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Mutatják a' XVId. százszakban, 
in időn írástudásra világiak is többen kapának, 

miként eredezett életi közdolog, Írásban mind inkább magyarul, 
mint folytatá vagy kezdé sűrűbben, kormányszéki, vármegyei, 

városi, haditisztség h i v a t a l o s a n úgy vinni tárgyait. 
\S e' fejlekezett nemzetiség „hiteles-helyeket" is , nem mindig 

csak l a t i n oklevél kiadására indíta. 
így lön a' XVIId. százszak még nemzetibb. 
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E L Ő S Z Ó . 
E l s ő kötetünk 's e' másod' eleje, csupán egyházi nyelvmaradványt mutat. 
így inkább csak, majd kolostor moha kürül vizsgálódánk , majd egyedül, ház" 
csendes belsejében láttunk, magyarul, csupán imádkozót, hogy a' mit szent
egyház falai között, papja latinából nem értett, nemzeti nyelvén legalább ré
szént vihesse közel kebeléhez. Eredménye illy fürkészetünknek nem lehete 
's ezután sem lehet eífélék körül, több, terjedtebb, ezen már érintett kettő
nél: 1. felfogása az egyházi míveltség hajdani szelleme magyarul eléadásának, 
mi , mellékesebb itt; 2. nyelvünk egyszerű hasonsága eredeztetésben; szó-
szerkezeti sajátisága, elegyítetlen korában ; elsikkadt gyökök ismét fellelése, 
mik megint mások kiszemelésére nyitnak nyomot, 's ez, dús nyelvtani dia
dal, a' szólam csinosult gazdagíthatásához. 

De már e' „ V e g y e s I r a t o k " , széles Magyarországon mutogatják 
jeleit a' hazai szólam többféle irománybeli kibimbózatának. Királyi udvari 
cancellariából költteket látunk ezek között, királyi 's nádori helytartót, or-
szágbiráját, vajdát, tárnokot fó 's alispánt, itélómestert szemlélünk nem la
tinul irva, törvény eleibe kerülhető tárgyakban, más tiszti ügyben. Várme
gyei szék itéit olvassuk, hadirend, szepesi kir. kamara levelezéseit, Nagy
szombat és Kassa városánál több ügynek magyarul vezetését, Sopronhoz úgy 
bocsátott tisztiratokat, a' budai főbírónak magyar levelét, Miskolcz és Komá
rom jegyzőkönyveit. Nyelvünket éltnek leljük a* nemességnél Trencsin , Tu-
rócz és Nyitra váraiban, Szepcs, Sáros és Mosón' megyéiben. Egy szóval, ké
pet alakíthatunk arról, miként indula meg lelki mozgalmakban, nemzeti 
míveltebb élet annyira, 1. hogy a' győzelmes ellenség' zultána 's parancsára, 
kénytelen lön meggyőzöttjének nyelvét, mintáz országban főbbet, gyakran 
választania, mit Musztafa budai pasa még 1. Maximilián 's 1. Rudolf kirá
lyokhoz is tön; 2. hogy „vendég népeink" már összeolvadásra nevekedének, 
's ha, meg nem szakasztja ezt a' XVIId. százszak vége, régóta egy nemzet
tömeggé húzták volna össze csupán magyarul szóló törvények az e hazabeli 
sokféle népet. 

Ezen „V egyes I r a t o k " hát már nem egyedül Írásmód megkísértge-
tései látásánál, szavak körüli grammatikai egércsélésnél hagynak, hanem kö
vetkező érdeküek is. 1. Kivehetni belőlük a' XVId. százszakbeli lélekmi-
veltség fokait, nyelvnek társalgásban mikép divását, házi életet, erényt, 
szokást, egyszerűséget. Egyik irat másikának segíti ezekben fel világítását. 
2. Magyarba latin szavak' inkább elegyítését csak, a' XVId. százszak végne
gyede felé, mert, latinul bővebb tanulás csak akkor kezdetett. Minél ele-
gyítlenebb a' magyar irat , annál régibb, hajdanábban kevesebb volt a' lati
nul tudó világi ember. 3. A' törvényi műszavak igen nagy jelentékenységét, 
mellyek bizonyosan még a' latintalan korból szállának alá 's így deák törvény 
mellett is divatoztak. 4. Kormányzást-vittek' hivatalos irataiban dörgés he-
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lyett nemes csendet érzünk; kimélő észreadás, inkábbat becsületérzésből el
járást kivána serkenteni. 5. Hisztériái adatul is több szolgál ezen iratok kö
zül, vagy vármegyék zászlóaljai ügyét, átaljában régi táborozatét mutatván, 
vagy a' fonemességnek városokkal közlekedéseit viszonyait 'stb. Részletek 
csillámlanak itt elé, házi bennső létei dolgaiban, miket eddig, több történet
irönk , minduntalan csatákat Írdogálva csak, királyok életirásait festegetve 
egyedül, nem eléggé tudott, csekélységül nézett. Pedig az azoknál nem egye
bet harsogtató, csak ollyan munkájú, mint az volna, ki egy év' napjainak 
akarná leirni folyamait, 's csupán in népekrő l beszélne. Hétköznap' míve 
teszi egésszé az évet, néplelkület rajza fejti e lé , hol ereje hol bibije az 
országnak. 6. OUy sok helyen, ma, nem magyaron többé, leljük XYId. 
XVIId. százszakunkban a'nemzeti nyelv keletét, hogy akkori magyar könyv-
irőinknak négyszerte nagyobb olvasó v. olvastató" közönségét tehetjük fel, 
azon 300— 500-náI, mennyinél többre még ezelőtt csak 10 — 15 évvel, egy-
egy magyar munka, számot alig tarthata. 

Több illyen nemű eredményt sikert ezen iratokból, az utolsó után 
álló: MAGVARÁZATOK 's JEGYZETEK mutogatnak. 'S minél számosabbra tehe
tünk szert, annál oszlathatóbb lehet azon köd, mclly alá és mögé a' hajdani 
m a g y a r n y e l v ű 's i r á s u é l e t e t , latin okleveleink halmának látása, 
latinba őrült némelly pap Íróink túlzott hitegetése tolá, sőt volttát egé
szen tagadá. Talán épen, szegletkütő főkapcsot küldene az, kinél cgyegy 
régi magyar irat van, ha rejtekéből az akadémiával közlené. Külön magára 
ollyan szelvény, csekélységnek tetszhetik 's nyilván azért hánytak cl sokan 
affélét; összezetben állva többel, tisztább következtetést villanthat elé. 

Hol jártam ez ide sorozttakért, mint kellé kikeresgélnem a' darab
kákat annyi bajjal sok-sok latin 's német közül, miként a* Duna 's Körös 
nagy és áradó folyóinak porondaiból az aranyász mosogatja ki aranyporait, 
eléadák jelentéseim az Évkönyvek Híd. kötetében 's fogják, következőkben. 
I t ten, csak egy-két szót. 

Első utazás 1835. Octóber, November. 
J á s z o n dolgoztam 1835. Octóber 16d. 28dikáig. Segített 

B. Fischer Norbert subprior, conventualis, és Fedák Pál jegyző. K a s s á n 
octób. 30d. — november 13dikáig. A' város levéltárában együtt keresgete 
velem egy-két napig, Styller Leo, főjegyző, Ujházy Lajos aljegyző, Szidor 
Antal pracmonstrati kanonok 's professzor, Kovacsóczy Mihály; A b a ú j 
megyéében Kliestinai Klestinszky István levéltárnok; S z t á r a y grófokéban, 
Ertly János hites ügyvéd levéltárnok. M i s k o l c z o n november 17 —19di-
kéig, hol B o r s o d vmegye levéltárában az iratokat velem Pós József levél
tárnok közlötte, a'városéban Vosics Ferencz aljegyző. G y ö n g y ö s ö n , a' 
s>. Ferenczesek könyvtárából némellynek megnyerhetése iránt p. Magócsy 
István guardiannal november 20dikán végeztem. 

A' Jászon kijelelttek' igen csinos, hitelített hasonmásait Richter Ala
jos praelatus és a convent, kedveskedésül küldötte meg B. Fischer Norbert 
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levele mellett, 1836. Januarius 30d. A' Kassán lelttekéit részént magammal 
hoztam, részént későbben kaptam meg, lciratásukért az akadémia fizetvén. A' 
t. n. Borsod vmegyeiek, Szathmári Király József első alispán ur elintézéséből, 
ismét kedveskedésül, 1836. Februarius 22d. érkeztek hozzám, levelének, 
h i t e l í t é s r e nézve ide t a r tozó so ra iva l : Tekintetes kerületi Biztos Ur, Örömmel 
vettem, múlt évi karácsonhava 17dike'n 's e' folyó hónap Ild. hozzám utasított becses le
veleit . . . . A'megye levéltárából kimásolt régibb magyar iratokat, mellyek' k i k é s z í 
t é s é t főjegyzőnk hosszas betegsége késlelteté, most már a' várt biztos Fodor Ferencz ur 
viszi. Tapasztalt becses barátságába zárt igazi szíves magyar tisztelettel vagyok Miskol-
czon, Bójtelőhava 17d. 1836. . . . alázatos szolgája, Szathmári Király Jósef mk. Mis-
kulcz városa k ü l d e m é n y e i t i s , l egyen szíves az o lvasó , főb i rá jának egy 's a l 
jegyzőjének e' k é t l eve léből k i v e n n i : I. Tekintetes Ur , Budáról Július ődikéről 
főbiránkhoz intézett becses levele, velem közöltetvén, sietek válaszolni, miképen váro
sunk levéltárában találtató legrégibb, jegyzőkönyvekből kívánt adatok, v á r o s u n k k ö l t 
s é g é n , leleszi érdemesült főjegyző Nóvák István ur által mai napiglan is másoltatnak; 
ollyanok, mellyeket érdeklőbbeknek talál, hasonbetűkkel, többiek mostaniakkal . . . Szí
vességébe ajánlott vagyok Miskolczon Július 3()dikán 1836. Tekintetességednek tisztelője 
Vosits Ferencz, Miskolcz városa aljegyzője. II. T . . . u r , Miskolc/, városa régibb jegy
zőkönyvéből , nevezetesen az Iső kötetből kivánt adatokat Főbiránk T. idősb Tomkaházi 
Tomka Miklós urnák hazafiúi lelkes indulatából és a' városi tanács rendeléséből egyedül a' 
v á r o s k ö l t s é g é n lemásoltatván, jegyzői aláírásommal erősítve: ezennel küldöm. Mit 
nyelvünkre 's a' honi történetekre nézve érdekesnek láttam, annyival inkább mindent le
írattam, mivel az ezekrőli jegyzések olly eredetileg tiszta magyarságuak, mint tiszta ma
gyarok e' városnak régi törzsökös lakói. — A' város jegyzőkönyvei 1769-ig, a' 6d. köte
tig, de ezen innen is , máig' folyvást magyar nyelvű iratokkal telvék; azon megjegyzés
sel, hogy a' mint a' város' jegyzői deákosabb emberek voltak, magyar nyelvű bejegyzé
seikbe is több deák szót kevertek; é s , hogy a' perek ISOOnak elejéig részént magyar, ró-
szént deák nyelven hozott Ítéletekkel döntettek el. Latinra tehát a' bejegyzések soha sem 
fordultak. Egyedül az élet és termesztmények, különös vásári árakról készített könyvben 
szemlélem, hogy a' bejegyzés 1785beli octóberen kezdve l789ki decemberig német nyel
ven , ez időtől pedig 1791beli májusig magyarul, majd ekkor kezdvén 1796diki decembe
rig deákul történtek alkalmasint a' város jegyzői' szeszélye szerint Miskolczon 

Aug. l'id. 1S36. Vosits Ferencz. III. Tekintetes Táblabíró Ur , Múlt Július 5d. hozzám 
utasított uri levelét, illő tisztelettel vévén, közlése mellett városunk első aljegyzőjének 
Vosits Ferencz uramnak azonnal kötelességébe tettem, a' kivánt régi iratokat Miskolcz 
városa levéltárából 's jegyzőkönyveiből haladék nélkül irja vagy Írassa ki . . . . mellyeket 
14 különiratban iderekesztve, ezennel van szerencsém megküldeni . . . . Megkülönbözte
tett tisztelettel . . • alázatos szolgája, idősb Tomka Miklós, szab. Miskolcz városa főbírája. 

Másad utazás 1836. Május, Június. 

R é v k o m á r o m b a n a' ns vármegye és város levéltárát megvizsgáltam Má
jus Sdikán. Abban, segített Nagyváti Vendel ur; ebben, minekutána Amtman 

VEGVKS R. M. IRATOK. D 
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József főbíró ur belevezetett, Ransch József, levéltáros. A' megyééből azonban 
itt semmi sem áll, mert fenn lévő jegyzökönyve sem régibb 1619nél. A' ne
mes városéban általam kijegyzettek lemásoltatását az akadémia költségén, 
emlí te t t főbíró ő r e s z k ö z l é , m i k é n t hozzám k ü l d ö t t k ö v e t k e z ő válasza mu
t a t j a : Tekintetes Tartománybi'ztos Ur , Igen becses levelét . . . vévén, a* . . . . pénzt 
Rauch Jó/.sef levéltárnok és Znber Ja'nos írnok uraknak kezeikhez szolgáltattam. TJgy szin
te megtettem a' rendelést, hogy Zuber irnok a' jegyzőkönyvekből kijelelt íveket leírja, 
mellyek levéltárnok ur által öszvehasonlítva, kiszabott időre megküldendők lesznek . . . . 
Midőn becses uri indulatiba magamat ajánlom . . . . vagyok Tekintetes urnák alázatos szol. 
gája Amtman Jósef főbíró , Komáromban, Július I2d. 1836. 

P o s o n b a n a' káptalani levéltárt Május 31dikén velem, Döme Károly 
órkanonok m. akadémiai tiszteleti tag és Kaszay József káptalani jegyző hány
ta meg. Külön e' jegyző urnái álló jegyzőkönyveket már a' VId. nagy gyűlés
nek Sept. l l d . 1835b. tett határozatánál fogva vizsgálta volt meg Gyurikovics 
György posoni tanácsár és m. akad. levelező tag Octóberben, 's az ottan talál
tak másolatai, általa pontosan összehasonlítva, hozzám 1S35. Decemb. 31dikén. 
érkezének. E' jegyzőkönyvekből én csak az Iső Ferdinándhoz 1527b. csatla
kozottak hódolatesküjét iram ki , mcllynek itt létét Borsod vmegye levéltá
rából is előre tudtam. A* többi említettet mind Kaszay Jósef káptalani jegy
ző másolta le , 's a' m. akadémia igazgatósága fizettette ki díjait. 

Tek. n s P o s o n vármegye levéltárában Olgyai Olgyai Gáspár levéltár
nok "s táblabíró úrral semmit sem találtunk 1600-zig magyar nyelven lévőt. 

Sz.kir. Poson ns városáéból most is várom az igéret teljesítését. 
N a g y s z o m b a t sz. k. ns városa levéltárát Bcrzáczy János főbíró ur 

nyittatá meg, 's ott Június 2d. 8d. I ldikén adá élőmbe Kaiser Jósef aljegy
ző a' város jegyzőkönyveit, Urszényi Mátyás levéltár regestratora, az iromá
nyokat. Az itten talált sokból néhányat mindjárt magam másoltam le , leg
többet pedig Makláry Ferencz hites ügyvéd 's gróf Zay Károly ur titkára, és 
említett Kaiser Jósef ur, mind hazafiságból, mellyekct hozzám barátságos le
velezés közben , csomónként pontosan küldenek. 

Gróf Zay Károly cs. k. aranykulcsos ur maga vala szíves, jőni szál
lásomra Június 2dikán 's megelőzni azzal, hogy nemzetségének Zay-Ugróczon 
lévő levéltárából már kiszedette a* m. akadémia számára, az 1545nél kezdő
dő magyar iratokat. Szerencsém volt azok másolatait 1836b. már Augusztus 
elején, 1597-tig 81 darabban Makláry Ferencz által vennem. 

Harmad utazás 1836. Augusztusban. 
P a l o t á n Veszprím vmegyében, gróf Zicbyek levéltárából volt ki" 

szedésekben Aug. 12d. — 18dikán dolgoztam. Gróf Zichy Miklós ur, maga 
vette ki nemzetsége levéltárából a' m. akadémia czélait clémozdítbatókat 
1600-zig, mellyek közül én 35-nek vettem mássát, Vei is hoztam mindjárt 
magammal. 
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Negyed utazás, 1837. Octóberben. 

M i n e k e l ő t t e Sopron vmegyébe C s o r n á r a i n d u l t a m v o l n a , G y ő n -
gyösy Tál p répos t u r n á k , egy ik becses válaszát o n n a n , 1837bcl i Mar t ius 30-
d i k á r ó l , m á s i k a t Május 12dikérő l , va la o lva snom örömöm. A z o k b ó l i d e , k ö 
v e t k e z ő p o n t o k t a r t o z ó k : I. Tekintetes Ur , különös figyelemmel tisztelt uram, . . . 
Levelét a' csornai levéltár iránt vévén, mind magam, mind káptalanom lectora, az egész 
levéltárt jegyzőkönyveivel együtt vizsgálat alá vettük . . . Igaz ugyan, hogy e' levéltár pe
csété Zsigmond királytól költ 1393ról, de az itt fennmaradóit expeditiok nem elébbiek 
1500-nál, 's így hát Kazzai Karácson végrendeletének melly innen 14l3ban adatott volna 
k i , semmi nyomdoka. A' hiány onnan, mert lefolyt zavaros századainkban Csornát is több
féle viszontagság é r t e , 's a' levéltár is mindannyiszor, bátorságba, egy helyről másikra 
vitetett, mig végre a' tekint. Győri káptalanhoz jutott, 's onnan szerzetünknek felséges 
Ferencz fejedelmünk által lett kegyelmes visszaáll/tatása után, az t , pecsétével együtt ke-
zünkhez vettük. 'S a' hiánynak az is oka, hogy több ízben megszüntetvén a' szerzet, col-
latione mediunle e' csornai préposfságot világi papi méltóságok bírták . . . . Tisztelettel ma
radok . . . . alázatos szolgája, Csornán Martius 30d. 1837. Gyöngyösy Pál csornai praela-
tus és prépost. II. Tekintetes Ur, . . . Itteni hiteles levéltárunkban előbbi nyomozásunk 
főbbkép Kazzay testamentumára nézve , az eredeti oklevelek vizsgálatában állott . . . . Je
lenleg, a'jegyzőkönyveket is kettőztetett iparral vévén lapról lapra vizsgálat alá, 1500tól 1600-
zig, magyar beírásokat 1561, 1572, 1585, 1593 évekből találtunk, nem különben egy pár 
magyar emlékiratot töredékben. IGOOzon kezdődő jegyzőkönyveinkben egész mostanig, 
számos magyar irományra akadtunk . . . . Csornán Május 12d. 1837. Gyöngyösy P á l , csor
nai prépost. Midőn Octóber kar inad h e t é b e n o t t s zemélyesen is m e g j e l e n e m , az 
1550beli j e g y z ő k ö n y v b e n k é t so rny i m a g y a r be í r á s ö t l é k s z e m e m b e az a k k o r i 
jegyző által, 1552ből pedig, Paner Zsigmond olvasó kanonokkal, egy zálog 
levélkére bukkanánk, mcllynek az egyik jegyzőkönyvbe vala szelet papiros-
kája beserítve. Ezt és az említett 1581 bclit lemásolám ott magam, a' többi
eket Pauer Zsigmond kanonok ur későbben, 's ezéit szeredi Kovács János 
conventi jegyző, összehasonlítása után December Isőjéről 1837. azon nyilatko
zással küldé kezemhez, hogy a' fő tisztelendő prépost és káptalan, ezutánra is leg
szívesebben ajánlja hazafiúi készségét. Decemb. lüdikéről pedig 1837b. Dri-
nóczy György csornai szerzetes kanonoktól, kérésemre a' levéltár érelméi 
(futa) leírását kaptam. 

S o p r o n sz. k. ns városa levéltárát Octóber 25 — 26dikán vizsgálám 
meg Schultz Pál városi levéltárnok segedelmével. Marom darabnak saját ke
zemmel vevém mássát, a' többiét mint Schultz Pál ur szívességéből végzet
teket a' város tanácsnak következő hivatalos levelével lön venni szerencsém : 
Tekintetes nemzetes Tartománybíztos, Táblabíró Ur, Városunk levéltárából tisztelt Urasá
god által itt léte alkalmával kijelölt 1CH. és 17d. század folytában magyar nyelven költ iro
mányokat lemásoltatván, 4(i darabban ide mellékelve, a2 tekintetes magyar tudós társaság 
használatára megküldeni szerencsések lévén, abbeli óhajtásunkat bátorkodunk hozzá adn i , 
hogy a' tekintetes társaság azokban kitűzött czéljára sok érdekest találjon és hogy ez ne 

b * 
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utolsó alkalmunk legyen a' tekintetes tudós társaságnak hazafiúi szíves készségünkkel ked
veskedhetnünk. Kik nagy becsű jóvoltiba ajánlottak teljes tisztelettel maradunk fent czím-
zett ITraságodnak, Sopronban November lSd. 1837. kész kötelességü szolgai szabad ki
rályi Sopron városának tanácsa, Vághy Ferencz polgármester, Ertl Nep. János főjegyző. 

Tek. ns S o p r o n vmegye levéltárában Marton György másod alispán 
ar által belévezettetésem után October 25d. 26d. délest, 27dikén egész nap 
szedek jegyzeteket, utolsó napon Kistatai Tatay János barátom segedelmével, 
ki Lövőről hol plébános, hol én, utamban keresem, bejöve hozzám. Égté-
ben találtam hazai míveltség iránti tüzét, melly bennünket 1814b. Szombat
helyen kapcsola össze. Ő vállalá magára most, a' kijegyzettekről veendő má
solatoknak eredelieikkel összehasonlítását 's több izben rándula bé Sopron
ba, hogy azt így, Thalabér István vmegyei levéltáros ur után teljesítse. Bi
zonyításukat arról, pecsétükkel is erősítve látám Május lCdikán 1839b. mi-
dón a' Póczai irtta csínos másolatok Tatay János lövői megyés pap 's táb
labíró ur levelével érkezének, mellyből idetartozó sorai ezek : Szerettem ked
ves Barátom. A' régen várt irományok íme kezeim által jutnak Hozzád. . . . Parancsolj, 
barátom, akármiben, szíves készséggel teljesítem kivánatidat. A' még hátra lévők i s , hogy 
pontosan elkészüljenek, rajta leszek. Nem sajnálom időmet 's költségemet, ha szükséges 
leendek az olvasás nyomozására . . . Lövő, Május 4d. 1839. örök híved, Tatay János1). 
A' fenntisztelt alispán úrtól pedig, a' tekintetes vmegye részéről illy levél 
kiséré az 1579czen kezdődő 's 1599czig 17 darabból álló gyűjteményt. Te
kintetes Tartománybíztos és Táblabiró ur, Megyénk levéltárában lévő 's a' tekintetes ur 
által kijelelt, édes hazai anyanyelvünket tárgyazó régibb Irományok már letisztázva, le
véltárnokunk által betűről betűre az eredetivel összetartva 's így meghifelesífve, folyó hó 
elején tisztelendő Tatay János lövői plébános urnák leküldés végett által adva vágynak . . . 
Miután tisztelt plébános u r , ez úttal csak az 1600 évig valókat jelentette egyszerre szük
ségeseknek, a' későbbi időbeliek lemásolását pedig jövő évre kívánta, a' megyei tekinte
tes KK és RR mostani alkalommal a' lemásolás költsége iránt felfüggesztették rendeléseket. 
Ha ezen most leküldött *s a' hátra lévő régiebb oklevelek bizonyos leküldésével hazámnak 
tartózó nagy kötelességeimből legkevesebbet teljesíthettem, nagyon szerencsésnek érzem 
magamat . . . . Különös figyelemmel maradok a'Tekintetes urnák alázatos szolgája, Mar
ton György t. Sopron megyei másod alispán , Sopronban, Május 20d. 1839. 

Ugyan ezen utamban adott kezemhez Urai Újfaluban Sárvár mellett, 
F. Szelestci Szelestey Sándor táblabiró ur , barátom, nemzetsége levelei kö
zül 15 59 —1593 közöttről 7 darabot eredetiében, mellyeket magammal utam
ban Bécsbe vittem, 's ott azokat Jászay Pál m. akadémiai levél, tag másolá 
le , ki velem e* tárgyakban mind eddig olly szíves örömest dolgozék. 

1) Ezen barátom nyeré ki a* magyar akadémia könyvtára egyik díszítése végett Niczki Niczky Sán
dor táblakiró úrtól Erdősi János ujtestamenttimának Sárvár Ujszigetben 1541 ben kijött, 's (czim-
lapja hiján) még elég épen megmaradóit példányát is, mcllyet általa 183°b. Április 8d. Lövőn 
irt levelével, a' fenntisztelt táblabiró urnák köszönetet mondva vettem. 
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Ötöd utazás 1839, Aprilisben. 
Elején e' hónapnak valék a' hírlebegtette pázmándi „Magány" kö

rűi , szomorú kötelesség teljesítésében, „ÁRPÁD" velósnyelvü énekese akará, 
hogy életben híve lévén, mint ő nekem, holttá után én igazítsam el egyik, 
végrendeletét. Völgyből innen, hol egykor Bitnicz Lajos, Guzmics Izidor, 
Szalay Imre, Szeder Fabian, a'most említett Tatay János, E n d r é n é l mint há
zigazdánál, velem mulatának, 's honnan a' kör, szíves maradt Guzmicsnak 
bakonybéli apáttá lette 's megváltozása után is , innen „a' most igazán Ma
gányból", mellyct Kazinczy Ferencz méreggel hagyott cl! menék fel a' Sze
der Fábián szép kertészkedése által kiessé lett hegytetőre, Pannonhegye sz. 
benedekes convente országos levéltárába. Mcgnyilék ennek mind házi mind 
országos osztálya a' hozzám régtől fogva jő indulatú főapát és kir. tanácsos 
Kovács Tamás ur kész rendelésére, 's a' szerzetet illetőben, Czinár Maurus 
p. szerzeti titoknok nagy gonddal ada elé mindent, forgata meg velem jegy
zőkönyveket, Április 2d., 5d., 6d. 7d. 8d. napjain. 1001-el indul meg, mi
ként ismeretes, c' levéltár, de magyar iratra 1600-zig, csak kettőre akad
tunk, XVId. százévbőliekre. Már a' XVlIdik százév' magyar nyomai, élén
kebbek itt is. Az országos levéltárszak igen csak idébbi uj megkezdés; a' 
hajdanit széthányák háborús török időink , mcllyek e' magyar földön épen 
nem úgy terjesztenek pusztítás után még is tudományt, miként a' Spanyol
honba csapott arab, ottan. Nálunk a' török, c' gonosz atyafi, személyt, 
könyvet, iralmat, épületet ugyan azon egy dühhel rombolt össze, mint a' 
mérgében szemevilágát is vesztve öklelő barom. 'S az előle futhatottak leg
inkább csak az őket közelebbről érdeklőt dugdosák szaporán, mentő tur-
biczába. Régi szent irat csak vala itt magyar, azt fejekben vitték. 

A' magyar királysággal egy idős ezen zárdában volt levéltárnak több 
viszontagsága', némelly nemzeti nyelvű ő irat elmálhatása is, kitetszik majd 
azon munkából, mellyet p. Czinár Maurus a' szentmártoni főapátokról, élet-
irásképen most készít. Meleg nyilatkozásommal váltam meg innen: adatna ki 
a' fenntisztelt főapátur nyomtatásban, minden közre jöhető deák oklevelet: 
Codex diplomaticus S. Montis Vannoniae czímmel, 's bár, mondám, minden 
hiteles helyünk hasonlót vinne véghez a' nála még fennmaradottakkal. A' 
válasz, bíztató volt. De, abban se maradjon. 

Időnk valóban maga követeli már ezt. Lehetetlenség, vagy tartóz
tató, benne nincs, legalább okos választás mellett. Csak mindenütt egy 
egy, illy összeállításon szenvedéllyel dolgozó legyen. Hisz az őrkanonok ugy 
is tartozik tudományos buzgósággal érteni ebhez, a'melly szerzetben okle
véltan Jelkét értő nem volna, készítessék. És k i , mindennel, mi e' nemzet
nél volt országlás, közös jog, tanulmány, vallás, erkölcs, múvészség, ke
reskedés, háziélet szokás' tárgyait, tettek erét világítja. Mi nagy galiba még 
most annak, ki már alkotni akar, még elébb amollyan általunk Pannonhal
mán 15 réfnyinek mért, pedig jól megszerezve mért határjárást, Deáki és 
Zsigard , Felső és Alsószeli között, melly 1568ból így kezdetik: NosMichael 
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de Mére Locunitenens qfficii Palatinalis R. Hung. hosszan szétbontogatva ki
szótagolni. A' nj'omtatva pontosan lévőket hamar futja meg a' szem, 's aka
dálytalanul csap az elme éle oda, honnan a' szellem kiveendő. Mennyi még 
nem ismert anyagot lelünk Fejér codexében, mívbe alakitandót. 

A'Pannonhalmán kiválogatottak másolatai hozzám 1839Május 30kán ju
tának, CzinárMaurusp. t i toknok levelének azokat illető e'pontjaival: Tekintetes 
Tartománybíztos, Táblabíró Ur, Sietek a' pannonbaimi há/álevéltárból kegyed által X.VIId. 
százévbeliek közül kijelelt 26 darab irománynak, vett utasítás szerint készült másolatait, 
egy általam hitelesített füzetben által küldeni. Tizet magam másoltam le , a' többit Írno
kunk. Ezeket i s , eredetieikkel betűről betűre hasonlítottam össze, 's bizonyításom áll 
mindenikénél. A' 16 kivánt levélke, legrégibb latán irományokból hasonmásban levett 
magyar szavakkal, mellékelve megyén . . . Barátságába ajánlott, különös tisztelettel ma
radok T. urnák kész szolgája Czinár Maurus titoknok Pannonbal mán Május 20d. 183<J. 
Kitetsző ebből, hogy e' másolás, mind a' m. akadémia iránti figyelemből, ked
veskedésül történt. A' XVId. százévbeli két darabot is Czinár Maurus titok
nok szívessége iratú le vele; azokat mindjárt magammal hoztam volt. 

A' nagy győri ns káptalan levéltárát Sailcr György bosoni vál. püs
pök, nagyprépost nr elintézéséből tartott káptalani ülés határozata szerint Sü
tő Jósef őrkanonok ur nyájas társaságában vizsgálgattam meg Április 9d. 
lOd. I l d i k é n . Ezt is gonoszul éré török rongálás, mi miatt legrégibb jegy
zőkönyvét csak 1533ból mutatja, 1504—1596 végéig nincs i s , akkor Szinán 
pasa volt kegytelen ur Győröt t , a' káptalanbelieket ő Vadsága lánczon tár
ta. Az 1597beli 39d. czikk szerint : capitulum Jaurinense, nunc Sopronii degens . . 
nyilván ott folytatta tehát megin t , mostani számával VId. jegyzőkönyvét, 
melly 1017-ig foly. I t t , hasonlóan kevés vala íg} r , XVId. százévből találha-
tásom, minél fogva ebben is általmenék a' XVIIdik százévbeliek közé, azon 
okból is, mivel ezek gyakran világosítják az elébbick hiányait. A' kijelelitek 
másoltatása még foly, kezemhez eddig jutottakról pedig az említett ő rkano
nok levelének e' sorai szólnak : Azon kérdését a' tekintetes urnák, hogy a' kívánt 
hasonmásokért, betűről betűre összehasonlítandó másolatokért járó dijt a' nemes akadémia 
fogja-e fizetni? vagy a' nemes káptalan? az ő helyén előterjesztvén, a' nemes káptalan 
oda nyilatkoztatta ki magát , hogy ő azokat viselni nem fogja. Midőn tehát mindent elké
szítve összesen kézhez szolgáltatni szerencsém leszen, teljes bizodalommal vagyok, hogy 
káptalani jegyzőnknek, mnnkákhoz alkalmazandó járandósága és költsége, a' tekintetes 
urnák hathatós közbenjárása által, a' nemes magyar akadémia részéről eszközöltetni fog. 
Ezen, 1567-ben latinul költ testamentumban találtató 7 sor magyar iratot, felfedezvén 
káptalani jegyzőnk, mint itten eddig elé lelt legrégibbet vette le legelőszer is hasonmás
ba . . . Szokott tisztelettel maradok, a' t. urnák kész köteles szolgája Sütő Jósef kanonok, 
Gydr, Augustus 16kán 1S39. Gróf Pálffy Pálnak I6 50ben Szeptemb. 30dikán 
Stompfán pecséttel költ nádori nyíl t parancsát szép hasonmásban, Sütő Jósef 
őrkanonok úrtól 1839ben Szeptember 6d. irt levelével vettem. 

Tek. nemes Győr vármegye levéltárát Bezerédi Bezerédy ígnátz ki
rályi tanácsos első alispán ur nyi t ta t ta meg Április I l d i k é n , hazafisággal. 
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Kijelöléseim szerint igértetett meg mindennek e 'küzhoni czélra kedveskedé
sül lemásoltatása 's hitelesítése. Nem kétlem megnyerésüket. 

Budán Pesten történt keresetek 's helyből levelezés által nyert másolatok, 
1836—1839. 

PcstPilisSolt vármegye levéltárában a' tt . KK. ésRR. kész engedelmével 
történt kereséseimet, Lőcse, Debreczen, Eperjes, Szeged sz. k. ns. városai, 
úgy t. Szepes vmegye levéltáraiból levelezés által kapott iratokról tudósítá
saimat a' I l id . kötet élőbeszéde fogja küzleni. Ottan szólok Buda Test sz. kir. 
ns. városok levéltárairól. Miket Pesten, sorban, a 'Mérey , gróf Károlyi, Kál-
Jay nemzetség levéltárából nyerek, némellyike már e' kötetben áll, a' többije 
következik. — Vár a' Csáky grófok levéltárának megtekintése is , mivel az 
abban létező magyar iratok jegyzéke, már 1837beli Júl ius óta van , kéré
semre, kezemnél , gr. Csáky Károly főispán, m. akad. igazgatótag ur által. 

Musztaffa budai pasa eredeti leveleihez, mellyek e 'köte tben 1572— 
1578 közöttről vágynak, Budán, szerencse vezetett. 

E' források körűi a' hiteles helyekre, vagy nádori kerestető parancs
csal utazám, melly a' nádori cancellariából díjtalan ada ték , vagy J Ó S E F 6 
cs. kir . főherczegségének a' n á d o r n a k , k i t országosan kimondott nemzeti 
tisztelet vesz körűi, különös pártfogó iratával. 'S megbízatásomat, egyes csa
ládi levéltárba utaztomban is mindig tanusítá gróf Teleki Jósef, koronaőr , 
m. akadémiai elnök őexcljának ajánlata. így védve, illy ügyben, mindenhol 
szívesen valék fogadva, miért magamra nézve mindenhol mindjárt helyben 
legszívesebb köszönetemnek kellé gerjedezni; a' m. akadémia pedig, tudósí
tásaim megteltével, clnökileg fejezé ki majd övét, a' maga részéről. És ő 
általa leszen most, alaprajza' egyik pontjának teljesítése után, ezen így foly
dogált eléhuzogatásokból kerekedett gyülemény egészen a' nemzeté, mert 
illyen ugyan, nem csak egy emberesének szenvedélyes kedvtelése. Azon köz
érzés, melly a' nemzeti hálát néha kifejezi, fog tehát minden jót mondo
gatni azon he lyre , hol a' leiratás akadémiai költség nélkül történt. Vagy, 
mivel az nem látható, k i tk i t saját kebelének nyugtat meg hálája, hogy tisz
tét a' hazához, a' mint felszólhatott, azon melegében teljesíté. 

Oklcvelész kivánni fogja ta lán, P. H. betűk' több helyen lá t takor , 
bár a' család vagy város pecsété is ide mcllékeltctett volna rézmetszeten, 's 
a' pecsétanyag színe mindenütt kijegyezve találtatnék! Ezze l , úgy van , egy
szersmind a' magyar czímer és pecséttan kora világítva lenne, általa pedig n é -
melly hisztéria összekötés. De azt kell megjegyzenem, hogy ezimert jól ki
vennem, clmállás mia t t , sok levelén nem is lehetet t , 's a' most is látszókra 
nézve, külön rajzolót kapni helyben lehetetlen volt. Velem utaznia1?? Függ 
azonban, talán illyennek is elintézése a' magyar akadémiától. Addig e' lenyo
mott i ratok, kéznek ujjai, pecsétgyűrűk nélkül. De csak a ' k é z ' feje legyen 
tiszta 's az ujjakat ne disztelenítse vak köröm. 
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Az iratok kelésének, efféle kitételei: feria secunda 'stb., in vigília 

amti'stb. sorozatuk előtt magyarul állanak, a' „Tartalom"-b&n pedig a' hó
napok római nevei szerint mai számlálásra szedettem 

A' 21d. 29d. lapon 's a' 39diken kezdve 51ig lévők azért esének év-
sor közé azt megbontva, mivel kettőt az oda szánttak közül ki kellé ven
nem, levelezéseim folytában kérdéseimre világosabb adat nyertté miatt, mi 
azokat nem oda valókul ismerteté meg; a' többit akkor kaptam, midőn az 
uUmok jövők már nyomtatva voltak. Akarom e' nyilt vallomással éreztetnem, 
miként nem tűrhettem volna lelkemen a' „csak elsimítást" e' ravasz kecseg-
tetéssel: hisz ezek rejtekből húzattak elé, ki hány fel ott megint mindent? 
elcsúsz a' botlás, való gyanánt. Az akadémia többsége bizott meg, csak dí
szét akarhatom, effélék'lehető hitelességével. Elvem: mindent úgy monda
nom, miként leltem, kész lennem ujabb fel világítások folyvást elfogadására 
's csak ott állanom meg, hol az igazi pontot, mint a' reszkető mágnestű, 
végre megtalálom. A' 273d. laptól 335tig folyók, épen csak utóbb érkezésük 
tekintetéből vétettek „Szerzelékül." Fussa meg olvasónk a' „Tartalmat," ott 
mindent sorában talál. 

Végén álló MAGYARÁZATOKRA 's JEGYZETEKRE nézve, itt elől egy kis 
jegyzetemet, azon esetre, ha ezt mondaná az azokat talán figyelmére mélta
tó: szerkesztő ur , ugyan azont ismételgeti feledéssel, hogy arról már szóla." 
Bocsánatot. Egyik főczél lön i t t : a' magyar nyelv hajdani divatának is kije-
lelése. Ha különkülün az adatokat ugyan azok okok világíthaták fel még 
jobban, el nem feledhetem külön külön is azok eléhozását. 

Budán, Június 8d. 1840. 
DÖBRENTEI GÁBOR mk. 

szerkesztő. 

T A R T A L O M , EVSOKKAV. »S N Y O M O K R A U T A L Á S . 

Lap. 
Isú LAJOS ORSZÁGLATA , 1342-1382. 

1342—1382. Királybírói vagy királyi falus ispán és rendőri nyomozó cskúttszék 
tagjainak eskúszabványa 330. 

Ehhez tartozó magyarázatok 's jegyzetek. Ezekben figyeltetés arra, 
hogy annak részei még régibb időbeliek. Sigmond király idejebeli deák es
kü magyarra fordítása Veres Balástól. A' „corpus jur is" 1584beli kiadásá
ban, írásmódja még közelebbi a' régihez, az idébbiek mindig hibásabbak 337—347. 

Iső MÁRIA ORSZÁGLATA, 1382—1387. 
1386. Két sor r ím, mellynek fakadta ez évre azért tétethetik, mert efféle most 

is hamar ké l , p. o. vármegyei tisztujitáskor, országgyűlésein 364. 
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Lap. 

Az anjoui ház korában több magyar irat is kelhete. 1347. előtt Nagyváradon ta
noda. 1367b. nagy Lajos tudomány-egyetemet alapit Pécsett, mellyben azóta Mo
hács vésznapjáig évenként két és négy ezer között a* tanulóság száma. Csupádon 
csupa deák emberré lett volna-e minden világi, apróbb házi jegyzeteiben is? Azon 
kisebb iskolák, mellyck a' kolostorokban állítattak 's 'a' püspökségekéi, hasonlóképen 
cresztgetének ki irni tudót. Több jövc ki amazokból ollyan i s , ki eleinte baráttá 
szánta el magát, de majd egyébhez tört ki belőle kedve , mint ma, 's tanulmányát 
életbe vivé. Latinul nem értők számára illyen íra osztán menedéket 'stb. 

SIGMOND ORSZÁGLATA, 1387—1437. 
1388. Mai ó Budán Sigmond alapít uj tudomány-egyetemet. 'íráshoz tudás így 

megint szélcscbbiil. Sigmond majd több európai országot bekalandoz, vele több ma
gyar já r , látja külföldiek iratait, 's miként becsüli a' tudósokat királya, mi , az 
észre itt is hálással van. 

1391 — 1395 közöt t nyom az Agenda magyarra fordításához, minek azonban évé
hez még biztosabb kifejtés kívántat ik 370. 

1403. Sajó szentpéteriek végezése boraik k iáru lása fe lő l , eleje 's befejezése ha-
sonmássával . • • . • . • • . - . 1. 

Magyarázatok 's jegyzetek ehhez • . • • 347—354. 
1416 előtti. Orvosi rendelmény mell baja ellen 4. 

Wcszprémi elész.ámlálván magyar udvari néhány orvost a' XI—XVd. százévből, 
1366tól lUOczig volttul Déméndy Lászlót említi. Succ. Medicor. Hung. biogra-
phia, Centuria alléra, Pars prior. Viennae 1778. p. 65. 

1423. Vér András menedéke v. nyugtatványa. Nem mutatja e' kötet, mert Jankovich 
Miklós tiszteleti tag kére ki magának a' gr. Teleki könyvtárból, hogy azon kötet
be tehesse, mcllynek hazafiságból saját költségével ajánlá kinyomatását, 's a' Jászay 
Pál levelezőtag által híven levett másolat ennélfogva, neki adatott. Ide azonban 
azért sorozám, mivel Jászay Pál , mind az c' jelenkötet 348d. lapjánál lévő „Ma
gyar helycsirási példányok 1204—1480-ig, vagy „régi magyar Írásmód mutatványai" 
közé kiírta végét: „1423, adatot yenvben kyf karácson eftin", mind értekezésében 
a' sajószentpéteri végezésről, (1. Magyarázatok és Jegyzetek 3őOd. lap) 1423ból 
hozza elé Horvát István ellen, ki a' Tudom. Gyűjtemény 1835beli Vd. kötete 99d. 
lapján, Cornides után 1473ra gondola okaival tehetni. 

1425b. nyom Esztergomban volt iskolához. 1435b. Bártfán már állotthoz. 1439-
ből posonihoz. IVallaszky, consp. reip. litterariae in Hung. Budae 1808. p. 
115—1 IC. Az ezekben és alább kijegyzendő tanhelyeken volttak említetnek nyilván 
1458 és 1514beli törvényezikkben és 1494—5ből az udvari számadásban Scholares 
névvel 's itt különösen: Scolaribus Scole maioris öecclesicns. 3. f. • • . . . . 369. 

1437—1441 között Bálint és Tamás két clericus Moldovában az ó testamcntoni 
néhány könyvét fordítja. L. JR. m. nyelvemlékek Itő kötet. 

Vdik LÁSZLÓ KIRÁLY, 1444—1457. HUNYADI KORMÁNYZATA 1446. 
1446. Hunyadi János kormányzói esküje, 4 féle másolat szerint. Ennek régibb 
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eskühez a lkalmazásaj nagy részént az 1342 — 1 3 8 2 közöttiből vé te le , 's 
mindenikben szószerkezet még a ' „ t emetés i beszédből 's könyörgésből" . . 354—359. 

1452. I le lkeny Péter záloglevele mi szerint Székely Gergelnek adá e l , jószágocs-
káját Szász somboron Doboka vmegyében • . • . • 35'>. 

E ' h e l y r ő l , I lodor K á r o l y , „Doboka vármegye esmertetésének, Kolosváratt 
1837, kijött 71.5(1. lapján i'gy i r : Szász Zsombor. Hajdani váráról emléke
zetes népes falu. 744d. lapján: 1481b. Szilágyi Just inának Sombereki Er
délyi Jánosnénak rész jószága volt itt. 1508b. mint részjószágot b í r ták 
Székely n e m e s e k , k iknek egyenes maradéki ma kolosvári polgárok. ( E' 
záloglevél tehát a' Székely családnak még régibbi ott bírását mutatja ). 
43d. lapján említ i a' Doboka vmegyei volt bir tokosok kőzö t t : Székely 
(Szász Zsombori és Borosjenei gróf) családot. 

145G előtt néhány évvel Bátori László az egész bibliát 's több szent' életét te
szi által latinból magyarra. L. itt, Kinizsyné imádsúgi előtt, XVId. lap. E' Báto-
r i , tanulásra járt künn külföldön i s , mert a' boni akadémiákon kivül, elébb, most 
és későbben, Paris, Róma, Pádua, Bologna, Fcrrara, Bécs, Prága 's több város 
tanintézetei bivogaták a' magyar tutlvágyat. 

Iső, MÁTYÁS ORSZÁGLATA 1458—1400. 
1458. Mátyás ' k i rá l lyá választatásakori r ímtöredék nyoma 358. 

1 i 7 2 ELŐTT. 

CESINGE JÁNOSTÓL : MAGYAR NYELVTAN. De hová lett ? Talán csak kéziratban 
forgott még, mivel már elveszettül említé 1588b. Joannes Decius Barovius, k i , azért 
tudhfttil bizonyost e' nyelvtan volta felől, mivel maga is ada ki eíféle munkát: Libel
lát adaoiorum lalino unaaricorum czimmel. L. Bod Péter j\I. Athcnás , az olvasóhoz , 
us Detzi Tzimor János, czikk alatt. így: Horányi Memor. P. í. p. 497. 

1405. Iső Mátyás, a' Sigmond által mai ó Budán a' társas káptalannál kezdett, 
hanem már elhanyatlott akadémia helyett, a' budai várban? állít ujat. L. Kuprinai 
Hung. diplom. temporittus Mathiae R. Hung. 1767. p. 71—72. Ferrarius p. 
540. Heltai, m. krónika CCV. rész. 

1466. A' 4 evangélista fordítatását Németi György, Tatroson másolja le. (Tat-
rosi másolat v. müncheni codex.) L. az hú 's Ilid. Kötetet. 

1407. Posonban akadémia v. stúdium generálé indul, Mátyás k. vagy Vitéz János 
által-e ? vagy együtti munkából? nem itt helye. £ . Wallaszhj, p. 100—109. Bel-

nay Hist. literar. bonarumque arliuni in Hung. 1799.p. 37. Podhradczky Tud. 

Gyűjt. 1831. / / / . köl. 37—40. /. Lerokkan II. Ulászló idejében : L. Sc/iier Memória 
academiae islropolilanae 1771. Nincs nyomunk arra , hogy ez akadémiák magyar 
nyelv tanítását is űzték voina, de a' bennük tanulttakból úgy-e bár? vármegyék 
városok tisztei is válának 's ezek ne alkalmazták voliiare deák betűiket magyar ira
tokra is? • . • . . . . . . • • 3/2. 

1478. Mátyás k. egyháznagy gyűlést tart Posonban , 's az Agenda hiteles fordí
tásának indítója 370. 
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Gerébnek erről 11781). irt levele másolatát gr. Teleki Jósef koronaőr, ni. aka
démiai elnök ő exclja 183í)b. Aprilisbcn közié, velem. 

1 1 * 1 ! 
LEGESLEGELSŐ SAJTOMŰ MAGYARUL , NORIMBERGÁBAN , mellyről másutt bővebben. 

1486. Albert apa't levélkéje Tihanyból Máramnrosba . • . . . . • • . . . . . 359. 
14S9—1190 köriili. Siralomének Uofh János veszedelmén . 39. 

Magyarázatok 's jegyzetek ebhez • 362. 

Ildié ULÁSZLÓ ORSZÁGLATA, 1490 Szept. lld.—151G. Mart. 13d. 
1490. Emlékdal Mátyás k. halálára. Hasonmásban is . . • • . . « . . . • • 5. 
1490. körüli. Sz. Lászlóra irt deák hyminis utoljának fordítása 6. 

Magyarázatok 's jegyzetek ebhez és az előbbihez . • 363—36S. 
1190. Székesfejérváratt főbb iskola, mert ennek tanítványai ez évben Iső Mik

sa cs. vitézeit rohanálc meg fegyveresen, midőn azok e' várost elvevék, 's illv tűz, 
mar legénykéket szállhata meg. Tubcro, Indus literariusmxk írja, libr.JH. §. 7. 

1492 óta magyarok tanulni járnak lőőSczig a'krakkói akadémiába, mellyet Hed
vig, nagy Lajos leánya 1388b.kezde. L. Itegestrum bursac cracovie?isis Hungarorum. 
Budae 1821- Ezért jelen meg majd Krakkóban , több magyar könyv. L. alább é* 
392, 391. lap. 'S csak az Íráshoz tudást is , ezen tanulók nagy száma mind inkább 
terjesztő. A' lld. Ulászló korából eléakadott magyar kéziratok tehát azok által nem 
különben szaporodhattak 371—375. 

1494 — 1500 közöt t iek. Latinul hártyán költ ok leve lekre , tartalmaik magyarul 
feljegyzése. Legrégibb magyar iralom a' jászói convent országos levéltárában • • 40—41. 

Ké t sor hasonmás is ezekből , a' 40d. lapnál. L . Hasonmások összezete. 
Ide tartozó magyarázatok és jegyze tek •»- • 368. 
1195. Budán-Pesten, hihetően, kisebb iskola' nyoma. Ernust piisp. ndv. száma

dásában álI:l)eciino nono Julii, Scliolarihus Budensibus et Pestiensibus (lati sünt 1% f. 369. 
1504. Bczcrédy György levele Szalay Ágostonnál . • • • . . 7. 
1500 és 1505 közötti 1 Fohász a' kereszthez 7. 

1505 táján 's azon innen Szegeden és Lippán iskola. 
1506. Paksy Pál jegyzete . S. 
1506—1619 között készü l t ' s eddig eléakadott szentegyházi magyar iratok közül 

néhány , itten csak világításul 375. 
1506b. Stejz/iantis de Kayar irá, ex schola Papeusi „seholastici mei pene 

omnes dift'ugierunt aut mortui sünt „mirigyhalálban, tehát Pápán iskola, hihetően 
a' sz. Fcrcnczeseknél. F/ levél van , Podliradczky Jóscf gyűjteményében. 

1508. Atyai kcservszó , Paksy nemzetség jegyzőkönyvében. . • • 8. 
1510? 1510. Jegyzék 3 falu adója felől falu adója 8—9. 
1510. Emlékjegyzet osztályról . . . • 9. 

Magyaráza tok és j e g y z e t e k , e' Paksy jegyzőkönyvből lévőkhez • . . 368—375. 
1510. Nov. ödiAe'/i. Szalkay László deák Érdélnek és Máramarnsnak kamaraispáná-

tól válasz UánffyFerenczhez. Legrégibb m. irat. a' Károlyi grófok családi levéltáráb. 9. 

C * 
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Ehhez magyaráza tok és j e g y z e t e k . 375—379. 
Későbben nyomatván e' tartalomsort, mintsem Szálkai Lászlóról a' Magjará

zatok és Jegyzetek 375—370 lapjain állókat, ide még többet csúsztathatok róla 
mint költőről 's tudósok pártfogójáról, mihez adataimat azóta Bécsbe történt uta
zásomkor, Június 30d. 1840. a' csász. udv. könyvtárban szedtem, hol a' 377d. 
lapon említett A. K. (nem A. H.) az az Kurz Antal idézetét enszcmcmmcl visgálám 
meg nem csak DemsBuchdrucfcergescfiichte-jóbcn, hanem ennek forrásában is ; hol 
egyszer'smind több félét kijegyzettem , a' m i , líd. Lajos, János király 's I. Fer
dinánd király néhány évét, vagy tudományos vagy nemzeti vagy politikai tekintet
ben világítja, illyen: 

1. Sancti Cyrill i Archiepi Alexádr in i de Animae decessu deque cjus 
vita al téra s e r m o , C. Vrs ino Velio interprete &.c. 11 Y„ l evé lny i , 4ed rétb. 
Viennae M. D . X X I . Ajánlá ezt Vrsinus Vel ius , D. Stanislao Ejio Olomutzeni 
8cC *s így szól „Ncque verő sui desűt Mecenatcs Panonie. Qnid cnim liberalius: 
qd doctius? jjd sapiétius Ladislao Salcano archiep colocesi (t'gy) Revére, cuius muni-
licentiá ncmo nö .pbat eruditionem admirat, sapientiá ' denique incredibile obferuat. 
Apud eos ipfos Paliones ucl hoc nomine eminenter clarcscit Stephanus Verbetius vir 
doctorum amantifllmus et ipse literar. studijs pcculiariter addictus. 

