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1 5 8 8. 
FEBRUAR1U8 12DIKEN. 

GERGEY LÁSZLÓ *S HOFFMAN GYÖRGY SZEPESI KIR. KAMARAI TANÁCSO- ccxx. 
SOK, MELYTH ISTVÁNHOZ A* SZEPESI KAMARA PRAEFECTUSÁHOZ. 

Kassáról. 
Eredetije gróf Zichyek levéltárában Palotán. Találta ottan és inássát vette Dőbren-

tei Gábor 1836. Aug. 17d. 
Cz/'mzete, kivül. Generoso ac Egregio dominó Stephano Melyth de Rreber Sacf. 

Caes: Regiaeq Mattis Consiliar. ac Praefecto Camerae Scepufieii Doiho et Patrono nobis 
obfcruan-''. (P. H.) (P. H.) 

Generofe ac Egregie domine Patroné nobis obferuaií: Salutem et Seruitio-

rum no^rorum Commend Thowaba Naghwathy Vram ir mynekonk, wala-

wy kewes ref] Jóságról, Mely Tholchwan wagion, Mely Jogághoz egy malom 

es wagyon, Mel molnott Naghwathy Vram egy falwnal Jobnak dychyr, es 

basnofbnak eo felfegenek, My penigh ez előtt Nem erteottwk hogy az á 

Jo3agh illyen hajnos legén, Melreol walo leveleth Naghwathy Wramnak in 

specic lm oda kwldwk, kegd megh erthy mith Iryon Naghwathy Vram 

feloleh, Jollehett my az elotth Iteltwk wala, hogy el adhatny, de igy 

Lewen az Dologh az minth Naghwathy Vram Irya, kegdet, kerywk, hogy 

kegd SuperfedealliÖ thwle, es kegd fenkyüel ne tractallyon feloleh. Gen. 

do Vram felr valere optamus Caffouiae. die XM February Anno dominj 

MDLXXXVIII. Sacrme Caes: Regiaeq Matis Camerae Scepufien Confiliary. 

6 s a e Do Vrae stor'. Ladiflaus Gergey m.p. Geor Hoffmanm.p. 

Az Naghwathj Vram lewelet kegd el ne tewe33e, hané kegd megh hoz

za Veleh. 

IS 92. 
NOVEMBER SniKÁN. 

ILLÉSHÁZY ISTVÁN, NAGYSZOMBAT VÁROSÁHOZ. ccxxi . 
Bazinből. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kiválasztotta Döbrentei Gábor, 1836. Mássát 
vette Makláry Ferencz hites ügyvéd. 

VEGYES R. M. ÍRATOK. 3 4 
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Czt'mzete . kiviil. Prudentibus ac Circumspectis uiris Nobilibq Dhis Judici ac Juratis 
ciuibus Ciuitatis Rcgiae Thyrnauien etc. Dominis et obsimis. ( P . H.) 

Prudentes ac Circumfpectj Viri nobilcs Domini et Amici obfedmj. Poft Sa-

luté et fervicy mej comend: Ez 3egin níomorult ember Mifcoczi benedek, kyt 

ktek ^pter fúfpicíonem megh chigaztatot wolt , kit ímmar az vvdó is megh 

mútatoth, hog bwntelen 3eny wette, az nag níomorúfagoth, jeme wílagatol 

is megh fostatoth, es a miat órók kuldofagra iútoth, kére engemeth, hog 

mellette írnek kteknek: hog ktek Rendelne walamy alamifnat neky, ky-

wel táplálhatna magath, ne keríllene ktek Itelety miath illyen 3ernyw ha

lállal ehel meg halny, azerth kerefet, mynth Igaz dologban, heaban nem 

hagyhatnám, hanem kérem kteket: hog ktek gondolia az Iftenj ígalTagath 

ennekis jegennek illien jertelen 3Órniú nag níomorufagat, es rendellicn ktek 

walamyt neky, kywel magát taplalhaífa, kyt az wr iften fogh kteknek 

megh fyzetny. Iften tarcia meg keteket. Dátum ex Bozín 8. 9ber Aö 92. Dö 

Vrm amicus Stnus Ilieshazj m. p. 

15 92. 
SZ. ANDRÁS AP. INNKI'E ELŐTT SZERDÁN. 

CCXXII. BORSOD VMEGYE BÜNTETŐSZÉKÉNEK Í T É L E T E , HÁZASSÁGTÖRÉSBEN. 
Eredetije ns Borsod vmegye levélta'rában annak 1592b. feria qnarta ante festum 

Beati Andreáé apostoli tartatott széke jegyzőkönyvében. L. ott Illdik jegyzőkönyv 
153—154d. lapj. Kikereste Döbrentei Gábor 1835. Álirta Novak István a' leleszi convent 
kiérdemült főjegyzője. Összehasonlította Okolicsány János vmegyei tiszt, főjegyző 1S36. 

Deliberatum eft, ex parte Susannae Mulier Consortis Pauli Kalmár, Hogj 

miért hogj megh tecczyk az Bizonsagokboll, hogj az A33ony Loranttfly Sig-

mondall egj ágban fekwttenek, az Iften teórwenje penigh deuteronomi 22 

Capite, hogj az mely ember mas házas ember agjaban fekendyk, megh fer-

teztetj az az w Jámbor Vranak Agjatt, mely dologertt megh kellien halnj, 

Azért ezys ez A33onj allatt maft az w Agjaban, házas ember Icwen, bo-

chjattwan megh erdemlv az halaltt Azért az Vranak Kalmár Pálnak vgj kel 
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fejere Efkwnnj, hogj ez Sufanna az az A55011J, az kj az w Agjatt meg fer-

teztette, 's megh erdemly az halalt, mind ez Vilagj teorwenj 3erent, mind 

penigh az Iften teorwenje 3erent. Miert hogj penigh az A33onj állat hasas, 

megh kel warnj, hogj az Gjermeket el hozza, el hozván az Gjermeket, 

03tan wgj kel terminuít hadnj, mely terminufon efkewggjek az feleol megh 

tet teorwenj 3erent az fejere harmad magawal Jámbor 3emeljekkel, es wt-

teffe ell, Ha fejere nem efkw3ik Kalmár Pal, tehát mjnd az ketteott \ve3-

3eozek megh, es kewlgjek kj az Varasboll. Az mi az Marhaja dolgát Ille-

ty , addigh legjen Biro keznell, ha rea efkw3yk, 's fejett wetety, minden 

Marhajatt megh aggiak, Ha penigh rea nem efke3yk, et res ipsor Amjttcnt. 

Addigh az A33011J állat légien fogwa, 's az Vra Kalmár Pali etelebcöll w i -

sellie gongját, de az A33onj Bjro keznel légien. 

15 9 5. 
BÖJT ELŐ VASÁKNAP. 

MARCZALTÖVY GYÖRGY MOSÓN ALISPÁNJA, SZELESTEY ÁDÁMHOZ. CCXXIH. 
Oroszvárait, Mosón vmegyében. 

Eredetije Sz. Ivánfán Vasban Szelestey Sándor táblabirónál. Magával vitte Bécsbe 
1837. Dőbrentei Gábor 's lemásolta ott Jászay Fái. 

Cz/'mzete, kiviil. Ez lewel, Adairek, Az wytezló, fzeleftey Adam , wramnak, ne
kem, fzerethó, fiamnak, pózomban, maga, Thwlaydö kezéhez. (P. II.) 

S3olgalatho, es maga Ayanlafa, wtha , Iftentwl, J o , Egeffeges, hofzw, Ele-

theth, kywanok, meg, Adathny, kenek: mynd, Azokal, Egetemben, wa-

lakykel, Iftenthwl, kyvvanod, Thowaba, fzerethő, fiam, wram, lm, Er-

thein, mynd, Az keth, fzolgamtwl, hog, Ifthen, Athal, Jo Egeffegben, Jóth 

wyfza, pózomban, Nary, ferencz, wramtwl, ky th , Igen, Akarttha, hal-

lany, Thawaba, Ertthem, Aztis, fzerethti, fiam, wram, hog, kémed: ha-

ragfzyk, Jakapra, hog Ala, kwltthem, mynd, kochifthwl, lowafthwl, Azért 

kémed: femyth, ne , haragodgek, Jakapra, hanem, E n , reám, merth, En, 
34* 
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kwltthem, Ala, nem, Akarttham, hog, kémed: Arra kdlchd Ithfdn, Afztb, 

gondolwá hog, fokáig, kefig, Ith főn, kémed: Az, wrral, es , Afztthis, 

gondolwá, hog, Énnekem Ez, Ideig, Ithfdn, kdllethik, maradnö, Az, okerth, 

hog, Az, malomnál, fok, fzam wetefem, wolth, gatha, Az, monarokkal, 

es , nwlafon, Az, vynczellerekkel, Az, ferthó melleth, Eg, féreg, gwla, 

barmwnk, Afztis, meg, kdlldth, lathnö mas, falwra, fzenara, haythatnö 

mynd Ez , dolgaynkerth , Ez , Ideig, Ithfon, lewen, wg , wegezem magam

ban, hog, E g , fzolgainath, tharthcha, pózomban, m}?g, meg, Jhv, kémed: 

es, my helen, kémed: Izeny, myndyarafth, be, k\Vldd, kémek: mynd, 

lowaymath, kochimath kyn, Ala, mennen, kémed: Ez , okerth kwlthem, 

Ala, Az , kémed: kychiath, lowaith, Azerth, l m , Erthem,Imar, fzabo, 

pal , fzolgamtwl, hog, kémed: monttha, hog, Az nwlafy, hazadhoz Akarfz, 

Jwny, fzerethó, fiam, wram, Afzth, biző, Akarna, fzwem, fzerenth, lm, 

I thkyn, wagiok, orofzwarath, dchemnel, Joza, benedeknel, bizon , Akar

na , ha, kV, J\inő, kémed: wag, gatha, Az malomban, Marna kegclme-

deth, lathnaya, meg, kémed: ez, gathay, monodatis, keredzzek ky, kemcd: 

Az wrthwl , kegelmedel, fzemben, lewen, En fem, kefnem, Imar, Ithfdn, 

chak, Eg, napis, hanem, Ala, mennek, marczalthóre, Anyádhoz, Ifthen, 

elteffe, es tharcha, meg, kegelmedeth, fok, Efzthendeig, Jo , Egeflegben, 

mynden kywantad fok, Jo , fzerenchewel, mynd, Azokat, Egetemben, wa-

lakykel Ifthentwl, kywanod, Ez , lewel, kdlth, orofzwarath, bóyth Eld, 

wafarnap, Anny: 1 . 5 . 9 . 3 : kémek: tyfzttha, fzwből, walo, Igaz, Jo Akaró, 

Apya. Georgius, Marczalthówy, Vice Comes, Comitatus, Mofonieií: m. pia. 

Az kémed: ky, Jwwetelibdl, Jo walafzth warok menth fzerethó fv'am-

twl , wratwl. 
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1S 9 9. 
JA\r Alill'S 2 2 D 1 K É N . 

A* SZEPESI KIR. KAMARA, BEDEGHI, NYÁRY PÁLHOZ, NVÁRADI KIR. FÓKA- CCXXIV. 
PITANYHOZ. 

Kassáról. 
Eredetije gróf Zichyek levéltáráb. Találta 's mássát vette Döbrentei Gábor 1836. 
Czi'mzete, kivul. Magco dominó Paulo Niarj de Bedegh Supremo Capitaneo Varadi-

en Sacr. Caefar. Regieq MaFtis etc. dominó amico nobis obferuan. (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P.H.) 

Magnifice dne amice nobis obfervand Salutem et fervitior. nror. commeií. 

Az Debreczeniek varaflul talalak megh az eő felfege Camaraiat Supplica-

tioiok által es Jelentek bogi Tói-ok Iftuan Vrammal cstendoukcnt volt vol

na elvegezet bizonios fizetefek, kit ejtendőnkent megh fizettek volna eő 

kegelmenek. Homonnai Iftuan Ves es kegielmed azzal nem elegedííen 

hogj meg fizettek az 8 cióucl es hatalmadul az kégtek fsamara es 

megh te volna, k égtek raitok, kiuel Nem tartoztak volna, Moftanes 

azonkepen mind Homonnai Vrames kegd fsam ara keuannak twlok, Törők 

Iftuan Vrames megh keuanna raitok, Semmit abban ki nem tuduan az mit 

Homonnai Vram es kegd Venne raitok, kőniőrogiíen azon hogi kegielmetek 

az ordinaria Solutioual elegediek megh. Annakokaerth mierthogi ez megh 

neuezet Debreczeniek Immár eő felfege ftamara ide birattatnak méltónak 

itelliűk lennj keuanfagokat, azért keriűk kegdt az el végezet Summán az 

melliet annekelótte fizettek elegedgiek megh, az tőb Vrakal az kiket az Sum

ma illet, cggiet vetuen. Do: Vram Magcam bene valere optan. Caffouie 22 Ja

nuár . 99. Sacrae Caefar. Regiaeq Mattis Camerae Scepufien.Prefect. et Confiliar. 

Í S 9 9 . 
JÚLIUS 14DHCÉN. 

A' SZEPESI KIR. KAMARA, NYÁRY PÁLHOZ RIHARI FŐISPÁN, KIR. POHÁR- CCXXV. 
NOK 'S NAGYVÁRADI FŐKAPITÁNYHOZ. 

Kassán. 
Eredetije gróf Zichyek levéltáráb. Találta ott es mássát vette Döbrentei Gábor 1836. 

> 
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Czímzete, kiviil. Magnifico dominó Paulo Niary de Bedegh, Comiti Comitatus Biha
rién. Sacf Caesar Regiaeq Mattig Pocillatorj, et praesidy Varadieh Supremo Capitaneo 
re Dominó et amico nobis obser-°. (P. H.) (P.H.) (P.H.) (P.H.) 

Magnifice domine et amice nobis obserme Salutem et Seruitiorum noftrorum 

commeil. Az Debrefjenyek talalak megh az ed felfege kamaraiath ielenthwen, 

hogy mikor az Erdély feyedelem byrodalmaban voltának, hazankenth eüketh 

megh nem 3amlaltak, es az jerinth ualo rauaft raytok nem kiuantak, de ké

pes 3erenth ualo tacat fizettek, hanem kgd moft eőketh megh jamlalthath-

ny akarna, es keufedldy falukkenth rauaft kiuanna teiíMk, mely do-

logh eó* nekyk felettes fullios uolna, kednidrgenek ez ed felfege kamaraia-

nak, hogy kegdk irnank mellettek. Myuel Debrefjenys jabad varos, es az 

reghy Magyar Or^aghy kyralioktul fed Priuilegiomok vagion, kyketh eö 

felfeghe á my kegielmes Vrunkis meghconfirmalth fedtt mind Generális 

Vraink, es mind az kamarának Protectionalth adoth reayok, hogy 3abadfa-

gokban megh oltalmaztaíTanak: Az meny 3abad Varafy ed felfegenek ez or-

3aghban uadnak, edgik fem 3amlaltatyk megh, hanem chak biponios fum-

makban ta^altattnak megh Debrefjenys 3abaduaras, melto hogy 3abadfagokba 

megh tartaflanak, es keülldmbfegh légien kedztedk, es az keülfed faluk-

kedzth, merth ha Debreíjen domorum connumerationc bantatyk , es az 3e-

renthualo rauaífal, az ellenfeghnek ieduenddben tudafara lenne, hogy fok 

nemes ember uolna kedztedk, es kys kiuanna teiíldk es igy fok károk ked-

uethkezhettnenek : mas az hódolnak az Debreceniek, es fel annyual tartoz

nak. Azerth kerietík kgdeth, hogy kgdne banchia edketh az Connumeratio-

ual, meg hadiak nekiek, hogy kedzzeulök bizonios efkeüth Polgarokath fel 

bochaífanak, tacath ueth az ed felfege kamarává reaiok, kyth kezéhez fem 

ue3en á kamara, hanem oda az Varady 3eűkfeghez adattya. Elteífe Iften 

fokaigh kegdeth. Caífouiae. 14. July . 9 9. Sacr Caefar Regiae Maittis 
Camerae ScepufieiI Praefectus et Confiliar}'. 
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1599. 
JUMUS 24DIKÉN. 

A SZEPESI KIR. KAMARA, NYÁRY PÁLHOZ RIHARI FŐISPÁN, KIR. POHÁR- CCXXVI. 
NOK , S VÁRADI FŐKAPITÁNYHOZ. 

Kassáról. 
Eredetije gróf Zichyek levéltárái). Találta és mássát vette ottan Döbrentei Gábor 1836. 

Czímzete, kívül. Magnifico dominó Paulo Niary de Bedegh Comiti Comitatus Biha
rién , Sacr Caefar Regiaeq MatTis Pocillatori nec non Praefidy Varadierl fupremo Capi-
taneo döno et Amico obfervand". (P. H.) (P. H.) (P.H.) (P. H.) 

Magce domine Amice nobis obfcruan, Salutem et feruitior. nostror. 

parata commen. Veottunk az . k . leuelet az Debreczeniek Taxaya feleol. 

Az Debreczeni Birakbanis juttenek vala egi néhánya hozank. Azirt min

deneket iol megh hanwan vetiíen, noha az kewanfagh tulunk nagiob wot, 

de az 1200 je Taxán megh kellet eoket hadnunk, azt howa hamareb lehet 

megh 3erzyk, á mikor ke3en le3en. oda adattyuk az Waradi 3ukfegrc Vgi 

itiliuk ha az hazak jamlalafra menth wolna az dologh csak az ezer forintra 

fem ment wolna az Rauafh, de igi itiltünk eó felfegenek ha3nofabnak len

ni , kegdt keriuk azon kdis megh maradgion es az hazak 3amlalafara ne 

ke3erichse eoket. DEVS conferííet Mag: dom: Vram falui et felicé Ca-

pouiae die 24 July Anno 15 9 9 
Sacr Caefar Regiaeq Mattis Camerrae Scepufierí Praefectus et Confilar 
P. S. az oda való harmiczadokon 1600 $ fleifgeltet ennekul rendeltünk 

es ke[]en profont mefter által aggiak. 

13 99. 
OCTOBER 5DIKÉN. 

A' SZEPESI KIR. KAMARA PARANCSA KASSA VÁROSÁHOZ. CCXXVII. 
Kassán. 

Eredetije Kassa levéltárái). 4801 sstám alatt. Lemásolta Döbrentei Gábor 1835. 
Czímiete, kivid. Prudentibus ac Circunispectis dominis Judici et ceteris iuratis Ci-

uibus liberae Ciuitatis Cafíbuicn i c Amicis nobis honoran. ( P . H.) (P.H. ( P H . ) 

Prudentes Circumfpecti dominj, Amici nobis obser Salutem et nri commeóT: 

Miuelhogy ith kaffan az eö felfeghe profontia gabona nelkűl megh fogiatko-
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zoth, az Németh witezeknek feles woltok miath. Ennekokaerth intim. 

kémeteketh, az miben megh arendalta kémetek, az Berky procelfujl, pol-

galtalfa ide be, az kaflay profonth mcjler kezéhez, kefedelem nélkül. Va-

leant fele, Cafíbuiae dje 5 Octob. Anno . 9 9 . 
Sacr. Caes: Regiaeq Mattis Camerae Scepufieíí Praefectus et Confiliary. 

15 9 9. 
OCTOBER 27DIKÉN. 

CCXXVIII. KUTASSV JÁNOS ESZTERGOMI ÉRSEK S KIRÁLYI HELYTARTÓ, NAGY-
SZOMBATHOZ. 

Pozsonból. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kiválasztotta Döbrentei Gábor 1836. Mássát 

vette Makláry Ferencz hites ügyvéd. 
Czímzete, kivül. Egregio Dominó Martino Chereody, Judicj Ciuitatis Tyrnauíen. 

etc. Dominó et amieo obferuand0-

Egregie Domine, et amice obferme, Salutem et mej commenem. Vgy ertem, 

hogj kegtek azokath a kyk mód nekwl az Tatár rablafakor Varafbol az ege'J 

Varafnak nem keues gjalazattjara ky futottanak uolth moft b\" ntetnj walamy 

byrfagh [JedeíTel.— Hogj lynte menthetnem "kethaz b\vnteteftwl, nem, de 

mynthogy azzal metyk nemelliek magokath, hogj femmy keozeonféges ty-

lalom az kxj menés feleol kegtekteül nem wolth, kyhez kepeft megh kel-

leth wolna maradnyok, ugj gondolnám, hogj ez egj rendbély wétkeketh tá

lam megh kelleny engedny, ereos parancholat alatth, megh publicaltatvá azt, 

hogj ez uthan a fele iíjonyu, es gjalazatos mod nekwl walo futaftul ky ky 

mynd megh tartoztaíTa maghath, kewaltkeppen a' ferfjak, merth az teorten-

hetnek beleole, hogj puíjtan maradwa az varos, az ellenfegh bele íjallana, es 

nagj feoldet wefjtene beleole, kytwl Iften oltalmaz: ezt az en lewelemeth 

kegmed ugjan az Tanachbely Vraym eleottys megh olwafhattja keg: kyk tu

dom hogj az en intefemnek ellen mondoy né lerjnek. Iften tarcha meg keg-

medeth. Datü Pofony 27 Octobris anno Dominj 1599. Do Vrae Amicus 
El : Strigoniens. 
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_U Kurtádat. Mi-
** M )=S >? O « r t állnak e' 
S ^ 1 Ü Ü i . k ö v e t k e z ő k , 
M1 M _ , ,s7.erüielekül' 
m k r g AUGUSTCS 7DIKEN. elbeszéli az 
Ö | j KISFALUDY BENEDEK LEVELE SOPRON VÁROSÁHOZ, elűs/ó. 

Kisfaludról Sopron vmegye rábaközi felsó járásában. CCXXIX. 
Eredetijet sz. kir. Sopron ns városa levéltára mutatja. Találá ottan huh VII. et G. 

Faso. IV. Niim. 148. és mássát vette Döbrentei Gábor 1837. October 26d. Összeolvasta 's 
hitel/telte Schultz Pál városi levéltárnok. 

Cz/'mzeíe, kívül. Az lcwel AdaíTek az Sopprony wraknak Polgár Mejlhernck es by-
ronak nekem byzoth wraymnak. 

Ke3encthem cs 3olgalathom wthan thowaba cmlekezhethyk the . k . ra hogy 

mykor en thy keg: nel walek thy keg: thek: en welem meg3erzedek bogy 

az keg: tbek: Jojagabol en el mennek az kyraly hadába Azertb en kéjen wa-

gyok es az en Indwlafom Az Jewcndew3erdan lc3en es az en ltomnak napya 

Az Jewendcw 3erdan wagyon 3enth lewryncz napyan Azertb keg: keth 

kérem hogy . k . egy byzoth emberthewl keden kylgye meg az thcwbythys 

az peznek cs Annak az embernek az ky az pezth hoza quitantiath Adok, 

keg: tbeketh. Azonys kérem mynth wraymatb bogy Az hath kopyath ethe\vl 

az en cmberemthewl kylgye meg kegtek Az kyth kegtbek : Adoth: kérem 

keg: bogy az pezth ne keflelyc keg: tbekTbowaba emy gongyajldc keg: nek 

wolna Annak en mynd gongyath wyfelem ha kenyglcn keg tbek Az pezth 

nem kylthhctyk the keg: Agya Az en emberem kezébe tby keg: kylgye meg 

kedre délre merth en Aczyg nem Indolbatbok myg az pez nem le3en merth 

az kV pezth Adoth keg: Azth ky 03thotham es 3er3amoth wcthem wele L(Xen 

tharczya meg. keg: thek Datf ex kyffalwd . 7 . die Augnjli Anno 15 5 2. 
Bencdictus de kyffalwd. 

1 3 5 6. 
FEnRLAUlLS 20niKKN. 

SÁNDOR, MOLDVAI VAJDA' LEVELE, KOR.MS MIKLÓSHOZ ERDÉLYBE. ccx\K. 
Jászról v. Jászvásárról. 

VEGYKS R. M. IHATOK. 3 5 
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Eredetije a' Gyula v. károlyfeje'rvári káptalanban. Döbrentei Gábor felszólítására 
eljárt kikereséseben Buczy Enni ottani kanonok, csillagásztorony igazgatója 's m. akad. 
levelező t ag , 1838b. Mássát vette Erdélyi János káptalani requisitor. Kiküldötte Buczy, 
183Sb. Augusztusb. Tartalmát kijegyzé latinul gr. Kemény József: Notitia bist. diplom. 
archivi capitul. Albensis Transsilv. Pars (Secunda, Cibinii 1836. pag. 91. de nem említő 
magyarul létét. 

Alexander Dei grácia Waywoda Moldavus, ac Ejusdem térre Dominus, et 

Verus. —Egregie Domine Amice Nobis dilecte, Salutem, et boné vicinitatis 

commendacione . az k. Levelet és Izenetyt megli értetth'wk az k. 3olga)'atol, 

az hol k. izeny mw nekwnk hogh az el nralt napokban knck Levelet irthwnk 

wolna, nemw nemw dolgokról, Byzonyaba nekwnk wg attak crteiiunk hogh 

Ferdinandus kj'raly k. harom3az Aranny forj'nthot kividet es 3az haz Jóba-

giot igyrt wolna, cbiak az k}:ral fia dolgában ellent tartanai, mostan es az 

Igyrethnek kedweert ellent tartanai. De mw mindazáltal azt az 3ot nem 

hythwk nylwan, nem es hy3\vk, mynth hogh mw nekwnk mVnd eleytol 

fogwa waloByrodalmnnkba Jo Barathsagal akartai lenny, Erthwen azt es az 

mw Igaz hiweynktöl hogh nem Barátid awal chiak nekwnk hyzelkednek, 

De mynd azáltal The knek mw bennwnk Jo reménségc legyen, mert az k. 3a-

wanak mw nalwnk megh hytele wagyon, es mj'nden Jo baratbsagal aka

runk k. lenny, Imar k. az el kezdet dolgot Jo wégre wigye, mw es mj?n-

den dologhban segetsegel akarwnk lenny, Thowaba az menemw dolgok ot 

kwn tertennek k. aggyá nekwnk Thuthiinkra, my es azt mywelywk Annak 

felete az k. 3olgayatol k, 3owal beowebbcn Izenthwnk, kyk 3awat megh 

hynny kewannynk. Dátum in Civitte Nra Jaas 20 die mensis February An

no D0 1556. 

136 6. 
PÜNKÓST UTAM YASÁRNAPON. 

ZULEMAN ZULTÁN LEVELE A' DŐBRŐCZŐNI BÍRÁKHOZ. 
Ntjss városából. 
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Eredetije sz. k. Debrec/.en ns. városa levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására 
mássát vetette ottan Péczely József ref. collég, professor, m. akadémiai rendes tag, 's meg" 
küldvén, azt is bizonyi'tá, November 27d. 1838. hogy a' másolat szóról szóra, betűről be
tűre a' legkisebb vonásig tökéletesen megegyezik eredetijével. 

Czímzete, kivill. Ez lewcl Adafl'ek az Dewbrewczewny Byraknak. Ezen liviil török 
irás, itt. 

Istennek Akarattyabol Eu Zwltan Zwleman Paffaknak es AVezerewknek Wra, 

Nag wraknak es kyrulioknak feye Gerewg or3agnak Zcrechin Orjagnak Tatár 

Or3agnak Achyam o^agnak. Tot orjagnak horwat or3agnak rí. Chya3ara es 

feiedelme rí. Hagiom es Paranchiolom ty nektewk Dewbrewczewny By-

rak es Polgárok, bog myndc°n kewrrnieletewk walo warafokba es falwkban 

lako3o népeknek Twttokra Adgy^atok, bog im en az En Wezeremet Pertaal 

Pafsat Gywla ala keltem De senky az ew oda meneteletewl meg ne Retten-

nyen ba3abol falwyabol Sobowa ne mennyen, banem myndewn cmbcAvr 

Chvaladojlwl Jo3agojiwl BarmoJlwl ha3aba bélien we3teg légien. Ibon az 

En hytem bog senky sem zemcliebe sem marhayaba senkyt meg nem bánt Es 

ba walamcl' liodolatlan fewldrewl Gywlarol avag egieb warafokbol falwkbol 

walameí Embcwr az en bodlot fewldemre Jewt lebend aAwag akar Jewny , 

Akar myehioda Rcndbely ember legie°n nag bi3waji Jewien az en hytemre , 

mert senky sem zcmeliebe sem marbaiaba meg nem bantbya Ezt kedig 

mynden falwknak meg l3ennycték, hog mynden fele Eleji, kenieret Ü3tct, 

Arpat, Jwhokat, Tcbeneket, mezét, wayat, Es Egieb Eledelre walo Eleji 

zcwre33cnck Akkytcwl my lehet, Es mynde°nt az Táborra nag bizwa^l 

bordgyanak zabád wafarra senkynek semmy kara nem le3cn, senkytel E-

rewel scmmyt cl nem wc3nek mert Akky Az en népem kézzel valamyt E-

rewcl el venne Akar kytewl vag Táborba vag Tábor kewel de a3t Erewfsen 

meg byntctyk. Te kedig Dcwbrcwczeny Byro . mybclt az En lewelemet 

latod ba feiedet zercted myndgiarajl kefcwdclmcíscg nckcwl Az En Weze-
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rem Eleybe syes, Es az myt ev paranchiol abban Jary Az meí Bírákat kedig 

helietted otbon bacz azok mynden fele Eleft kczychienek, bog ínykor Az 

En Wezerem népemmel Egietembe Gywla ala Záll. myndyaraft evk az 

Elefsel otb kezewn légiének . ba kedig Thy Az En Parancbiolatom 

3erent bywe°n Jarandotok Es az kewrnieletewk walo Fahvk Az ty Intef-

tewknek es gondwifeleftek myat éppen meg marad Az En wezeremnek 

En meg hattam bog myndcnyteknek az ew zolgalatt};a zcrent kynek Ty-

mart falwkat kynek kedig f3'rwl fyra walo zabadfagot Adgion. Ezt Ajert 

írattam magyarwlis meg nektewk, hog meg Twdgyatok az En Tewrekewl 

Irt lewelembe my wagion Irwa Irattatot Ez lcwel Nyfs Waralaba Az En 

Wtambol Pynkesd vtan való, Vafarnapon 15 6 6 E3tendewbe, 

13 67. 
SIMON JÚDÁS UTÁN , SZERDÁN. 

CCXXXII. DRUGETH FERENCZ UNGI FŐISPÁN, PONGRÁCZ JÁNOSHOZ. 

G erén bő i . 
Eredetije gróf Sztáray levéltárban. Kijegyzette Dobrentei Gábor. Mássát véve' Krie. 

ger János. Összeolvasta Szidor Antal prof. és Ertly János hites ügyvéd, Kassán 1636. 
Július 2()d. 

Czi'mzete, kivül. Egregio dominó Jobanny Pongratz de Nagy Myhaly díio et Ami* 
CO vieinoq nobis honorand. 

