn ide téve : 24. Contra ßuxum suitgiinis. Acetuiu fortissimum et fimus

equinas, ftatim excrealus , ct in Acclum milTus et recenter colletas et bibitus valet, ex-

periiis Johanem Kegeiu Vngario quendam verucarium fuum. ( Inkább qnendum ugyan, de

ipiondiim is lehet. Ketséget i'gy nías belérántott bctü aggasxt.) Végén állóból kellene itt

t'ejtekeznunk , hanem , nyelvszerke/ete bianyos , csak , lalinul akartt irni 's nem tudott.

Forgassuk meg , mit sikeri'thetünk belóle. Hárinat vehetni fel. 1. Megki'sertette János k¡-

rályon e' csuitya Halt cgykori verucariusa. Ekkor az irás , azon even csik innen, 152G—

1541 között , mellyben e' gonos/. kavaró megholt. 2. Megkisértette János királyon, némi

verucariiísa. Igy megint 1526 's 1541 kozé megyünk. 3. Megkisértette hajdan , János ki-

rály verucariiísa. Ekkor meg, 1541en, János hálala évén innen is eshetik. (Verilearías

ide illó niagyarázalát nem lelém, talán veredari/isi akart ai iró kivakarcsálni ; illyennek

inkább lehetett efféle habares , ke/.e ügyében.)

*•> 1535.

VmÁGVASÁRNAP ELÔTT CSLTÖRTÖKÖN.

XÁDASDY TAMAS LÉVELE BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDÁHOZ.

Sárvárrdl, Vas vmegyében.
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в > l 3 3 5.

JIM г s 22o.

VLAD, HAVASALFÖLDI VAJDA LÉVELE BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI

VAJDÁHOZ.

Jegyzet. Sem A, sein B alattit nein adhatoin ugyan itt ele, de létük besorzásával

figyelmet khánlam gerjeszteni , további keresésiik végett, mert, hisztóriai személyekéi ,

inert a' XVId. százév elsó feléból kevés magyar levelczetre akadhatni. Velem , Fejér

György kir. tanácsos, m. kir. egyetemi konyvtárnagy s/ívesse'gc ko/.lé 1838b. Szepteinb.

lodikén, hogy, egy, az emli'tetl konyvtárban általa talált jegyzet szerint, a' csász. udv. tit-

kos levéltárban volnának Bécsben még követke/.б 8 darabbal egyiitt a' XVId. százév mri-

sod feléból: 1. I. Maximilian királynuk ir lid. Zelim török császár 1569b. 2. I. Maximi

lian kiníly lévele Bornemisza Farkashoz , hogy ne háborogjon ó es több társa , Bátori Ist-

ván erdélyi vajdával, Bécsben 1572. September Isüjén. 3. Bátori István lengyel királyé a'

három praeses nrhoz , Vilnából 1581 Jnnius 12d. 4. Gyulai Pal felelete *) Sibrik György

váradi uj kapitány levelére 1585. Augusztus 29dikén. 5. Bódogh János lévele Bátori Sig-

mnndhoz , Nandorfejérvárról 1593. Szeptember lldikén. 6. Sennyei Pongráczé Kovachó-

czy Farkashoz 1593. Szept. 19dikén. 7. Sennyei Pongrácznak i'r azon Vajda ki 1594b. Szé-

kelyek kapitánya volt, 1594. Juniíis 7dikén. 8. Bátori Sig:nond erdélyi fejedeleni lévele

Zafarchi Mehmet passáhnz , békeség felôl 1598.

Tiistént folyainodtam en Gévay Antal es. udv. konyvtári altir, inagy. akadeiuiai leve-

lezo tag nyájasságához, ezek' es fóként a/, 1533 beliek, a/ 1569, 1572 belinek kifíirkészé-

sére 's hú niásolataikért. A* vizsgálat megtortént , buzgón , de még eddig nein kerûltek

ele. Talán késôbben lehet szerencséak ho/.za'jnk. Nádasdy Tamas tübb magyar neveze-

tes levelének a' Mérey nemzetség levéltárában létét, magától Kaposmérei Mérey Lás/.!ó es.