2 . Caspar i Vrsini Velii Gennan i s (i'gy) Slesii Poematum l ibr i quinque 
Basi leae M. D. X X I I . 4 rétb. Elégiái után v a n : Epirgrammaton liber 's 
ebben : Ad amplití. D. Ladislaum Zalcanum antistitem Baciens". (t'gy). 

Regia cum tractes Zalcane negotia solus 
Nec tibi luce quies, nec tibi nocte uenit. 

Ipse tamen uersus ct docta poémata condis 
Miror inauditae dexteritatis opus. 'stb. 

Ab eundem. 
Quaelibet Augusti felicia dixerit aetas 

Secula temporibus praetuleritque suis: 
Quod Moecenatem datumque tulere Maronem 

Altius haec aetas quod modo laudet, habét. 
Zalcanus largitur opes ct proemia doctis 

Nec patitur uates rebus egere pios. 
Aonijque satur laticis, palmaria seruat 

Inter Apollinci nomina prima chori. 
Idem Moecenas idein Maró temporis huius 

Vnus hic amborum prestat utrumque decus. 
3 . Nenia Sereniss. Dominae Mar iae Regináé Pannonior. de obitu Se-

reniss . Dominae Elisabethae Regináé Danor. sororis dulcissiinae Casparn 
Vrsino Velio anthore . Ejusdem ad diversos diversa Epigrammata. Joan. 
Singrenius viennensis typographus excudebat Anno M. D. XXVI . Ajánlot
ta e zeke t , Vrs . V e l i u s : Clarissiino ac Egregio Viro Dominó Renedicto Be-
ken io Pannonio Protonotario Pala t ina l i , 's több között így szól . . . . nugis 



meis, Reuerendiss. ct ampliss. D. Ladislai Salcani archiepiscopi strigoniensis vcrsus 
tamctsi pcrpaucos opcri tam minuto ct non ita magni prccii consulto pracfixi, quos 
illc . . . ím itt áll , a' mit Kurz Antal szerint csupán Dcnis utáni idézetből már a' 
377d. lapra, eddig: minimé deesse, tettem. *S az után áll meg i t t ; Quis verő 
est, modo sana sit mente ac iudicio praeditus , qui non admirctur Salcanum ar-
duiss. negociis gravissimisque laboribus iam inde ab ineunte actate continenter oc-
cupatum domcsticis studiis tantoperc et succisivis horis quae iIli paucissimae propter 
infinilani rcrum administrandarum vim ct íiiolcm contigerit, profecisse , ut nulli 
practerea rci deditos quam ingenii culturae bonarumque artium exercitationi ipse 
insigniter antecellat, 'stb. Erre, Verbűczi dicsértetése következik. Majd Szálkai 
és Vrsinus Velius verseinek pedig, mellyek minket illetnek, czímei ezek: Ladislai 
Salcani archiepisc. Strigon. ad Screnissimam 1). Mariam Reginam Panno. extempo-
ralis consolatio. Ejusdem de felicissimo puerperio Screniss. Dominae Bonac Regináé 
Poloniae. Ad Ladislaum Zalcanum. Aliud ad cundem. Aliiul. Aliud. Aliud. In Re
gem ejusdem Rev. I). Archiepisc. Ad eundem. Salcanus Vrsino, Vrsini rcsponsum. 
Ad Salcanum. Ad Magnif. D. Stephanum Verbetium regni V'ng.Palatinum. Ad eun
dem. Ad cundem. Ad Rcu. D. Stephanum Brodericum cpm syrmiens. et incl. regni 
Hung. cancellarium. Ad Magnif. D. Jo. Antonium Baronem Burgi Nuncium aposto-
licum. De clariss. viro Bcnedicto Bekcnio. Ad optimum IX Virum Emericum Cal-
nai regium secretarium , 'stb. Megemlíté egyébiránt ezeket Jankovich Miklós, 1. C. 
Sallustius Cr. Szentgyürgyi G. Magyarázásával 1. kötet. 1811. Bevezetés a' Classi-
cus szerzők esmeretébe, 112. 11!). 121. lap. 

4. Iső Ferdinándnak Insprukhól 1826b. Szept. 7d. Szálkai Lászlóhoz deá
kul költ levele a' Ge'vay Antal által kiadott igen nevezetes adatokat megismer
tetet t e' gyűjteményben á l l : Urkttnden mid Ar.tr/istitcke %ur Geschichte der 
Verhtiltnisse zwischen Oesterreich, IJngarn und der Pforte, 1838. pag. 2. 
Hallá már Ferdinánd akkor a' cIádon mohaesiana fairét, de nem tudta volna még, 
hogy Lajos király és László prímás is elesett, azért irá Szálkáihoz : Cum verő in 
confesso sit Dilectinnem vestram primi et nominis et loci esse apud Sereni-
talem suam, azért el ne hagyja Lajost , majd ő (Ferdinánd) is segíti! Későn ! 

Jegyzés. Miként ez okiratok kiadvák legelőszer, többféle világításra szolgálan-
dókulj úgy kellene újonnan lenyomatni a' felebbi 1. 2. 3 . alatti példányokat, még 
ezekkel együtt, a) Monosticha Casp. Vrsino Vclio, adjuncta sünt praeterea epi-
grammata qnaedam sclectiora. Ezek között: Ad 1). Thomam Agriensem epum et 
Regn. Hung. Cancellar. Ad D. KicolaumGercndi epm Transylv. Regni Hung. Quae
storéin. Incl. Regis Ludovici epitaphia. Excus. Viennae M. D. XX. VIII. í) Ccorgii 
Logi Silcsii ad Ferdinandum Regem Hendecasyllabi, Elcgiae, et Epigrammata, 
mik között víin: Thomac Nadasdeno, Stcphano Broderico, In Joannem Zapolien-
sem regnum Pannóniáé per uim ct scelus affectantem. Ad Thomam Zalahaza cpiscop. 
agriensem cpistola. Ad Stanisl. Tursoncm cpisc. olomuc. De Joanne Zapoliense ad 
Tockai arcem profligato. ín Joannem Zapoliensem. In Eundem. Paulo Strigoniensi 
Archiepisc. Ad Nicolaum. Gcrcndi episcop. Albensem. Ad G. Vernerum ct Valen-
tinum Ecchium. Ad Thomam Nadasdcmim. Epitaphium Ludovici Pannóniáé et Bo-

http://Ar.tr/istitcke
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hemíae Regis. Fpitaphium Bornamissae. Viennac, Silesius cxcudebat M.D. XX. IX. 
Újonnan lenyomatni ezeket azért kellene, mivel az akkori magvar, ausztriai, szi
léziai míveltség embereinek egybe kötterésüket mutatják , 's literatúrai fejlődésünk 
eléadója, fokításra nézve könnyebben venné hasznukat. Történeteket oknvomozva 
író elválasztja náluk tetteken épülő valótól a' költői szeretközést, ajándokért irt 
feldicsérést vagy legyalázást, főként megveti Vrsiuus Velius azon hullámos hizel-
kedését, hogy Szálkai egy személyben lett volna Moeccnas és V. Maró., 's itt mind
járt Szalkayról még nyíltabban mondhatjuk azt , hogy költői esze könnyű volt, mi
niszteri silány, erkölcsi jellemét pedig a' római nuncius maga fcsté. 

1511. Somlyó vásárhelyi úrbér megerős í tése , az oda Szegedről által tett prae-
monstrati apáczáktól. I teáakadott Jászay Pál levelező t a g , 's közié velem 
nyomát Jú l ius lOd. 1S40. Bécsben. Megnyervén tőle majd másola tban , kö
zöltetni fog. Fennlété t addig is ide, figyeltetésül tevém 

1511 ? Jawiuríus 26<£ Mikó líalás levele Nagymihályi Jánoshoz. Legrégibb magyar 
a' Sztáray grófok levéltárában . <• |(). 

Magyarázatok szólnak erről . . • :• • . . . . • • • . 379. 
1512. Drágffy János levele Karo ly Istvánhoz • • • • . . . • . . 42. 

Wa l tbe r r László és a' szerkesztő egy egy észrevétele ehhez 380. 
1515. Gochyt János 16 forintért egy soltiz házhelet ad zálogba • 11. 
1515. Ferus Ágoston ha'rom jegyzéke bo rk iméré s rő l • • • • . • . 12. 
1515. Fancsikai Nagy János két j egyzéke ugyan arról . Legrégibb magyar iralmak a' 

Zichy grófok levéltárában, hol a' legrégibb deák Iratom llOábeli . . • 13. 
1516. Jegyze t Nagymihályi Dénes elzálogításairól • • • . • 14. 
1516. Házépítési költségek jegyzéke • 14. 

lld. LAJOS ORSZÁGLATA, 151G—1520 Aug. 29d. 
1517. Pásztor Györgynénck Margit asszonynak és Hegedűs P e t e m é n e k feleleti 

T é r j é k , ( T ö r ö k v. Te rek ) János ellen. Legrégibb magyar iratom Kassavárosa 
levéltárában, hol a* legrégibb latin 1340ből, német 1400ból van . . . . . . . . 15. 

Ké t sor hasonmás is ebből , a' 40d. lapnál lévő „Hasonmások összc/.etén.'" 
1 5 Í 8 - 1 5 2 4 , között i . Drágffy János t á r n o k , özvegytartás iránt e g y e z i k . • . • 16. 
1520. Drágffy János t á r n o k , 9 forintot vészen kölcsön Várday Ferencz püspöktől 29. 

1517 óla vallási tanok felett viták Szaxoniában. Magyarhoni visgálódó hittaná
rok is , nem sejtve még vérző szakadályt, kapnak rajta, mit Istvánffy 1521nél 
említ. Várurak, szabad nyilatkozatokat gyűléseken alkotmányos országban megszo
kottak , védik. Yittcnbergába tanulni járás kezdetik. Az első magyar' nevét ottan 
Bartholoinacidcs László 1522rc teszi. JJ. alúhh. 

1521—1524 hitvallási reformatió felvillanása Budán , Baranya, Zemplin, Sáros 
vmegyében, máramarosi Szigeten, Munkácson, Szilágyságban, Gyulán Békésben 
's itt 1523 táján nevezetes iskola. így Nszebenben. Latin nyelv alul inkább kisza
badulás, mert a' nép sűrűbben tanítatik nemzeti szólamon. Több helyen majd apróbb 
tanoda kezdete, hogy kösség is olvasni tanuljon , minélfogva Írástudó hasonlóan szá-
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mosi\!>I) világi és alrcndü lesz. Találkozik e' szellem a' nemzeti országos függetlenség 
elvesztése féltésével *s magyar nyelven irás, terjedezve rebben fel. 

1323. Nov. 12r/. Kessorü Mihál püspök 's nővérhuga Krisztina között békelevél . 17. 
Magyarázat és jegyzet ehhez . . • • • 380. 

1525—1530. Désy nemzetség ivadékiról jegyzet . Legrégibb magyar irat a' Kállayak 
levéltárában • • . • , • . . . 42. 

Ehhez tartozó magyarázat \s jegyzet 386. 
1526—7. Ismét hártyára latinul költ oklevelek tartalomirata 43 . 

Egy sor hasonmás ebből a '40d. lapnál lévő „Hasonmások összezete" közöt t . 
Magyarázat és jegyzet hozzá • 384. 

1520b. Pápán reformata egyházi gyülekezet kezdetik Enyingi Török Bálint által, 
ki a' rcformatiótDebreczenben, Somogy, Hunyad vmegyében 's más birtokaiban is ter
jeszti. L. Tóth Ferencz , Magyar én Erdély őriz. protestáns ehílettiák históriája. 
1. dar. 1808. I. 23—10. és 104. Tehát ott aj iskola. 

JÁNOS KIRÁLY ORSZÁGLATA , 1526. Nov. 11. — 1540. Július 21d. 
1527. Májusi. Országos tized szedők e s k ü j e , János k. cancel lar iá jából . . • . . 19. 

Magyarázat és jegyzet ehhez 384. 

Iső FERDINÁND ORSZÁGLATA 1527. Nov. 5d. —1564. Jul. 25. 
1527. Nov. 5d. Hódolateskü Iső Ferdinánd pártjára. Legrégibb magyar irat a' posoni 

káptalan országos levéltárában, hol a' legelső latin lOSObeli ? 
Jegyzetek és bővebb kiereszkedés ehhez 387—391. 
I. Zápolyai házzal volt 's erdélyi fejedelemséggé alakul t magyar részek 

nemzetisége • . . 391—393. 
I I . Királyt Habsburg házból választott magyar nagyobb résznek küz

déssel fenntartott önállása. . . • « . . . 393—-399. 
Kérem az olvasót, alkalmazza c' czikk adatai közé még c'következőket: 
1533. Mari. 22—29. Vingárt i Horvát Gáspár, Iső Ferd inánd főiulvarnoka 

vagy főkamarása, magyarul adja eleikbe azon Bécsbe felhivott u raknak a ' b é 
ke pontjait, mellyckct I . Ferdinánd király parancsára Hoffman János fő-
kincstartó , elébb németül terjesztett elé, miből az látszik , hogy a' német 
nyelvet csak Horvát Gáspár érté ezek között. L . egyébként bővebben erről 
a ' G é v a y A n t a l ál tal k iado t t : Urkundén und Ac.temliicke znr GescMcftle der 
Verltaltmsse zwischen Oesíerreich, JJ/igcrn mid der Pforíe 1532—1533. Wien 

1838. JHig. 101. Németértők csak, már az azok földén tanulttak. 

1569b. Posonban Iső Miksa király által tartott országgyűlésen indítvá
nyozott magyar katona esküszabvány, mellyel minden magyar hadseregnek 
kellett volna meghi te l te tni , hihetően magyarul. Nyomára talált keresgélései 
közben Jászny Pál , 's közié ezt velem Bécsben 1810b. Július lOd. Miért maradott 
el törvénybe vételtől, akkor lássuk, mikor kiadatik. 

1572. Liszthi János veszprémi püspök mkir. udvari cancellarnak ország-
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gyűlés t megnyitó beszéde az ezen évben még j is Iső Miksa k. ál tal ismét 
Posonba gyűjtött KKhoz és RRhez. Liszthi helyett, Lcteggc lette miatt, el
mondotta Bocskay, ti tkár.) Fennmaradtát hasonlóképen Jászay Páltól értem. Can-
ccllár által illyenkor mondatni s/okott beszédről, bővebben majd ennek eléadásakor. 

1574. v t TESTAMENTVM MAGIAR nieliien meli az gőrőg es diaknielvbol re
gben Siluester János által fordittatot. Mást masodczornieg igazittatot cs vyon-
nan ki niomtattatot. Az f(?lseges Római Czafzar kegielmes engedőiméből. 
Beczben Stainhofer Gaspar a i ta l . 1574. esztendőben. Ajánlata Stainbofer 
által van : S. C. M. Maximil iani D. G. Romanor. Imp. nec non Hung. Re-
gis filiis, R u d o l p h o V n g a r i a e R e g i et E r n e s t o A r c h i d u c i b u s . 
Ezen ajánlatból is kinyilvánlik, hogy, 1. deákul tudás a' magyar nemzet között 
még ekkor épen nem volt átaljános, német nyelv is gyéren. 2. Rudolf király és 
Emészt főhg magyar nyelvben is gyönyörködött, lm itt az ezt mutató szavak Stain-
hofertől: Cogitanti mihi, quanam ratione facultatcm meam typographicam . . . . apud 
alios quoquc potissimum verő V n g a r o s . . . . commendarem, nulla convenientior mihi 
occasio occurrit quam si opus . . antc multos annos . . p e r . . . . Joanncm Sy lucstrum.. . 
in vngaricum translatum prelo committerem . . . Vt habeat gens illa fortissima etiam, 
aliarum lingvarum ignara . . salutarem anchoram . . . lniquum főre cxistimabam 
ut lingva robustissimae christiani nominis perpugnatricis, non eodem, quo reliquac 
nationcs • . • gauderet benelicio. Nec parum verendum, ne propter ignorantiam 
aliarum lingvarum, quas maxima pars vngarici populi assequi ncquit, verbi dei con-
temptus succedat • . . Commovit me deinde, ut hanc interpretationcm V. Cels. 
consecrarem, tam progenitricis quac originem ex vngarica natione traxit, quam 
maiorum, potissimum verő Caes. Mt. A*. Celsit. p.arentis erga gentem illám singularis 
affectio . . • Huc denique aceedit, quod exploratum a magni nominis viris habeam 
V. Cels. varia lingvarum cognitione non medioeriter delectari. Accipite igitur Prin-
cipes atque efticite, ut in manus vulgi perveniat, vngarici idiomatis hacc nova editio. 

I I I . T ö r ö k udvarnál a' magyar nyelv. {Sujlóvclscg itt: urvamál.) . . 399. 

I V . Moldvai 's havasalföldi v a j d á k n á l , niagy. levek nyomai 400. 

1527. Nov. 5d. Korponai Szabó János levele Nagyszombat bírájához. Legrégibb 
magyar Nszombat levéltárái), hol, deák 1238ból van. Jegyzőkönyve kezdetett 1394b. 
németül's majd így majd latinul folyt 1540 tájáig, ezen innen magyar és latin . . 20. 

Két sor hasonmás e' levélből a' 40d. lapnál lévő „Hasonmások össze-
z e t e " között. Évszám 's a lá i r t n é v , ugyan ott • 

1528. Pazdiesi Bálint uj záloglevele. Evang. jiredikátor az egyik tanú 21. 
1529. Auguszt. lAdikén. Ráskai M i h á l , S igmond , Is tván szerzése. . . • • . . • 22. 
152.). Péchy Ferencz kazári plébánostól Sz. Miklós pápa dicséretének fordítása 

t izenegyesekben , a 23. 
1529—1541. Babonás keresz te lés , vagy szentelt vesszőre kísértő olvasás , arany

kincs lelése végett. Nyilakra parancsolás . . . • • . • . • . 44—46. 
Jegyzetek ezen furcsa ostobasághoz • . . . » . 399. 
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1530 és 1539 közö t t i , 's inkább I539beli. Krusyth János kir. kapi tány levele 
Nagyszombat birájihoz • • . . , 27. 

Észrevétel ehhez 394. 
153H. Páp&n fűtanoda dunántúli reformátusok számára. L. Tóth )Ferencz, Ma

gyar és Erdély orsz, protestáns ekk/ezsiúk históriája. I. dar. 1808. /. 103. 
1531. Februariiis lid. Ruszkai Dobó Ferencz szerzése atyjafiaival 27. 
1531 ? Május 18d. Ivánkái Wi téz M i k l ó s , Szabó Péter nagyszombati biróhoz • • 28—29. 

Kénlésjegy itt azért ál l , mivel Makláry Fcrencztől azt tudakozván én , Szabó 
Péter volt-e Nagyszombatban 1531ben biró ? így válaszolt 1837b. Mart. 28dikán. 
„Itt már igazán nebéz okosnak lenni c' szétszórt számok helyes eltalálásában. Rá 
tekintve 1531 re mutatnak. Mintegy 200 darab irományt hányván fel, végre 1551. 
ben találtam egyet Szabó Péter birónak Írottat. Ámde Budai János biróhoz 1551ből 
sok levelet teltem. Tehát, vagy ezután tették Szabót biróvá, midőn [Budai ideje 
kitölt, vagy a' levélíró tévedett, 's utóbbit onnan gyanítom, mert már 1552b. 
Lindcr Sebestyén volt biró ; zamboky Szabó peter pedig B erény Bárson Bálás 1552-
beli levele czímzetén , (I. itt a' 90d. lapon) Linder Sebestyén biró után, mint hihe
tően első tanácsnok áll. Az is lehetségek közül való, hogy ha Budai 1551b. meg
holt, uj biró választásig Szabó Péter vitte annak tisztét." Mindazáltal az 1531 szám 
határozhat, mivel 1531b. hasonlóan lehetett Nszombatnak Szabó Péter nevii bírája. 

1531—1542. Gyógyszerek többféle baj ellen 40. 
1533. Nádasdy Tamás, Bátor} István erdélyi vajdához. Itten csak figyeltetésül. . • • 402. 
1533. Vlad , havasalföldi va jda , Bátori Istvánhoz. Hasonlóan csak figyeltetésül. . • 403. 

1 5 3 .1. Fcbruariusb. Nem 1532b. miként Budai K. irja. L. itt XXXVId. 1. 
ELSŐ? MAGTÁR K Ö N Y V , SAJTÓ ALUL, de még honon k ivü l , K r a k k ó b a n : Komjáti tól , 

Sz. Pál levelei. Példánya Pesten a* k. egyetemi 's Bécsben a' cs. könyvtárban. 
Horányi 1528ra tette Benczédi Székely Istvántól: Keresztyénség fundamento-

maról való tanuság-nak Krakkóban megjelenését, az 1835b. Bécsben kijött: Üster-
rcichische National-Fncyclopadi e-ben álló: Gálszéchi czikk írója pedig, ettől ezt : 
A' keresztyéni tudományról való rövid könyvecske Gálszétsi Kstvan mesteriül, 153Ib. 
Krakkóban nyomatottnak. De hogy Székely munkáját kik tevék I538ra lásd: itt a' 
392d. lapon. 'S Gálszécsiét is 1538ra jegyzé Bod Péter, Sándor István, Horányi's 
ez után Bartholomacides János László [L. Memóriáé Tngarorum "qui in vniversilate 
Vitebergensi studia eotifirmarunt . . . l'esthini 1817. pag. 10.) k i , Vittenbergában 
járttát is 1532ről említi Szathmár-Xémcti Mihály 1521 éve ellen, mcllyet én e' kö
tetben a'Kinizsyné imádságai előtti XIXd. lapon azért vevék fel, mivel Szathmár-Né-
meti Mihályt még [675b. Gálszécsiről bizonyosat tudhatónak hittem. 1532b. talán 
másod ízben fordnla meg ott? 's Bartholomaeides barátom adatai is csak 1555 óta 
bizonyosabbak. Kllenbcn Tóth Ferencz idézett munkájának 35d. lapja Gálszécsi' e' 
könyvecskéjét 1538b. Krakkóban másod izben kinyomatottnak jegyzi meg; a' Rege-
ttrum liursae Cracoviensis Hungarorum. 40d. lapján pedig Stcphanus de Galzeech 
1526b. találtatik Krakkóban 's vele egyszersmind akkor Johannes Silvcster de Zy-
nyenvaralya. llly kétséget a' könyvnek enszemmel látása űzne el , de hol van az ? 

VEGYES R. M. IRATOK. d 
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Széchényi catalogusai nem mutatják; azon példánynak, melly Jankovics Miklóstól 
ment a' n. múzeumba, sem eleje sem vége nincs meg, miként maga monda nekem, 
tudakozásomra, 1840b. Aug. lOd. L. még: Budai Ksaiás M. ország histor. Buda 
visszavételéig, Dcbr. 1808. lap 73. 

1535. Ozorai Emre magvar munkája előszer jő ki c' deák czímmel: De Christo 
et eius Ecclesia, itcm de Anticbristo'stb. L. a m. t. társaság könyvtárában. 

1537. Aiig. 24rf. Gáspár és Miklós , Szentpéferi János szolgaji , Nagyszombathoz. 30. 
1 5 9 9. 

M A G Y A R NYELV L E G F . L Ö S Z E R SZÓKÖNYVBEN. Nomenclatura sex Ungváram. 
Pes t i Gábor tó l , Bécsben • • . . 394. 

1538—1541. Vallatás a' szentmártoni apát csécsényi birtoka iránt • • 48. 
1538. Kitűnőbb nyom a' gyulafejérvári főbb tanhelyről. Kálmáncsehi Sánta 

Márton, ottan kanonok, abban c'tájatt rector. Majd a' reformatio tana járja meg 
lelkét 's azt hirdeti Magyarországon 's Érdélben. Calvinus él I5t:zán;ik tanítványa 
llosvai Benedek 1571 körül Bátori István 's Kristóf fejedelmkedésckor épen ezen 
udvari iskolában tanít, később ott pap lesz. L. Bod P, M. Athenás. 

1538, elpusztítja Bebek, Tapolezán Miskolcz mellett a'benedekesek kolosto
rában volt iskolát „bonaruin literarum domicilium" melly már 1217 — 1221 között 
Tamás egri püspök" felügyelete alat t , oktatgata. L. Schmitt, Episcopi Jgriens. 
Tyrmv. 1768. T. I. p. 131. 

1 5 3 9. 
ERDÖSI JÁNOS MAGYAR NYELVTANA. Már a 'nye lv sajátságairól, helyesírásáról, 394. 

és gazdagi'thatnsáról. Ezt nézhetjük egyszersmind LEGELSŐ HONI NYOMTATÁSÚ 
MAGYAn KÖNYVNEK, vagy legalább ollyannak , mellyben a' magyar nyelv Magyar-
országon legelőszer ke l t ki sajtó alul. Mert, ha nem egészen úgy magyar is, 
miként Erdősi ujtestamentoma, melly eddig azért mondaték magyarhoni első sajtó-
míínek nyelvünkön, de benne, latin eléadás között 88 sornyi tiszta magyar beszéd 
áll 's ezen kívül majd minden lapján olly sok magyar szó , hogy ez összesen 5—(i 
levélnyit könnyen teszen kis Sad rétben. 

1539. Ocloher 19'/ . K á r o l y Lőrinc/, menedéket ád Károly Sigmondnak . , • - - , . 21. 
1539. Decemb. 20d. Majlát I s tván , Balassa I m r e , erdéli va jdák , Kendy Ferenc/, 

tárnok szövetsége. (Legrégibb magyar iralom a' gyulafejérvári káptalannál). Le
nyomatta mar ugyan a' lelkes, Nagyajtai Kovács István a' „Nemzeti társalkodó
ban, 1830 , Kolosváratt, líd. félesztendő 1 Id. szám, 209—210 lap", de, nem az 
eledetinek Írásmódjával, tehát hihetően csak más által vigyázatlanul levett másolatról 32. 

1539. Paksy Ka ta nászruhája . . . 31. 
1540. Febr. 15d. Bornemisza Benedek vicekapitány Szepes vmegyéhez . . . . . 30. 
1540. Decemb. 2(>d. Ma j l á t , Balassa, K e n d y , K o r n i s , Andrássy, Geréb, Sándor, 

Kachyay , L á z á r , Nyujtódi szövetkezete • 37. 
1541—1554. Tinódi Sebők a' nemzet egész hónát járja be mint országos dalár, 

's urak és alrendüek előtt honi zenejegyek szerint énekel meg elhullott vagy diada
los hősöket, kik a' megszaggatott haza ügyéért neki keseredve vivának. így lön 
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neve : Tinódi Lantos Sebestyén. Hallóji ekként még mélyebben veszik szivükre dalai 
t á rgya i t , 's az ezeket hirdető szólamhoz is melegebb lesz a ' magvar elme. Tinódi 
zenejegyeit méltán vetette le (Jévay Antal mostaniakra Sehmid Antal tisztitársával és 
Kiesewetter udv. hadi tanácsossal. E ' maira tétel van most Nagynyujtódi Janesó Im
re erdélyi udv. eancellariai t i tkárnál . Az ének szelleme benne , monda nekem Gé-
vay Jul. 7d. 1840 Bécsben, saját magyart mutat . Nemzetiségnek illy fclérzékenyí-
tése mellett Lantos Sebestyén, e ' troubadouri u tókép , hihetően egyszersmind na 
gyon kellemes hangon énekelt 's élénk víg társalgó vo l t , azért kaptak rajta. Sze-
rcttetésc a ' roppant birtokú Enyingi Török Bá l in t , a* tudós Nádasdy T a m á s , és 
Tburzó Ferencz nyitrai püspök 's kamaranagy á l t a l , jel lemzi e* főurak udvara ' 
magyar hangulatát . Iső Ferdinánd előtt Nádasdy emlege the té , Thurzó pedig 1 5 5 4 . 
kamaranagy (praefectus) épen egyik főajánlója volt a ' k i r á l y j u t a l m á r a , /. 395rf. 
lap. Sándor I s tván , Sokféléje Vd. darabjának KiOd. lapján ezt irja fső Ferdinánd
ról 's Tinódiról , ,Ugy tetszik, hogy valahol olvastam , hogy egykor ez elótt a Tsá-
szár elótt a Verseit kellett éneke ln ie . " Toldy Ferencz így szól: „Er widmete 
(Tinódi) sein Werk dem K. Ferdinánd 1., tceil dieser, wie er sich in der 
Zueignung ausdrückt: sok malaszttal szeret engem, hogy külömb külömb feje
de lmeknek, császároknak, k i r á lyoknak , herczegeknek hadokat , viadaljokat, rhyth-
mus szer int , m a g y a r n y e l v e n , énekbe , szép nótákkal énekleni tudom. Ob er in
dessen von seinem küniglichen Sc/iülzer einige Belohnting erhielt, itt uns 
nic/it aufbehallen teorden. Handb. der ungrischen Poetie. Ertter Bánd. 1 8 2 8 . 
S. 16. Tinódi CROMCA-jának KOI.OSVARHA 1554 efjtendöbe kijöt t ' s a ' bécsi udv. 
könyvtárban lévő példányában, 1823, és 1840b. Jul. 7d .én ezen ajánlatot így lelem: 
AZ HATATiAlAs E.s FKI .SKGÖS FERÓINAXDUS-nac'gtb. FELSF.GÖs es kegyelmes vram : 
Niluan vagyon az Attya Vr Istennec hatalmairaga es io vo l ta : hogy az halandó cm-
böröket életikre nem az íi e rdömökbö l , hanem az lí irgalmall'agos io voltából 
külömb kü lömb avandokyual ígéretté es meglátogatta. Kngömet es az Ü kegyel-
meffegéböl közztílöc ki nem hagyot femmifle nem t ö t k iér t adoc nagy halat Ü fel-
fegenec, hogy engömet ' soc iauaual f^eretöt , az többi közt olly mala f^ ta l , tudo
mányai f^eretöt, hogy' kü lemb kü lömb feyedelmeknec Chyaf^ároknac, Kira lyoknac 
[lerczegöknec hadoka t , vyada lyoka t , r i tmus f^erent Magyar nyeluön enökbe fjep 
notakual cnökleni tudom fjörzeni . No azért felfegös . . . vram efzt gondolám, hogy 
ez fjegín Magyar orl'yigba az pogan . . . miat löt foc vef^ödelmekbe . . . Cronikaba be 
imec , kiuel felsegödnec hyu f^olgalatomat ielöntcnS es keduet le lnem's tb . Kolosvar-
bol Beyt mas honac xiiij napian Vr f^ülctcse vtan 1554 é r t e n d ő b e n . " ' S ebből ez 
fejlik k i : Egyik embernek adja Isten ez amaz a jándoká t , nekem Tinódinak ada 
versíráshoz énekléshez tehetséget ; a ' malaszttal szeretés tehát I s t ené , nem Ferdi 
nándé volt. 

1 5 4 1. 
MAGYARHONI MÁSOD SAJTÓMÜ, SÁRVÁR ü J S Z I G E T B E N , E r d ő s i u j t e s t a m e n t n i n á v a l . 

1542. Jul. 29d. B o r n e m i s z a B e n e d e k S z e p e s v m e g y é h e z . (Legrégibb magyar iralom 
Szepes vmegye levéltárában) • • • • . » , • 52 . 

d* 



XXIV 
Lap. 

1542. Szeptemb. \^d. Raslaviczai Bala's a' bártfai bíróhoz. (Legrégibb magyar iralom 
Lőcse sz. k. ns városa levéltárában) 51. 

1543. Nagy Lajos pécsi egyeteme még némileg fennmarailtában, noha Mohács
nál 1526b. háromezer tanuló ifjút vitt a' hazai fellángolódéig halálra. Pécsnek Szo
limán által 1513beli megszállását adván elé Istvánfty, libr. XV. már csak ezt mond
ja ugyan: fűit etiam olim in ea gymnasium huud incelebre, lanto juvenum 
studiosorum concursu , ut paucis unté hoc hélium 1543 minin , duo millia eo-
rum in ea numerata fuisse, feruntur, azonban Petrus Illicinus, esztergomi ka
nonok, 1552b. tétetett oda igazgatóvá. Wallaszhj, Consp. p. 144—173. 

1543. Mulhnoky M i h á l , Nagyszombat ' birájához 53. 
1544. Május'i\d. Po lyánka i , Berzeviczy 'stb. Szepes vmegyéhez . . • 54. 
1544. Juniusb. Barbél Lőrincz h a d n a g y , Kassa főbirájáhuz • • . . 53. 
1544. Szppt. 2id. P o l y á n k a i , t á ra iva l , Szepes vmegyéhez . . • 55. 
1544? Sory Pál záloglevele. (Legrégibb magyar iralom Abaúj vmegye levéltárában, 

ha csakugyan 1544beli, miként bélajstromozva ál l , mert nézethetlk 1594nck is) • 56. 

1545b. Szegedi Kiss István , hires reformátor mint pap és oskolamcster a* tas-
nádi tanodában tanít, 1546b. a' czéglédi, 1548b. a'temesváriban , hová IVtrovics 
Péter várnagy viteté ; 1551b. a* mezőtúri, 1558b. a' békési és tolnai tanodában. Ezen 
iskolahelyeken kivül Pécsett és Veresmarton gymnasium. L. Bod M. Athenús, 's Tóth 
Ferencz. 

1545. Január. \2d. Monostori Szalay Orso lya , Nagyszombat városához 57. 
1545. Mart. 29rf. Magy Lucza , Sármasági Ersébet asszonyhoz • 60. 
1545. Június 2\d. Bornemisza Benedek, Szepes vmegyéhez 59. 
1515. December 3d. Zay Ferencz a' k ismartoni zsidóktól zálogra vesz fel pénzt 57. 

1545 előtt Erdődön Szatmár vmegyében kisebb iskola, benne Kopácsi István 
tüzes reformátor, tanító; 1547b. viszi ezt innen Nagybányára a' tanács, papjául és 
tanítóul, 1549b. pedig Sárospatakra hívják és megy professzornak. E. Németi Mih. 
dominicajiwtk élőbeszédét 's Bod Péter Athenasút Bahuráti Vitus János czikknél . 380. 

1516. Május 25d. Begy Kelemen, Szepes vmegyéhez 60. 
1546. Jiilius \\d. Nagytúr mvárosa Nagykál la i Lűkös Jánosnak 61 

1548. A' reforinatio országszerte felkap, miként az ezen évbeli 5d. 6d. lOd. 
12d. törvényezikk mutatja, mellyck köztt a' (id. czikk 4d. irszaka ezt parancsolja: 
l'raelati, pro facnltatibus iptorum sehol at erigant, in quibus lonat litterae et vé
rit religio doceatur . . . A' 12(1. pedig: l'roventus monasteriorum et claustroriim ac 
capitulorum desertorum . . . ad alendos doclos parochos . . . et erectionem 
sehol árum particularium . . • conrertatur. Tehát mindenik rész tanodáiból cre-
dez ki mind inkább a' magyarul irás. Ide tartozik az 1550beli 12, 1 3 , 16, 19(1. 
czikk, ide 1552ből a* 7d.; lő53ból a' 7tl.; 1554ből megint a' 7d.; ide az 1556-
beli 25d. ; 1563beli 31d. törvényezikk. 

1547. Április I7d. Czyre O r s é b e t , Sármasági Orsébethez 62. 
1547. Július 2'íd. Paksy Jób l eve le , bátyjához 63. 
1548. Júliusiad. T h u r z ó A n n a , Kisvárday Mihál hoz 61. 



Jegyz. Sz. Márton itt saj tóvétség, k e l l : Szent Margit . Minthogy pedig 
Nz. M a r g i t , néhol Július 13d. másutt 19d. e s ik , az utáni csötörtök volna 
lOdike helyett 2(idika i s : de mivel Magyarországon M a r g i t , Júl ius I3d. 
t a r t a t i k , miként a' „Temetési beszéd" melletti kalendar iom már mutat ja , 
hihetőbb itt is Júl ius lfldike. 

1 5 1 9 . 
IGAZ MAGYAR ÍRÁS MÓDJÁRÓL TUDOMÁNY MÁSODSZOR JŐ ki . . 392. 

1549. nyujtatik hé Iső Ferdinánd biztosainak, Kassa, Lőcse, Bártfa , Eperjes, Kis-
Szcben városok reformaHói vallástétele, melly deák, magyar '& német nyelven ké
szült. L. Boil, m. Alhenás , 248d. lap. Wallaszky , consp. p. 151. Látszik eb
ből, bogy e' városok magyar és német polgárnak voltak, főként pedig Kassa, Eper
jes. 1 ,í l.'ilicli egyezményük 2d, pontjából pedig iskoláikra különös gondjuk. Ri-
bini, Memor. Aug. Conf. T. I- p. 68. „Ex dominis Senatoribus constitui debent 
visitatores Sc/iolarum, siugulis ciuitatibus . . . ne apraeeeptoribus aliquid negligatur." 

1519. Po ten t ia , lllngyay Miklós özvegye, Zay Ferenczhez 64. 
1540. Csuzy Magdolna nás/.rnhája 65. 
1519. Novemb. 30rf. Kis Ferencz kassai városfél végrendelete 66. 

1550 táján a' C'salóközben 300 ekklézsia vall körül-belől reformatiót. L. Tóth 
Ferenci, l. 112, 229.'» 203. K/.ekben megint Írástudásra tanító több iskola. 

1550. Januarins \jc'n. Balassa Magdolna 's tb. Nagyszombat biráihoz 68. 
J550. Január. '2ld. Korlátkövy Örsébet Nagyszombat bírájához 70. 
1550. Juniits .1(1. Krusshh János csábrági várkap i tány , Nagyszombat bírájához. . 70. 
1550. Mesznyánszky János palotai várkapitány Nagyszombat bírájához . . . . 7 1 . 
1550. Vecse b í rá ja , e skú t te i , Nagyszombatnak 72. 
1550. Szeptemb. SÍ/. Baray Miklós , Zay Ferenczhez 75 . 
1550. Kádas Il lyés vallja magát Hans von Aych adóssának 77. 
1550. Noi\ 19</. Sa'iossy János , Lőkös Fa rkasnak 77. 
1550. Decemb. Tld, Losonezi István Nógrád főispána, Zay Ferenczhez . . . . 74. 
I.").)(). Gyalui W a s László , Kál lai Lőkös Farkashoz 79. 

1551b. adja ki Hcltai Gáspár, első kötetét az egész bibliának, mcllyet vele 
együtt Gyulai István, Ozorai István, Vízaknai Gergely kolosvári ref. tudós és több 
más pap fordíta magyarra. Mind a/, öt darabja 1561-ig jött ki. L. Hodl'éterm. Athe-
nú» , 105. Tóth Ferencz 310—311. lap. 

1551. Januarius 2\<l. Somogyi Györgyné , Nagyszombat birájához 80. 
1551. Szentiváni Nagy Lász ló , Nagyszombat birájához 81. 
1551. Május 2ld. Gyermekeinek Ugray István gyámokat vall 81 . 
1551. Május 21d. Jósa Benedek, leköti jószágát , felvett pénzért 82. 
1551. Ugray István ingóinak összeírása 83. 
1551. Jeruzsálem pusztulnia , négyes rímekben 85. 
1552. Január. IOÍ/. Bátori Fa rkas és felesége marháiról jegyzet S7. 
1552. Mariius 8 d Thurzó Anna , Nagyszombathoz 88. 
1552. Dcssewffy János , Körmendy Gáspárnak . 89-



XXVI 
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1552. Május lld. Kalmár Kelemen miskolczi fűbiró, Kassa városához . . . . 90. 
1552. Petiid" János kirá ly ' pohárnoka és biz tosa , Nagyszombathoz 91. 
1552. Pal iczki Rachel végrendelete !)3. 
1552. Kisfaludy Benedek Sopron városához. (Legrégibb magvar irat sz. k. Sopron ns 

városa levéltárában, hol a* legrégiib latin oklevél 1162ből, a' jegyzőkönyv pedig 
I394b5l németül kezdve) 273. 

1552. I l lyésházy T a m á s , Nagyszombat birájához 93. 
1552. November. 24c?. Herényi Biírsony Bá lás , L inder Sebestyén .Nagyszombat 

birájához 1)4. 
1552. Decemb. 5d. Berényi Bársony Bálás a' Nagyszombatiakhoz 96. 
1552—1553. Kassa magyar polgárainak panasza és k é r e l m e , az ottani német pol

gárok ellen 98. 
Utalám erről az olvasót, c' kötetben álló: Magyarázatokra és jegyzetekre, de 

majd, kénytelen levek szőlásimat következő kötetre hagynom, miként itt a' 393d. 
lapon 1) alatt lévő tudósításnál megemlítem. Csak azt billentem meg itt, e* panasz-
levélből, hogy szerinte Kassán, ekkor és elébb, magyar iskola volt, mik közül, 
többféle tájon néhányat azért jegyzek k i , mert a' nyelvünkön irhatág okait, haj
danta gyérebben ugyan, de idétte gyakran, azokból kell merítenünk. 

1553. Szőlősy János (királyi udvarunk), Kassa birájához , . 102. 
1553. Martius idd. Mukay Péter m e n e d é k e , hogy Kassától 100 forintot felvett. . 103. 
1553. Május líd. L y k e r k a J o a n n a , Horváth Gáspár özvegye , Melewzl in András 

Kassa bírájához. 104. 
1553. L u k a Jósef niegismervénye 100raforintról, mellyet ZayFerenc i tő l költsön vett 104. 

E' 104d. lapon, felül, sajtó vétségül áll 1553 helyett 1545. 
1553. Octóber 21 d. Garay Mátyás („ l56Sb. l tomaj Chazar profont mestere Cassán") 

vallja magát adóssá 100 forinttal 105. 

1553. Ali budai herélt pasa levele Pallavicini Sforziához. Nincs itt e' levél, hanem 
csak ligyéltetésül említeni a' csász. bécsi udv. titkos levéltárban létét, Ezt le ié 'o t t , 
legrégibb magyar levélülCévay Antal levelez,'! tag, miként nekem Béssben Július Isi
jén 1840. azzal együtt monda, hogy 1553on kezdve ISOGtig, török pasáktól ott, 
van több török levél is , ritkább deák, még gyérebben olasz, német; 156f>tól 
fogva pedig Musztaffa budai pasa levelei mind magyarul vannak , 's igy többiekéi 
1618 körűiig, innen kezdve azonban mindig törökül. 

1554. Nycwre Imre király szolgájának (katona) kötelezvénye 106. 
1554. Kovarcz Lőrincz számadása 100 ftról 107. 
1554. Bátori András országbíró , főispán, Gyóni J ános és Vitfy Pál kapitá

nyokhoz 110. 
1554. Kassa városa jegyzőjének esküje 111. 
1555. Apponyi Is tván , Nagyszombattól bakót kér 111. 
1555. Július üd. Felfogott biróság elmarasztalása 112. 
1555. Szentpétery Borbá l a , Nagyszombathoz 113, 
1555. Ugyan a z , Nagyszombat birájához 114. 
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1555. Szeplemb. 21d. körül. Perényi F e r e n c z , Kassa bírájához 116. 
1555. Novemb. \2d. v. 19rf. I Fenesy J á n o s , Ománi A n d r á s , LórántfFy Ja 'nos , 

Kürtíissy Miklós egyeztetése 115. 
1555. Decemb. 4d. Besenyey Tamás Poson vmegyei szolgabíró, L inde r Sebestyén 

Nagyszombat birájának 116. 
1555. Balassa Sigtnond menedéke 117. 
1555. Decemb. 2i)d. Bebek Ferencz fe le le te , miért nem megyén az országgyű

lésre Posonba 118. 
1555. A3 Székelyek saját magyar nyelvükön irják külön törvényeiket 's a' re-

formatiót elősegített iDobó István vajda, megerősíti. Első ujabb ismert nyom a' 
nemzeti szólammal így éleshez . . . • 340. 392. 

1553 és .1550" között, Oláh Miklós esztergomi érsek, uj iskolát kezd Nagy
szombatban , 's ahhoz I. Ferdinánd az 1548bcli 12d. czikknél fogva 1558b. a' szép
laki apátságot s bényi prépostségot ajándékozza, igy szólván „Quod N. Olaluis.. . 
proximisi istis annis . . . ludum litterarhim . . . . i n civitatc nostra Tyrnaviensi ere-
xerit. 1561b. behozza Oláh Miklós a' jesnitákat akadémiai tanítókul oda '& e' két 
jószágot azok kapják. 1567b. kimennek e* jesuiták a' honból, 's jövedelmük me
gint a' nszombati elebbi iskolára esik, mcllyben tanítani most világi papok kezdenek. 

1 5 5 6 . 
ÉRDÉL' ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRVÉNYEI MAGYARUL KELNEK . . . 392. 

1556. Sándor, moldvai va jda , Komis Miklóshoz 273. 
1556. Wragoycz János kéméndi porkoláb 'stb. kötelezvénye 119. 
1556. Május I7d. Csicseri Mihál gyermekeinek osztálya 120. 

Jegyz. V' 120d. lapon , sajtóvétségül áll fenn, 1556. helyett lo lO. 
1556. Július :i()d. Kállay Pál t és F a r k a s t , Kál lay Ferencz mint fizeté ki a' nagy-

kállói udvarházból 120. 
1557. Februáriul 3d. Szentbenedeky J á n o s , Egry Bálás várnagyok 'stb. Szorosz-

lay Benedekhez 122. 
1557. Mártim \Ul. Kálnásy Ferencz kapitány, Kassa bírájához 123. 
1557. Vas István kassai városfél , Kassához 124. 
1557. Június 3á. Jószágba iktatásról tudósí tmány, Izabella k i rá lyné aláirásával . 128. 
1557. Június Í M . K ö v e t j e l e n t é s . Gazdag Bálás és Török Imre Nagyszombat 

követei tudósítják városukat a' posoni országgyűlésről 130. 
1557. Török Imre köve t , Nagyszombat bírájához 132. 
1557. Július 27d. Kozmái P é t e r , terebesi várfő 'stb. Szabó Imre kassa i biróh. . 133. 
1557. Szeplemb. Sd. Aszaló bírája, Kassa városáéhoz 134-

1557. Ruszkai Dobó István, Nagymihályi Pongrácz Jánoshoz. (Szerednyei — nem, 
tabániból, miként elvétve áll , hanem — várából.) , . . . 135. 

1557. W a s István Poson vmegye alispánja, Réchei Máténak azon vmegye szolga
bírójának . . 136. 

1557. Kassa külvárosa bíráinak szabott esküje 136. 
1557. Kassai magyar czéhek szabott 'esküje 137. 
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1557. Kassai polgárságot nyertnek szabott esküje 137. 
1558. Mártim 14</. Gombos Pá l , Miskolc/, bírája, Kassához. 138. 
1558. Május 28d. Zoltay István Egervára kapilánya, Zay Ferenczhez 139. 
1558. Június 21d. Homonnai Drugeth Ferencz ungi főispán, Nagymihályi Pon-

grácz Jánoshoz llng alispánához 140. 
1558. Június 29d. Rebner Péter kassai követ tudósításából Kassához, mutatvá

nyul , (nem mutatványil, miként sajtóvétség) töredék 141. 
1558. Aug. Sd. Pekry Anna, Losonczi István özvegye, Kassa birájához. . . . 142. 
1558. Aug. Idd. Szabó Mihál vallja magát adósnak 420 forinttal 143. 
1558. Székel Antal esedezete Iső Ferdinánd királyhoz 144. 
1558. Paksy János levele, süvéhez (sógorához) Zay Ferenczhez 145. 
1558. Szeptemb. 29rf. Lévai hadnagyok és a' kösség, Nagyváti Istvánhoz'stb.. . 146. 
1558. Vér Miklós sárospataki főhiró, Kassához. . 147. 

Gazgató, itt SÍIJ tó vétség: kell lenni: igazgató. 
1558. Telekesy Imre, Kassa birájához 148. 
1558. Eszényi Csapy Eufrosina nászruhája 148. 
1558. Pelsőczi Bebek György gömöri főispán, Kassa birájához 149. 

155S. Egerben Vranobich Antal püspök'iskolát állít versenyül. „L't autem, irá 
Becsb. Dec. 5d., Rómába küldöttjéhez, veluti denuo poriam novos blios, mini-
stros et sacerdotes ecclesiae ac dioccesi meae, scholam institui, et praefeoi i 11 í duos 
bonarum artiuni peritos viros,. praecipue verő theologiae nostrae catbolicae professo-
res. Katona, T. XXIII. p. 95—0. 

1559. Telekesy Imre , Kassához 150. 
1559. Junuarius 2\d. Kassa és Alaghy János közötti perben, ügyvédek felelkezése. 151. 
1559. Telekesy Imre főkapitány , Kassához 154. 
1559. Fcbruurius 25d. Bárdy Ilona, Karancsy Gábor özvegyének derékmenedéke. 155. 
1559. Murlius29d. Fagyéi Péter, Móré Gáspár, Szűlősy Márton bizonyítványa, 

hogy Ugray János nem hitlen a' felséghez 150, 
1559. Szelestey Bernáltné és Szalay Benedckné menedéke 156. 
1559. Hosszain szolnoki bég körlevele 158. 
1559. Csoltay Pá l , regéczi tiszttartó a' garadnai bíróhoz 158. 
1559. Ugyan az , a' forrai bíróhoz . . . ' 158. 
1559. Ugyan az , ugyan ahhoz 159. 
1559. Hevesi Bornemisza Benedek gyulai várnagy és kapitány, Kassához . . . 159. 
1559. Eger városa birája, Kassához .160. 
1559. Novemb. 7d. K ö v e tj e 1 e n t és. Vendéghy Benedek és Bo/.inkay Máté 

Kassa küldöttei, tudósítják városukat 161. 
1560. Július 15rf. Vinnai biró és esküttek bizonyítványa árvák örökéről. . . . 162. 
1560. 1. 2. Mezeo Fer. vallja magát adóssá Lewin Marbnak Bécsben lakónak . 163—1. 
1560. Szeptember Md. Mariáit Klára, néhai Geszty Lászlóné, B. Zay Ferenczhez-. 164. 
1560. Drugeth Ferencz főispán és Drugeth Gáspár, Bánffy Annához 165. 
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1560. October 4td. Pcrényi Ferencz leköti városát Szikszót feleségének B e b e k K a -
ta l inának 166. 

1560. Főispáni ítélet a' Kassaiak és Czéczey ö r ö k ö s ' k ö z ö t t folyt perben. . . . 167. 
1560. Petneházi emberek által elkövetett hatalmaskodás leirása 168. 

1560. l)cc. 1. Vranchich Antal egri püspök, elnyomni törekszik az egri vitéz 
rend, Eger polgárai, egri völgy nemessége közöttf felkapott, reformatiót. Zoltai 
fstván 'sKátay Ferencz ottani kapitányok 's aJ többiek eszközlésére az „Egri vallás
tétel" nyomtatásban jelen meg 1562b. Debreczcnbcn, mint i t t , legelső sajtómű , 's 
Iső Ferdinándnak nyujtatik be. 

1561. adja ki Bécsben Draskovics György: Lactantius tlieol. munkái fordítását, 
és: Igen zep kenyv az kezenseges Igaz kereztyen hytnek regysege es Igassága mel
let mynden Eretnefegek wyfaghy ellen. Mcllyct az Lyriniay Vincze ennek clewte 
Ezcwr cztcndewuel zewrzet. L, e' kötetben 307d. lap. Az olvasóhoz irt 's általam 
a' cs. udv. könyvtárban Jul. 7d. 1810 Bécsben ki jegyzett e' sorai: „exhibuimus li-
bellum in lingvam iioslram fideliter versum, ut patrie prodessemus, maximé cum 
animos nostratinm in legendis seriptis vngaricis non parum occupatos esse videa-
mus," e/.t mondathatják valahányszor a'régi honi várak omaira vagy romaira pillan
tunk: ott a' kékellctben tökéletes magyar nemzeti élet laka volt a' XVI. százévnek 
folytában, 's irók munkáinak olvasása, ottani urakon kezdve, minden magyar vá
rosban is dívott. Es , megjegyeztethetik ezen sorok, miként nevezé mié?iknck a' 
magyar nyelvet, Draskovics a' cancellár, bán, püspök, királyi helytartó, érsek, 
kardinál; Draskovics, a' horvát eredetű, kit anya is ollyan szült, Utissenovics Anna, 
György burát n'ívére. Egy korona' emberei, akkor! egy nemzeti szellemmel . . . . 382. 