Egregie domine amice nobis bonorade Poft falutem ct íiri comcnüatione. 

Az kegielmed leuelyt en elég bewfegeífen megb ertbetem, de ezt Irhatö ke-

gelmednek bog meg It az kegelmed bazan femy nem efet, kegelmed ellene 

merth ha walamy effet volna edig regé meg írtam volna kegelmednek, de 

Inkab hy3em bog femy nem lejen moft ebül mertb fnendy Vram mynd e$\ie 

gejtetthe volth mynd Az kainarafokat fmynd Az varofakatb. vg tanatfkoztak, 

de vga nem attak tbanacbül bog. valamyt ollyatb mjnellenck. Az vice Ifpan 

otb volth kaffan eo is azt bejelletbe bog ezt e dolgoth batbor ne fulfnk olly 
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Igen mertli annál nagiobath ártunk vele, eztis möda hogy eben cdologbü 

Igen meg Iafluthanak az kaíTajak hane matyas Vramtül erthem mjuel bog 

fuédy Vram az hady Toerweny mogia fjerinth akarna ternenth tarthatnj ben

ne de meg az Cythathoria njncben femfem Irhatok kegelmednek bizon dol-

goth . bogba az fcrynth latthatthia meg fucndy Vram . lm mjnt matyas Vram-
Ez nem 

mai. kee3ck vagiunk hozza martbö diakoth isVramnal ide fjobranchra 
olvasható. 

Thowaba ezt is Irbatö kegelmednek myuel hog az varofok eztis 

flebikalnak, Tála fegennek meg vére is oda kezd ve3ny merth purgeles leuel 

fem voltb fegenek az az varos fjabatchagarül való leuele nem volth ez oka-

erth tála iheg Vyre is cl kezd ve3ny, eben vagion az dolog kegelmednek ezt 

Irható | f fup reftat eantt felicitcr valere optus Dátum e£ Curia Nra geren 

fcria 4 poft feftum fimonis et Judy Anno Drii 1567. 

Franciscus drwgeth de homona Comes Coinitf de Vngh^ 

1 3 6 8 . 
JANUAUIUS 2DIKKN. 

ENYINGI TÖRÖK FERENCZ HUNYAD VMEGYEI ÖRÖKÖS FŐISPÁN, SOPRONCCXXXIII. 
VÁROSÁHOZ. 

Pápá ró l . 
Eredetije Sopron varosa levéltárában. had. VII. et G. Fasc. IV. Nro. 157. Találta ottan 

Döbrentei Gábor 1837. October 27d. Mássát vette Schulz Pál városi levéltárnok. 
Czi'mzete, kiriil. Generofis Dhis, Magío Ciuiunt et Judici , ac Senatui Ciuitar. So

pronién, etc. dnis et anticis nobis honorand. ( P. I I . ) 

Generofi Dili et Amici nobis honorand" Salntem et Nri Commen, adom 

knek thwdasara hogy ez el mwlt napokban 3yly Janosne ky az theoreok 

fogságába volt kezeíTegben ky ieot wala, thwnny illik horwat Hycroni-

mosne kezeífcgen ky Choron János Wramnak Nennye, es egyéb feo rabok

nak is kezeffegen, de mywel hogy értette hogy az eo waltfaganak 3ereet 

nem tehethy, Inneíd meg fwlhamot, te3en penig keet e3er forentot eo Sar-
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colafa, kérem azért k : mint io wraimat es Barátiamat, hogy ha ot ktek 

keozeot wolna, im oda érte mentenek ez en iobbagymban, k : megli ne 

tartoztaíTa, hanem k: aggyá kézhez mert hw3ann Agha az kynel fogwa wolt, 

az kezefekct megakarya erthe taglatny, az mint kezefek lettének erthe, 

azért ne akaria k : hogy olyan hithwan agneierth, Ily fee kezefek meg 

taglatnanak kke t erre wgyan Intem es keremis hogy k : meg ne tarchya ha

nem ha oth wagyon k : aggyá ez lewel wy weok kezekhez, Ifthen megh 

tharchya k. Dat. Papc 2. Január. 1568. 

Francifcus Therek de Ennyngh Comes perpetuus Comitfus Hunyadién 

et Supremus Capitaneus partium Regni Hungar cis Danubianar na. p. 

1 570. 
JLNIL'S 5DIKKN. 

CCXXXIV. ZRINI GYÖRGY GRÓF LEVELE, MAGÓCHI GÁSPÁRHOZ. 
Csáktornyáról, Szálában. 

Eredetije a' Gyula fejéivári káptalannal. Kikereste Döbrentei Gábor felszólítására 
Buczy Emil kanonok, csillagásztorony igazgatója, na. akadémiai lev. tag. Mássát vette 
Erdélyi János káptalani rcquisitor. Megküldó'tte Huczy, 1838. Augusztusb. L. gr. Kemény, 
Notitia capituli Albcas. Pars II. pag. 91. hol tartalmát latinal kijegyzé, nem említve ma
gyarul létét. 

Magce Dííe, et Amice Nobis obsuanme Salutem, servitiorumq. commen-

dationem. Meghozta énnekem az k. ljolgaia az Nagh Lazar az négy 3ekc-

res lovvath, kiket iollehet en magam nem láttam, mert az vizek mia ide 

nem hozhattak de f3oIgaym az kik láttak dycheryk. Kegnek azért mcg^ol-

galom mint Vramnak. Bizon igen nagy fzükségcm vagyon f3ekeres lowak-

r a , mert négy holth meg küzzVvlek ez idén, itt penig jött nem igen talál-

hatny. Kegdet azért kérem hogy k. ne haggyon annelkyl, k. f3erezne még

is negyet, ollyat hogy ky az en magam S3ekerebenis io volna. Azonis ké

rem kegdet hogy ha k. volnának io poro3kay, ne hadna k. cgynelkeVvl en-

gemetis, kyldcne keged eggy poro3kat, kyth k. meg akarok 3olgalny. To-
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vabba az az mincmcw Iewelcket Somoggra ker keg. en tevvlem, azokat 

meg kcreftettem, es ime ez skatulaban be pecbetehve kyltem kednek- En 

k. mind ebben smind egyébbe kc33 vagyok minden f3olgalattaI es barátsá

gai lenny, nem azért bogy keg<ewl ezért Lowakat warnek, liánom kegnek 

kcwanom mindenben basnat es elömcnetyth. De igen kérem kegl,ct hogy 

keged lowak nelky'I ne Iiaggyon, f3crezze meg keged , es kylgyc ide az en 

f3olgalatomerth hogy annelkyl ne legyek. Hyrck ide mi felénk illyek van

nak. Az Török Cba3ar kerté az Velenczesektö! Czypriat es egy Millió Ara-

nyatb. Ezerth kyldöttc voltb követyth Velcnczcben, az Velcnczcíck minek

előtte az követh el jwtott volna, meg ertöttek az követséget, tanaebotis 

tartottak róla. Mikor o3tan az követ el erközyk nem kyldnek az követ 

eleyben Í3okasok 3erint fcw emberth, hanem poroslokat, es azokal hozat-

tyak az tanach bazba, a hol immár öswe gyűltek voltb. Ott mindiaraft fel 

30\val, bogy az ege3 tanach házba meg hallyak, meg kialtattak az köwettel 

az követséget, mikor emiitette hogy Cyprost kéri Cha3ar, egy papyrofon irt 

Czyproft hoznak elö es ncky aggyak ily f30Aval mondwan ez Cha3arodnak 

Cipriaya, mert mi az mi Czipriankat neky nem aggyuk sött meg Konstan-

tinapolt es Molimoth ky minket illetne cl akar)rnk tcwie venny. Az Aranyat 

hogy az követ fogia kerny egy sak holth í^enet adnak ncky ily Í3owal ihon 

ngymond chynallyon Cha3arod ezzel magának aranyat ha kel ncky; Es ezu

tán mindiaraft ky kyldöttek az követc-th azon poro3loktwl, es rettenetes lö-

vefth töttenek az követ ky menésekor, jclenlhwen örömöketh. Az vtan 

az minemew Lewcleth Thörök Cha3ar az Velenczcfcknek kyldött, annak 

maisat 01a3ul hoztak vala hozzam onnat Yclcnczeböl, es Magyarul forditat

tam, es K. kyltem. Chwda nagh kcseAvlettel mongyak lenny mind az Ve-

lenczefcket mind az Török Cha3art. "Vclcnczcscknek cw magoknak mas fel 

• 
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3az Gallyayok, tizenkét temérdek gallya, Hwj nawaiok, es egy Gallyoni-

ok vagyon; ezen kyvöl Papa, Hyspaniay kyral , Florentiay Herczeg, Fer-

rariay Herczeg es Maltha nagh segycseget adott nekyk illy okkal hogy töb

be soha ew hyrek nelkyl Törökkel frigyet nem vetnek. Füftanok ezen ky

völ kyben ötwen, batwan ember fe 3antalan vagyon. 

Ezt el hj'rdettek köztök bogy valaky emlytby bogy Törökkel meg bekel-

leny kel , meg öllyek, ugyan ezen okaerth az Dnxotb ky eleb Herczegök 

volth meg öltek, es maft töttek hellyeben. Czipria oltalmára hetlnven ezer 

ember kyldöttek az Czipriay cronelkyl. Török Chajaris Gallyaytb immár 

vizre vetette, de meg nem indult. Immár az vege chak Iften kezébe al l , 

aggyá ew S3ent Felsége minden jóra. Ezek az hyrek kiket onnat az Ten

ger melletb való ti$tartoy*m irtanak, tegnap Yclenczeből iött egy f3olgam 

azys azt bc3clly, ide küzclb penig minekwnk frigywnk vagyon az Török 

de azertb az Török igen siet Kastélyokat cpyteni, immár 

Segesdet, ky igen sok belyen vagyon meg epitettek, moft töbnek épitesereyf 

igyeköznek. Annak feleutte ide minden fele f3ertelcn nagb drágaság es fzük-

seg vagyon. Mijid ezeknek Iften jo végre vybctöie. Ezzel keg"ek aianlom 

magamatb es kérem k. hogy k. kercfemet heyaban ne baggya. Iften tarcba 

meg k. sok jowal. Dátum in Nra Cbaktornya 5. Juny 1570. 
Comes Georgius de Zrinio ff. 

CCXXXV. FARKAS FERENCZ ESKÜJE S ESKÜVŐTÁKSAltí, CONJURATORES. 
Eredetije a' pozsoni káptalannál. Kikereste titoknoki félsz ól i'ta'srn 1835b. Ivanóczi 

Gyurikovics György, táblabíró, Pozson városi tanácsnok, in. akedemiai levelező tag 'a 
bizonyítja is a' vétetett másolatnak betűről betűre megegyezését. 

En Farkas Fercncz Bessey Esk\V3eom az elew Istbenre, Attbya fy\v, cs 

3enth lelek Egy Byzon Ifthenre, Ez 3ent kere3tben, hogy az cn alattam wa-

• 
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lo Rechcn lakozó Jobbágyin, az en ky walth keppen walo hagyásomból, es 

rarancholatombol seinmyth azokba a dolgokba, a mellyek az fel Peresnek 

Reway Ferencznek keresethybe, es hy watallyaba I rwa , es newezwe wan-

nak, nem chelekettenek, esnem mywelthenek, Es az Reway Ferencz Bo-

raytb mell) eketh weth wolth Doctor Paltol, es Bay Myhal adoth wolth ne-

ky ez el mwlth e3thendeoben Rechen az en hagyásomból, es Parancholatom-

bol megh nem Tharthoztbatthak. Es Ezokaerth cn az ew keresethybe es hy-

wathallyaba thellyefseggcl Arthatlan es wetthethlen vvagyok, Thellyes 3enth 

Haromsagh egy B5;zon Ifthen engem wg}; segellyen, Ámen. 

Az Coniuratorok Efkwefek. 

Ifiben theged wgy segellyen Atthya, fyw 3enth lelek egy Byzon Ifthen, 

hogy az myre Farkas Ferencz mofth megh Efkwth, Igazan efkwth, abba ew 

myndcnekbc arthatblan, es wetthethlen walamyre megh Efkwth. Ifthen 

Theghed wgy segellyen Thellyes 3ent Háromság egy Byzon Isthen. — 1575. 

1 5 7 6. 
Al'UlI.IS 4l)IKK.\. 

DRYK GÁnOR LEVELE SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉHEZ, RIRÁJÁHOZ, CCXXX1 
ÉS EGÉSZ TANÁCSÁHOZ. 

Alsó Lindváról, Szála vmegye lövői járásában. 
Eredetijét Sopron városa levéltára mutatja lad. VI. et F. Fasc. IV. Nro. 157. Kijelelte 

Döbientei Gábor 1837b. Lemásolta Schultz Pál városi levéltárnok, 1837. Nov. 4d. 
Czúnzele, kivid. Nemzethes, vytezlew, es nemes wraymnak polgár mesternek, By-

ronak, es az cge$ Tanacbynak Sopronyban lakozóknak etc. énnekem Byzoth jo wraym
nak kezébe ( P . H.) 

Gcncrofi, Egregy, et Nobiles Diíi obferuan."1' Salutcm et Seruitior. meor. 

Commen. IVLyerth hogy wronk chya3ar ew felfege tawaly e3thendcwbcn 

azon hazamhoz Raykra, ky immaran végben wagyon, adotth wolth Egy 

Taraíkotth, a hoz porth, es Goloby^lh, az thara3kotth el wyttettem mynd 
VEGYES Ii. M. IHATOK. 3 6 
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az porral egyettembe hydwegre, az Golobyjlh Zakan i^lwa hazánál oth 

Soppronban haltak wolth el, mely golobyjierth koczyth kewldettem walu 

regethlcnes az Goloby-Ah fel attak, azth mondottak otth, hogy Zakan Ist-

wan megh holth wolna, es be pechetlettek wolna hazatth, hogy ha az Go-

lobws Bekewel megh maradhattod wolna az ketth attalagban wolth mynd 

azon tharaczk golobys es mas Golobws wolth haromísaz es három wolth, 

myerth hogy mo.jVa egy kochy menth fewl kerthem liogy ala hoznayak az 

Golobwsokath, merth az howa ew felfege adoth azth az hadakozó Í3erf3a-

motth énnekem, annekul 3wkews wolth 3er3am nekewl. merth az ighen we-

3edelmes wegh helen wagyon: Azerth kérem kegteketh mynth Bj'zoth wray-

matth, hogy the keged az en morhamath az GulobwíTokath Adatta megh ezz-

wtthal hogy hoznayak megh énnekem, hogy ne fáradnék es ne keolthenek 

ezerth thebbeth, amenyeth reya keolthettem, es farottam érette, merth 

Zakan I^lwannak vgy mynd keoz kézhez attanak wolth tharthany egy jde-

yghf: de en nem woltha foha Adós mo/la lem vagyok Adós Zakan ijlwan-

nak az myerth kellene az en morhamath megh tarthany es en thwlem el 

we3theny, thy kegteknek nagyob dologban megh akaró f3olgalno. ha Az vr 

ijlen eltheth, kegtektvl jo walajth warok. I-flhen tarchya megh k : jo egef-

fegbe, Datü Alfolyndwae 4 Die Aprill. 15 7 6. Gábriel de Dryk m.p. 

15 76. 
JÚLIUS 7DIKÉN. 

VÁRMEGYE GYŰLÉSÉRE IIIVÓ. 
CCXXXVJI. VÖLCSEJI BÁLINT SOPRON VMEGYFJ SZOLGABÍRÓ, SOPRON VÁROSA 

TANÁCSURAIHOZ. 
Völcsejrdl Sopron vmegye Rábán kiviíli felső járásában. 

Eredetijet Sopron varosa levéltára mutatja lad. XVIII. et S. Fasc. 1. Num. 23. Ki
jelelte Döbrentei Gábor 1S37. Octob. 27d. Lemásolta Schultz Pál városi levéltárnok 1837-
Novemb. 2d. 
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Cztmzete, kivül. Ez lcwel AdafTek az Soprony Tanach Wraimnak cnnekem tételen. 
dco es bizodalmas Wraimnak. 

Koseónetemctth 3olgalathomath mynth ege3 Tanach Wraimnak. Adhathom 

kegteknek tuttara hogy Chorony Wram kú'ldctth wala énnekem egy Leve-

letth, kyben eróiTen Parancsollya hogy ez Jówcó wasarnapra gyYvlcjlhHyr-

deírek, az az, C3ten wasarnapra wgyan oda Chyrakra, mynd welal tartók

nak mynd egyhazhcly NemclTcknek cróflen parancsollya három gyra byr-

sagh alatth hogy [jemelyek ÍJercnth otth legyenek, Kegteknekys adom tut

tara hogy kegtek gondotth wyfellyen róla. Ennek wthanna Kaldy vvrani-

nak j's kegtek aggyá hyrre. Ennekeleotte ys 3oltham wolth kegteknek, myn-

den byraknak kegtek ennek eleotte adotth walamytth en ys megh 3olgal-

nam kegtek adna walamy egy Ruhának Avalo Po3totth wagy mytth. Azertb 

en inagamys chóteórteken oda fel megyek. Isten tarchya meg kegmetekettb 

Jo egefíegben. Ec Wólchey 7 July Anno 1576. 
Volchey Balynth Sopron warmegyey 3olga byro. 

15 77. 
JANUAIUUS lOniKÉN. 

M E N Y E G Z Ő R E fllIYÓ. 
THENGELDI BORNEMISZA JÁNOS, SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉHEZ ccxxxvm. 

ÉS RIRÁJÁHOZ. 
Kanizsáról, Szála vmegye kapornaki járásában. 

Eredetijet Sopron városa levéltára mutatja, Lad. XXVlll. et CC. JFasc. 1. Nmn. 47. 
Kijelelte Dó'brentei Gábor 1837. Octób. 27d. Mássát vette Schultz Pál városi levéltárnok 
1S37. Octóber 31d. 

Csímzele, kivül. Prudenf et Circnmspectis Diiis et Amicis Mro Ciuium et Judiei 
Ciuitatis Sopronién etc. Dilis Suis honoran. 

Keo3enetemeth Es f3olgalatomat írom knek: Mynth Jo Vraymnak, Es Ba-

rattymnak Ezth akarwan: kéknek: tudafíara Adny hogy En Ijlenek el 

rendelth tcrwenye fjerynth, Attain az En íjerelmes Gyermekemcth tudnv 
36* 
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Illyk Tengeldy Bornemyfia Anna as3onth Az vytezleü Batthyány IJVvvan 

Vramnak, Eoreok ha[]aftarfwl kynek tyfttesseges menvegfteyenek í}olga\ta-

tafla Napyath vegezteok, ez Iwendeü Secageffyma Vasárnap, az az 10. Fe

bruár ; Ith kanyflan az Ew fel/lege halában, Azért kérem ty: keketh: 

Mynd feyenkinth mynth Jo Wraymath : f: barattymath: hogy ty ktek: Ez 

fellywl meg Irth napra lene Jellen: hogy az ty: ktek: Jelien letewel le

nek. D5?cbes Es Ekés teob wytezleő wraym Es Barattym keozeotb, mel-

lyeth Enys mynd az En rterelmes Gyermekymek, Egyetemben meg akarok 

[Jolgalny: kteknek: Ijlen tarcha: kteketh: Nagy Jo EgelTcgel. Datü e£ Ca-

nyfía 10 die Január, Anno 1.5.7.7. 

Johanes Bornemy^a de Thengeldi m. p. 

1 5 7 7. 
VISSZÁHELYZÉSI PERBEN VOLT FELELKEZÉS TÖREDÉKE. 

Felperes: Thybay László. Alperes: Thybay Dorottya, Iváni Fekete István hitese. 
Tárgy: egy rét. Birá: Thybay Ferencz, Ung vmegyei alispán 'stb. 

Eredetije gróf Sztáray levéltárban. Kijelelte Döbrentei Gábor. Lemásolta Krieger 
János. Összeolvasta Szidor Antal prof. és Ertly János hites ügyvéd. 1836, Jul. 20d. 

Anno 15 7 7. 3tanÍ3lo 3et Myhaly nap előtt walo hetfeön myw Thybay 

ferentz vice Ifpan fekeshazy Péter 3olga Biro, komaroczi miklos efkeüt, 

Borbély gergelj efkeüt krobák Petr efkewt fekeshazy ferentz eskewt, fe

keshazy Alberth efkewt — Az thybay határban Ciapo3ky neweö rété ew3-

ue gülwé Ifj Thybay laíjlo felelete ez leön, emlékezhetik Ifpán vrám em-

leke3hetyk, keg róla hogy ez el múlt e3tedeúbó hitta wala ky , keg: az 

42 es 43 e3tedey articulufoknak rend tartafa 3erint hog ky ycAvnne hatal-

maful foglalt Jof3ag kasalo reteknek es 3antofeóideknek meg adafara, — 

Pro A. Azyrt ezt mondó Thybay Dorko a33onjho'z Iwani fekete nagy Iftwa-

nihoz hogy ez Ciapo]ky neweö rétének egyik p e r é ü l 3inamot elwittette , 
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ezzel feuldemet akaria el foglalnia azyrt ha meg bizonithatö keg, azt wa-

rö hogy ad meg az cn feuldemet. — 

Pro I. Joanis Madách, lm érte mit mondás en n é foglalta, de azt érté hogy 

te az en ritében meg ka3altattál wolt , az te retedre hordattad az f3inat, ha 

witte az en emberem es talán az en retemé ka3alt 3inat vitte, azyrt én 

né ka3altattam azt az en retemet mert honykotzy Jobbagimnak atta, hogy 

Illyk az ritet az en Jobbagiam ke3ek ezé meg el'küdny hogy az en rete

mé beleül az te retedet né ka3altak hané ka3altak az en ritemet az mel-

liet én atta nekiek. 

P. A., azt mödö hogy en az nagy Iftwanne ritet né kasaltatta, holot 

azt mongia hogy cn ka3altattam es az 3inayat az en feuldére hordattam 

En né ka3altattam hané ka3altattam az én maga ritet , azt az en ka3alt 

3Ínamot "Witettcd el az honykoczy Jobbagiodvval, Pechinka 3terüel az en 

feuldcmreül, azyrt moft is azt mödö hogy cn azt rítedet né ka3altatta cn 

akaratomból né kajálta fenky az te ritcdet. 

P. I. azt mondod hogy fé ka3altattad fé az jinayat el nem hordattad 

az en feüldemreül, rctcmreül, azö beleül az meddyg megh muttattjak ha

tarat, Azyrth en az hatarat né tutta fné lattá hané az honikoczi Jobbagim 

birtak, azok meg byzonitiak az hol wagiö hatara fmeddygh Iltek, ha kc-

ües wolna az byzonfag hitewkkel es megbyzonitiak az en Jobbagim hogy 

az te feoldedet ewk né ka3altak. — 

P. A. az te Jobbagidüal né bizonithatz hiteükre fé hagiö, de en meg 

bizonytö hogy te hordattad el az en feüldéreül az 3Ínat, az te Emberid 

hordottak el. — 
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1 5 7 8. 
SZ. PETEK SZ. PÁL NAPJÁN. 

ccxi. L'SALI LÁSZLÓ, JÁKÓFFY KATÁHOZ, BENICZKY FERENCZ ÖZVEGYÉHEZ. 
Nagyszombatból. 

Eredetije a' Beniczky nemzetség levéltárában Pesten. Döbrentei Giíbor kelésére ki
kereste Beniczki Beniczky Ádííni táblabíró 1838b. Nyomtatása az eredetiről. Pecsét viasza 
barna. Czimer elsikálva. 

Cz/'/nzele, kivi/l. Ez lewel adasek Nemes es Nemzetes Jakofty katha a^jonnak, a/, ne-
hay" wjrtezleo Benyczky Ferencz wram megh hagyoth eozweg feleségének i c : énnekem 
tyátelendeo a^onyomnak es Ángyomnak. 

Nemes es nemzetes nekem myndenkor ty3telendco a33onyom keo3eonetliem 

wlan 3olgalatomat ayanlom kegyelmednek . kywanom az wr yTtentewl ke

gyelmednek hozza tartozokwal egyetemben, yo egeseget, es I1033W eletet. 

Az tbe kiiíed lewelebewl megh értettem, bog Benyczky Benedek wram 

megbys azon 3andekban wolna, hog az peorrel megh cwzzc kegyelmedet, 

byzot a33onyom, Benedek vvramoth en ez napokban yde warom Sombatba, 

en magam myth wegezhetek wele , kegyelmednek megb yrom; az my az 

kegyelmed peore dolgath yth 3entli3eken yllety, KJwbnyk Baljnth wrani 

gongyat wysely, hog ha Benedek wram peorbewl ky nem akarna alany. 

Az Testamentom lewelnek masawal megh kynalljwk ewtet, ha el we3y 

yo, hwn el nem akarna weny , kegyelmednek Testamentummal egjetenben 

byzoth embertewl megh kewldem . Az wr yften tarcba mynden yowaywal: 

kegyelmednek a33onj'om Ángyom imnd felesegemmel egyetemben 3olgalattyo-

kat ayanlyak. Nag Sombalban kewth ez levél, 3enth Péter, 3enth Pal 

napVan. 15 78. Kiiíed 3olgaya Wsaly la3l<>. 

1 5 7 8 . 
SZENT JAKAB HAVÁNAK NEGYEDIKÉN. 

CCXLH. FELELGETÉS, HATALMASKODÁSI PERBEN 'S FOGOTT SZEMÉLYEK ÍTÉLETE. 
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Rimaszécsbcn , Gómór vmegye serkei járásában. 
E' per volt Almágy c's Détér , GömüV említett járúsabeli faluk birtokosi 's lakói között. Almád 

t:s Dejítr irvák azonban ezek, gy bclyctt úgymint d. 

Eredetije a' jászói convent országos levéltárában az lsű csomó 20d. száma alatt. Ki
kereste ottan Fedák Pál főjegyzővel együtt 1835b. Octoberben Döbrentei Gábor. Lemásol
ta Zsimek Nep. János. Összeolvasta B. Fischer Norbert snbprior, éneklő kanonok. Kiad
ta hitelesen a' convent. 

Az almadyak Wraynak felelete az Deyteriek ellen ezeké tudny illyk Zima 

tíeorgy Boldifar deák Szapary Petemé, Zuniog Barbara és Ziny Boldisar eb

ben ez dologban tutor mind ezeknek ez fzemelyeknek kepeben Ziny Boldi

sar az ő prokatoraual ezt feleltety lm ertiVk "wgy mond bogy az Deyteriek 

az vv wrok liagyomannyabol es parancziolattyabol Czyato Zorad akarattya-

bol haytottak be az makkos erdeoreol az my Jobbagink az almádiak disnayt 

azért my azt mondgwk bogy my rajtwnk meltatlá dolgot chyelekcttetet es 

magának Cziato zorad patwart kerefet mert eleytwl fog^a az az erdeo tilal

mas né wolt, báné az dciteriekis 3abadon eltek cs az my Jobbaginkis 3aba-

dö eltek, ba penigb Cziato zoradnak az az erdeo fayattya wolt wolna ky az 

tanok wallafabol ky tecz}:k ö vvarmegenek biraya es efkwtte wolt es war-

mege peczetewel kellet wolna tyltany de my azt mödgwk megh bizo-

neytiwk hogy az né zorad vram feoldefe hatara, hané my feoldwk es my hata-

rwnk. Azcrt my azt mondgwk hogy my az Deiteriekkel hatarofok wol-

t\vnk es minket ennek elcotte fem tiltatot fem iobbaginkat attwl a feoldt\\l 

fem a tized di'3110 wettelt fem hallottunk foha azcrt zorad wram my rajtwnk 

méltatlan dolgot czyelekettetet, mert mynkct femy" dolog felöl meg nem ke

refet fe meg né kcreJlctct azért walamy kart az Dej'teriek wallottak, fem 

my, fem az my Jobbagink arra okot né attak fem az hatalmafnak be ne mö-

dottak hanem az Deyteryek mindenre ó magok attak okot. Ezt mondattywk 

azért my kyk az almád vaknak vray wagwk hogy f 50 fel nem wcottwk 



288 1 5 7 8. 

wolna az Deyterieknek my raytwnk es az my iobbaginkon walo méltatlan 

ohyelckedetekefc. 

Az almadyak tanoj Deyterick éllé 

Czyan Tamás Lorantfy Sigmöd iobbagya Chri-jloph Pal azon wr Jobbagya 

ezekkel ez tÍ3tefsegbelj íjemeliekkel ezt akartak bizonejtani hogy az Almady

ak az Deyterieknek femmj gono3t nem fzoltanak mykor az Di3nokat a Mak

ro! be hajtottak a Deyteryek. Az Deyteryek penigh ez okon tiltottak el ez 

tanokat a hitwl miwcl hogy ezek egy wr Jobbagy maga almádba Lorantfy 

Sigmödnak ky az Deiterieknck perefe wolna egy Jobbagyánál teob finczen 

Az Deyteriek felelety Almagyak ellen. 

My Deyteryek egy olykor menthwnk wala az my wrwnkhoz Czyato Zo-

radhoz kerde az my wrwnk Czyato Zorad hogy ha termetté az co erdeyen 

az inak mi azt feleleok hogy termet walaini, rei] íjerenth annak wthanna 

kerde eztis az my vrwnk hogy ha iare arra az eo erdeien walo makra wide-

kyeknek es 3om3cd falwknak dy3no barmok felelenk my hogy iáinak ezt 

halwan az my wrwnk hagya es paranczyola hogy ha azok az wydekiek es 

[{om[]ed falwfiak a kiknek di'3110 barmok oda az eo erdeiere iar es ha a ti

zedet ki né adagyak hat minden ok wetetlen be hajczy\vk mi annak okaert 

az mi ÍJom[}ed falwfiaknak az mi wrwk akarattyat meg jelentettwk az tized 

dÍ3no barö feleol de kiwaltkepe a almagyak ezt femininek aleytwan az mi 

wrwk parancziolattyat, mi ez mi vrwnk makkos erdeyeröl az almagiak dií]-

nait be hay'tottwk eo nekik mi ezt meg izenwé ieowenek által az almagiak 

es haragkepen kérdek mi okaert hay'tottwk be az eo marhayokat az eo erde-

yekröl cs határokról annak feolötte minket illienkepen meg feniegetenek, 

hogy nem hogy eok ket pénzé de meeg cziak egyen fem valtiak ky, hané ok 

<dy embernek mögiak meg, kitwl walo feltwkbe meg mi Mögwk liaza hazok-
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hoz hajtiwk, annak feoleotte egj az orrát werwé eo magának ezt möda hogy 

mi azt az eo barmoknak hehajtafa meg araniazzwk, azért mi ezektwl meg 

rcttenwé az almagiak disnokat haza erestettwk, annak wtanna my né twd-

gwk bizonnial fem mögwk ha ok mötake wagy ky monta be az Teoreoknek 

de my fok Niomorwfagokat f3enwediié ^ 13 fizettwk az teoreoknek my azért 

io byzonfagok alat es ha arra kel hjtwnkelis azt mödgwk hogy az a' határ 

a' honná my az almádiak barmokat a' makrói be hajtottwk az my wrwk er-

deye es wrwk vta my hatarwk es my fayat feoldwkreol hajtottwk be az al

mádiak dy3nayt 

Az Deyteriek tanoj az Almadyak éllé 

kwfa Péter Nemes []emely kys fahvdö lakozó az eo hiti fierent ezt walla 

hogy mentenek wolt eo hozza a Deiteriek es keoniergeonek vgj möd énne

kem hogy az Iilennek kedweert es (]: halaiért ne hadna eoket, hané eo mel

lettek el mennek az ajna^leoy (i^y) waydahoz, oda annak okaert en el menwen 

az Deyteriek keonieorgefere fok keoniergefem vthan 3erzem el dolgokat -$ 13 

es egj wago teheneben, az bekefeg eleötpenigh fok [}ytok vtan kikel illetie az 

Deitericket ezt möda az waydahogy eo cleotte az hatalmas C3yafjar Jobbagya az 

almady ember firna panafzolt w neky Ajnafkeobé miwel hogy az o dÍ3nokat 

az C3yaf}ar crdeyeröl behajtottak wolna. Eztis monda az Ajnafkeoy wTayda, 

hogy az Dejteriek vvoltak az kuruak mind kaliak wayda, es ebek inert eotet 

es ferhat beket. (így.) 