Uir. aranykulcsos urtól ludout, kitôl tárgyaiinhoz némelly fclvilágitást valá szerencsém

nyernem. Irá azokat Nádasdy Tamas, az itfeni 339d. lapon eléhozolt Mérey Mihályhoz,

kivel hív oss/ekolietésbcn élt, 's i'gy ennek levelei meg ahlioz , a' Xádasdyak levéltárában

lehetnek most Vas vmegyében Felsó Lendván, hova, kereseteimre né/,ve gróf Nádasdy Leo

pold kir. tablai báró, Koinárom vmegyei örökös es valós. füispán ur, m.igához legszi've-

sebben hivott. Levele/.ései e' két nagy férñnak , kikr6l Gregoriantz Pal Mnemosynona is

dicséretlcl omléke/.ik , ha kijonének, tobbféle his/.tóriai feltüntetésen kivül azt is hizonyí-

tanák, miké:it vala nemzeti nyelve inindenikénél becsben , 's i'gy róltik is eloszlanék az a'

deákszm, mellyel eddig gondolatba jónek, mert hisztóriai einbereinkról eddigi kutatóink

csak deák oklcveleket hu/.dogá!tak ele.
• Diibretttei Gabor.

Л' 48rf. laphoz. Valíalas, csécsényi birtok iránt.

) lí/.t kiadtam mar a/, Erdélyi Mnzéum lldik fuzete 140—154d. lupjain , azon máeolutníl ,

mellyee velem Kisfaludy Sándor ti.iztelt barátom Süinegen 1814ben kü/.liitt.
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Knnek legutolsó szerében emli'tett keresztes had, vagy? kereszleste'g, iniként felebb

a' 295d. lap inondja, volt 1514ben. Tortent így ax, mi ott értetctt 1494b. Értethetett pedig

talán Csesznek Györgynek akkori házassa'ga, vagy egyéb, mert a' tobbi val I ornas mind idétti

csofrc bivatkozik. Pethe Imréról '.> Budai Janosról ;i/. jegyeztctik meg , bogy emlékeznek

éveire lid. Ula'szlónak , At iftea it: Ladislaus. Tôt Miklós, Landor Fejérvár elves/.ését

emliti 's a/, volt I521ben. S6t szól niohacsi veszedelem után nia'sod es/tendoben 152$ el-

foglalásról , bc>/cl még „annaAutfíua" kó'vetke/.ttekrol is. Bakics Pal, eredetérc race,

(¡yerre s/.tílla, a/.n/. : луп r i kapitdny Ion 1528b. minekutána Jánoe király pártjáról I. l'er-

dinandého/ a'llott Rátori István na'dor rábeszélésére ; 's veszedelme lett e' Rakicsnak azaz :

hálala, jancsarpuska golyó allai Enzëk alatt, a/, añilo Kacz, Kar/inner, Kórzián (itt Koce-

ján , A'eliusban Catzianer, Istvánffyn¡íl Cocianus) vezérlette 's megvert seregben 1538. Itt

kapjuk mog мне az évet, mellynél elübb e' \ alíalas nem torténhetett, de sokkai idébb sein.

Betúalak 's nyelv, az a' kihagyáta'val , es benne a' torténttekre emlékezés 1538—1541 ko-

zottre tetetheti.

Félben szakasztom itt e' MAGTARÁZATOKAT 's JECVZETEKET, mert e'

lid. kötct az Isonél mar cddip; is vastugabbra nevckedék. A' felebbi ezekre

utalások keresésére tehát olvasúmat a' llldik kotctbez inteném, ha társalgá-

somat, vele meg nem untatám. Abban áll az „elavnlt szuvak sora , hajdani

szószerkczet, ez iratokbdl kifojlô régi magyar házi élet 's erkölcs minóscg fes-

tése, 'stb." Es ott, igaz is, ezek a/ért lesznek inkább helyeiken, mert a/

abban eléforduló iratok , ezekkel együtt , mar oszszesen láthatók.

De midón ez itt béfejezni akart szót eresxti ki tollam, egy sajgás

rájdul el bennem. „Ha itt-ntt nem cjték-e hibát? adat biánj'ában , ha nem

kellcnd-e ollyannak uj felfedeztteA^cl , változnia némelly itéletemnek ? Mert

csak megáilhatóra vágyám. 'S magamtól félek Icginkább. Azért kényes illy

his/tiíriai eredménynél még a' Icgrovidebb melléknév adása is, melly kort,

személyt, dolgot jellcmez. Azért les/ elottem kcdves, ha tárgyszerelm, be-

csúletes indiilattal küzlend velem , bóvítót, felvilágítót. *S nyugtatásomul

fenntartom a' pótolást.
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