1561. Julim Ad. Büky Mihály ingóinak öss/.eirása 170. 
1561. íVagymiliályi Sándor e s k ü j e , Iső Ferdinánd mellé 171. 
1562. Drugeth Ferencz főispán, Nagymihályi Pongrácz Jánoshoz 172. 
1562. Zay Ferencz főkapi tány, Bánffy Sándorhoz és üdönffy Ferenczhez. . . . 172. 
1562. Zay Ferencz , Nagymihályi Pongrácz Mátyáshoz és Jánoshoz 173. 
1562. Július 2'ul. Vranchich Antal egri püspök , Kassához 174. 
1563. Április 26*/. Sopron vármegye nemessége, sz. k. Sopron városához . . . . 1 7 6 . 
1563. Június 20f/. Fogott bírák ítélete Nagymihályi Pongrácz János jobbágya ellen 177. 
1563. M e n e k e z ű r e h í v ó . Hegykői Miknlicli Márk, Sopron városához . . . 178. 
1563—1568. Perneszy Farkas babócsai kapitány török rabjai díjainak j e g y z é k e . 178. 

1563 eljtt, több kapitány 's várnagy, reformáló papot, ki mindenütt egyszers
mind iskolatanitó 's magyarul irni és olvasni tudásra vezet.') volt, fogad bé 's véd 
várakban királyi javakban, épen miért az 1563beli 32d. törvényezikk illyencket, 
tisztüktől megfosztással fenyeget. De, azon ótalom lelke lön egyúttal rugó a* ha-
dircud által hasonlóan mind inkább magyarul Írásra, ellenkezően Bátori vajda 's 
Kinizsy bán és országbiró korával, kik sem irni sem deákul nem tudának, és le-
velezeteik deákul tétetének fel. L. Jelentés XIV. levéltárról, M. I. társaság 
évkönyvei Ilid. kötet, 104d. lap. 

VKGTS n. M. IHATOK. e 
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Is5 MIKSA KIRÁLY ORSZÁGLATA. 1564—1576. Octób. 12d. 

1564. János Sigmond választott király, Balassii Melchiorhoz Iső Miksa kapitá-
nya'hoz. . 181, 

1564. Magóchy Gáspár egri főkapi tány , Várday Istvánhoz! 182. 

1 5 6 5 . 
V E R E S BALÁSTÓL VERBÖCZY TRIPARTITUMA J E L E N MEG MAGYARUL 

's néhány törvénycy.ikk. Veres Bálás, reformatiot valló 393. 
1565. Juhász v. 31elius Péter debreczeni pap 's Tisza körüli superintendens , 

Debreczenbcn „Sámuel és Királyok könyveit" adja ki saját fordításaként, Majd 1567b. 
Szegeden az uj testamentomot. L. liod 172 /. és Tóth, 341. I. 

1565. Kapi M i k l ó s , Kassa'tól bakót (hóhért) kér 183. 
1565. Lipolli Keczer Ferencz Kassától mestert (hakót) ké r 184. 
1565. Ormáni Demeter Sáros vmegye a l i spána , Kassa városához 184. 
1565. Május...? Haszna Péter egy udvarhelye eladását vallja 's levelét erről a' 

posoni kápta lanba teszi. Eredetijében elhibázva áll: „kercszthyarach másodnap 
chotorthokon." Egyébiránt: keresztjárás-e az , vagy Ciriacus? 185. 

1565. Nov. 21. Isű Ferdinánd , olly kikötéssel adja Bornemisza György szepesi 
prépostnak „bona claustri Lnpidis Refugii" (Carthusiauusok) vl probos doctosque 
tnoderalores , gui sc ho li s prueessenl aleret. Wallaszky , Conspect. p. 175. 

1565. November 24rf. Mehmet thyhaya és Mahmud bég váczi főharminczadosok, 
Nagyszombathoz 186. 

1566. Poson vniegyében tar tatot t büntető törvényszék Ítélete 188. 
1566. Április \2d. P e r leszállítás fogott bírák előtt 194. 
1566. Június 9d. Zuleman zultán levele a' döbrőczöni bírákhoz. Figyeltetett Debrc-

czen városa levéltárában létére Jerney János rendes tag 274. 
1566. Június 24</. Hadi törvényszék ítélete 196. 

1567. A' helvetica confessiót 17 esperesség irja alá a' debreczeni zsinatban, u. 
ni. váradi, érmelléki, máramarosi, makói, debreczeni, szatmári, beregi, szilágyi, 
nyiri, böszörményi, nagybányai, ugocsai , túr i , károli , zempléni, abaujvári , bor
sodi. L. Tóth Ferencz, 114 lap. Mind annyi helyen, iskolában irni olvasni taní
tásra gond ébred. 

1567. Győr városa Nagyszombathoz 198. 
1567. K o m i s Dóra nászruhája. Magy. és Jcgyz. ehhez a' Ilid. kötetb 198. 
1567. Heszon temesvári pasa, Zay Ferenczhez 200. 
1567. T e m e t é s r e h í v ó . Zrini I l ona , Ország Kristóf özv. Nagyszombathoz. . 200. 
1567. Octób. 29rf. Drugeth Ferencz ungi főispán , Pongrácz Jánoshoz 276. 
1567. Decemb. 23<Z. Spáczai Márton a lnádor , T u n y o r János nagyszombati birónak 201. 
1568. Enyingi Török Ferencz Hunyad vmegyei főispán , Sopron városához. . . 277. 
1568. U r s z é k é r e h í v ó . Zrini I lona , Ország Kristóf özvegye, Nagyszombathoz 202. 
1568. Baksai Anna vallomása Sáros vmegyei szolgabíró és esküit előtt . . . . 202. 
1568. Szancsák Mahmud b é g , Zay Ferenczhez. 203. 
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1569. Február. 27d. Zaraszil J á n o s n é , Veres Mihálynénak 204. 
1569. Május 28rf. Miskolc/ varosa jegyzőkönyvének kezdete 205. 

1569. Szept. 20d. Bornemisza Péter Zólyomban Balassi János'prédikátora, Poson-
ból a' nagyszombati bírónak és polgároknak ir, hogy Postillája kinyomatását, mclly-
ben az evangelioniokat megmagyarázta, valami gyűjtendő pénzzel segítsék. A rc-
tiiiiii.it í<> Nagyszombatban is átaljános és ottan iskola. Ez tetszik ki A ernntz Antal 
egri püspöknek ide 1571b. bocsátott feddményéből is. Schmitt Episc.agr. Tom. III. 

1569. Novemb. 13</. Dobó Is tván , Zay Ferenc/.hez 208. 
1569. Comoedia Balassi Mennihart arultatasarol, mclliel el scakada az Magyar 

Országi masodic valaztot IANOS kiraltul. Nyomtattatot Abrugybanyan . . . Szekesfeyer-
uari Karadi Pal mihelicbe Szent András hanac (így) hason negyedic napian. E* 
Kárádi Pál, egyszersmind szerzője is. Megismertette Horvát István, Kulcsár' Hazai 
tudósításaiban 1806. Szám 18. és Tud. Gyűjtemény 1819. Vd. kötet „Az eperjesi, 
abrugybányai és varasdi könyvnyomtató műhelyekről, a' XVI. században." Idézi Tol-
dy Ferencz, Handb. der ungr. Poesie. Iter B. 1828. XXI—XXII. lapj. Bővebben 
hozza emlékezetbe Horvát István szerint, Theophaniával egybe hasonlítva Losoncra 
Farkas Lajos: Hasznos mulatságok, Pesten 1838. I. 49—52. Ez akadott eddig elé, 
mint legelsíí magyar színmű alakú dolgozás, nyomtatásban. A' drammatizált hisz
tériái szemelvek „közbe szólók" czímmel eléadatvák. Hajlam, hisztériái színműhez. 

1569. l íd . Zolim tonik császár I. Miksa in. k i rá lynak. Csak figyeltetésiil 403. 
1570. Petheopolyai Thywkowyth Horváth Ferencz egri kapitány végintézkedése . 210. 
1570. Dersenyi Rusinta, Szelestey Bemard özvegyének hagyakozata 217. 
1570. Jószágba vivő 's iktató nemesek neve. Legrégibb ni. irat Borsod vmegyénél. . 219. 
1570. Zrini György gróf, Magócliy Gáspárnak 278. 
1570. Alaghy ( iyörgyné marhájáról (arany ezüst 's egyéb holmi) jegyzet . Vau Sz. 

Mihál hava Isőjéről, mit arra íigyeltetésül teszek ide k i , hogy ezen iratok között 
ez itt legelső, kelése hónapjának Szentről nevezésével. Azonban az , régibb. . • . 220. 

1570. Báró Zay I 'éter j e g y z é s e i , atyja Zay Ferencz halálos betegsége folytáról . 220. 

ÉRDÉLBEN BÁTORI ISTVÁN VAJDA FEJEDELEMKEDIK 1571—1576. Jan. 20d. 

1571. Verbőczi tripartitunia fordítását Veres B a l á s t ó l , másodszor Hel ta i Gáspár 
adja k i , némelly viegtisztüdssal 393. 

1571. Mahmud bég szolnoki he ly ta r tó , Serényi Mihály kallói kapitánynak. . 221 . 
1571. Nagyszombat városa , Latkóczi Ferencznek mint jegyzőjének házat vészen. 222. 
1571. Szelestey Fer . és György közötti végezés Vas vmegye alispána 'stb. előtt. 223. 
1571. Aitgtiszf. Vld. Névtelen tudósítása névtelenhez ,- . . 224. 
1571. Gróf Salm Eck ius , Melyth Ferenczhez 225. 
1571. Búrja Fa rkas végrendelete, szolgabíró 's a' rajkai prédikátor előtt . . . . 225. 
1571. Balassa Andra's, Szepes vmegyéhez 227. 

1571. Bécsben Stainbofer Gáspár magyar nyelvű KAl.KNDARlVM-ot nyomat, 
mivel illyenért „cotet magiar orfzagnak minden részeiből való emberek kertek lé
gien." Ajánlva volt „Thelegdi Miklofnak, az Nemes Iftergami Captalannak Lekto-

e* 
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ranak" F.gieduthi Gergel által, k i , ajánlatában ezt monda magáról „vem (vevém) 
az Crakkai f alendariomoth, hogh diákból magiar nielure fordítanám." L. Stettner 
György m. ttkud. rendes tag tudósítása, Tudománytár, 1834. Ild. kot. 225. /. 
Jegyezzük meg itt, 1. Nyomatott világi naptár magyar nyelven ennél elébbi még 
nem akadott elé, '& ez idézett ajánlatból látszanék is, hogy ez volt legelső, de hát
ha úgy nem tudott Egyeduti Gergely már előtte kijött másról, miként Molnár Al
bert nyelvtanin') 1610b. Erdősinek I530beli magyar nyelvtanáról nem. L. Czwitliiiger 
Specimen Hungáriáé litteratae, 1711. Székely Stephanus czikknél. 2. Adat ez 
is ahhoz, miként pártolá Telegdi Miklós a' magyar nyelvet, /. itt „Magyaráz, és 
Jegyzetek 312 lap. 3. Tanúság a' deák nyelvnek 1571 tájatt az országban átaljá-
nosau még nem tudásához , mert kapható vala deák kalendariom, de a' bécsi nyom
tatót , Magyarország minden részéből való emberek, csak magyarért unszolok, 's 
a* deákot csupán" bölcfz tanuló zcinelick" érték. L. Magyaráz, és Jegyzetek, 
3C8 lap. 4. Egyházi kalendariom magyarul az 146'Ghan készült Tatrosi másolat 
előtt találtatik. L. III. kötet. 

1572. I. Miksa k. levele Bornemisza Farkashoz. Csak ligyeltetésül 403. 
1572. Musztaffa pasa budai főhelytartó Iső Maximilián királyhoz 228. 
1572. Bódai Sá ra , Zoltay I s tvánné , cseréjét vallja hé a' csornai conventnek . . 231. 

1572. Krakkóból indul ki nyomtatásban Balassa Bálinttól „Beteg lelkeknek való 
füves kertecske" 's költőibb szárnyalattal kelő dalai majd megpcrlik Lajitos Sebes
tyén száraz dicsőségét. Más verselők: Temesvári János Désen, Nagy Mátyás, Valkai 
András, llosvai Péter, Enyedi György, 'stb. rimelgetésci helyett pedig, hösók ajkain 
táborokban , hajadonokon várak fokain csak a* vitéz , aJ jeles táuczu , a' regény 
szerclmü Balassa zeng. A' nyelvbecs érzet bünkül. L. Sándor, m. könyves/láz; 
Ssépliteraturai ajándék a' Tudom. Gyűjteményhez 1821. lap. 134—143. Szent
kuli Sándor (Döbrentei). Balassák reformációt vallók 363. 

1572. S á n d o r , havasalföldi va jda , Bátori Istvánhoz. Csak figyeltctésül . . . . 400. 
1573. Enyingi Török Ferencz özvegye , Ország Borhála , Sopron városához. . . 231. 
1573. Czohor Imre nádori hivatal he ly ta r tó ja , Nagyszombathoz 232. 
1573. Auguszt. 23a?. Sághy Imre végrendelkezése 234. 
1573. Iktatási tudósitmány 238. 
1574. Nagyszombat városa három nemzetbeli hatvanosainak rendeletei . . . . 238. 

A' 239d. lapon itt, fenn, 1374 helyett 1574 kell. 
1574. K e r e s z t e l é s r e h i v ő . Peréni István főispán, Kisvárday Istvánhoz . . 240. 
1574. Musztaffa budai pasa , Trautson Jánosnak . • . • 241. 
1574. Decemb, 28*/. Gróf Salm Július perbe idézteti Sáros vmegyei szolgabiróval 

Kassa városát • • . . • . . 244. 
1575. Debreceniben nyomtatattot Komlós András által: TIIEOPHANIA, azaz: Is-

TKNI MEG IEI.ENES. Wy es igen szép Comoedia a mi első Atyáinknak allapattyarol 
es az embert tiszteknec rendeléséről auagy gradiczarol. Szegedi Lörintz által: ( k' 
1569b. békési prédikátor 's Körös és Maros közi senior volt.) I.. Hasznos mulatsá
gok , 1838. Első félcsztendő , Pesten, 52—60. lap, Losonczi Farkas Lajos érdé-
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kes bővebb ismertetése szerint: mert Sándor István még csak bézagosan cmlíté, 
Sokféléje Ilid. darabjának lOld. lapján, 's utána ugy Toldy. Prológusából, iskolai 
cxamenkor, tanulók által, prédikátorok, mesterek, szülék 's más mcgjelenttek 
előtti eléadatása tetszik ki, 's ez türténlietett már a' sajtó helyén üebreczenbcn, ta_ 
Ián jóval elébb nyomatosa événél. Az eddig „egyetlen egy példány" Farkas Lajos' 
birtokában, megosonkul 4Sd. lapjánál. F.bből is látszik azonban, már tükélyesebb 
színmű alaka, 's megismertetője azért akarja nézni „első magyar színjátékul." 

1575. T e m e t é s r e l i i v ó . BuszkaiDobó Anna, Perén István özvegye, Kisvárday 
Istvánhoz és .Mihályhoz. Nyaláb várából 245. 

1575. Farkas Ferencz esküje 's esküvőtársaié 280. 

BÁTORI KRISTÓF ERDEU FEJEDELEM 1576—1581. Május 27d. 
1576. Dryk Ga'bor, Sopron va'rosa polgármesteréhez , tanácsához 281. 
1576. V á r m e g y e g y ű l é s é r e h í v ó . Völcsei Bálint Sopron vm. szolgabí

r ó , Sopron városa lanácsuraihoz 282. 

IsŐ RUDOLF KIRÁLY ORSZÁGLATA 1576—KiOOzon innen is. 
1577. M e n y e g z ő r e h i v ó . Thengeld i Bornemisza J á n o s , Sopron városa pol

gármesteréhez és bírájához 283. 
1577. Lévai gyalog hadnagyok, F inesz t tfőherczegnek 246. 
1577. Musztaffa budai pasa, Fineszt főherczegnek 247. 
1577. Musztaffa budai pa sa , ugyan annak 248. 
1577. Musztaffa budai pasa , Iső Budolf királyhoz 249. 
1577. Mahmud bég szolnoki helytartó körparancsa 251. 
1577. Viss/.ahelyzési perben volt felelkezés töredéke 284. 

1:177. Telegdi Miklós esztergomi prépost, majd pécsi püspök, velős magyarságú 
szónok' egybázi munkái kezdenek kijőni 341 — 312. 

1578. M e n y e g z ő r e h i v ó . Briberi Melyth P á l , Deregnyei Dorkóhoz. . . . 252. 
1578. Musztaffa budai pasa , I. Budolf ni. királyhoz 253. 
1578. E r d é l y i o r s z á g g y ű l é s r e h i v ó . Báthori Kristóf fejedelem, Hagymá-

si Miklós főispánhoz 255. 
1578. Musztaffa budai pa sa , Samaria Ferd inándnak 256. 
1578. Június 29(1. Usali László, Jákóffy Katához , Beniczky Ferencz özvegyéhez. 286. 
1578. Július 1d. Felelgetés hatalmaskodás! perben 's fogott személyek Ítélete . . 286. 
1578. Czobor Imre propaluliuus Nagyszombathoz . . . . . . . . 257. 
1578. Aug. 6d. Nabojszai Balog Gergely i télőmester , Nagyszombathoz . . . . 290. 
1578. Czobor Imre propalatimu Nagyszombathoz 258. 
1578. T á b o r b a k e l é s r e h i v ó . Ostffy J akab a l i spán , Sopron városához. . . 291. 
1578. Ta r István felelete a' m. kir. szepesi ,kamarához , Kassá ra 258. 
1578. Usaly Lász ló , Jákófy Katához Beniczky Ferencz özvegyéhez 292. 
1578. Hatalmaskodás! p e r , szolgabíró 's eskütt előtt és abban í télet 293. 
1579. Pap Imre végrendelkezete posoni káptalanbeli György és Mátyás pap előtt. 297. 

1579—1600. Magyar verseljk: Gosárvári Mátyás, Decsi Gáspár, Bogáti Fa
zekas Miklós, Nagy Mátyás, Bornemisza Péter, Gyöngyösi Fabricius György, II-
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lyefalvi István, Ádáitii János, Enyedi György, Szebeni Ormpruszt Kristóf 'stb. L. 
Sándor Ittv. Magy. könyvesház, Győr, 1803. lap. 7—14. Tárgyaik : istenes ének, 
húsúk tettei, tündér világ, dalok, tehát részént egyházija , részént fonókába valók. 

BÁTORI SIGMOND ERDÉL1 FEJEDELEM 1581. 

1581. Bátori István lengyel k i r á l y a' három praeses úrhoz. Csak ügy éltetésül . . 403. 
1582. Ikta tás i tudósítinány Abaujban 298. 
1582. Devecseri Choron János főispán, Sopron városához 299. 
1582. M e n y e g z ő r e h i v ó . Kalmár J á n o s , Gernighhez Sopron vsa főhirájához. 300. 
1582. V á r m e g y e g y ű l é s r e h i v ó . Dóczy Simon szolgabíró a ' sop ron i polgár

mesterhez 300. 
1582. XHId. Gergely pápa brevéje minden katholikns országban a' megjavított 

kalendáriom bevételét parancsolja, mi szerint 1582b. Octób. 4d. helyett, 10 nap 
elugrásával, egyszerre Octóber lúd. iratik. l)c a' már protestáns magyar urak in
kább a1 hibás Julianummal maradnak! 's az 1588beli 2S<1. e/.ikk szerint egyedül a' 
király tekintetéért fogadják el a' nóvum és reformatum calendarittm-ot; azonban 
a ' régi Juliunum még is nyomattatik, mert az 15(J9bcli 45d. ezikk azt, annyiszor 
mennyiszer király által 1000 in. forintig Icendií büntetésével tiltó. Igy már ez időköz
ben (síit idébb is) a' kiszámolhatás csupán k. cancellariából költben bizonyosabb , 
és ot t , hol, o vagy t/j szerint, kivan téve. Tiilbet erről a' Ilid köteti/. 

1583. Mihá ly János végrendelkezete , a' szentpéteri p rédiká tor , káplán , mester 
és tanácsbeliek előtt 301. 

1583. Decemb. 13d. Tö rvényes megintésről tndóeítmány Bátori Signiondhoz. . . 303. 
1584. Martiits 19(t T a n ú k val lomásai , vármegye birája (szolgabíró) és eskütt 

előtt l íasóék részére 304. 
1585. M e n y e g z ő r e h i v ó . Kéchey István özvegye , Sopron városához . . . . 307. 
1585. Va l lomások , király embere 's jászoi conventbeli e lő t t , Magócsyék részére. 307. 
1585. Gyula i Pál felelete Sibrik György levelére. Csak íigyéltetésül 403. 
1585. Novemb. líd. iij kalendárium szerűd. JJizonyítmányok Dobó Ferenc / . , főis

pán r é szé re , király embere \s jászai conventbeli előtt 320. 
1585. 0 szerint Nov. 28. uj szerint Decemb. 8. Megyery Imre a l i spán, Sopronhoz 321. 

1586. Günczei György prédikátor, Debrcczenbcn nyomatja ki az ujtcstameii-
tomnak , Félegyházi Tamás debreczeni néhai prédikátor készítette m. fordítását. 

1587. Ulyésházy I s t v á n , Nagyszombathoz 322. 
1587. Komárom városa fennlévő jegyzőkönyvének kezdete 200. 

Itten a '9d. sorban, n e W e és j ű j l í í s helyett, olvastassék: pOIUSC és flíffus? 
(Fűsüs) miként a' 40(1. laphoz tett „Hasonmások összezete" legalsó sorában látható. 

1588. Tokaj i k. kamarai tiszt Nagyváti J. j e len tése a' szepesi k. kamarához. . • 263. 
1588. Gergey L á s z l ó , 's Iloffman György kir. kamara i tanácsosok, Melylh Ist

vánhoz a* szepesi kamara pruefectusához (elnökéhez) 265. 
1588. N a g y János túri főbíró , 's esküt t birák és polgárok , Kassa városához. . . 323. 
1588. Tótprónay M á t y á s , 11. Zay Ferenczhez 324. 



1580. Vcrbőczi tripartitumának fordítása Laskai János által i s , Veres Bálás és 
Heltai Gáspár példányai elfogyását 's a' magyar kiadásokon nagyon kapást mutatja . 393, 

1589. A' szepesi m. kir. k a m a r a , Pongrácz Déneshez , Ung vmegye rovójához . 325. 
1589 — 1599. Visolyban A ba újban nyomatja ki Károlyi Gáspár két foliokötet-

ben az egész bibliát, melljet eredetiek 's más jobb fordítások szerint tett magyarra 
Gönczön , mint reform, pap és Kassa körüli esperes. Bátori István országbiró állítá 
a' künyvnyomatot e* Göncz melletti falucskájába Visolyba. Segi'té a' kiadást Báto-
ritól megválva még Rákóczi Sigmond egri kapitány majd fejedelem; úgyHomonnai 
István , Magócsi Gáspár 's tiibb ur. Ezt 's fennebb említett magyar fordításait a' 
szentirásnak nyomtatásban most még számosabb férfi és n é m b e r olvassa, mint a' 
még csak kéziratban forgottakat, kikről Kinizsyné imádságai előtti XVHId. és lOd. 
lapon áll szó. A'biblia forgató némberek neve, lön majd: B i b l i á s a s s z o n y o k . 
L. fíod Péter, M. Alhenún, 1C3. /. Lórándfi Susánna czihhjében. 

1590. Verantins Faustns , Sopron varosához 326. 
A' „Mag}alázatok és Jegyzetek" között pedig erről szó van 399. 

1590. Szerdahelyi Dcrsfly Ferencz báró , Sopron városához 327. 
1591. 0 kalendárium szerűit Februarius 5d. új szerint \bd. K a t o n a h ó p é n z t 

s ü r g e t ő . Pa t thy Gerge ly , Zöttcl J ánoshoz , Sopron vsa polgármesteréhez 328. 
1592. Ostfl'y Tamás özvegye Csatol K a t a , Sopron városához 328. 
1592. Illyésházy István , Nagyszombat városához 265. 
1592. November 26rf. Borsod vmegye büntetőszékének Í té le te , házasságtörésben. 266. 
1593. Bódogh János levele Bátori Sigmondhoz. Csak figyeltetésül . . . . . . 403. 
1593. Febr. 28d. Miirczaltövy György a l i spán , Szelestey Ádámhoz 267. 
1593. Sennyei Pongrácz , Kovachóczy Farkashoz. Csak figyeltetésül 403. 
1593. Illyésházy István , Nagyszombathoz 329. 
1593. IVIaróthi .Mihály, Sopron városához 330. 
1593. T á b o r b a k e n y e r e t k a t o n á t k ü l d e t ő . K á l d y Pé te r , Sopron vsához 331. 
1593. Áron moldvai fejedelem Besztercze vidékiekhez. Csak figyeltetésül . . 400. 
1594. Tompa L. advarnok, 's Vinodoly M., t i sz t t a r tó , Sopron polgármesteréhez . 332. 
1594 . . . . vajda és székelyek kapi tánya Sennyei Pongráczhoz. Csak figyeltetésül 403. 
1595. Káldy Pé te r , Nagy Tamáshoz Sopron városa polgármesteréhez 332. 

1596. Szcbenben jött k i : Az Caius Crispus Salutiusnak két históriája. Elsco 
L. Catiliuanak . . . orszagarulasarul. Masodic. Az Tugurta kiralynac.. .hadairul. Deák
ból magyarra fordittatot. Barouyai Detsi János által. Ugyan az, ki felébb a XlVd. 
lapon: Decius Harovius névvel említetik Bod Péter után. Baranyából több magyar 
tudós álla elé a' XVId. százévben. Ezen clattica literatúrai fordítás csonka pél
dányát Primóczi Szcntniiklnssy Aloiz ajándékozta Kazinczy Fcrencznck 1814b. s 
ez megismerteié az Erdélyi Múzeum Ilid. füzete 176—177 lapján. 

1596. F ü s t ö n k é n t f e l t á m a d á s r a s z ó l í t ó . Szalay Gáb., al ispán, Sopronhoz 333. 
1598. IJátori Sigmond levele Mehmet pasához. Csak figyeltetésül • 403. 
1599. A 'szepes i k. k a m a r a , Bedeghi Nyáry Pálhoz nagyváradi főkapitányhoz . 269. 
1583—1599 közötti. 0 szerint Február. 3d. uj szerint Február. 13</. Budai birák : 
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Lap. 

Szőcs Mihál főbíró és Gáspár deák a' több esküitekkel , Nagyszombatba 
Ölves Imrének. (Ide tartozó „Magyarázatok és Jegyzetek" a' Ilid. kötetb. lesznek.) 334. 

1590. A' szepesi kir . kamara . N y á r y Pálhoz főispán 's főkapitányhoz 269. 
1599. Ugyan a z , ugyan ahhoz 271. 
1599. A' szepesi kir . kamara parancsa Kassa városához 271. 
1599. Kutassy János esztergomi érsek 's kir. h e l y t a r t ó , Nagyszombathoz . . . 272. 

KiOlt'ÍI 1090 körűiig a' NEMZET' nyelve már b é k e k ö t é s e k b e n , tiibb fejede
lem udv. intézkedésiben, kir. heh tartó, nádor, országbíró, kamara, vármegye, con-
vent, kir. város tiszti irataiban. F.zek bővebb eléképeléseig néhány adat . . . . 400—401. 

A'XVIId. százév, MÁGYAR-deák ; a' XVIlld. százév , rjEÁK-nénict százév. 
Hat észreadás. I. Iskolák nyomai több tájról, azért vannak ide legalább röviden ejtve, hogy fel-

csillámoljon magyar irat' mikor? hol kelbetésének egyik oka, és hogy, mind inkább miért eredczctt? 
Több, volt iskolánk említése vagy az elébozottak bó eléadása , itt nem kívántatok; egy i kr.'íl - másik
ról majd meg ott lehet egy-két szó, hol szere van. II. Magyar könyvek közöl csak ollyat jcg_\zék 
ki néhányat, melly a' nemzetre átaljánosan hatott, 's nyelvét vele azért becsültcté, mivel a z o n 
nyere ismereteket. Hlyen, 1. a' legelsűbb nyomtatások, 2. Egyházi iratok, 3. Törvénymimka , 4. Köl-
t"»k versei, 5. Színmű, (i. Kalendariom. III. Helyszűke, líd. Ferdinánd magyar hitlevelét 1628ből Aug. 
lődikérol, mellyet az Isii kötet LXVIIId. lapja legalsóbb sorai szerint e' lldikba szántlékozám tennem 
a* Ilid. kötetre halasztatja. IV. Szokott hj , zs helyett száraz / vagy csak s betűvel e' szavaknál: 
Érdél, Mihál, hel, Sigmond 'stb. némclly régibb Írásmód hangoztatása éreztetéseért élek. V. A' „Ma
gyarázatok és Jegyzetek" között, hátul, 3S4d. lapon azt kérdem: Hol volt az a' Gibárt, Chybarth, 
Chybat, Gybard? mint Kesscrü Mihály püspök előneve. Le nyomva állott mar azon lap, midőn Keserű 
Mózes eddig theol. professzor urnák Kfejervárról szíves látogatását vala szerencsém elfogadnom. Tu
dakozásomra azt feleié, hogy a'mai Keserű székely ns család Barótról irja magát Háromszéken, de 
Baráton felül van: Bibarczfalva. Mármost kérdés: nem olvasák-e Bibarcz-ot rosszul Gibárt, Chy-
barthnak ? VI. Hornját! fordításából: Fpistolae Pauli ringva bungarica donatae Az zenth Paal leueley 
magyar nyeluen 1533 (/. felébb XXJd. lap) kisebb 8czad, még 1823b. szedtem jegyzeteket a' cs. 
udv. bécsi könyvtárban, valamint akkor is, Frdősi, Tinódi, Gallus Anaxius, Draskovirs' munkáik
ból. Olvasom, Zent Faal leueley megjelenését Budai Esaiástól 1532re tettnek „Magyar Orsz. Hist. 
a' mohácsi veszedelemtől Buda visszavételéig 1808." 89d. lapján, Bibini ellen irt észrevételeiben 
annak említésével, hogy azokat ő , ISOÍib. Schwartner' barátságából látá ,,a' Pesti Universitás Jliblio-
thecájábann." 'S 1532-őt lelek Budaynak 1833beü Ilid. kiadása 73d. lapján is. Újra megnézem most 
Pesten Octóber Cd. 1840, Fejér György prépost és kanonok úrral 's megint I533-at találtam, 
így: A'másod levél innensőjén van: Omnibus Cbristianae pietatis studiosis Hungaris C'balcograpbus 
S. k i , ezzel végzi: Cracouie 31. I). XXXIII. Túlsóján kezdetik Frangepán Katalinhoz a' magas 
jellemű, szerény Komjáti Benedek' ajánlata, mellynck berekesztésénél ez áll: Fz leuel kewlth 
nyaláb varába kyf a^ony n a p j á n . . . F^er ewtb^aas harmync^keeth e^tendewben. Leghátul találta
tik: Clarissimae Focininac D. Katbarinae a Frangapanibus eke. Hicr. Viet. Typographus se commen-
dat . . . . Dátum Cracouie ex officina nostra Anno Domini Millefimo quingcntcfínio trigefimo tertio 
Menfe Februario. Küldetek tehát a' kézirat Ugocsából Krakkóba Szeptemberben 1532, 's megjelent 
csakugyan 1533ban Fcbruariusban. Bibini, évre nézve nem botlott, jól tevé 1533ra I5od Péter és 
Sándor István is , Tóth F. hibásan 1535re. SzerAesztő. 
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Betűsorban. 
ALISPÁN, SZOLGABIRÓTÓL. 1555 Bcssenyey Tamás Pozson vm. s/.olgabiró, Nszombat 

birájának 116(7./.— 15G5. Ormáni Demeter sárosi alispán Kassához 184<7./.—1568 , 
lap. 202.— 1585. Megyery Imre Sopron' vm. alispán Sopron városához 321(7. /. —1596. 
Szalay Gábor alispán Sopronhoz 333(7. /. 

ALNÁDOK, Spáczai Márton, de csak saját dolgában, lásd: FŐURAK. 
APÁT, PÜSPÖK levele. 1186, Albert apáté 359(7. /. —1523 KesserűMihály püspök megbé

kél bugával, I. alább e' lapon: EGYEZÉS, OSZTÁLY 'stb. cziinu rovatnák— 1562. 
Vranchich Antal püspöké Pongrácz Jánoshoz 175. /. 

ASSZONYOK LEVELEZÉSEI. 1545. Szalay Orsolyáé 57(7. lapon. — 1545. Magy Luczáé 
60(7. lap. — 1547. Czyre Örsébeté 62<7. /. — 1548. Thurzó Annáé 64(7. /. — 154Í). Poten-
tia Blagyay M. özvegye 64(7.7. — 1550. Balassa Magdolnáé 68<í./. —1550. Korláthkövy 
Örsébeté lúd. I. •— 1552. Thurzó Anna, Bátori Andrásné 88(7. I. — 1553. Lykerka Joan-
na 104r/. /. —1555. Szentpétery Borbála, Zayné Mid. I.— 1555. Ugyan az 114<7. /.— 
1558. Pekry Anna, Losonczi István özvegye 142(7. /. — 1559. Bárdy Ilona 7. MENE
DÉK. — 1559. Szelestey Bennülné /. MENEDÉK. — 1560. Marinit Klára I64<7. /. — 
1569. Zaraszil Jánosné 204(7. /. — 1573. Ország Borbála 231<7. /. — 1592. Csutor Kata 
328(7. 1. 

BABONA , lásd a XLId. lapon: TARTALOM IRAT • . • 
BÍRÓI ITÉÉET, lásd: VÁRMEGYEI TISZTSÉG. 
EGYEZÉS, OSZTÁLY, SZERZÉS, MENEDÉK, GAZDASÁGI JEGYZET. 1510? 1510. 

faluk adója 8(7. /. — 1510. Emlékjegyzet osztályról 9(7. /. — 1515. Ferus Ágoston, bor
kimérésről 12(7. I. — 1515. Fancsikai Nagy János, bor kimérésről 13(7. /. — 1516. Házé
pítési költségek 14(7. /. — 1518 —1524. Drágffy János tárnok egyezik 16<7. /. —1520. 
Dra'gffy János 9 for. vészen kulcson 29(7. I. — 1523. Kesserű Mihál püspök1) megbékél 
bugával 17(7. /. — 1529. Ráskai Mihál, Sigmond, István szerzése 22(7. / — 1531. Dobó 
Ferencz szerzése 27d. 1. — 1539. Károly Lőrincz menedéke 21<7. /. — 1553 Makay Pé
ter menedéke 103(7. /. —1553. Garay Mátyásé 105<7. — 1554. Kovarcz Lőrincz száma-
dásal07(7. I. — 1555. Egyeztetés 115(7. /.— 1.359. Bárdy Ilona, Karancsy Gábor özvegyé
nek menedéke 155 lap.—1559. Szelestey Rernáltné és Szalay Benedekné menedéke 156 l. 

ELEGY TÁRGYÚAK. 1500 — 1505, Fohász a' kereszthez 7(7. 7.— 1508, Atyai keservszó 
8(7. 7.—1525—1530. Désy nemzetség ivadékiról jegyzet 42(7. I.— 1557 Vas István kas
sai városfél Kassához 124. I. — 1559. Királyi biztosok bizonyítványa 156(7. /. — 1560, 
Petnehá/.iak hatalmaskodása 168<7. I. — 1565. Haszna Péter, udvarhelye eladását vall
ja 185(/. /. — 1568. Urszékéie hivó 202<7. /. — 1570. B. Zay Péter jegyzései Atyja halá-

II F,' Kcsser.inek, Gihárt, Cliybarth, C/iybal, Gybtírd melléknevére nézve toldékul jegyzem 
meg, hogy : (Vihart helység Abnnjbau Hernád folyó mellett van, 's így a' 384d. lapi kerdésein-
re magam felelek. Tétováiévá Görögnek helysoraiban nem találása tett, de beszéd közben hall
ván későbben, meglelem Fényes Ilid. kötete 44(1. lapján, meg majd a' Görög által kiadott Aba-
uj vmegye földképén a' gönczi járásban, hol, Hernád partján a* szem Nagy Kintjis-re is esik 
7. legelői e kötélben Ilid. lap. Illy pótlásra, ha kell, mindig kész leszek. 
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Iáról 220rf. /. — 1571. Névtelen tudósítása névtelenhez 224./. — 1574. Perbe idézet 244d. 
/. — 1576*. Dryk Gábor Sopron városához 281(7. /. 

KHDÉLYI FEJEDELEMTŐL, VAJDÁTÓL. 1556. Sándor, moldvai vajda1) Kornishoz 273 
/. — 1578. Báthori Kristóf fejedelem Hagymási Miklóshoz 255d. /. 

ERNESZT KIR. HERCZEGHEZ ÍROTTAK. 1577 Lévai hadnagyok Erneszt főherczegnek 
24Gd /. — 1577. Musztaffa pasa 247d —248d /. 2). 

ESKÜSZABVÁNY, HATÓSÁGOKNÁL 'S TESTÜLETEKNÉL. 1551 Kassa városa jegyző
jének esküje Ilid./.— 1557. Kassa külvárosa birájáé 136.1. — Kassai magyar ezéheké 137-
/.— Kassai polgáré 137. /. —1561. Nagymihályi Sándoré 171./. — 1575. Farkas Ferenc/, 
esküje 's esküvőtársaié 280./. '). 

FALUSI RENDELKEZÉS , lásd : KIR. 'S M V Á R O S I . . . . 
FFLELKEZÉS TÖRVÉNY E L Ő T T , lásd : ÜGYVÉDIEK. 
FŐISPÁNTÓL hivatalosak , lásd : ORSZÁGBÍRÓ . . . . 
FŐURAK, NEMESSÉG KÖZLEKEDÉSE HÁZIAKBAN. 1510. Szalkay László kamarais

pán Bánffy Ferenczhez 9d. /. —1511 ? Mikó Bálás, Nagymihályi Jánoshoz. lOd. /. —1512. 
Drágffy János, Károly Istvánhoz, 42d. / .— 1527. Korponai Szabó János levele 20d./. 
1531? Witéz Miklós, a' nszombati biróhoz. 28d. /. — 1547. Paksy Jób , bátyjához, 
63d. /.—1550. Lossonczi István, Zay Ferenczhez 74*/. /. •— Sárossy János, Lőkös Far
kasnak 77d. I. —1552, Dessewffy János, Könnendy Gáspárhoz 89d. /. —1552. Illyés-
házy Tamás , Nszoinbat bírájához 93d. /. — 1552, Bárson Bálás ugyan ahhoz 94 — 
96d. / .— 1557, Dobó István, Pongrác/, Jánoshoz I35d. /. — 1558, Paksy János, 
Zay Ferenczhez 145d. /. — 1567. Spáczai Márton a' ns/.ombati birónak 201 d. /. — 
1569. Dobó István, Zay Ferenczhez 20Sd. /. — 1570. Zrini György, Magóchy Gáspár
hoz 278d. /. — 1571. Balassa András, Szepes vmegyéhez 227d. /. — 1573. C/.obor Im
re Nszombathoz 232d. /. — 1578. Balog Gergely Nszombathoz 290d. 1. — 1587. Illyés-
házy Istv. 322d. /. — 1588. Tótprónay M., Zay Péterhez 324d. /. — 1590. Derslíy Fe-
rencz báró Sopron városához 327d. /. — 1592. Illyésházy István Nszombathoz 265d. /. 
— 1593. Marczaltövy György, Szelestey Ádámhoz 267d. / .— 1593. Illyésházy István 
Nszombathoz 329d. /. — 1595. Káldy Péter, Sopron' polgármesteréhez 332d. /. 

GAZDASÁGI JEGYZET , lásd : EGYEZÉS. 
GYÓGYSZEREK. 1416 előtti, mell baja ellen U lapon.— 1531 — 1542. többféle baj ellen 

46d lap. 
HADIREND INTÉZKEDÉSEI. 1530—1539 Krusyth János kapitány 27d./.— 1540. Bornem

isza vicekapitány 36d. /.— 1544 Bnrbél Lőrincz, Kassa főbirájához 53. /.— l544Hópénz 
kérés 54d. /. — 1544. Ugyan az 55d. /. — 1545ből ax 59d. I. — 1546ból «' 60d. /.— 1550. 
Krussith J. várkapitány 70. /. — 1550, Mesznyánszky 71d. I. — 1552. Kisfaludy Bene-

1) E'Sándor, mint havasalföldi vajda' levelét 1572l>ííl Bátori István erdélyi fejedelemhez a' Híd. 
kütet mutatja. 

2) E* Musztaffa budai pasától Erneszt fííherczeghez 1577—1578ból a' Ilid. kötetben 7 diirab levél 
áll. Ugyan ott Erneszt fűlierczeghez 1577b3l a' lévai lovag és gyalog hadnagyoktól, ei;y : "s is
mét ahhoz 1577bíl Martonosi Ispán Istvántól mint Dunán inneni alkapitánytól, egy. 

3) Nyitra vármegyei főispán' esküszabványa 1588ból , a' Ilid. kötetben találtató. 
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dek 273. / . —1557. Kálnásy kapitány 123</. /. — Zoltay Istv. egri kapitány 139. /. — 
1558. Lévai hadnagyok 146. /. — 155S. Tclekesy kapitány 148 / 1558. Bebek György 
mint kapitány 149. /.—1559. Tclekesy, 150. /. — 1559. Telekesy 154. I.1)— 1559. Bor
nemisza kapitány 159. / .— 1562. Zay Ferenc/, főkapitány 172. /. — 1562. Zay Ferenc/. 
I73d. /. — 1558—1563. Perneszy Farkas, babócsai kapitány 178. /. — Magóchy Gásp. 
egri főkapitány 182. /. — 1566. Haditörvényszék ítélete Vékey Ferencztől'stb. 196./.— 
1568. Török Ferencz Dunán inneni kapitány, Sopron városához 277. /. 

INGÓK ÖSSZEÍRÁSA, lásd: EGYEZÉS. 
IKTATÁSI (ÉS TÖKV. MEGINTÉSRŐL) TUDÓSÍTMÁNY. 1557. Melyth Ferenc/, és Já

nos részére, Izabella királyné alái'rásával 128rf. /. — 1570. Jószágba vivő 's iktató ne
mesek neve 219. /. — 1573ból «' 238rf. lapon. — 1582ből «' 298rf. /. — 1583ból a' 303./. 

ITÉLŐMESTER, Balos Gergely, de csak saját dolgában. /. FŐURAK. 
JÁNOS SIGMOND VÁLASZTOTT KIRÁLY 1564b. Balassa Melchiorhoz I81rf. lap. 
KÁPTALAN 'S KONVENT ELŐTTIEK, ÉS AZOK ÁLTALIAK. 1555, Bebek Ferencz 

felelete 118r/. /. — 1561 «' 17()rf. lapon, — 1572 Csere bevallása Csornán 231rf. /. — 1579. 
Pap Imre a' po/.soni káptalanbeli György pap és Mátyás pap előtt, 1. a' XLd. lapon 
lévő VÉGRENDELKEZFT czimü rovatnál. —1585 Jászai konventbeli előtt 307 és 320/ . 

KERESKEDŐK, lásd: MAGYAR KERESK 
KERESZTSÉGRE HÍVÓK., lásd: MENYEKZÓRE HIVŐK. 
KIRÁLYI C VNCELLÁRIÁBŐL LÉVŐK. 1342—1382. Iső Lajos idejebeli eskü 336. /. 

1446. Hunyadi esküje 354 /. —1527. Tizedszedők esküje 19 /. — 1527. Hódalateskü Iső 
Ferdinándhoz 19 lap. 

KIRÁLYHOZ FOLYAMODÁSOK, LEVELEK. 1558. Székel Antal, Iső Ferdinándhoz 
144rf /. — 1572 Mus/.taffa pasáé Iső Miksához 228</. /. —1577—1578 Ugyan azé Iső Ru
dolfhoz 249 és 253d lap. 

KIRÁLYI S NÁDORI HELYTARTÓTÓL, hivatalosan. 1578 Czobor Imre nádori hely
tartó Nszombathoz 257d l. — 157S Ugyan attól, 2ő8d l.—1599 Kutassy János kir. hely
tartó Nszombathoz 272d. I. 

KIRÁLYI KAMARÁTÓL, 'S AHHOZ, 1552 — 1553. Kassa' magyar polgárai a' szepesi 
v. posoni kamarához (vagy a' m. k. udv. cancellariához ?) 98d. /. — J578. Tar István 
a' szepesi kamarához 258. /.— 1588. Nagyvad J. jelentése, ahhoz 263. /. —1588. A' sze
pesi kamara' tanácsosai, annak elnökéhez 265. /.—1589. A' szepesi kamara, Pongrácz 
Déneshez 325. /. — 1599, Ugyan a z , Nyáry Pálhoz 269. /. — Ugyan az , ahhoz 269. /. 
— 1599. Ugyan az , megint Nyáryhoz 271. /. — 1599. A' szepesi kamara, Kassa váro
sához 271. /. 

KIRÁLYI BIZTOS , lásd: ZÁSZLÓS UR • • • • 
KIR. S MVÁROSI, FALUSI RENDELKEZÉS, LEVELEZET. 1403. Sajószpéterieké 1. 

/ .— 1546. Nagytúr mezővárosa, földesurához 6ld. I. —1550. Vecse birája esküttei, 
Nszombafnak 72d. I. — 1552. Kalmár Kelemen, miskolczi főbíró, Kassához 90rf. /. — 
1557. Aszaló birája Kassáéhoz 134./. — 1558. Gombos Pál Miskolc/, birája, Kassához 
138</. /. —1558. Vér Miklós sárospataki főbiró 147(1. I. — 1559. Eger birája Kassához 
160. /. — 1560. Vinnai biró bizonyítványa 162. /. — 1567. Győr városa Nagys/.ombat-

1) Telekesy' tübb levelét lásd a' IHd. kötetben, ugy Zayét. 
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hoz 198d. /. — 1571. Nagyszombat városa házat vesz jegyzőjének. 222d. /. — 1574. 
Nszombat' három nemzetbeli hatvanosainak rendeletei 238rf. /. — 1583—159!) kö/.ütti, 
Budai Birák, Nszombatba Ötves Imrének 33l<Z. / . ' ) 

KIBÁLY v. OKSZÁGNAGY ZÁSZLÓALJ ABELI SZOLGÁK azaz: vitézlő katonáktól. 
1537, Gáspár és Miklós Szentpétery' szolgái, Nszombathoz 30(1. I. —• 1556, Tarnóczy 
András szolgáinak kötelezvénye ÍVJd.l. — 1557. Báthori György' udvarnokai, Szoros-
lai Benedek hitének megszabadulása dolgában 122íí /. 

KOMÁROM VÁROSA JEGYZŐKÖNYVE, lásd: MISKOLCZ • . . • 
KÖLTSÖN-ÓTALMI SZÖVETKEZET. 1539.-) Majlát és Balassa erdélyi vajdák, 'sKen-

dy tárnok 32Í/. /. — 1540. Majlát, Balassa, Kendi, Kornis, Andrássy, Geréb, Sándor, 
Kachayay, Lázár, Nyujtódi 37tf. I. 

KÖVETJELENTÉSEK. 1557. Gazdag Bálás és Török Imre, Ns/omhathoz l30tf. / .— Tö
rök Imre Nszombat bírájához 132Í/. / 1558. Bebner Péter Kassához 14l</. /.—15ó9(/. 
Vendéghy Benedek és Bozinkay Máté, Kassához 161. 1. 3). 

MAGYAR KERESKEDŐK. 1550. Kádas Illyés 77<7. /. - Mezen Férentfz 1. 2. a 163— 
164</. lapon.4). 

MENEDÉK, lásd: EGYEZÉS . . . . 

MENYEGZŐBE, KERESZTSKGRE, TEMETÉSRE IIIVÓK. 1553 Szőlűssy Jánosé, nie-
nyegszőre 102. /. — 1563. Mikulich Márké, menyegz. 178. /. — 1567. Zrini Ilonáé te 
metésrc 200. /. — 1574. Peréin Istvántól keresztelésre 240. /. — 1575. Dobó Annáé , 
temetésre 245. /. — 1577. Bornemisza Jánosról menyegzőre 283r7. /. — 1578. Melyth 
Páltól menyegzőre 252. /. — 1582. Kalmár Jánosé, menyegzőre 300(7. /. — 1585. Hyi-
nik Brigidáé, menyegzőre 307í7. I. 

MEZŐVÁROSOKTÓL, lásd: KIR. 'S MVÁROSI • « . • 
M1SKOLCZ, KOMÁROM JEGYZŐKÖNYVÉLNEK KEZDETE. 1569. Miskolczé 205rf. / 

— 1587. Komáromé 260J. /. 
NA DÓRI HELYTARTÓ lásd: KIRÁLYI 'S NÁDORI . . . • 
NÁSZBUHÁK 'S INGÓK ÖSSZEIBÁSA. 1539. Paksy Katáé 34rf. /. —1549. Csuzy Mag 

dolnáé 65. /. — 1551. Ugray Istváné 83(7. L — 1552. Báthori Farkas és felesége marhái 
S7Í7. /. — Büky Mihályé 170. / 1558. Csapy Eufrosina nászi uhája 148d. /. — 1567. 
Kornis Dóráé 198. /. —1570. Alaghy Györgyné marhái 220 /. 

1) Liszka, Tolna, Dcbreczen, Czegléd, Rima-Szombat, Vcrcbcly' levelei a' Ilid. kötetbea. 
2) Hibásan nyomatott a' 32d. lapra Szent Tamás Apostol napján; kell vala: csthyn = estin. 

estén, estéjén. Az évsorban álló Tartalomsor XXIld. lapján pedig, hol, „csthyn" szerint c' 
szövetkezet kelését December 20dikára tettem, e' szavaknál „mar. . . eaedetinek" lolék sajtó
botlást e' helyett: már, eredetinek. 

3) Nszombat városa országgyűlési követeinek Posonból 1598b. irt két jelentését 1. a.K Ilid. kötetb. 
1) Földessy István és Bornemisza Jósa m. kereskedők adóslevelei 1575 és I576ÜÓ1 a' Ilid. kötetbi'ii 

fordulnak elé. Úgy Cserniczky Illyésé , Komoróczy Jánosé'stb. 1564b. 



XLl 
NEMESSÉG KÖZLEKEDÉSE, lásd: FŐURAK . . . . 
NÉMET VEZÉRTŐL *S OLLYANHOZ, 1571 Gróf Salm Eckius, Melyth Ferenczhez 

225r7. /. — 1574. Musztaffa pasa Trautsonhoz 241 /. — 1578 «' 256<7. /. *). 
ORSZÁGBÍRÓTÓL, FŐISPÁNTÓL, hivatalosan 's elegyesen. 1554 Báthori András ország-

biró, kir. kapitányokhoz ílOd. I. —1558, DrugethFerencz ungi főispán, Pongrácz János
hoz 140'/. /. — 1561. Ugyan az , ahhoz 172'/. /. —1562. Vranchich Antal Kassától üve
gest kér, I. a* XXXIXd. lapon; VÁROSOKHOZ FOLYAMODÁS czimü rovatnál.— 
1567. Drugeth Ferencz 276d. I. — 1582. Choron János Sopron vm. főispán, Sopronhoz 
2Wd. I. 

ORSZÁG GYŰLÉSÉRE, VÁRMEGYÉÉRE, székezésre 's TÁBORBA HÍVÓ. 1557.Poson 
vmegye alispánaa'szolgabíróhoz 136*/./. — 1567. Sopron vm. gyűlésére 282'/. / .—1578. 
Erdélyi országgyűlésre hivó Bátori Kristóftól 255rf. /. — 1578. Osthffy Jakab Sopron 
vm. alispán, Sopron Tarosához , táborba kelésre 291'/. /. — 1582. Sopron vm. szolga
bíró, Tinegye gyűlésre Sopron városát 300*/. /. — 1591.Patthy Gergely Sopron vm. al
ispán, katona hópénzt sürget Sopron' polgármest. 328rf. /. —1593. Káldy Péter alispán , 
Sopronhoz. 331'/. /. — 1596. Szalay Gábor alispán, Sopronhoz 333<f. /. 