Az almádiak es Deyteriek kozott i 11 yen turnén lot Rima Zeczben nege-

dyk napya. 3ent Jacab hauanak Anno 1579. 

Zador Miklós Nemes ftemely Zadorhazy Czank Celemen Zine Boldifar Job

bagya Farkas Barlobas wtafi Sarj János Jobbagya Adam Biro bajii Miklós 

iobbagya ballba, Medwe Antal wgya azö wr Jobbagya Nag Matias Ragioczy 
VKGVES R. M. IHATOK. 3 7 
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Péter Jobbagya o baftba Zabo Antal es Bak Marthö Zeczi Tamás Jobbagya 

mefiaros Lcorincz vgyan azö vr Jobbagya Baiii Ljlwan Nemes í]emely, ez fo

gót íjemelyek lelek fzerent fok torekedes vthan az almadyak es Deyteriek 

keozeot illien teorwent teottenek bogy ba az Deyteryek keozzeol egj []eres 

iambor wydeky 12 peres iambor Némelyekkel meg cfke3nek ezen bogy eok 

tulajdon faiat erdeoyeokreol es határokból hajtottak be az almádiak d>r3nait 

es ha azonis megefkeánek hogy eok az almadyak beíjede es fugallafa által 

eilenek az tizenhárom forint fyzetefben az almadj'ak tartozzanak meg ele-

geyteny az -f 13 az Deyteriekket hol pedig az Deyteriek erreol meg ne mer

nek 13 magokkal mondanj tvvryek mind az meg irt intézet -ff 13 es mind egeb 

niomorwfagokat. 
Jegyx. Ezen 1579beli darab, sajtói elvetésből csúszott még más 1578-beliek eleibe. Elől a' „tarta

lom", sorában mutatja. 

1 3 7 8. 
LŐRINCZ NAP ELŐTT SZERDÁN. 

CCXLU. NABOJSZAI BALOG GERGELY ITÉLŐMESTER , NAGYSZOMBATHOZ. 
T é g l a d o l g á b a n . 

Nebojszártíl Pozson vmegye szeredi járásában. 
Eredetijét Nagyszombat városának levéltára mutatja Urszényi Mátyás levéltárnok bi

zonyítása szerint is. Kijelelte Dőbrentei Gábor 1836. Lemásolta Makláry Ferencz hites 
ügyvéd, 1837. 

Cz/'mzete, kivül. Prudentibus ac Circumfpectis dominis, Judicj ac Juratis Civibus Ci-
vitatis Thyrnavien. etc. dominis amicis et vicinis Suis observand"1'8- (P. H.) 

3olgaIathomatt ayanlom Ty kegelmeteknek mynth ennekö byzodalmas 

[}om[]ed wraymnak, ke3ereytetem nemynemö rtwkfegemben mcgh Találnom 

kegelmeteketh, amynemö Tyzenket Ezer Teglath vettenek Énnekem kegtek 

engedelmebeol, walamy epelethet akarnék Itt hazamnál thynalthathnom, 

Annak o kaerth kegelmeteketh kérem mynth byzott [Jomrted Wraymott, 

kegdek az en Towabba walo í]omí]edfagomerth es Baratfagomerth the-

lekedgyek Hlyen Jött welem , hogy ha myndeneileol nemys , megh-



1 5 7 8. 291 

is walamy Reset kwldene Ide hazamhoz naboy3ara, es megh ha myben 

ttwklege le3en kegteknek az en Jolgalathom es Baratfaggom kegelmeteknek 

hafonlo dologban megh akarom hálálnom es í]olgalnom, Twdom hogj kegel-

metek megh tekenthwen az en S3om[}edfagomatth kegtek ez kewes mwnkath 

eorömeil megh thelekedy. Ezt akarom kgteknek Jelenthenem, Ljlen Elthef-

fe kegteketh fok e3tendeygc Jo egeJTegben. Datü In Naboy3a, feria quarta 

ante Laurenií Ao 1578. Amicus ct Vicínis Magir* Gregorius Balogh de Naboy-

3a Pthorius. 
Jegyz. R é s z é t úgy áll itten mai: reszt helyett, miként a' „Temetési beszéd" legu

tolsó sorában: r e ^ e t ; e s z t e n d e i g e pedig mint: m í g e . L. Iső kötet. 

1 S 7 8. 
SEPTEMBER 6DIKAN. 

TÁBORBA KELÉSRE 1TIVÓ. 
OSTHFFY JAKAB (SOPRON VMEGYEI ALISPÁN?) SOPRON VÁROSÁHOZ. CCXLIII. 

Lákompakről, a' soproni járásban. 
Eredetije Sopron városa levéltárában Lad. VI. et F. FascA IV. Num. 159. Kijelel

te ottan Döbrentei Gábor Octób. 27d. 1837. Mássát vette Schultz Pál városi levéltárnok 
Octób. 28. 1837. 

Czímzete, kivül. Prudentibus et Circumspectis Magr"o Ciuium, Judici , ac totj Se-
natuj Ciuitatis Sopronién, etc. Dominis et Amicis liij obfuantiffimis. (P. H.) 

Prudentes ct circumspecti dili et Amici mihi observandmi- Salutem et mei 

comend. hy3cm hogy thy kegteknel nylwan vagyon ez el multh gyűlésben my-

nemü mandátumok jüttenek wala az Vármegye keozyben, eggyk az Papay 

epeolethreol, inasodyk az Vagaf feleol, kyth maft akar kezdethny Carol Her-

czegh Wrwnk, kyrwl az Varmegye, myth wegezeth, az ys nylwan wagyon 

kegtheknel, az mynemw hadakozafra az Varmegye magath offerala, aztis 

erthy kegthek, masth Ifmegh Vyoban parancsol Carol Herczcgh Vrünk, hogy 

mynd mwnkafokath, mynd penyglen lowagoth gyalogoth, szekereth be-

wen, fath, \ve33eoth, elesth, menthwl theobleheth, bocsaffunk, kyrwl en 
37* 

file:///ve33eoth
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ez maynap sembe woltham Choron Vrammal wNagawal , az w maga jelen 

woltarwl menthy magath, elegendeo okkal, hanem nekem parancholly hogy 

hyrdetteíTem az Varmegyeben hogy myndenek jndullyanak, nem gondolwan 

azth hogy w maga oth nem leheth, hanem tekynthwen az keozónfeges joth 

cs hasznoth, az mvkeppen el wegeztek hogj mynden kapwthol egy egy 

gyalogh, Vellagh tartho nemeíTek 3emelyek jerynth egyhazhely Nemefíekys 

Semelyek 3erynth, es jówendó Pentheken Molnaryban legyenek, Azerth 

akaram tudafara adny kgteknek hogy kegtek éhez tarcha magath awagy ha 

my kegtek akarattya, kegtek énnekem thudasora aggyá tuggyam ínyhez tar-

tany magamath, Vala3th varok kegkthwl Ijlen tarcha megh kegfeketh. Dá

tum in Lakompak 6. Septemb. 1578. Jacobus O^lhffy. 
3*gyt- Ostfj'' ezen levele másolatában tisztán ki van irva e* különös nevezet: „vellagh tartho ne-

metitk" a' mi , Völcsey' levelében itt a' 283d. lapon: „teelal tartó . , " 

15 78. 
NCH EMBER 16DIKAN. 

CXLIV. USALY LÁSZLÓ, JÁKÓFPY KATÁHOZ, BENICZKY FEREIVCZ ÖZVEGYÉHEZ. 
Pozsonbtíl. 

Eredetije a' Benic/.ky nemzetség levéltárában Pesten. Döbrentei G. kérésére kikereste 
Beniczki Beniczky Ádám táblabíró. 1838b. Nyomtatása, eredetiről. Pecsétviasza barna. 

Cztmzete, kiviit. Generosa" domina" Catharina" Jokoffy, Egregy quondam Do: Francisci 
ft'gyj relictíi' i c Domina" inihi obferina". 

Énnekem myndenkor byzodalmas aj3onyom es atyamfya keo3eonethem \vtan 

3olgalathomat ayanlom kííek. Az Soos János wrammal walo dologh felewl, 

myth yr kiiied énnekem, yol ertem; de mynek eleotte kined, leweleth at

tak wolna énnekem az eleot Soos János wrammal nag bewen 3oltam hog e\v 

kegyelme attyafyw kepén wegezzen kmedwel, merth hog az peornek az nag

gyá fem kmednek fem ew neky nem ha3nos; procatorok eorwendeznck az 

peornek, de mynd er3yn, es mynd Iada ewrewl, peoreosoknek nag karok-

wal, mel dologh en raytam teolth. Soos János wram ayanlya magath meí 
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ayanlaft hy3em hog meghys tellesyty, emlekezwen 3eghyn Kohary wramrwl, 

cs peterreol fyarwl: mcrth ew magba Soos János wram wallya hog attyafya 

soha yob nem wolth neky kohary wrarnnal es maradekynakys 3olgalnV akar. 

Azcrth 3orgalmatoson ew kegyelmeth kérem ezwtanys hog ew kegyelme 

attyafy wy wegezestewl ydeghen ne legyen. Az my Testamentom lewel másá

nak wctele dolgaih Illethy, gögyath wyíelem, hog mywel kegyelmednek 

ky wauatos kedwe 3erynt cfsek. Walamybewl cn tudok kilek 3olgalny, ne 

kymcllyen semmybewl, az en 3eghyn mywoltom 3erynth ty3ta 3ywbcwl 

3olgalok knek. Az wr yften tarcha megh kinedeth nag yo egesegben hozza 

tartozok wal egyetemben es kíiied az en a33onyomnak, eoreogh a33onnak 

ayanlva eoreokke walo 3olgalatbomath. Posony 16. Nouembris 1578. 

Kcgyclmedeth kérem mynth byzoldalmas a33onyomath, myndennek eleot-

te , ysteny félelemre uynytafsa Kohary Pétert, kynek minden yowath yl-

lyk kywannwnk. Kiiíed 3olgaya es attjafya Wsalj la3lo. 

15 78. 
HATALMASKODÁSI PER, SZABOLCS VMEGYEI SZOLGABÍRÓ S ESKÜTT CCXLV. 

ELŐTT, ÉS ABBAN ÍTÉLET. 
Felperes: a' nagybákai közbirtokosság. Alperes: Várday Mihály. ítélt benne, szolgabíró: Petri 

litván ; eskiitt: Lövey Pál. •-
Eredetije Szabolcs vmegye levéltárában : Actor. Nro. 27. Fasc. 3 . Ki í r ta onnan né-

melly nevezetességeiért Jászay P á l , akadémiai levelező tag 1837. Február . 27d. L . iránta 
itt e' kö t e tben : MAGVARÁZATOK és JEGYZETEK. 

1578 János nap elótth walo 3ereda leotth Byzonyfagh my elóttwnk 

Petry eftwa az 3olga byro es efkwtth löwey paal eldtth. Zathy Gafpar War-

day myhaly ura w Naga kepébe azth mögya hogy né nagy bakay fewld az hol 

ke3yttettyk az fatth hané my papy feöldnek mögyuk, az lowatys az or3ag 

wtharol az mely wttb papra megye onneth wyttek ell papy feóldről henc 

paal newd Jobagyatys az urnák w Naganak otth werthyk wagdaltak megh 
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mely nyomorufagoth ez ember őtwe forinterth fel ne wótte wolna. — Ga

lambos balasnak kepébe megh ezth felellywk hogy azys taglafath nyomoru-

fagath fel né wótte wolna -f. 50. Azért ha synthe wgy wolth wolnays hogy 

petry feóld wolnays wgya el ne wytettyk wolna az ura w Naga Jobagyath 

merth petrybenys wagyon urának. — Az w kiíek Jobagyahoz az kyk ezth az 

hatalmath mwueltyk az ura wNaga Jobagya kwlökwlö walo hatalmath mödunk 

thegzes ferencz Anarczy eftwa wylaky János thegzes ferenczy ura Jobagya 

Kowaczy András ez mas newel thotth András thott lőrinczy fodor fimö fo

dor lórinczy Kowaczy Gafpar ezek az thegzes ferenczy ura Jobagy. . . . chye-

lekettek mynth hathalmaíTok Anarczy eftwá agya nymetth lukaczy 

wylaky János Jobagya ferenczy ezek az Jobagyok mynd nagy ba

kán bakay Mattyas ura Jobagays kys . . . . byro gergely, aztys feg-

weres kezwel hoztak az feleől meg mödott 3emelj'ek. Azért Ennek 

fagatys az feleöl meg mondotth 3emellyekkel ha tór-

weny mutattya. 

Pro A. Helmeczy Ambrus. Azt mong^'a . . . . ura thegzes ferenc kepébe es 

thegzes fandorAn eftwa wylaky János kepebé helmeczy Ambrus ezth 

felely hogy ez nylwa wagyő hogy ennek elótteys ezek az papyak hathalma-

ful az my Anarczy erdónkótth hordottak mofthanys hathalmaful Jw . . .nek 

Ide az bakay erdőnkre es hathalmaful akar . . . . ell wynny az my fankatth 

az my erdőnkről Azért erről Irotth tórwenyónk wagyö az decrethomba har-

mynczy harmadyk thytuluífaba megh wagyö Irwa hogy walaky nylwa hathal

maful az mas ember erdeytthAkaryahordany esaz fa wythclen kaphattyak es 

megh foghattj'ak hath marhaya oda ve3 es w maga dya walthozhatyk megh. Ezt 

mywel hogy Ennek elótteys ezt meg probalthak mofth kcdygh hog>; kezeknél 

thalaltak azfath az my fóldónkőn fogthak megh Ezt penygh megh byzonyttyuk 
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hogy az wtys kőz foldon wagyö az honnett az lowath be wyttyk myek wgy 

mynth az ure w Nagae mafth penygh nynczye az hathalomra femy wethel-

ked5;fTük fem az ember nyomorufagarol hané czyak az hogy megh byzonyt-

tyuk azth byro ura elótth hogy az kytth my' mutattunk myenk az az fedld 

es nagy bakay fold es az lowath myltha wyttwk be merth my nekwnk az 

papy fco'ldhóz femy kózdnk fem az petryhez nynczye az ky né myenk azt 

íny fem mögyuk myenknek. Az hol w naga azt felelgety hogy hathal . . . . 

. . czyelekett\vnk megh thalal w naga or3ag thdrwe mykor rya cy-

tal AV naga. 

Zathy Gafpar ez pereffek Azth mögya az vv naga Jobagya kepe-

be ne vag az w kinek erdeyn nagy bakayn azért az ur Naga 

fóldin mynketh megh né nyomorgathatott 

Helmeczy Ambrus megys azth töménye jerinth né thartoznak 

felelny az myn decrethomba In thercya parthe megh wagyö í r . . . . 

tytulo tryceíTimo primo meg wagyö Irwa . . . . az para3tth ember nemes em-

herwel né pcrelljctth . . . . az Gafpar ura felelethyből ky theczyk hogy az 

pa ember kepébe Gafpar ura felel ez okonys le kell jal hogy 

az napotys né denothaltha megh w kme mykor a efetth: Zatty Gaf

par. 1577. E3thendűben 3enth marthon nap tayban efetth az ura wNaga fól-

dyn az thaglas es az hatalom, ueres wagdalas (Helmeczy Ambrus az éllé azth 

mögya hogy Imar né regred5'alhatth merth In príma refponfione kell wolna 

azth mondany) Zathay Gafpar. — My ezth mongyuk hogy 3abadö felelhet-

twnk az w feleletyk ellen. 

1.. thanu Nobylis bakay Mattyas, kerc3teíTigett tngya 'stb. 

2. thanu lówey pether kere3tefkory ember megh efkwtth 'stb. 
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Az mas fel tanuy. 

I. Löwey Gábor nemes ember 'stb. 

My így talalthuk thórweny 3erint myerth hogy warday Myhaly ura proca-

thora azt mögya az w főidőkön ke^yttetth wolna az w Jobagyok es otth . . . 

. . . menth wolna es Igaz wthabol wyttyk wolna az be Amaz mas fel 

penigh megh Azt mögya hogy az holl az elótth ke3yttett wolna onnctth ell 

Jwtt es wgy kesyttetth az my fóldónkó ky nagy bakay fúld es onnath Indy-

tottak az my kerólóynk megh es az . . . . ell Irtyk azth azt mongyak hogy 

kóz fold egy feleól az uthö papy es mas feleöl bakay, az thanuk wallafabol 

megh ertettwk hogy az hol az papyak mutattyak hogy az papy ember ke3ytctt 

wolna . . . . feleól az utö papy fold es mas feleól petri fold, az hol penigh 

az bakayak mutattyak hogy ott ke3yttetth wolna az papy ember az thanuk 

megh vallyak . . . . hogy bakay fold. 

Az hol penygh az papyak gyak hogy . . . . wytyk wolna be azth 

wallyak az thanuk az wthnak papy az fele baka}; nekwnk penygh 

így hogy az bakay nemes ura kőzzVvI egyk megh efke . . . . harmad 

magawal az thanuk melle hogy az w fóldókón thalaltak az papy emberth es 

onnetth Indj'ttotak megh es wgy hoztak be az kóz fóldról ha pony§h megh 

efkw3nek hath az lw Ide we3 es kett n?3e ówek harmad ry3c az byroe ha 

megh né efkw3nek hatth az lwnak beczyn maradnak es az 3egheny ember 

megh efkuggyk az lw mytt erth wolna es az Bakay nemes uraym megh ele-

gyttczyek az lw Arrarol az 3egheny embertb. 

Apellathak az bakay ura)rm. 

Jegyz. (A' megye jegyzője kezével van e következő ide irva.-) 78. levata fe-

ria fecunda Pxima poft Bartholomey apli et Reportata. 

Oeliberatü eft, hogh az ky nagywb kozwlwk az Bakay kewzwl Efkegyk 
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megh hogh az papy Ember lowath az kcwz fewlden wetthek el az or3agh 

wtthan, az fa az kyth kysythyth nem az papy fewlden hanem az Bakay feAvl-

den kysythethe hatalmaífwl Es wgh wcwthyk Be mynth Ewekrwl ha megh 

efkesyk az lo oda we3 ha megh nem efke3yk az hatalmon Raytha maradnak. 

Frailcus Thegzes applt. 

15 79. 
HATVANI PAP IMRE' VÉGREIVDELKEZETE, POZSONI KÁPTALANBELI 

GYÖRGY PAP ELŐTT ÉS MÁTYÁS PAP ELŐTT. 
Hódoson, Pozson vmegye csallóközi alsó járásában. 

Egy törökfogolynak felét hagyja Dady Istvánnak, felét pedig nénjének. Azaz: dijának felét. 
Eredetije a' pozsoni káptalan egyik jegyzőkönyveben. Kikereste abból titoknoki fel

szólításra 1835b. Ivanóczi Gyurikovics György táblubiró, pozsoni tanácsnok, in. akad. le
velező tag 's bizonyítja vétetett másolatának betűről betűre hívlétét, Octob. 18d. 

En Pap Imre Nemes 3emely de Hattwan Hodosson lakozó Poson Varme

gyébe Jol lehetth teftj. Beteghsegben helheztcttwcn fek3em mynd az altnál 

Jo ertemmel cs elmemmel Icwen az Pofony Captalan eleöth gyeörgy pap 

eleötth, es Matthj'as pap elcötth Hlyen teftamentomott te3ek, Ele3er vagyon 

egy lo nálam, ky Ormandy petére, mely lo ha halálom tcőrtenyk Ormandv 

peternek vy*3a adalfek , felyeül megh mondotth Ormandy peternel vagion én

nekem vy3ontagh egy teöreök fogholy, kytt palothaban tarthya, Ismcgh va

gyon énnekem egy attyamfia teöreök foghsagban Almafíy András ncweö, 

mely teöreök foghlyott Ormandy peter az en attyamnak hetthenj' Andrásnak 

kezeben agyán, mely teöreök foghlyon Almafíy András az en attyamfya val-

thozyek ky , Towaba mykoron Ormandy peter a rabsagbwl ky 3abadwltth 

voltth, Attam voltt neky keölchen tyzen három foryntotth, egy Scghcii}'At

tyamfya vagion Dady ferencz aztha tyzen három forynth annak adaífek, ha 

pencgh megh mondotth Almafíy András azon a Rabon megh nem 3abadul-
VEGYES R. M. IRATOK. 3 S 
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hattna, awagy ottben holtha teortennek, avvagy valamykcppen oda maradna, 

hogy soha ky nem Jeohettne, tahatt a teöreöknek felett hagiom ew maghanak 

Dady Istwannak felett peneghlen nenemnek vernyka áronnak Nagh Myklos-

nenak herchyokan lakozónak, Áznak kyweöle valamy vagyon vagy sok, vagy 

kewes azth az en vram attyam hettheny András vram, es az en felesegem 

twdgyak my vagion, my nynch, Myndeneketth az en felesegemnek es gyer

mekemnek hagyok, es twtornak es gondvyseleönek az en vramatth Attya-

matth hetheny Andraft hagyom myndenbeöl, Towaba tartozyk Vice Ispán 

vram e3therhaffy ferencz ez el mvltth kantorra hu3 forynthal az Jeöwendeő 

kanthorra penygh myndcncfteül tartozyk, a ky Senth Myhal napian ky te-

lyk, az az Sentth M\;hal hawanak vtolfo napian, eztis felesegemnek es fy-

amnak hagj'om. 1579. 

1582. 
JÚNIUS 20D1KÉN. 

CCXLVI1. I K T A T Á S I T U D Ó S Í T M Á N Y . 
Király embere volt: Vendégi György; conventbeli: János pap, egész, nere'vel: Khrozenszky Já

nos. A'jószág: Szála és Bakóbáza , Abaujban. A' beiktatottak: Fúló Mátyás, Szemerei Albert, Baku-
Benedek , András , Imre. 

Eredetije a' jás/.ói convent országos levéltarában Iső F csomó' l ső sza'ma alatt . K i k e 
reste ottan 1835b. October 19d. Fedák Pál főjegyzővel együtt Döbrentei Gábor. Mássát vette 
Zsímek Nep. János. Összeolvasta B . Fischer Norbert subprior, éneklő kanonok. Kiadta 
hitelesen a' ns convent. 

Anno 1582 die mensis Juny 20 executio facta est in Zala et predio Bako-

haza in Comitatu Abaujvarienfi. My Wendegy Georgh Homo regius Conuenth 

Joaií khrozen3ky wocabat János Pap az ky Mef]enzephen lakik Ictattuk az 

meg newezeth 3emilieketh ez 3ala es Pvvjla bakohazy re3 Jogágban ez 3cmi~ 

lieketh Zerdy fwlo Matthaji Semerey Albertoth es Bakó benedeketh Andrajl 

Imretth Salayakoth ez somsed határos Nemes wraim es Polgárok eleott tudny 

II ly Idrany Georgh vgan Idranba lakozandó Idrany András wgan oth Iakozan-
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do ftarwary Mihály wgan ftaruarban lakozandó fygedy Péter Scndy Georgh 

3enden lakozandok Nemes [Jemeliek es Polgárok felvvegy Thamas, damankos 

benedek bakó Philep alfo Nowyaban lakozandok Varady Pyfpek es Ja3ay 

Conucnth Jobagy Nag Antal Gal Amros Nag Sidmonth Alfo 3enden lakozan

dok, fygedy Péter Jobagy kys Paal 3endy lorinczye Jobagia Rigó Matthas 

czory Gergel fwlo Mihal Jobagia fwlo kcr3en lakozandok, Harkaczy lucas 

Min3enthy Emry Jobagia Nag Gcorg Meraj Horwath János Jobagia felfo Me-

ra lakozandok. my előttünk fenky ellene nem mondoth. 

1 5 8 2. 
JÚNIUS 23DIKÁN. 

DEVECSEKI CHORON JÁNOS SOPRON YMEGYEI FŐISPÁN, SOPRON 
VÁROSÁHOZ. 

Kaboldi váráből, a' soproni járásban. 
Eredetije Sopron városa levéltárában Lad. VI. et F. Fasc. IV. Num. 161. Kijelel

te Dó'brentei Gábor Octóber 27d. 1837. Lemásoltatá Sopron városa tanácsa. H/telítette 
Schultz Pál városi levéltárnok, Nov. 27d. 1837. 

Czimzete, kiviil. Ez Levél adafsek az Ty3telendeö Soprony \var0i3nak: Énnekem io 
barátimnak tw'laidon kezeben. 

Ty3telendeo jo uraim es barátim 3olgalatomat magam Ayanlafat írom 

kegdteknek lm ma Jwttanak énnekem wgymint paparoll Gioröll. Befprem-

böll es Nadafdj wramtul es. walamy Hyrek. Hogh az török az rabaközre 

akarna menny Nadafdj wra Imaran az mint ertem az raba közben ment 

3olgaywal es Jobagiwal egiettemben. az raba twlsö felit es füll wettek: 

az raba Inenchö felit es föll Hyrdetek azt Iria énnekem Megery Imre wra az 

Wyce Ifpan: Azért kegdtek es aggion öttwen gialogott közikben magatok 

otalmara: mert Ili3em égik kéznek az mafikat kellene mofny. Ifté" tarcha 

megh kegtekett. Dátum in castro nro kabold 23 Junj 1582. 
Joannes choron de Dewecfer Comes Sopronién. 

38* 
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OCTÓBER 2SDIKÁN. 

M E N Y E G Z Ő R E ifilYÓ. 
CCXLIX. KALMÁR JÁNOS LEVELE, GERNIGH JÁNOSHOZ SOPRON' FŐRIRÁJÁHOZ. 

Sopronban. 
Eredetije Sopron városa levéltárában , Lad. XXVIII. et CC. Fasc. 1. Ninn. 71. Ki

jelelte Döbrentei Gábor, Octób. 28d. 1837. Lemásolta Schultz Pál városi levéltárnok, 
Novemb. 3d. 1837. L. MAGYARÁZATOK KS JEGYZF.TEK. 

Czímzele, kiviil. Generoso ac Nobili Dominó Joanni Gernigh Judici primario Ciui-
tatis Sopronién, etc. Dominó et Vicino obslíío. 

Generose ac Nobilis Domine et Vicine semp obsmie. Servitiorum meor 

ppetuor commen: mivel hogy iftennek Rendelefebcoll Attwk az mi 3erelmes 

Ieaniomkat_koroknay Margith Ajjont eorcok felefegAvIl, Az nemes es Yitez-

leo Iffiunak Peechi BornemÍ33a Janofnak, melly TÍ3tefTcges lakodalomnak es 

meniegzeonek napiath vegeztlnvk lennj Pathion ez Jeowco 3ent marthon nap 

vthan walo vasarnapoth, Annakokaert kvrem kéét mint bizodalmas vramath 

hogi k : az felleol megh irt napra es bélien, mind A33oniommall az k : sé

relmes Attiafiawall ligien jelen bogi az k : jelen woltawall Dichekcdbe/Tem 

az en io vraim es Attiamfiay keozeot melliet kegnek nagiob wagh bafonlo 

baratfaggall megb akarok 3olgalnj. Eand itaq Gcíí et Egr Dö diu foelicilTime 

walere cupio Dátum Soprony 28 die Menfis octobris 1582. 
Ehisd" Vrae Geií: et Egr do : Stor et vicinus Joannes kalmár. 

1 5 8 2. 
V Á R M E G Y E GTYÜIÉSRE H Í V Ó . 

CCL. DÓCZY SIMON, SOPRON VMEGYEI SZOLGARIRÓ, A* SOPRONI POLGÁRMES
TERHEZ. 

Eredetije Sopron városa levéltárában Lad. XVIII. et S. Fasc. i. Num. 24. Kijelel
te Döbrentei Gábor Octóber 27d. 1837. Lemásolta Schultz Pál városi levéltárnok, Nov. 
2d. 1837. 
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Czímzele, kivül. Ez Lewcl adassék Az Soproni polgármesternek nekem bizot vram-
nak kezébe. 

S3olga)atomat Trom kennek mjnt Jo vramnak Touabba kegjelinednek azt 

adom tuttara. S3ckwnk lcs3en vy keren ez Jwwöhctfön az az boyt elölő 

hetfön. Era magam mentem volna kémedhez de Ily hirtelenseggel nem lehet 

mert sok iarasom lefzen herdetnem kel. Isten tarchameg kémedet nagy sok 

efztendeig 1582. Doczy Simon. 

1 5 8 5. 
NOVEMBER 21D1KEN. 

MIHÁLY JÁXOS VÉGRENDELKEZETE, A' SZENTPÉTERI PRÉDIKÁTOR, KÁP- CCLI. 
LÁN, MESTER, ÉS TANÁCSRELIEK ELŐTT. 

Sajó Szentpéteren. Mezőváros Borsodban. L. lső lap. 1403. 
Eredetije Borsod vinegye levéltárában. Kijelelte ottan Döbrentci Gábor 1835. ÁI-

talirta , Szalmán Király József első alispán elintézéséből, Nóvák István leleszi convent 
kiérdenuilt főjegyzője, 's másolatának az eredetivel megegyezését bizonyítja Okolicsnai 
Okolicsányi János Borsod vniegyei tisztelb. főjegyző 1836. Január. 8d. 