ORSZÁGNAGY ZÁSZLÓALJABELI SZOLGÁK, lásd: KIRÁLY T. . . . 
OSZTÁLY, lásd: EGYEZÉS. 
PÜSPÖKTŐL LÉVŐK, lásd: APÁT. 
REFORMÁTIÓT VALLOTT PAPOK, MINT BIZONYSÁGOK. 1528. Sztropkay János 

pazdicsi prédikátor 21'/. lap.. 1. [a' XLd. lapon lévő ZÁLOGLEVELEK czimü rovat
ban.— 1571 Albert, rajkai, 226 /. —1583. Tolnai Vincze sajószentpéteri prédikátor 303'/. 
lap., 1. a' XLd. lapon: VÉGRENDET-KEZET, czimü rovatnál: Mihály János. 

SZERZÉS, lásd: EGYEZÉS. 
SZOLGABIRÓTÓL, lásd: ALISPÁN és ELEGY TÁRGYÚAK. 
TARTALOMIRVT LATIN OKLEVELEKEN, BABONA. 1494—1500, lásd a' 40'/. lapon. 

— 1529—1541, «' 44—i6d. /. 
TÁBORBA IIIVÓ, lásd: ORSZÁG GYŰLÉSÉRE. 
TÁRNOKTÓL, lásd: EGYEZÉS. 
TÖRÖK FŐTISZTSÉGTŐL , lásd : ZULTÁN . . . . 
TÖRVÉNYES MEGINTÉSRŐL, lásd: IKTATÁS. 
TEMETÉSRE HIVÓ, lásd: MENYEGZŐRE, KERESZTSÉGRE. • • 
UDVARI CANCELLARIAI TITKÁRTÓL, lásd: ZÁSZLÓS UR . . . . 
UDVARBIRÓI ELJÁRÁS, lásd: VÁRNAGYI . . . . 
ÜGYVÉDIEK 'S FELELKEZÉS TÖRVÉNY ELŐTT. 1517, PásztorGyörgynéé lód. /.— 

1599, Kassa és Alaghy János közötti perben 151. /. —1577, a 284rf. lapon. 1578 Usaly 
László, Jákófy Katához 286. /. —1578. Felelgetés hatalmaskodási perben 286rf. /. —1578. 
Usaly László 292 /. 

ZÁLOGLEVELEK. 1 152, Belkeny Péteré 359rf. /. —1515. Gochyt Jánosé llrf. lapon. — 1516. 
Nagymihályi Dénesé Ud. /.—1529. Pazdicsié 21rf. / . — 1544? Sory Pálé 56<7. /. —1545. 

1) A' Ilid. kötetben gr. Sülni Kek levele Nszomnathoz I573ból áll. 
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Zay Ferencz, zsidónak ád zálogot bld.l.—1551. Jósa Benedek leköti jószágát 82rU.— 
1560. Prinyi Péter leköti városát Szikszót 166. I. 

ZÁSZLÓSÚR, KIR. BIZTOS, UDVARI CANCELLABUI TITKÁBTÓL. 1518-1524 
és 1520 Drágffy János, lásd : EGYEZÉS. 1552. Pethő János kir. pohárnok 's biztos Nagy
szombathoz 91</. l.~ 1590, Veranlius Faustus, Sopron városához 326rf. /. 

ZULTÁNTÓL, TÖRÖK FŐTISZTSÉGTŐL. 155!), Húszain bég körlevele 158rf. /. —1565. 
Memhet thyhaya Nszombathoz 186 l. — 1567. Heszon pasa Zay Ferenczhez 200. / .— 
1568, Mahmud bég, Zayhoz 203d. /. — 1571. Mahmud bég, Serényi Mihály kapitány
hoz 22ld. I. — 1572 a' 228rf. lapon. — 1574. Musztaffa pasa Trautson Jánosnak 241. /. 
1577. Mahmud bég körparancsa 251rf. /. — 1578. Musztaffa pasa Saraaria Ferdinándnak 
256. /. — 1566. Zuleman zuhan Debreczen biráihoz 274. I, 

VALLOMÁSOK. 1538—1541. a' 48<í. lapon.— 1568. Baksai Anna vallomása 202. /.—1584. 
Basóék részére 304. /. —1585.Magóchyék 'stb részére 307. /. —1583 Dobó Ferencz ré
szére 320. /. 

VAJDÁTÓL, lásd : ERDÉLYI FEJEDELEMTŐL . . . . 
VÁRMEGYE GYŰLÉSRE HIVŐ, lásd: ORSZÁG GYŰLÉSRE • . . 
VÁRNAGYI, UDVÁRBÍRÓI ELJÁRÁS. 1543. Muthnoky Mihál, Nszombathoz 53rf. I. — 

1551. Szentiváni Nagy László, Nagyszombat birájsíhoz 81tf. /. — 1557. Kozmay, Bara
nyai, Mester, Kassa' főbirájához 133. /. — 1559. Csoltay Pál a' garadnai, forrai biró-
hoz. 158—159rf. I. — 1594. Tompa László, Sopron' polgármesteréhez 332</. /. 

VÁROSOKHOZ FOLYAMODÁS, 1553 Lykerka Joanna Kassa bíráját kéri egy vég vászna 
fejéritetésére 104d. /. —1555. Apponyi István, Nagyszombattól bakót kérlllrf./ .—1555. 
Perén Ferencz Kassán szegődött kályha iránt li6d. I. — 1562 Vranchich Antal Kassá, 
tói üveo-est kér. 174. /. — 1565. Kapi Miklós Kassától bakót kér 183. /. —1565. Keczer 
Ferencz ugyan azt 184rf. /. — 1578 , /. 290. — 1593. Maróthi Mihály Sopron városától 
gerendel fát kér 330rf. /. 

VÁRMEGYEI TISZTSÉG ELŐTTIEK 'S BIBÓI ÍTÉLET. 1555. Felfogott bíróságé l\2d. 
I _ 1560. Főispáni ítélet 167</. /.—1563 Fogott biráké 177. /. — 1566. Büntető törvényszéké 
188rf. /. —1566. Per leszállítás 194rf. /.— 1571. Végezés Vas vmegye alispána 'stb. előtt 
223rf. /. 1592. ítélet, házasság törésben 266. /.—1578 Fogott személyek Ítélete 286(/. 
/. 1578. Hatalmaskodás! per 293rf. /. 

VÁRMEGYÉTŐL. 1563. Sopron vmegye Sopron városához 176. /. 
VÉGRENDELKEZET. 1594. Kis Ferenczé 66<f. /. —1551. Ugray István gyámokat vall 81rf. 

/. — 1552. Paliczki Rachelé 93rf. /. — 1570. Horváth Ferencz egri kapitányé 2lO<7. /. — 
1570. Dersenyi Busintáé 2l7rf. I. — 1571. Búrja Farkasé 225<í. /. — 1573. Sághy Imréé 
234rf. /• — 1579. Pap Imre 297rf. / 1583. Mihály Jánosé 301d. I. 

VERSEK. 1489—1493. Siralomének Both J. veszedelmén 39rf. /. — 1490. Emlékdal Mátyás 
k. halálára, 5<7. /. — 1490 körüli. Sz. László királyhoz, úd. L— 1529. Sz. Miklós pá
pa dicsérete, 23<í. / .—1551. Jeruzsálem pusztulata, 85rf. I. 
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VEGYES TÁRGYÚ R E G I MAGYAR I R A T O K , 
H A T U I J »Y . A' T Ö B B I , I (. I V H M K . o r r E R E D E T I E U R O L . 

1542-1382. 
I f LAJOS IDEJEBELI, KIRÁLYBÍRÓI VAGY RENDŐRI ESKÜ. 

Nem eredetijéről vétethetvén le , ide nem tétethetik, hanem látható e' kötetben a' 
„MAGVARÁZATOK És JEGYZETEK" között, 336dik lapon. 

140 3. 
SAJÓ SZENTPÉTERIEK VÉGEZÉSE, BORAIK KIÁRÜLÁSA FELŐL. 

Eredetije Sajó Szentpéter városáé Borsod vmegyében. Perben forogván, ismeretes lett 
ügyvédek 's a' kir. udvar (curia) birái előtt is. Megérté ezt Jászay Pál , Iev. tag 's mind 
hasonmássát vévé részének, mind az egészet lemásolá 1837. L. hasonmássát a' MAGYARÁ
ZATOK és JEGYZ. között, 's Jászainak ott erről értekezését is. 

My Gergeí Deák fw byro, Efkwttek es minden tanaezok polgárok, es 

lakofy Saio zentpeternek. Aggtuk emlékezetre bog my eg arant való cl 

végezett tanaezbol mind ez egez Warofnak lakof^nak, mind kazdagoknak 

cs mind fzegenicknek eg arant való vegezefeböl, illien vegezefeket auag 

rendelefeketh zcrzettwnk auag zcrzettwnk, Mell' vegezefelcre az my közön-

feges es egg arant walo akaratunkat es cngedclmcflegvvnket ayanliwk es 

aggiuk mind feienkent, Mind az my eletvvnknek iob molgiaerth , es mind 

az my hatarunkban leyendö bornak bewfegeyerth ky ez my warafonknak 

földen teré, es mcl'ucl az kegies teremtő Iften minket meg látogatott. Hog 

foha í . fenky my közAvlönk fem penig idegen ember auag vvydekj, idegen 

földön termet auag widekj bort az my warofonkra be ne hozhafíbn my kö-

zinkben hog elle vcfle, illien bwntetes alat az kyt mayd meg ielentönk. 

Hog ha penig történnek bog walakj ez my wegezefwnknek ellene vak merő 

keppen idegen bort bozandana be, kyt az w pinceieben vetne waras hyre-

nelkwi, es meg talalhattiiík, mindiaraft ky wonatiűk, es az waras közepeth 

az fcneketli ky vagattiuk cs az bort az földiíel meg emeztettiwk. Ha penig az 

waros hyrenelkvvl efféle bort valaky itt ky antland, mas borát annak ollian 
VEGYES R. M. IRKT0K. 1 
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araniűt es arwywt amminemwaz wideky volt, ky vonatunk es az feneket 

ky vagatua az földre ontattiuk. Es hog ha az ky árult bornak kiuclette teb 

bora nem leyend áznak az arat igaz beczwlet zerét es annak az embernek 

hyty zerét meg ertűé, mind az warafnak adni tartozjk, Ennek felette meg 

barom gyrat kellien az b}'ronak adnj az ky akkor byrü (így) leyend az waros va-

laztafa fzerét, minden engedelemnelkwl, Es eztendönek elöttő bort ne le-

2-dík lap. gien zabád anílnj.- | Efzt is akariíík, bog ha valakj my' közzwlönk, vyde-

kj bort kerefkedefnek okaiért tetoua hord, falurul falura cs varofrííl varof-

ra, es eftwe kefön iíít aziíal az boriíal az w hazahoz, Ebed korig az borwal 

mas nap az varofbol ky menűcn el aggia, ha penig reguel iw haza vvele eft-

we}rg ky mennien vele, de itt ben eg zekerrvvl maira auag pinceiében ne 

vetheífe efféle bort. Ezt is hozza tcfzwk hog haas') az wydeky bort valahol az 

falukon auag varafokon ez my varofonkj gialant es neiíe alatt valakj el adand, 

es ez dolog byzonnial rea bj'zonytathatik, tehát az meg mondott karban tug-

gia hog efyk, es eztendönek fordulafanak elöttő nierefegre bort fohoiía fe 

wyheffen, fem penig itth ne arulhaffon. Akariuk eztes vgian azon meg mon

dott bwntetes alatt bog fem tyzed fem kylenced bort fenky meg ne végien, 

hané czak az ky az önnön borából vag tyzedre vag kylencedre illenek, az 

tyzedles es kj'lencedles előtt, ha penig kwlömben czelekczik az meg mon

dott bwntetesuel terhelteffek. Ennek felette miért bog az Zeremy es So

mogy borok mindeivwt keduefek, my fem akariwk meg alaz^'tanj. Akariuk 

azért hog valaky my közzwlönk az meg mondatott Zeremy auag Somogy bo

rokot vehet valahol, tehát bátran be veffe pinceieben, es tarcza kj's afzon 

napiayg mell nap be telliefeduen, ky kezdheffe de fellieb Iczeyet ne kezd-

heffe neg pénznél. Es mind Zent Marton napig arulhafsa, mel Napig ha el 
1) l£' dőlt z betű ki vau törülve az eredetiben. 
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nem fogiand, tchat harmad napig az vtan kV aggia auag magának tarcza ital

ra. Az arulas ideien penig az meg mondott borokot egieb földön termet bor-

ital ne zaporythaffa, es kyezen altalaggal elTcle bornak maradékát it cl ne 

adhaiTa, de az önnön pinceieben veffe kV menue az varofbol, auag ha ezt 

né miueli fyzeflen Az ky penig vak meröfegböl effélét fokáig czclekezik az 

felwl meg mondott byrfaggal terhelteffek. | 

Hog ha penig valaky ez meg mondott Zeremy es Somogj borokat auag ön- 2~dl 

nön italaűal auag valakyt vele tyztelííen meg hyweyt auag meg bont, tehát, 

egieb fele boriial meg ne töltheífe hane ifmeg azon feleuel. Efféle borokot 

penig haza zwkfcgere zabád légien mindennek altalagokual vennj es zerzenj. 

Ezt is hozza aggiuk hog az my borainknak sem korezomara kezdetnek fem 

penig tele bornak iczeiet senky fellieb ne kezdheffe Neg pénznél. Ezt is akar-

iuk hog fenky az w korezoma boraynak az arat fellieb ne vyheffe hané am-

mint elöfzör kezdi anllnj. Es hog fenky fem íert fem bort ne ar . . . . hane 

peczetes iczeuel es pintűel. Hozza tewen eztes hog valamclí fellcr íny közöttönk 

bort akar ky aruln5;, barom garafsal tartozzék az az moftany hat penzwel az 

eghaznak eppwlefere. Ezt my közöttönk eg arant való akaratból valliuk es 

byzonytvvk ez leííel által hog valakj my közzwlönk ez zerzefeket meg nem 

allia, tehát az meg mondott bwntetcs ala vetteffek, es hog ha ez byrfag mi

att meg bozzonkodua, valakyt közzwlönk vag byrankot, wag efkwttinket 

vag valameí tanacbeli embert es kőzfeg közzwl valót, kwffebfeges auag boz-

zw bezeduel illetend érette, es ezt io byzonfagokiíal rea rakhattiak, tehát 

az bwntetcs felett az fw byronak három gyraiíal tartozzék. Ez my wegeze-

fönknek emlekezetj/re es eröffegere, attuk vgmond ez my lewelönket egez 

warof akarattiabol az my Nag Peczetwnkwel meg eröffeVtwen . 1403. 

1* 
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11. ORVOSI RENDELMÉNY MELL' BAJA ELLEN. 
Eredetije Nagy Gábor királyi táblai hites ügyvédnél, Pesten. Arról irta le Döbren-

tei G. 1837. Egyébiránt kiadta már birtokosa 1835b. a' Tudom. Gyűjt. VIII. kötete 33— 
34d. lapján. A' dőlt betűkkel lévők csak mai magyarázatok. 
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dragonom 

kechgchete, 

diufmok 

fenywmok 

Ifop 

obruta 

(olv. gyömbér, fahaj v. héj.) 

qlibet 1 lő < nehezek, 

(olv. nehezék.) 

(olv. kecsketej.) 

qvo i loth. {diósmák v. mag?) 

(fenyőmag. ) 

(fz* »/>.) 

(x*á//ya.) 

qjt maniplu, vnu. 

clujáhaia J C/%-*\*4> 4****~$j 
Item ade ad h ficő iüj et mel qvtum suliiéit et cum vino coqvat vsqu ad 9Íuiuacon 

ttie ptis et calide lábat bonu haufrum fero et mane p octo dies tnc purcabit fibi pectö. 
Ez ide, csak a' magyar szavakért vétetett. 

1446. 
HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓI ESKÜJE. 

Ennek sem kerülvén elé még eredetije, itt ezen eredetiekről levettek sorában nem 
állhat, mostanig. De látható e' kötetben, a' „MAGVARÁZATOK ÉS JEGYZETEK" között. 

1486. 
ALBERT, SZ. BENEDEKES APÁT' LEVÉLKÉJE V. LEVELÉNEK TÖREDÉKE, 

TIHANYBÓL, TEST VÉRÉHEZ K . . . BÁLINT DEÁKHOZ, MÁRAMAROSBA. 
Eredetije ki tudja? hol lappang. Azért ezt i s , elékerűlhetéseíg, a* „MAGYARÁZATOK 

ÉS JEGYZETEK" mutatják. 
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149 0. 
EMLÉKDAL MÁTYÁS KIRÁLY HALÁLÁRA. m . 

Kredetije, e' könyv táblája és czi'mlapja közé köttetett levelén: Medilationes Jüan-

trit de Turrecremata, 'stb. Romé, (ty. cccc. rcvüj. i.. MAGYARÁZATOK KS JEGYZETÜK. 

Nehay walo j ;o mathyas kyral 

fok or3agokath the burai £ 

nagy dicheretw Akoron valaly 

cllenfegednek ellenné állal 

Hatalmafíagodath yelenthed 

bechnek hog warofath the meg venned -
E 

Ekés fereged oth felethed 
kJ 

kyraly 3eked benne helheztheted • 

Ncmetli or3agotb amykorth kewanyad * 
-is 

3ent koronához \vala3thad 'i" 

ces nagh fok re3re haíTbgatad 

magyary wraknak tyj twl mynd el ojtad 

Akoron the lel oly igen drága 

theged kewanya che praga 

meg herwadoz oth 3ep zeld aga 

nem kelemethcs nekj wiraga 

Terekechtwl ncrel ayandokokath "§. g 

ne pii3tythanad or3agokath £ •I 

ne kerengethned balfayokath ti g 

ne fenegedned w cha3arokath *> js 

-

íl 

O 

Igekezte Mala fok ó ságokra , 

ees nag hathalmas warofogra 

file:///vala3thad
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az vizén Alo welencere 

ees benne walo beleli olafokra g. 8 § 
cn? 

Magyar orjagnak fenes thykere laga-*' U.1-5 S/« : ^ 

ees rethenetes baynaka .̂ 1 S ° » 
? O r* te a 

numuroltaknak kees haylaka (olv. kie$**) ^ i. 2 °.§ g" 
nagh ekeffegnek ees the wala oka őt ~: p ^ ^ 

Nagh ekeífege thy3teffegcnnek a g o* ír g 
CB ^ < • «•? S 

nagh batorfaga félelmek nek £ ' j= w 5 
* . * 05 Cl. ^ *— 

otalmazoya Magár népeknek « *- jl^ w* : 

rettenetes lel az lengelevkneA-
S-e.' 3-
C4 t ^ , 

Kyralok kezeth lel the hatalmas 5' p- §" 2 
ees nagh igéknek dyadalmas (olv. ügyeinek) 

néped kezeth nagy byzodalmas 

legh wnftcnnel mar migodalmas 

*\l 
a 

1 4 9 0 körüli. 
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ HIT LATIN HYMXUS' TQRE01ÍKFORDÍTÁSA. 

Eredetije, ugyan ezen könyv: Mcditutiones Joannis de Turrecremata, czinilapja és 
f.íbliíja közti levelén, L. MAGYARÁZATOK és JKGYZETKK, 1490nél. 

Az első levél első lajijiín álló deák sorzatokból, mellyek a' hymntisnak Sz.Lászlóhoz 
íratását mutatják, ezek kivehetőbbek: 1. . alue Benigne /?ex Ladislae. . .preclara fide cum 
tu . . . . fidus Idue3 légy k c g e l m e s 3. . . . regia proles regum . . . genilö tuus rex 
pius bela. 1. Tu nobis natus polonico regno celilus datus . . . noniié dielus Ladislaus. 5. 
Tu cum esses tener etate edux.it llex Bela e Panonia, 'sth. A' másad lapon van : 

Te thataroknak wag meg tereyc (olv. töróje) 

magokath zagatad az hawas 

the poganoknak wag rétben ctyk 

therekek mondotak féld felclmeneí 

the ky "vvagdalad Az ercthnekeketh 

http://edux.it
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el zagatad myd ky gomlalad (olv. mind) 

nem wolth ydedben gonozol thewe (olv. tevő) 

merth cAak hyred . . 

mydenek rethektek. 

Mert ygazfagnak walal byroya 

az zep zyzegnek walal koronaya 

the tyzthafagnak tyzta othalma 

irgalinaflagnak theles kewethtye 
'S alul ezt vele az iró: Si non scripsi bene tu corrige sapienter finis. 

1504. n ^ irzh, 
BEZERÉDY GYÖRGY LEVELE. 

Költ Hegykőn Sopron vmegyében. 
Reá akadott Szalay Ágoston, magy. kir. udv. cancellariai fizetéses practicans. Van 

és megjelen az ő gyűjteményében. Ezen Bezerédy György elesett Mohácsnál 1526b. Ott 
maradtak a' már férjfi korú Bezerédyek valamennyien irá hozzám kérdéseimre Bezerédy 
György k. udv. tanácsos, a' dunántúli kir- tábla elnöke. Döbrentei G. 

i " • 

1500 ÉS 1505 
KÖZÖTTI ? 

FOHÁSZ A' KERESZTHEZ. 
Kiirta Döbrentei G. Paksy nemzetséghez tartozott jegyzőkönyvből, mellybe némelly 

emlékezetest, 's a' ház dolgait illetőt Paksy P á l , Lajos, Imre, János egymás utánra 
következetten , ira. Van az most a' Kaposmérei Mérey nemzetség levéltárában Pesten. 
A' l l d . lapon legalul áll ez : 

0 Dycheo kegelmes melthofagos kerejih ki menden fanal vagh nemeíb: 

the engem meg sege3 bog ne haliacb gono3 halállal. 
Ennek feletlc van lat inul: 0 crux condigna sug omnia ligna Benigna -f- tu me asi-

gna ne moriar inorte maligna. 
Látszik tehát, hogy e' latint valamellyik Paksy tette ki magyarul. 
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1506. 
V I PAKSY PÁL JEGYZETE. 

Az említett jegyzőkönyv 3dik lapján találtatik: 

It. In Anno Dni Mmo Quinmo Seüto: En ky wagyhoc . p. P. emlékezem hogh 

3enth marton napvan nyerthem meg . p. h. nag Buual nag Banathal, — 

a' mi ezután j ő , elázás miatt bizonytalan olvasatu. Egy későbbi másolat így teve: K y -

rem, myuel elyth emelekezem P . . . . th István meg ne fogagyon w neky. 

De ennek értelme nincs. Tisztán ennyi látszik: m e g ne fogagyon w n e k j . 

1508. 
II# ATYAI KESERVSZÓ. 

A' Paksyak jegyzőkönyve 49dik lapjáról, Döbrentei G. 1827. Az eredeti ott , így: 
It. In feria Quinta In festő Vrbani Papé In Aurora Anno Dni Mrao Quinmo octauo Criftofe-
rus filius . E . Pauly d Pakos natus e-jí, In cujus natiuitate gaudiü maxim fctm totaque 
Dies letabuntf pertranfyt It. In Anno Dni spdicto poft fe{iü Vrbani Papé feria fcda obyt 
Criftoferus filius . e . Pauly 8 Pakos: In eclefia Bte marié Vginis \ Bewlczke iac3t. 

Ho en 3erelmes en edews' fyam Pacy CrijVoff ymagha 
A* végszó' értelmét nem lehet kivenni. 

1 5 1 0 ? 
_ JEGYZÉK HÁROM FALU ADÓJA FELŐL. 

Paksy nemzetség jegyzőkönyvébe írva. Ott a' 17d. lapon. 

, , , nak Myndegy Módon walo Adoyok wagyon. 

ez három falunak It. . Adoyok ez, hogy ha zazon wolnanak egy wr re

zére sem adnak semyth thewbet hanem csak . 9». 1 Mynd feyenketh agyak 

ez ewtwen penzth egy wr rezére. 

1510. 
IX. FALU ADÓJA. 

Említett jegyzőkönyvben, a' 17d. lapon. Registrum fctum sup. Jobagóes E. Pauli de 
Pakos que in ——— sedm divisionem eíd successerunt Anno • 1 • 5—10. A' inclly kéz 
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ezt irá latinul; irta e* következőt is magyarul, 'a' 19d. lapon: Regestrü sup. taxa Jo-
bagiöes ad singlorü domorü vnus Anni In nevű helységben (így). 

It . . Wagyon e3thendc\yyglen Adoya ff CC Az en résemre 

it . . ocnt Gergh napba Agyak megh Az ff C 

it . . 3ent Marthon napb megh az ff ^ Ez Az Thwby 

Ha Mydcwn oda megywnk yol keel Tharthany, hogy ha le3en My vvel. 

13 10. 
EMLÉKJEGYZET OSZTÁLYRÓL. X. 

Be/rva Paksy nemzetség emli'tett jegyzőkönyvébe , a1 29d. lapon. 
It. In Anno Dni 1510 (:|. X - jo) enne e3thende\vben ho3thotham 

megh pa^y Janofal. en en ky wagyok pa£y pal en kezem yraffa ez Ámen. 

Az az: ban ennyi esztendőben osztoztam meg. 
* — 

1 5 10. 
SZ. ISIRE KIRÁLY NAPJÁN. 

SZALKAY LÁSZLÓ DEÁK ÉRDÉLNEK ÉS WSNAK KAMARAISPÁ- XI. 
NÁTÓL VÁLASZ, BÁiXFFY FERENCZHEZ, BUDÁRÓL. 

Eredetije, gróf Károlyiék levéltárában, Pesten. Arról vette le Döbrentei G. 1837-
Hasonniássával együtt pedig közié már Waltherr László nemzetségi levéltárnok', akadé
miai levelező tag' kiadása szerint Horvát István a' Tudom. Gyűjtemény 1835. Xld. kö
tetében, 33d. lap. 

Czi'mzete, kiviil- Ez Lewel adasseg Wythezlew . . . . lendew Banffy fereneznek 
dobó Wrainnak ees Barathoinnak. 

Ke3encthcvvm ees BaradíTagom wthan, En thy3thelendew wram, ees Bara-

thom, wewen az the kegielmed lewelcyth, az the kegielmed pana3ybol 

megh Erthctlicm az the . k . Bo3y\víFagath, ees nagh j'clees karaath, kyth* 

thwgva . k . hogy Igen bánok, ezzicl peníjg megys muthathom., hogy Bá

nom ees* Nem een akarathombol wagyon, Merth írtban) róla, deeshazy 

Ljlhwannak az my dolgofíbngnak . . . a Wyzaknara, hogy k y , yewyeen , 
VEGYES R. M. IRATOK. 2 
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ees ez . . k . lewth' dolgotli meg LafTa, Megh lathwan az Ba^ay Bcrnaldal, 

tlie. . k . mvnden kararowl ees, Bozywffagarowi., Elegeth thethefíen, Ba-

^ay Bernaldnak es ezen kcppen megh Irtham, Annak felethecn the . k . kcd-

weeth lelve, eez. Rcvvl megh efmeríj the - k , hogy nem, my akarathonkbou* 

wagyon, Merth Thwgya kegielmed, hogy En az wagyok, az kynek maga-

math monthanj, ees az my Neween magamath ayanlothom, Mert en the * 

k . barathya wagyok, Ez lewei. kewlth Budán 3enth Emi vhkyral napyan 

Anno donii 1 5 l ° ) , 
2a3lodeak 3alkay Erdeinek ees 

wfnak kamaralspannya. 
Jegi/zel. A' levél' fennmaradt pecsétén , liliom. 

1 5 11? 
VIZKKKKSZT UTÁN HARMAD vAÁllNAP. 

MYKÓ BÁLÁS LEVELE NAGYMIHÁLYI JÁNOSHOZ. 
Nagymihályi, Mikónak v. auóssa v. mostoha atyja volt. 

Eredetije a' gróf S/.táray levéltárban Kassán. Kiadta onnan Ertly János hites ügy
véd 's levéltárnok. Lemásolta Krieger János 1835. Összeolvasta Dóbrentei Gábor. 

C /. i 'mze t e k i vii 1. 
Egregio Dnio Joanni nag Myhaly Dnio ac Patri suo charissimo. 

Vitézlő nemes vram keg: jolgalatomat írom mynt byzot vramnak es attyam-

rtak, Touaba the keg: mynd a33oniommal es édes gierinekiduel egietemben 

egeisekteket kívánom hallanom en magam felel kedig az azt írhatom hog 

mynt ketten az ásson embernél igen betegefek vagiunk. Kérőm azért moftan 

keg: hozna be, auag kedig ha keg: be nem hoz hatnays en kertem Apafty 

Istnarit keg: byzna reaya eo en hozzam i utat na, akarnám azért hog amyg az 

vr lilén éltetne lenne nálam es előttem, mert az a$$Mty embernek vs mait 

kellene ha ith volna, énnekem vs kedig hog tudnám el hellyheztetny a my 

keues uagion, mas az hog 3ekólkedemys nála nekcl, mert címekéin ith fem-

my ieucdelmem nynehen ha kedig az edreg $ekrcnieket élnem hozhatnak, 
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tehát kctózek valamybe amy beune uagion es az eg Iádat ky'lgie el keg: 

byza keg: bátor apaffy iftuan vramra es megys keg: 3auat erre keg. vgian 
o o o 

igen kérem cörömest kedig es jiuem 3erent akarom vala ha eltembe keg: 
o o o o 

uel 3embe lehetek uala, mert igen beteges ember uagik. Touaba, ha keg: 

be nem fehctne keg. ha módot találna, bar chak a33onioinat ed keg: met 

eg kevés ideyg bochatna be keg: 3olhatnek vele egrel mafrol, az vr iften 

tarcha meg keg: nag sok ideig invnden iauayual, Datií ex apa nag falüa 

ttj Dnica Epiphaniae Ad 1 S \ ^A 

Myko Balas 

Touaba az mezes alat ualo Jo3agbol amy keues Jenedelmet ábrahám János 

ennekeom adót Ith nálam vagion kyt en meg adok mynden oraban vag 

keg: iie be auag a3oniomat bochattya keg: uag eg bxjzot emberedet, ky 

kezébe mondgia keg: hog ágiam, keg: azért ezt ne hyrdefsc, mert az Jo-

3ag nckelys lesen keg : 

1 5 1 5. 
PEBRL'ARIUS 14DIKKN. 

GOCIIYT JÁNOS XVI. FORINTÉRT EGY SOLTIZ HÁZHELET AD ZÁLOGRA xill . 
KENDY ISTWÁNNAK. 

Eredetije, Pinczcn Nógrád vmegyében Szentimrei Gochit Károlyi nemzetség levél
tárában. Lemásolta Jászay Pál 1836. Récsben, hová magával Szentimrei László mk. udv. 
cancellariai conceptualis practicans vitte. 

En gochyt Janof wallom ez en lewelemnek rendy 3erynt ef adom mynde-

neknek tnttara az kyknek yllik hogy énnekem adót kendy Iftwan az en 

3Ükfegemre tyzenhat foryntot tallért mel tyzenhat forxjntert attam neky 

zálogol zuha dolynaba farof warmegyebe lewen egy foltiz haz belemet 

foldewel retewel erdeywel ef egyéb hoza tartozowal akar my newel ne-

Avezteffek hogy mynd adigh byrya myg cn az fdldl meg mondót tyzen hat 
2* 
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foryntö neky meg adom Kynek byzonfagara attam pechíjetef lewclcmct ke

zem Irafaval meg erofytetctet. Dátum In pofsefyone 3ent Imre Die do-

minico carnis priui uite licet Decima quarta February Anno 1515. 

Idem Johannef Gochit 

mami ,}})iia 

15 15. 
XIV. FERUS ÁGOSTON HÁROM JEGYZÉKE BOR KIMÉRÉSRŐL. 

Eredetijük gróf Zichyék levéltárában, Palotán, Veszprim vmegyében. Kiadta onnan 
ezt 's a' többi ott lévő magyar iratokat gróf Zichy Miklós Dó'brentei Gábornak, 'a ez, 
lemásolta 1836. 

1. 

15 15 Janofly 3ucz Pál árult kondor ferench hozta bornak egyke 3yn bor 

volt benne -f~/il/Í/j defa egy Iczje az defa volt -f- Ichies Ichyejet árulta 

3» 8 Ment kj f +f 3> -ftMM 
adót be az arában "f -f-6 

Moft adót jt WÍ\ 

feruf ago^lon. 

2. 
1 5 1 5 

Janofiy 3uch Pal árulta fent Imreh bornak egyke 3ynt bor volt 9 defa, 

az z defa volt 18 Icxyes Iczyet árulta 8 Ment ky -f -\-iJA es $> -\-\\ 

eczyer adót be az arában -f 444/j e s 3> + 

Ma3or adót -f 9 es 3) 1 

Mynd megh fyzetet wol 

ferus agojlon. 

file://-/-iJA
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3. 
15 15 Janoffy 3ucz Pal árulta horuat Myhaltol vet bor felének egyike jyn 

bor volt tyz defa benne Iczje 444/j az foly az defa volt + 8 Iczyef Iczjet 

árulta 5) 8 Ment kj f -f-jií/j >̂ UhM 

Viragh 3eredan adót az arában be -f . 9 . 

2, adót énnekem -f M 

5 adót énnekem $ MA 3> U\M 

ferus agojlon. 

1 5 1 5 . 
FANCSIKAI NAGY JÁNOS KÉT JEGYZÉKE BOR KIMÉRÉSÉRŐL. 

Mindenikének eredetije gróf Zichyék levéltárában Palotán Veszprim vmegyében. *S 
mindenike külön szelet papiroson. Lemásolta Döbrentei Gábor 1836. 

1. 

1 5 1 5 Janofly 3ycz Pal ere egb kertj bort volt 3yn bor bene ~\-M 

defa ez defa volt -\-vA Iczief árulta 3) MÁ\ ment kj -f 8 mins ^ \HM 

3ent Myklos nap vtan való vafarnap adót f Í 3i ++r5 

az wtan Ifmet adót -fr M 3» +H M4 
Nagb Janof 
fanchjkaj. 

2. 
1 5 1 5 Janoffy 3ucz Pal Mafjk kert bort árult volt 3yn bor ben
ne -\-M defa Ichje az foly Iczjet árulta 3> pp\Á ment kj -f 8 mi-

»»f 3> 8 középben adót énnekem bort -f 8 

Nagh Janof 
fancbjkaj. 

E' pontozott he lyeke t , elkopás miatt nem lehet az eredetiben olvasni. 
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xvr. 

15 16. 
JEGYZET NAGYMIHÁLYI DÉNES ELZÁLOGÍTÁSAIRÓL. 

Eredetije, gróf Sztáray levéltárban Kassán. Kiadta onnan Ertly János hites ügyvéd 
's levéltárnok. Lemásolta Krieger János 1S35. Összeolvasta Döbrentei Gábor. 

Item haty Jobbyagyas helet adót nagmihaly Dynes Quarü Inlribus p i t i 

d é , cepke Demeter, fyket myhal es laflo molynyak, toty ucyaba Item. 

kety Pu-flat, az ígyen nagy kw hazynak ellenybe k'y annak előtte elj 

pnilulytyak wolt. Es egy kw hazzath melyhazyban lakotb* Palocbka 

neüo lakoch. ky mind nagmihalyba tartpzzp. Es meg Itb mint az odyuar 

dolga, mert annak elptte A\ állotta wolt az mint ezy lenel tartya de meg 

ne neüezzy myrt vettetyk woly zálogba. Ny'eggyed fely 3a/- forintba 

aryanyba az anyának claranak foof. . . fereneynek MarVafy fereneynek, 

Ejlywannanak Janofnak et . cetera. 1. 5. 16. Nyeguen hety cjlcndeybcn 

Jary ezy Imar moll. 
. . most, szavakat más kéz vetette oda, látszik, A' számok utáni: Negyvenhét 

később. 

X V I I . 

1 5 1 6 . 
HÁZÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK JEGYZÉKE. 

Eredetije, a' Paksy nemzetség említett jegyzőkönyve' 57d. lapján. A' ház épült 
nevű helységben. Lemásolta Döbrentei Gábor 1S37. 

em, Az kew wagonak Atham ff. u. 

Az hayoerth Atbam .ff. xx 

Az kewmyefnek Atham ff. u^v egy hordó Horth es egy 3alannath 

wctbem egy kemenche Me3eeth Manny palthwl ff. K\vi\ 

In festő Bt'e Margarithc virginis . . . . ez napon Avethethem 3amotb 

Az Balas Me-[lerhel bog)' mynth Atbam ymaran ew neky ' 1 • 5* 16. 

lt. Atbam jH-t> forynthoth 

Bortb Attbam y\M hordowal 
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3alonnatb atliain \\A 

Bwzatb atliam -ff/j fertállyal 

1517 . 
PA3TOH GEÓBGNpíEK MARGIT ASZOXNAK ES HEDEGES P.ETERNENAK xvin . 

FELE.LETY TERVEK JÁNOS ELLEN. í p . 
Eredetije sz. kir ns. Kassa városa levéltárában 979 szám alatt. Védelmezi magiít 

a' téhányi két asszony, boszorkánysággal vádollatása ellen, Kassa bírája és tanácsa 
előtt. Nem igaz mondja, bogy vizet zavart volna, \ aj csinálás végett. Találta ottan 
és lemásolta Döbrcntei Gábor 1835. 

Tií-3lölcrulö biro uram ef ncniöf tanach uraim minckönk ugi mint föl pö-

röfoknek tclihani Pafjtor görginenek margit Afs<wiinak ef hedegöf Petör-

ncnek Ana A]oninak feleletük ez ef canekokaert ci tál tuk urafagatok 

eleiben tönienirc tercek janoft ennek Imar moftan ngi mint Anno 151* 7* 

e3tendöbcn ualo 3ent görgi nap taiaban mulot barom e3tendeie bogi mar

git A3011Í jnet Az kafai malomból me gön uolt baza tcblianiban len cn bar-

tufncual de bartufne uijatert uolt ezokaert mert lepedőit felette uolt Az 

malomban ef mikoron margit A3011Í Az boftatt viginel menc tanulta elöl 

hedegöf Petörnet Anna Asont ef mont margit A3011 mit ui3e3 Anna Asoni 

mond ölagi rurot metéltem darabra el Adnia mond iífmct margit bad la-

fam mint metelöd mert en fobba nem metéltem Anna megmntatia Az tú

rót margitnak Imaran ennek utána ugi mint ket e$léndÖ el muluun Az 

mikoron ez dolog volt tériek Janof ment tebhanban ének i ef egi C3tendie 

ninltel ef Az tebbani birak ef elkötök elöt Igi 3olt janof bizoni kar tinek-

tök birak bogi meg nem tutjatok butotni pajtor göginct margitot ef Az 

bedegöf Petörnet Anat Az tebbaniakot mert en láttam bogi margit ef An

na keten tüzet raktanak Az lioilat uegin Az uiz mclet ot Az lionat tebba-

niban mének ef ö magok keten Az uizben Alotank margit ef Anna ef egi 
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mail uizel öntöztek uaiat moftanak az uizben maga fem margitnal fem 

Ananal uai fem uolt ef Az tériek Janof méltatlan 3anara Az tehhani efköt 

uraim margitot ef Anát meg Akarttak butotnia de ök uötek ez dolognak 

törueni sörint ualo meg latafat urafagotok eleiben mert Az ö ti*3tefcgököt 

Az raitok töt galazatert tériek Janofnak el nem egcdik ef Iia Az urafago

tok törueni mutatia mi mind keten margit ef Anna tériek Janofnak nel-

ueböz felelőnk 

Urafagotoktol törueniet uariuk mert meg bizonituk Az rátok töt 
galafakot Jámbor 3ömeliúkel. 

Jegyzet. Téhány, Kassához tartozó falu Sa'ros vmegyében ina'r. Ta'volsa'ga csak egy 
kis órányi. Az ut ki oda Kassáról most is malom mellett viszen, melly Hernád vizén 
közel a' városhoz van. Népe hajdan magyar volt, 's j á r t , mint majd reformatiót valló, 
a* kassai sz. egyházba. Nem kedvezés megszüntette azt 's lassanként cltótosodott a' falu; 
némelly lakosának csak neve maradott magyar. 1831b. a' cholerában holt volna ki a' 
legutolsó, ki még nem tuda tótul. így haliam ezeket. — 'S haliam Gömör megyéje köz
népének ma is azzal tartását, hogy: asszonyok vizet zavarnak akármelly forrásnál, *s a' 
leüllepcdés után vaj kerekedik elé. 

1 3 1 8 - 1 3 2 4 
KÖZÖTTI. 

xix. DRÁGFFY JÁNOS TÁRNOK, ÖZVEGYTARTÁS IRÁNT EGYEZIK, NÉHAI . . . . Y 
MÁTYÁS' MEGHAGYOTT FELESÉGÉVEL. 

Eredetije Nagy Gábor kir. táblai ügyvédnél, Pesten. Levette arról Döbrentei G. 1837. 
En ky wagyok Barbara A^on , y petber leyanya nyhay y 

Matbyas meg bagyoth felcfyge: The3ek ylyen wal la^h, es Adok menede-

ketb , En 3abad akaratbom 3erenth, ez nag-ffagos Dragffy Janofnak kyral-

nak Tbarnak meilerenek, hogy Engemetb megy Eiygvtheth mynden ygaf-

fagombwl ky Engem yletbetb wolna y matbyas yo3agabol, g ygy 

hogy Adoth nekem ba Egy nemes Ewlejih az boz batb baz yoba-

gyotb az hoz 3antbo fewldeth Retbetb cs erdewtb , bogy mygb az En 

wrftin ncwetb En wyfelnem Addyglan Ilyem myntb Enymeth, es ba 
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holtiiom Thevvrthynyek wagy fyrhez mének, thehath Ez nemes Ewlys 

kyben Az y mathyas lakoth, es az hath haz yobagy mynd az Zan-

tho fewldwel Rethwel es erdewel egyethembc, neky Tby3tan es Sábá

don megy 3aIyon mynden pernél k e w l , Thowaba Az En yedrwhamrwl 

es elegeth Thcwth, es Adok mcnedyketh neky wgy hogy az bely 

es balj Re3emeth megli Bochatha es ha nekem holthom Thewrthy-

nyek, es az y János Germekynek ky az En Germekemrhewl az 

fofy ajontwl wolna walo : thehath az . . . . y . . . . y re3em, mynden 

pernelkewl megy wy33a 3alyon az dragííy Janóira, Es az Ew Germeky-

re maradekyra, Es ezekbewl En myndeneknek Therheth reám we3em 

mynd leyanyometh es egyebeketh hogy az dragííy Janofon fenky ezek

bei ne kerefkethheíTenek, Az en j'gaiTagomerth merth Engemeth megh 

Élegytheth myndenekbewl. 

Dragffy János 

ma .jpa. 
Évszám nincs kitéve, 's hogy lett volna sem látható sehol. Azért vétethetik azonban 

1518—152") közöttinek, monda Nagy Gábor a' Tudom. Gyűjtemény 1835beli VHIdik 
kötete 3Sd. lapján, hol e* „vallás és menedék" lenyomtatva is a'll, mivel Dragffy Já
nos 1518b. lett tárnokmesterré *s volt 1525 - tig. Midőn 1837b. Április 23d. velem az ere
detit birtokosa legnagyobb készséggel közié, állítását 1525ről 1524re nyilatkoztatta, 
minthogy e' Dragffy János 15'25b. már temesi grófnak iratik. 

1525. 
KESSEREW MUTÁL BOSNYAI PÜSPÖK 'S TESTVÉRHÚGA KRISZTINA KÖZÖTT x x . 
BÉKELEVÉL, KILEíVCZ FŐÚR S TÖBB NEMES ELŐTT. OLVASTA WERBEW-

CZI HELYTARTÓ. 
Eredetijére akadott Paulányi József, mkir. udv. cancellariai concipista, 's közzé 

tette 1824ben Mart. 2d. a' Magyar Kurir mellett járt „ K e d v e s k e d ő ' " 18d. számában, 
mellynek akkor szerkesztője Igaz Sámuel volt. Becses gondu tisztelt megmentőjénél so
káig lévén még, lemásolta Bécsben Jászay Pál , saját gyűjteményébe, 's majd e' másola
tát a' magyar akadémia számára, nekem adta által lS34b. Az eredeti őriztetik most a' 

VEGYES R. M. IRATOK. 3 
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nemzeti múzeumban Pesten, hová többel együtt Ittebei Kiss Antal, kir. udvarnok, táb
labíró, N á d o r u n k ő cs. kir. FőherczegségéhezBécsben 1833b. Decemb. 9d. költ felaján
lása szerint, hazafiúlag nyújtotta. Hasonmássával együtt bocsátá onnan közre Horvát 
István a' Tudományos Gyűjt. 1836beli Xd. kötetében. Sajtó alá i t t , Jászayé ment. 

Forma verborum Heconciliacionis Keuerendi domini Michaelis KefTerew Epi Bozneíi. 
ac Generofe domine Criftine Sororis sue carnalis. In Nyarafapath coram Egregys Ste-
phano Werbewcz locumteneü ac Magro Nicolao de mylethyncz prothonotario perfonalis 
pricie Begie Maieftatis, necnó Michaele Kenderefy de Gyal Gregorio pefthyeny de mar
thonos regio confiliario Ladiflao was de Gyalw comite comitatus Zolnokexterioris. Jo-
hanne doczy de Zeg. Gregorio de mykola. petro de Ibran, Lazaro poka de Ifthwanhaza 
Jowachyn de ZenthleAvryncz ac múltig alys Nobilibus Secundo die fefti Bcati martini 
Epifcopi et confefToris Anno 1. 5. 2. 3. facte, et primo forma verborum domine Criftine. 

FORMA VERBORUM DOMINE CR1ST1NE. 

Jo Wram Ees io Bathyam, az Mynemew per, ees Indolath awagh zook 

My kewzewttewnk, Wronk ew fewlfege elewth woltanak, azokerth er-

them hogy The kegelmednek en reám nehezfege wagyon , Een az ínykép

pen Egycbekthwl erthethem wala, azkeppen kenyergewthcm wala Wronk-

nak ew felfegenek, hogh the kegyelmed felewl Een nekem therwenth 

thethethne, de mofthan Eerthem, hogh the keg>relmed en nekem kewthe-

les nem Wolth, mynth en elewmbe atthak wala, Azerth kérem kegyelme-

deth, mynth yo Wramath, Ees io Bathyamath, hogy énnekem meg Bo-

chaflad az myth ebbewl en Rcam nehezelthel, ees Laas engemeth Joze-

rethethwel Merth en mynden yomath The kegyclmedthewl warom mynth 

Jo Wramthol ees yo Bathyamthol. 

Lcta p Me Werbcwcziii Lociítencnt. 
FORMA VERBORUM DOMINI EPISCOPI. 

Jo hwgom Byzon\'aba, nem thwdom okath. Mverth en the neked wgh fo

gattam wolna, az mynth the elewdbe atthak wolth, Merth femmy zykfe-

gem rea nem wolth, hogh en the neked hythemre fogattam wolna, Azerth 

en ees kérlek thegedeth mynth yo azzonyomoth ees yo hwgomoth, hogh 
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ha my faradfagod ees kevvlfeged ez dolog miath wolt, en reám eretthe ne 

nehezei ? merth az myth en mywelthem az en Tln'zteflegem olthalmaban 

mywelthem, Innen thowa Ewremesth Lathlak mynth zerelmes athyamfy-

ath ees hwgomath. 

Id Werbewczy qui fuppra. In Teftimoniü pmiffor. m. p. 
Jegyzet. Kívül: Hungaricum M. reconciliatio inter kessereo Eppum Bosnensem et 

ejus sororem Xtinam kesseró. Alább ki vagyon vakarva, de még is olvasható ezen ide
gen kézzel telt jegyzés: haec propria Verböczii scriptura videtur. — Csak a' bizonyság-
ira's és helytartói Lee fa vagyon Werbőczy kezével. — Az oklevél' egész tartalma, XVI-
dik század ezen szakában közönségesen divatozó betűkkel, 's más kezével. 

Fenn említett békehely: Nyarafapath, sehol sem jő elé Görög helysoraiban, mint 
még ma is meglévő helység. Nyárs-Apáthi, pusztául igen, Pest vmegyének kecskeméti 
járásában. D. _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1327. 
ORSZÁGOS TIZED SZEDŐK ESKÜJE. 

Eredetije szabad kir. Kassa ns városa levéltárában, 1157 szám alatt. Lemásolta ott 
Krieger János, 1835. Összehasonlította Döbrentei G. Költ János király udv. cancellariá-
jából Dudán , b. Szaniszló püspök vértanú innepén. Onnan vitte Kassához, Szerdahelyi 
Ewz János királyi rovó, hogy a' város által segédül választott két beszedő, e' szerint 
mondja el hitét. 

Iften Engem vgh segellyen, BodogA33on, Il'thennek mynd3enthy, hogh Az 

moí'than meg 3er3eth dolgoth, Az thyzedeth Igazan be 3olgalthathom, Es 

Abban fenkynek nem kedwezek, lem wrnak, fem magamnak, fem Athyam-

fyanak, fem Barathomnak, hanem Igazan kV Adom, Es be 3olgaltha-

thom , El ncmTykozlom, fem magamnak nem \vc3em, Es a ky myth ad, 

Tythkon tarthom, Iften Engem wg segellyenn, 

1327. 
N P V EH B E B 5d. 

IIÓDOLATESKÜ I«« FERDINÁND PÁRTJÁRA. 
Eredetije a' pozsoni káptalannál az úgy nevezett „protocollum Farkassianum" 156d, 

lapján, CC alatt. Lemásolta Döbrentei Gábor 1S3G. Osszehasonl. Kaszay József, jegy-
3 * 
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ző. Elmondotta 1527ben 12 egyháznagy, 33 országnagy és főúr. 1528ban egy illyen, 's 
egy püspök; 1530b. egy főúr. Kiadta ugyan már Kováehich Márton, 1. Supplein. ad Ve-
stigia Comitior. Tom. III. Budae 1801 pag. 123. de az előttem volt eredetinek helyesírá
sához képest azon lenyomtatásba több hiba csúszott. Ezek itt kikerülvék. 

En n. Efkejem elew yJienre . az ew 3enth anyára mynd az 3entekre . 

hogh felfeges feyedelmnek ferdinandos wramnak . magyaror3agnak ea cheh-

or^agnak kyralyanak, a3 en kegyelmes vramnak, myndenek ellen. Veiéi

ben kedeek . az ew ellenfeghy es engedetleny ellen, atalanfogwa senkyt 

ki nem veven . hyw es engedelmes lesek, es a3 En Értelmem 3erent igaz 

es ha3nos tanachot adok mynd a3okroI Kvket ew fellegének mcltofagara 

ha3nara avag ártalmára efmerendewk lény Ew felfeget 3orgalmatoflbn es 

hy ven tudoffa te3em az Ew yavara telyes ereymvel gondolok, gono3dt El 

tawo3tatom. az ew fellegének tytok tanachat meg nem yelentem, y-(len 

Engemet ygh segelj'en es Ljlenek mynd 3enthy: 

1527. 
NOVEMBER 5-DIKKN. 

XXlll. KORPONAI SZABÓ JÁNOS LEVELE ZÓLYOMBÓL, NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ. 

Eredetije szabad kir. Nagyszombat ns városa levéltárában. Mássát vette Döbrentei 
Gábor 1836. 

Czimzete, kivid. Ez leuel adek az Nagy^ Sombati bjrónak énnekem lg bjzodalmas 
wrámk tulajdon kezjben. 

Solgalatomat ayanlom te kenek jo byro ez sb En kenek az Adom rutára 

hogi énnekem az feyrwary János adós II. 20 es ~ 2 x kotote magát hog 

az Zo lomj fokada lomra énnekem meg kwldj az Ilus foryntot ew az ew fa-

wat meg nem teleÍ3tcte es meg nem kwlte az en Pynzemet es ew kotote 

magát hogy ha az meg hagjot napon meg nem kwldj tahat ket anywal tar-

tozjk ennek Azerth en teknk: adom tutara hog énnekem fem yrt fem 

yzent ezen adofagom felöl, en kenek tutara adom hogj en walahol embert 
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kapok en tartom azt kcdmetek warafabol ez akara kenk tutara adnj Iften 

tar3a myg Dátum Zolomjno nouembrj 5 1 5 2 7 (?) L. Hasonmások összezete. 
Sabo János korponay 

152 8. 
MÁJUS IfiDIKÁN. 

PAZDICSI BÁLINT UJ ZÁLOGLEVELE. 
XXIV. 