1583. Estcndében 3ent András hauanak hti3on eggedik napian. En Mi-

lialj János , erezvén teflemnek allapottiabol az en Niavaliamat, hogy hala

lom oraiahoz kezel vagiok, de elmemben semmit megh nem fogiátkoztam, 

tezék illicn teftamentomot, ez ti3téletés sémeliék elét az Sentpetéri Prae-

dicator Tolnaj Vincze Vram elét, 3ik3aj Mezé Demeter Caplan Vram elét, 

Varsani János Schola Mester elét, Ja3 István, Yas Gergelj, Korodi Istüan, 

oewcz Gergelj, tanaczbeli 3émeliék elét, ez félét Miklós deák, cs dienes 

Antal elét. Az en lelkemet aianlom az hatalmas Istennek , az en testemet 

hagiom ev Annianak az feoldnek. Czjastabeli re3 éréksegemet, melj ua-

gion Borfod Varmegieben, hagiom Cziastaj János Battiamnak ismegh az 

tébbit, az mi éréksegem énnekem vagion, mind ez 3entpetéri hazamat, 3é-

leimet, kérteimet, ortíían éréksegimet: Alaczabelj re3 éréksegemet, valamit 
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en bírtam mindeneket, Egresbeli rej éréksegemmelj: ezen kivel valami 

éréksegem vagion, melj vagion Borfod Varmegeben, bagiom Cziastaj János 

Battiamnak, Cziastaj Ferencznek, Cziastaj Pálnak, és Hegmegi Jánosnak; 

Ezen kiiíel, az mi marhám vagion, re3 jerent hagiom az tőb 3egen Attiam-

fiainak; Az en éczemnek Heg'megi Jánosnak hagiok hat ékrét, lekerestél 

minden 3er3amaűal egietemben ket boryus tehent, az eggiket az kurtát, az ma

sikat az barnát: az ag lepelnek az felet. Jósának egh Boryus tehent az Cziír-

nat, es cg tulkot negied feuet veres tarcziat. (az az.-tarkát ?) Forgón Sophinak 

eg Boryus tehent az késelt, es eg'tulkot negied feuet, az veres tarcziat. Mi

hály Georgnek ket tulkot, az jeke tarcziat, é*s az retet. Niro Mathenenak 

ket tulkot , az Czerczet, és az fekete holdoft. Cziastaj Jánosnak ket cregh 

disnot ismegh Cziastaj Ferencznek két eregh dÍ3not. Cziastai Pálnak ba

rom di3nét. Heg'megi Janóinak eg'h bort. Sophi a33onnak Bolki Ferencz-

nenek eg'h bort. Forgón Sophinak eg' Bort. Jósának eg Bort. Niro Mathe

nenak is eg' bort, Mihalj Georgnek is eg' Bort. Frusinnanak ket Bort, An

na a33onnak is kcttet. Az annioknak is Cziastai János Annianak cg' Bort. 

Az Apróknak is Heg'megi Benedeknek eg' Bort hagiok. 3abo Imre Leiana-

nak Annának ket ekret, eggiket az veres tarcziat, maiikat az nag' 3ekct, 

Ez felet ncg' tinót. Heghmegi Janofnak az feier dÍ3not hagiom, az masikat 

Jofanak. Migalj Georgnek eggiet, Niro Mathenenak eggiet, Forgonnak eg-

giet; Az Bikát az Varos 3amara hagiom. Az sárga Louat fékestül, hamof-

tnl , 3ekeres niergefsel hagiom Thamasnak 3olgalattiaban. Ismegh Mihal 

Georgnek barom disnot. Az minemé ezest 3crsam zálogban vagion, ha akaria 

Cziaftai János valczia k i , es legén eue. Az mi Ingó Bingo barom Cziaftan 

vagion, azt Cziastaj Janofnak, Ferencznek, és Pálnak hagiom. Jósának az 

nag'h 3eorke Louat: az vehem Lovat Mihal Georgnek: az uetest, es az 
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k - uelg 3clet Hcg'megi Jánosnak hagiom. Frufinnanak eg' leret, Annának 

eggiet, Jósának eggiet, Forgonnak eggiet; Az Istállóban az mineme ceplet-

len Buzam vagion, hagiom Jofanak, es Mihalj Georgnek, és Forgonnak. 

Az ag' lepelnek felet Frusinnanak. Az 3eniefet hagiom az Schola Mester

nek. Három Kádam vagion, eggiket hagiom Czeke Janóinak, az ketteit 

ílegmcgi Jánosnak. Niolcz Kapám vagion, negiet hagiom Heg'megi Janof-

nak. Puskát, 3abliat, eggik mentet, es nadrágot Jofanak. Az zeold dol-

mant, és eg' nadrágot eg' menteuel egietemben hagiom az Deákoknak; azon 

Deákoknak eg Di3not, ketteit az Torra. 

Vincentius Demetr: Mező Johannes Var- Cregrius Szwfch 
Tolnenf: Capell: Szent sanj R. Scholae Saio Szenthpetery 

Pastor3cntp. pererien. (P. H.) (P. H.) (P. II.) (P. H.) (P. H.) 
(P. H.) (P. H.) 

Jegyz. Háromnak aláírása leszakadt. A' fennebbi: bort, nyilván teszen: borjút. 

1 3 8 5 . 
SZENT LUCZA ASSZONY NAPJÁN. 

TÖRVÉNYES UIEGINTÉSRŐI, TUDÓSÍTHÁHY. CCLIJ. 
BEADVA BÁTORI ZSIGMOND FEJEDELEMNEK. 

Ispánlakán, Alsó Fejér vmegyében. 
Eredetije Cyulafejérváratt a 'gr. Battbyáni könyvtárban. Döbrentei Gábor ke'résére kike

reste ottan, Buczy Emil, kanonok, levelező tag. Lemásolta Erdélyi János káptalani requi-
sitor. Kiküldötte Buczy, 1838. Augusztusban. 

Czímzete, kivid. Illltnio Spectabiliq ac Magco döno Sigifmundo Bathorj de Somlio 
Waiuode Tranflno. et Siculor. Comiti ele. döno nobis clemfm0. 

Eltiglen walo hwfegcs aolgalatunkatt ayanliuk Nagnak mint kegielmes 

feyedelmvvnknek etc. Nagodnak ezt akarok tudafara adni hogj hozak mi

nekünk az Nagod leuelet 3ekeffeyerwary Sophia a33ony Gyarmathj Ger-

gelj deakne Sardy es íorro Ersebett a33ony az Witezlco Boliay Gafpar fe

lesege kepékben melyben paranchol wala minekünk Nagod hogj az witez-

leo Pacholay Chriftophot 3entbenedekitt nemewnemew bizonyos 3anto feó/-
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deknek el foglalásáért (kik forray határba feyerwarmegicbe wolnanak) 

Nagod wduaraba Inteneok n}rolcbad napra ok adásra Azért my engedclmc-

fek lewen az Nagod parancholattianak 3ent Lucza A3ony napya el menenk 

3entbenedekre fejerwarmegiebé Paczolay Chriftophoz eotet 3emelje 3erent 

nemes hazánál talalwa az Nagod parancholattja tartása 3erent rea Intcok 

oka adafra nijolchad napra az Nagod wduaraba ezt mtj hitünk 3erent Iriuk 

Nagodnak Irtuk Espanlakan az fellúl mcgh newezet napon 1583. 

Nagod 3olgay Beldy András Espanlaky Buzas Gergelj Elekeílj. 

1 5 8 4. 
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY NAP KLOTT HKTFON. 

TANÚK VALLOMÁSAI, BODON BENEDEK MIHÁLY FALUSI VMEGYfi BÍRÁJA 
(SZOLGABÍRÓ) ES BEKÉ PAL ESKÜTT ELŐTT, BASÓ MIHÁLY 'S BASO 

FARKAS RÉSZÉRE. 
Gömör vmegyében. 

Vallott 55 tanú, hanem mivel majd mindenik'vallomása ugyan azon egy, csak lOzé adatik elő, kié
ből hisztériái nyom, 'a nyelvbeli észrevétel fejlik elé. Egyébiránt 1. MAGYARÁZATOK IÍS JKGYZKTKK. 

Eredeti je a ' j á s z ó i convent országos l evé l tá rában , BB13B. csomó' 12d. száma alatt k i 
ke res t e ott Fedák Pá l főjegyzővel Döbrentei Gábor 1S35. Ocfóberben. Lemásolta Zsiinek 
Nep. János . Összehasonlí totta Báró Fischer Norber t subprior 's éneklő kanonok. Kiadta hi
telesen a' ns convent , minden fizetés elfogadása né lkü l , miként a' többieket. 

Baso Mihalj es Baso Farkas Vrain TaiTuinak Vallafa Nemineinco Jo3agnak 

Perlefebe az melj Vagion az Balogh mellet Chys éppen Radnotnak fele es 

az Teob 1-03 iofagoknak Perlefeben melj vágjon alfo Rafban alfo Faluban Fel-

feo faluban Repafon es Fjilieren, mind Gwmerwarmegieben kik volnának 

az . . . . fok felcfege ellen Marfay Beatrix es S^wrjeni Petrona Átfőni ellen mel-

liek leottenek Bodon benedek Mjhaly falufi Varmegie biraja Eleot es feolfeo 

Valbol Bekc Pal efkwt Nemes tfemclj eleot Gymeolcz oto Bódog aífon Nap-

eleot való hetfeon Anno, 584 

1. Elfeo Tanú Forgón Anthal Mibalj falufi hatwan eot Ejlendcos Nemes 

jlemelj hjti tferent ezt vallotta, Tudom vgimond bőgj az feleol megli irtt Jo-

fagot az Balogh mellet Chvsz éppen Kadnotnak égik re3et es az teob re3 Jo-
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fagot Mobacz hada vtan Baso Matias Vram Birta aztis tugyia liogi Bcbek Mú-

rant meg vcótte es az Basokot meg eulctucn az Aflbnt meg fogta cs az Jojagot 

az vtan batalmafol cl foglalta es atta az foknak, miuel hogi azok keflues 

íjolgaj voltak Bebeknek az melj Jofagot moftanis azon afok maradeki bír

nak azon hatalmalTagh a l a t . . . . 9. fa; /«BckcAntalnc anna affoni felfeo ValjTő 

eftendeos Nemes íjemelj hiti fjerent ezt wallotta bőgj tugyia azt hogj Mobacz 

hada vtan az meg nevezet Jofagot Baso matias birta aztes tudom bőgj Be-

bek ferencz Murant meg vcotte es az Jofagot hatalmazol el foglalta de azt 

kinek Atta smiut atta Arra cn gondot nem viseltem 12. Válj Nagj Chry-

-jloph Gevmcri Pdikator 69 eftendeos Nemes jjemelj biti jerent azt vallia bőgj 

tugyia azt bőgj az Balog mcllekj Jofagot mellict meg ir tunk teob res Jofagual 

egietemben Mobacz bada vtan birta, aztis tugyja hogj Bebek Murani meg Ve-

tele vtan batalmafol cl foglalta es az foknak atta meliet moiies azoknak 

maradeki azon hatalom alat b i rnak . . . 21 . MoritzTamafne Annos aíTon Zadorba-

jli 65 eftendeos Nemes íjemelj hiti fjerent ezt vallotta hogj tugyia azt hogy 

Baso birta az Balog melléki Jofagot Mobacz hada vtan aztis tugyia hogj B e -

bek Baso Matiafnct megfogatta CzVsben basot meg eolettc es az Jofagot ba

talmafol el foglala cs az jjolgajnak ada melliet moft az maradeki azon 

hatalom alat birnak 22. Fcney If twancPyrofka affoni Zadorhazv60 eftendeos 

Nemes {emelj minden igék í]erent hiti fterent egj arant vallót es feleol meg 

irtt Móricz Tamasnöual 

Vgyan Azon Jo3agnak perlcfe felcol való bizoní'agok azon Jarafban, Bodon 

benedek 3olga biro Bekc Pal Efkeot leucn, az Paral t emberek vallási ezek. 

1. Syluas Pal Gergely falufi 70 e3tendeos Ember korlat Iftuan Vram Job-

bagia biti fjerent ezt vallotta hogj tugyia a z t , hogj Mobacz hada vtan Baso 

Vram birta az balog mellett való Jóságot Cbist éppen Radnotban egj rc3t alfo 
VKOYES R. M. IRATOK. 3 9 
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Rafban Alfo faluban Feolfeo faluban Rrpafon cs Fillieren Geomcruarmcgyie-

ben aztis tugyia bogy Bebek ferencz Murant meg veotte cs az basukot meg 

coletuen az Jóságot mindenvt batalmafol elfoglalta es az . . . . foknak atta 

melliet moftis azoknak maradeki azon batalmafag alat bírnak . . . 9. Tonczyk 

Antal lyczey Czya.jar eo fellege Jobbagyia 65 eftendeosEmber biti Jerent ezt 

vallotta bőgj tugyia azt bőgj Easo Matias Mobacz hada vtan birta az Balog 

meleki Jofagot es az teob rcs Jofagokot aztis tugyia bőgj Bebek ferencz Mu-

rani meg Vétele vtan batalmafol elfoglalta es az . . . . foknak atta melj Jofa

got moftis azoknak Maradcki azon batalmaífag alat bírnak. 10. Bal int dcak 

Gwmcrj Panka Iftwan Jobbagya 60 eftendeos Ember biti fterent ezt valotta 

bőgj tugyia ezt bőgj Baso Matias birta Mobacz bada vtan ez balog Melleki 

meg irtt Jojagot az teob res Jofagual Egietemben Aztis tugyia bog Bebek fe

rencz Murán meg vétele az Jofagot mindenwt batalmafol elfoglala es az . . . 

. . foknak adta meliet azoknak maradeki moftis azon batalmaífag alat bírnak 

11. Nagj Benedek Cleomeri Panka Iftwan Jobbagya 64 Eftendeos ember biti 

jerent ezt wallotta ezen igekuel mint az meg irtt Balint deák . . . 13. Myklos 

Jstuan Feolfeo Ráfi Seryen i Mibalj Yram Jobbagia 59 eftendeos Ember biti Je

rent ezt vallotta bőgj tudom az vgi mond bőgj az balog melléki re3t cs az teob res 

Jofagot Mobacz bada vtan baso Matias birta aztis tugyia bőgj Bebek ferencz 

Murani meg vétele vtan batalmafol elfoglala fnak mint atta's bogy at

ta azt nem tudom 14. Tot András Feolfeo Rafj Sericni Mibalj Vram Job

bagia 60 eftendeos ember biti [jerent ezt vallotta bőgj tugia azt bőgj Mo

bacz bada vtan birta Baso Matias az meg neuezet Jofagot mindenwt aztis 

tugyia bőgj Bebek ferencz Murani meg vétele vtan batalmafol elfoglala es 

ada az danczioknak azokra meg baraguan el ueoué azoktól 's ada az . . . 

, . foknak meliet moftis azoknak Maradeki azon hatalom alat birnak 'stb. 
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13 83. 
JAMJARIUS 19l)lKÉN. 

MENYEOZŐIIE IIIVÓ. 
RECHEY ISTVÁN ÖZVEGYE HYRNIK BRIGIDA, SOPRON VÁROSÁHOZ. CCLIV. 

Gálosházáről, Sopron megye Rábán kivűli felső járásában. 
Eredetijét Sopron városa levéltára mutatja, had. XXVIII. el CC. Fasc. I. Ni/m. 78! 

Kijelelte Döbrentei GáboT 1837. Octób. 28d. Lemásolta Ertl Nop. János városi főjegyző. 
Czimxi'tf, kicítl. Gencrosis ac Egregys tliiis Ciuibus et G'onsuiibus Ciuittis Sopro-

nien dnis ct Vicinis 7ui femo obfmis. (P. H.) 

dolgalathomatth Ayanlö kgilr mynlth Byzodalmas Vraimnak cs Jo l'3om-

l*3cdimnak Adhathom k ' Tudafara hogy En Iftennek Töruenie f3crentt es az 

Anya f3ent.I1 egyháznak Rendelefe fserenth Vettem az En fserclmes fyamnak, 

Rechey Gyorgnck Eörok házas Tarful az nehay Vitézlő Gutha György leanyath 

Gutha Sophia af3ontli nckiek meniegf3eienek 3olgaltatafanak napya le3en qua» 

dragcl'ima Vafarnapon az az Febr Hetedik nap^'an, Hole lomniczan, Gutha 

Györne A3oniom Hazánál minek okaertth kére k* hogy az fóh'vl megh ne-

wezett napon lenne Jelen k* az En f3egenj Vram Jo f3omf3edfagatth Ba-

ratfagatth tekentxien kyt En is tuggiak Jöuendöre megh 3olgalnö mynd az 

En f3erelmes fyammal Egyetemben, Isten k" latogalfa mynden Jowaivval 

megh. Datü Ex Caftello Galofhaza 19 Január. 1585. 

Az Nehay Vitézlő Rechey lftwannak meg Hagioth Eózvegie, Hyrnik 
Brigida. 

Ide haza Kenigh Iften fcgetfegebvvl Haza teruen es Ithon lewen fvvle-
sen auagy Galofhazan ad 19 diem Febr uel ad fummum ad 20 diem. 

1 3 8 5. 
ALÁliH KlTK.TKző TÖBB NAPON 's HELYEN. 

VALLOMÁSOK, MÓNAI GÁSPÁR KIRÁLY EMBERE S PYKLOVICS ZAKAKIAS 
JÁSZÓI CONVEXTRELI ELŐTT, IMAGÓCSY GÁSPÁR ÉS MAGOCSY ANDRÁS, 

ÚGY ALAGHY JUDIT, GÁSPÁR' HITESE RÉSZÉRE. 
39* 

http://f3ent.I1
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Rnszkán, Gönczön, Telkibányán, Alsokékedcn, Újvárait, Swythán, (igy) Ga-
radnán, Encsen, Gybárthon, Szikszón, Szentandráson, Alsófigeden, Czé-

keházán, Koriálfa Iván, Héczén , Kisvilmányban. 
Vallon <>1 tanú , hanem ezek közül is rsak 2!) nevesebbet adok eld. 
Eredetije a' jászói convont országos levéltárában 17<I. csomó 5d. s/.íiiiia alatta Kike

reste ott Fedák Pál jegyzővel együtt 1835b. Octóberben Dőbrentei Gábor. Lemásolta 
Zsiniek Xcj>. János. Összeolvasta 15. Fischer Norbert subiirior, éneklő kanonok. Kiatlla 
hitelesen a' ns convent. 

Collateralis attestatio pro parié Magco'r Dominonan Catpár Mugochy Comüit Cotítium 
Thorna et lírregh et Andreáé timiliter Magocky ttee non Geuerosae Domiuae Judit/t Alu-
ghy Consortis eiusdem per me Caspar Mortaj homiuem Reginm et Zacarium Pyklowycium fra-
trem testimoaium Convettlm de Jttszo'r exeimta <u//i» domini l">s.~> feria sextu proxima pott 
ascensionem Domini in possessio/ie R/izka. 

Prirnus Test is Molnár Mi hal rwskan lakozó komornyk Pal Jobbagia 60 

ejtendeos meg cfkwtb es hyty jeryiU; azt valiia thudom hogy Tokajban 

fitt vvtcttek veleonk az Bafkay Tkotokról cs Thwdo byzonnial hogj Re-

geczboz byrtbak moftis orla b.yryak uaegÚ / / ITatykay Mathyas Rwjkan 

lakozó komornyk Pal goJgaya 50 c3tcndeos meg el'kwih mi eleolteonk es 

hythy jerynt azt vallya hogj en laklham regcezben Alagj János Ideyeben 

Tyz holnapigh os bizonnial Thwdom ezt Jtogy Sonha Boldogkcohccz Ty-

lalmaft es Awaí't nem fogtak lem nem byrtbak , hanem ha az Boldogkco

hccz tartozót ha meg hallottak regeezben hogj oda az hegyekre Jeott vvol-

na hat Regeezben be haytottak kyt le wer thek, fkyt megh változtattak 

benne aztis thwdom hogy Sonha Boldokeohen nem haytottak az Bafkay 

morhat ....1111 Thano Pynch Balynth Rwjkan lakozó kornys ferencz Jobba

gia 33 e3tendeos az co hythy gerjnt azt vallya en Bodok wyfalwban lak-

tbam kect c3tcndeigh Jobbagyol es = en nem Thwdom hogj Awaft fogtak 

wolna Bodokeo eok az Bafkayak ellen es Regccz ellen, hanem az Bafkay 

Barom Jia az Sanveolgyerc Jeottis fenki nem bántotta vyjontak az wjfalw-

fy barom 3ynte bafkoygh mentis chyak kaarban ne mentitek fenky nem 
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bántotta, határt cn Sonha nem thwdok hanem mynd fat hortham onnét 

az magos hcgyreol fmynd az kynchves hcgyreol de rcgeczbeol fcm bántot

tak mynket, az bafkayakot fem bántottak hanem mjnd egyaránt elthek 

VI T/ia/to SeWcli Bal int rwjkay komis ferencz Jobbagya 40 e3tendcos Em

ber hythy jcrynth azt vallya hogy thwdom hogy hordó falt hortunk kylí 

Iflwan Vramnak fonynak alól ky hegy vagyon az felfeo oldarol magos hegy

reol kyt ky(T Eftwan Yram rcgeczbeol kcowetet az Bafko Torokrolis hor-

(ouk rcgeczbeol kwvettwk, aztis thwdom hogy dysnoynkot rcgeczbeol keo-

wcttwk az regeczy erdeon de az varon alól Bafko Tele nem bochyattuk mert 

rcgeczhcz Awafnak fogtak az vt gaamara az Bykkcft es az tetey teolgyes 

az hegynek kyt I1033W hegjnek hywnak. . . . P7//Mefter Pal rwjkay környs 

ferencz Jobbagya 40 estendcos az co hythy jerynt , azt vallja mynt 3eocz 

balvnt ezzel ereoffythy hogy eo Dy3notys eorzeotth gyermek korában az re

geczy erdeon az kawa Berczcn es rcgeczbeol keowcttc faz Vylmany byro 

gölgaya voltham 3abadon eorj'ztem az Dy3nokot en Sonha boldokeolheol 

nem felthem menyere mentbem alól Bafkonakis az hegyeken, bafkonak 

feleol az warbaly morhanak Awaft fogtak mynd erdeo benyey oeolcokVgh 

de Sonha Boldokeohcoz en nem thwdom hogy wagy tyzedet attak volna 

vagy nem az Tyzedet is regcezben veottek az machka lywknalis eleget co-

rj ztem de fenky nem bantot boldokeobeol mynket. . . . XII Thano Thot gyeorgy 

Rwjkay komornyk Bal Jobbagia 45 e3tcndeos hythy jerynt azt vallja 

thwdom hogjBebek birva boldokeut (/£•#)hatalmafol ell haytottak benneonkeot 

fa hordany es arkatol menteonk fel az Patakon , es az Drabantok ereolfcn 

Syettettck benneonkeot hogy hamar megh rakogyionk mert be vyjnek az 

regcczyck eo magok is ighen felthek az Drabantok az kyk veleok volthak, 

az kykkel en voltham 3ckereoíTcol azok mynd megh holthak az Drabant-
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nak newe Bvvyak Imre es felfeoldy Thamas volth az ky veleonk volth . . . . 

XV Thano Chyomos gycorgy R\v3kay kornis ferencz Jobbagia 33 cjten-

deos hythy 3crynth azt vallya, en BanfTy idcyebcn Horwathou 3ekcl vol-

tham es tyzcdefek voltham az a&ony bogy cozwcgb volth Alaghy Janofne 

a33onyom az korvs 3ekel voltham cs byzonnta] thwdom hogj az korfoí't es 

kvs Symath Rogec/.hc Awafnak foglaltak es ha reja 3alatth valahonnat az 

vidéki akar boldokcoy Avyfahvfi fakar vylmany fakar benyey be haytot-

twk fle wteotteonk benne fwaltfagonnis ell bochiattwk ha 03tan megh 3aba-

ditottak az varból az vydeky Dy*3nonak az Tyzedet Regeczben weotthwk 

Ittem eudem die in OjipiJo Gewncz. 

XVI Oláh La3lo als Jwha3 kyraltheleken lakozó 32 e3tcndeos az Nags°s 

Báthory Ifthwan Jobbagya megh efkwth es hythy jerynth azt vallya hogy 

en Bafkon laktham Enchio Gyeorgjnel Jwhöt eoryztem es fayt Nyomoyays 

voltam ínykor az Nag?os Magochy Cafnar vram bele 3alloth Regccz varában, 

en myndenwtth myndenyk hegyen 3abadon Jártban) az hegyeken mynd az 

kawa berczen mynd az Simán es ottli az ky hegyek vadnak fenky engem 

nem bantoth (meeg az feyeo kofarys az kawa beercz farkon volth) fem bol-

dokeobeol fem Sohonnan mert Rcgeczhez byrthak Aztys vallya hogy az 

kylT Syman ka3allottbak az Bafkayak es fenky nem bántotta Boldokcobeol 

az Sáár Pathakanal az veolgybenys ka3allottak az Baskayak cs ottvs fcy-

them mert feyoo kofar ottbys volt, aztys vallya hogj fonha nem thwdom 

en hogj boldokeoben awaft fogtak volna hanem Regeczhez es Regeczhez 

i'gy) weotlek az T5;zedetys 

Illem Sabbato die Immediute seqitenlj. 

XVIII Cri3tan ferencz 60 e3tendeos Gconczeon lakozó megh efkwtth es 

hythy jery'nth azt vallya hogy en kvffífalwban laktham es az vylmany ma-
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lomra hat hat Jal karót vytteonk falwyol Alaghy János Iclcyeben az vthan 

hogy Banfly balynth Jeoweo Bcgeczben vgj adotth az ky rcya akart men

ny egy egy kcohcol zabot cs 3abadon horthwk bafkonak alól az magos hegy-

reol eppiteny való fat az Tekeresieol, eot jekerrclis volthonk raytha my 

boldokeobeol nem keowutthwk mynket fenky nem hantot, en azt feni th\v~ 

flom hogj boldokcohcoz Sonha awaft fogtak volna otth 

Iltem dúca Exattdi ImmetHate sequl-li in Ojipido Tliclki'juna. 

XIX Thot Eftiian 53 egtendeósThelkybanyáh lakozó azNag"ní Dobó ferencz 

Jobbagya megh efkwtth es hy'thy 3crynt azt vallyaEn Eger vyAvafakor nyár

ban otth laktham Bafkon Iwo Andrafnal JwhaSJa volt ham cs 3abadon Jár

tban az kawa berczen kys Syman korfofon , korfos weolgyen hymvarro 

oldalon az malom hegyen Saar vcolgyen magos terén, A3tagh kcowcon Ba

goly Wynczc malma helyen Som hegyen kenchves hegyen, magas hegyen, 

Gereben hegyen, ezeken eoryztem az Jwhokot mynd wyfíahvygh meg az 

Jwhokotis fyaztattam Boldokeo alatth Wyffahvygh nem keowettek Soíihá 

boldokeobeol aztis thwdom hogy az vyffalwlTy baromys cl Jeotth J>afkoygh 

fenki nem bántotta, aztis thwdom hogy az kylT Syman 3enat Tbakartliak 

ka3altak az bafkayak Sonha nem thwdom en hogy boldokcohcoz byrlak 

wolna, hanem regeezhez . . . . 