Ugy látszik Pazdicson, Zemplin vmegye homonnai járásáb. 
Eredetije, gróf Sztáray levéltárban, Kassán. Találta ottan 's mássát vetette Krieger 

Jánossal, valamint ezt ósszehasonlítá Döbrentei Gábor 1835. Novemb. 

En Pa3diczi Balint Vallom Az Lcwelemnck rendiben bogi En vó'ttem Az En 

jo Akaró fsogor Afsonyomtul Hcnzelody Dorko Afsonytul nemcnemü fsükfse-

gemre Z5 Magiarj forintot Azon Emberemnek fsumajaru Az inelljct Attam Az 

Vitézlő fsomrakj Janofs Uramnak fsogoromnak Krafsnam Vaufs Pal Nevö 

Emberemre. Actum 1G. May Anno 1528. Ez Jámbor fzemeliek előtt Stropkay 

János előtt, Pa3diczi Pracdikator előtt, és Szomroky Menibárt előtt. 
jdem qnj fsnpra Pa3djczj Balint in.jpiia. 

1 5 5 9. 
SZENT LUKÁCS NAP UTÁN YAI.Ó VASÁRNAP. 

KÁROLY LŐRINCZ MENEDÉKET ÁD KÁROLY SIGMONDNAK. 
Karóiban Szatmár vmegye nyíri járásában. 

Eredetije Pesten a' Nagykárolyi Károlyi grófok levéltárában 'lf. 319 alatt. Döbrcntei 
Gábornak gróf Károlyi György ni. akadémiai igazgató 's tiszteleti tag úrhoz I838beli fo
lyamodására megnyílván e' levéltár, kikereste benne Waltherr László, nemzetségi levéltár
nok , 's m. akadémiai levelező tag. Lemásolta Kertészffy János. Ide nyomatását az ercde- -o 
ti szerint javította ki Waltherr László. Bizonyítja Döbrentei Gábor. 

En K a r o l y l c w r y n c h y , fogadokh hytemre Thy3tefTegcmre, hogy a3 < -
4 s c-mynemew io3agom énnekem wolna karóiba, 3aIogba Karoly Sydmonthnal, "§*•£: 
a, •—»•— 

a3rwl en ewneky menedéket adok hogy sóba a3t en ew tewle megh nem wal- .£ | * 

tom, banem meegb káptalanba wallom erewkewl, es en e3t senkynek nem 

mondom soha, e3 en pechetem allath, a hol en e3t walakynek mondanám, 

xxv. 

•o S 

11 



22 1 5 2 9. 

hy temen Thy3teffegemen maradyakh, c$ lewel kewlt K a r ó i b a jent lw-

cachy nap vtan walo wefíarnap ] . 5 . 3 . 9 ppria manw. 
Zöld viasz fölibe tétetett papirosra nyomatott idegen pecsét. Waltherr László. 
Jegyz. E' névben i t t : Karoly, nem Carolus van, hanem a' most karvaly-mik mon

dottmadár, melly Molnár Albertnél, iG41diki kiadásában, így ál l : Karoly, Nisus, uometi 
avis, alias, Karvoly. A' Károly grófok czimere i s , e' karol, karai, karval, karvaly 
madár. E' szó'ragasztása úgy lehete, mint: stem-ely, szemel; l&p-ály, lap«/; seveg-e'ly ; 
serege'/ 'stb. Karon tartatott a' madár 's lön: kav-uly , kar-ol. Szerkesztő. 

15 29. 
SZENT BERTALAN APOSTOl, NAPJÁN. 

SXyi. RASKAI MIHÁL, SIGMOXl), ISTVÁN SZERZÉSE, 
Pálckzon, Ung vmegye kaposi járásában, 

atyjukfijáról maradt jószágukra nézve, míg abban őket megegyenesítik. 
Eredetije, Zichy grófok levéltárában, Palota'n Veszprém vmegyében. Találta ottan 's 

lemásolta Döbrentei Gábor 1836. A' pontozott helyek elmállottak. 

Mi Rafkay mihal*): figmöd: es eJlvan: vgian azon 

Emlékezetre: hogy mi Nagiob, bekefleges meg vk aniak palo-

chy katalin akarat ben totónk ilien 

3erze,ji: hogy ez kezenf io3agot: ki . . . i . ran . . . . azmi atian-

íiatvl maradoth: bekefTegvel tartivk mig . . . megy 03tivk: kezptpnk: égik 

fem ve3en fem pézt fem kedegi . . . uhaiat el: ezkiveven azmit p3vcfegivel 

mint megi egenefplpnk: a3oniö akaratiabul: ezmeniegzpre lagijlrö 3erent tit 

kelien veni: anak kivple egiknckis fe penzer. fe marbaiat: el né ve3pk 03-

tan ezipvedp 3ent mibalnap vtan azon elfp vafarnap Rafkai figmöd ket atia-

fiat: vagi baratiat fogia mig aztpb atiafiakval ketpt: ha inegi egcnefythe-

nek benpk io; hané" hat iilen iga(Taga3crent: keztpnk megi 03ok: kinek mi 

ivt bene aval tprien: azfogot emberek fel ne ptheíTek e3erzejl: ha aztpbi né 

akarnay: ciak keteys veget tebeflen beiie: Eznek erpfTegere es megi alafara: 

fogaduk hptpnkre es tÍ3tcfíegpnkre hogi megi alivk: ez felpt megi irot 3er-

*) így leljük már 1211ből, Fejér, cod. dipl. T. III. Vol. I. pag. 110. „Mihal cnm 
filio suo MiAal, Vol. II. pag. 22S, quia locus est speciális quod vulgo dicitur Wduorhe/. Azon
ban, Vol. I. p. 156. áll: locus Farkasba lowhehy. Vala hat hajdanta hasonlóan szárazon 
e l l e z ő , 's lágyítva e l y l y e z ő vidék. Dunántúl ma is ellezés hangzik. Szerkesztő. 
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zaji ha meliek meg né alana iojagaig bele vejen: eznek erpflegere atuk eg-

mafnak pechetpnk alávaló 2evelet es kezpnk iraffat, ezlevel kelt Palochon 

3ent bertalan apoJlol Napian 1. 5 . 2* 9. 
P. H. P. H- Emerici) de chahol 

manv ,jp. 

micha . ! . . . rafka ^prg Stephanus de Rafka 
ina manu propria 

figifmünduf Sotch . . 

13 29. 
SZ. MIKLÓS PÁPA DICSÉRETE, TIZENEGYESEKBExN. XXVII. 

Eredetije, könyv levelei köztt, mellyben ezek vágynak nyomtatásban: De continen-
tia Sacerdotum 1510. De sacrainentis 1512. 'stb. E' könyv, a' gyöngyösi sz. ferenczeseké. 
Lema'solta Frankenburg Adolf 1837. Összehasonlította Döbrentei Gábor. 

LAVS SANCTI NIC0LA1 PONTIFICIS. l . 5 . 2 . 9. ENDECASILLABON. 
Ijcg mosth segethseg zenth miklos minekewnk, 
Kyk idnepe . . . es téged tiztelwnk, 
leg the zenth miklos tanolo iffvaknak 

ray zcgedelmewnk. 
A z k5;k tanofagra neuedbe adathnak, 
es tanofagoth nagyon gyakorlónak, 
bewnth te neuedbe el tauoztaflbnak. 

zent myklos pyfpek. 
Vy chuda tételei ziwletel ez világra-
the fyredcdbe fel alal lábadra, 
Zeredan pénteken the anj'ad emleycth 

echer. efmered. 
Seegcn embernek három zewz leanva 
kyketh akar vala gonoz bewre adnya, 
cw zpzcfcgek meg maradoth vala 

the kenchcd mija 
Scentelenek téged mirraba pyfpeke. 
yoleheth fokath the mondai ellene, 
az the hazadnak holoth the zcwlctel 

Lychia Neue. 
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A z the chuda tételed zenth myklos éneklem, 
merth the hozza . . vagyon byzodalmam nekem, 
hog az nag iftennek zenth malaztya mya, 

menyorzagoth vezem. 
Híagyon téged kyalthnak es téged tiztellnek. 
kijketk vizeknek habj'ay fenycgethnek. 
kyk Dragafagba hozzad ewewltenek. 

segethseg lezez nekyk 
Chak sydo adosagath nem akarya meg adnya. 
az kereztyen ember álnokfaga mya. 
the oltárod elewth meg efkewek ra}r'tha. 

hog neky meg atta 
Xevvre es meg ole ewteth ew zekére, 
hwalloth paIchyo}"abol ky omla ew pénze, 
kylemben ew penzeth fydo el nem vewe, 

ha nem fel tamaztad. 
Mme zegen emberth iften fel tamazta. 
azth az kegetlen fydo hog meg lata. 
legottan iftenhez ewes meg terth vala 

kereztelkedeth vala. 
Híyghatatlan ke^>en mas fydo tiztel vala. 
az te kepéd hazába kw falon tailya vala. 
mykoron megyén vala kalmár aroyaval. 

sokalomba 
Inneth ew hazából hog el megyén vala. 
mynden iozagath neked hag};a vala 
kémen fenyegetefth ha meg nem ewrizned 

raytath tezen vala 
ChAvdake^pen neky kcncheth ew hazából, 
tolwayok ragadozak ew fokadalombol. 
ha m^g ywtoth vala kepéd le ragada 

kewfal oldaláról. 
Oh mel kegetlenewl téged meg verth vala, 
nag veres rwhaval meg yelentel vala. 
tolwa3'ok morhayath hog ha meg nem vynnek 

ewk mynd el veznenek. 
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Ijas mel chwda ke,jpen latrok yedenek. 
Sydonak morhayath ewk es mind meg vywek. 
tolwayok bpnegbel legottan meg terének, 

es Jámbora lewnek. 
A z síjdo legottan kereztyenne lewtb vala. 
nekyk fegedelmel nagyal Iewtel vala. 
tegedeth kerewnk leg my fegedelmewnk 

mynden oraba. 
í m e mel igen téged tiztel vala. 
hetb eztcndcws germeknek az ew édes atya. 
kyth the zentb neuedbe eAV ayanloth vala, 

dyakíj thvvdomanra 
Papnak vj'zen 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, 
g}"orían ew fwtamek fenkyth nem lathata 

ky kpnergeth volna. 
]Uag h)'rtelenfegel éwrdeg ewth meg foyta. 
the zenth Mj'klos pyfpek fel tamaztottad vala. 
ennek vtanna germek zywe zerenth 

téged tiztelth vala. 
Téged eg nemes ember igen tiztel vala. 
ew neky magzatoth iftentol nertel vala. 
eg Aranyos poharth ew fyaval egb . . 

vinny akar vala 
Iriya az pohárba hog fya neky hozna, 
germek az tengerbe hamar vezetb vala 
meue templomothoz az germeknek atya 

pohart vitte vala 
F e l tamaztad fyath cbudalatos kc^pen. 
az ew atya haromzor oltarottol efven, 
the neked az germek mafodíjk poharwa.. 

tizteffegeth teAven. 
VKGYKS B. M. IRATOK. 
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Mm eg kazdag ember téged tiztel vala. 
hog te w nekxj fyath a t t a . . vala 
germek vezeth vala atya nem twgya vala, 

mely varasba volna 
Chak az germek akor ayanlatoth vala, 
idegen kyralna. • es adatotb vala , 
germek vochorayan poharath tartya vala. 

es igen fy'r vala 
Igen kérd}' kyral germek bog mith firna. 
germek kyraln. . nag fyrwan azth mongya. 
Atya zenth myklosnak rakó. . templomoth 

kynek ma vagyon napj'a. 
Sirafatol germeketb kyral vg onzolya. 
hog yaryon zent. . Mj'klos mith gondolz cw raya. 
it the lezez velem germek ragattatek 

fene zelnek mya 
Ez germeketb zentb myklos templomnál tette vala. 
kyt ew zent neuebe atya rakatoth vala, 
nag erembe akor germek attya lewth vala 

balath adotb vala. 
Segedclmeth tAvled zent mj'klos en vezek. 
mikor zent neuedbe il'tcnnek kenyergewk. 
akor zentb malazt}'at the nekem meg ii);eryed 

bog téged tiztellek 
Te zenth neuedbe pech}' ferencb zerzette vala 
kazary plébános bog mykoron volna 
János kyral volna kencbes yo budaba 

vigfagaba volna. 
Eztendeyeth mongya rövideden irya 
mind zentb octauaya hog mikoron volna 
ezer ewth zaz lnvzon kylench eztendebe irna 

yo kednebe volna. 
Jegyzés. Pechy Feiencs ]>lébános endecasillabont akam, 's lön verse, 11 , 12, 13 , 

14, szótagu. Latin eredetije, nielly 152lből, e' fordi'ta's előtt a'll illyen ezíinniel: An-
thoni Manicellj Weliterni hymus in diuü Nicolaü pont. igen i s , tizenegyes, sapphni. Pé-
chy nem érté e' szelíd versnem kellemes folyama't. Irá ő egyébiránt vertt minden sora'l 
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csak folytában. A' pontozott helyek, jelentik a' szónak elvágatását, melly az iratnak e' 
könyv mellé köttetésekor történt. — K a z á r , van Nógrád megye füleki járásában. 

1 5 5 0 i s 1 S 5 9 
KÖZÖTTI. 

KRUSYTH JÁNOS KIR. KAPITÁNY LEVELE NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ ÉS xxvm. 
ESEÜTT POLGÁRIHOZ, 

Korponáról Zólyom vmegyében. 
Eredetije, szabad királyi Nagyszombat ns városa levéltárában. Kijegyzette ott 

1836ban Döbrentei Gábor. Lemásolta 1837. Makláry Ferencz hites ügyvéd 's gróf Zay 
Károly cs. k. aranykulcsos titoknoka. 

Czímzete, kivid. Prudeii: et Circumsi>ét: Judici et Juratis C. in Tirnavia cxiften 
(fnis et Ainicis honoran. 

Ke3encthemcth es magam ajanlafath írom kegielmeteknek , minth Jo Vram-

nak. thowab keoniergeth énnekem ez Eotwes Jakap, miel hogj értette wo-

na, hogy ty kegielmetek rea haragwth vona, merth hogy enne Ideig ki-

wewl Jarth wona, azérth az e\v ith keffefe femj egieb nem leon, hanem 

ez hogy valamy kopiath hozzoth vala Ide keozwkbe, es amit el athatoth 

benne es mindenik az Vraimnak muJira feiebe vette el , es ezt kelleth meg 

varnj, azerth kegielmetek az en Baratfagomerth miwellie ez t , hogy valamy-

be meg ne karofethivk, merth ith es elég karth valloth, kith en tj kcgiel-

metektwl Jo newen vc3ek ijien tharthia meg. k . Jo egeffegben ex corpo-

ra 17. marci 153. . . Joannes krufyth Capitaneus regius. 
A' végén lévő 153 mutatja, e' levélnek 1530 és 1530 között valamellyik évben, 

költet. A' negyedik szám semmikéi) nem látszik. 

1551. 
SZENT BÁLINT NAIMAN. 

RUSZKAI DOBÓ FERENCZ SZERZÉSE ATYJAFIAIVAL, 
Szernyén, Bereg vmegyében. 

Eredetije Zichy grófok levéltárában. Mássát vette Döbrentei Gábor 1836. 

En dobó ferench Rvfkay adom emlekezetbre mynden 3 en 

palochy chatbarinaííonnak chaholy Imrének Rafkav myhalnak es Rafkay 
4* 
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ejlhwann hozam walo attyafywfagokerth hogh az en Igaffagom 

megh erthwen palochoth az cajielth es mynden hoza tartozowal egyetem

be az my az e\v refek énnekem per nelky'I megh erejletek, theíTek nekyek 

Hlyen walajih es serzeilh hogh aflbnS'omotth migh el bekewel tartom pa-

lochbely refeben az ky neky azoftafba jwthotth wolth, e$ az palochy e-flh-

wan haza helen barom hazatth cynaltatok neky egh Sywthew sobath odwa-

rath kertheth be rekeJlethcm, dubrokath megh bochatom mynden therwen-

kedew ember ellen en kewlcegemwel megh oltalmazom, es az s 

adoffagath en Ryam weffem az ewth 3az forintoth kyben Sennna Sólymos 

nála zálogba wolth, es mynden rendbely dolgokról menedeketh adok, es 

Semy Jofagotth jewendere thewlek nem perlek Sem az en cwcheym nem 

perlj'k, es mynden tehethfegemferenth melletek leffek a3 egyéb Jofagok el 

Igazytafaban es, thowaba dobó eilhwannak es domonkofnak terhyth Ryam 

wefem es ez felel megh Serzeth dolgokath az káptalanban vélek megwalla-

thom , ha kedegh en ewketh ezerth perlenem es wagh az en ewcheym ezen 

lewel ereyewel barom ezer forenton maragyak az terwenbe addegh be ne 

alhalTak mynd az en cwcheyimvel egyetembe nigh nem megh fize

tem az btjro refnelkyl, kyrcl attam ez en lewelemett kezem Iralawal es 

pechetennvel megh jechethcth, 3erenyen kewlth scntb balynth napyan 1531. 
Francifcus dobó de Rw3ka correcta et addita p me 

mann .jpria fran dobó }S dobó ma ^pria 
Jegyzés. íme külön magokra magyariíl szerződtek a' világiak, de a/.on bevallást, 

mellyet káptalannál akara tétetni Ruszkai Dobó Ferencz, az egyháziak, latinul adák ki. 
így divott a' nyelv, bizonyosan bajdanibb korban is családi kötésekben, hol pap nen> 
jőve közbe. — A' pontozott helyek, elkopvák. 

1 5 5 1 ? 
UR MF.NYnKMKNETE NAPJÁN. 

x x x . IVÁNKÁI WITÉZ MIKLÓS LEVELE SZABÓ PÉTER NAGYSZOMBATI BÍRÓHOZ. 
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Irmelbcn *) , azaz, mai Ürményben, Nyitra vm. nyitrai járásáb. 
Eredetije Nagyszombat ns városa levéltárában. Kijelelte ott 1836. Dóbrentei Gábor* 

Lemásolta Makláry Ferencz 1837. (L. Hasonmások ö'sszezete ' s : MAGYARÁZ, és JEGYZETEK.) 
Czi'mzete, kivid. Prudenti ac circüspéto viro Judici Petro Zabho a tyrnauya, döno 

nöis ^fidentissimo pateaf. (P. II.) 

Kesenetemnek Wtanná Solgalatomat es magam ayanlaftat írom ty k : towaba 

Irt wala en hozam scmetye 3erynt az kolűt gheorg, hogy ez el mwlt Ideben 

nemykoron wytek wot el az w 3olgay az en 3enamat az \v hyre nekyl, es mij 

helen e3t w megertete wot hogíj az w 3olgay azt cheleketek m):nden kéTedelem 

nekyl azon helen en hozam Jwt , wghyan akoron, es énnekem azt az kofot 

ghergy énnekem meg bhe3elete, hogy az w 3oIgay el wytek az en 3enamat, 

enghe Illet, ez Jambhor Wghyan akoron megh eleghvthet, ezt en walom Jam-

bhor 3emelek elet az Jambhor 3cnt elet Irmely ferenth elet es az Irmely byrak 

cleth, illies ghal elet, es 3»3 albert elet, es az Irmely oltár mejler elet az Janus 

paph elet, es az mayteny Jámbor polgár elet, az magarady bhalynt elet, rnyiid 

enny Jámbor 3emel elet walom azt en, hogy engemet megh eleghytet wghyan 

akoron, mykoron az tertent wot, entclem menth ember wot, wgh /an akoron. 

tártba megh az Lflen ty k : mynden Jawawal. Datu a Irmel in die afcenfio-

nis doiíi 1531. (?) Nicolaus Witez a Iwanka fal Wa v: d: In omnibg. — 
*) Ilmcr 'a Ilmur-ra, 1. Katona, Hist. metr. eccl. Coloc. P. I. p. 327—333. Fejér, cod. dipl. T. V. 

Vol. II. p, 279. „Joannes de Ilmur (alias llmer, Ürmény) praeposit. budensis . . . de terra sua 
Ilmur , terram duor. aratror. vendit cuidam Gallo filio Dereszlő de Vasad, (al. Vasard) pro qua-
tuor marcis argenti perpetuo possidendam Anno MCCLXXV. 'S Chron. Budense, ed. Podhracz-
ky p. 220—221. Ilmcrus , személynévül jő elé líd. Endrének 1221beli okiratai). Cod. dip. Tom. 
III. Vol. I. pag. 320, „libertinos contulit, quorum noniina sünt haec: Mata, Cseba, llmerus. 
Ugyan i(t, Ivánka is név: ltem Ivankae dedit vincam. Tom. IV. Vol. II. p. 363. pedig 1255b. An-
dreas , íilius Iuanka, Vol. III. p. 253." Johanes filius I van eh de villa Vasard. Ugyan e' helynév 
leszen, Ylmer, in parochia (comitatu) Nitriensi 1155ből. Tom. II. pag. 142. 

15 20. 
SZ. EZEKIEI. PRÓFÉTA NAPJÁN. 

ORÁGFFY JÁNOS TÁRNOKMESTER !) FORINTOT VÉSZEN KÖLCSÖN VÁRDAY XKXI. / _ i 
FERENCZ ERD"ÉLI PÜSPÖKTŐL. 

Erdődön, Szatmárban. 

nÍTj 
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Eredetijet Palotán Veszprím vmegyében a' vásonkői gróf Zichyek levéltára mutatja. 
Leié ott 's mássát vette Döbrentei Gábor 1836. Augusztus 12d. 

En Dragffj János tharndk meJier adom ez lewcleth emlekezethwl hogy 

wethcm kelczen ez nagyfagos warday ferencztwl erdely Pyfpek vramthwl ff 

vfá/pi forynthoth ees wethethem zalagon egy arankerejieth ky kewekwel 

gengekwel Igen kazdagh inig meg athhathom ez foma pynz ez lewel kelth 

erdewden 3enth ezechyelys ..pfetha napán 1520. 
Johannes Dragffy 

iiia .jpa. 
Jegyzetek. 1. Az egész, mind egy kéz irása, 's így Drágfly Jánosé magáé. 2. A' 

»>ff v H47) forynt" 29 forintra van téve a' gr. Zichy levéltár czúnsorában, ezen jegy: 
LP két tízesnek olvastatván. Nem készülhetett el ott helyben e' jegy' tökéletes hasonmása, 
kőre vésetés végett 's közre terjesztésül, de én inkább is nézem azt forínt-nak, ámbár igy 
kétszer jő e lé , előtte is utána is "» ̂ /f/j/j-nek, hanem ez, több illy régi iratban találtatik. 
Az iró elébb latinosan ejté, szám elejébe f-jét, azután magyar nyelv kivánttaként. Es ve
gyük csak fel: a' „zálogon vetett aranykereszt", bár „kövekkel gyöngyökkel igen gaz
dag" volt , kisebb lehetett, 's mint kicsiny 29 forint értékű akkor, alig, midőn Verbőczi 
tripartituma I. 133. szerint illy közbecsü állott 1514b. Veres Bálás 1565beli fordításaként: 
egy iobbagy ewlys kyben ember lakyk , egy" gyrara ky négy" foryntot tezen, bewchewlte-
tyk, Evvrewk bewcchyel kedeg, tyz gyrara . . . Egyház kynek ket tornya wagyö, de nem 
monostor módra fwndaltatoth. XXV. Gyr. Egyébiránt gyöngye válogathatá e' keresztecske 
becsét, 's érhetett volna 25 girányit i s , defoaz, hogy húsz' régi jegyei közül Jeghason-
lóbb volna -j-jhez e ' jegy: C C , hanem ez még nagyon elüt attól. 3. Csak inegreppenlem 
e' helyen, miként áll i t t : ez nagyfagos, ez foma pynz, későbbi az, pénzí helyett; napán 
szóban mint van kihagyva / , hogy effélékre olvasónk a' több iratban is figyelmét fordítsa. 
Bővebben Hlyekről hátul a' MAGYARÁZATOK 'S JEGYZETEK összehúzott példákban adnak vilá
gítást. 

1 5 5 7. 
SZENT BERTALAN BÖJTÉN. 

GÁSPÁR ÉS MIKLÓS, SZENTPÉTERYJÁNOS UR' SZOLGÁJI, NAGYSZOMBATHOZ. 
Jókő várából Nyitra vmegyében. 

Eredetije Nagyszombat levéltáráb. Kijelelte 1836. D. G. Lemásolta Makláry Ferencz. 
Cz/mzete, kivid: Egregijs Dominjs Judici et Juratis Civitatis Tyrnauiensis etc. dnu 

nostris honoran. (P. H.) 
3olgalatwkath mynth nemes wraykhnak, az k: leweletli my megh ertetvvk, 

kyth ty k. az my wrunknak kwldeth wolt, de amy wrunk moA hon 
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nynchen, de azt hihwk, hogy megh ma haza Jvv, azerth ha haza iw az k . 

lewelith megh latwan k . walojtys wzen ollvath, az mynewth k y w a n . k . 

ahol k . azt irya, hogy az Biro hazára menth wolnya az wram ifpanya, es 

az fogloth ky wetek wolnya az kalodabwl, bizon twgya . k . azt , hogy my 

azt nem crtetwk ennellwbe, hogy az haznja mentek wolnya, wgy minth 

wolnya haza, azt my hogy megh ertenk, hogy az k . iobagy az my wrunk 

iobagyath megh fogtyak wolnya Bwntelen, azonal torwenth hatwnk wala 

benne, hogy megh JataíTek, ha meltan foktak megh, az wagy nem, merth 

az my wrunk fem hagya, az my kegelmes wrunk iobagyath Bwntelen fen-

kynek nyomorgatny, azerth né kelleth wolnya az k : iobagynak panaí's-

kony, merth ha igaz k . azt nem kiwantya wolnya az torventh, azerth az 

my wrwnk torventh teteteth wolnya benne, mert nem akarya, hogy az 

my kegelmes wrunk w Jobagya üs, karba maryagyon, kegelmeteknekys 

nem akar wetny, fem az k : iobaginak, hanem myndekor io f3om3ed-

sagbal akar lakny, k . ahol k. aztys irya, hogy lowokoth wetek wolnj'a el az 

k . iobagynak , Byzon azt nem twgwk, megh ennél twbe fem halottwk, ha-

né az k . Iewelybe, 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, bogy megh mo^l-

ys fekíik, talán megh mcghys hal bele, egyebetbys Sokath myweltck az k . 

iobagy, az wram iobagin, kinek né" kelleth wolnya lenny, azerth Byzon az 

my wrunkhe wolnya az panafz, de nem az k . iobagye. ha kedu/k az wra 

iobagya lejen BA\ ncs hyfjwk, hogy az my wrunk megh Bwntetv, ha az my 

wrunk haza j w , ty k . ennelys iob walaf3toth );r AVzenÁ-'s, hogy kyn ty k . 

megh cleghethetyk, im my az lowon megh twdako3Wnk, hogy ha az wrunk 

ifpanya wete el , tahath ezenel meg adatwkh, L(len tartha megh k . mynth 
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nemes wraykoth. ez lewel kolth iokwben 3enth bertalan boytyn. 15 3 7. 

gaspar et nicolaus fervitores dny Johanis 3enpetery. 

1559. 
SZENT TAMÁS APOSTOL NAPJÁN. 

x x x i l l . MAJLÁT ISTVÁN, BALASSA IMRE ERDÉLI VAJDÁK, ÉS KENDY FERENCZ 
TÁRNOK SZÖVETSÉGE. 

Eredetije a' károlyfejérvári káptalannál. Buczy Emil kanonok 's levelező tagnak, 
kérésemre tett elintézéséből leírta 's hasonmássát is vette Horváth Lajos káptalani rcqui-
sitor. Kiküldötte Ruc/.y, 1837b. A' dőlt betűkkel lévő szavak kitörülvék az eredetiben 
's helyükbe az Íratott , mi itten szétszedve áll. E' szövetséget Verbőezi' személyes ke
resetére a' gyulafejérvári káptalan foglalta hiteles tanuiratába, eredetijéről, mellyet a' 
három szövetkező ellen tört cancellar, nyilván megkapott és eléadott. 

Nos Capitulum Ecclefie Albeö Tranífiluane Memorie commendamus tenoré presen-
tium isignificaü quibus expedit Vniuerfis Q Spectabilis et Magniíicus dominus Stepha-
nus de WerbewczSummus et Secretarius Regié Maieftatis Cancellarius noftram perfona-
liter veniens in prefentiam exhibuit nobis et prefentauit quafdam lríis Magnilicorum Ste-
phani Máylad az Emerici Balaffa pridem Wayuodarum Tranll'iluanch et Francisci de kend 
Magiftri Thauernicorum Regalium in papiro dupplici patenter editas Sigillisq et fubfcri-
pciöe raanuum ipsorum propriarum roboratas Super quadam mutua interfe facta coniura-
cione hangara lingua confectas. Petens nos debita cum inítantia vt nos tenores earundem 
lrárum ex quibus eiufcemodi coniuracionis feries pluribus innoteíceret Cum ille in fpe-
cie nequeant vbiq deferri, in tranlTumpto lrárum noftrarum Sigillogoq nfo Capitulari coiu-
munitaruin ei dare vellemus, Quarumquidem lrárum hungarico Ideomate ( vt prefertur) 
confcriptarum tenor verbális hoc modo fequitur. 

My Magiad Iftwan Balafly Imre Erdély Waydaak kendy ferencz Thaar-

nokmefter Az my hazaank Jawayerth ez Igyenes athyafiywfagos baratlifagra 

menthewnk egyenlew akarathwal a k a r a t t h a i , Elewser az thewrwenyek 

ees Regy 3okafíbk es az egee3 kewflegnek eskewffeeg Jawanak ellene hogh 

semmyth nem chelekedewnk de mynden koron es mynden módon cliak az 

kewzeAvnfeges Joth kereirewk Maffodjor hogh ha az feVedelemnek walamy 

Sercnchethlenfege awagh gono3a Therthenendyk kyth Iften el thawo3tafíbn 

My egyetembe es egh 3ywel, walakyth \vala3tand0nk \vala3ta1Tek Ees eggy-

kewnkes mafíynk lmenekeAvl ees akarathya nekwl nem 3a!! walamy Ser-

file:///vala3tand0nk
file:///vala3ta1Tek
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zefekre de walamy 3erzendew lesen egyenlewkeppen, es eghakarathwal 

mywelwnk myndeneketh azokba Hannad3or hogh eggynk azmafíynknak 

thy3teffegeth elewwyteleeth a wagh hajnaath myndenkor myndenykewnk-

nek az ew Rendehewz kcpesth Jgyekezyk Elew wynny es mynden módon 

a hol leheth Segeyt/egwel S e g e c h e g g e l ees Thanachwal kee3 le3en a 

mafiynknak Jawanak elew wytelcre, wgh hogh ha walamellynk thy3teeth 

le tenneye Thahath az Thewbby mynd az ew thy*3teketh akar my Nemewkh 

legyenek le theeáyk sem aatthya eggynk magath maftynk akarathya nekyl 

walamy thystbe Negycd3er hogh my kezzewlewnk eggykes walakynek az 

TheAvbby?nknek akaratiévá nekyl n e k e w l Barathya nem le3en Wgh hogh 

ha Tbcwrtennek hogh eggynknek walaky' Barathy'a lenne az Thewbbynknek 

kedyg nem awag kedyg chak eggynknek my kezzewlewnk az nem len

ne Barathya Thahath az akkyuek Baratlvya wolth azth awagh az Thewbynk-

nekes Barathfagara hozzya awagh Nylwan mynden Barathfag ellen ezen 

kywel walo Baratbvanak ellene mond ees my hozzyank raga3kodyk Ew-

tliewd3er ba walamellynknek my' kewzzewlewnk walamy keppen holta ther-

tenendyk Thahath az thewbbynk kyk , meg maradnak az megholth Arway-

nak mynden athyaffywy es Igaz oltalommal es fegeythjegicel f e g e c h e g g e l 

keez le3cn chclekedny ees mwthatny Embcrlegnek mynden Thy3tefíeges che-

lekcwdeeflyth. Thowabba ha Jobbagynk a wagh 3olgaynk a wagh atthyank-

flyay kezeth k e w z e w t h , Avaghmy Magonk kezeth k e w z e w t h walamy 

egyenetlenfeeg egy e n l e t h l e n f e g thewrtennek a wagh lattatnak az fogoth 

emberek által mynden halogatás nelkyk n e k e w l Igazan meg lattalTeck es 

el WegezteJTeek,. wegezethre semmynemw embernek egbmafth meg nem hag-

gyok nyomorytany mynden thehetfcgewnk zerenth mynd EletewnkMarhaank 

/o^/í/oyg-fottbayg. Ezthpedyk k e d y g meg 3eghetetlenwl fogadyok meg tar-

VEGYES K. M. IHATOK. 5 
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thanvaz my hythewnk thy3teffegwnkre mynd az my eletenhben e\eth e wnk-

b e , kynek Byzonfagara atthok eghmafnak ez my pechetewk, es kezewnk 

Irafa alath walo leweleth, kewlth Almafba Ezer Ewthjaaz harmyncz ky-

lencz e3thende\vben 3enth Thanias Apaftalnak Efthyn. Stephanus Maylad 

,jpria, Balaífi Imre manu fua kendy ferencz. 
Nos itaq preiniíTe peticioni memorati dnmini Cancellary tnnq iuftc et iuri confone 

inclinati tenores preinfertarum ]Farum Recognicionalium factum (ut premittifur) cuiuí'dam 
coniuracionis et mutue obligacionis in fe denofancium de verbo ad verbum sine dimi-
nucione et augmento aliquali Kadem hungara lingua qua scripte' erant Tranfl'ummi et 
tranllcribi Prefentibusq Írig no Ari 8 patentibus inferi facieri eidcm dominó Síephano de 
Werbewcz C'ancellario Regio fui iuris ad cautelam duximus concedeh Comuni iuí'ticia 
requirente Datü feria Quarta Proxima poft feftum Sacratilluuí Coporis Chriíti Anno 
eiufdem Millefimo Quingentefímo Quadrageíimo. 

. « 

1559. 
PAKSY KATA NÁSZRUHÁJA, 

XXXIV. Eredetije Zichy grófok levéltárában Palotán. Lemásolla Döbrentei Gábor 1836. 

Pakfy katha &5$onaya] mel marhat Attanak 1539 

Egh wereflf kamwka 3oknya mynd allya fely aranyas Barfonnyal wetteth 

Egh keek Tafota 3oknya allya fely wereff barfonyal vvetetth Egh 3ederyes 

granat 3oknya Allya fely wereff barfonyal wetett Egh teji 3ynew stamet 

3oknva Allyat 3ederyes kamvvkawal felyt 3ederycs barfonyal wettek Egh 

wereff scarlat 3oknya, allyat. felyt fekcthe Barfonyal wettek Egh feyer 

stannet 3oknya, allyath wereff kamwkaawal felyth wereff Barfonyal wet

tek Egh pwplykan 3yn karafva 3oknya Allyat wereflT Ackatcal fewlyt we

reff: kamwkawal wet . . Egh 3ederyes Aranyas kamwka 3oknya allyat fe-

IV't wereff: Aranyas kamwkawal wetettek Egh teji 3ynew tafota 3oknya 

Allyath felyt zewld barfonyal Egh 3eweke purpyan 3oknya Allyat felyt 

zewld atlachal Egh wyfelew wereff: purgamal gokny'a allya fely zewld 

Atlacfal vetett. Egh wonth Aranyas kentes ky ala meegh hewlget adok 
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Egh wcreff scarlat kentes Egh zewderyes granat kenthes Egh wereflT ka-

rafya kenthes Egh wereff wyfelew purgamal kewntes Egh werelT aranyas 

hewlg swba Egh wereff welenchey tafota swba pegweth hattal belleth Egh 

wereff pwrgannal wyfelew swba nywl maliul Belleth galléra pereme pegy-

wet hat Keth rwhanak walo kamwkath egyyk 3ederyes, mafyk wereff. 

Egh Rwhanak walo tarka Racz kamwka Keeth Rwhanak walo feel atlacz 

Eggyk 3ewld, mafj'k wereff Neegh rwhanak walo tafota Egyk arany zyn, 

mafyk teil zyn, az kettey tyndeklew Egh Rwhanak walo zewld Stanneth 

Egh Rwhanak walo wereflT Stanneth yfmeth Egh Rwhanak walo wereff 

stanneth Egh Rwhanak walo keek pwrgonnal Egh nagh Arany 3elew fe

dél kynek az wege kettewtt slogos, gyenges, az 3elc es Egh keepews fedél 

Egh Aranyas 3elew fedél yfmeth egh Aranyas 3elew fedél Egh fedél ky

nek az wege Aranyas az 3ele nem Három feyer fekothow ala walo fedél 

egyken arán hym wagyon az kettheyn selyem Hwzzonharom fyrfy we-

kon gyolch ymeg, az hw3anak mynd aranya hyme wagyon, az ketteyn tarka 

selyem párta wagyon, az harmadyk Para3t selyemmel kewtett. Hw3on egh 

fel ymegh wekon gyolch, Tyzen eggyen aranyas hym wagyon kettheyn elegy 

kefeny partha az tebby parasth Ezeknek tyzen hárma kebeles Hath keethews 

ymegh kyken mynd aranyas hym wagyon, kyn 3ewes, kyn kwffeny, Nee-

gye hymbe 3edett, kettey para3t Tyzen Ewth Abroz, háta gyolch az tebby 

Sahos Tyzen neegh lepedew, az nyolcza gyolch, az háta wekony wa3on 

Tyz gyolcz ke3kenew az háta gyolch, negye Sahos Ty*3 elewkewthe, az Ne

gyének Aranj'as feye, az tebby fekethe hymbe 3edett. Ewth wegh gyolch, 

kettey wekon gyolch, az barma gyapoth gyolch Keeth darab gyolch Eggyk 

gyapot, mafyk tro^pay Keeth Mayc3ot hozzwk aranyaffok Egh gyengyes 

Párta Egh Naaffa Tyzen eggh Arangerew Egh ketthews Aranyas kwpa 
5* 
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Egh ezew^l Selye Fohar Keth ezewJl kalan Tyz 3ewn)?egh Keeth Selyem 

Paplan egyk jederyes mafyk wereíT Keeth derekai Három feyal Keth 

wankos kynek Racz kamwka heya wagyon keth wankos kyknek zewld ta

fota heya wagyon Egh Rwhanak walo wereíT kam vvkath 

1540. 
nÖJTBKN ELSŐ VASÁRNAPON. 

XXXV. HEVESSI BORNEMISZA BENEDEK VICEKAPITÁNY LEVELE SZEPES VÁRME
GYÉHEZ. 

Sz. Markusfalváról Szepeshen. 
Eredetije ns Szepes vármegye levéltárában 69 szám alatt. Engel Sándor, e' tisztelt 

megyei táblabíró 's főjegyző olintéztéből kikereste Bárdossy Elek levéltárnok 1836. 
Mássát vette az eredetiről Budán 1S37 Döbrentei Gábor. 

Czimzeie, kiviil. Zepes warmegeben Wychce japánnak es nemes Wraynak, adassék 
eleuel i c Wraynak es baratbynak 

Ifpan Wranak es Nemes Wytezlew Zemeleknek, kezenetemeth maga 

Ayanlyafíath Mynth wraynak es barathynak, thy kegelmetek eth kenetem 

mynth wraymath hog' thy kegelmetek meg bochafTon , merth byíjon en-

magam menté wolna kegelmetekhez, de epén .k.mes, wra fercdy Chafpar 

Alya hywatoth ygen hertelen mynd engemeth es mynd lcwrynch wramath 

gewrgey leryncheth, ez hokaerth bee ne mchctcAvkh lemen fem lewrych 

wra 2c thowaba nemes wray , thy' kegelmeteknek kewldewttem efjen 

.k .m c s ,wra leueleth feredy Chafpareth khy Avronknak cwfelfegenek fhew 

Chapyéanya, Iatwan thy .k.tek ez lenelcth wyfíelcn .k.tok , gondoth Reya, 

ha Zewkfeg' lenne, thy .k. tek", nee Agyon okhoth femmywel, ic tho

waba nemes wray, halul ezth, gergey lewrynchnek wolna ncmynemw 

dolga, khyerth jdezthek wolna 3ekben Azferth thy .k.tek , mas wdewth 

Adhath nekhy mykhoron ef3en .k.mes, wra dolgában nem leljen, hyÍ3em 

hog' myndennek elég' teruenth Aly, thy kegelmetek nee Agyon olyan 
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teruenth Reya hon nem létében mynth enreya Af3en honnéletcmbcn, ezth 

,k.tek , neheznewcn newege merth byf3on nekbemjs nehéz hog' Az malom 

Af3en molnomath el pwjthythya, jilen tharcha fokh yowal .k.keth, kewlth 

f Markwsfaluan bewthben elfw wafíarnp0 enny eztendebe, 1540 

Wyche Chapytan Bornem y33a benedekh 
heuefly 

Zöld viaszos gyűrűpecséljén, szépen metszett kettős f ő , homorú sisakkal. Papirosá
nak beljegye, apostoli kettős kereszt. 

1340. 
KARÁCSON MÁSOD NAPJÁN. 

MAJLÁTH, BALASSA ERDÉLI VAJDÁK, KENDI TÁRNOK, KORMS, ANDRÁSSY, 
GERÉB, SÁNDOR, KACIIYAY, LÁZÁR, NYWTHODI SZÖVETKEZETE. 

Eredetije, a' károlyfejérvári káptalanban. Buczy Emil kanonok, lev. t a g , elinté
zéséből lemásolta Horváth Lajos ottani requisitor. Kezemhez küldötte Buczy, 1S37ben 
Januarius 17d. 

My Maylad Ifthwan , balafíy Imreh Erdély Waydaak Kendy fferenchy, 

Tharnok Mester, Kornya Myklos, Andrafíy Marthon, Péter Geréb, Sán

dor Myhal, Kachyay íferench, Lazar Imreh, Nywthodj Gergel, az my ha

zánk Jawayerth es Jgyones athyaffywfagos baratfagra menthewnk Egenlw 

akarattal elw3er az therwenyewnk es regy 3okaswnk es az egee3 kwfíyg-

nek kewffyg Jwanak ellene hogy semmyt nem chyelekedwnk, de myn-

denkoron, es mynden módon chyak az kewlíyges Jooth kercfswk, Maf-

fochor hogy ha az ffcyedelmnek valamy 3erenchyetlen sege gono3a thwr-

tennendyk, kyt Isten el tawoztafson, my egyetembe, es egy 3yvvel va-

lakyt valaftandwnk valaftaffegy, es eggykenkes Mafíynk hyre nelkwl es 

akarathya nelkwl nem 3al valamy 3erzeffekre, deli valamy 3erzendAV le-

3cn egenlw kyppen, es egy akarattal my wclwnk myndeneket azokba, 

harmad3or, hogy egynk az mafíynknak tyjte&ygyt ehv vytelyt awagy 
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basnat mindenkor myndenykewnknek az ew rendéhez kepewfth Jgyeke-

zyk elevv vynny, es mynden módon ahol leheth segytfygel es thanachyal 

ke3 le3en az maflynknak Jawanak elew vythelyre, vghy hogy ha vala-

mellywnk thy3tet le thennyee, thehath, az thewbby mynd az ew t i é 

teket akarmynemewk legyenek le thy3yk, sem aattlvya egyewnk magath 

maffynk akarathyanalkwl valamy th);3tbe, Negyed3er, hogy my kwzw-

Iunk eggynkes valak>;nek az thewbbynknek akarathyanalkwl barathya 

nem le3en, vgh hogy ha thertennek hogy eggynnek valaky barathya len

ne, az thebynknek pedyg nem, awagy pedyg eggynknek my kezelwnk 

az nem lenne barathya, thahat az a kynek barathya wolt az awagy az 

thwbbynknekes baratfagara hozza, awagy nylwan mynden baratfag ellen, 

ezewn kAvwl való barathyanak ellene mond, es my hozzánk rago3ko-

d y k , ewthewd3er ha valamellynknek my kewzwlewnk valamy kepén 

holta thertenendyk, thahath az thebynk kyk megy maradnak, az megy 

holt harwaknak mynden athyaflfywy es Igaz othalomal es segytfygel kez 

lezewn chyelekedny es mwtattny embersygnek mynden íhyztefsygesh 

chyelekedetyt. thowaba ha Jobagynk awagy 3olgaynk awagy athj'ank-

ffyay kezewt vagy my magonk kezewt valamy egenctlenscg tertennek 

awagy láttatnék, az fogoott emberek által minden halogatás nekewl Iga

zan megy lataflegy, es el wegeztelíek Végezetre Seminy nemw embernek 

eghmaíth megy ne hagywk nyomor3"tany mynden thehetsegwnk 3erynt 

Mynden elethwnk morhank ffotayk, ezt Pegyg megy 3eghetetlenwl fíb-

gagywk megy thartany az my hythwnk thy3tefs3;gwnkre, mynd az my 

elethwnk be, kynek byzonsagara attwk egv inasnak ez my pechvethvvnk 

es kezwnk Irafla alat való leweleth. Kewlt 3ent Pálon 

karachyon másod napyan ezer ewttli3az neghwen cztendewbcn. 
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1 4 8 9 - 1 4 9 5 körüli. 
SIRALOMÉNEK, BOTH JÁNOS VESZEDELMÉN, SZOLGÁJÁTÓL XXXVII 
Hármas rímben, de nem az olasz terza rima váltogatásival. 

Eredetije, vagy közelkoru másolata Pesten a' Kaposmérei Mérey nemzetség levéltára- A. 
ban a' Paksy nemzetséghez tartozott jegyzőkönyv utolsó levelének másadfelén. Közié Mé
rey La'szló cs. kir. aranykulcsos ur , Döbrentei Gáborral, ki le is niásolá 1838b. Az itteni 
nyomtatásban álló dőlt betűk, pótlások. Azok az. iratban elkopvák. 

Grondom nekem yo nagy Uten maiiban nem wolna 

FeleymweY thy3thcfleghewm twdom nagy wolna 

hogy az en 3oIgalth vram megh nem holth wolna 

II 
=0 fc- QB 
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Reám ínykor ew 3emeyth yoban vethetbe vala ,£«"£ 
3olgalatbom cw nála . . kellemethefb wala í -

» » K 

az we3cdelmet az en vram akoron válla •=£ 

El vala3tbaak en vramath az nagy 3olgalatbra 

kcwethfegen el Bel kewldeck therek or3agba 

byzyk wala mathyas kyraly tberek Olajaiban 

Oondya vala en vramnak az nagy kewetbfegbel 

kyralnak ees megb ylenthe ew be3edebel 

Bekefíegel hogy megh yewne cba^ir feldebel * 

Oh mely ighen hamys hythnek Az kyral hyth wolth 

Kyt Botb János az Cbasarlhol neky bozoth wolth 

Ky hyth mellctb az een vram ymmaran megh holth 

R c a vewe az en vram az nagh kewethfegheth 

megh akara yelenthcwí az thy3thefegheth 

Magah yol twda hogy oht thalal fok elenfegheht 

l g Be theleek en Yramnak az nagy gondolafa 

kybewl vala kyralnak yghen nagy Banathya 

mert 3cmewel az kewetheth thebe fem lathya. 
Jegyz. Az első betűkből itt, G r e g o r i fejlik elé.L.a ' végén: MAGYARÁXATOK és JK«;VZ. 
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1 4 9 4 — 1 3 0 0 Közöttiek. 
X X X V I I . L A T I N U L H Á R T Y Á N K Ö L T O K L E V E L E K R E , T A R T A L M A I K MAGYARUL FEL

J E G Y Z É S E . 
,J* Evedetijeik a' jászói praemonstrati convent országos levéltárában a' „To ldékok" között, 

Appendicnm fasciculi. K ike res t e ottan B. Fischer Norbert conventualissal 's Fcdák Pál fű-
jegyzővel együtt 1835b. Octoberben Döbrcntei Giíbor. A' latin nyelvsy.övetet, tartalom k i -
vehetéseért csak szakonként i rá le Fedák P á l , a' magyar reájegyzést hasonbetükkel Zsi
lnek János levél tárnok. Az 1374 's 1494belieken állók első sora látható e' kötetben, a' „Ha
sonmások összezete táblá ján ." Itt is betűről betűre hív a' lenyomás. 

NÉGYFÉLÉN ÁLLÓ TARTALOMIRAT. 

I . 1 3 7 4 . E g r i k á p t a l a n b i z o n y í t v á n y a . Eleje. Omoibns Christi fidelibus praesens 
srriptum inspecturis. Capitulum Ecclesiae Agrieű salutcm in omnium salvatore . . . . Illy magyar sza
vak benne: a dicto lluvio Ticye nec non clausura wlgo Z e g y e = szeg . . . . fily Joiiannis de W e -
r c b • • • • 'i'y Lachk de ; J w c h . Béfejezele: Dátum feria aexta proxiina ante f'esliiin pentliccostes 
anno dili millesimo CCCmo LXXmo quarto, regnante Ludovico . . . illttstri rege Hungarie, Thoma Stri-
goniensi, fratre Stcphano colocen Archieppis ct dicto dnb Mychaele eppo Agrieii Dáo et prelato no-
stro existentibus. Függő pecsét Jtelye. 

Iíivill reá írva: 
Rgrj kjaptjaljan lewelje kjben Atak Zycczcnj kjonya ban fjay mjhalj 

frak mjkljos fymö zyolnak warmegyeben Iztjzja meljet saap new faljujokjat 

mjkljos papnak a borsoujaynak w Atjafjaynjak Wcrebely peternek cs Jachk 

Bcnednek orjokben. 
Mai olvasattal. 

Egri káptalan levele kiben adták Szécsenyi Konya bán fiai Mihály Frank Miklós Simon 
Szolnok vármegyében T i sza mellett Sáp nevű falujokat , Miklós papnak , a ' bo r sova inak , 
ű atyjafiainak Werebé l i Pé t e rnek és Laczk Benedeknek , örökben. 

II. 1374. Váczi káptalan iktatási tudósítmánya. Eleje. Omnibtu Christi adeiibu* 
. . . Capitnlum Ecclesiae Vachyeii salutem . . . . quod nos literas excellentissimi principis diii Ludovi-
ci . . . regis Hungarie nobis directas . . . recepimus in hec verba : Lodovicus . . . Dicitur nobis in 
personisNieolai arohy dni de Borsra, Petri fily Georgy de Wereb et Bcnedicti fily Lachk de Zuch quod 
ipse in domínium cuiusdam possessionis Saap TOcate in coüu de Zolnuk existentis quas düus Michael 
eppus Agrieii , Magister Frank Comes Coltum Sopronién, et Castriferrey, Nicolaus et Symon fily condr' 
Konie Báni pro íidelibus servitiis dicti dni Nicolai Arcliy dni eisdem contulissent, legitimé vellcnt in-
troire . . . Super quo íidelitati . . . . Dátum in WyfTegrad in festő beati Emeriri ducis ct confessoris 
anno dni niillesimo CCC° LXXmo quarto. Béfejezele : Nos itaque . . . nullo confradictore inibi aparen-
te . . . Dátum per manus disereti viri dni Johannis Lectoria ecclie nostre, septimo dic termini antedi-
cti anno dni supradicto. l'iiggö pecsét helye. 
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Kivül reá irva. 
Saprjul waljo Iktjatjaf melj wagyö Tyzye meljet Zyolnyak varmegyében 

meljet adót Az egrj mihalj pyuspok Atjafjaynac Barfuay tnjkljfos papnak, We-

rebelj petéinek es lachk benedeknek tyztja kjolt az Iktjatjas 
Mai helyesírással: 

Sápról való i k t a t á s , melly vagyon Tisza mellett Szolnok vá rmegyében , mellyet adott 
az egri Mihály püspök atyjafiainak Borsvai Miklós papnak , Verebél i Pé te rnek és Laczk 
Benedeknek. Tisztán köl t az ik ta tás . 

III. 1469. Sz. István szentjogi conventje tudósítmánya határjárásról. Elejt-
Serenissimo Principi díio Mathie . . . Begi Hungarie . . . . Tliomas de Maythen Administrator et Cou-
ventus monasterii Sancti regis Stepliani de Se i l t l l J o g . . . Vestra norerit serenitas, nos literas yiri ma-
gniíiei diii Cumitis Ladislai de Palocz JudicisCurie vestre jnqttisitorias . . . Magyar szavak még benne: 
in possessione Nyereghaza, . . . ad metas possessiouis Nagh kalló . • • Abari miklos rethe 
alio Domine N a g l l k a l l ó e w l e s y vocatum... Uatuni in Patliak, die dominico proximo post fostam 
exaltationis sancte crucis, Anno dni millesimo qiiadringentesimn sexagesimo nono . . . . Nos itaque 
premissis amicabilibus Dátum secundo die diei iuquisitionis . . . anno dni supradicto. Rányo
mott pecsét helye. 