Illem feriu tertia jiroxima posl Díticam exandi in Vosscss!o?in Aho kehrd 

XXI Thoman János 48 c3tendcos Azary Mathc Jobbagya alfo kekedben 

ben lakozó az co hy'thy 3erynt azt wallya, hogy egy batyam lakik vala 

pathakon az alfo koraibban, Thabor János Ncvveo Pana3olkodyk vala hogy 

az fa Igen 3wk co nalok fmondek ncky laam elegh erdeotcok vagyon 7 io 

helyen lakol, fmonda erre az batyam hogy chyak az 3eoleo myenk az cr-

deo regeezhez való ha az Sekélyek ott Tanainak be vj3nek benneonkeot 
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regeczben Nynchyen femmy keozconk az erdcohcoz hanem mvndcn ejten-

dcorc az ky í'at akar hordany liat egy Chycber bort ad erdeoberben es a 

howa akar Menny az regeczy erdeore otth vág 03tan faat 

Illem feria quarfa immediaíe sr<[>/r/ili in Possessione Wywar 

XXII Varga (Jal 45 catendews az Naggos Pereny János Jobbagya wywa-

rat lakozó meg efkwtth es hy'thy jeryht ezt vallya hogy en otth Iaktbam 

boldokco wyffalwban es Immár hat e3tendeyc mwlt es bet lejen ez Jeo-

weo jent János napba hogy ide w'ywarra Jeottem lakny es ezt Thwdom 

hogy Sonha az boldokeo wyffajwffyaknak boldokeonek f árkának Bafko-

wal fel vetet ha tara , nynchyen = az boldokeo wyffalwífy Arkay baront 

mviul Bafkovgh el menth Azonképpen az Bafkays cl ment myndenykere 

chyak hogy kaarban tilalmafban nem bochyattatott leot legjen, de hogj 

aw&jl fogtak wolna Bódokeoben azt en nem t h w d o m , regcezbeol fem thw-

dom mert nem termet az Mak hogy a w a i i lógattak volna. Aztys vallya 

hogy thwdom hogy cgy$er.Saarkeózy János Ideyebén cll haytottak vala az 

kwlchiar Tbamas dyjnajt es valamynt, gondolom hogy az magos hegyreol 

es le weretet volt negiet bennek Sarkeozy wy*3ontagh az myeuket az Bol

dokeo wyffalwflyt erhajtak az Regeczyek es 3yntcn Annyct vérének le 

Bafkon bennek mvnth az kyt leveretet vala Saarkeozy 

Iltem itt Possetsione Sicytha eodem die 

XXIII Varga Fal 43 e3tendeos kardos Jofanc Jobbagya Swythan lakozó 

megh efkwtth es hythy jerynth azt vallia hogy en ínykor T h o k a i t Swcn-

dy Lajar .mégh w e w c boldokeo wyffalwban laktham es wgy thwdom hogy 

boldokeo wylTalubelveknek es Bafkayaknak fel vetet határok nem volt, ha

nem az Bafkay barom mvnd wyfálwygh el Járhatót mvkor kasailo retet 

ne fogtak ha az rethre nem menthek \vy30ntagh ha az wyfíaluífy barom 
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bafkoygh Mentis ha kaarban nem menth be nem haytottak, hanem 3abad 

elefek volth mynd az kect fcoleol aztis tlnvdom hogy Boldokeoben fonha 

awa^l nem fogthak en tyzen ncgy estendeygh laktam otth es Immár 

hat e$tendeyere Jaar hogy itt lakom, cn azt fé" thwdom hogy az Uegcczy-

ekis awa-[i fogtak akkor az vthan nem thwdom en vgy thwdom hogy 

mynd az kawa berczet kiíT Symat, korfoji, korfos veolgyet az hym var

ró oldalt malöhegyct, Saar veolgyet, magos teert Ajthag keowet bagoly 

Wyncze Malma helyet Som hegyet kenchyes hegyet Magas hegyet Gereben 

kcoweth , mynd egy aranth byrthak Egyik fem bántotta az mafikot Ezt 

is vallya Varga Pal ínykor Geoncz meg egetth vala Geoncznek nem vala 

eppeteny való erdeye czeczey Lenarth birtha Geonczeot akkor Czeczey Le-

nartot kerthek az Geonczyek hogy serezzen fat nekyk azkor az Geonczy-

eknek megh serze az cnieót hogy horgionak az Gönchyek eppeteny való fat 

es hogy latak az Nyryek bog}'Nagy kaait tejnek az erdeoben az Geonczyck, 

Peren}'' Gábrielnek pana3ol kották hogy ne engeg3'e maga vgyan ne wolt by-

rodalma Pereny Gábrielnek byrodalma az erdeoben hane hatalmafol, Pcreny 

Gábriel reja kwldeot hatalmafol es el kapthak az Geonczy Péter dejak lowa-

yt , az ellen Czeczey Lenart az Pcreny Gábriel Jo3agabol Jobbagi incnefyt 

az Sokadalöban kaflara hajtottak el weotteo es mail adót Pcther dejaknak, 

Énnekem akkor Ncgy 3;íz hordó faló" wala hafogatott, az Zeer Pathakaban 

fel vytete hatalmafol Pereny Gábriel, es Czeczey Lenarth egy Iowat wewe 

el Pereny Gábriel Jobbagyának f apámnak ada az hordó falért f az Pathaky 

ember ket forynton valtha 03tan megh tcoleonk az lowat, eztis thwdom 

hogy Thelkybanyan lakot egy ember vgyan azon Ideoben es hordó falté vagy 

Sarwffat hoz volt bánjára es vthol erthek az kemeneze Pathakanál az fyzery-

ek es négy lowat el wywck, 3ekerct cll wagdalthak hathalmafol vy3onthagh 
VKCYES R. M. IRATOK. 4 0 
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Czeczey Lenarth az Pereny Gábriel Jogágából nyolcz lowat adót az négy lo-

ertb az Telkybanyay embernek 

XXV Mesaros Myhal 49 e3tendeos Kardos Jofane Jobbagya Svvytan lako

zó az eo hytby 3erj'nt azt vallya bogy en Inafía voltam borwatb Andraíhak 

1' regcczben laktbam de en fonba né hallottam bogy kwleon való hathara 

volth volna Bafkonak esBoldokeonek hanem mynd azBoldokeo wyffalwiTyak 

es az Bafkayak egyaránt elthek az Erdeot Barmokkal 3abad volth az Baskayaknak 

Boldokeo wyffalwygh el menny \vy30ntagh az Boldogkeo wyfíahvfly Morha-

nakys Bafkoyg el menny czyak kaarban ne menth legyen Bwzaban awagy 

reethben, m);kor Awajl fogtakys az regeczyck Boldokeofele fogthak de en 

nem thwdom hogy Boldokeoyek Avva^l fogtak volna es hogy Tyzedet weottek 

voIna};s hanem Regcczben weottek aztys thwdom hogy az heyczeyekys nem me

hetek kyllyeb az 3eoleo Gycpneel ha megh nem beerlettek az my becry volna 

tellyeíTeggel e3emben nem Jwttb ha harron'ncz ket kevbeol Zabé? Awagy ke-

vvefbe teobe? de thwdom hogj beerben elyg az erdeoth az heyczeyek ha meg 

ne berlettek meegchyak ky fem bochyatta horwath András ez erdeore chyak 

meg nem holthag Barmok 3omy\vAvaIys es az wrok \gy 3erzette Ifmct megh 

dolgokot az heyczeyeknek az Geonczy Yaros Beerlefek felcolys vgyan azont 

vallja mynt eo magok az Geonczyek hogy négy Iowon walo 3ckcrtcol, ky 

négy lowon hord fat egy keobeol zabbal tartozik es az ky ket lowon fel 

kevbeollel es az lónak 3ama 3crynt mynd alább alab adnak erdeo bérben 

Ittem feria sexla proxima post Domi/ticam exaudi in possessione Garadna. 

XXVII Mejler Myhal 56 c3tendcos kaífay vrak Jobbagya Garadnan lakozó 

megh efkwtth es h);thy 3erynt azt vallya hogy en Bafkay efpan woltham 

Alagby János vram ideyeben es otth Iaktham Bafkon es az Saar pathaka-

bol be Wyttem az 3ekerefeket bafkora, hogy az ka3alt 3enat fel rakthak es 
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rayta tanaltham, azt fcm tliwdom hogy fel vetet határ volt volna keozteok 

Bafko keozeotth es boldokeo keozeotth aztys vallya hogy az Bafkay barom 

ala menth mynd az malomygh cs annak alolys mynd ell Jartha az bafkay 

barom Boldokeo fele es wyfalw fele azt fem Thwdom hogy fonha Awa-(l 

fogthak volna Boldokeoben 

Ittem in Pussessione Ench sahbalho proximo ante festnm Sacri Penlecosles. 

XXX Tot Adam Enchy Chyorda Pa3tor my eleotteonk megh efkwtth es 

hythy serynth azt vallya hogy cn laktham tyz C3tendeygh otth Bafkon de 

azt cn nem thwdom hogy femmy fel vetet hathar volt volna Baffko keo

zeotth es wyffalw keozeotth aztys vallya hogy az wyffalwiTy barom^'s el 

Jeotth oda BaíTkoygh es az Baffkay baromys ell menth wyffalwygh es fen-

ky nem bantoth, Aztys Thwdom hogy fonha cn Idemben f az vthan fem 

hallottam hogy Avva^l fogtak wolna Boldokeoben hanem egyaranth elthek 

otth az hegyeket es az mezeoth 

Ittem eodem die in Possessione Gjjbarth 

XXXI Thombyk Myklos 34 e3tendeos Panko E-[Hvan 3olgaya my eleot

teonk, megh efkwtth es hythy 3erynth azt vallya En egy nehany C3ten-

deokben eoryztem az regeczy hegyekben az vram Dy3nayt es horwathrol 

Ide Baffko fele Jartham es Baffkon Innét Boldokeo fele az Symaray's Jar-

tham es az kys Syma Thawanys Jartham az Dy3nokkal azon Innetys Jar

tham az Dy3nokkal azon innetj's Jartham de en nekem vram 3erzetth Pe-

chyetct regecz varából, en fohonnat nem felthem fem boldokeobeol fem 

egyibwnnen, hanem bekeffeggel voltham aztys vallya hogy en fonha nem 

hallottam hogy az boldokeoy vrak Awajl fogtak volna otth az hegyeken. 

Ittem feriu seda pxma post festnm Sacri Penlecostes in Opjrido Zykxa 

XXXII Gafo János 28 e3tendeos az Naggos Pereny Georgy Jobbagya 3yk-
40* 
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3on lakozó megh cfkwtth es hythy jerynt azt vallia hogy cn Gafo Albert

nál laktham en bafTkon es co tartót félj gyermekfegemtheol fogwan, de cn 

hogy ott laktham az wyffalufly 3eolcokygh Bafkothol fogwan mynd cll Jar-

tham Dy3not eoryztem Tehén barmoth eoryfltem Jwhotis eoryztem de en

gemet Sonholt ot fem az kawa berczen fem az = kvs Syman boldokeo-

beol nem bántottak hanem sabad = Jártam es eoryztem aztys vallia hogy 

en ionba fel vetet hatharth en nem Thwdom hogy montak volna hogy 

Imedygh Boldokeo wyflalwfly feold volna avagy Arkay awagy Baf kay ha

nem en nekem fenkiwel nem volt bantafom, ha jynten wyflalwygb. men

tem volnays engem fenky nem bantot akkor 

Iltem feria tertia immediate sequenli in Possessionc Zend 

XXXIII Negyefly Borrabas Nemes Ember 50 e3tendeos jcnth Andrafon 

lakozó megh efkwth es hythy Jerynt azt vallia hogy en rcgeczbeol keo-

wettem vala oda horwathra az Dy3iiokoth es wgyan horwathi ember eo-

ryzte az vr eo Nagga Jobbagia es mcntheni kV vele az crdeore es JowaI 

Innét bafkonak ide Boldokeo fele mynd ell Jartham az Pa3torraI mwtogat-

ta az hegyeket hogy mynd régeezhez való es az en morhamnal jabadon Jar-

thak Sonba nem bántottak Boldokeobeol. 

Illem eodem die in Possrssione alsó Figed 

XXXIIll Bor János 68 e3tendeos Nemes Ember alfo fygeden lakozó meg 

efkwtth ef hythy jerynth azt vallya hogy énnekem az kor hat lóra fyzetet az 

Nagy Seredy Cafpar es bafkora 3allank voithunk cotth 3az lowal es harmad-

napygh mynd otth voithunk azkor Bafkoth el foglalok az erdeok feleol pe-

nyglen azt thwdom hogy mynd regecz waraboz byrthak Jóllehet hogy sabad 

volt az Boldogkcowyffalwfíy baromnak BaíTko fele menny mynd Balíkoygh 

wy3onthagh az Bafkynak az Boldokeoy mezeore aztys thwdom hogy vgyan 
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az BoldokeowyfTalwfTy mezeon fyaztattak az Bafkayak aztys vallya hogy en 

fonna fel vetet hatarth en nem thwdok hogy határok volt volna hanem egy 

aranth elthek az mezeot 

Ti cm codem din in Possiüue Czeke/taza. 

XXXV Nobilis Paulus Czekc annor circiter 35 Juratus et c^aminatns fáf-

fiis cil hogy egyebet nem thvvdok hanem egyjer az Bafkay Efpan Nagy be-

ncdek 3ckercmet be vjttc Bafkora erdeoreol en Magochy Cafpar vramot eo 

Naggat megh tanaltliam Érette es eo Nagga adattha megh mynd 3ckcremet lo-

Avamoth az bafkaj Efpannal aztys vallya hogy en nem thwdom ha fogthake 

boldokeoben Awaii awagy nem ? aztys wallya hogy en keowettem az vrthol 

Magochy Cafpartol eo Naggatol az regecz Erdeoth es valahowa az 3anthay 3e-

kerck ell mentek myndenwc ell menthem fenkyteol Boldokeobeol Énnekem 

Bánthatom nem volt 

Item feria quartu immediate scquvti in Vos'sione KorlatiIifalva 

XXXVII 3ylaghy Georgh 55 e3tendeos Alparon lakozó kalTay 3abo Balas 

Jobbagya meg efkwttb es hythy 3erynt azt vallya hogy en fonhaBafko keo-

zeot es Boldokco vy'falw keozeot femmy hatharth nem thwdok, hanem az 

boldokeo wyfalwlTy Barom ha 3vnthen az 3eles fához menth oda horwath fa-

hvhoz Bafkon thwlis nem bántotta fenky, AVÁ;3ontagh az Bafkoy Barom ha 

3ynthen az falw felyben Jeotthis BoldokeovvyíTalw felyreis de fenki nem 

bántotta ha 3ynthe az Pap rethereis de 3abadfagok volt egyik fem bántotta 

az maíykol, aztj?s vallya, hogy aztis thwdom hogy fekethe Imreh az kawa 

berczen az vt kcet felen megh ka3altha es nem bántottak regeezbeolis ha 

cl akarthak volna vinny el vyhettek volna de az mellyk eleb erthe megh 

ka3altlia es nem háborgottak raytha mynd mojlan, aztys thwdom hogy az 

3anthayak az korfos oldalról horthak mynd fat oda 3anthora, de azokat 
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lem bántottak Boldokeobeol hanem 3abad volt azoknakis Enis otth hafo-

gattam 3eoleo karoth Tot Imrehnek engem fem bantot fenky Aztys thwdom 

hogy Sypos Damonkos wyfahvban lakozó otth az Svman ka3al!ot es vgyan 

otth raktha bekazalban, Barmathis otth tartotta azBalTkoyakis azon moldon {így) 

otth tartottak Barmokot egyik fem bántotta mafikot bekefleggel volthak en 

fonha meretth határokat nem thwdom, hanem hogy cgyaranth elthek. Azt}rs 

thwdom hogy chyak keozel az Alpary hathar melleol ell haytak az horwath 

Myhal Dy3najt Bal'kora es leverenek benne az 3eder\r'es wcolgyreol haytottak 

vala Beys, boldokeokeys behaytottak vala az Alpary Dy3nokot akkor megh 

Vjka András lakot Boldokcoben otthis lewerthek bennek mynket mynd kct 

fele Sacczoltattak . . . . XLI Hegyineghy benedek Nemes Ember 67 e3tcndeos 

Czekehazan lakozó megh efkwth es hythy serynth vgyan azont valljra mynt 

ez keozel való felfeo Thano Czeke boldyfar es azt is vallya hogy vagyon I1W3 

e3tendeye hogj egj hirthelen Nagy ho efek es nem mehetteonk fel az fyatalos 

erdeokre hanem az aranyas pathakanak feleol az Syma alól az kawa berczen 

mynd az 3anthayak fmarczynffalwfyak f mynd my Czekehaziak egjarant 

horthwh az fat róla mynket fenki nem bantot az hazamothys mynd az kor-

fofrol hortham es chj ;nalta.. ..XLVII Bonch Myhaly 26 e3tendeos Czeke ^Pal 

Jobbagya Czekehazan lakozó megh efkwtth es hithi 3erynt azt vallia hogy 

az mykor az vrnak vada3nak regeczben mys tartozónk hogy el menyconk va-

da3ny my nekconkys 3abad volth az regeczy crdeoreol fat hordanonk es az 

Symarol hortonk mynket fenky nem bantot boldokeobeol 

Ittem feriu quinta proxima post festum Sacri Peiühes in Possione Heycze 

LJIII Thoth Georgy 58 e3tendeos Heyczen lakozó az Egn'pyfpekfcghez 

walo Jobbagy megh efkwtth es hythi 3erynt azt wallya hogy en Arkan co-

ryztem dy3nokoth es egyenleokeppen el métem Bafkoygh vs az Baffkais ell 
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mcnth B ildokco wyffalwigh egyik fem bántotta az mafjkoth Awa^l en nem 

thwdom hogy boldokeohcoz fogtak wolna.. . .LV Bochy Gergely 48 e3tendeos 

heyczen lakozó ez Egrypyfpekfeghhez való Jobbagy megh Efkwtth es hitbi 

3erynth azt vallva bogy en wy'lmanyban Birov Myklos Dyjnayt eoryztem 

oda arkafele BafTkonak alól ha synthen az boldokeo wyffalwfly kerthmc-

ghe ell menteonkis de fcnki mynket Boldokeobeol nem bantot hanem 3a-

badon tartónk Oro3okys fokán haytottak vala dy3nokot ala, es azokys su

badon Jarthak de az Tyzedeth vgyan rcgeczben atthwk LVI Thaff András 

58 e3tendeos hevezen lakozó az Egrypyfpekfeghez való Jobbagy megh ef-

kwtth cs hitbi serynth azt vallya hogy en korlatthfalwan laktham feo^lcos 

Balafnal es otth eoryztem dysnokot de az A3tagh keoteol fogwan oda be 

mynden hegyekre oda vyffalw feleis valamely fele menteonk mynd bafko-

ygh ell Jarthwk es az Tyzedet regecz waraban Atthwk LVIII Barath 

Gergely GO estendeos az Egrypyfpekfeghez való Jobbagy heyczen lakozó 

megb efkwtth cs hitbi 3crynth azt vallya hogy Seredy Cafpar Idcyeben en 

3anton laktham az bathiammal Leno Benedeknél Ach Myhalnalis laktham 

vgyan otth santhon es es az korfos Symarol hortonk fat oda 3antora myn

ket fonky nem bantot fem 3olt nckeonk femmyt Sonha Boldokeobeol ha

nem 3abadon horthwk es elthwk mynth hogy regeczi Jo3agh 3antho ne-

keonkis 3abad volth hordanonk fat AranyoiTan Jartonk fel es az SVman 

althal kerwitheonk az korfofra f otth vagtonk fat 

Illem in Possessione Vilmán eodem die Ltcolue Possessione Kyss falu alias 

Kyss Vylman 

LX Pap András 56 c3tendeos kyfffahvban lakozó kakony E^lwany Jobba

gya In'thy 3crynt azt wallya hogy my falwyol berlctthvk megh regeezbeol 

egj házas Ember egy keobeol zabot adoth cs hogy Baffkonak alól cs fe-
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leöl az Symanak alól es mynd feleol 3abadon Jartonk es 3abadon hortwk 

az fat az Boldokcoyek myuket nem bántottak. 

1 5 8 5. 
SZ. HÁROMSÁG 22l i . VASÁRNAPJA UTÁN HÉTFŐN ERZSÉBET ELŐTT, CJ RALENDAR10M SZERINT. 

CCLVI. BIZONYÍTMÁNYOK BAY FERENCZ ELLEN DOBÓ FERENCZ BABSI FŐISPÁN 
KÉSZÉRE, MÓNAY GÁSPÁR KIRÁLY EMBERE 'S BELENSIS KRISTÓF JÁSZAI 

CONVENTBELI ELŐTT. 
Eredetije a'jászai convent országos levéltárában DDDD. betűkkel jegyzett csomó 7d. 

száma alatt. Kikereste Fedák Pál főjegyzővel 1835b. Döbrentei Gábor. Mássát vette Zsi
lnek Nep. János. Összeolvasta B. Fischer Norbert. Kiadta hitelesen a' ns convent. 

Anno Domini 1585 feria fecunda proxima pofi dominicam vigefiinam secnndam Tri-
nitatis Attestationes collectae pro mageo Dominó Francisco Dobó de Rus/ka Comitc G'ottus 
Bnrfíen. contra Egregium Fraücum Bay, per me Cafpar Monay hominem Regium et Ve-
nerabilem Yirum Cbristophorum Belensis Testimoniuin Conventus Jaf/.ovien ante Elisabe-
the noui Calendarii. 

Erre Emlékeznek eo kegmek hogy mykor az Bay ferencz Pana33a vtban 

Daroczy Serapbyn vram azt monda bőgj az Patakyak Dobó Jákob vramnak 

pana3olkotbanak, hogj eo nekyk az Bay ferencz vram molna kyth wyon-

nan chynallatoth nagj karokra volna, my'vel hogy Morothwayokra az bal 

lem Jeobet fel, mas az, hogj Retheknekis nagy karara Ie3cn Ez pana3ra 

Dobó Jákob vram ky menth, pathakiak is fokán leuen vele, ky Jcotth hoz-

zaya Bay ferencz vram, ezt az pana3t Dob-o Jakab vram megh be3cllethe ne-

kv erre azt montha Bay ferencz vram ezt az Pathaky vraim chyak bo33wbol 

mondgyak, mert femmi karokra nynehen Ihol Nagod Eleottb fogadó ha mj 

karok ez en Molnom Mya clTyk en magam ell wonyathom, Ezt mykor Da

roczy Serapbyn ez mondaJl ell wegezte volna, vgv monda Bay ferencz vram, 

vgy vagyon hogj en montham azth dehogj karokra nem volth nem akartJiam 

ell wonvathny 

Itteni Arrais emlekezyk eo kegmek, hogy mykor Daroczy Serapbyn vram, 
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Bay ferencz vramoth kérdette volna, mynemwMarhaya \ve3e0tth volna mj;nd 

ell az Malöbol, azt monda hogy sakallofymys ell wejtienek, kerde ha 

woltlic az fele Marhaya azt monda hogy volth, Erre ^pteftala Daroczy vram, 

lm hallya kegtek hogj hatalmafol akarth cjtendeoth theoltheny benne, mon

da aztis Bay Ferencz vram hogj ha az malom el egetes, cs ell hanyafkor 

ot lehetet volna, vágj hyrrc leot volna benne az ell hányas kwleomben 

eíTeoth volna. 

Ó KAI.ENDARIOM SZERINTI NOV. 28D. TESTIS IDEJÉBEN. 

MECYERY IMRE (SOPRON VMEGYEI ALISPÁN) SOPRON VÁROSÁHOZ. 

Siczről Vas vmegye körmendi járásában. 
Eredetijét Sopron városa levéltára mutatja, had. VI et P. Fasc. IV. N/im. 164. Kije

lelte Döbrcntei Gábor Octóber 28d. 1837. Lemásolta Schultz Pál városi levéltárnok, 
Nov. 7d. 1837. 's az eredetivel megegyezőnek bizonyítja. 

Czímxete, kívül. Prudentibus et Circumspcctis dhis Magro civium, Judici et Juratis 
ciuibus Regio ciuiítis Sopronién, etc. donis et Amicis mihi obseruandissiinis. (P. H.) 

Prudcntes ac Circumspecti diíi et Amici mihi obscruaíi Salutem ctSeruitio-

rum meorum Comendationem. Touabba, tuttara adhatom kegyelmeteknek 

hog en Iwannoczy Lnkacf Vramal eöchemcl az pestis előtt walo budosasunk-

ban egywt uagiunk, ielente hog' kegmetek az Kalmár János kozót es Bor-

nemÍ3aJanofne közöt walo töruent ez Jöwo pénteken hattá woln'a kire Vv ne

ki rea kellene mcnn>?, Aztis mongya hog' ugian azon Apya hazánál Kalmár 

János hazánál is hallotta wolna hog' uolnanak pestisben betegek; cs ha egies 

lehetne benne alfele beteges hclre nem menne kere engemet hog' írnek keg-

tiíknek felőle Azért kerem kegteket mint byjjott Vraimat, hog' kegmetek 

azt a' töruent hallastana ualami oly alkalmas Vvdore mikorra ez pestis miat az 

etfgh meg tyijtnliia, inert tiigya azt kegtek hog' nekem is kellene 3ckcket 30I-
TECYES n. M. IHATOK. 4 J 

file:///ve3e0tth


322 1 5 8 7. 

galtatnom, de cn is ugyan az pestis miat nem 3oIgaItathatom, mert nem aka

rom hog* azt mongiak hog' en attam okot azzal valaki halaiara, nemis chelc-

kettem magamtúl hanem az Varmegye akarattyabul kellet lenny hog' meg 

3\vnn}'enek az pestisben az 3ckcknek 3olgaItatafi Tugya azt is kegtők hog' 

nem chak mi Vg'mint Sopron uarmegye 3vvntVvnk meg hanem mind az cge3 

Magyar Or3agban ualahun pestis uagion mindenvvt meg swnt az törvény, ez 

elót oktauakis el multának miatta mikor pestis uolt, Azonképpen dietak es 

egyebfele közönséges fö dolgok, Ezért íem Bornemi'3a nem pana3o!kodhatik 

kegmetekre ha el hallást. Va kegtek sem penig egyebek nem bwntethetik keg-

teket , mert igen melto dolog, hog' ez okért el halla33a kegtek, Valast uarok 

kegtektvvl, valere uras döes quam felicissime exopto, Date Sycz die 28. No-

uembr. Juxta curfum veteris calendary Anno dni 1585. Igen kérem kegte-

ket en Eeretthem halla33a az Innepek vtan walo Időkre my es Taland akkor

ra haza mehetonk az pestis myat es ne kefsercche kegtek az peftis kezyben 

menny kith mas dologban megh oolgalom mas hog' 3an3andekal ne weszelTen 

egy Jámbort is pestis myat el kegtek kcgclmetck attyafya es myndenben 

hy w Barattya Megyery Imre m. k. 

1 3 8 7 . 
JÚNIUS 15DIKKN. 

CCI.VIII. ILLYÉSHÁZY ISTVÁN, NAGYSZOMBATHOZ. 
Marher Benedek nevű jobbágya mellett Bazinből. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kijelelte Döbrentei Gábor 1S3G. Lemásolta Mak-
l»rf Ferencz hites ügyvéd 1837. 

Cz/mxete, kivill. Prudentibus ac Circmiispectis viris nobilibus Judici ac Juratis Ciuibus 
Regié C'ivitatis Tyrnavien. amicis milii bonorandis (L. S.) 

Kö3őnethemeth es Solgalathomoth írom keg: mynth énnekem í]omí]ed 

vraimnak cs Barathimnak. Emlékezhetik keglek róla, bogi ennek az en Bo-
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zini Jobbagiomnak Marlier Benedeknek az az keg: Varafaban cgi attiafia 

roltb, tudni illik Jager Farkas, es annak magua 3akadoth, De myerth hogi 

ez vollh neky közelb való attiafia, marbaia erre 3alloth, az mynth im

már mégis byzonytotta keg: elötb azt, bogi annak az folliöl meg neueleth 

Jager Farkasnak ö volna közelb való attiafia azértb kérem keg: hogy az igaf-

sagb es töruen 3crenth adna kezeben keg: ennek az en Jobbagiomnak az ö 

magna 3akathattiafianak marhaiatb, kitb keg: bafonlo dologbban es nagiob-

bannis megb igiekezek 3oIgaIni. Iilen tarcba megb kegketl'. Dátum in Bozin 

15 Juny 15S7. kelek barattbja Iliesbazj I^lbwan ni. k. 

1 3 8 8. 
MAUTIUS 22DIKÁN. 

NAGY JÁNOS TÚRI FŐBÍRÓ *S ESKTJTT BÍRÁK ÉS POLGÁROK, KASSA 
VÁROSÁHOZ. 

T ú r o n . 
Eredetije Kassa levéltárában. Kijelelte Döbrentei Gábor. Lemásolta Kriegcr János. 

Összeolvasta Gróf Dessewff'y József igazgató 's tiszteleti tag, es Sz.idor Antal praembn. 
strati, akadémiai prof. 1837. Június 5d. 

eonetconknek vtanna jjolgalytunkkat Ajanliwk kegyelmeteknek mynt 

tyjicolondeo vrainknak Tftentevvl cw ÍJent felfegeteol kewanúnk kegyelme

teknek mynd lelky cs tefti Jókat meg adatbni Thowaba kegyelmeteket 

Iliién dologból kelletek meg találnunk, miért hogy ez my warafy fcleonk-

nck telcky georgnek Iliién [Jcoreoncctlcnfcgc cfeot Jolgaia miat, kinek ke-

•Jehcoz fiawal egyetemben telcky Janofsal ^amlaltak volt tcoreok marhat, 

hogy az felfeoldeon fukadalmokban arullia cs cl adgia, Jóllehet mindeneof-

leol fogwan az jjolgaiokra fem biztak wolt az Marhat hane telekj georg égik 

fiat laflot bociatta volt cl az Icgcnncl hogy az fia is légien gonduifelesben az 

]olga mellet, az fia betegeodeot meg hozata magát baza, áznak lítana }olgaiat 
4 1 * 

Kcoíj 
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az ky Eleyben volt az marha [Jámlalwa Savvon vágtak agyon holt meg az le

gyen Ez my warafy feleonk Teleky georg marhaiawal az Jegén halála vtan 

fel o5to3tak oly embereok kiknek femmi keozeok hozzaia nem volt volna, 

Ez my Varoly feleonk ez feollyewl meg newezteteot teleky georg vgy ad-

gia ertefeonkre es tudafúnkra hogy egy keg)relmeteok waras fele vgy cye-

lekeodeot volna hogy Teleky gedrg ftolgaia adoolfagaert az is az marhában 

keleheoz veot volna, kyt mcltan nem cyelekcdheteot volna, mert áznak 

az legének az marhahoz femmykeozy nem volt, ha véghezvihető volna, 

dolgát hogy meg fiolgalta volna teleky g5*Örggeöt az my az ewey volt 

volna, azzal kclleot volna az []olganak meg maradni, moftan azért az mar

hánk az aracrt teleky georgyeőt Igen rtorgalmaztattyak myert hogy az fiá

ért Teleky Janofert kertes Avi:]ontak teleky georggiert mas kefjes, azért ke-

gyelmeteoket kerjewk mynt ty-fleolendeo Vrainkat hogy thy kegyelmeteök 

Ez my varafy feleonknek IgaíTagat, meg erthwcn kegyelmeteök Igaflagaban 

legyeon melette kiért mys kegy^: elmeteoknek hafonlő f]ewkfegeos dologban 

íjolgalh ártunk meg mint tifttelendeó vrainknak, es vgian ígiekeozeonkis 

kegyelmeteokek ftolgalny mint Vrainknak, Az Iftennek bewfegeos aj'an-

deka f]allion kegyelmetekre Adatot Thwrö 22 Marty Anno dni 1588. 

Nagy János Thwrj 

fevv biro, Az teob eskeot bírákkal es Polgárokkal egyetemben. 

1 5 8 8. 
OCTÓ11EII lSŐJÉN. 

TÓTPRÓ.VAY MÁTYÁS, B. ZAY PÉTERHEZ. 
Blatniczáról, Turtíczban. 

Eredetije gr. Zay levéltárban. Mássa't vette Makla'ry Ferencz 1836. 
Czt'msele, kívül. Magnifico dominó Petro Zay de Chemer díio in Vgrocz et dho et 

fautori fuo obfervandifsimo i c . 
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Magnificc domine, ct fautor mini obfervanme Salutem et servitior mcorum 

comen. BalaiTa András Vram ö kegiiíe leweleth, az meleth kéglitek izene-

tyrys, az kegtek Jámbor 3olgayathwl kis Sallay Iftwanthwl megh érthette. 

Azerth en Balaffa Vram thcrekcdeíTeertys, az mybwl thwdok eremcjlh 30I-

galok kegtheknek, Az mynth lehetnek, moft kegteket fok dolgaym myatth 

izenthem 3owal Iftwan Vramthwl kegnek. Az Wr Iften eltheífe kegteketh 

fok Jawaywal. Datü ex poflhe Blathnytza 1. die Octobr. Anno 1588. Magce 

donis Vre Sfor Mathias Tóth pronay f. 

ÁPRILIS 28DIKÉN. 

A' MAGYAR KIR. SZEPESI KAMARA, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ DÉNESHEZ CCLXI. 
UNG YMEGYE ROVÓJÁHOZ. 

Kassáról. 
Eredetije gróf Szláray levéltárban. Kijelelte Döbrentei Gábor 1835. Mássát Tette 

Kriegcr János, 's azt az eredetivel összeolvasta Szidor Antal praemonstrati rendbeli kir. 
Professzor és Ertly János hites ügyvéd 's gróf Sztárayak levéltárnoka, Kassán 1836. Jú
lius 26d. 

Czímzete, kivit/. Egregio dominó Dionisio Pongracz de Nagymihail, Sacr. Caesar. 
Regiaeq. Mtis Dicatori Coniittus Wngh ctc. Dominó et amico nobis obseruand. 

Egregie domine ct amice nobis obseruuri: Salutem et omnem fclicita-

tcm. Vcttwk keg: leuclet, mind az pénzeli egetemben, kyrül kcgnek mi * 

Perccptor vram quietaií: megh külteok, keg tul io uewen we t twk , hogy 

3wkfegeben az Camaranak penzth kuldeott ezvvtan is kulgion keg: ha az 

reftantyakat be 3edy. Azért legén erotthe keg: hogy mentül hamareb ky 

3cdheflé, cs be kuldhefle az Camarara, mert az pénzre nag 3wkfege wa-

gion az Camaranak. Az 3amadaíTra kgd walamikor Jo mindenkor io le3on 

chak hog sokara ne halla33a k : abul femmi fogattkozafla nem Ie3en 

kegnck mert az Camaranak mindenkor alkalmatoflaga wagion az 3am vétel

hez, es mindiart 3amat ve3nek kegtül nem le3en abúl miilatafla kgnek 
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Do : Vrám Egr felf valel- optain: CaflTouie die 28. Április Anno 15 89. 

Sacrme Caefar. Regiaeq. Mttis Camerae Scepuficnfis Praefectus et Con-

filiary Stephanus Meljith m. p. 

Ladislaus Gergei m.p. Georg Hoffman m.p. Sthííus Feöldwary m. p. 

15 9 0. 
1ANUARIUS 121HKKX. 

VERANTIUS FAUSTUS, SOPRON VÁROSÁHOZ. 

Bécsbő l . 
Eredetije Sopron városa levéltárában Lud. XXV. et Z. Fasc. II. Nnm. 115. Kiválasz

totta Döbrentei Gábor Octob. 2Sd. 1S37. Mássát vette 'a az eredetivel megegyezőnek bizo
nyítja, Schultz Pál városi levéltárnok ]\'ov.7d. 1S37. 

Csímzele, kiviil. Prudentib" et Circuinspectis Dominis N. Magro Ciuiuiu, Judici, 
ac Juratis Ciuibus Ciuitatis Sopron Dominis et Amicis obferuaudilfíinis. (P. II.) 

Prudentes et Circnmspecti Donnái, et Amici obferuan1"' Salute et Serui-

tior meor commen pmiíTa. Reóuidenden kegteket akaram crreól megh talál

nom, hogi Saffar Farkas akaruan eó feólscgcnek nemimeó (így) supplicatiot be 

adny, kiben akart keóneorgeny, hogy eó feólsege azt az supplicatiot, mel-

liet kedtek kezéhez küldeót volt ifmegh magahoz kiuanna, MiucI hogi eó 

akarattía ellen eó" feólsegenek adattatotth volna be, az Prókátora által, es 

cgicbet az eó ellene tett Teórwen ellen nem kiuant volna, hanem chak No-

uum Juditiumoth. Az mit penigh az Prókátor, kedtek, cs a/- eó Igaflagok 

ellen Irt volna nem eó akarattíabol teórtent. hanem az Prókátoréból. So

ha azon fem igiekezet, hogi kdtek ellen veteny, fedi mindenbe kedtekrt 

minth feóldes Vraith obfcrualny es tifjtelny akarya. En is azért crtuen rs 

tuduan az kdtek kerefet, hogi eó feólsege mindenfele hamis panafjokot cleó 

ne venne, Eótet az megh neuezet Saffar Farkaft alkolmafsan megh feddet

tem, de egiebet beleóle ky nem vehettem, hanem hogi eó akarattiabol nem 

teórtent volna. Kérem azért kdteket, azen baratfagomert, ezért eó rea ne 
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nehcztellienek hanem Jeóvendeóre ha eó feolsegeteól kdtekhez nouum Judi-

tium érkezik, azon eó feolfege Parancholattia forint mindenkor io móddal 

wegezzenek el; Ezt penigh az eó, kdtek ellen való Supplicatioiat, melliet 

akarati ia ellen az Prókátor be adott wolt , hogi mingiarast kezenkhez 

kúlgie kdtek, Es cfleleól ezen Saflar Farkaft megh ne haborgafsa, Kérem 

keggteket. De cetero Dones Vras foelr Valere defidero. Vienne 12 Jan. A° 90. 

Dönum Vrar Stor et Amicus Faust. Verantius m. p. 

1 3 9 0. 
NOVEMBER 3DIKÉN. 

SZERDAHELYI DERSFFY FERENCZ, RÁRÓ, SOPRON VÁROSÁHOZ*). CCLXIH 
Czinfalváról, a' soproni járásban. 

Eredetije Sopron városa levéltárában Lad. XXV. et Z. Fasc. II. Num. 117. Kijelel
te Döbrentei Gábor Octób. 28d. 1837. Lemásolta Schultz Pál városi levéltárnok. 

Czi'mzete, kivül. Prudentibus ac Circumspectis dnis , Civium Magro, Judici, caete-
risq jurát is Civibus Ciuiftis Regül , Sopronién dnis Amicis et vicinis nobis obseruandiíí. 
( P . H.) 

Prudcntes ac Circumspecti dili Amici et Vicini Nobis honoran Salutem et 

Servity nri Coiiíen. Istentwl kleknek M}fnden jokath Megh Adatny kywa-

nok. Towabba ktektúl ez eleóttys kertem wolth walamy fakath, az en 

Halastóm epwlethyhez, es ktek adoth wolth f3az f3alygh, kj!th kteknek 

Nagywb barathaggal ez Wthan referalny Akarok, de Mywel hogy elegh az 

Halastóhoz nem wolth, kteketh Meghys kérem, hogy Ismegh ktek Adas

son Annyth khywcl hogy s3\vksegem arra Nagy Vagyon, az Halastokhoz, 

ha ktek Myben Megh Talál, Nagywb f3omf3edsaghos barátsággal lenny Is

megh ktekhez akarok. Vala3th ktektwl Warok. Easdem dóin: Vras fel# 

valere eeoptamus. Ec nra Chyndorfl" 3. 9br ÍSÖ'O. 

Viár Circumspect. ac Trudent: dnao Amicus et Vicinus. 
Franciscus Dersffy de Szerdahely m.p. 

*) Ugyan ezen Dersífynek, 1587beli Április Ildikéről van azon magyar levele Sopron 
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városához, mellyre hivatkozik. Az alatt ez áll: Dat ex íira Lakompak, Amicus et rici
nus, Franciscus Deőrsffy, de Szerdahely, liber Baro. 

1 5 9 1. 
Ó KALENDÁKIOM SZEIUNTI F E B M U R . ÖD. 

K A T Ó M IIÜPEJIT SÜRGETŐ. 
CCLxiV. PATHY GERGELY, ZÖTTEL JÁNOSHOZ, SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉ

HEZ. 
HorpácsrdI, Sopron vmegye Rábán kívüli felső járásában. 

Eredetijét Sopron városa levéltára tartá fenn, Lad. XVIII. et S. Fasc. 1. Nion. 26. 
Kijelelte Döbrentei Gábor Octób. 2SD. 1837. Lemásolta Schultz Pál városi levéltárnok Nov. 
2d. 1837. 's bizonyítja összeolvasását. 

Czímzete, kívül. Excellentifsimo Prudenti ac Circumspecto Dominó Joanni Zó'ttel 
Magro Ciuium Ciuitatis Sopronién etc. Döno mi semper obímo. 

Tj3telendeó Nekem byzodalmas uram 3olgalatomat, ayanlom kcginetnek 

Ez el múlt napokban irt vala kegmed énnekem bog az Sopron tartomanbely 

Bodonhely katbonaknak való pénz kegncl volna. s kegmed ir uala arról es 

mel napon bizoniossan hol találnának megb engemetb kyrol en kegnek irtani 

uala es, de nem hozak megb az penzth it uarvan. Azért kegmedet meg is 

Certificalom, bog ez jóiió uasarnap ithon le3ek borpacson, ha kegmed megb 

kúldeneye mert az tób urak io3agaboI, immár be tellcssedetb bog ne latat-

netjek az kegtek io3aga leg hatrab maradnia, miuel bog ennekclóte is ideien 

be attak, kegtól ualo3t es uarok mertb ez után nem találhatnak, ithon. 

Isten tarcza megb kegdet es az uy e3tendöben. Istennek sok io áldomássá 

legén kedel Date ex Horpácz 5 die Február iuxta uetus Calendarj Anno 

1ÉT91 Stor V: D : Gregorius Pathy m.p. 

15 92. 
ÁPRILIS lÜDIKÉN. 

CCLXV. OSTFFY TAMÁS' ÖZVEGYE CSUTOR KATA, SOPRON VÁROSÁHOZ. 
Ostffy Asszonyfalvárói, Vas vmcgyc kcmencsali járásában. 
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Eredetíjét Sopron varosa levéltara mutatja, had. XXV. et Z. Fasc. II. Num. 120. Ki
választotta Döbrentei Gábor 2Sd. 1S37. Mássát vette Krtl Nep. János városi főjegyző. 

Czímxele, kiviil. Prurlentibus ac Circumspeetis viris, dhis, Judici primario Ciuittis 
Soproniens, ac totó Senaluj eiuídem Ciuittis, dnis mihj fuiiia digniftc colendifsimis, 
confidentif.simis. 

Böcföllctes es tyftelendö nraym 50Igalathómnak ayanlafanak wthanna, En

nek eleótteys kwldcotthwk wolth keth 3olgankath Chykor Lukacfoth cs way-

kowytth Gyorgvoth OftíTy Mylvaly wrammall cgyenleo akaratboll walamy 

Rabok wthan, kvk Inncth Oftffy 3330n fahvaroll jalattanak wolth cll, mclly 

Raboknak az cgyk az Pcter enym azth kegetek adga az cn 3olgamnak Fcter 

Kowacfnak kezeben, Mybaly wram wdwarbyrayanak is az Ratzoth mcltoz-

tafTa kegetek kezeben. Mynth 3ynthe azerth hog ennek eleottc ys egyenlő 

akaratboll kwldeotth\vnk wolth wthannok, wg'an moftis azonképpen kegetek-

hez botfattük bog kegetek 3olgaynknak 3awokath megh hywen az my 

3awunkra Avalo rabokath 3olgaink kezeben adga kegetek, kynek kynek az 

ö 3awara waloth. Az wr Iften tartfa meg kegeteket nag' sok e3thendeigh. Ec 

Oftffy A33onfahva 10. Aprií 1592 

Az Nehay wytezleo OftíTy Thamafne Chwtor Kata. 

159 5. 
MARTIUS 3'llUKKN. 

ILLYÉSHÁZY ISTVÁN, NAGYSZOMBATHOZ. CCLxvi. 
Bazinból. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kijelelte Döbrentei Gábor 1837. Lemásolta 
Makláry Fercncz bites ügyvéd 1S37. 

Czimzete, kivül. Prudentibus ac Circumfpectis viris Nobilibus Judici ac JuratisCiuibus 
Regiá' Ciuittis Tyrnavierí'etDiiis vicinis et amicis obferí'mis (P. H.) 

Prudentes ac Circumfpectj viri Nobiles Dnj et amicj obferuanfmj. Emle-

kezhetyk kegtek róla, hogy En az kegtek kerefere Eíjterhas vram által va-

lamy arwak penzet egy E3tendeore InterelTere ad fideles manns attam vala, 
VEGYES R. M. IRATOK. 4 2 



330 1 5 9 3 . 

mcllyet Immár teobjeörys kertem kegtekteol, hogy megh adna kegtek de 

vgyan nem mywcle kegtek mynd ez Ideyghys, melj dolgoth ighen Jo newen 

nem vehetek kegtekteol. Kérem azért kegteket hogy kegtek adgia meg, 

mert magamnak ys 3"vvkfcgcm vagion rea, mert ha kegtek chak fyketfegre ve-

5y, mas vtat kclletyk eleomben vennem, mert nem melto hogy kegtek ha

talmaiul akaratom ellen i harcim az enyineth, nemys varnam kegtekteol. Vá

lást varok kegtekteol. I-jlen tharcha megh kegteket. Dátum ee Bozyn 31. die 

marcy. Anno .93. Dö. vrm vieinu et amicus SttTus Ilicahazj. 
Jegyz. E' levélben harag van, de tartnztatá Illyésházyt aljas kitöréstől annak érzete, hogy: ő 

Ur. Elég vala mondania : melly dolgot igen jó néven nem vehetek kegyelmetektől 's . . nem 
is várnám kegyelmetektől. Ezért nem kezdi e' levelét szívességnek azon szavaival , mellyel felébb az 
l5S7belit: Köszönetemet és szolgálatomat . . . szomszéd uraimnak és barátimnak , hanem hidegen : 
Prudentes . . . . 

15 95. 
JÚNIUS 22DIKÉN, 

MARÓTHI MIHÁLY, SOPRON VÁROSÁHOZ. 
Loson, Sopron vmegye Rábán kívüli felső járásában. 

Eredetijét Sopron városa levéltára tartá fenn, Ltul. VI. et F. Fasc. IV. Nitm. 168. 
Kijegy/.ette Döbrentei Gábor 1837. Oct. 28d. Lemásoltatá Sopron városi tanácsa. Iliteli-
tette Scbultz Pál városi levéltárnok, Nov. l ld . 1837. 

Czímzete, kiviil. Prudentibus ac Circumspectis Ciuibus Judici priinario totiq Scnatui 
Ciuitatis Sopron Uonúnis Amicis vicinisij nobis honorandifsimis ( P . IT. ) 

3olgaIatomat Ajánlom kegteknek mint Bizodalmas Vraimnak (jomjedimnak, 

Iftenteol ti kegteknek minden io egeffeget es io 3erencjeket kiuanok. Toua-

ba czak ez dologbul kelletek megh találnom kegteket Miuel bogi itt ez Lofi 

feoldünkedn az Ikuan akarnék valami hituan Malmot czinaltatni, itt mi keo-

zcöttunk penig az fele gerendelnek ualo fának íemikepen í]erit nem tehetni. 

Hanem kegtekett kérem mint io bizott Vraimat [}om3edimat penzemertt ad-

gion kegtek énnekem ket íjalat az fele geredelnek ualo igienes fat ha mibeol 

kegtek itt az (]om3edfagban engemetis megh talál, enis hafonlo baratfagnal 
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igiekczcm lenni kegteknek. Ezekucl Iftcn tarcza megh io egeflegben keg-

teket. Dátum in Lofi 22 die Junj Anni 1593 

Stor ct Vicinus Michacl Marothi. 

1 3 9 5. 
OCTOItKIt 10D1KKX. 

T Á B O R B A , K E N Y E R E T , K A T O M T K.ÍJL.DETÖ. CCLXVIII. 

KÁLDY PÉTER, SOPRON VÁROSÁHOZ. 

Sárvárról, Vas vmcgyébcn. 
Eredetije Sopron varosa levéltara'ban Lad. VI. et F. Fasc. IV. Nnm. 169. Kijelelte 

Döbrcntei Gábor 1837. Octób. 28d. Lcnia'solta 's az eredetivel megegyezését bizonyítja 
Schullz Pa'l va'rosi levéllíírnok 1837. Noveinb. l ld . 

Czímzele, kiviil. Prudenlibus ct Circumspectis uiris Dominis N. Magro Cinium Judi-
ci caetcrisq iuratis ciuibtis Ciuitatis Sopronién etc. Dnis et Amicis obfeniannx's (P. JJ.) 

3olgalathom aianlafa vthan byzodalmas Vraim cs barátim, ezt akarom 

chhik maftan meg ielentenem kegnek, bog' ma mind Battyany esZriny Vram 

Nadasdy Vrammal egyetemben, waton az Marczal mellet, 3embe lettének 

Kyraly kepewel, es azt wegeztek, bog'holnap mind Sopron, es mind Was-

varmegyeieket megh muftrallianak, es vitten vigyek kenyereket onnet im

már nem t limlom hona fogiak wket venny velwnk egyetemben. Mcgyery 

Vram aztis monda hog' meg mondgiam kegnek, hog' kegtek harom3azra teol-

chieo az gyalogakat, mert Zereny Vram paranchiolta cs fenegett is kgteket 

hog' ha kegtek meg nem tcllieícty byzony megh bwntety kegteket. Az teob 

Vrak ioíagabol bog' el marattak aztis igen bánnia es azokatis azt monta bog' 

bwntetes nekwl nem hadgia. Wcfprimet bog' meg vette az theoreok azt iol 

tudgia kegtek. Palotát meg 3allotta az elmúlt 3ombaton verradora cs igen 

Lwtety. Papara az ky* gyalogot vittek maftis ot vannak es ky fem bochiatt-

ják wket. Az Wafwarmcgycicketis ket 3azat kwttek ma be Papara. Az it 

valókba betegek is vannak, es megvery Vram, nem hadgia haza bochiatanj 
42* 
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mert azt mondgia hog ezekhez kepeft fokán fognának beteggé tenni mago

kat. Iften eltefle kegtekct. Dátum Saarwar 10. Octobr. 1593. 

Stor et Amicus Petrus Kaldy m. p. 

15 94. 
JW1 Allll s l l n i K K N . 

CCLXlx. TOMPA LÁSZLÓ, UDVARNOK, 'S VINODOLY MIHÁL, RÁKOSI TISZTTARTÓ, 
SOPRON POLGÁRMESTERÉHEZ ÉS RIRÁJÁHOZ. 

Rákosról, Sopron vmegye soproni járásában. 
Eredetijét Sopron varosa levéltara mutatja, Lad. VI. et F. Fasc. IV. Num. 170. Ki

jelelte Döbrentei Gábor 28d. 1837. Lemásolta Schultz Pál városi levéltárnok. 
Czt'mzete, kívül. Circumfpectis ac Egregys Dominis, Diío Magra Civium, nec nö Ju-

dici Civittis Regyae Somproniensis dilis nobis obfcrvandilFunis. 

3olgalathunkath A):anliuk kegelmeteknek minth minekwnk bizodalmas 

Vra) ;nknak, azVr Istentől keuanunk kegelteknek ez vy estendőben minden 

testi es lolkj ioknak megb adasat: kegelmeteket erről akarank megh talál

nunk nagy biztunkban, hogy kegelmetek engedneiekj az Nyulhalokat egy 

auuagy 2. napra, mindthogy Vrííak v Nagyságának uendegy lednek, vadne-

köl igen 3ewkösök uagyunk, kegelmeteknek uifont éppen megh külgiuk 

minden fogyatkozás neköl, Ismetth ha mith parancsol kegelmetek mine-

könk nagy örömesth íjolgalunk kegelmeteknek , minth bizodalmas Yraynk-

nak, kettul io ualafth uarunk, minth bizodalmas Vraynktol Iften elteífe 

kegelmeteketh. Dátum in Rakofh 11. Januarv Annj 1594. 

Stores LadislausThompha Magr Curie Michael Vinodoly provisor in Rakofh. 
Postscripta Vram v Nagysága Jöuetelj felöl egyebet nem írhatunk kegelmeteknek, 

hanem ma eftuere uariuk, minket elöl küldet. 

1 5 9 5. 
SEPTEMBErt (ilHKÁN. 

CCLXX. KÁLDY PÉTER, NAGY TAMÁSHOZ, SOPRON VÁROSA POLGÁRMESTERÉHEZ. 
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Győrvárról. 
Eredetije Sopron városa levéltárában Lad. VI. et F. Fusc. IV. Ntm. 176. Kijelel

te Dóbrentei Gábor Octóber 28d. 1837. Lemásolta Sehultz Pál városi levéltárnok 
Octób. 30d. 1837. 

Cz/'mzete, kiviil. Prudent' ac Circonspecto Dominó Tbomae Nagy Ciuiüisllegiae So
pronién. C'iuium Magro etc. Dno et Compri mco obs'»° (P. H.) 

3olgaIathomath irom keg: mjnd bizoth Vramnak komámnak, kcwanok 

Istentói keg: sok io 3erencscketh, io egessegben megh adatny. Kegnek in-

neth femy oly hyrth ne irhatok, tegnap clóth Jcówenk megh Chaktornya-

rol, Zryny Vramtol, Azth parancsola eo N: hog' addigh megh ith legeónk 

meridigh eö N: nem yr ide mjhez tarchivik magonkath, Azerth im a' szc-

kereth a' kj welem vvolth haza bochattam, ha Isten engedj, en magamjs 

ez Napokban haza megiek, a' kjsleankamath megh akarnám kereszteltett-

ne, Az Vrajemakjs hawok ky teólth, az penzth k. 3ereztesse eőíTe az Vraj-

nak, ha en haza megiek akkorra légien ke3en, En fein késsem othon, s. 

ugian akkor en welem eggiwtt kettek el küldhcrj. Ide ma jallottonk Geór-

warra, s. im ith hallok hog' E3tergomoth Isten kézben atta, thudom hog' 

k : Eleób megh halottá, Nincsen innét li femy oly hvrónk kjth k : kellene 

írnom, Hanem Zryny Vram möda, hog S3igethnel wagiö walamy kewcs 

giwlth Thó'rők, de nem tudhatnj my sandekok, Ha E3tergö fele akartak 

menj, awég walamj Rablást akar Pbalnj. Iften tarcfa k: io egessegben. 

Ex Geórvár, 6. 7íiibr 1595. 

Stór et Compr Petrus Kaldy m. p. 

15 96. 
SEPTEMUKIl 30D1KÁN. 

F Ü S T Ö N K É N T F E L T Á M A D Á S R A INSURRECTIO-RA CCLXXI. 
S Z Ó L Í T Ó . 

SZALAY GÁBOR, SOPRON VMF.GYEI ALISPÁN, SOPRON VÁROSÁHOZ. 
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PinnyérdI, Sopron vmegyc Rábán kiviíli fclsd járásában. 
Eredetijet Sopron városa levéltára tartotta fenn. had. VII. et G. Fusc. IV. Nitm. 

164. Kijelelte Döbrenfei Gábor Octóber 2Sd. 1837. Lemásolta Schullz Pál városi levél
tárnok, Octób. 31d. 1837. 

Czt'mzete, kivill. Generosis et Circumspectis Dontinis Magro Ciuium , Judici totiq Se-
natujRegiae Ciuitatis Sopronién etc. dilis etAmicis obferűan. 

3olgalathomatlh ayanlom kegtnek myntt Bizodalmas wraymnak baratym-

nak, Ezt akarain kegteknek tudására adnom, tcgnapp egy levelet, ez evei 

masykat hofztanak, kykben azt Iiva Zrcnj wram bőgj ez ellnmltb csötórtó-

kón 3alIotta mcgb az Tliörök nagfa baddal Babolchat onejd kanyfara Igyeke-

zyk azért w Naga azt kyuannja bőgj fwftónkent fedi tamadgyunk, Annak-

okaert kgteket ty^tunk 3ercnt Intliywk hogj kegtek myndjaraft fwftdnkent 

Eyell Nappal Bérbe fyessen gyvvlny az tóbbycs azWarmegycnck oda gywle-

kezyk, hazánknak Hlyen wtolso \ve3edelme keverőt bennwnket erre, Isten 

tartsa meg kegtcket. Datii in Pynnje 30. Septemb. 98. 

Kegtek 3oIgaI Salai'" Gábor Sopron Varmegjej vice Ispán. 

Az Kul'tiaknak esBalbersdorffyaknak kegtek adgja tudására az en 3ol-

galathomatt. 

1 3 8 5 és 1 3 9 9 közötti. 
FEBRUARIUS 3l ) . Ó SZERINT. 

CCLXXll. BUDAI BÍRÁK: SZŐCS MIHÁLY FŐBÍRÓ, ÉS GÁSPÁR DEÁK, A' TÖBB ESKŰT-
T E K K E L , ÍRNAK NAGZSZOMBATBA, ÜTVES IMRÉNEK. 

B u d á n . 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Kijelelte Döbrcntci Gábor 1836. Lemásolta 

Makláry Ferenc/, hites ügyvéd 1S37. Februári nsb. 
Czimzete, kivid. Az mi lilztólcles , BőchwIetoS urunknak Barátunknak: Xagj Szom

batban lakozó eőtvös Imrének adafsek ez levél kezeben (P. H.) 

Kcöíjönetwnket cs mindón tiíjtófíegcüs jo dolgokban jjolgalatimkat 

aianlíuk kogldnek, mint nekwnk Ismeretlen Urunknak barátunknak, ez uv 

erttenddben nagj bodogul: Touabba tiíjtolctcös Bócbwlettís urunk barátunk; 

file:///ve3edelme
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megh crtcttwk az kcgld böchwlctcös leveléből, mtillect az Sidok hoztanak 

vala miclőnkben, az megh holt huftar János adoífaga felől, mit kevanna 

kőgld az Sidoktol, az kiknek Budán FJnrtar János adós; hogj az Sidok mi 

elöttwnk megh esküdnének igazan az c<> bitók ftórint: Azcrt mi az kogld 

kevanfaga íjörint mönncl iohban tudtuk, ugj cheleko'dtwnk velők: mert az 

adoífagh kcrefö Sidokat: az eő Sinadgjokban hidtuk: cs az papiaik kó3zwl-

is három fó~ papot: cs azok az mi [JÓmwnk lattara ugj efkwttóttek megh, 

hogj az cskwuöknek kezüket megh mofattak, az egj hazokban, es az moi-

ses kóniuet ki nitottak az papok, cs az kezüket az tiz Parancsolatra tcted-

tek velők, és ugj eskwttcnek, hogj valamint az Ilujjar János adós levele 

tartja, aual mind éppen adós Iluíjar János: cs ebben cgj pénzt is nem adót 

megh: sem usorat nem adót sem penigh Zálogot, — azért tij]tőlcndő io aka

ró Urunk barátunk, mink ebben hivvcl el Jartwnk: cs ennek Bizonfaga-

ra adtuk varafunk pöc^etivcl erő fi tetőt levelünket: Iftcn aldafa legiőn 

kőgldőn ez uj cátedőben. Költ Budán: feb: 3 : napia: ő rtorint: Mi Budaj 

Birak Sziíc^ mihalj maijanj fő Bijro cs Gafpar Deák az tob cfkwttekkel 

egictomben. 

harö Sidő harö adós lcuclre cfkcwt megh: mól térti) f. 673 dj. es lfmet 

6 vegh baller pojlora, az mint az co adós levelők meg mutattia. — 
Jegyz. E' levél könnyen egybefiiggésscl lehet azzal, incllyet Veyz budai pasa 1579b. 

irt Forgách István római császár főkapitányához, az iránt, hogy Eötwes István 's Eötvvcs 
Jakab már 5 év óla húzzák azon 300 fl. lefizetését, mellyel egy budai fjymha zsidó papnak 
adósak. Veyz c' levele a' nemzeti múzeumban ál l , az Ittebei Kis Antal ajándékozatai kö
zölt, h. M.VGYAHÁZATOK 's JEGYZETEK. 

Magyar akadémiai határozat, hogy csupán, elékerülő e r e d e t i e k r ő l adassanak ki 
e'gyűjteményben hűséges másolatok. Azért kapcsolom ide tehát csak mellesleg, az Iső Lajos 
idejebeli, vagy királybírói vagy rendőri esküt , Hunyadi János kormányzói esküjét, úgy, 
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Albert Sz. Benedekes tihanyi apát levélkéjét, mert étidig elé, ínég mind nem tudjuk, hova 
hiítt-el ezek eredetije, lm itt van: 

A' VEGYES IRATOK P ° lapjához: 

1542-1582. 
l'» LAJOS IDEJEBELI, KIRÁLYBÍRÓI v. RENDŐRI ESKÜ, KERESZTRE. 

L. Magyarország törvénykönyve Corptis jnris l.r)84l)eli kiadása , akkor e' czímmel: 
üecreta , Constitutiones et articuli regain inclyti Reg ni Vngariae. Ab anno 1035 ad annum 
1583 publicU Comiiijs edita. Tirnaviae, M. I). LX.W.IUI. recens impressa (Mossóczi Za
kariás nyitrai püspök által). 

I»ű Lajos 1351be!i dccretuma után, ti8—60 lap, Mossóczi ezen előre bocsátott jegyze
tével: Forma ivratnenti tempore hvivs Ludovici Kegis facti et praestiti in lingva vngaiica. 

ISTEN téged vgy fegellyen, Szűz Maria melleted te veg napodon fzent fiá-

nac előtte vgy tamadgyon. ISTENNEC mind fzenti , te erted vgy imadgya-

nac , ISTEN tefte te vég napodon meltan neked vgy meltoztatafséc, fzornyű 

halállal vgy ne veí'z e l , föld tetemedet vgy fogadgya ha lua , harmad napon 

vgy ki ne veífe, ISTEN fzeniet te vég napodon vgy lathafsad, öríic pokolban 

vgy ne temetefsel, es magul magod vgy ne fzakadgyon, hogy Vrunknac La-

ios kiralnac es fzent Koronaianac való hiufeg tartafodra, minden oruot , tol-

uai t , gyilkoft , kaczert , ember etetőket, budfoket, baiofokat, ház égetőket, 

fzentegyhaz tőröket, fél hiten valót, es ki Orfzag vefzedelinére, poganoknac 

segetfeggel, auagy tanachal vol t , ál leucl köl tőket , al pechet l ikazlokat , 

es kic ezekcel é lnenec , es mindeneket azokat , kic vrunc Laioski ra lnac es 

Orfzaganac, es fzent Koronaianac ellene es vefzedelmérc tőrekedőc volna-

nac , igazan meg mondod , meg neuezed , es ki adod es meg nem tagadod: 

es irigyfégben anagy gyűIo°Ifégben, fenkít el nem vefztefz, es igazat nem ha-

mifsitafz, es hamifsat nem igazitafz. Ezeket meg nem hagyod fem keduért , 

fem adomanér t , fem gyiílólfégért, fem félelemért , fem baratfagért, feinmi-

ertis. Es a m i befzed kőzőttetec lenne, ezt t i tkon tar tod, es oknelkúl fen-

kinec meg nem ielented, meg fem mondod. ISTEN téged vgy fegéchen, es ez 

fzent kerefzt. 
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Több kérdés vár itt feleletet. H lyének : Való-e ezen eskü ? Minő rendüeké vol t? Mos-
sócz i , változtatott-e szava in , írásmódján? Vigyáztak-e a' későbbi kiadók legalább Mossó-
czi helyesírására ? Mit mondogatának erről némelly í r ó i n k ? Megvolt-e magyarul is azon 
többféle e s k ü , nielly törvénykönyvünkben most csak latinul díszeleg? Miér t vesztek el a' 
magyar szabványok? Nem sorban veszem ezeket, hanem észrevételeim közben közben fog
nak reájok e s n i , törvényeink némelly kiadásainak megemlítésénél . 