Kivül reá irva: 
Por as batorjakal as kai la j hatarerth as njreghazyaka). 

Mai helyesírásként: 
Pör a' bátor iakkal a' kál la i ha t á ré r t , a' ny í regyháziakkal . 

I V . 1 4 9 4 . B o l d o g a s s z o n y s á g i c o n v e n t é t ő l i k t a t á s i t u d ó s í t m á n y . Eleje. Sere
nissimo principi et dno Wladislao . . . . Begi Hung . . . . Joannes prepositus et conventus eccles. b. 
Marié virg. de Saag . . . . Wladislaus . . . . dicitur nobis in personis venerabilis et religiosi fratris 
Joannis Abbatis monastcry Sancti Benedicti de iuxta Gron et Conventus loci ejusdem , quomodo ipsi 
in domínium totalium possessionum . . . . Dátum Bude feria quinta proxima post dominicam Invoca-
vit Anno dni millesimo quadringsimo nonagesimo quarto. Befejezett: Nos igitur . . Dátum quarto die 
executionis . . . anno dni supradicto. ( P. II. ) 

Kivül reá írva: 
3enbenedckj apatjur Iktjatya wolt magyat krjufTo hjoz tjartyozejo faijuk

ba elle mötjak Werebelj Georg es Pal kjepeben kik az kjor russot bjrtjak. 
Mai helyesírással: 

Szcntbcnedeki apátur iktatja volt magá t , Krussóhoz tartozó falukba. E l len mondtak: 
Verebéli Ciyörgy és Pá l képében , k ik akkor Krussót birták. Krussó , Sárosban. 

Jegyz. Ez eléadott 4 tartalomirat mind egy kézének látszik. Miért hihető 1494—1500 
közöt t rő l , I. a' v é g é n : MAGYARÁZATOK és JEGYZKTEK. A Z összeve tő , hasonló sok j-é/.ést 
1565ből is talál i t t , a' 184d. lapon. J-ézc's helyett pedig ypsilonozást 1516ból a' 14d. 's 
1542ből az 52d. lapon 's tb. Külön vidékejtés j e l e , 's tótos lágyításé. 

VEGYES II. M. IHATOK. 6 
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1 5 1 2 . 
SZENT HERTALAN ESTEN. 

XXXVIIL DRÁGFFY JÁNOS LEVELE KÁROLY ISTVÁNHOZ. 
Erdődről, Szatmár vmegye krasznakőzi járásában. 

Eredetijet Pesten a' Nagykárolyi Károly grófok levéltára 34 F. 50 alatt, mutatja. 
Döbrentei Gábornak gróf Károlyi György m. akadémiai igazgató *s tiszteleti tag úrhoz 
1838-beli folyamodására megnyílván e' levéltár, kikereste benne Waltherr László nemzet
ségi levéltárnok, m. akadémiai levelezőtag. Lemásolta KertészfFy János. Ide nyomatását, 
az eredeti szerint javította ki Waltherr László. Bizonyítja Döbrentei Gábor. 

Czímzete, kivill. „Ez levvel adafygk karoly eftwannak az en jo barathomnak es fomlv 
dómnak (P . H.) 

En jo eftwan vram yrtham wala neked hogy miwel ez yewendew cze-

thertheken kellene fyzethnem hogy az napra ne hadnál az kewes pyznelkyl 

azyrth yrthal wala nekem hogy miwel yrthelenis es wala minek fereth te-

hethnid fereth tenned azyrth ymar ymczak keth nap wagyon az napba azyrth 

kyrlek en jo eftwan vram hogy mindythylen walo jo wolthomirth wala mi

nek fereth tehethed ne hagy nála nakylen ha tewb nem leheth czakakar 

három zaz az wagy kethzaz forynthoth kyldenil az wagy hoznál deha kyldes 

hogy tyn magad nem yewendes tehath boczafad emberedeth hogy kynek ad

nám byzonfagomath ezen kyrlek minth jo atyamfjath hogy ez may nag fyg-

ffygembe nehagy ez (en) es wala mikor kelletnem nemennicre byzal enhozam 

de wala mibe kelletnem mind az t y w c lyfeg ez lewel kelth erdewden fenth 

byrthalan eftyna> 1512 
Draglfy János ma ppa. 

P. s. towaba wala mith meg mond ezen folgam meg hyged en jo eftwan 
vram ezen kyrlek. 

Lásd erre Waltherr jegyzését 's a' szerkesztőjét: MAGYARÁZATOK és JKGÍZKTEK, a'végén. 

1 5 2 5 — 1 5 5 0 körüli. 
tXXVIII. DERSI NEMZETSÉG IVADÉKIRÓL, JEGYZET. 

Eredetije a' Nagykállai Kállay nemzetség levéltárában Pesten. Találta ottan 1837b. 
B- Májusban Fluck Eduárd királyi úgy viselővel együtt keresve Döbrentei Gábor, így, oda so-

a) Deák nyelven: „in vigilia" ma: virrasztójának mondják. W a l t h e r r Lász ló . 
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rozottan: Fatc. 42. App. Reg. 3. Seculi 1400. Évszáma tehát nincs kitéve. Mássát vette 
Fluck János. Összehasonlította Döbrentei Gábor. 

Defy János cs Defy P é t e r c g ember Gyermeke volt Iklod 
volt Iklody Marthone es hrjttlenfegh alath ve3thy el Iklody Marthon Annakoka-

erth hog mywel Mathias kyralra Támad Mathias kyral aggyá Iftwan kowacfnak 

Az Iftwan kowacf volt eg Darabanfh hadnagy defy János és defy Péter Az myne-

mes Jojagok nekyk volt aggyak el Pénzen es Iftwan kowacftol vgy ve3ik 

meg ket 3az Arany forinthon Iklodoth Defy János volt Erdély kamor Ifpan 

Tellycflegwel Erdélybe hol my foh kamorak voltak mynd Ew Byrtha ma

thias kyral vthan, Defy Péter efmett volt mathias kyralnak komornyka: 

Defy János hal meg, Iklódban marad eg leyanya tedle az A33onya Defy Ja-

nofnc meghyen Almafy ím halhoz ezth meg Erthy defy Péter Jed haza ma

thias kyraltol az A33011 th defy Janofneth rakya kj Iklodbol semynelkeól az 

A33onyn az leanth víj3chy el vele: hog' almafy mihal el vye3y, ve3y es hog 

Az leány Anyra fel newekedyk aggyak Dobokay falattyanak a33onyom 

anna33onya mogyoray Banffy La3lone az leánya volt Defy Péternek efmett ma

rad három leánya eggykctt ve3y Banffy Iftwan az mafykath nywthody Ift-

wannak az attya noytody Demeter Immár Banffy mihal és J Nywthody 

Iftwan Azoktól valók harmadik az apacca affon mindenyknek nyenye, ky-

nek neűe Defy magdalna. Banff/ my halnak az anyawalxj, és nwytody 

Eftywanak az anyokkaly egy Ember Germeke atyawaly Défy Péter lyány; 

essy apacca II az toby megh holt gyenealoghiae finis. 
L. a' végén: MAGYARÁZATOK KS JEGYZETÜK. 

1 5 2 6 körüliek. 
ISMÉT HÁRTYÁRA LATINUL KÖLT OKLEVELEK TARTALOMIRATA. xxxi 
EreedcMjeik a' jás/.ói országos levéltárban az úgy nevezett „Toldékok" között, Ap-

, pendiciimfusciculi. L. a' felebbi 40d. lapon. A. 

I. 1498. Gömori alispánok és szolgabíró bizonyítványa. Eleje-. Nos LadUl. <i«-
6 ' 
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Felfahv Cristoferus de Zemerchen et Joh. de Thorna Vice Comites et Jud. Nobilium Cottus Gewmer. 
memorie eoihendamus, quod Egregius Ladisl. de Saagh duas sessiones suas jobagionales in 
possessione Mehy . . . habitas . . . . Discreto Diio Symoni Presbytero de Hubo plebano de eadem Me
hy , pro octo florenis auri puri . . . pignori obligasset . . . . Dátum in Gemer, feria secunda proxi-
ma post festum Nativitatis bseate Marié Virginia anno düi millesimo quadringentesimo noiiagesimo 
octavo. P. H. P. H. P. H. 

Kívül reá írva. 
Sagy lazljo wetyet zyalagban ket hyaz Jobagyot mehy fymö plébánosnak 

menyben. 
Mai helyesírással. 

Sági László vetett zálogba két ház jobbágyot mehi Simon plébánosnak, azon Mehiben. 

I I . 1 5 1 4 . I k t a t á s i p a r a n C S . Wladislaus . . . Rex llung . . . Kdei. nostris Capitulo eccl. 
Budensis . . . Dicitur nobis in persona . . Egregii Blasii de Saag , quomodo ipse in dominiuni totális 
portionis possessionar Egregii Nicolai de Derenchen in possessione N a g h KeWTCWS vocata, in CoFtu 
Pesthiensi . . . titulo pignoris . . . legitimé vellet introire. . . . Dátum Bude , feria secunda proxima 
ante festum Beati Petri apli anno Dni inillesimo quingentesimo decimo quarto. 

Kívül reá írva. 
Zyaljagjofyul Iktjatja mjagjat fagj baljas nagy kjorjofbyen kj wollt de-

recjenye. 
Mai helyesírással. 

Zálogosul iktatja magát Sági Bálás, Nagykörösbe, ki volt Derencsényié. 

I I I . 1 5 2 6 . O s z t a t ó p a r a n c s . Ludovicus . . . . Rex Ilungarie fideli nostro Egregio 
Magistro Nicolao de Mylethyncz personalis prescntiae nostre protonotario. . • . Exponitur Matti no-
stre in persona . . . . Egregii Johannis de Werebél legitimi tutoris nobilis pueri Francisci, filii . . . . 
Michaelis de Darócz, ex nobili condam Dna Dorothea hlia olim Joliannis de Saag progeniti , quomo
do ipse una cum nobilibus . . . . de Herenchcn . . . divisionem habere vellet . . . Dátum Bude feria 
= ta proxima post festum beaté Sophie vidue anno dni 1520. 

Kívül reá irva. 
darjocj ferench tjutjorja wolt Werebelj Janof hjozjot wolt János kjralj 

parancjoljatjat herencjeny'ekrje hogy meg oztjozyanyak 
Mai helyesírással. 

Daróczy Ferencz tutora volt Verebélyi János , hozott volt János, király parancsolatát 
Herencsényiekre , hogy meg osztozzanak. 

Jegyz. E' három ismét ugyan azon egy kéz' nyoma. L. MAGYARÁZATOK és JEGYZETEK , 
valamint, a' „Hasonmások összezete tábláját." 

1529-1541. 
W X I X BABONÁS KERESZTELÉS VAGY, SZENTKLT VESSZŐBE, KISÉBTü OLVASÁS, 

ARANYKINCS LELÉSE VÉGETT. 
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Beíratott, üresen maradt lapjaira ezen nyomtatott vulgatának: Biblia: habes in hoc 
iibro prndent lector vtrintqiie imtrumenti noi/am trantlationem aeditam d reuerendo tacre 
t/icologie^ doctore tünete pagnino hteeti concionatore apostolico praedicatorii ordim's. 'stb. 1528. 
Kisebb folióban. Döbrentei Gábor 183öbeli kérésére lett keresés közben találta Gyöngyö
sön a' Ferenc/.es atyák könyvtárában 1836 p. Mngócsy István guardian 's hozta Budára 
1836, május 3. A'czímlevél első's másod lapján illy bejegyzések vannak más más kéztől: Ca-
talogo Bibliolhecae Conventut Gyöngyöt interiptut R. Conventut Gyöngyfitientit Ordinit fra-
//•///// miaorum Reformátorom. Interiptut Bihliothecue Per F'rem Joannem Bárkányi. 1662. 
Szecseniensem. Van ezen babonáskodás, Genesis végénél megkezdve, Malachiat után vé
gezve, hol a' „Nyilakra paranctolát" mindjárt a' „szentelt vessző" vei űzött ostabaság 
után áll. Mássát vette onnan Frankenburg Adolf 1836. Aug. 14. Összeolvasta Döbrentei Gábor. 

Experitnetum ad vgas >fecratas 
En kero3tolek teghedet 3ente]t vc33e, + atyának -{• fivnak f es 3ent lelek 

neweben, Vronk crijlofnak 3ent teJleveL, 3ent vereveL, Bodogasoynak TÍ3-

taífagos 3ent 3Ayz teyevel, hog a mit eu teneked parancyolok abban, te cha-

vvargo ne leg ha nem En nekem. Igazan meg mvtafTadh, ki"3erittJck az eLp 

i-flenre ki 3cmelebe haroin. aLatyaban egh, atya fiv es3ent lelép («<w) iAen, Es kc-

3iretlek az meynor3agbeLy 3entokre, sent apajiolokra, prófétákra, patriar.1-" 

martiromokra es 3vzekre, Es ki'3iretelek az neg Ewagcli^lara 3ent matera, 3cnt 

lukasra 3ent marcra, es 3ent Janofra kérlek es parancyolok teneked, hog te 

eleted femj nemv igaz doLog kiváltképpen ez cL reytot kinch eL ne Enye3hef-

fek, mike^peij az 3ent eLona a3yoy eLpt crijlus iefus vronknak kerestfaya 

eLnemcnye3hetek, cs miképpen azieriko varofTabai) az akantvL Lopót palául eL 

nem Enye3hetek, es oL TitkoLtathatck , kit az iofue, Ljlennek akaratyaboL 

meg lele, Azon ke^pen te ellőtted ez foldbely eL Reytet kynch eL ne titkol-

tathafTek. f Atj;anak f fivnak f es 3cnt Lelök lilének neben Es ke3erittlek az 

három sent leiratokra, meleket az chillag Igazan az mi nemes idvezo);teknek 

SvLeteflcrc vezerLe, meu ighen igazan A'tet az cillag vezerLe, olyan Igazan vez-

zery es vig te Engemeth ez eL Reytet kincre, cs ne imítas vafra fe Rézre fe 

ónra, fe fiatokra, hanem bizonyai araynra ezv-(irc es ti^la kincre, -j- A -f f 
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f es 3ent L n, olvas pt pr nojlertk harom3or, három k. vtan mikor az kinc-

nek kelere meg az veje aiayt Egybe vefled mond ezt elén ke^pen , Vram Je-

fus cri-[lus fegeL meg Arra amire en niallan Indvltam az teJo wotodbol es nag 

ErgalmaíTagodboL ky el3 es vralkodoL mind Őrökyl öröke Am.. 

NYILAKRA PARANCSOLÁS. 

Alia ad virgas 
Primo lege quinque pr nr jp wlncriby dni nri iefu crifti, es ket nylnak 

az ayat Nylak en ti nektek parancyolok at}'anak fivnak es 3ent lelök illenek 

neveveL, es katalmalTagaüaL kinek katalmalTaganak mindéi) katalmafok en

gednek, ezen ijlenek1'-parancyolok en nektek kog ez eL reytet kiucct En 

ne kein, es igazzan meg mvtaflatok, 
L. ezen, korszellembélyegről: MAGYARÁZATOK és JKGYZETEK. 

1 5 5 1 — 1 5 4 2 Közötti. 
GYÓGYSZEREK TÖRRFÉLE RAJ ELLEN. 

Beirvák, ezen, már gömbölyű betűkkel kisebb Sczad rétbe nyomatolt könyvnek: „AI>-
VERSUS CANINAS MARTINI LUTIIERI nuptias, aduersusque alia eiufdem , vei gentilibus adho-
ininabilia paradoxa, opus nouum, fratris Conradi Koellin Vlniensis, sacrae thcologiae pro-
feíToris ftudij Coloíi. ordinis praedicatorü regentis, ac per MoguQtinam, Treueren. ac Colo-
nieű. provintias, haeretice. prauitatis, Apoftolica autboritate inquifitoris. TVBINGAE ANNO 
M. i). xxx. eleibe kötött 5% levélre, mellyek után 9/2 még üresen maradt. Az első levelén 
van: 1. Contra fcabie capitis. £. a r w a ckya lyan , a' többi latinul, e' szót kivéve: t y k m ö -
3ek. 2. J ) k a l y a g , a' többi latinul. 3. Contra scabie cap. latinul, e' szót kivéve: 
Bor k e w . 4. Al'md, latinul. 5. Aliud exotü _p G e r y n t k kos . (Gerinc/, kosz) latinul. G. 
Contra C03War capit. latinul. 7. Contra fluxü fangüis, latinul. A' másod levelén. 8. Si 
uis vt inulier poflet paree latinul. 9. Ut si quis captus fuerit, latinul. 10. Si uis de car 
ceribus exire, latinul. 11. Merula, latinul. 12. Si qua mulier nö poteji parere, latinul. 
A' harmad levelén: 

13. RA3ROL WALO ORUOSAGH fekete Nadal fwnek az gekeret térd meg 

mofarba mj;nt egy tormát, es teyben fezd megk es melegé kefd reya Az ra3t-

ra meg gogwl, 

14. KE3WYNROL WALO ORUOSAGH. Édes lapwth keres es Jol megk 
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ty*3tyhad es fa mofarba therd Jol mynth egy tormát es Azwta, ps Rea felwl 

egeth borth, es kezed kezzeth facyard Jol hogh wyzet wehefd az wyzben 

03tan ps feyer temyeth, mynth egy lath wolna kyth harw pynzen Adnak, 

ps ezel kényed Az ke3wyt mely helen Az ynakat faylalyaegy nap ket3er. 

15. AZ KYBEN KW WAGYÖ CALKUL9 D«T keres chyerfa gengyet fa

gyai faheath Es rak erwenyet, terdh ejwe pkwet es kynyer hai allath fezd 

meg borban cjiwe es Regwel Igya megh gwgwL, Ezt az agh bornemyfjaba 

kefertettek az doctorok IiazanaL. 

16. AZ KYNEK TWDEYE MAYA MEGVE33ETH ES GON03 NEDWES-

SEGH IIYDEGII HWRWTAS FLAGMA KE3WENTH ES MEGH WYGA3-

TAL. Keres fenw 3wrkoth térd meg Es meg Anny Barany fagyat Es egy ky-

chyet fa olayat de Ele3er Az feyer Rwha atal megh 3wrd, es Azwtan mynd 

Egwth fezd meg wket es az fele Jo 3agos fwueket wes kezzeye mynth beto-

nykat wty fy weth , 
A' negyed levelén következik: 17. Contra morbom kaducü, latinul. 18. Contra cor-

lagli, latinul. 'S megint uj czikkben: 

19. CONTRA CORSAGH. Ez ky haza ez 3ent benedek haza kw ky3ebe , 

Vas Aytoya korfagh, hal meg Az teliben, Te^l tarcha megh Az korfagoth, 

Mykcpen 3vz marya, 3enth 3enth kere3t fa alat 3yzefegbé megh Ala tefl wga 

megh Alyon te Bened korfagh athyanak es fywnak es 3enth leieknek Newe-
ben Ámen. A! fennebbi: ky^ebe, . . hal meg, = küszöbe, halj meg. 

20. Contra morbö caducum, latinul. 21. Contra YZ E T H E L , latinul. 22. Contra 
SUL qui est interius . . . . lati/ml, kivévén e' magyar szót: s w l , ful = SÜly. Az ötöd le
velén. 23. Qui patif febré, latinul. 24. 9tra fluxum sanguis", latinul. Erről alább. 25. Ad 
congregandas colöbas, lat inul. 26. Si quis volt scribtu? pulcrá facere, latinul. 27. Ad app-
liendii será , latinul. 28. Ut canes non latrent, latinul. A' hatod levelén következő két ira's 
sokkal későbbi két kéztől való, mindazáltal álljon ez is mindenik itten : 

29. FOLYOSÓRÓL WALO ORWOSSAGH. négy pénz arraTymfo neg pénz 
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arra grifpan neg pénz arra galitz kp , neg pénz arra Themyen Ezeket eroffen 

meg kell Tprni Es egy itcee ecetben ezeket eggywtt mcgh kell fpzni. 

30. LÓNAK HEREIÉ MEKORON MEGII DAGAD. Az ros le3tet ecedben 

3cp giongcn mind egi párna kenőt, cs egi kicinne mcgh . . . . es az hereiét 

k e d m e g h Ű e l e . . . . p r ó b á l t d o l o g h . (E'pontozott helyek olvashatlanok.) 
L . az ide szükséges felvilágításokat: MAGYARÁZATOK és JUGYZETEK. 

1 5 5 8 - 1 3 4 1 Közötti. 
JÚLIUS 20DIKÁN 's AUG. 4DIKKN. 

VALLATÁS A' SZENTMÁRTONI APÁT CSÉCSÉNYI BIRTOKA IRÁNT. 
Csdcst'ny, Gydr vmegye sukorőaljai járásában. 

Király embere volt: Kozma Mátyás. A', több helyen követelt birtokra nc:zvesti vallomás latinul 
jegyeztetett fel Bodonhelyen, Szováton, Sopron vármegyében, így Lébenben, Mosón vmegyében ; ma
g y a r u l : Szentmiklóson, ugyan ezen megyében. 

Eredet i je a' szentmártoni főapátság házi l evé l tá rában , Capsa LXVI. lit. G. Pannon
halmán. Ta lá l t a ottan Czinár Maurussal szent Benedek szerzetebeli t i toknokkal együtt ke-
resvén Dóbrente i Gábor Ápri l is 7d. 1839. Mássát vette 's ezt eredetijéhez hívnek bizonyítja 
ugyan Czinár M a u r u s , k i megküldót te Budára Május 31d. 1839. 

2()d. Ju l i i . 
Az évszám nincs meg. Vagy leszakadt vagy lekopott, vagy ki sem vala téré. 
Possessio Bodohel , Pet/tessy *) merninit belliim Cruciferorum. 
EmericusBol la examinatus fassus est in hunc rnodum : Bene sóit, quando illa sua pars 

Sessionis pertinebat ad Sanctum Mart inum istam verő a l téram possidebat Sybrik Oswaldus. 
Boboly Mathias Idem fassus est. 
Possessio Zowath. 

*) A' dőlt betűkkel nyomatott szavak, kitörölvék az eredetiben. Szeszélye rándítá csak úgy látszik 
a' királyemberével együtt volt papot? e' vallomások' majd latinul majd magyarul írásba tételére. 
Latin része nem ide való volna ugyan, azonban felvevém, mivel az iratási év' hiánya kipuha-
tolását vagy az ahhoz vetést, a' latinban lévők is világítgatják. 'S az irópapról? szólván, itt 
kérdhető mindjárt, szentmártoni lehetet t-e , vagy csornai? győri? Valamellyiket a' két utóbbi 
közül azért vehetni-fel inkább , mert a' szentmártoni apát ügyében, csak nem az ő conventualisa 
járt-el, hanem jőve pap, vagy a' csornai conventből vagy a' győri káptalanból, mint legközeleb
bi hiteleshelyről. Székesfejérvár akkori káptalanát vagy az ott volt keresztesbarátok conventje't 
már távolabbsága nem számláltathatja ide. Hátha egyenesen a' csornait mondhatnók? Sopron vár-
mcgj'ében volt, van az, abban folytak e' vallatások 's az ott kezdés általmene Mosonba is. A' 
csornai convent régibb irományai elveszvék ; az ujabbak , mellyek most ott legelsőkül nézetnek 
1535b. indultak meg, miként arróli jelentésem eléadja majd az Kvkönyvek ÍVd. kötetéb. Ellene 
a' Győr vmegyei Csécsény helység állana. Vagy , convtntualit , capitularit, nem tetetvén k i , 
jelen sem lett volna? Bizonyítás kellene, hihetésér«. 
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Thomas Kis idein fassus est. 
Comitatus Mosoniensis. 

Exsecutio facta est quarta die Augusti, homo regius Mathias Kozma. 
Possessio Lében. Mohács septem Annis 9. 
Judex Laurentius Nagy fassus et cxaminatus est dicitque, erat quidani Laurentius 

Kif, qui fűit iillinis matri suae apud qucm etiam 8. Martini Ofíicialis habebat hospitium it. 
oö meminit, quod ilia média pars abbatis erat. 

Blasius Varga fassus est quod média pars erat abbatis, qui habitabat eotum in villa 
j en t niilial ct dixit quod mollac non inediam partéin sed totam possidebat abbas S. Marti
ni; dicit etiam quod se in molla volebant Canisienses accipere, isti verő con-
tra abbatis Coloni in Csécseny existentis rursus ab eis acceuerunt. 

Mohács 12. 
I 'aal Halas fassus et examinatus est. dixit se audiuisse a senioribus suis, quod illa 

média pars fűit abbatis. 
Emericus Pethe Ladislai regis Ami meminit fassus et examinatus dixi t , se audivisse, 

quod média pars pertinebat ad abbatem S. Martini molam totam et non médium possidebat 
Abbas Sancti Martini. 

Petrus Tsiokus fassus et examinatus dixi t , quod domum edificaverat in illa parte ab
batis, Colonus fűit abbatis, ex molla quoque redditus ad S. Martinum pertinuit, verum 
terras aquas mediam partém possidebat deinde post nescio quo anno est 

Ladislaum Sybrik ofíicialis erat nomine Che3nek i György deinde Pribor 
Mikloos. 

B u d a i J ános meminit tempus Ladislai Jlegis fassus et examinatus dixit se meminisse, 
quod média pars abbatis erat, et molae reditus adS. Martinum portabant; deinde dixit quod 
Georgius Chernek erat ofíicialis nr, et etiam meminit, quod Georgio Chernek dedit liber
tatém unius domus quam nunc etiam possidet. Post. 

Mohács. 
Anthonius Fazék fassus et examinatus dixit se meminisse et non pro certo quod média 

pars pertinebat ad abbat\ S. Martini qui etiam ibi íáonabat (így) vulgo Diószeg abbas S. Martini. 

3cnth mikloos 

Nicolaus Tóth qua Mykor Landor feyér war elwc3et az ekorj walo e3tendó-

be jwtem en ide ez földre, az w legekor akor 3aIottam checsenbe akor en 

Csecsenbe keth Urat találtam Egyik 3crth nap enÍ3et walo fei 3erth byrta 

bornemi3a A masyk 3ert napkeletit felet birtha ftenth Martony apatur Az 

Monoth keth fele byrtak a liasnalh 

Az apát 

Az Landor feyerwar el we3esse eloth bornemisa kyralnak kere3th attya 
VEGYES R. M. IRATOK. 1 
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woth wdwar byroje woth budan, az apatur keth 3az forintot adoth woth, 

hog bornemijanak hogy oth komorassok lowakatb tartottak, mert ith gyo-

roth so komora woth kyraly idejbe. Es megh Mobatsj had Ave^edelem wtan 

massod e3tendobe foglala el bornemÍ3a kezybwl Sibryk oswald ugj mynd/e-

lesegetwl feleségének estwl marath Jo3ag. Annak wtana egy Horwath György 

somogybol fel jwwe, Awal egyetemebe egy korút byrtak, Mert a felesege 

Sibryk Osvald urnák az anya az a keto egy ember Gyermeke wolth Horwath 

Gyorgynewel. Merth hogy Horwath György máktalan wolth felesegewel hol

ta wtan Sibryk oswaldnera rtaloth az fele az wta fogwa mynd Sibrykek byr

tak azt az egy feleth Nap cnejyten waloth. A kor az idebe íjenth Martony 

apatur az feleth byrta az Molnoth ket fele byrtak. Annakutana hogy bakyts 

Pal gyore 3ala, es nekj udwarbyraja az Che3nekj György wdwarbiraja vala, 

az Che3nekj György megh Annak előtte fjenth Mártonba wdwarbjro wolth ti

zenkét c3tendejg az apaturnak, adossa tewe apaturt jjolgalathjacrt masfel 3az 

forjntjgh, wgy immár Bakits Pal segjtsegewel hoza wewe az fel re3eth falu

nak melj az apatur re3e vala. Anakwtana tudtára adak Sibrik Oswaldnak 

hogy Cse3neki György bele Jwth, elfoglalta az apatur rc3eth, Sibrik Oswald 

oda joven ezt 3ekre wete , hogy ha ewteth illeti, awagy nem. Elegh az 

hogy megh Nyiara(«'g,y) Sibrik Oswald az Cse3neky Gyorgyoth ki elegetette az 

masfel 3az forinthbol. Annak wtana ugy halottam, hogy az után Sybrik Oswald 

adoth wolna konwenthnek ismegh ewtwen forintoth hogy ket yav.vix tolsolt 

wolna. Annakwtana warmege Ispanal es határos 3om3edsagaI bele iktatta 

magát zálog 3erinth Ekeppen az feleben ott anafogwa tof 1 byrtok az idejth 

megh nem tudom mondani de mikor Bakyts Pal ve3edelme Kocsjan 

hada ellőtte három avagy négy Ion az foglalás Bakyts Pal wesedelme előtte 

három awagy négy e3tendo eloth follassa. 
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Emlékeik hogy Cse3ncki Gergyhel hallotha hogy Csere jojag wol th wolna 

megh rigen. 

Colomanus Gyory fassus et examínatus dixit, quod mediam partém possedit abbas, et 
<iuia vulgo Diojegh ibi tenuit, öves quoque bábuit multas sicut opus est in bereditate. 

Barnabás Koldus fassus et examinatus dixit , unod ego nunquain memini tempore illó 
nomen et cognomen illius Oswaldi Sybrik sed totam habuit Possessionem Abbas S. Marti
ni , dicit etiam quod erat unus secus bodogh I s ten cuius erat offllis Georgius Cse3nek 12 
annis qui Accepernt puellam Georgii Gentsy In eadem posessione degentem. 

Ante belluin Cruciferorum fűit annis 20. 

Jegyz. Minő adatok aja'nlja'k ehhez 1538—1541 felve'tele't, 1. MAGYARÁZATOK és JEGYZETEK. 

154 2. 
SZENT KERESZT NAPJÁN CSÜTÖRTÖKÖN. 

RASLAVICZAI BÁLÁS LEVELE A' BÁRTFAI BÍRÓHOZ, TANÁCSAIVAL V 1 

EGYETEMBE. 
Maruson, Hontban. A. 

Maros nevű hely van, Bihar, Veszprim , Arad, Nógrád, Ilont miegyében, Marosfalra Barsban. 
A' honü, ina is neveztetik Marásnak, melly a' duna' bal partján Váczhoz közel fekszik. 'S ez, e' le-
vél kelésének helye, mivel Yáczot Pestet emlegeti. 

Eredetije sz. kir. Lőcse városa levéltárában. Döbrentci Gábornak a' magyar akadémia 
nevében Írásbeli megkérésére, felnyitá azt e' nemes város tanácsa, 's találta benne e' le
velet és betűről betűre hi'ven lemásolta Fabriczy Sámuel, táblabiró, hites ügyvéd 's m. 
akadémiai levelező tag, Lőcsén Decemb. 3d. 1838. Hártyapapirosra pedig hasonmássát vet
te 's az akadémiának kedveskedésül küldé meg Fabriczy János, Szepes vmegye földmérője. 

Czfmzcte, kivül. Ez lewel Adaffck az barthway byronack tanaczyawal egyetembe én
nekem tyftellendo íbmfed wraymnack. (P . II .) 

Keffenetemneck cs Maga AÁ'anlaíTanack w t a n n a , kegelmekneck egyéb 

wyffagot nem yrhatok, hanem eft , hoyg yften akarathyabol watz nőmetli 

pefznel (így) wagyon, Az ncp fantalan mynd nemeth mynd magyar, wyg wel-

Iywk hoyg wagywnk fazezeren, temeswarrwol afth yzenteek az raczyok 

hoyg nj'olcz ezerén ywneck, abbarath azys tyz ezerén yde, Moldway wayda 

azys pes (így) ele y w n y fantalan nepwel ha fykfeg, Az terek ffel, mehmeth Bafía 

keth negMen ezer emberwel ywtot ífel pefte, my na lywnk az ahyre hoyg te-

reck czyalTar nem Á'wczeftendcbcn k y , towaba kegelmeteckneck efthys yrha-

tom ho}?g azwrack, orfag Jwre nelk}'! három orth penfth akarnack rony, laíía 
7 * 
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kegclmeteck my femwykepen meg nem agy wk adny i t f kelt Marwffon fent 

kerefth napyan czeterteken anno domj 1542. Rafiawyczay Balas. 

15 42. 
SZENT ANNASZON NAI'UTAíí VALÓ SZOMBATON. 

BORNEMISZA BENEDEK, SZEPES VÁRMEGYÉHEZ. 
Nagyidáról Abaújban. 

Eredetije Szepes vmegye levéltárában 151 szám alatt. Kikereste Bárdossy Elek, le
véltárnok. Tudósítást kíilde ott létéről Engel Sándor táblabíró 's főjegyző 1836. Lemásolta, 
Budán 1837b. az eredetiről, Döbrentei Gábor. 

Czímzeie, kivid. Egregijs ac comitibua ^epüsien donis ac fribus nojlris bonoran. 
Kew3ewneténck es 3olgalatönak Ayanlaffanak wtanna: keuanom ijicntewl 
lenny my'nden yo 3crenchcyet es yo egeffeget ty . k . n c k , : towaba Az pry

ny peternek wtolffo leuclerewl walyo walyaiih ygen ewreme^lh keuanom: 

walya értené: hogy ha yanos dyak meg letwolna wele: mert bog meg ne 

leltek engem wele: kherem ty . k . k e t , kwlgye énnekem Az pryny peter 

leuelet: ha techyk .k.n e k bog énnekem értené kbel: le ym en khez' wol-

nck Az 3olgalyatra cbak twdnek hovva mennem: dee fenkhyt né latok ez 

egez fhelfhewlrewl hog khy meg el ment wolna: fem khychyn fem nyag: 

pryny peter ython wagyon Bebek fherencb ython wagyon Rafkhay Cbaf-

par Horwat Cbafpar feredy Chafpar pryny fherench es egyéb wrak myn-

den ncpekuel hon wadnak: es mynden warmegye hon wagyon en fem 

thwdom howa khel meiiem: prny peter melle Byf3on né merek menne: 

egyéb feregeknek latnam yndwlaíTokat: Afjok khe\vf3et ewremcjl elmen

nek: Az thy .k . t e k neucben khyralnak es ez o^agnak ewremefth 3olgal-

nek: laffya .k. t e k myt kbellen ebevvl tenny: nekhem tétnek ez hog ha 

werneryvvs wriinak yrna . k . t e k , na ewnekhy mynden oraban po^laya wa

gyon: kherne .k . t e k , es adaeleyben: hog yrna Az khyral kbapytanyanak, 

khyt hyf3ek hog ewremejlh myelne, es mynden haragtol meg menthetne: 
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dee myn ez által thy . k . t e k , láfía: amy ez my halzanknak j 'awara ewre-

mefth 3olgalyok : y\{ien legyen . k . w e l , eleuelet yrta nag yda 3ent Annaf-

fon nap wta walo 3ombatö enny e^lendeben . 1 . 5 * 4 . 2 . 
Bornem3*33a 

Benedekh heueffy. 
Pecsétviasza barnazöld. Czimere elsikálva. 

1545. 
MÁJUS 2ŐD1KKN. 

MUTHNOKY MIHÁL ESZTERGOM VÁRA UDVARBIRÁJÁNAK LEVELE, BOLFF-
MÁRHOZ NAGYSZOMBAT VÁROSA BÍRÁJÁHOZ. 

Eredetije, Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette ottan Döbrentei Gábor 1836. 
Lemásolta Makláry Ferencz 1837. 

Czímzete, kivid: Egregio dominó Bolffmar, Judici ciuitat thyrnauyen etc. dominó 
et amico nobis honorá. 

Egrcgie domine Amice honoraiT Saluté et nri qmendom Wraiiíak egh 

yobagya, kynek newe hypolth demeter, ky wewth wolth Samboky em-

berthwl chj'orba bala-flhwl eghy lowatb, ky majlh Sombathba lakyk , az 

lowath el tharthothak, az Wram yobagyathwl, Azerth kérem . k.d e t mynth 

barathomath, hogy thethelTen thewrwenth, es ygazath, az Wram yobagya-

nak lowa felevvl, mertb az Samboky ember feleltb woltli az lo felewl, 

wolth az Wram yobagyanak nagh kewlchyege wagyon le3enys myatha, 

Strigony 25-a die may 1543 Michael Mwthnoky ^puifor arcis ^Itrigonieii. 

1544. 
JÚNIUSBAN , VASÁRNAP. 

BARBÉL LŐR1NCZ HADNAGY, KASSA FŐBIBÁJÁHOZ, 
Alső Németiből, Ung vmegyében. 

Eredetije Kassa városa levéltárában, 1640 szám alatt. Lemásolta Krieger János 
1835. Összehasonlította Döbrentei Gábor. 

Czimzete, kivid. Adassék Kalla koczios varasnak fw Birájanak es gonduiíelöienek 
Tulaydon kezeben. 
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Szolgalathomat Irö kegmednek minth bocfiwletes vramnak keuanok ke

gyeimertnek minden teí'ti es lelki jókat meg adatnv, mind az kegmedhez 

tartofzokkal egietemben, azon keppen az kegmert tanacziual egietemben. 

Touabba kérem s'. koniúrgok kegelmednek mint böcziivlletes vraiiiak bog, 

az fzegeny legennek kegmed legén kegelmes fzabaditoja kit az utannis 

fzolgalbafsak megi kegymednek mind feregemmel egietemben, kegelmed 

batta válla bogi kegelmedbez kivlgiem legenyniet betfön, azertb im be kvl-

dóttem hogí az Istenertis kegelmed czielekcgek iol vele, hog bad 3olgal-

bafson fzegenj as Orfzagnak mind vrafagoknakis. Az vriíten latogafsa 

megi vrafagtokat fok iokkal io fzerenczickkel. költ alfo németiben vofar-

nap Juny. En Barbel Lörincz Cziafzar có felfege gialoginak Hadnagia. mflp. 
Jegyzés. Az 1544 van feljegyezve a' levél külsejére, és száma 1640. 

1344. 
PÜNKÖST ESTIN. 

XLIV. POLYANKAY, BERZEVICZY, BERTHOLTHY, KOROTTHJÁNY, HÓPÉNZT KÉR 
SZEPES VMEGYÉTŐL. 

Eredetije Szepes vmegye levéltárában 217 szám alatt. Kikereste Bárdossy Elek le
véltárnok. Tudósított felőle Engel Sándor táblabíró 's főjegyző, 1836. iYz eredetiről le
másolta 1837. Döbrentei Gábor. 

Czímzete, kivid. Egregys ac Nobilib1) Dominis vice Comitti ac Judicibus Nobilm 
Comitat') de Sepes ccb dnis amics honorand. 

Solgalathunknak vtanna Mynden Agyanlafiínk thy k . mynd ferelmes vraynk-

nak es atyankffyaynknak Emlekezhetyk thy . k . az my folgalathunkrul 

myndenky^pen hog az my hónk ymmaran be kezelgcth Azyrth thy k . 

lafla my vgy folgaltunk mynd yamborok . k . Azyrth my ejlh yrhatthywk 

thy . k . hog az vr Batory András ygen harakfyk az warmegyekre hog 

ennyeth yr femmyth nem gondolnak azyrth . k . lafTa: | fykeczczygre . k . 

ne wegye | EJihys Nylwan yrhathywk thy k . hog mynketh az wysbe akar 
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az vr mynketh wethny komaromba, lafía ymmar k . myth erünk my oth 

az ho pynzcl, feletthe nag dragaffag wagyon ray;thwnk egy ludath adnak 

az wajarth nyolcz krayczaron egy tykffyath hath krayczaron czak az 

az hog fath es wyzeth pynzen nem wefunk am laffa . k . ha erünk my 

az ho pynzel Towaba My cJlys Tutthara adgywk t h y . k . az ajlhal pynz 

felöl hog my femyth awal nem erünk Azyrth az my kywanfagunk az hog 

k . harmycz keth forrynthoth adgyon k . merth czak kpweczczyghezys ke-

wes az lam my hywen folgalíínk E-dys yrhatthywk thy k . hog az vr Bá

thory András fykfo feje megyén az eg nypywel de a warmegyeketh ko

maromba haggya általán fogwa ajlh my az ep fagyabnl hallottuk 9 az my 

folgankthul es yanof komankuol? yzenthunk kegyelmeteknek fowalys . k . 

Nekye meg az cp fawath myndenbuol, Az erek y^len Tarcza meg k . myn-

den yowal, kolth ez lewel pynkejlh cjihyn Anno dííi 15 44 Tomas po-

Iyankay Valens Berzewyczy Tomas Bertholthy Nycolaus Korotthjany 

Szüetores vri. 
Pecsétviasza barnazöld, az elsikált erimer felett W.B. 

1544. 
SZENT MIHÁLY INNEPB ELŐTTI SZERDÁN. 

POLÁXKAY TAMÁS, TÁRSIVAL, HÓPÉNZT SÜKCET SZEPES VMEGYÉTŐL. XLV. 
Ipolyságon, Hont vmegyében. 

Eredetije Szenes vmegye levéltárában 236 szám alatt. Kikereste Bárdossy Elek le
véltárnok. Tudósítást irt felőle Engcl Sándor táblabíró 's főjegyző 1S36. Leinásolla 
Budán 1837 az eredetiről, Döbrentei Gábor. 

Czi'mzete, kivi/l: Egregys doniinis ac iVobilibus Vecho Comitti et aljrs dominis de 
3epees doni nobis honoianíf. 

Egregy domini Nobis pluriinii honoraií Po^l Salute et Nri qmeií, Jol meg 

Einlekezhetyk ty k hogy hogy nemefíerlmar Hlyen hozyw wtra es enye feld-

re Nagy kelcfegwnk fogyadkozafara munkalkottonk ezt Joly erhetty ty . k . 
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hogy Annalkwlys Elég kelchegeth es nwghatatlanfagoth cyel nappal Mye-

lywnk, Azerth mynketh Ineth el nem akarnak bochatny • • • hanem 

ti-flan eghe3 cjlendere akaryak hogy ez o^agnak 3olgaly wnk . . zc . . . . k 

tara Agywk hogy Az Nagfagos Báthory András eg kantorra walo penzth 

farof warmegek es az teb warmegenek es parancholtha hogy 

Azerth laíTathok megh megh my mo-Ah es Anyra megh fogyadkoztonk hogy 

chyak Az iilen tugya Menyere wagyonk es My reánk synth N . . . . veffe-

thek meg my eg Napoth fem wonflbnk merth ha akarnánk es tulenk nem 

leheth, thowaba . k . egyéb wylfagoth Nem Irhatonk hanem az poganok 

i'enth keresi- nap wtan walo kedden el Jewenek es lewath megh egethek 

es meg rablak Lfiennek Akarattyabply my eleykbe m e n . . . k es oth eketh 

Anyra megh wertuk hogy maffel ezer therekbe három zaz el nem zaladoth, 

Immár ezen walo haragyaba mehmethbek táborba 3aloth es naponkenth fe-

yenkre warywk walamyth iilhen Ad ez dologroly . k . Agyon vala-jl my 

nekünk azfarof warmegve emberetholy tarcya megh i,jlen k , ex faagh, 

feria quarta Ante feJlnm Scti Mychaelis Anno domi 1544 

thomas polankay et Aly ^lypendiary vri. 
Pecsétviasza veres. Ság van Fejér , Vas , Veszprém, Szála, Sopron, Nyitra, Pest, 

Temes vmegyében, azonban ez, i t t , csak Ipolyság lehet, Lévához nem messze. A.' pon
tozott helyeken a' papiros megéve. 

1544? 
SORY PÁL ZÁLOGLEVELE. 

Eredetije, ns Abauj vmegye levéltárában. Lemásolta Döbrentei Gábor 1S35. A' 
pontozott helyeken , papirosa szétmállott. Azért, vége sincs meg. 

En Sory Pal tefek Ilijén valloma^l hogj En ez Sory farkas Jofeganak Ide

gen keilwl való megh valtafert az tob Sommia Pénz kozzul ki k vallót 

vettem Janokj Gafpar íjam vramtol harmynt öt magiar foryntot fel Enys 

attam vgian azon 35 foryntban zálogban faros warmegyeben • 
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egjhaz cge3 Jobagiot Vajda Janóul es benyot Illj ok alat hogj valamikor 

En vágj felefegem vágj Germekjm meg akarjak valtany fl. 35 

tartozék kj botjatnj kezéből es meg Ereilny Es ha Tnterym 

valakj botjatna valamyke^pen En tartozzam 

1545. 
CSETERTEKEN SZENT BARBARA NAP EI.ŐTT VALÓN. 

ZAY FERENCZ A' KISMARTONI ZSIDÓKTÓL ZÁLOGRA VESZ FEL PÉNZT. XLVII. 

Bécsben. 
Eredetije gróf Zay levéltárban. La'tta ottan Dóbrentei Gábor. Lemásolta Makláry 

Ferencz 1836. 

Een Zay Ferencz wallom ez lewel általa. Hogy Een wettem az Kys Mar-

tony Sydokthwl Zálogra, barom arany gywremre, kybe mynd baromba 

wagyon Tyzen barmadfeel arany forynth. Az Egykbe wagyon az nagyobyk-

ba egy karniol, a' maffykba wagyon egy gemako, mynd kettéw petbe-

tes, a harmadikba nynthen semy kew, merth ky wettem belewle, an

nak felette attam nekyek a melleth hath Bokor Ezewsty kapthoth Terek 

my weth aranyasth. kybe vagyon tyzen nyolcz loth ezüsth. kyre attak ne

kem hwzon négy renes forynthoth, e zerzes alath, hogy mynden renes 

forynth ra egy hethen wfwrath tartozzam adny egy egy magyar fyllyerth 

kyknek Byzonyffaga ees IataíTa woth az een gazdám Chryfthoff herchygh 

hámor, kynek Byzonyffagara attam ez een petchetemeth ees kezem Iraf-

fath, napya a walchagnak femmy nynchen. Irtham Becfben cheterteken 

nenth Borbara nap Eleth walon 1545. Eztendeben. 

1545. 
VÍZKERESZT UTÁN ESETT HÉTFŐN. 

MONOSTORI SZALAY ORSOLYA, NAGYS. KÁPOLNAY FERENCZ ÖZVEGYE, XLVlll. 
NAGYSZOMBAT VÁROSÁHOZ. 

Bolondos várából, Trencsín vmegye' alsó járásában. 
VEGYKS R. M. IRATOK. 8 
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Eredetije Nagyszombat levéltárában. Lemásolta Döbrentei Gábor 1836. 

Zerelmes vram, kefsenetemet, en kegelmedet azon kyrem, hog the kegel-

med megadnya erthenem my okkerth nem hagya kegelmed énnekem sa-

lahst Ahdny az my felsiges wrúnk warafsaba. Énnekem fogadoth salaf-

fom wolt . mel falaferth megh attam woltis az pinzben az Gazdának, es 

beys kefthem voltb kelthcfsny Dhe kegelmed mas nap az Gazdawal Re

ám wethethed az pinzt es Engemet nem bothattad be , es Engemet így 

megh cwffolwan el kelet onnan hywnwm. Azzerth en ennek okkatb Akar-

wan Értenem. Es az my felfseges wrúnkath akarvvm megh lelny es se-

melem fíerinth akarom Pana$olnwm, mynd az en attyamfyaywal egyet-

tembe. lam fokán vannak Nagy Sombbath'ba, kyk az mas partra walok 

wolthanak, kyknek nagy Sombathba salasok wagyon, mykor en semelem 

serynt kynergethem wolna, az my felfsiges wrunknak* hogy nehagyon az 

en Arwaymwal egyethembe Bwdofnwm mert en ew felsige nthan lethem 

Arwawal Myerth ew felsige mafth énnekem egieb helth nem hathathot, 

Anem ew felsige meg hagya, hogy énnekem a wagy Pofswnba wagy nagy 

Sombbathba, Merth Praepost AVram, ew felfíge heltbarthoia hazzat we-

gyen, En kedig az yde hws képes Akarom wala magamnak oth Cahak 

Salasth foglalny, kit kegelmed nem engede, Cak Salasth is foglalnwm, 

nem hogy hazzat wennem. Erthcm kcdigh hogy kegelmed ezt montha wol

na hogy nem Akarna kegelmed, hogy delyak Laknának a wag legének ha 

warafba, yol twlgya azt az my felsiges wrunk, hogy en maft delyakath 

ftem tharthatwm, Azért énnekem maft is az Akarathwm, hogy inkap aka

rok a my felsiges wrwnknak warafaba lény, mynd walamy wr waraffa-

ban nomorganwm, merth en ew felsige Arwaya wagiok, Azerth wagy 

walamy hafsaczkath ^re3ek ah wagy salasth tarthok de oda Akarok meny 

Azerth Akarom Adigh megh erthenem, ah kegelmed azon Sayandekban 
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wagion hogy Emiekem nem adnád sem hazzat wennem, sim Salasth tar-

thanwm Azerth kegelmedeth kyrwm hyelenczyen kegielmed levveledben my-

nemy sayandekban wagyon kegelmcd. 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, érdemiének myn-

den warasban az íny felfiges wrwnknak Bekeflígeth es thyfthclíigeth, Az 

evv yambor 3olgalathyacrth es halalayerth, Azerth kyrwm mynyayn ke-

gyelmethcketh, Ne legyen kegelmethek Énnekem kegyothlen, merth nem 

erdemlethe Az en 3erelmes Wram kegyelmethekthwl, sim en, maftys Byf-

fwm kegelmethekben, azerth Akarwan kegelmethek kezel mennem Thoha-

ba iften tarthyon kcgielmetheketh dat . . . ex Bolondos feria Secunda Poft 

Epiphaniam Anno 15 4 5 
Orfola Zalay de monoftor, ydam m do fran kapolnay Kelicta. 

1 5 4 5 . 
SZF.NTIVAN NAPEI.OTT VALÓ VASÁRNAPON. 

BORNEMISZA BENEDEK LEVELE SZEPES VÁRMEGYÉHEZ. XL1X. 
Költ Somban Sáros vmegyében Szeben mellett. 

Eredetije, Sj.cpes vmegye levéltárában, 254 szám alatt. Kikereste Bárdossy Elek, 
levéltárnok. Hi'rűl adta Engel Sándor táblabiró 's főjegyző 1836. Mássát vette az erede
tiről 1837b. Budán Döbrentei Gábor. 

Czi'mzete, kivid. f$epes warmegyeben yfpan wramnak: ef af/3 nemef wraymnak Adaf-
fek eleuel: Byfjodalmas Atyamfyaynak. 

Kewí]ewnetemet es í]olgalatomathAyanlom mynt Nemef wraymnak es atyam-

fyaynak: eRty . k . tek leuelet latwan ygen yonewen wewttem megyf ert-

tem: dee netalán ty .k . t e k kewflewl walamy tewelgew gondolat wagyö 

íjywyben en ho|]am: ByRon meg hj'gye . k . tek hogy nynezen afelé tekel-

letlenfíeg enbenné: fewt yoncab ty .k.n e k flolgalatwal es atyafywy [Jeretet-
8* 
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wel akarok lenné: dee ty .k.n e k , mynd Aj] kewtel leuelet keep wagyok 

meg Adnö: mynd aí} menedék leuelet: nem wolt meg ydewm ho[]a: y^len-

nek engedelmebel amyre en elég wagyok: ty . k . t ek , atyafya es ftolgaya 

wagyok: A|J napnak fenyeffege ygen nagy: dee néha meg a[]tyf Bee fogva 

ahomal: epei yjlen tarcza fok yowal ty . k .ket , elcuelet yrtam fomban ^ent 

ywan napelewt walo waffar napon Anno . 1 . 5 . 4 . 5 . 

Bornemyrta Benedek heueffy. 
Som nevű helység van egy, Somogy; egy, Bereg vmegyében. Ez itt, hihetőbben 

a' Sárosi. 

1545. 
VIRÁG VASÁRNAP. 

MAGY LUCZA NÉHAI KENDERES JÁNOSNÉ, SÁRMASÁGI ERZSÉBET ASSZONY
HOZ VÁRDAY MIHÁLNÉIIOZ. 

Eredetije Zichy grófok levéltárában Palotán. Lemásolta Döhrentei Gábor 1836. 
Czt'mxete, kivül. Ez lewel ad a (lek Sarmafagy Erfebeth áronnak warday mihal ur-

nenak nekem jerelmes áronomnak. 