Nemakado t t elé I . Mátyás 1486beli VId ik , vagy nagyobb, azaz : jobb rendet alakítot t 
országos d e c r e t u i n á n k í v ü l , régibbnek nyomtatása , |mellyet m a g y a r eskünek is t a 1 á n 
hozzá csatlásáért é rdekke l nézhetnénk. 'S Iső Mátyás említet t v é g z c m e n y e csak ma
gára jelenvén m e g , eddigi tud tunkra két vagy három? helyen ' ) , (Lipsziában 1488b.) 
mellette keresése az Iső Lajos idejebeli eskünek észbe sem j u t h a t , de azok sincsenek, sem 
latinul sem magyarul oda téve 2 ) , mellyek elmondását a' 14. 15. 41 . 6 0 , 73d. czikk paran
csold. Alinőt ez utolsó kivánt, latinul áll a' „Corpits J//rz's"-han u tána , 's némelly szóváltoz
tatással csak az, mcllyet a 'Sigmondi , országos VId. d e c r e t ú r a ' I ső czikke, 1435ből rendelt 
Hasonértelemben volt ezen e skü : nádo r , ország v. királyi udvarb í ró , t á rnok , cance l l á r , 
itélőinester, bírák, erdélyi vajda, bánok, minden fő 's al ispán, szolgabíró számára. A ' 14d. 
czikk ezt mondja: actor suo et coniuratorum suorum i u r a me n t i s actionem fulciet. A ' 15d. 
így szo l : Sí rous, inquisitionem acceptare recusabit, extunc actor, pro maiori veriíicatione actionis 
suae, iuxta ltegni consuetudinem, . . . ad caput illius aduersariis i u r a r e habebit. A' 41 d. ped ig : 
quod decimatorcs i u r a m é n t i s decimantium contcntari debeant, miként Siginond idejében ren
deltetett . A' COdik : quod Regia Majestas . . . debeat iii quolibet comitatu, aliquem . . . . in co-
iiiitem parocliialem praeficere, et ille teneatur . . . . notabilcm virum aliquem pro vice-comite vei vi-
e-comitibus eligere, qui o nincs iuxta subscriptam i u r á m e n t i formám i u r a m e n t u m , comes 
coram Uegia Majestate, vice-comites verő in ipso comitatu, praestare teneantur. Legegészségesebb 
ok hitetheti el hát, ezen elészámlált a lkahuu cseknek magyarul hasonlóan ugy megvol l tá t , 
miként a' régibb időbeliek is magyarul valának ; m e r t , 1. A' fennemlítet t t i sz tv i se lő , fel
pe re s , e skü tá r s , fő 's alispán még most nem mindenik tudott l a t i n u l , (midőn 1527. Bálori 
István nádor is e' miatt köszönté magyarul Iső Fe rd inándo t , ) a' t izedadó épen n e m : vár . 
megyetagok, k ik előtt az alispán eskünni tartozott megint nem mind, 2. P é l d á k , (Hunya
di Jánosétól megválva is) fennvolt magyar esküszabványokhoz, e* kötet lí)d. lapján, az or
szágos t i zedszedőké , 1527; hódolateskü 1 Ferdinánd pár t já ra , 1527; így a' 13G—138 la
pokon a' kassai esküszabványok, 1557; a' 17ld iken Nagymihályi Sándoré 1561 ; továbbá 
280d. lapunkon Farkas Ferenczé 's eskütársaié 1575. Nyi t ra vmegye főispána esküjét 1588-

1 ) Hogy, több könyváros igyekezett kereskedői szemmel ezek kiadásán, 's épen úgy tán a' régeb
bekén is , mutatja az egyik eleibe tett előszó kezdete. L. ide 's általában e' kiadásokhoz tar
tozóan az eddigi bizonyost és véleményt: Martin. Kovachich Suppl. ad vesttig. Comilior. Budae 1S00. 
Tom. II. p. 254—258. 309—310. — Josephi Kovachich Notitiae praelim. ad syllogen decretorum 
comitial. Pestini 1820. p. 11. Horvát Istv. Iső Mátyás 148ödiki törvényének három régi nyomtat
ványairól Tud. Gyűjt. 1833. II. köt. 25—30. /. Az értekező itt világítást ád a' lipsziai nyomta
tásról, de véleménye az Ingolstadban volt, most hihetően Münchenben találtató (mit nem említ) 
példánynak a' nemzeti múzeumban Pesten lévővel nem egysége felől, mintha még bővebb össze
hasonlítást várna. 

2) Hanemha tán a' lipsziai mutatá, mert a* mit ebből szerencse és vizsgaság kézbe nyújtott, ctoidit. 
VKGYKS R. M. IRATOK. 4 3 
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ból , mellyet e' megye j egyzőkönyvéből Hanák János piarista 1830b. Áprilisi), külile meg 
akadémiánkhoz Híd. köte tünk fogja mutatni . Pótollmtlan veszteség, nem láthatnunk füg-
geléktíl c' Yld . decre tumnál , az általa idézett esküket magyarul . Holott épen ennek má
tyási éltető erejű szelleme, hozta volna magáva l , hogy a' lélekben já ró eseket is változat
lanul tartsa fenn mostantól fogva n y o m t a t o t t b e t ű 's ne hányódjanak szélit csak el* 
ázható í róhártya da rabkán , e lmál landó szelet papiroson, mellyről a' „ rákos i szigorú es
k ü t , s t r i c tu m j u r a m e n t u m d e R á k o s , az 149Sbcli 2d. csikkben kijcgyzett 2 prae-
latus, 2 zászlós, 10 nemes közül nyi lván magyarul kel lé felolvasni azon királyitáblai bitók 
e lő t t , k ik az 1500beli 11 d. czikk szerint latinul nem is ér te t tek. Non intelligentibus autem 
(literas adjudicator ias , az i télőmester ál tal lat inul feltetteket) vulgari sermone interpretari 
debeant. Sőt ebből az is k inyi lványl ik , hogy a' tanácskozás még l íd . Ulászló idejében úgy 
folyt magyarul miként az előtte volt százévekban épen az itt említett okból, hanem az ité
lőmester azon szokással tette fel lat inul az i t é t , mellyel, magyar vitatkozásból származott 
országgyűlési törvényeket hajdan a' főpap - cancellar csak deákul. 

1502-ig Geréb Lászlón Erdé ly püspökén a' nemzet k e r e s e t e , miért nem gondoskodott 
az addigi magyar eskük' sajtó által fenntar tásáról , ha 1473b. n' „ C h r o n i c o n b u d e n -
s e " - nek Hesszel kinyomatásához esze vo l t 1 ) . 1521-ig a' hisztéria még inkább megtámadja 
Bakács T a m á s t , a' végre prímást és kardinal t . Neki püspök-cancel lar korában lett volna 
tiszte nemzete eleibe tenni rendszeritctt gyűj teményt , sőt az adott pé ldát , nyomtatványok 
által is követnie , magyar eskük b e s o r o z á s á v a l . Ország sürgetésére irja le mint főean-
cellar az 1504bcli 31dik cz ikke t : quod Regia Majestas omnia decreta sua et statuta in diversas 
partes liartcnus posita, in unam formám j a m rcdigi fariat, hallja ugyan ezen szavak' unszolással 
ismétlését 1507beli 20d. cz ikkben ; tudtával kél 1514b. ezen G3d. cz ikk; Quod universa decreta 
j a m rectificentur et in unum comportentur 's Bakácsot e' háromszori keserű j a m 
sem tudja t e t t r e , nemzete későbbi háláját érdemlőre addig magasi 'tni, hogy ne csak az 
1400—1514-beli törvényeket rendbe i t a s s a , hanem szent Istvántól eddig , kéziratokból 
mindent ki is adasson. Szeme szive, egyeben. Törvényeink hiteles kiadása körül torpadás !! 
Országgyűlési Rendeken nincsen szégyen, a' hatvani, 1525beli 32d. czikk megint parancsolá : 
Quod omnia decreta regni, per domino.s consiliaiios regios et assessores juratos sedis judiciariae r c i a e 
magistrosque protonotarios intra venturam generáléin diactam in unum corpus decreti redigantur 'stb. 
igy a' 38d. czikk 2). Vi lág iakat is méltó vád csap már i t t , de egyházi főket még is azért 
súlyosabban, mert akkor , tudomány képviselése az ő soruk volt. Lám Iső Mátyás VId. vég
zetének a' nemzeti múzeumban lévő egyik pé ldánya , Mohorai Wydfy Ambrus nógrádi al
i spán ' , tehát világi ur ' eszközlésével ment sajtó alá még a' nagy kirá ly életében. 

1 ) Sokat szól Nyirkaitól Tamás 1476. a* jiiramenliim-okról, azonban latinul is csak egyet teve ki; 
niflly , tanúé lévén , szükségképen magyarul is megvolt. Tamás deákból ki kirohant szokottabb 
magyar nyelve, midőn ezeketveté közben : Bútort Ittheánnak . . . ez mend olyan am, . . Jnter-
stitium vulgo Zagytha , de ó úgy gyönyörködött deák czifra kifejezésben mint egy mai rhetor 
deák, mert felülesipegeté: Procuratoria valdt bona , . . fatsio valde pulcra et lubtilit . . clau-
sula pulchra , 's a' magyar esküt, mint általa közönségesnek nézettet, elhagyá. L. Kocae/iich, For
muláé solennes , p. 214, 219, 250, 273, 304, 348, 3SŰ. 

2) L. Kovachich, Suppl. ad Vestigia Comitior. Tam. III. p. 42 , 48. E' ke't czikket belé sem sza
kaszták a' „Törvénykönyvbe" de oda csipék a' 4diknek végét. 



: Í39 

Általmegy az ország számos varmegyéje') a' habsburgi ház alá, hasonlót kivan az 
1527bcli 3d. czikk, csínnyán egyez meg 21 év multával az 1548beli 21d. abban, hogy 
lső Ferdinánd néhány törvénytudót nevezzen, kik az ország'jogait meglássák 's végzetü
ket a' leendő országgyűlés eleibe tegyék. Helyeselli az 1550. 10. ö Felsége előterjesztését 
a' decretutH rrformutioy.\vn\, de honi szerkezést sürget a' l ld . czikk, mi szerint, minden 
megyéből egy, törvénybenjártas főnemes hivassék meg, 's ha ezek, és a' főpapok, zász
lósak, rendcsbirák, itélőmesterek elvégezték javító bővítő munkájukat, ezt országgyűlés 
vizsgálja meg, fogadja el ; a' király pedig megerősítetten pecsété alatt küldje szélit min
den megyének, szünetlen megtartás végeit. 1552ben készen lön a' munka• Quadripartitum 
czímmel, mert azon rokon tárgyak, mellyek Verbőczi Tripurlitttmában elszórvák , a/.ótai 
czikkekben meg, épen külön külön állának, oktani (logicai) renddel egymás mellé Boroztat
ván, négy részre fejlénck. Nem mehet azonban az 1553beli országgyűlés rajta végig egyéb 
gondja miatt , hanem a' 15d. czikk, Posonba, vármegyékből, Érdélből, Slavoniából, káp
talanokból, városokból küldendőket rendel, ezek a' reformatio ant korai1 \Jelenlétében, a' 
rendcsbirák 's itélőmestereik és helyetteseikkel együtt mindent hányjanak meg; a' hely
ben hagyottat a' király i s , vizsgálata után fogadja el; de mind ez még, a' következő or
szággyűlés eleibe adassék, az ottani megegyezést erősítse meg, és nyilványítsa majd a' 
Felség, lső Ferdinánd, német tanácsosai kihallgatása után, három változtatást kívánt. 
1. Király nem idézhető 's el nem Ítélheti senki. 2. Királyfink ne választással hanem 
öröklési joggal kapják a' m. koronát. 3. Kapitányok 's hadaik megbüntetése, ha kicsa
pongnak , egyedül a' királyé. Feleié erre Bécsben beadott írásban Újlaki Ferencz királyi 
helytartó, győri; Gregoriantz Pál zágrábi püspök, Mérey Mihály kir. személynök 2) mint 
a' Quadripartitnm készítőinek három elsőbbje, Mérey pedig mint szerkesztő, tulajdonké-
peni l e l k e , az egész választottság nevében: a' munkába csak az vétethetett, mi az ország
nak törvénye 's hajdani nyilt szokása, változtatást csupán országgyűlés tehet Felséggel 
együtt3). Az 1554, 1555, 1556, 1557, 1559beli czikkek már hallgatának. I563beli 30d. 
megint küldendőkről szól Oláh Miklós helytartóhoz 1564ben, de újra kiköt i , hogy a" 
(liindriprir/ilnmx-a. teendő észrevételeket majdani országgyűlés ismét meghányhassa. S' mi
ért marada el most ezennen a' királyi és országos kiadás ,'szabad keblű okos ember, látja. 

A' Quadripartitum kéziratába ugyan semmi magyar eskü nem vétetett, mert a' IVd. 
rész LIXd. czíme, még a' határjáráskori borzasztót is latinul tette k i , noha kétségenkül 
m agyarul mondaták el azt, falusi földész tanúkkal, \s így szabványnak ahhoz lenni kel
lett. Hanem országgyűlési végső átnézetésekor eredhetett volna indítvány a' végett, minek
utána a' magyar nyelv mellett már ott hangos beszédek zengenek az 1550beli 5d. czikk 
szerint, melly 1. Ferdinándot, Miksa hg fiának Magyarhonba küldésére kére, hogy itt ma
gyarul megtanuljon. Vagy a' törvénynek már nyomtatásban forgása, követést ébreszthető 
másban, sajtó alá bocsátani az elmaradt, de oda tartozó magyar esküket i s , így pe<lií> 

1) 1548b. a' lOd. czikk, 35-töt számlál elé. 2) 15G3b. nádori helytartóul kiváná lső Ferdinánd 's 
a'Kendek örömest erősítek meg L. 1550. 43d. 15ü3beli 60, f>5d. ; 1507. 26d. czikk. lstváníl'y ,,an-
lif/uae jiroltilalis rt>"-nek mondja XXÍVdik könyvében; Forgáchnál: rir prisci moris virtit/in-
que , et alio principe et alio ttmpore dignns , p. '153. 3) L. Szegcdi jegyzete szerint: Qnailri-
partitum opus juris consvetudinarii It. Hong- (kiadta Izdenczi ) Zagrabiae 1798. Obttreanáum , 
a' 488d. lap után. 

43 * 
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azoknak egyedül szelcthártyán papiroson nézése mind g s/.okoUabb lön. És uj idő terüli, 
hogy a' hajdani hártya kéziratok némellyike meg inkább elhányódjék, uj másolatokba 
több hiány csússzon. Leginkább ezen korban gyérülhetének meg tisztségek esküinek ma
gyar példányai, törvény körül deákul tudóbb lön a' világ, csak e' nyelvűt ránták elé hi-
teltetésre: közemberekéit pedig úgy mondák el csak fejekből tlőttek a' szolgabirák, mi
ként ma. 

E' közben a' János király pártjáról Izabella özvegyéében is 1541—1559. megmaradt-
tűk' szelleme 1555b. épen magyarul téteti fel eredetileg, a' Székely nemzet törvényeit Do
bó István 's Kendi Ferencz Iső Ferdinánd kineve/.tte vajdák által megerősítve; 1556b. pe
dig Erdélynek országgyűlési törvényei kezdetnek magyarul iratni, befolyásával az öngondol-
kodást anyanyelven fejtett és ahhoz inkább szoktatott vallási reformatiónak. 

János király' fiát, az unitáriussá lett János Zsigmondot is 1559—1571.királynak néz
ni törekedettek' részén meg 1565b. Weres Bálás (1. alább) „minden kyraly decretomabol 
tewnvenhez walo Ieles dolgoth reuyden ky fzedegetetth" magyarul, 's Verbőczi három 
részű könyve magyar fordításának tévé eleibe, mi szerint, egy a' nemzet nyelvével már 
kormányi 's törvényi ügyekben élő világ által kivánt „magyar sunimázat" IC íven, elébb 
jőve ki mintsem a' latin eredetiek. Veres Balásnál a' Sigmond idejebeli eskü, magyarul 
így van: 

II Y T N E K M O G Y A, 
EN . N . (newezd megh az neweth,) efkezem az' elew ISTENRE Tellyes 

ZENTIIHAROMSAGHRA, egy b5'zony ISTENSYGRE, az en Igaz hytemre, hogy min
deneknek, en elewtté" perlewknek, es mynden dologhban, ky az en tiztem-
liez il lyk, mynden fzemelnek, twdnya illyk gazdaghnak, ecs fzegvnnek 
vvalogatafnelkewl kerelmeth, Iutalmath, felclmcth, keduezySl, zereteteth, 
keduefkedyfth, gyewlewfygeth hathra wethuen, A mykepen ISTEN fzc-
rynth, ees az ew Igafsaga zerynth, meg cfmerendem hogh kely chyeleked-
nem , az en tehethfegem zerynth, mynden dologhban igaz ityletcth igaísa-
goth executiotJi, az az igaz tételih tefzek , Igh fegylyen engem az zenth 
HAROMSAGH CS egy byzony ISTEN , SIGMOND Kyraly nagyobyk Decretoma-
nak iuizon egyedyk rezeben. 

A' „Corpui Juris"-haa ez , Decr. VI. sive Május, amii 1435, artic. 1. á l l , *s így Ve
res Bálás keze között másképen czikkelyezett szirom kézirat volt. Nem-e magyar példány 
is 1435ből? Láttuk illyennek szükséges voltát. „Gloriosam DEIgenitricem virginem Mari
am ct per Omncs Sanctos et Kleclos DEI" nem említése még csak azt mutatna', hogy Ve. 
i-cs Hálás reformált vallást követett azokkal együtt, kiknek számára irt ; említett szava
kat meg, 143:>beli szabványból is kibngyhatá 's a' 130 évvel régibb irást, nyelvet, koráé-
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hoz a lka lmazá ; d e , „Is ten önö t t c i=vá l a sz tn t t a i " a/. 1342—1382 közötti esküben és Hunya
di Jánoséban s incs , 1446ból. Zsidók esküjét a' „Tn'parlitiftn" végén bizonyosan nem Ve
res Baln's fordítá legelőszer magyarra , hanoin inkább Vérbőozi ele'g nevetségesen, d e á k r a ! 
Zsidó csak Roma alatt voltakor esküdhetett l a t inu l , Magyarországon soha sem. 

Az igaz koronázatu Iső Miksa k i rá ly bocsátja végre nyomtatásban széllel az 1572beli 
országgyűlés ' tö rvénye i t , urnák őrét ismert hatóságokhoz, 1577b. az octavákon Fosonbau 
je len volt országos biróiszék Iső Rudolfhoz Prágaija kiilde k é r é s t , adatná ki a' decre tumn-
kat mind, mert az ülésekben kézen forgott kéziratok hibás volttá miatt némelly törvényen 
el nem igazodhatnának, némellyt bennek sem leltek. 

1581b. kö/.re adja Zsámboki J ános , Bonfini hisztoriáját Frankfurtban 's melléjé tes/.i 
azon hajdani magyar k i rá lyok decre tumai t , mellycket Bonfini e lbeszé lése , k o r d é r a , obi-
Irr, említ . A' történetíró hát csak felvilágítást akar t á l t a luk Iső Mátyás V. decretumaig ; 
különben hézagosak 's évsorban sincsenek. Jó leszen a' végére függesztett: De vrbvra 
quiddam ex vet. codice mellé , magyar esküket is adnia , e/ .ekis ide tar toztak, 's VxmEwrcck, 
Kwrij, Joccerdegh, Wzbek magyarázata megfordult f e j ében , de Hunyadi János esküjét 
sem tévé k i , még latinul sem. Olvasójához beszéltében némel ly közleményér t , Mossóczi-
nak mond köszönetet . 

Mossóczi Z a k a r i á s , xígy látszik ebbő l , régóta gyüjtögete m á r , vérükben volt Mossó-
cziaknak a' tudomány, Mossóczi Lászlót magyar kamarai pénztárnokot az 1557beli 5d. 
czikk , lilerali/s-nak híjjá. Zakariást az 1582beli 4 , 5d. czikk nevezé ki , akkor mint váczi 
püspököt , a' királyi 's nádori helytartó eleibe felébb vitt perek egyik b i rá jává , Telegdi 
Miklós pécsi püspökkel együtt . Ott ülttében futa el a' t ű z , midőn egy tö rvény t , t íznél 
több kéziratban másként lelnek 's így egymástól elágazva magyaráznak birótársai , quorum, 
mondja , optima Jide cl fama in kisce subselliis versari stúdium est. Osszeálla most az iga
zat 's nemzete alkotmányát szeretett ember felosztott munkára k ö z k ö l t s é g r e , barátjával 
Telegdi Miklóssa l , kinek nagyszombati házánál magának vala sajtója 's k iadák m a g o k 
r a ! k ü l ö n ! ! a' sürgetett könyvet 1584b. Iső Rudolf ki rá lynak ajánlot tan, ennek kivált
ságával ; h ivén , hogy rajtok nem s/.árad, és t ö r e k e d v e , a' mi s z e b b , „rt hoc opus . . . ab 
om/iibus me/idis et viliis . . .ne qiiid iam habeudue legum vérit ati publicaeqite vfilitali of-
Jicerent, tÁndicarelur. 

Telegdi Miklós már ekkor fennforgó nevű volt, A. mint catholicus egyházi ékes be
szédünk. ,,Az evangeliomok magyarázatának Iső részét tőle 1577b. nyomatta ki Rudolf 
k i rá ly l ) ; l íd . része kijött 1578b.; H í d . , 1580. B. mint catholicusnius mellett vi tályzó 's 

1) Az Erangeliomoknac, mellycket vasárnapokon, es egy eb innepeken esztendőé által, az anyaszent
egyházban oliuisni es predicalni gzoktauac magyarazattyanac Elsco Része, iratot Telegdi Miklós
tól esztergomi prépostok Bechhe Apai Mihály nyomtatta. A' pesti k. egyetem könyvtárában le
r í példány táblája belsején ez áll: Hot Telegdii sermonet aerari luuigarici minit Unts procui/i 
feeil Jimlolp/iiit II. Honi. Inip. tt Ihtng. Kex, cdito ddto 21 Octobris 15*7i. reseripto regio , 
cuii,s copiam possideo. Joscplius l'odhraczky. — Euangeliumoc , Második Itcs/.e. Nyomt. Nagy
szombatban, az iní Telegdi M. házánál. Harmadic Késze. T. Miklósiul peechi püspóktul. Nagy
szombatban , megint házánál. 
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magát védő, a' lelkes Bornemisza Péter evangelicus prédikátor e l l e n ' ) , kit még ifjút, . \ á -
dasdi Tamás nádor (~}~ 1562) tengetett , ennek iia Ferenc i , pár tol t ; kinek predikát/.ioit közre, 
Balassi I s t ván , Det rekő 's iVagytapolcsán várának u r a , Detrekőn volt saj tójával , bocsát-
tatá 2) ; kit Bánil'y L á s z l ó , 1572b. az Vd. decretum Cd. czikkc szerint nádori belyet tes , 
beczkói várában ótalmazott 's hitesével Somi Borbálával 3) együ t t , postillája másod része 
megjelenéséhez pénzzel emelt, kiről Máriássy Pál (sógora = süve) szepességi markusfalvai 
kas té lyábó l , Kapi Ferencz Sárosból gondoskodott ; kire Esterházy Ferencz Poson megyei 
a l i spán , 's Debreczeni György altárnok *) ügyel t . 

Te legdi ' nyelvs/ .övete, ol ly sajátságos kerekded, hol lélekcsend vesztése nem pattog, 
minő Bornemiszáé, 's e m b e r , kiből erő szakadoz i r t tában, mély kebe lü , illyen pedig for
rón k a p , nemze t i ség ' j e l e in . Ez véteté fel inkábba t , vele t a l á n , e' királybírói v. rendőri 
esküt , legalább némi emlékül . Hihetően több i l lyet sorozott volna bé barátjával Mossóczi, 
k i e' mellet t az evangelieus Sámbokinak is j ó barátja tuda l e n n i , de korukban a' magyar 
nyelv mindenütt nagy divatban v o l t , 's nem sejtének azt süllyeszthető idő t , melly u t á n , 
még a' legkisebb hajdani nyelvmaradvány i s , kereset t lenne. Ha i g e n , akkoV, még ere
det iének honnan kapását is ki te t ték volna. 

Hogy ezt ők csak koholt tul csúsztatták volna bé? P r a y , így ira felőle Cornidcséhez 
1773b. „etsi hanc (formulám sacramenti) putem ad nostram Bcribendi normám ab Mosot/.io , . . . . 
.iiiductam esse; nam supposilam dicere mi/ti religio est'") 's tb. Brassói Mil ler pedig: „Juramentum 
sülj liege Ludovico I. vsu receptum , quod Mossoczius Corpori Juris Hung. inseruit, deficiente autó-
grapho, plerique íuMcstum declarant ' ) . Csírázhatott vajuttságról sublestt/m e' beszéd a' ,,Cor-
put J/tris" 1751 béli kiadásában legelsőbbszer álló ezen jegyzetből , 1351-nél: Hanc iuranien-
ti formulám, ex quali vetusto documento depromferit Mofsóczius haud infinuat. Eam Sánibő-
ki . . . . editioni Francofurt. An. 1581. non inferuit. Szegedy János jesui ta vezeté ezen kiadást, 
ő veté oda e' j egyze te t , ' s kr i t ika nélküliek már következtetéssel hebehurgyán fogak fel. 
Némi gyanút a z z a l , i gazán , gerjeszthete S z e g e d y ' s mintha kivánt volna i s , mert eiliall-
g a t á , hogy Mossóczi a' decretumok e rede t i j e i re ' s általa lenyomatott másolataira sem utalt, 
nem a' különféle lat in e s k ü k é i r e , mellyekct toldékul ragaszta . D e , már ezér t , azok is 
vujuttak-e? Szegedy fe ledé , hogy Sámbokinál Hunyadi esküje sincs meg 's ii/.ért még is 
lé tezet t . Annak dea'k fordításához nem szúrt a' páter j egyze t e t , mié r t? neki Deákország 
nem Magyarország nemzeti nyelvével forgott inkább eszében, egyébként az általa felvett 

1) L. Telegdi Miklosnac pecchi pispőknec felelete, Bornemiiza Péternec feitegetés neuú kőnyuére. 
Nagyszombatba, M. D. LXXx- 4. retb. 207. lap. 

3) I.. Predikatioc , egész esztendő által minden vafarnapra rendeltetet Euangcliombol Iratot Borne
miiza Péter által. Nyomtattatot Detrekoebe, M D LXXXIIII. levélrétb. DCCXXIH levélnyi. 

3) A' Kinizsyné imádságai előtti VId. lapon említett Somi Józsa nemzetségéből. A' Somiak szár
mazéksora megvan Nagy Gábor kir. táblai ügyvédnél Pesten , miként Aug. 18d. 1839 mondotta, 
miilón Bornemisza élőbeszédének, ezen, jószágain iskolákat, 's kórházakut éltetett Borbálát 
magasztaló sorait, előtte nálam felolvastam. 

4) L. felőle az 1588beli 48d. és 1593, 22d. czikket. 
5) Révai, antnjuitales literat. hung. Vol. I. Pest. 1803. p. 343. 
t ) Catalogus MSS. bibliothecae nationalis hung. Széchényiano regnicolaris Vol. 1. Sopronii 181-1. 

Dissertutio eritica etc. p. XLVII. 
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„jurameiitiim in metali reambulatíone praestandum" alá is oda ser i tedc v o l n a , hogy annak ma
gyarul hasonlóan ki kel lé ha jdan , cancellariából adatni . V f g y , koholt-c azért a/.on deák, 
mivel N/.egedy nem idézi honnan vet te t? Hibás összevető \o l t a' j egyzet i ró , inert egyébi
ránt olly pnlezos két embert mint Mossóczi és Telcgdi , 's annyi hálát érdemlőket e' tárgy 
k ő i ü l , nem akarhatott hazug becsusztalással vádolni. 

Nagyobb aggályt gerjesztene azon e l l enve tés , hogy 1. a' Mossóczi lenyomatta máso
lat meg sincs kéziratai közö t t , nincs az Ilosvai codexben 1544ből 's azon innenrő! , 
mcllyet Mossóczi és Telegdi nagyon használt. Megforgatta ezeket kérésemre Jás/.ay 
Pál a' bécsi udv. könyvtá rban , hol v a n n a k , 's nem ta lá lá ; 2. Kovachich Márton 's fija 
sem említi se az eredeti ' se másolata feltalálását Iső Lajos decretuma mel l e t t , l'eslig. 
Comitior. és Supplem. Tom. I. Specimen Accreti comi/iat/s Ludoriri I. ex originál/ ««-
thentico Telekiano ememplari desumlum, Claudiopoli 1814- Notitiae praeliminares ad syl-
log. pag. 510. De az első ellenvetésnél megint azt l á tha t juk , hogy ez esküt inkább T e 
legdi adá sajtó a lá külön szclefpapirosról; 's e z , a' lenyomás után elhányódott ; a' má
sikra pedig azon felelet k é l , hogy azért nem tétetett a' végezet mellé , mivel abban ex es
küre külön hivatkozás n inc s ; azonban , lévén rendelés az eskü ' t á rgyáró l , ügy adá azt ki 
magára Iső Lajos k i r . udv. canccllariája, miként a' t izedszedőkét János királyé, /. 19f/./<//'. 