3oIgalatomnak wtanna kérem kegielmedet minth zeretew azzoniomath hogy 

kegiehned az farkas bwreketh kvvlgie megh wagy kee3 wagy nem kee3, 

merth kenderes Péternek el kell menny oda es megh Cinaltattya es kwl -

tem kegielmednek az makaicha kewrtwelnek az agában, walaminth vagy 

Cawaban wagion wagy minth wagion merth kenderes Péter el wi3y az 

tewbiwel Égit. — kwlgien kegielmed Kaflay rofat, i^len tarcia kegielme

det , ez lewel kwlth wirag wafarnaph 1: 5. 4 5. 

Magy luca nehay kenderes ianofne 

1546. 
ORBÁN PÁPA NAPJÁN. 

RÉGY KELEMEN KAPITÁNY LEVELE SZEPES VÁRMEGYÉHEZ. 
Szendrd várából, Borsodban. 
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Eredetije ns Szepes vmegye levéltárában 264 szám alatt. Kikereste Bárdossy Elek, 
levéltárnok. Hírűi adá 1830. Engel Sándor táblabíró 's főjegyző. Mássát vette az erede
tiről Budán 1837. Döbrcntei Gábor. 

Czi'mzele, kivid. Egregijs domis vicecomitibus, Judlium ac Vniuersitatibus Nobiliü 
Comitt1) Scepuficn zc doiüis fíib') et Amicis nobis obferuand. 

Egregy düüi fres et Amici Nobf obfvarid, Po^l Saluté ac feruitior nror 

<>men, IIy33\vk hog ke: Nylua vagion hog Az my kegielmes vronk Ennek 

ehvtteys Irth vala: kegielmetek leuelet Az Soldofok Jo3aganak o3lafaroI, 

Azért mo.iJ.an Ertywk hog k e : Az kyral Ewfelfege lewelewel ky akar 

Bocyatny az Jóságnak 03tafara, Annak okaert mys az my kegielmes V-

rök vtan kcrywk ke. my't vraj'nkot Es atyankffyayt hog ke: halasa Az-

korra mj'korö Soldos Imre3:s Rayta lehet az o3lafon, mert tugya azt ke : 

hog Soldos Imre Vranak Porkolabya Es mo^lan Az my kegielmes vrök hon 

nince, Az íny Vrök. HTJrenelkwl Az warbol seüüi ke^pe Ew ky né mer 

meny kegielmeteknekys Job le3en hog Ezekys Rayta légijének wg tugia 

k e : han Re3re kel 03tany, In Reliquo Eaíit felicfme vale optam<) Quib'> 

feruitia Nra vmendam^ Ex 3endrew In die Vrbani papé Anno doiiii 1. 5. 4. 6. 

Clemes Reg}' Capitaneg 2c et Sthany La3ay £>uifor . . . A r c . . Sendrew. 
Pecsétviasza zöld. Nyomata nem látszik. 

1546. 
BOLDOG SZÍ'Z MARCIT INNEPE UTÁN SZKRDAN. 

NAGYTÚR MEZŐVÁROSA, NAGYKÁLLAI LÖKÖS JÁNOSNAK IR MINT FÖL- MI. 
DES URÁHOZ. 

Túr városából Heves vmegyében. 
Eredetije, a' Kállay nemzetség' levéltárában 242 szám alatt, Pesten. Leirta Fiuk 

János, 1837. Összehasonlította Döbrentei Gábor. 
Cx/mzele, kiviií, Egregio Doínio Johanni lokos de Nagy Kalló dominó Nostro semjí 

honoran. 

Erpke való Solgalatonknak és hywfegpnknek utanna, Magonk Ayan-

lasonkat Irywk my te kegielmednek mynt kegielmes Vronknak Irt wola 

http://mo.iJ.an
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te Vrafsagod m}; Nekpnk hogy io bort vennénk my te kegielmcdnek pl-

cyp arwt es fel Jutatnoiok kegielmednek Azért my az it nalonk mynd 

el kereilwk es latogattwk de Jobat my nem találtunk , Ennél e$ ket bor

nál kyt te kegielmednek fel kwldpttpnk, azért az egyket vpttwk tif3en 

négy forynton az maflbdykatys tyzen negyén mert 3eker bérc nekwl va

gion' ez ket bor h\V3on nyolcj forv'ntban . . . . Ennek vtanna eztys Je-

lentywk my te kegielmednek hogy Gergely Dj'ak Sabadoffa tartya kez-

tpnk magát myndenbe* meg vdwaran való felyerytis Sabacyagon tartya, 

mynd varaskpzze való fyzetesbol * es Solgalatbol. ky my nekpnk Igen El

lenpnk vagion. Mert nagy haborgaflok vagion rayta kerywk te: kegiel-

medet mynt vronkat hogy ne fogyagion tob társat, melleye , mert elég 

3olgat talál te kégielmed . . . . Tovaba meg farkas vronkys Irt vala ne

kpnk felple hogyha ellenpnk nyncyen . tehát ' 3abatfagot Engedne neky, 

de byzonyawal Irhattywk kegielmednek hogy ugyan Igen ellenpnk vagion 

az w 3abadfaga. Lfien tarcya meg kegielmedeth, Dátum ex o^pido thwr 

feria i»rta post fcjiü bte margarete fginis Anno 1546. 

Judices et Jurati ex ojpido Nagy thwr vre doiiíationi Jnoibus 

13 47. 
HÚSVÉT UTÁN VAT.Ó VASÁRNAPON. 

LIU. CZYRE ÓRSÉBET NÉHAI SÁRMASÁGY ANDRÁS HÁZASTÁRSA, SÁRMASÁGY 
ÖRSÉBETHEZ VÁRDAY MIHÁLNÉHOZ. 

Eredetije Zichy grófok levéltárában Palotán. Lemásolta ott 1836. Döbrentei Gábor. 
Czt'msete, kiviil. Ez leuel adaíTek Sarmaflagy ÖiTebétnek az warday uiyhal wram-

nenak nekem ty^telendö nemes áronomnak. 
O O , 

Kezenetcmnek es magam a)?anlafanak wtanna Ty3telend<7 A33onj;om, Izent 

wala kegelmed énnekem myklos wramttil hog . k . Be Jw es meg látogat 

engem az en arűaymwal egctembe, de meg ekedíjg né" Jwt . k . es az oka 
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my legén foha nem twdom gondolny, Annak okaert kérem . t . . k . mynt 

a33onomat, hog . k- Irya meg enneké my lege az oka, Towaba Byzoná-

űal czodalkozom azon meí Ige el wete . k . zemey elöl engé az arwakual 

egembe, kyiíanna azcrt mynd az altales hog . k . meg látogatna, mert az 

Sarmaftagy andras eg nchan Renden ol Igen beteg wolt, hog czak az ha

talmas Lflcn tartotta meg, majles wgan, Azért kyuanna hog . k . meg 

látogatna, Toiíaba Sarmaf]agy Iftiíanes meg hala, es mafta fok dolgunk 

czoda ke^pen wagon. kyk ert kyúanna hog kegelmed be Jűne, my hoz

zánk, kyt . k . ereké meg erölkedem 3olgalny az aruakual egembe. Lfien 

tarcya meg kegelmedet, míjndé Jóban. Ámen. Ez leiíel költ Sarmaíjagon 

hűfúet wtan walo wafarnapon Chrufnak 3ületefenek wtanna mykoron. ír

nának 1 5 4 7 E3tendőbc 

Czyre örfebeth az nehay Sarmaí]ag5; Andrafnak házas tarfa. 
Towaba, azt mongak hog az Sagol ferencz fya tamás feredy Ljiwannal 

wagon kére . k . hog kerycz kezedhez mert foha ne Nwghatnak wrg ky 
wannak latny az zwley. 

*S egy kis czédula'n e' levél mellet t , még ez van: 
Mégis keré . k . hog ha en érte es az aruakert ne myelys . k . az Lflen-

ert tege azt . k . Jwvé be , mert enneké kegelmeduel ol dolgom ol Be-
zede wagon kyt meg fem Izenhete fein írhatom . k . es felebe waloan . k . 
foha nem kyuanta mynt ma^la. kérlek Iften ert tystelendő a33onom Jüy el. 

15 47. 
SZOMBATON SZ. MÁRIA MAGDOLNA ASSZONY NAP UTÁN. 

PAKSY JÓB LEVELE BÁTYJÁHOZ. 
G észtereden Szabolcs vmegyébcn. 

Eredetije Zichy grófok levéltárában Palota'n. Mássát vette Dóbrentei Ga'bor 1836, 

3oLgalatomat mynt Nemes Vrainnak es Battyamnak Emlekezhetyk k : rala 

hogy k: ygerte róla az 3enth Gergyeket ket napra, azért yiiíar kérem k : 
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mynt Nemes Vramat es Batyanat hogy ymmar kegyelmed bochatnaya el 

tapa3tany mert ymmar Egeb mynt el végeztek. kyt En kegelmednek meg 

3olgalok mynt Nemes Vramnak es Bátyának Iften tarcha megh k . Ez le-

vvel kewlt Ge3tereden Sömbaton 3ent Maria magdolna azon nap vtan 1547 

PaCy Job 

15 4 8. 
SZENT MÁRTON UTÁN VALÓ CSETERTEKEN. 

THURZÓ ANNA, NAGYSÁGOS BÁTHORI ANDRÁS' FELESÉGE, KISVÁRDAY 
MIHÁLHOZ. 

Ecsed várából, Szatmár vmegyében. 
Eredetije Zichy grófok levéltárában Palotán. Lemásolta ott 183ö Döbrentei Gábor. 
Czi'mzete, kiviil. Egregio dominó Michaelj de Kyfwarda dominó et tanq fri Nío 

honoraíi. 

Keozenetenket es Magunk Ayanlafat írom knek mynt Jo Bátyánknak, Ez 

thafy Pal deáknak ky mynd Jel Nappal az my 3olgalatunkban vagyon, ot 

thafon vagyon valamy Buzaya, Azerth kyryuk k. hogy k. lenne el az 

kylenczedy nelkyl, Es k. Jo wala3t varunk, Ifthen thartha meg k. Ez l e -

v*el keolt Ethed varában, 3ent Marg};t vthan való chetherteken Anno 1548 

Az k. Jobagya fya Mykech János fija 

Anna Thurzo Nagfagos Bathori Andrafnak felefege m.rp. 

1549. 
JANUAUIUS 2ŐDIKÉN. 

POTENTIA, BLAGYAY MIKLÓS ÖZVEGYE, ZAY FERENCZHEZ, 
Nagyszombatból. 

Eredetije, gróf Zay levéltárban. Látta Döbrentei Gábor 1836. Lemásolta Makláry 
Ferencz. 

Cxi'mzete, kiviil. Wytezlew Wramnak Zay Fcrencznek nekem byzodfilmaflT Wram-
nak A dallok ez levelem. 

3olgalathomat yrom kegelmednek wytezlew ews byzodalmass wram; kegel-

med yol tuggya az Zablya az Zegen wramnal Zaz harmycz keth foryntha 
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wolth Zálogba, az paplan tyzenharom forynthba, az kegelmed annya yol 

twggya, hogy cnnybe woth Zálogba, 3'ol leheth en annyba nem vetettbem, 

ammenybe nalwnk woth, elthembe ha kegelmed megh akarva waltany , 

haat megh aggvak. yol twggya ezth kegelmed, eghnehanfzor kerthem ke-

gelmedtwl az paplanth . kegelmed ez napyglan nem alt ha. ymmar tfak 

azth adna megh kegelmed, ammybe az paplan woth. yfthen tarthya megh 

kegelmedeth. Thyrnawye 25. January Anno 1549. Potencia, Rlcta E. D. 

Nicolai Blagyay. 

1 5 4 9 . 
SEPTEMBER 27DIKÉN. 

CSÚZY MAGDOLNA NÁSZRUHÁJA. LVH. 

Chwzy Magdolnawal Hathalmy Peternewel haza adasakoron 
ezeket attak Romanffalwan 1549. e$tendewbe. 

Eredetije, a' pozsoni káptalannál. Kikereste Gyurikovics György levelező tag 's 
össze is olvasta Kas/.ay József káptalani hites jegyző másolatát 1835. 

Egy wont arán neft Swbat. Egy weoreos athlacz 3oknyat, kynek az 

ally'a ket 3errel wont arannyal hant. Egy Theghla 5yri kamoka 3oknyat, 

fekete barsonnal hant ket 3errel. Egy sarka Thaffota Soknyat weores Bar-

fonnál hant, mynd allya fmynd galliera. Egy 3ederyos Mokhaer 3oknyat, 

weores Barsonal hant mynd az allya fmynd galliera. Az kyn ewt Bokor 

kapoch ezwft aranyazot, kybe kewek es gyeongyek wadnak. Egy 3e-

derves Thaffota felseo Rwhat, fekete Barsonnal hant. Egy 3ederyes taf-

fota Swbat, pethvvet mallal Bellct. Egy weoreos Iftamet wvfclco Keon-

teoft. Egy párta Ewet. Egy ffco keotheot mynd homlok eleoftwl, 

hwj foryntarat. Maffyk homlok eleot ffeo ketheo nelkwl. Egy gyeon-

gyes fedelet, kybe barom theozes wagyon Thyzen ket foryntarat. Egy 

aranyas karajo fedelet. Az keth azfedel nelkwl Ifmeghvnt, eot vVyfse-
VEGYES R. M. IHATOK. 9 
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leot aranyas Wegheok. Ket hymet aranyal warathat, Racz Waras. Egy 

3eowes hymet kyt ezwftel arannyal ketthck mynd Ingeftwl, Az ewmeogh-

nek az ket wyaban hat jerrel arannyal wagyon a 3eo\ves fel Benne. Het 

arany gywreot. Eggyk Saffyr. Egy eoregh paplant, weoreos byborral 

Belletet. Ket derekalt, myndenyket ket ket hayba. Négy feyelt. 

Ket Wankoft ket ket hayba, Az Eggyknek weoreos taffota haya. Négy 

gyolch lepedeot. Négy gyolch abrost. Négy gyolch kezkeneoth, ky 

mynd gallos gyolch wolt mynd Abn>3 fmynd lepedeo. Nyocz wa3on le

pedeot. Négy \va30n kezkeneot. Hat wa3on Abra3t. Egy Dwbnat ket 

hayba, Annakys az felseo haya gallos gyolch wot. 

Eadem die 27. Septembris praescriptas res in ima ladula manibus meis 

consignavit Joannes Szuczy m. p. 
Jegyzés. Románfalva, Nyitra vmegyének nyitrai járásában. 

1549. 
SZOMRATON SZ. ANDRÁS NAPJÁN KARÁCSON ELŐTT. 

LV1II. KIS FERENCZ KASSAI VÁROSFÉL* VÉGRENDELETE. 
Eredetije Kassa levéltárában. Kikereste 's Krieger Jánossal lemásoltatta és össze

vetette Dóbrentei Gábor 1835. 

In NomTi domli Anno 1549. 
3ombatö 3ent András Napia karachiö elet En kys ferenzi kaíTay efkwt 

polgár lelkemet az illenek aianw an es téliemet az feldnek, Jo C3em3erint 

ti3ek ilie te^lametomot kímélet wolt bakaj georgy az ejtendei few biro 

ka fi a es trombitás János efkwt polgár es Li,rpay János es az en gazda a3on 

az en kewefembel kaffan. Item elfe3er hagiok az efpitalba az ew 3^'k-

figekre -f 5. It.. az midében niomorwlt 3egineknek -f 5. fcrench wra . . . 

az a3onhoz. It . . thowaba éneke l'enki ninchie oly atiafia hogy ky the 

weled o3toznik de maga erre kerdlek 3erete atia fia hogy az mint cl Ren-

file:///va30n
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dele licit athy neky az a3ony mindenek helt adok walamit kegelmed Ren

deli el. It . . En hagiok az en germekemnek fiának -f t] kyz pinzwl, 

hogy tanitaJTak wele, mikor az iilen az időt agia irni kinek pal newe. 

It . . az en fiamnak hagiok egy aranios kvvpat kivvl es belel fedél nekwl. 

It . . pohart harmat másik kik cöy másban Járnak wiak az 3ile araniazot 

es az lába az egike gomb wagiö harö az laban, esaranios. It. . hagiok 

egy cheset az 3Üe aranios fogatoia araniö. It . . barom arangiwrw, E-

gikbe wagiö egy bekakw. Égikbe wagiö egy himes kwh harmadikba wa

giö karnivl. It . . hagiok hw3ar apró kapehiot bokros vAA aranioft. 

It. . hagiok kalanokat 5. aranios Az nele gombos wilat M égik aranios az 

mafik fcir sekes. It . . Egy Neft subát fkarlat weres az fele aztis az 

gyermeknek palnak hagjö aranios horogj Raita. It . . egy zöld kamukat 

mind gombiawal ezwe -{-• \. az gomb Rákot Iwkas Cukos. It . . egy 

wercs kamuka zwpithat It. . gombot aranioft egy kamwkan wereffe 

hagiö az germeknek It . . egy weres zwpithan wallo aranios gomb 

-HÜ44 aztis az gyermeknek hagiom palnak. It . . 3abo mihalnal wagiö 

adoffagö kit az germeknek hadta tanitaffara feir pinz -fy . <j . hetwcn Á . 

It. . az minemwh borokat wettwk wolt 3abo filipwel az tebit en mind el 

mgette tartozik fizetni -f . "A . egy somaban. It . . 3abo mihalynak adta 

bort hat hordóval -ff -f-'i^'il kinek az arawal tartozik somaban tijen -f 

T-"ff4Í/H' It * • keteles Janóménak es egy 3cchnenek adta bort három 

bordowal ff VM tijen soiiíaba -f -t+./j . It . . Inén légien megy az ket 3az 

forint az kit az en fiamnak hadta Palnak. It . . Sos ferencz nenel wagiö 

adoffagö f- v/jA It . . MÍ3aros Mihály Comifhar eftwan melet f ÍM 

It . . egy giongios partba wagiö zalagban nálam paisgiato andrafe -ff -H"4Í41 

de ha megy waltia megy ágiak az pinz megy 1 ivin. It . . wagiö zalagj 
9 * 
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nála paisgiarto Andrafe kalan . 3 . kegy égre walo lanchj gombiawal. De 

ha megy waltia megy ágiak It . . Egy kis lábas pohart aranias hagiö 

kapita vramnak. It . . Egy po3tö aranios hagiö kapita vramnak It . . 

Egy kys aranyiora Mihali Deake wagiö zálogba §) {, v ha megij waltia megy 

ágiak It . . Nigy eregi gomb Rákot es het Apró mindenik aranios hagiö Az 

germeknek palnak It . . Minden erekflígy has $e\c 3anto féld es egieb 

nemeth akar my ligie gazdám a3onie es Az germekhe owck ligieri. It . . 

Senieget kettet hagyok az gyermeknek palnak It. . Philcp Deáknak ha-

giok egi 3eniegct It . . Az meli lowat 3abo Mihalnak adöt egy lowat ky 

megy holt wolt f -\-M de ezt fogata hogi oly lowat wi3en crbe kin megy 

elege39 hane az arat fizeti megy It . . 3abo Mihal adót po3tot ot heian 

Nolth forintarat de haitok 3abo Mihalnak hatod feli forintot. Az folkmari ko-

wachj nal megy maradok adós az po3to arában ^ M 8) . 25 . — 

KIS KAHÁCSON NAPJÁN. 

LIX. GYARMATI BALASSA MAGDOLNA, NÉHAI FORGÁCS FEKENCZNF, HORVÁTH 
BERTALAN, 'S KOMJÁTI BÍRÁK, NAGYSZOMBAT VÁROSÁHOZ. 

Komjútiban. 
Eredetije Nagyszombat' levéltárában. Kijegy/.ette Döbrentei Gábor 1836. Lemásol

ta Makláry Ferenc/. 1837. 

Czimzete, kivül. Ez Lewel adaflek az Zobathy beraknak es efkwttheknek: my nc-
kwnk tyátelendo wrayknak. 

En balaífa magolna Gyarmathy, az nehahy fTorgacz fferenchene: es horwatli 

berthalanna csetheben: my Irank the ke : nagy 3ombatthi beraknak es ef

kwttheknek kw3enetwnket: Thowaba mjes komjathj berak es eskwtthek, 

es myth ezekhis waras: the ke: zombathi beraknak es Vraknak es eskwt-

teknek es minth az ekés warafnak kwsonetnnkwth, Jrywg mint Jo 3om3ed 

wrayknak is baratyknak. 
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En, kV wolnék balaf magdolna a33on es horwath bertlialanal egetembcn: 

kherywk my te ke . bogy az minebmo dolgwnk wolna az Santa ambrofwal 

fclcletwk wtan es thanofagh be kelven, tenne le ke: ol twrventh, bogy 

kyt te ke: ezwtanis wennek jo newen: es ba twrtenek walabol az ini Jo-

3agkwnkban te ke : walamy ky twrwen nelkwl nem lebetne: es 

az wtan felelethy meg halwan es thanofakokotb meg hertwen : my te ke : 

mynde Iras twrwen tbetetwnk: 

Az manay bvro tbanofaka az, bogy mikoron az sánta ambros barmath 

3olkajk wolth, azkotb kbet 3olgaya eí'wen be mentbenek wolna, ayanlak 

pk magokotb azra, bogy regeel be mennek, es Igafan meg wamolnak: 

azerth pk be nem mentekb, ba nem az wamoth el zogtethek: az bvro 

bogy pkwth be nem warbatba megj indultb wtana megis erthe woltb pketb 

komjatby: Ira the3y ezth az manyabyro az kjnl emberének: 

Masodyk tbanofak eztb tanolna: bogy az Santh ambros barma kharra 

mentb wolna az barrak alebertbera p alwttb woltb , be neg (>krot, mentb 

hat az fanta ambros be fwaban, az pkrokerth kwltek, az ty3tartok eley-

be 3cmelve 3ercntb otb wolth bertbalan wra ys az fanta ambros, it ffoga-

dafokerth hwtt , Jot ö Armade3ten napraala J w n , és mindeneketh meg ele-

ketb, ezth p pegik Iterc es ty3tezíegere flbgatha: ez áztat ffogatta: hogy 

p neky hoth fen pt 3az fforinban al, dolga: es p horwath bertalan elwtb 

az fogatha, hogy p Iflfyw a33onnak eg rohanak walo chcmeleteth hoz. Az 

Zwranv kbet eskwth Ifmeg e^lh thanolan: az p Itekre: hogy pk 3ayabol 

állottak, hogy p armad e3 tennapra ala J w : es mendeneketh meg elegeth 

mende karokról: — az meg hagyotb napra a33onom ala kwldoth Zwraban 

az p embereth, hogy meg halgaffak az fanta Ainbrws be3cdcth, hogy mi-
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wel akarva meg elekentenj ; eiien tarcha meg ty ke: ez lewel kwlth 

Komjáthy kys karachon napyan Anno 1550. 

1530. 
PÁL FORDULATJA ELŐTTI CSÜTÖRTÖKÖN. 

U . BUCSÁNI KORLÁTHKÖVY ÖRZSÉBET, NAGYS. NYÁRY FERENCZ HITESE, 
BUDAY JÁNOSHOZ NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ. 

Bucsánból, Nyitrában. 
Eredetije Nagy Szombat' levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1836. Lemá

solta Makláry Ferencz, 1837. 
Czi'mzete, kiviil. Prudenti et Circumspeeto dno Joanni Bwday, JudiciCiuitatis Thyr-

nauien etc. amico et vicino nobis honorá. 

Prudens et Circumspöte domine et Vicine nobis honoraií, Salutem. kérem 

the k : mynt Jo 3omí]edomath hogy ez embertwl kwlgv énnekem egy wegh 

gyolchyoth Gallerth, es egy aranyas karey w fedeleth, ha olyan wolna, 

thehat kynek jeles aranya wolna ha twl , ky három wagy négy foryntara 

erew wolna, ha nálad nem wolna, es the ke : tegV'e zereth: k . megh kwl-

dem az arrath Pal deaktwl, ha techyk énnekem, — ha nem techyk the 

k: Ifmegh wi3ja kwldem. Ex Bwchyany fa quinta ante y^fionis Panli 

1550. Elisabetha korlathkewy deBwchvany, Confors m. d. Franő. Nyáry m.p. 

15 5 0. 
ŰRNAPJA ELŐTT SZERDÁN. 

i.xr. KRUSSITH JÁNOS CSÁBRÁGI VÁRKAPITÁNY, BUDA JÁNOS NAGYSZOMBATI 
BÍRÓHOZ. 

Csábrág várából, Hont vmegye bozóki járásában. 
Eredetije, Nagyszombat levéltárában kijegyzette Dübrentei Gábor 1836. Lemásolta 

Makláry Ferencz , 1837. 
Czi'mzete, kiviéi. Prudenti ac circumspect Viro Johannj Buda, Judici In civilt Tyr-

navycn , döno et amico honoraií. 
* t 

Poil Saluté Ac mei paratiíTima cnnendationé". Prudens ac circumfpect. donné. 

pana3olkodyk énnekem ez Jankus Lerench ez Bceny ember, ky az felf-
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feges kyralnak vgyan Jobbagya mynth egiebek vonanak. hogy az mykon 

Gafpar, ky thy kcgelmctek kezzeth varafegyk vona : hogj? hwneky Adós 

vona es kcgielmed hclwthys kerc/lhc; annak vtanna ^érzésképpen el ve-

gezthe vona veJeh : kyben az mykon Gafpar megh nem alloth vona, es az 

napra az hw fogadaíTatb inegh nem tellefeytetth vona: annak okaerth ké

rem En k : mynth vramoth, hogy k : ellegeytcfle megh az felíTeges kyral 

Jobbagyath, hogy theb kaarth ne vallyon, mcrth immár fok kelthege es 

farad íTaga vagion, ha the kegielmed ezth thejjy ez embernek az hw ygaf-

faga 3erynth: ennekemys nagh kellemetes dolgoth te33cn the ke : kyth en 

the ke : ennél nagyobbakban megh akarok halalnya: Tovvaba azth Byzzo-

nyal hygye ke : hogh en az felíTeges kyral Jobbagiath karba nem akarom 

hadny, hanem megh versem az bwweth, walahol es mykejpen megh we-

betem. ex ca^lro cbabragh feia 3 t i a Ante cöporis ix^li Anno domi 1.5.5.0. 

Johannes KrYvflytli, Capitaneus Caftri cbabragh. 

MÁJUS 3-DIKÁN. 

MESZNYÁNSZKY JÁNOS PALOTAI VÁRKAPITÁNY, NAGYSZOMBAT BIRÁJÁ- LXH. 
HOZ. 

Palotáról, Vcszprím vmegyében. 
Eredetije, Nagyszombat városa levéltárában. Kikereste Döbrentei Gábor 1836. Le

másolta Makláry Fercncz. 

Czímzete, kivítl. Prudenti ac circumfpcto Viro dominó . N . Judicy civittat Tirnauieh 
dominó ct amico lionoran. 

Thy3telendevv Wram es énnekem Jo Barathom. kejenethemnek es Barath-

fagomnak wtanna. §). nynehen kethfegem benne, hogy kegelmednel thwd-

wa nem wolna, harazty Gcrgel, kyt az fogfagbol az Ith walo fok Jámbor 

wytezekkel Igetemben kezeffegen ky wetthem wala, de ez Jámbor hyty-

wcl es fí'ogadaiTuwal, engemeth megh chala. engemeth nagh ffyzetekben 
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eythe, az ew walchagath énnekem eretthe megh kel adnom, thwdom azerth 

kegelmetek ke3eth neky Zalagya wagyon. azerth kérem k : mynth wramath 

es Barathomath, haraztyt kegelmed tarthoztafía megh, es mynden marha-

yath. ha kemed azt myvvely, en rewyd napon kegelmedet efmegh embereméi 

erthethcm. Thowaba walamvth ke ez en emberem nyelvvel megh mond , k: 

megh hyge. — Vale eand cupio. ex Palotha 3a may 1 5 . 5 0 Joannes Mez-

nyan'Jky, prefectus caftri Palotha. — 

MÁJUS ÖDIKKN. 

VECSE' BÍRÁJA, ESKÜTTEI, NAGYSZOMBATNAK. 

Vecse, fa lu , Nyitra vmegye nyi trai járásában. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette Dóbrentci Gábor 1836. Lemásolta 
Makláry Ferencz 1837. 

Czímzele, kivid. Egregys dominis, Judici totaeq Senatui Ciuitatis Tirnavieii. 

Keíenettwnknck vtanna f3olgallattwnkat, mynth Ty3telende nemes vrak-

nak, ezeknek vtana tefjwnk my atty k: polgár larfa felel nagy antal fehvl 

Illy vallaft, thy vrafagtoknak. 

Hogy Ammy kegelmes vrwnknak kapwchy Imrének vala egy Iwan 

new jolgaya, mely Iwan tartotta vala Andorko Janofnak yt nalvvnk ve-

chyen hw3 eokert meg' Towaba Andorko János attartafnak es Jwklegé

nek Ideye talallya Hlyen Barattvat meg, mynth rjombathy nagy Antalth 

es andorko János mond nagy Antalnak, í}ereto Attvamfya Antal vram kér

lek, légy kezes ertem harmad napyg, had íjabadwlyon meg az h\V3 eoker, 
o o o o o . . o 

es Anvybel Iwan Az en perelem keres engemet, Jwyen fellyere, es en 

oth terwenth állok neky, es Azon terwenbe akezefeget en vegein rolád 

vgyan fellyen (merth ha Iwan Amy vrunk |]ogaya Az ew vra Tartomá

nyából ky nem Bottyatta vona attartaft, kapwchy' Imrehet az ew vrat ket 
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(jaz forynton marajjtottak vona terweny ÍJcrenth) Towaba ezeknek vtanna 

fellyen terwen napoth hadnak napoth, es az harmad nap e l l w e n , Andor-

ko János nagy Antallal az evv kezefewel egetembe fellyerre Be menth az 

hagyott harmad napra, es az terwen napra, Iwan penigh az andorko Já

nos Pereié be nem menth az hagyott tervven napra, kyrel my vallaft te-

rtwnk Igaz hytwnkre, mynd ez ege3 falwwal, Azerth ezeknek vtanna 

Andorko János tudomanth teth fellyen mynd az egei} varafnak, es Away-

daknakys, hogy az ew perefe Iwan az terwen napra rea nem menth, ky

rel mys wallaft tcjwnk ez egej falwal, hogy rea nem menth— Ezeknek 

vtanna ebelys my wagywnk Byzonfagok, hogy nagy Antal akezeffeget le 
o o o o o 

Totle, es az varos tervvenye menth emberre totte nagy antalth, Igaz ter

weny fjerrenth, es Andoko János (kycrth nagy antal kezes wolth) az nagy 

antal terhet ifmeg fel vette: 

Towaba Iwan Ammy vrwnk ftolgaya es az Andorko János perefe, haga 

el a my kegelmes vrwnkath kapwczy Imreheth, es ala Illy nagyfagos vr-

hoz, mynth Podnemyczyky raphaelhoz, o3tan ezoknek vtana e nagyfagos 

vrhoz való Byztaba vgy kezde kergetny ekezejl nagy Antalth, melly nag 

antal (myt oda fel meg mondok) akezefeget le totte, es ky menekedeth 

akoíelfegbel. 

Towaba ezeknek vtana enagyfagos vr Podnemiczky kewanta meg twd-

ny m': twlwnk veczycyektwl, mykepen Rabaduit meg nagy antal az ew 

kezelfegebol, my penigh meg mondottwk, hogy nagy antal ameg kezes 
o o 

volth Andorko Janoferth az terwen napyg, akoron andorko Janóul elewe 

allata, es akezeffeget vgy tptte le nagy antal. 

Ezeknek vtanna enagyfagos vr Podnemiczky raphael Bottyata egy Rol-

gayat Tarnaczy Pált Ide my kezynkbc veczyere, Iwannak kepébe az ew 
VEGYES R. M. IRATOK. J Q 
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nagyfaga lewelewel, hogy my Igaz terwcnth laífwnk, mynd az nagy an-

tal kezeffege feleli, es mynd az Iwan TartalTa felel. 

Jóllehet Byzony az nagy antal nem akar wala terwent Allany az Tar-

noczy Pálnak, az Iwan kepe Bely embernek, myerth hogy Iwanth nem 

lattya vala []emely íjerenth, De hogy az Tarnoczy Pal az Iwan kepe Be

ly ember, az nagyfagos vr leweleth mwtata, twrwenth kellé neky alany. 

Azért Imar my a ket feleleti meg hallok, es terwenth latank Benne, 

es nagy antalth Amy terwenywnkys vgyan fiabadyta a kezeíTegbel, myth 

Igaz affellyey térvény. 

Azerth ebbel my vagywnk Byzonfagok ez ege!} valawal, hogy nagy 

antal akezeffeget le tette, es ky menekedeth akezeífegbel. Valete quam fe-

liciífíme, Datü ex Veczye 5 die may 15 50 Judex Juratiq Pagy Veczye. — 

SZ. JÁNOS APOSTOL INNEPEN. 

LXiv. LOSSONCZI ISTVÁN, NÓGRÁD* FŐISPÁNJA, ZAY FERENCZHEZ, MAGA 
DOLGAIBAN. 

Fegyvernékről, Heves megye tiszai járásában. 
Eredetijét, Zayugróczi és Csömöri gróf Zay levéltár mutatja. Leraásolá Makláry 

Ferencz, 1836. 
Czímzete, kiviil. Egregio dominó Francisco Zay de Chemer, prefecto Ca^elÜ Zol-

noken., Dominó Fratri et amico nobis Char. 

Egregie Drie et amice noster charsme, salutem et nostri commeri. — En Sé

relmes Wram es Barátom 3ynte wgj'an chelekeftyk myndenben keg: en we-

lem , mynth ha en kegyelmednek walamy nagy barátságai woltam wolna. 

Jelejjben az adósság meg kérésben, kyth kegyelmed Ingyen fem emleth. 

Jol leheth Bizony kegyelmednek annyser ejeben nynthen, mynth énne

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 Balaffawal walo dolognak. ky meeg elevvttewnk wagyon. En 

ezth gondoltam rayta, hogy Ide ez Tartomanj'ra we3ek Borokath Jokath 

G yengye fyeketh, ky arwltatn}', azérth ha keg: akar az adoffagerth abba 

el wenny, kegdeth kérem, mynth 3erelmes wramath, es baratomath, agya 

tudtomra kegyelmed, merth azon wagyok m}'nden keppen, hogy keg: 

meg elegethem. Jol leheth ha keg: ez elewtys reya erewlteteth wolna, 

Jószágomat ys zalagban wetetthem wolna, es keg: meg attam wolna, mynd-

azaltal masthys csak keg: Jelenese meg, kész wagyok mynd Jofzagomath 

es Ezewsthemeth el zalogofyttanom, es keg: meg elegetenem. 

Tliovabba, az en megh holth atyamffya megh maradoth arway Jobbagy 

Barhalmayak Jewenek hozzam, es az ew Bantafwkath nekem megh belel

lek, annakokaerth kérem keg: hogh keg: agyon leveleth nekyk. ky mel-

leth fzabadon megh maradhafianak, merth Igen kevesen wannak 3egeny vk, 

kyth keg:tewl felette Igen Jo nevén vefzek, felyes hogh nem mynth az 

en magaméwal keg: mywelnej ;e, had yfmeryek meg, hogy az en'hozzam 

walo b\;zoda!mwk haijnal nekyk, es annywal yoban hozzam folyamlya-

nak, — wala3th warok ezekrevvl kegyelmedtewl, Iften Tarcha meg keg: 

mynden Jowal, Ex Fegywernek. In fefto Stj Joannis aplj. anno tfnj 1550? 

Stephanus de Loffoncz. Comcs Co : tus Neugradien m..jp. 

MÁRIA SZLLETETE U T Á N , SZKRDÁN. 

BAKAY MIKLÓS, NAGYS. ZAY FERENCZHEZ, EGEll VÁRA FEJEDELMÉHEZ, LXV. 
Eredetije gróf Zay levélta'rban. Lemásolta Makla'ry Ferencz 1836. 
Cz/mzele, k;viil. Ez lewel adattadek az Nagfagos es Vitezlew Zay Ferenc/nek, Eger 

Varának feyedelmenek , nekem kegyelmes Vramhak kezébe. 

Nagfagos es Vj;tezlew Tiftelende Vram, Iftenbeli ke3enethemnek vtanna 

myndenkepen való 3oIgalatomat írom te k : Vramnak es Jo Theth byzodal-
10* 
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inamnak, mykoron te k : N. en el Jwtthem volna, Bekefegel az Iftennek 

akaruttiabol hazam népéhez es barathymhoz Jwtthem, annak vtanna mynd 

Byrakal. es cgieb Barathiinal 3embe voltam, es az ke : levelet is nekyek 

attham, de az kar vallót népek kyk volnának, azoknak harmad rc33e is 

hon nynthen, kV* Beczben ky penig nag regére Baranyában az Zy wrelre es 

Somogban el o3loth, mének thowaban az Bafíahoz, mynd az Byrakkal egie-

tembe oth az Bafla kerde, mymodon 3abadotham volna ky , en meg Jelen-

them, hog ke: kezeffegere es az en hytemre, annak vtanna azt kerde, ha 

akarok efmeg Ide mennye, en azt mondám, hog az en hitemet meg nem 

akarom jegnye, es k: es az en attyam fyaynak nem akarom nyomorwfa-

gokat, ha meg az feyem el kelne i s , az Balía azt monda, hog az Themlech-

ben vettet, es kezemet es Lábamat is az kalodaban vetteti, es kenny es 

az themlecben lenne kezeiben, hozhatnak ennem hazam népe is , en azt 

mondám, hog 3abat e\v nagchaga velem, de énnekem az en hytem melle 

keel menne, otthan foga el vytethny, az Byrak az vdwar nepewel kezde

nek érettem kenyergenny, es az Byrak keezefíegere el Bochattata, azért tif— 

telende Vram, meg hyggc nagfagod, hogy ha az karos Emberek hon le3nek 

vala, tellyeflegel wegel akarok vala kii menne, de ldesthowa, ky thyílara, 

ky howa elethenek keresésére ky uslotthak, warom, hogy Be gyvlyenek, 

mynden volta 3erent akarom el vegezny, de en azt meg érthettem, hogy 

vgy meg nem le3en, hanem felyeb keel igerny. k. azt is Izennye meg, my-

wel kel felyeb mennj'e, mert myhent az karos népek haza Jwnek valamyt 

vélek vegezhetfeg. k. meg mondom, ha azBafíahoz kel menne is, Avy3a Jwek, 

Azon is kérem k. mynt en Jo Vramat, hog Te k. ezbwl hythy f]egeth ne-

wet reyam ne agyának, mert az dolog ezben fywg, es ennek okayert k. 

nem mehettem. Thowaba nagfagod myre kert vala, Imar nagiob réi]ere 
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kesén vagion, mykoron Iften akarattyaban oda megyek, en magam meg 

wyjjem. Thowaba Iften Tártba meg N. mynden Jawawal, kynek efmeg 

mynden 3olgaIatomat Ayanlom, mynt Vramnak, el-kewy, feria quarta poft 

natts marié 1550. Eiufde Do V. m. Stor Nicolaus Baray, deditifllmns. 

15 5 0. 
OCTOBER I I D I K I A . 

KÁDAS ILLYÉS VALLJA MAGÁT HANS VON AYCH ADÓSSÁNAK. 
Bécsben. 

Eredetije a' pozsoni kn'ptalannííl. Kikereste Ivanóczi Gyurikovics György levelező 
tag, össze is hasonlította Kaszay József káptalani jegyző' másolatát, 1835. 

En Kádas Illyés Warady polgár, vallom magamath Adofla lcnny, ez TyV 

telendevv Vramnak Hans von Aycb Bechynek, egy Swmma pénzel 3az 

hetbwen foryntbal 10 -|r. magyar Zamra, Mely 170 f. Magyar forintot fo

gadok en meg fyzethnem ez Jeowendeo 3enth Kataryn a33on napyara, 

becbben ke3 penzewl, minden keolchege nekewl, es kar vallása nekewl, 

ennek b5'zonsagara Adom en az en pecbettem Alatb való adós lewelemeth. 

Ez lewel keoltb bechben octobrysnak 14. napyan E"S. 1550. 

LXVl. 

15 30. 
SZENT ERSEKET ASSZONY NAPJÁN. 

SÁHOSSY JÁNOS, LÖKÖS FARKASNAK, NAGYKÁLLÓBA. 
Kassáról. LXVII. 

Eredetije, Pesten, Nngykállai Kállay nemzetség levéltárában 313 szám alatt. Kike
reste Fluck Eduárd kir. ügyvivővel Döbrentei Gábor 1837. Lemásolta Fluck János. 
Nyomtatáskor öszszeolv. YVargha István. 

Cxemzcte, kiviil. Az wytezlew nemes wrairiak Lcwkews farkainak , Nayg kallóba, 
Nekem yo wramnak adaííyk. 

3olgalatomnak es magam Ayanlaffanak wtanna wyte3lew wram, twdy'a k. 

boyg ez elmúlt E3tendewkbe kwldet wala nekem eyg 3<>lgaya által fel az 

k . w athya, Eyg (yifakot es eyg 3ablyat, boyg en neky 3ereznyk, wala-
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meyl . . ramtwl az 3alagra 3az forintott, En meg tekentwyn ez ew . k . 

kyryfyt mynd addyg fwtoiiam akor barátim kewzewt, hoyg azt meg 3er-

zettem wala, az mynemw napokot tewt wala akor János wram az fyze-

tj'fnck, Abba eygnyhay wgyan Schokys elmúlt, It enneke byzoyn Schok 

30t kellett fel wenné az yo wramtwl, hoyg János wram íjomha az pinzt 

megnem kwlte , wygre zent Eged napya tayan, wgyan megys yram Ew 

. k . hoyg ha 3ent Myhayl napyara, meg nem kwldy az pinzt, tahat az 

ember az mynt el adhathya el agya mert az rofdays meg ewtte, Es az 

tewbit az pinznek ew . k . kel kerefnem, ha az pinzt fel nem yry, Ne

kem mynd es ydeyg fem lewt walo3tom, Hanem ez heten hallotta hoyg 

meg holt ew . k . kyrem azyrt . k . meg bochafla hoyg . k . emlékezem rw-

la, Meg Mrram adós yde -f 55 ö» 69 kyrul tamafdyaknak keze yrafhays 

wagyon y t , Ennek felette, hoyg 3olgaymot ew . k . Jartata ez dologyrt, 

kybe nekem femy lia^nom nem wolt moJl fincf, Hanem cfak myndenha 

ayanlotta magát ew . k . hoyg hyaba nem hagya műkamot, ez clmiílt nyá

ron yob Lowam holt meg oda yarwa az wtba, Negue forintra, kewl-

chyginelkwl, azyrt kyre . k . mynt yo wramot, Hoyg ha az Syfbakra 

es 3ablyara . k . 3wkfyge wagyon, k . kwldene meg az pinzt, ez yewcndew 

3ent Miklós napyara, Mert Engem az ember, Nayg fhok pyrongatafwal 

ylletett, kyt byzon nem warta wolna János A'i'ramtwl >;s hoyg ezt muel-

te rayta, Az ember kytwl az pinzt kyrte engem nem war, Ez ydeAVtys 

fhok yambor által engette meg nekem, Ha az pinz akora yt nem ly3en, 

Azt mongya, hoyg az mynt el adhatha az marhat el adva, Es az felyt 

rayta akarj'a kerefny, I-[len tarcha meg . k . CaíTan 3ent erfebeth a33oyn 

napyan A° 1550. K . )Tryon wala3t myt kel tennem 

Sarofly János k . Barátja es 3olgaya. 
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15 50. 
GYALUI WAS LÁSZLÓ, KÁLLAI LEWKEWS FARKASHOZ. LXVIIf. 

Taináshida melletti táborból. 
Eredetije, Nagykállói Kállay nemzetség levéltárában a' 310 szám alatt. Pesten. 

Kiadta onnan Fluck Eduárd tiszt. kir. ügyviselő. Lemásolta Fluck János. Összeolvas
ta Dó'brentci Gábor 1837. 

Czímxete, kivid, Egregio dominó Wolffgango Iewkews de kalló dominó et fratrj 
milii honoran. 

Wytezlew nemes Vram, es Énnekem attyamffya, 3olgaIatomat írom mynt 

Vramnak, Erthem hoghy pana3olkottak k. reyam az kegyelmed Jobagy 

hoghy Ewketh akajtafíal fenyegbettem wolna ' de nem chak hoghy En 

inagbain de meegb mafnakys 3abadsagot attam wolna reyayok, Byzon az 

Ew en reyam walo Iryghyfegek naghy, es myndenwel azon vannak My-

wel Nekem Akarnak Arthany, de keerem kegyelmedeth hogby mynden 

3awokon kegyelmed félne Indultafíek, merth kegyelmed Latnaya ha Ava-

lamynth En magam dolgában awaghy ha3nombays chelekettem wolna, A-

wagby chelekednem, Merth Bj'zon nem akartam kegyelmed Ellen chele-

kednem, Az mynth megh Izcntem wolth Az kegyelmed 3olgayatoIys, By

zon Azthfem Bánna, ha kegyelmednek maas ty*3tartoya lenne Nálamnál Ba-

thor csak holnapys, Az my dologban Irtham wolth Az Thwrvaknak feny-

tekel kegyelmed értette es Lattá mynemew or3agos we3edeleinben walo 

dologh wolth, Az hogby 3ewksegh wala 3ewnethlen kewldewznewnk Az 

groffhoz és Immár A koron Jewthwala Ennyhan Pana3 reyayok, hoghy m);n-

deneketh sykethfeghel akarnak mwlathny, 3ynthen akor}!s nem akartak 

Cbaky Myklos Vram alays kocfhvth adny, Es nem chak Neky, de meegh 

Eg3'ebeknekys, azerth kegyelmed reyam ne nehezeilyen Belewle, merth 

Byzon Ifmcth nagyob dologbanys megh kymjlletem Ewketh , Jol twgyak 

ha Igazath akarnának Mondany Ewmaghokys 
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3olth wala kegyelmed 3olgaya Nekem walamy Vram Bora Array felewl 

hoghy Az seghen nepeth ne erewltettnem reya Eghy Ideygh kegyelmedeth 

Azerth wartham mynd Edygh Ewketh, de Imar vramvs megh Irtha 

hoghy kysegyem es Nem thehetek Egyebeth Benne, kegyelmedet kérem 

kegyelmed abolys, reyam k. ne Nehezeilyen merth Byzon 3anth 3andebol 

nem akarok wetenem kegyelmed Ellen I^len tarchamegh kegyelmedet myn-

den Jawawal datü Eff Caftris ^pe Thamafhyda Pofith Anno 1550 

la&uís Was de Ghyahv 

SZ. PÁL NAP ELŐTT VALÓ SZOMBATON. 
IXIX. SOMOGYI GYÖRGYNÉ, MARGIT ASSZONY, BUDAY JÁNOSHOZ NAGYSZOM

BAT BÍRÁJÁHOZ. 
Komjátin, Nyitra vmegycbcn. 

Eredetije Nagyszombat levéltálában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1836. Lemásol
ta Makláry Ferencz 1837. 

Czt'mzete, kivid. Ez lewel AdaíTek buday Jánosnak Í3oinbatban lakozónak, nekem 
jerelmes Wramnak. 
Kö3önetemet es []olgalatomat írom te kegyelmednek, mynt Jo wramnak. 
Towabba kenem le kegielmedet, az Igenért , hogy ram ne nehezely, 

hogy pénzt né adok, merth Tudom bizzoynnyal, hogy kegielmed az ty-

eydeth megy warod, merth az tyeyd nclkwl ne lehecz, azérth Imar men

tei hamarab 3erret tehetem, 3ereth Te3em, es hysem I-flent, bogy Imar 

hamarab megy fyzcthctek, merth lm mojlant egv Jámbor Adott liW33on 

ott forynttot, es az wttan elek gyermekestol, mertb bogy ha walaky ad

na marhat, ky wttan keresethetne hat el élhetnek, de fenky nem ad. 

Lílen tarcban mynden hazzad nepewel, es mynden Jowaywal. Ez lewel 

költ komyattyn, 3ent Pal nap előtt walo 3ombaton 1551. Somogy györg-

né margit a33on. — 
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l o o l 
FEBRUARIUS 17DIKEN. 

SZENTIVÁNI NAGY LÁSZLÓ, JÓKŐ VÁRA' UDVARBIRÁJA, NAGYSZOMBAT LXX. 
BÍRÁJÁHOZ BUDAY JÁNOSHOZ. 

Jókő várából, Nyitra megye vágujhelyi járásában. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1836. Lemásolta 

Makláry Ferenc/, 1837. 

Cxi'mzele, kiviil. Egregio dominó Joanni Bwday, Judici Civittis Tyrnavien. etc. 
dominó et amico obJlino. 

Egregie domine ac amice honoraií, Salute, et mei commeil. myth erthem 

nem az 3egye Ember wetthkywel efTet, az ky oth fogwa wagyon, az 

lo hozás • ha nem Ith walo ember deythej, ky 3enath hozoth wolth elad-

ny, ahoz ketettek wolth, azth alowath. hogy az jenath el attha wgy hoz

ta haza a lowath: azyerth kérem the kegel. mynth wramoth. Bottyaffa 

the kegel: az [legye einberth haza, analkylis nagy karth wallotha. három 

lowath we3tetthe. nam azt a lowath wy*3a kyldethem, kegel. Lflen thar-

chon mynden Jowawal. 

Hyíjem kyth the kegel. ezth megh mywely Orftagh Wram 3omí]edlTa-

gayerth. Ma Jwth chej'there az alfo hazaykbol. ex J o k w l 7 . febrüri Anno 

1551. Ladiflaus nagh de 3enth Iwan, arcis Jokw ^pwifor etc. 

SZENT HÁROMSÁG ELŐTT VALÓ CSETERTEKEN. 

GYERMEKEINEK UGRAI ISTVÁN GYÁMOKAT VALL. L X X i . 
Vagy Olcsán Biharban, vagy Olcsván Szatmárban. 

Eredetije, Pesten Kállay nemzetség levéltárában 301d. szám alatt. Kikereste Fluck 
Eduárd kir. ügyvivővel, kinél a' levéltár á l l , Döbrentei Gábor 1837. Lemásolta Fluck 
János. 

En Wgrai ajlwan is Adom en . . ekeztre minden wraimnac es Bará

tiamnak • bogi . . . walloc oltalmat es Twtort" ütemben Az En Arwaim-

nak Mikor En wolnic foglalatos Betegfigh myat igen Geotrednim* holthom 
VEGYES R. M. IKATOK. 1 1 
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wtliam légiének Ezec oltalmi Es gond wifeleoy Az en 3egin Arwaímnak 

es ^Giermekimnek* Elew3er hagiom Azen Nemes A33oniomot Arthandi An

na A3Jonf Nizny walo Bywdj Mihalnet* Az wy kéme giermekivvel Egic-

thembe Bywdj mihalwal Beregh Waar Megienec fw efpannyawal* Bywdj 

La3lowal* Bywdj FarkaswaI, Bywdj Gcrgelwel es Bywdj Georgli Wram-

wal* Egiethembe wallom w k e f Ilién 3emiliek Elewt vallom Twtorra Az 

en Giermekymnek • Mintt Twdnia Illic • Hethei eJlwan Wram Elewtt. 

Farkas georgi Wram Elewtt • Paüi Pether WramPal Elewtt • dobay Ambrws 

Wram Elewtt • Petheoczj anthal Elewtt • es Lazar Pal Elewtt • hagiom Az en 

segin Arwaímnak oltalmazoiul • de fw keipen hagiom es wallom oltalma-

zoiul • Az en 3erelmes Nemes Wramott Chiapi Ferenczet' bogi az Tejiamen-

tom 3erint igaz dolgocban az iilennec igaffaga 3erint légien oltbalma es gond-

wyfeleye az en 3egin Arwa " giermekymnec Minden igaflagocban 

hagia wy kéme 3egineket megb Niomorodny* Mert Mind io3agomott es 

giermekymet wy kenec hattam oltalmazoiul es gondwyfeleoiul Ez Lewel 

kewlt Alciaban 3ent haromfagb Elewtt walo chieterteken Ezer Ewtt gaaz 

vtlian Egj C3tendewben mikor írnának' in arcé alcá dte -A 1551. wifelie 

gongíat Mint az wy ment Twlaydon magayenak mert en wy keinet val 

lottam • En Wgray cilwan Twliadon kezem Irafa ez, 

1 5 5 1. 
ŰRNAPJA ELŐTT SZERDÁN. 

JÓSA BENEDEK, LEKÖTI JÓSZÁGÁT, FELVETT PÉNZÉRT. 
Oroszvárait, Mosón vmegyében. 

Eredetije a' pozsoni káptalannál. Kikereste Gyurikovics György levelező tag 's 
össze is olvasta Kaszay József káptalani jegyző' másolatát 1835. 

En Jósa benedek ualom hogi en uetem uot az en batiamtúl barocz paltúl 

ualami soma pénzt es marhat kiért atam uot neki az en re3em béli Jo-
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3agot oro3uarat. meli dologból alkotam megi az baroc pal halála után az 

eo felescgeuel Forgacz Sofia3onual es barachkai ilona3onual az baroc pal 

liúgaual ilen módon, hogi eo k. gelmek az io3agnak felet, meli io3ag ba

roc palnal uot zálogba énekem megh ere3ek es az felebe 3ent Mihal na

pig bekeuel megi maragon eo kegelmck es birgiak, hogi ha pedig en le-

tehetem 3ent Mihal napgia az eo kegelmek penzet mel pénz le33en -f 494 

tartozanak eo kegelmek ki meni az en iojagombol. ha pedig le nem te

hetnem az feliol meg neúezet sómat birgiak eo kegelmck az en io3agomat 

ugh mint az e moftiadnak mind 3anto feoldeúel, reteúel es minden ióue-

delemeúel mind adig mig kiualthatom hogi ha pedig 3entmihal napeleot eo 

kegelmek ualamit úctet aztis iouendeobe bekcúel betakarhasak ének fele-

tc hogi ha ualami 3am adásai tartozót úona énekem baroc pal aztis megi 

engetem az eo maradékinak. Mink is Forgacz Sofia paraczkay ilona pedig 

igertúnk benedek uramnak tiz borgias tegent es az menés keozol koczi 

louat, hat .vinto eokrot es t iknak, hídnak, méhnek, di^nonak felet az 

mi az oro3uari haznal tiagion, es het mut huzat, egi mut arpat, es az 

oro3iiari határba minden fele úetesnek felet, ének uetetuk ket 3az fo

rint keotelet hogi valameli fel megi nem alna, az úarmege Ispania igazat 

tehesen felőle. 1551. Feria quarta ante Feftum Corporis Chrifti. 

UGRAY ISTVÁN INGÓINAK ÖSSZEÍRÁSA. LXXIH. 
Szálkán. 

Hont és Tolna vmegyében van Szálka. Szatmárban, Máté Szálka, Beregben Tisza 
Szálka. Mellyik ez itt? nem tudni. 

Eredetije Va'sonkői Zichy grófok levéltárában Palotán. Lemásolta Dó'brentei Gá
bor 1836. 

Sup pecora. e. qda ^lepanj Vgray In Szálka ecijleri". 
1 1 * 
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Az tehén bewr 

Az zab hordowal 
CT 1 

85 

MA 

Res que Inparwa Camera Sünt 

Inclufa. 

Neged fel korda Ifmeg eg kys bárd 

Keeth palack 

Három kanna 

Eg gertha tartho 

Eg vafas láda 

Eg yw tegzeftewl 

3ablya eg 

Pwfka 

1 

Pwfka palack 

Feyer pawa tol eg bokor 

3er tanyára 

keet kys on tal 

On talnyer vyak kylencz 

Het lanczos fek 

Kewthew fek 

Kochys fek 

Sarkantbyw barom bokor 

Nyereg ketthew mynde 3er3amawal 

3aaz bw3on Ewt So. 

i 

Mú\ 

JERUZSÁLEM PUSZTULATA, NÉGYES RÍMEKBEN. LXXiv. 
Eredetije Szabolcs vmegye jegyzőkönyvének 150dik lapján. Irta úgy látszik arra , 

az lőölben folyt vármegyei tárgyak közé a' megye' jegyzője; egy későbbi kéz pedig e' 
verseket keresztül huzá. Találta ottan és lemásolta Jászay Pál levelező tag 1837. 

„Megh hallyatok feynkinth kjk Ith watthok; 
Rygy dolgoth hallani kjk akartbok, 
Jerufalemnek Myntb lewe el Romlalfok 
Romabeliektwl el pw3thwlaífok: 

írnak wala? vr 3wleteffe wtan 
az hethwen Nygh E3tendewel az wtan 
gefllus florus Nero cyazar Avtan 
ky Sido or3agban lewn tÍ3tartho aztán 

Kegietlenfige 3inten Nagh wala, 
Jerufalembe hogh Be menth wala, 
Waros 3erthe Nagh koborlaft titeth wala 
es sok kwffegeth Megh Ewletheth wala. 
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Hamar Nagh Indvvlas Raytha tbamada, 
az kewííigh Igen Bo33onkodik wala, 
ty'zen het talent. pinzt kyrwala 
aldozathra ky'th Be gywtctthek wala. 

Akkorö Nero cya3ar el Boc};attha 
ceftius galluft firiaba o^agba 
ceftius menth wala Jerufalembe, 
hogh Megh latna floruft az ew dolgába. 

Erre waros Erwffen Bo33onkodek, 
hogb kegietlen floruft tbewlewk ky vinnék, 
k};n keweífe Ew cyak megb moíolyodek , 
hit he hogh ez wtan florus megh 3e wnn ek , 

Lewe Mynd ez Nero cya3ar Ideiben, 
Cya3arfaganak tizenketthewdikben 
es Agrippa kiral fido or3agban, 
tizenhetedik Nemes e3tendeiben, 

de Immaran az fido Nypek kevzevt 
Nagh Indulás wala Mynd az orsagh kewzt, 
hogh thamadas lenne Nilwan Ew kewzethewk 
florus Ne lakhathnek Ezuta kewzthewk 

Erthe florus RohanaíTath az Nypuek 
gywlyft titetthet ew az few papoknak 
hogh ky menne Jelentbe Ew azoknak, 
cyak hadna hadath oth az Romayaknak 

Mykor aggrippa kiral ezt megh hallá, 
Mynd az or3agoth ew Ew3we hywata ! 
fok Be3idwel Nekyk thanacywl ada, 
hogh Romába Adoyokath Be Adnak, 

Azwal az kewíTigh femith nem gondola, 
Sewtk kiralra Ewk Nagh zwgwa morogna, 
keweketh hagigalnak wala, 
kezzewlewk Ew ky menth wala. — 
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De hirre lewe Ebben az l'iriaba 
Ccítiuss gallas wdwaraba 
bogii fidok el baylothak egb thanaebba, 
Nem akarnak adoth adni Romába, 

Hamar ki'3ewle fel az c\v nypiwel, 
Antbiocbiabol tizenketh legiowal 
es valajtbotb 3yp ketb ezer gyalogwal, 
Nygh Jarnywl 3};pen lowagokkal 

Azwtan kiraliok Segy'tbfigywel, 
antbiocbiabol, ketb 3ip Ezer lowaggal 
barom ezer gyalogwal Ijiefekel 
aggripa kirahval es hoemuífal 

De Mykor Jwttba Zabulon Varofba, 
ky Nagb waros wala galileaba 
Rablata fel gyotthata haragiaba. 
Mertb tbalala pw3tan az Ew wtaban, 

El Bocyattha onnatb egh few badnagiatb 
felfew galileara badath 
ceftemiiis galhist cs badath, 
boldottbata ni egh few few Warofath." 

Jegyzés. Az eredetiben előforduló felesebb igazítás, e' néhány verset említett me
gyei jegyző saját költeményének mutatja, ki a' megye köz dolgait hihetőleg papiros szű
ke miatt irta az íV még fönnmaradd tiszta lapjaira. Szolgáljon ez tanúságul a' költő
ség akkori csecsemő korának , 's az í-vel akkor is tele volt szabolcsi szóejtésnek-
Jástzny Pál. 

1 5 5 2. 
SZENT FÁBIÁN ESTIN. 

BÁTHORI FARKAS ÉS.-FELESÉGE MARHÁIRÓL JEGYZET. LXXV. 
Eredetije Pesten a' Kállay nemzetség levéltárában 331 szám alatt. Kikereste Fluck 

Eduárd kir. ügyvivővel kinél a' levéltár van Döbrentei Gábor 1837. Lemásolta Fluck 
János. 

Az Karoly Janofnal való morhaknak Regeftoma, kyk voltának, 
az meg holth, Bathori farkafte Es az w feleífigee kjket Be pre-
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fentalt Bathor i I m r e hódos Thamas vice efpan 3>obolcfty E s Ban-

chy Benedek Erdewdi Anthal 3olga B y r o k , E s Rozwanchy János , 

v ray I m r e E l e wt l e rynch deák e lewt , 3>ent fabyan efthyn E3ten-

deben 1•5 • 5 • 2 

Ket arán lanch. -\-Á Arán gywrw Három Partha w . Egyk vont 

ezwjlh Három kupa mynd fedele/lwl Nygy ezw^lh Pohár Egy 

ezwiih kanna, Egy Cheje pogan Pynzel llakoth , Egy 3iles fenekw 

Pohár Hat ezw|lh kalan Egy ezwilh villa Ket hwiíel kcs egyk 

Aranyas Maífik Ez w^les Egy lofekere walo vert, három cheye Egy 

Ezw.jlh.es. Aranyozot fiffak Taltoko-jlwl Egy ezvv^lhes 3abla Egy 

granat fuba malal Beleth Egy Barfon Menthe vonth arán 3eldel Tyndekle 

Ne^lel Belet, a33onc Egy veres kamika Ne^el Belet kenthes Egy far-

ga Twndekle feijr helgel Belet kenthes, Egy granath kenthes Egy fe

kete Barfon 3oknya Egy mohara 3okn}"a. 

Hét pecsét helye. 

15 52. 
INVOCAVIT VASÁRNAP UTÁN SZERDÁN. 

BETHLENFALVAI THURZÓ ANNA, TEK. NAGYS. BÁTHORI ANDRÁSNÉ, 
NAGYSZOMBATHOZ, 

Semptei várából, Nyitra vmegye nyitrai járásában. 
Eredetijét mutatja Nagyszombat levéltára. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1836. Le

másolta Makláry Ferencz 1837. 

Cxünzete, kivid. Prudentibus ac circumspectis dominis Judici et Jurát. Civibus 
Civit. Thernavien. ac dominis et wicinis nobis honor. 

Ke3enethemet írom ke. mynt Jo 3omí]edymnak. panaíjolkodyk my nekjnk, 

az my Jobag3'wnk Hármas Thamas, es Farcas Vrban nagy machedy, mi

képpen hogy walamy nemew barom meg wetteleyert, kyt that Iftwan ga-

lanthay, Az e\v 3emeben meg wet wolt ew hyrek nekyl: ewket Immár 

http://Ezw.jlh.es
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mo^lan Az that IJiwan adofíagaert, meg tharthatha wolna az my Jobagyn-

kot: barát dy'cnes: Az tlie kegelmcthek 3om[jeda, mert hogy az my Joba-

gynknak Az marha meg wethelebe — femmy hyrek nynchen, hanem Az 

that Lfiwan wctthe meg az ew 3emeben, keriewk the k . mynt Jo 3om-

jjedj'nkot, hogy myg that Iilvvan, az ky az barmot barát Dyene^lwl meg 

wetthe, Ide hoza Jw bethy bewl, Addyk legének bekelegefek benne, ne 

haborgalTak Az my Jobagynkot, ha az that Iftwan Az w Tharfok meg I w , 

Jegének sembe es weíTenek 3amot egymás kezet. Az Igaffaghys Azt m\v-

thathya, hogy tJie k : meg warya az ew Tharfokat, es egy maflái 3embe 

legének. thowaba Iijen thatia meg k : ex arcé ura fempthe, feria tertia 

uo,jl dominica Inwocanit 1552. Anna Thurzo de bethlenfalua Sp. et m. do-

mini And re de bathor íjsors ic. 

15 52. 
ÁPRILIS 26DIKÁN. 

DESEWFFY JÁNOS, KEWRMENDY GÁSPÁRNAK, 
' LXXVI. 

Pozsonből, Nagyszombatba. 
Eredetije, Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1836. LemásoN 

ta Makláry Ferencz 1737. 

Czímzele, kivid. Ez lewel Adaffek Witezlevv Wraiunak kewrmendy Gáspárnak, 
minth Barátomnak, Tirnavie. 

Witezlew Vram es Barathom, kew3ewnethewmnek Vtana, magam ayanla-

fath, megh értettem az Gergely Deáktól az te ke: Tewrekewdelfeth, 

kith bizonyai Jo nevennis Ve3ewk Tewléd , enis Vi3ont amibewl Twdok, 

femibewl k e : megh ne kimelyen. De hogy en az Pappal egieb 5erzeJl 

Tennék, az kith jegeny Mihály Vramal el Vegeztewnk Volth femmikep-

pen aban hatra nem megiek, ezt pedigh a33onyom ew ke lme meg bo-

tthiasfa mindenbewl akarok 3olgalni, mig en elewk, miwel Ti3tcflegemel hoz-
VKGYKS R. M. IRATOK. 1 2 
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za férek, De ebben femikeppen egieb nem lehet, mert en az jegeny em

berért Tcwrekewttein eleytewl fogwa, azzerth en ew kelmét ha az 3az fo-

rinth meg nem le33en, ez Jewendew hetten, ezenel reya hiwatom, merth 

az 3cgeny gergely Deáknak fenky nem egieb adós, hanem 3egeny mihaly 

Vram, es az ew Rabsagais Cyak ew miatta halladoth ennyire, miwel ew 

Inkab egy hitwan nem Igazmondónak kedwezewth, hogy nem minth az 

3egeny Rabnak, es Igennek es az en barátságomnak, azerth en felni

képpen fenkiwel nem akarok fem jewrzewdnewm, fem Wegeznewm, mert 

énnekem A33onyom es ty ke t ek kik atyafiak Vattok cyak ty kelletewk etc. 

Towaba meg értette az te ke: lewelet a' mirewl ke : í r , de az dolgot nitrai 

Pifpekel kell kewzlenewnk, es Ide waryuk ez napokban, es ercmc-ji bi-

zonyawal érte Je3ek. Pofonj 26. Aprillis Anno 1552. Vr Joans Dcfewffy m.ro. 

De kérem k e : minth atyámfiát. Te ke : jolyon a33onyómnak, hogy 3e-

gienek erewl hamareb lehet Walamy Jo Weget benne, merth nem Ewrcw-

mcjl Wetenek ew kegielmcnek. — 

SZENT SÓFI ASSZONY UTÁN VALÓ KEDDEN. 

KALMÁR KELEMEN MISKOLCZI FŐBÍRÓ AZ Ő TANÁCSIVAL, KASSA 
VÁROSÁHOZ. 
Miskolczről. 

Eredetije, Kassa levéltárában. Ki jegyzetté és Krieger Jánossal lemásoltatta ottan 
I835ben Döbrentei Gábor. 

Cz/mxete, kivül. Prudentibü ac Circumfpectis Viris dominis Judici Juratisq Et Tóti 
Senatui Callbuieh unis nob. obferuan Dentur 1552. 

Prudens ac Circumfpecte dóin, et nobT Plurimü honoran, Salute" ríri 

coiííté, Ti3telendo biro Vram ' e my Polgár tarfink my Eleykben Iwuen Ez 

Palló Marthon Es 'e Palló Benedek, hog wolnanak oth a keg: varafaban wne-

kiek nemi nem w adoflak Tudny illik ' e kövefdy lukacz ky tartozik -f 51. 
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Es Gytlith lenartne Annak vtanna 3abo Simon kiknek adós leveley Ek 

nalok vadnak , Melyekert az w fiayket fel kwldyk hog 3abadon kerefhef-

fek mynth Sayatokat valamikoron keg: Eleiben Iwik Es hiyak kcryvvk 

minth vra.vnkat fevenkenth 3oIgaltaífon Igazot keg: nekiek, Mert Ezek ve

rek benne. — Ezek peniglen oth nem leuen kis Gergely ' e ty Polgár Tar

latok 3abadon kerefbefle, merth azes at'ok fia nekiek Es örök ke^pen 

meg veheíTe Ez adoífakon kik regtwl foguan adolfak kit mégis bizony tó

nak az wnnön Es Eleyktwl adott Peczetes Ieuelekuel. Mertb wk Igen El 

nehezeitek, Es Érte nem farathatnak Es fok kar mia mégis fogatkóztak. 

Lflen tarcza meg tij keg: Ez levél költh Mifkolczon 3enth Sophy a33ony 

wtan való kedden 1552 

Kalmár Kelemen myfkolczy fö biro az w tanaczyual égetőben. 

1552. 
MÁJUS 18D1KÁN. 

GERZSEI PETHEW JÁNOS, KIRÁLY Ő FELS. POHÁRNOKA ÉS BIZTOSA, LXXVIll. 
NAGYSZOMBATHOZ. 

Pozsonből. 
Eredetije, Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1836. Lemásol

ta Makláry Ferenc/. 1837. 

C%ímzete, kiviil. Egregis domis Joudicis . . . ratis Ternavieii, amycis honof: de. 

Ke3enetem es azen prpk magam ayanlaífanak "Wtana witezlew wraim es 

nekem bizot baratym, az ty ketek leuelet megértettem hol ketek panaí]-

kodik az lowak es az 3ekerek felpl, bizonyába en is emlékezem róla ty 

kilek elég karaival elTet, myerth hóig az lovakat, es az 3ekereket az ty 

ktek jlolga)' mind el hattak wala, de az ky tv k : twl ezeket el kerté wolt, 

az yl kart w nála keletjk ty knek kerefny, mert ha az ew fclffege Co-

miíTioya melet en ty k : iíek walamire feleltem wolna, waig az en 3omra 
12* 
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bochata wolna oda ty kiiíed, ez kart ty ktek nem walota wolna, hol yr 

ty k: ték énekem, bog en tartotam wolna meg ty kriek egy 3ekeret neig 

lowal egietembe, ezt ty ktek cfak yg ercfe, hóig az lonakat cfak wgy 

hatlak en nálam, mynt el wejeteket, az az hóig femy módon touab nem 

mehetek fem haza nem Jewhetek wolna, ezen ty ketek kergic, Bátor chak 

az 3eker wezetpt, es az iffyat, meg az kyk welek woltanak, azért ezt 

en chak ty k : kert myueltem volt, es az Jámborért, az kye az lowak hóig 

ot nálam tartottam, es ot nywgattam, foha az wegre hazamba nem foga-

tam, es chak meg fem gondoltam, hóig egieb wegre ot tartottam wolna, 

hanem azért, hóig ha az Jámborai pénzemért meg alkothatom, AVgy mynt 

az fele el wejet marháért Jo, hol nem efmeg meg akartam az Jámbornak 

az ew marhaytt kwldeny, az mynt elpbis meg yrta wolt nekye, mert 

azt az ew maga jolgay Jol tougiak , hóig en azt myweltem, az mit mas 

nem mywelt wolna, mert az kor az lowak mynt woltak , tálam mas ha

zába fem wette wolna, es bizon költöttem harmintzket forintot reajok, 

foha kénig az en dolgomba pt mérföldnél towab nem woltak, Bátor ty 

k : tek az legent ew magát kergie meg az ky welek wolt, azért bizot wraym 

es bararym, lm ez napokba oda le^en wtam, en ty k:kel 3embe le3ek, 

ha tj k : tek által az Jámborai meg alkothatom, myert hóig kpltpttem rea-

yok* Jo* hol nem, adom az Jámbornak az ew marhayat, es ty k:nek myn-

den baratffagal lény az mynt ez elpttis woltam, es lény akarok, iilen tar

éba bekewel ty k : k e t , kvknek ayanlom myndenkor magamat, mynt Jo 

wraynak, es Jo baratymnak, datnm Poflbny 18. may ano 1552. Vrar doni 

amicus Joanne] pethew de geríTe pincernarius, et Comisfariiís regié math. 

mami ;pa. 
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15 5 2. 
JÚLIUS 6D1KÁN. 

PALICZKI RACHEL VÉGRENDELETE. LXXIX. 

Kassán. 
Eredetije, Kassa levéltárában, 1683 szám alatt. Kijegyzette 's Krieger Jánossal le

másoltatta Döbrentei Gábor 1835. 

Paliczkine teiiamentom tétele awaig nelwe wallalTa halának orayan A 
o o 

zombori zwlwt el ágiak, faz aravval az adóitoknak fizezffenek. Az terha-

ra3ti kif gwlwt mindenek elwtte hagiom balaf fyamnak A házban pe-

nig hala-íl benne hagyatok kérlek io fyaim A uyg hazat kyben feredv 

lakik wettem -J-vM 3az forinton mel haz arába megfizettem ^ v o pinzt pro 

f V/Í\Á 3az Az egv házban wagyon egy araniaf keresi vA gira 3ak-

mar banian wagion adoflag ezer arani forint. Paliczki fehvl illeti wal-

1 nf-[Íj. twt hogy femit oda nem wit hanem czak hat arain forintot. Pa-

liczkinak volt tálam egy fel 3wlwie iakab Dyak esHanz fink kwzwt annak 
_ O o O O O 

az fel 3vvhvnck ket re3e az paliczki wnokayae Efel zwhvhwz wet pa

liczkine egy fel jwlwt mihal mwnzertwl az wgian paliczkinec talián 

a nergef hwgwn ki zwlw wagion kit feredy bir annak ef ket re3e az w-

nokae oláh ago^lon ki házba lakik annak ef ket re3e az wnokae de a ház

ra epvtwttcm •$ 44 oláh ago^lon ki 3\vl\vt bir az rak patagban re3e^lwl 

annak ef ket re3e az wnokae. 

Az tcjlamentom halgatak kik woltanak illen ti3teletef 3emilek ferber 
0 

gwrg hanz fink kalmár bona hanz Gem 3abo tamaf. 

15 52. 
NOVEMBER 3DIKAN. 

ILLYÉSHÁZY TAMÁS, LYNDER SEBESTYF:NHEZ NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ. LXXX. 
Szentgyörgy várából. 

Eredetije, Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1836. Lemásol
ta Makláry Ferencz. 
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Czímzete, kivid. Circumspecto viro Sebajjiano Lynder Judici Ciuift Tirnauien do-
üiio et amico honoraíi. 

Ke33enetem es magam ayanlaíTanak wthanna. Irtham wala megh ennek 

elewt ys the ke : hogy egj peredj 3egcn Jobagyomnak adós oth walamj 

mefaros, negj ewker arrawal, kérem the ke : thegicn Igazat the ke: neky 

ne Banthafíek walamj 3egen emberyfhmeg Bynthetek megh eretthe. In re-

liquo v. d. valeat felix, ex Ca-flro Sth geíír 3. novebris Vr Thomas Illyefhazj. 

15 52. 
SZENT K.ITAI.IX ESTIN'. 

LXXXI. BERÉNYI BÁRSON BÁLÁS, LINDER SEBESTYÉN NAGYSZOMBATI BÍRÓHOZ. 
Holicsról, Nyitra megye szakolczai járásában. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kijegyzette Döbrentei Gábor 1835. Lemásolta 
Makláry Ferencz. 

Czt'mszete, kivül. Vitezlew nemef férfinak Linder febe^Jeyennek nag íbinbaty bíró
nak en regy bizot vramnak, ez leuel adaflewk, tulaudon kezeben. 

Solgalatumot ayanlum ke: mint regy bizot viáimnak, meg bocaffa kegel-

med, hon eny iraffal bántom meg kegelmedet, az kis péter dolga fewlewi, 

kegelmedtewl igazat kyuanok, eleb is irtam vala kegelmednek, mint va

gon az en dolgom kis peterrei, im mindent igazan meg írok kegelmednek, 

és balint ifpant hagora ot en kepémben minden dolgomban, az kytewl az 

bewret vetem azys adof tiz forentommal, adaffa meg ke . vele, ertem for-

teloz, de hamiífan, ot volt Kolmar emre vram es balint iípan, ig attam 

neky az tyz forentot, hog nekem hozzon ket faz bewrt fzent miclos nap

iara, anni fommaért, mint ezeft vettem tewle, ha feretem, ewl vefem, 

ha nem aggyá meg az en penfem, aggyá annak beret, kynek akaria, ke-

gelmed tugja, az aruak dolga en eletem volt, en az napra oda fem me

netem, meg az meg vet bcrert is mind czzigis, mégis izentem neky balint 

ifpantol, hog ewl aggyá, mert engem egeb dolog talált, ber vtan nem iar-
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hatok, ez dolog ninc kilemben, adafla meg ke : vele, Touaba kis peter dol

ga ez volt, it adós neky terek mihal, kju semmi kepén az ew adolTagat 

meg nem vehette, kére engem, hog az ew atyafífagaert meg uennem rauta 

en mert az fombati vraimnak eremeft folgalok, folgaltam is , az mellik 

miben megh talalth, vem fewl ez munkát, hog meg wejem terek miha-

lon, eg maf aprólékai, mint Kolmaron meg nem, peter vrainmal fémbe 

lek, meg mondám neky, hog meg vetem raitta, de nem penzewl, mondó 

hog bort kewlgek érte, ez meg azzyk hallada, meg aft monda, hog nem 

kewl az bor, hanem penft aggvak, en mondám, bizon nincen, 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 adom, Ieuelet adek neky, 

ezen meg marada, ez alat ew ewl ment, ewl vite nekem faz harmic ket 

béremet hatolmaual, hifem kegelmed hireuel nem miuelte, en attam volt 

ewl az en béremet it fen eg eg magár forenton, mert en az berekben fewl 

hoztam vala tizen hatot, éhez kepeuft aroltam vala meg it fen az bérre az 

vargakai, ez penig it fen az allya volt, nem az ioua, kegelmetewl en iga

zat kyuanok, bizomys mint vramban, az en regy folgalatomert, mert en 

minden koron feretetel voltam fombaty vraimhoz, nekem igazat tefen ke

gelmed kys peter felwl, aggyá meg nekem az penft, min en ewl attam volt 

az bért faz harmic ket forintot, az tizen neged fewl forent heian, az vag 

kewlgen nekem ol bért kyt en it ewl athaífok, eg eg magár forenton, ezeft 

kiuanom hog az bért fewl hozza, hog az en fekerem oda ment az en be-

remer, ewrefcn bochata, vette volna ky az ew pénze arrat, kewlte vol

na meg az tebit az en fekeremet ne iartatta volna heiaba, es ne kewlte-

tet volna heiaba velem, meg bocaífa kegelmed, mind az ege3 varafnak ere

meft folgalok, bízom kegelmed igazat tefen kys peter fewlewl, es az be-
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res ember fewlewl, ha az enim meg nem lefen , meg bocaffa kegelmed, 

az enim nekewl nem lehetek, az hatalmaf iften tarcha ke: egeflegben, 

mind hazod nepeuel eggetemben, holicban |]ent katolen eftin 1 5 5 2. Bar

fon Balaf Berenxj. 

egéb hirink it ii);nccn, hanem hog az moric iofagat korfift*) igen dul-
lya, touaba az raczokal elég haboronk vagon, ne hagyon kegelmetek lege
tek fegetfegel ha meg talallok kegelmeteket. — 

*) Talán Churfürst. Mukláry Ferencz. 

1 5 5 2. 
* t » / » 

BOLDOG ASSZONY FOGANTATÁSA ELŐTT IIETFON. 

LXXXH. BERÉNYI BÁRSON BÁLÁS, A' NAGYSZOMBATIAKHOZ, 
Eredetijét Nagyszombat levéltára mutatja. Ki jegyzetté ottan 183G. Döbrentei Gábor 

Lemásolta Makláry Ferencz. 
Czimzete, kiviil. Vitezlew es tijíelcndevv nemef vraiinnak Línder J'ebe-Qtennek , 

zamboky fabo petéinek, paif giartolo matyafnak, barady fabyannak, es mind az tewb 
few vraiinnak, nekem bifodalmaf vraiinnak, kyknek folgalny akarok, ez lewel adaí-
l'ewk tulajdon kei. 

3olgalatumat ayanlum kegelmeteknek, mint bizot vrainknak, az hatalmai' 

iilentewl kyuanom kegelmeteket egeflegben lenny, meg értetem az mV 

emberewnktewl, az my ho3ank valio io akaratyat kegelmeteknek, kvt az 

en 3egen arua vraim meg jolgalnak ideuel kegelmeteknek , en penig e\v-

reke akarok 3olgalny kegelmeteknek, ne haggatok benneunket, mint io 30111-

3edok fegelletek meg mind louagal es galogal, mert ha efek it meg telepei

nek , kegelmeteknek es ez egei} fewldnek romlafara Iefnek, mert mailanif 

azt mongyak, hog ol népet hoznak az fewldre, ky femeunk Jattara fele-

fegewnkewl hal, es az leianinkot kepeneg alat hordoza, es az kV nem en

ged neky raba teíy, azért tugya the kegelmetek ez nemzetfeg mennj rom la A 

tet magár orfagban, ha it hágok ewthet, immár egef magár or-
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tagnak vefny k e w l , i i lenert ne haggatok , pcnzcwnk nekewnk beven nyn-

ccn , kyuel fok népet tar thatnak, im az kerwl való fonifedok meg fege-

tetek ky miwel lehete t , kegelnictek is ne hagon, liolic alól iminor ewl in-

detotam e w k e t , ma-flan fafinban gi lckeznek, ne hagon kegelmetek, rontok 

meg az hituan embereket , nam elcg iofagtok vagon elég garaban vagon ben

n e , ha penig kegelmetek atyafitag kepen nem akar fegetenny, valamy 

penzth , az garabont fewl i e w , es az louagis ha lehet bocafía kegelmetek 

eg bizot emberét az nepcl , az en hiteinert fogadom , az mit reaiok kcwlt , 

nekj meg adom, mert nem tagadom kegelmetektewl, moilan ferzewnk mor-

uaban penjl barát inktól , azért ne hagon kegelmetek , es az egef ke rwkben 

heg alat hirdctteíTe thy kegelmetek, valaky melleiek támadna, mind le 

vagattaffek, iryon kegelmetek orfag v ramnak , hagya meg iofagaban, vala

ky melle támad, meg bitetteffek, ehez kegelmetek reji nem leucn, ijlcn 

akara^vabol meg bitethetyek ezeket , vgh, hog ne kyuankozanak erdelbewl 

ide az íny f ewldewnkre , i i lencrt ne hagon kegelmetek, ha igaz kereftenek 

vottok, Touaba komarom fewle kewltek garabontert es hufarert , irion ke

gelmetek minden fewle , valaky melleiek támad nem lefen it ez fewldnek 

baratya, nam vagon fanta amburof vrammal fena, arra ha igaz kereftien 

ne hagya kegclmcteket pénz nekewi , kyuel az nep fewl i r icn, ne fannia 

kegelmetek kewlccget melletewnk, bizon kegelmeteknek is nugodalmara le

ljen. Towaba kérem kegclmcteket , mint en vraimot, valamy marha kaz -

dak balafnal vagon, az vag egebet i s , ky rachoke volna, az vag ew hoza-

iok tartozót, kegelmetek mind meg tarcha, ky ne adaffcwk n c k y k , mert 

mind holiczy tárházból való marha a z , my ot vagon, kegelmetektewl mint 

bizot vrainktol io valajt varunk mindenrewl , en nem geznem meg irnja 

az arolok minemew kegctlenféget mivelnek, ember kínzásokat , kyt feha 

VEGYES R. M. IRATOK. I O 
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nem hallót ember, mind fimandy few hozar beiíe gcrtya kynhoz nem 

elég fagat heuetnek meg, azt cepegetik faiokban uag orogokban fenét 

tewltenek, kit meg keteznek, pufkaual es algnwal leveldeznek hozaya , 

ezthet penig mind artatlanlanok, kyken czeft miuelik eggyikis nem ve

tek ezewknek ewnekyk azért hifem mindnayainknak ezt mivelneiek, ha 

birodalmok lefen, hatalmaf i-flcn legén kegelmetekkewl. holicban hetfen 

ante conceptionis mariae. 1552, kegelmetek folgaya Barfon Balaf Bcreny. 

1 5 5 2 - 1 5 5 5 
KÖZÖTTI. 

LXXXIII. KASSA MAGYAR POLGÁRAINAK PANASZA ÉS KÉttELME, AZ OTTANI NÉ
MET POLGÁROK ELLEN. 

Adatott ez , vagy a' magyar kir. udv, cancellariáboz, vagy a' szepesi kir. kamarához. 
L. felőle: MAGYARÁZATOK ÉS JEGYZETEK, e' kötetben. 

Eredetije, melly ügy la'ts/.ik csak első feltevés, minden czíme/.et 's évszám, aláírá
sok nélkül, a' nemzeti múzeumban Pesten. Adta oda Ittebei Kiss Antal, kir. udvarnok, 
táblabíró, 1833b. L. felébb, 18*/. lap. Lemásolta Frankenburg Adolf 1S36. Összeolvasta 
Döbrentei Gábor 183T. 

Mynek wtanna az wr lilén ew 3enth fewlfege, az my kegielmes Uronk 

kezébe atta wolna ez warast Ew fewlfege wgyan azonnal mynkctys kc-

gyelmeffegebe hywfegebe cs 3aarnva ala wewtth mynt egyéb hyweyth. 

Melreh myes mynd feyenkent Ew fewlfegenek meg Efkyttewnk hogy 

lialalonkal: werewnk hwllafavval; tagonk 3akadafawal 3oIgalonk Ew fewl

fegenek. Mynth kegielmes wronknak, Mewlly ew fewlfege hozzánk walo 

kegielmelTcget ezzel mwtatta meg, hogy az warafnak Priuilegiomat: 3a-

batfagat meg confirmalwan my kczewnkbe magyarok kezébe atta, hogy 

my mynd nyaian Ew fewlfege hywfegebe kaffan lakozok kyk wagyonk 

Igienlew ke^pen cltyewnk wele , mewlly Ew fewlfege kegelmeffegebewl 

meg ad ott h Priuilegiomnak ellene Hlyen nyomorwfagynk ellenek 
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Elfew hogy egy Attyank ffyath Rakay Gyewrgewth az Priuilegiom 

ellen, meg fogak, Byro wram ew kegielme tartozott Wolna tewrekedny 

érette, Nem hogy meg fognv, az waras Priuilegioma 3erynth, de nem 

hogy tewrekedct wolna, de Capitan wram ezer forvntyg kezes le3en 

wala érette, ew fewlfegere es acél lal wala, oda fem Bochatak, de wa-

lamyg kedvvewknek kellé addeg tártak 

Az Thawaly E3tendcwbe wr napba egy Attyank ffyath Ly\jpay Ja-

no-fi meg fogak az waras 3abatfagaba ok nelkvl Byntelen, az Priuilegiom 

ellen, Mert az warafnak Priuilegioma ez. hogy Sokadalomnak Ideien 3a-

batfagban fenkyth cfak meg fe tarchanak, Annak kywyle waras bel)* em

bert, kynek Ewrewkfege wagyon meg ne fogyónak, de Ew kegyelmek 

fem Tharnak mester 3ekyre, fem kyralra ew fewlfegere nem Bochatak, 

walamyt akaranak, mynd azt myeleek az Priuilegiomnak ellene. 

Ez cl mwlt hwfwcthba az mag}'ar nemzetfeg az my kegyelmes 

wronknak ew felfegenek Snpicioba effewtth wala, Es wgyan ezen sufpi-

cioert Egy Attyank ffyat, wgyan azon Ly^pay Jánost meg fogak ok nal-

kyl, fogwa tártak, kyt chak az wr Isten, es az my kegielmes wronk

nak Igaffaga (kywel mynden hyweyhez wagyon) 3abadytha meg. Mynden 

nyomorwfagbol, mellyel mynd nyaian my Magyarok el we3tewnk wolna, 

ha az wr Isten az ew kegielmeflegebewl Igaffagonkba nem oltalmazotth 

wolna. okayth penyg chak ew kewgyelmeket mongV'ok, Ez okkal, mert 

mynket fem Ecw fewlfegehewz nem bochatanak, az my magonk mente-

fere, fem lewelet nem adanak kywel ew kegyelmewk tartozott wolna, 

az waras Priuilegioma 3erynth. Sewth Jnkab a3 kyt el fewl kywltewnk 

walaAttyankfyayhoz hogy ew fewlfegenek Su^plicatiot aggyanak. Mert myn

ket fewl nem Bochatanak az my mcntfegewnkre. Mykorontan ala Jewtth 
1 3 ' 
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wolna, meg fogak es ahowa az halaira walo Embcrekcth 3oktak tenny, oda 

wettck, es az Myg akartak ott tartottak, az Magyar NemzetnekBo33wfagara. 

Es my korontan az my Attyankffyay, az kyknek íny Izentewnk 

wala, az ew felfege kegyelmes wala3at.l1 meg hoztak wolna, az Ew fcwl-

fege Parancholattya jerynth, hogy mj'nd Magyar Nemzeth es Németh Nem-

zeth az ew fewlfege kegvelmefTeget Ertfe, kyt Byro wram ew kegyelme 

foha nem myele, hanem tylenk ercwjak jerynth kV wewe, kyt ez orayg 

lem mynd nyaian Ertewnk, Sewth Jnkab mynket nagh haraggal Sedicioíu-

l'oknak neweze es monda. 

Jol lehet Ezeket Capitan wram Ew nagfaga, az ew fewlfege aka-

rattya es lewele 3erynth le 3allytotth wala, de mást wionnan Byro wram 

ew k. ottffen walo Jeteiébe az my Attyankff\"ayra Bakay Gyergvre es Ke-

wefd>: 2wkachra pana3olt, hogy mywel ez warafban walamynemy gyw-

lest tettének wolna. 

Immár Efmeg az ew .k. pana33abol Hlyen Sufpicioba hozott mynket, 

hogy Capitan Avram Ew Nagfaga Attyank ffyay kewzzewl nemei 3emelyeketh 

Ew fewlfege hyweyth ky akar wala kyldeny ez warafbol, Es mykor azt 

meg Ertettyk wolna, Ew Nagfaganak kcwnvergenk, es feyewnket kew-

tewk Erettyk es az Ijlenert kerewk ew Nagvfagat hogy kewnyewregien 

ew fewlfegcnek , hogy Engedneye Ter\yenre ew fewlfege, hogy oknalkyl 

Byntelen ne Romlanank meg. Azért lm Ide hoztAvk feyewnket, az kyhewz 

ky Mvt twd , ew fewlfege hywfege ellen, 3oIlyon hozzánk es mongya meg, 

Es BynteíTe meg Nagyfagtok ew fewlfege kepeben, 

Thowabba cbak thawalyes az Magyar Nemzetnek Bo33wfagara az kewz-

feg kewzzewl egy nehan Magyarth few Népeket ky hantának 

Tbowabba Ezys Ellene wagyon az Mag}'ar Nemzetnek, Mert az Fri-

http://wala3at.l1


1 5 5 2—1 5 5 3. 10Í 

uilcgiom Ezt tarthya hogy lia mynden Ewrewkfegnck wetclebcn E3tendew es 

egy nap telyk , es ha tylalom nem Ie3cn, liaat .jpetumn silencixim lejen ab

ba, Ebbennys ew kegyelmewk kynek tarthyak meg kynek nem. Es ass kyk 

Tbarnak mejler jekyre walamel dolgot apel lálnak, Ew kegyelmewk kyt 

Bocbatnak el es kyt nem. 

S a b a t f a g o n k e l l e n e z e w k c j l e k . 

Meg tyltottak ew kegyelmewk hogy hazat ne wcheffen egy Magyar es 2s *). 

Tbowabba Adayokat es solgalattywkat az Magyaroknak fellyeb tettek, 

Mynkct Magyarokat fellyeb jolgaltatnak es fellyeb Rónak, kywel azon 

natioiokat fegetyk Es Ezzel mennek my Reánk pana3lany, es wgyan ezen 

kewltfegen lewelet es 3abadsagot hoznak némelyek hogy fenky hazwkra ne 

jalhaffon, 

Tbowabba Istennek Ew 3ent fewlfegenek Ellene wagyon. hogy o Ív 

plébánost hoztanak Be egy néhányuknak kedweert, az Magyar Nemzetfeg-

nek akarattya nekyl es Ellene, ky Mynekcwnk l'emmybe nem 3olgahat, 

mert femmyt nem tbwd magyarwl, es cfak hcyaba kewlty el az dezmath 

kyt Neky adónk. 

Káplánt nem tartb tcwbbct ez egv predicatornal, ky Ezes ollyan hogy 

néha az Páter Nojlert fem twggva el mondany , Immár Emberekys holtá

nak meg myatta gyonatlan, Hlyen halálos ldewbe, 

Thowabba Ofkolank pwgtan al, mert Egy Németh Medert hozanak, 

Mely nemeth mejier ky were az magyar deakokath belewle, mo^l Egy Ina^l 

Állattak bele, gyermekynket 3ellel kewl Budoftatnonk nynehen ky Tanytho. 

Ennek okaert kegyelmes wrak lm Erty ty Nagfagtok mynd Ezeket 

az kyketh ty Nagfagtok Elewtt mondottonk, sokkal tcwbbek wolnanak ha 

*) Ez ki van törölve az eredetiben. 
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az Idew jcnwetthe wolna, Mynd azon által kenyergewnk tv Nagfagtoknak 

mynt kegyelmes wraynknak, hogy ty Nagfagtok wy félne oly gondot My 

Reánk, hogy wronknak ew fewlfegenek saarnj?a alatth az ew fewlfege 

warafaba maradliaffonk meg Iftennek Ty*3teffegere, az my kegyelmes wronk-

nak Ewrewtte walo hywfcges cs alazatlios 3olgalatoitkba, Elhcffcwnk Igyen-

lew k e ^ e n Ew felfegetyl meg adót es meg confirmalt priuilegiommal es 

jabatfaggal, es Jo Rend Tartalfal, mynt Ew fewlfege Egveb warafyban, 

Ahol efféle keet Nemzetfeg wagyon, wgy mynt Regentcn Bwdan Pesten *), 

maftes Nagy3ombatban es Kolofwarat wagyon. 

Merth moftbanes ez Thekenthwen sog 3eken fwthoth népek wadnak 

kjwlomb kjwlom warafokbol yde Bwdofthanak Eromefth bazath wennenek 

hogy **) wethek wolnaes ha ez Egyencthlcnfegeth nem lathag wolna. Sewth 

azth es Erthwk hogy' meg es Thylthotha ew kegclmek ***). 

1555. 
JANUARIUS 25niKfc\. 

LXXXIV. SZŐLŐSSY JÁXOS, KASSA BIKÁJÁHOZ ÉS TANÁCSÁHOZ. 
A* szepesi prépost* udvarából. 

Eredetije Kassa levéltárában 1696 szám alatt. Lemásolta olt 1835ben Döbrcntei Gábor. 
Czímzete, kiviil. Pruden et Circumfyect dominis Judici ac tóti tenatui Caliouien ut 

doniinis et Amicis observmis 1553. 

T};[]tewlendew Byzodalmas Vraim kew3ewnetemnek Solgalatönak vtanna. 

Meg hattam wolt az en Emberimnek kykewt ez fele dologra kerté wala, 

hogy kd e t , Byro vram mynd a3 Ege3 tauacfwal el bywionak az en Me

nyeke wzewmre, kyt hy3em hogy meg es mvwcltek De hogy annál By-

zonyofb lygyek benne, Nem twrhetcm hogy meg ne reitera^yain az hy-

watal t , Azyrt kegyelmeteket Mynt Byzot vraimot azon kérem hogy k t ek 

el ne maragyon, lygyek ty3tes k u d , Ewrewkke meg akaró k"ek 3olgalny, 

*) **) Ki van törülve az eredetiben. — ***) Ezen 4 végsort, más tó vetette ide. 
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Az napya ez Iwcndew kcdhez Estennap, Az hel ennek az Sepeffy kápta

laniba Prepo.{i vram haza, Meg cs kerem kk c t , hogy ebbe egyebet ne ty-

gyen k , I^len tarcfa k egcffegtiel es Jo oerenchewel Dátum azon Prepo^l 

vram vduarabol 25 Januaiy anno 1553. oewlewffy János 

133 5. 
SZKNT GKUGEI.V PAPA UTÁN VALÓ CTÖTÖUTÖKÖN. 

MAKAY PETEK MENEDÉKE ARRÓL, HOGY KASSÁTÓL A' BÁTYJUK HAGY- LXXXV. 
TA 100 FORINTOT FELVETTE. 

Kassán. 
Eredetije, Kassa levéltárában 1696 s/.a'm alatt. Leina'solta ott 1835 Döbrentei Gábor. 

My kyk Makay tbamas Papnak Atyafiyay wagvonk az ket Makay Péter 

es makay Sabo thamas es makay János es wallywk my mynd nyayan 

azt, hogy az my Atyankfyanak wolt ejtli kassán egy házban 3az foryn-

tya, mely 3az forynthot hagyot Avala mynekeonk Thejlamenthomban , 

Azért my azt wallyuk, hogy az waras mynekeonk eleget theoth, kyreol 

my megh clegeottbeonk, cs az 3az foryntbol my az warafnak engetheonk 

harmyncz forynthoth kyvvel my tharthojllionk adóban, az waras ygaffaga 

es theorwcnc ferent, A3ert az kys leorynt3iiel En makay Péter wgy we-

ge/lcm hogy énnekem cleo penil ^ -J-f-v aggyon, incllyet megys adót, 

azért az wtholfo fyzethefre adót ennekeom napot, ez }:eowcndeo Pynkest 

napyat, mely adoíTagrol ennekeom menedekeot adót, hogy myndeon per 

patwar nekcwl thartolTck az adoíTagot megh adny, Az adoíTag enye -ff 

tttt"0 kjwcl ennekeom adolTu maradót az hetwen foryntbol , kyreol en 

menedekeot adok az warafnak az en pecsetheom ala, es feleleok az en 

Atyamfija kepében, ez levvel kcolt kaffan a ÍJent Gergeol papa wtan walo 

ezeotheortheokeon anno doiií 155:$ 

Makay peter aggyá keze yrafat, mynd az Atyafijak kepebenn. 
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15 3 5. 
UB HENNYBEHENETE INNEPKN, VAGY ÁLDOZÓ CSÜTÖRTÖKÖN. « 

LXXXVi. LYKERKA JOAXXA, NAGYSÁG. WYGARTI HORVÁT GÁSPÁR* ÖZVFGYE, ME-
LEWZLIX AXDRÁS DEÁKHOZ, KASSA RIRÁJÁHOZ. 

Eredetije, Kassa levéltárában. Lemásolta ottan Döbrentei Gábor 1S35. 
Czi'mxete, kivitt. Circuiuspecto dominó Andree lfato melewzlin Judici Caífowien doiio 

et Atnico nnbis honorand. 

Circumspecte domine Amice nobis honorand Salutem ct nostram commcn-

datione ez András vramtol kíjldcm t. k. Egy vegh vajnat kére te. k. hogy 

fcyrenteffe megh t. k. mint Áznak elette az va3on h\Y'3onnV'olcz Synghct 

tarth Thoaba ezt érte hogy t. k. nagy karth vallott wolna valamy kato

nák miat, hajiwgy vagyon Bizon 3iwem 3erent Banö, k)rtcl iften t. k. 

iljS'en karwallaftol megh menchen. Az wr iften te k. mynd Asonyomvval 

egyetembe es haza nepewel tarc3a Jo egheíTcgbcn c? Arcé nra Thorna in 

fefto Afcenfionis doni 1.5.53. 
Joanna de l y kerka quondam Mgci doni Gafpar 

Horwath de wvgarth Relicta 

15 55. 
JÚNIUS 17DIKKN. 

LXXXVII. LUKA JÓZSEF MEGISMER VÉNYE 100 MAGYAR FOIUXTRÓL, MELLYET ZAY 
FEHEXCZTŐL KÖLCSŐX VETT. 

Bécsben. 
Eredetije gróf Zay levéltárban. Lemásolta Makláry Ferenc/. 1S30. 

En Lwka Jofa, walom ezen lewelemben, hoghy en az naghsaghos Zay 

Ferenchthewl, Kyraly w felségbe na3ados hadnaghyatbwl Bwk 3wkfeglnvmre 

kerthem kwlthwn 3az maghyar foryntboth apró penzth, es egh vegh ka-

rasyath, hogh kyerth en foghadok, az felywl megh mondotli naghsagos 

Zay Ferenchnek, bogh m5'bclt az en mennyeghfzYvm meg lefzwn, áznak 

wthana azonal ismegh kész penzwl megh fyzethwm, az felywl megh mon-
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dolh jaz maghyar forynthoth apró pénzwl, es az egh wegh karasyath, is-

megh karasyaywl, mikoron az w naghsagha népének mwfthryayok lefzwn, 

es nekyek ni egh fyzethnek, ha pcnygh posthoth nem adnának az fy ze-

thcsben, thehath en tharthozom megh fyzethny készpénzei, ének by-

zonvfaghara kwthwm tliyijtheleghem es kezem irafath es pwthethwm ehle-

Wel. Kwlth Bechben 17. die Juny anno 1553. et wnum aureum florenum. 

Joscph Lwka. ma^pia (P.H.) 

15 55. 
SZ. LUKÁCS NAP UTÁN SZOMBATON. 

GARAY MÁTYÁS VALLJA MAGÁT ADÓSSÁ 100 FORINTTAL. L X 

Győr várában. 
Kétszer van meg, egyszer szegletes barát, másodszor folyó német betűkkel, Kassa 

levéltárában, 's mindenike mint másolat. Amazt lemásolta Krieger János, emezt Dö'b-
rentei Gábor 1835. 

En Garay Mathias, moft Bartphan lakozó, walom magamoth adója ez wy-

tezlew nemes wramnack Goftony wrbannack Gewry porkolábnak, $az 

forinthwall, mellet fogadock, őcwgegelmeneck megfyzethny, ez jewen-

dew senth miclos napyara, kee3 penzewl az en emberfegeinre, azzes fo

gadom hogh ha en az en fogadasomot, es felwl meg mondót napra megh 

nem thellefcytenem, hat hew kegelmeneck' hatalma legén, en érettem 

tharthany, annack fcllethe en magamon es mynden therwennelkywl, myn-

denewl fogny ezellen en nekem mentingemre, ne ha3nalyon se kyral lewe-

le, se walamy hatalmadé, ezneck ez dolognak nagyob byzonfagara es erew-

fegere adom ez en pec3cttem állat walo lewelet, ez lewel kewlth Gyewr 

waraban, 3enth Jucaí] naph wtan walo 3ombathon 1553-

VEGYES R. H.-IRATOK. | 4 
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JANI AHIl IS 1 2 D I K É N . 

LXXXIX. NYEWRE IMRE, KIRÁLY SZOLGÁJÁNAK KÖTELEZVÉNYE. 

Bécsben. 
Eredetije a' pozsoni káptalannál. Kikereste Gyurikovics György levél, tag 's össze 

is hasonlította Kaszay József káptalani jegyző másolatát 1835. 

En ky Avagyok Nyewre }'mre az felfeges Kyral 3olgaya, maftan gyewreth 

lakozó wallom en magamath, az en lewelemnek Rendybe hogy az myne-

mew Marhayatb erekfegheth, hazayth, Zeleyth, Ez Thy3thelendew Martha 

a33onnak Nehay Nagh Thamafnenak feyerwary byronenak, es nagh peter-

nek Ew fyanak en érettem az Kewy 3abo yftwan el Bewchewltette AVOI-

na, ez maftan Pechet alath ketelbe, es fyays fogwa, Azért ym en maftan 

fogadok Ewneky az en hytemre es emberfeges Thy3teflegemre , hog adok 

ew Neky az en Érettem leth Nyomorwsagherth Tyz Ezer ka3ath ez Jeo-

wendeAV beAvyth kezep napyara mynden ok wethetlen, es mynden halladek 

nelkwl, es ewnekyk mynden Ereksegeketh ky 3abadytom, ha kunygh ez 

MI ni ma tyz ezer ka3at mcgh nem adnám, that mynd az clebv derek Sum-

math kercffheffek en Raytham Twdny illyk tyzen nyolch 3az -f. Es se 

kyraly ew felsége, se kyralnc a33ony gratyaya, se wthanna walo AVrake 

énnekem ne ha3nalhasson , hanem myndcnewth 3abadon foghaffanak. Mely 

dolognak es fogadásomnak ereflegere es byzonfagara adom ezen pechetes 

lewelemeth, meg ereoflewltettet, ez dolog leth bechbe, 12. nap January 

1554. Ezeketh kenygh Ez Jámborok bornamysa pal Kewy kozdadyn czwet-

k o , es nagy Illyés, elewth 3erzettek meg, hogy ebbe ez dologba seiny 

halla3tas ne legyen, ha az a33onnak az ew marimra meg 3abadwlyon mel-

lyct en érettem wettenek el. 