De, mind e' m e l l e t t , más meg , két későbbi törvényczikknél fogva hajtanék mondani 
Mossóczit nem mindenben hitelesnek mint Batthyáni 's Enge l ' s i'gy ez eskü volt tát is ingónak. 
Azl60Sbeli koronázat előtti 16d. czikk igen is i'gy szól : Utdecreta Regni ct articulos c u m a l i i 8 

p r o c e s s i b u s j u r i d i c i s , quemadmodum iis per designandas ex Urgnicolis ad. id personas, meliorati, 
inordincm redacti et t a n d e m per cosdeni Regnicolas in publica eorum proxima futura diacta approba-
ti fuerint , Majcstas sua, diplomate regio ratilicare et confirmare teiteatur. Az 1609beli korona/.at 
Utáni 69d. pedig : Quia correctio dccrelorttm , constitutionibus anni superioris sancita, in efFeclum 
deduci non potuit 'stb. A' dőlt bctú'ü szavak valóban azt fedik fe l , hogy az o r szág , több 
kimaradot ta t , selejtes olvasást vön észre Mossóczi gyű j t eményében , és unszolat tal sürgc-
te jobb sorozató, teljesebb, javi'tott kiadást , azonban h a m i s becsusztatásnak e' két cz ikk 
nem éleszti gyanúját . Gáncsvadász, ezen eskü el len, belseje körül ólálkodhatnék még l e g 
inkább, midőn feszegetné: I. Vannak-e ollyan szavak, szószerkezetok, elnevezések b e n n e , 
mellyek XlYd. százévbeliséget mutatnának. Fogjuk fel ezt mindjárt illyen összehasonlítás
sa l : A' temetési beszédben's könyörgésben van l. Iső kötet; wi'maggonoc éret te , uroinc Is ten, 
mend vv fcentíí, ezen esküben: t e é r t e d imadgyanac, Istennec mind fzenti, urunc Laios k i -
ral . . . Hunyadi Jánoséban 1446. éretted wgy thainagyanak? Istennek mynd Zen thy . Ezen 
esküben továbbá: Isten téged vgy fegellyen, te veg napodon. . .fold tetemedet vgy fogad-
g y a , . . harmad napon vgy ki ne veflc . . Isten fzenipt vgy lathafTad , . . . örőc pokolban 
vgy ne temetet té l , . . magul magod vgy ne fzakadgyon . . meg nem ielented , meg fem 
mondod, Hunyadiéban: Isten Thcged wgy segellyen . . . the wegh Napodon . . . fewld 
Thetheinedetb wgy fogadya . . harmadnapon wgy k y ne wesse , . , I s tennek ew zent Zy-
neth wgy lá thassad , . . ewrewk pokolba wgy ne Tl iemct thessel , . . magol magod wgy 
ne zakadyon . . ne iuTheez semThe the tz . — Milly ugyanazonság! ') Ezen egyféle szerke-
/.efszín, egészen a' régi nyelvszellem. A' két jó barátnak mi oka lett volna , szavaival 

') De, miért? lásd alább, Hunyadi esküjénél. 
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Hunyadi esküjének, melly még nem mondatott si/blestummik, egy mást koholni 's Iső La
jos idejére fogni. Süt ennek korából magyarázhatók m é g , a' „fel hiten való, . . pogányok 
. . ál levélköltők , álpecsél likaszták, elnevezések is. I I . Volt-e ollyan intézkedet Iső La

jos ide jében , minő számára ez eskü Íratott 's mi tiszte volt az arra meghi teltetett n e k i 
A z , ok l evé lgyű j t eményé t némi össze forrasztással elésorozott 's azt „ H i s t ó r i a c r i t i -
c a " - n a k nevezett K a t o n a , csak ezt jegy/.é u t á n a 1 ) , szavaiból : „Grauissima hac inrisiuiandi 
formula . . . illi se videntur obftrinxis.se, qui publicum aliquod munui adiucruiit ad manifestandos fa
ros . . . 'stb. IHy világítás, csak gyertyapislanat . 1790b. Kovachicli Márton így szóla felőle: 
lu corpore juris Hung. subjicitur huic decreto : Forma juramenti . . . in lingua Vrtgarica. Dolcndum 
exemplar neglecta orthographia illius aevi, ad modeniani expressum esse, alioquiu cflTet unum, ex an-
tiquiflimis litterariis monumentis ea lingua feriptis , quae fuperfunt. Veslig. Comitiur. pag. 188. 
1825b. Kazinczy Ferencz nyomata l e , az ő helyesírási módjával , /. Felső Magyarom. 
Minerva, Iső Negyed, 13rf. lap. hol , „Birák esküvésének" mondja , 's „tiszteletes helyt ér-
demelhetőnek, ha Orthographiáját . . . Mosóczy . . . az újabb Orthographia . . szerint nem rontotta 
volna e l , 's ez az ő idétlen gondja azt nem hagyná rettegnünk, hogy némelly helyeken az Etymoln-
giát és Syntáxist is illette." Szokása szerint Kazinczy hir te lenkedve itéle itt is , mert elé 
sem vévé Mossócz i t , k inél e' hajdani „mind fzenti, te erted vgy imadgya/tac" á l l , Ka
zinczy p e d i g , i r á : „mindez* szentjei teéretted úgy imádkozzanak" egészen csak Szegcdy 
u t á n , 's így Szegedy' v é t k e é r t , Mossóczit „idétlen-íú, — igaztalanul . 

Horvá t I s tván , ha hár „az egykori régiség színével nem bírónak hanem inkább újabb 
helyes írással e löada to l tnak" mondja, Tud. Gyűjt. 1835. Hd. köt. 116. lap. „még is tiszte
letre méltó nyomáu l" nézi „ I ső Lajos korának "a érdemesnek rézbe metszésre régi példá
nyát, midőn föl ta lá l ta tnék." Egyebet nem szól , ő inkább a' régi imádságokba merült e l , 
he nem szíva ember/tő szel lemüket . Helyen - helyen, eléadatik majd , némelly elforgatása. 

Sze rkesz tő , k i rá lybírói v. rendőri eskünek kísér té meg elnevezni , következő adatok
ból : Sz. Lász ló decretumai I l i d . könyvének Iső fejezetében v a n : ut nuncius Hegis, per onmes 
civitates dirigatur, qui congreget centuricnes et decuriones e«rum, qui vulgo E w r f j rocantur "') . • . 
et praecipiat cis, vt si quem furti culpabilem sciunt, ostendant . . . 2d. fejezetében : . . . et a de-
.seriptiene iudicis Sarchas1) uomine veoiant et illi onmes , qui dicuntur W z b c g ' ) , ad curiam , . . et 

1) Tomulus III. Ordine X. Rudae 1790. pag. 40—47. 
2) Mossóczi , kiadása' karajára (margó) ezt jegyzé : Akafzto Ispanoo uocanlur in Trausylvania qui 

per oppida et uillas de furibus inquirunt. E w r i j obseruatores. 
3) Ugyan ott: alias: Darchas. Sámboki pedig ezt így magyarázza : S a r k a s , iudex olim sic dictus 

in Somogh. 'S Molnár Albertnél Sámboki nyomán, miként maga vallja, hasonlóan: S a r k a s , 
Iudex in Somog olim. Talán, k i , sarkán állott éj nap , tolvajüzésben ; vagy mindig, az orvok 
sarkába volt. Ollyan e/nevezés lett volna így , miként az udvarhelyi székely , szolgabíró helyett, 
ma is ; Dulót executort mond. Kevésbbé állhat a' Corpus Juris 1779beli kiadásában lévő, ezen jegy
zet: Sarclias seu Sártsái, idein est ac fulicosus, a fulica Sártsa. Sárban gázoló madarat ker-
getóre jó ez , de midőn a' S a r k a s , mezőn, hegyen, völgyön szárazon sarkallt. 1 

4) Mossóczinál, Al. Vzbeg , id est perfugus, Sámbokinál: Wzbek , facinorosus, sed aliquot diebus 
liber. Molnár Albertnél : Vzbéc, facinorosi ad aliouot dics inviolabiles. Mit teszen ezen bátit-
hatlanságuk? Akkor nem volt-e szabad sérteni őket, mikor gonosztévők iizésébeii fáradtak? 'a 
azért nem volt-e, hogy akárkit, gyanúba vettet is, ellentállás nélkül megmotozhassanak í Egyéb
ként, itt leghívebben megkapnék e' nevezetet. E g y e s b e n : üzbé, üzzbé, mais mondják pandúr-
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secundum quod regale rudicium ordinaverit, postmodum ratum permaneat. L. még 19d. fejezetét , 
's Kálmán Iső könyvének 51(1. 53dikát . A.' l íd . Endre megerősítette magyar Magna chartá
ban á l l , 1222. Art. V. Fures et latrones, liilochi Regales') discutiant, ad pedes tamen ipsius co-
nütis. 1298b. a' 45d. cz ikk , mclly így kezde t ik : de Inquiaitionibus in factis potentiae homiei-
dii , injuriarum, furti, latrocinii et aliorum similiuni fiendis, rendszerinti 4nemcsbiró mellé 8 ne
mest neveztetett ki a' k i r á l lya l , minden megyében , 's a' 46d. czikk , büntetésről szól. 
Suppl. ad Vest. Com. Tom. I. pag. 144, 147. Hlyen Inqnisitiórol hoza Iső Lajos 22d. 23d. cz ikke 
ujabb határozatot , hol a' k i rá lybíró v. királyt iszt homo regiusnak monda t ik , 's innen ered-
hete a' Tripartitum l íd . része 2Sd. czi'mzetében ál ló ezen 9d. i r szak: in celebrat ione eom-
niunis inquisilionis requir i tur juramenti depnsitio. Ezek ' összevetésével már megleltük volna 
most épen I. La jo sná l , hogy e/.en eskü az akkori k i r á lyb í ró , igazibb névvel királyi falus 
ispán, vagy az inquisitióra - czirkálásra - bűnnyomozásra azon ispán mellé kinevezet t ne
mesek mint rendőrök számára volt, és inkább ezeké azért , mivel utolsó két sora egyenesen 
testületre czéloz, mellynek egyénei esküt (széket a lko tva , egymás között o l lyakat végeze
tlek teendőségre, miket, bün kisütéshez csak nekik ke l lé tudni . E ' két végsor és a' Lajos hű
ségére eskés határozza el úgymint ezen hitszabvány minőségé t , azok nélkül i n k á b b , go
noszlévők elleni tanüké lett volna. 'S ha itt igy már megál lhatnánk i s , mindazáltal csap
junk még alábbi törvények k ö z é , mellyek a' fennebbiekre értelmesitőbb sugárt adnak ' s a ' 
megpendült eskü t t széke t , nyomozót azonban i n k á b b , nem itélűt, nyomaiban mutálják. 
Gonosztévők, végi szokáskénti büntetése 's feladása útját határozá el Sigmond 1405-
beli l íd. decretumának Vd. cz ikke , így egyéb vétkekével együtt Iső Mátyás I. 1. VI . 48. 
Továbbá Hd. Ulászló Vl ld . decretumabeli 33d. czikkben le l jük: in singulis comiiatibus, . . . 
vicecomites, judices nobiliuni ac duodecim electi iurali . . . firmiisimo sub iuramento, vniuersos eius-
cemodi malefactores . . . cxquirere debeant . . . 'S megnézendő a' 39d. czikk és az 1563beli 28-

ról : ez ollyan hajtsbe ember: besúgóról, ez ollyan sugdbe, sugbé, 's nem illyen-e a' „kapu za
bé ?" ( zárbé ) Dunántúl. Továbbá, többesben: üzbék. 11a egyesben is üzbek v. üzbég lett vol
na, így állnának: qui dicuntur Uzbegii, qui dicuntur Üzbégek, valamint: qui Ewrij rocantur, 
qui dicuntur Ewrek. A' Kézai Simon krónikája végén említett Vhcg-nek, unde illi captiui (man
cipia) Vhcg nominantur, Üzbével semmi köze. Eszünkbe jut itt még, a' török bék , bég; é s , 
Uzbek, kapcsaki khan , Fesslernél; így Csbek főnép , a' tatár és kalmük elcgyítékü , tatárföldön 
Ázsiában. L- Volgcr, Hanib. d- Geographie , 1828. 1. 577. 

1) Mossóczi 1584beli kiadása karaján áll: Bilochi, id .es t : Judices Nobiliuni. Utána irta ezt Bél 
vagy Szászky a' ,, váradi' regcstrum"ban. Du Cange, Basileae 1702. erről, csak ennyit mond: Bi
lochi regales in decretis Andreáé H II. a. 1222. §. 5. A' Corp. Jur. 1779b. kiadásában: liilochi, ex 
ungarico: Bírák. Közmagyartól hallottam igen i s , Református helyett Léformalust 's így r és I, 
között betíicscrénk van, azonban e' magyarázat, facsart, mert a' „váradi regestrum" meg 
bilo/us-t mutat, 's Kollár, Byloky, Biloky íratását is hozza elé. Ez gyanítá szlávból vettnek, de 
nem idéze úgy szót hozzá, mint ,,pristaldus"hoz, mellynek szerinte anyja, az orosz pristaw = 
apparitor , commissarius , mandatarius. L. Históriáé jurisque publ. R. Hung. Amoenitates 1783 
Vol. II. p. 46 — 58. Kováchichnál Suppl. ad Vestig. Comitior. Tom. I. pag. 8, áll: Billuci Re
gales. 'S egy jegyzésben ugyan ott, a' líd. Endrei szabadságtörvény magyarra fordításának XVId. 
százévbeli másolatához vetetten, ez találtatik : fuerunt . . . Regales Bylochi Ofticiales partiale.n 
possessionum regaliuni , hungarice, Kyraly-Falus-Ifpany vocati. 
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i l ik , igy az 1625bcli l3d ik . Erdély is a' legrégibb efféle rendelkezésként hozá idetartozó 
törvényeit 1571 , 1 5 7 6 , 1619b. miként a' Rákóczi György által 1653ban megerősített „Ap-
jirobata Const i tu t iók" között T i tu lus X L V I I . „Lat rok büntetéserői Artic. I . a' I l id . rész
ben muta t ja , 's az Vd. részbeni L l l d . edictum pedig épen világításul így beszél: „Midőn 
czirkálásra akarnak menni a' székelységen . . . gyűlést hirdessenek a' főtisztek , és úgy induljanak a 
választottakkal együtt, hit szerént at emiereket megfeleltették, ralakiket kiadnak . . . halált érdemlő 
bűnnel, halállal is büntettessenek 'stb. Iső Lajos idejénél idébb is fennmarada tehá t . a ' hajda
nibb in t ézkede t , politia vagy csend és rendőrség mindig ke l l e t t , 's nem látjuk-e már most , 
miképp dívott a' XVI Id . szászévig il lyen hitcl tetési szabvány , minő t , ügyhez módosítva, 
hajdan ollyanok mondottak e l , kik r é g e b b e n , e' t i sz t inévvel : nuncins Regit, Ewrijx), 
Sarkas, üzbe, bilochus regalis a z a z : királyi falus ispán, homo regint fordulnak elé. 'A 
hihetően illyen irott magyar es már Sz. László k o r a , u. m. 1072 óta v o l t , mindig uj-uj 
király nevére alkalmazottat) , mert László l í d . könyvének 6, 7d. fejezete birót és tanút olly 
szigorú szabály alá kénysze r í t e , hogy az a l u l , néha-néha k icsusz , ha reá kemény hitel-
tetése nem emlékezteti . Nyelvmaradványi érdekén kivül c ' reánk ju tot tnak e' szerint még 
ket tő van , 1. világot ad a' hajdani rendőri tö rvényekre , 2. festi a' korabeli néperkölcsöt 
's így hasznavétét nem fogja feledni] szemescbb történetírónk. 

Igen is, bár 1342—1382 közötti lebetüzését is megtartotta volna Mossóczi v .Tc legdi . Ezt 
azonban könnyű lenne visszaállítani azon magyar szavak irása módjából , mellyek említett 
korban! latin okiratokban előfordulnak. De Mossóczi ebbeli hibája csekélység a' későbbi 
lenyomatokéihoz képes t , k iknek legalább már az 15S4belire kellet t volna ügyelni. A' 
„Corpvs Juris" b é c s i kiadása 1628b. m e l l y , czímlapján ezt mondja : j u x t a Tirnauiensem 
iam a pluribus erroribns typographicis r epurga ta , még csak e' három vétséget e j t é : hi ne 
veffe , . . h á z , . . es k i adod , e' he lye t t : k i , h á z , ki adod. De a' 2dik nagyszombatiban 
169Gb., épen itt h o n , több hiba csusszant. Szent iványi Márton j e s u i t a , k i e ' kiadást ve-
z c t é , még az 1584beli nyelvet írást is idébb í te t t e , he ly te lenü l 2 ) . Mind fzent i , . . . vgy 
imadgyanac , . . . vgy meltoztatafl'éc . . . vgy ne vefz e l , helyett, igy leljük itt: min
den fzen t i , úgy imádkozzanak, . . . . ugy ne vefzfz e l ; következűk helyébe továbbá: 
ISTEN fzenie_t, Vrvnknac Laios k i r á l n a c , . . . bunfoket , . . . fzentegyhaz . . . . vrvnc 
La ios kirá lnac . . . . volnanac . . . . es meg nem tagadod . . . es irígyfegben auagy 
gyűlólfcgben . . . . Ezeke t meg nem hagyod . . . lem adomanér t , . . ezt t i tkon . . i . 
vgy fegéchen , . . már i l lyen írásmód 's elforgatás t é t e t e t t : ISTKN fzinét , Urunknak La

l i Itt nem azon határőrök e'rtetnek, kikről Sz. László líd. könyve 17d."fejezete így szól: Custo-
des ergo conhniorum, qui vulgo Ewrij vocantur — 'stb. 's kiket Sámboki, ekként magyaráz, 
Kwry j^finium olim custodes viarumque observatores, mert a ' I l id . könyv [1. törvénye nem csak 
illyen őrökre czéloz , hanem úgy látszik értetnek a' városok századosai tizedesei, igazán városi 
rendőrök, millyenekct Hume is eléad Alfréd angol intézményeiről. Hittoirt de la maiion de 
l'lantagentt- Amt. 17G5- T. 1- p. 196. Sámboki (egyszer'smindj ezt, is feljegyzé: Kwreck = oppi-
dani vei villan). Sz. László III. könyvének 2d. fejezete pedig nyíltan mondja : ciuium, vei illorum 
qui dicuntur Ewrek. 

2! Szentiványi egyéb vigyázatlanságit a' decretumok körül 1. Josephi Nic. Korachiiih, Notitiae prae-
|im, ad »ylIogen decretorum, p»g, 27—35, 
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ios k i r á lynak , . . biívdfóket . . . f z e n t - e g y - h á z . . . Urunk Lajos k i rá lynak . . . vo l 
nának . . . . és még feni tagadod . . . és irégységbiil avagy gyűlolségbul . . . Ezeket 
á l ta l nem hágod . . . fem adományért . . . azt titkon . . . úgy fegétcfen. 'S egészen ki
hagyva e' kötezelet : és ki adod. A' megint nagyszombati 1740ben nyomtatványban már 
csak Szentiványi van köve tve , sőt ennél ki sem javí ták a' szedés t , különben efféle bot lá . 
sok : ezekkele ' /nének . . ISTEN térfed, benne nem maradnak. TJjra nagyszombat i , 1751-
beli kiadásába Szegedy J á n o s , amnllyan önkéjii szerkesztői garral v e t é , méltán neked ugy 
méliozt átüssék közé még ez t : adatni, 's lön: méltán neked aduim': kiadod szót vissza áll í totta, 
de nem, ez t : ezeket Meg nem hagyod} itt szép csendes gondatlansággal utánnazá Szentivá-
ny i ' állal /tágasát. ' S írásmódja megint res te l le t febb, csak mint egy fél i rásludóé, hololt 
Suangártól több következést fogadhatott volna cl . J e l e , mint n é z é , az egészet csak ha
nyagon. Majd a' budai l779beli Ienyromatra vigyázó már meg csak Szegedyére támászko-
do t t , 's hogy ő se maradjon hiba né lkü l , ujakat ejtett. 1700b. Katona j e l en meg Histó
riája I l i d . Tomuhis-ával Ovdine X., és a' eritiens mit lesz? korántsem , legalább Mossóczi 
kiadását köve t i , hanem leirja Szegedyét 's megint más nyomtatási h ibákat tűr el. Idejé
ben , ékezett ö betűnknek már lévén j e g y e , 's a' sok közvonal k i h a g y a t v á n , nála lega
l á b b ; fzentegyháztörőket , . . . k ö l t ő k e t , á l l . És v é g r e , a ' budai példány 1822ből , be 
pontos! Hlyeket lelünk i t t : ki nevesse , ( tehá t k i k a c z a g j a ) ; ba josokat , ( tehá t bajost , 
n e m : bá jos t ) ; S z e n t - e g y - h á z - t ö r ö k é i (félig meddig tö rökö t ) : á l levél költőket , fia min
dig lehetett is a' törvények latin írásmódját maist t a n i , ez esküét nem kell valn kivenni leg
alább 1584beliéből. 

H a n e m , hogy a' magyar törvénykönyv á ta l j ában , nem jött még k i , Est ienne Róbert 
és fija 1531—150$ig munkált franczia tudós nyomtatók pontosságával, kik közül Róbert kit 
függeszté i'vcit 's h ibákér t ju ta lmat h i rdete t t ; nem, Elzevir Ábrahám és Ronaventura 1595— 
1680 közötti belga nyomtatókéiva l , összevető hamar fogja l á tn i , Kováchich József emlí
t e t t , igen nagy szorgalmú je les dolgozatából pedig arról bővebb eszmére ju t . 

140 5. 
Az Isó lapJlOZ. S a j Ó S Z c n t p é t c r i e k v é g e z é s e . Találta ezt Jásza}- Pál, Pesten, Kítp 

czy Tamás kir. táblai hites ügyvédnél's másolatát kezemhez adá 1837b. Február. 4d. Mutatván én, 
az eredetit és hasonmást többnek, két ellenvetés támadozott, 1. A' 4-es szám kétes; ketten, 5-tiisnek 
nézek 2. Uctűvonásai inkább a' XVId. százév elejéről levők. Hozzá hasonlítható betűvonásu iratokat 
kerestünk Jászaival a' XIV. százév végéről, a' XVd. elejéről. 'S Jáizay Pál, maga külön, később ezen 
itt következő értekezését küldötte Bécsből, idetctelel végett: 

K inek több régi, kivált hazai okleveleket vala alkalma kezén forgatni, 's 
azokat nem csak kalangyába gyújté, de belső mint külső minőségeikre nézve 
is gondosb figyelmére méltatá, bő tudományt szerezhető magának a'felől, 
hogy bár e részben minden századnak meg van a' maga saját különböztető 
bélyege, lígy még is gyakran ötven sőt több évvel későbbi oklevél i s , an
nyira bírja a'korábbinak sajátságait, és viszont, hogy ha más csalhatatlan 
jelek és adatok nem kezeskednek, nem nyújtnak vezér fonalat, a' kelet éve 
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meghatárzatában tétováz vagy épen elakad a' legjártasb okleveles/ is; ott 
azonban bol világos a' levélnek köl te , ennek hitélességét némi újabbaknak 
látszó jelek miatt kétségbe hozni csak nagyon óvakodva lehet. Nemzeti nyel
ven írt régi irományaink korát a' kettős és az o ti bctiík, — mellyeknek he
lyes leírása eleitől fogva annyi bajt adott a' magyarnak — világosítják ugyan 
nagy részben, de el nem határozzák. A' magyar Írásmódnak korszeres törté
netei még parlagon hevernek; azokat bölcsőjüktől kezdve, minőén hazai ok
levelekben előforduló magyar szavak, nevek, és nevezetek kiszemclgetésé-
vel és hív hasonmásban közlésévél, czélszerűcn adni, egy fáradságát, szorgal
mát nem kímélő honfi diszteljes feladata marad. Nélkülük a' kétes esetekben 
csak tapogatódzni, határozottan fellépni aligha fogunk. Mit c' részben máig 
tudhatunk megczáfolhatlan taniíja, hogy írásmódunk az előbb századokban 
egyszcrú'b, rendszeresb, helyesb volt, mint az utóbbakban. Ki ez állításom
ban ké tkednék , meggyőződtét lelendi a' bécsi és müncheni magyar codexek-
ben, 's az ide mellékelt hasonmásolatban i s , mellyet a' magyar írási rendszer 
történelei némi felvilágosítása tekinte téből , saját gyűjteményemben lévő r é 
szint eredet i , részint hason-másolt oklevelekből készítek, 's melly 1264től, 
1180ig, és így majd harmad fél századnyi idő a la t t , a 'magyar írás módot 
érdekes változatosságaiban tünteti elő. 

Ennek bizonysága szerint : a' eh, Vdik István ekkor még ifjabb ki
rály 1264-diki adomány levelében ezen névben Munhach cs helyet t , de eb
ben Kech (ma Kéty vagy Kék Abaujban) k helyett , a' most említett megye 
törvényszéke 13LSdiki ítélet levelében ezekben: Bijchke, Keuche, Bubek Ist
ván országbíró 1368diki itéletlevelében ebben: Forgach, Tisza-Ladány hely
sége (Szabolcsban) határlevelében a' XVdik század elejéről ebben: Deuynche, 
Miklós egri kanonok 1412diki ítélet levelében ezekben: Cheleij, Chiz, Chok 
de Romra, és a' kapornaki convent 1480diki in tő , tiltó 's illetőleg idéző le
velében ezekben: Bechwelge, Chafford, mindenütt cs hetyett áll; ellenben: 
László opuliai berezeg és nádorispán 1370diki vallató levelében, úgy a' szá
lai convent 1409diki idéző levelében, ezekben: Rakolch és Lachk ez helyett, 
sőt István varannai plébános 1361diki határjáró levelében, ezen névben Cho-
zyumezow (Hoszívmező) német eh helyett is használtatik; hogy a' cs, cz-xe\ is 
íratott világos ugyan ezen 1361diki levélből, és a' Vér András 1423ki nyug-
tatványából, mellyekben Csicsva, Kis -Karácson , í g y i r a t i k : Czyczua, kyf 
haraczoii; nem újság tehát ha a' Sajószentpéteri 1403diki irományban a' 
cs szinte es-vel iratik. Ugyan azon 1361diki levél tanúságot tesz még arról 
i s , hogy a' ez ugyan akkor cs és ez helyett is használtatott , mert ezen név
ben Jtozlom'cza megtartja eredeti hangzatát. 

A' gy-ét szinte többféle képen irták eleink; Abaúj vmegye felhívott 
1318diki , Benedek gagyi plébános 1365diki , és László nádor 1370diki le
vele ikben, e' nevekben: Begy, Magy, Gog'y, Gyapol, már gy használtatik, 
de azon Benedek 1365diki, valamint a' kapornaki convent 14S0diki levelé
ben i s , gh is jő elő gy gyanánt e' nevekben Gogh és Gerghfy, melly 1370b. 
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ebben: Wngh, és a ' ládányi levélben ebben: fíodfcegh csak egyszerű g hang
jánál marad; Icg gyakrabban állott az egyes g, gy helyett minden különböZ-
tetési jegy nélkül a' g-től még akkor i s , midőn ennek eredeti hangját kellé 
megtartania, így 12G4ben llereg, 1318ban fíongor, 136Sban Forgach, \'yj-
Jegrad, Ladány helysége XVdik századbeli határ levelében Zonayzege, Má
tyás király 1476ki Ítélet levelében Gewrgew, és 14S0ban Hazvgd, szinte úgy 
egyes g-vel i r a t ik , mint a' Péter patai főcsperest 1380ki levelében Nogmi-
rhal, a' ládányi határlevélben Alaphege, 1409bcn Lengéi, 1480ban llech-
icclge, midőn azt gy-nek, vagy 136 5ben Hegmeg, midőn majd gy-nck majd 
g-nck kell ej tenünk; a'gagyi plébános ugyan azon 1365diki levelében gy-ét 
gh-iit és g-t, a' kapornaki convent pedig 14S0ban ez egy szóban is Gerghfy 
g~él és gh-íit használ gy helyett. A' bécsi és müncheni magyar codexek iróí, 
a' g-nek g//-től megkülönböztetésére, minthogy mindkettőt egyes g-vel irák, 
vonást húztak a' g fölibe így.- g, melly vonás a' Sajószentpéteri iromány
ban és a 'Vér András nyngtatványában épen ellenkezőleg, gy-vó lágyítja a' 
g-ét, például ateag, //og. 

Az sz-ct mára ' „Temetési beszéd 'skönyörgés,, székiben használja, péld. 
fzumtiichel, fzen achfin , fzentuvut, fzentn, Ugyan ebben z es se is jő elő sz 
helyett, miket okleveleink is leginkább használnak, így ezen hason-más sze
r in t , 1264ben Zend, Zala, 1318ban Ruzha, 1349ben Zyna, Jazov, 1361b. 
Ileizi/irmczfí//, 1412ben Zenthiiva/t., Kerezthwr, 1423ban (Pelehtey Venczel 
Zemplén vármegyei alispán itéletlevelébcn) Hozivmeze, 1476ben Zenth An-
drás, Jiyf Zalok, 14S0ban Merezthwr', a' a , megtartja eredeti hangját is a' 
szükséghez képest, péld. 13iSb. Kezepnemty, 1349b. Kuzepnempty, 1365b. 
Zemlen, Aldozovtut, 1361ben Rozlouicza, Heizyiimezuiv, 1370bcn Zeml'y/i, 
1412ben C/it'z, 1423ban Zemplén, Hozirmeze, 14S0ban Hazvgd; ollykor ez 
helyét is töl t i , péld. 1368b. Zudor. Tisza Ladány helysége határ levelében: 
llodscegh, Scentmartunfelde, Scüas jő elő. A' bécsi és müncheni codexek 
vonásos z-vel fejezik-ki az sz betűt , és csupán e' szóban szent, tartják meg 
az sc-ét. Hogy tehát a' Sajószentpéteri irományban sz is fordul elő, ismét 
nem új jelenés. 

Az //y-nek pontozott n-nel irása tudtomra a' bécsi és müncheni co-
dexekben fordul legelőször elő, valamint az ///-nek is vonásos /'-el, ez utób
binak példáját látjuk a' Sajószentpéteri irományban is péld: Gerget; semmi 
más okleveleinkben a* XYIdik századig hasonlót nem vettem észre. 

A' müncheni codex zs gyanánt vonásos f-et használ , mi az okleve
lekben csak rendes s-sel szokott közönségesen í ra tn i , péld. 131Sban Ij'cpft, 
1349ben Mu/ay, 141 i ben Jfep. 

Az n és ú külömbféleképcn íratott egész a' XVIIId. századig; Ugyan 
is majd e, majd //, majd eu, vagy etc vétet ik helyette péld. 131Sban Kezep-
nempty, a' ládányi határlevélben Scentmartunfelde, 1423-ben Hozivmeze 
Kertiteles, 14S0ban Gerghfy, liechirelge; 13l8ban Keuche, 1349bcn Kitzcp-
nempty, 1361bcn Ileizyitmezeu, 1370bcn Kurtueliis, 1383ban szinte liurth-
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uelus, 1423ban fentben, 1476'ban Gewrgew; a' gyakran említett kél codex 
különös p-t használ, mi gyakran elő jő a' később időkben; a' Sajószeutpétcri 
irományban már két pontos o-t és félholdas w-t lá tunk, 's csudálkozásiink 
csak akkor szűnik ha tudjuk hogy a' bécsi császári könyvtárban több német 
codex van írva hasonló két pontos ö-vel és félholdas w-vel ugyanazon korból. 
Például szolgáljanak az ide mellékelt német hasonmások, a' bécsi császári 
könyvtárban lévő XVd. századbeli codexből, mellyek a' „Sajószentpéteri bor-
mérési határozatok hasonmása után ugyan azon táblán azért ál lanak, mivel 
a' „magyar írásbeli példányok vagy Írásmód példányai, 1264 — 1480ig, táb-
lájára, hova, folytatásul ta r toznak, el nem tértek. 

ty helyett látjuk használtatni a' th-át 1383ban e' szóban Hoporth, 
mi különben egyes t helyét tő l té , péld. ugyan ott ebben: Vatha, Kurthue-
lus, 136őben Thomnr, a' ládányi ha tá r i eve iben : Keleth, Morthwa, 1412b. 
Zenthiwan, Kerezthur, 1423ban Kerthueles, 1476ban Zenth András, Leirt h-

fehaw, 14S0ban Bathor, Eerezthwr; a' ládányi határ levélben már thy is j ó 
elő ty helyeit e' szóban liahothya; a' bécsi és müncheni codexek irói minden 
másoktól különbözve pontos t-t vettek fel a' ty k i fejezésérc. 

Ezekből á l l , miket e' hason-más tanúsága mellett röviden megemlí
teni azért is kívántam, hogy egy részről a' felhívott betűk irása módjának 
némi történeti vázolatát adjam, másról pedig azoknak, kik talán azokra 
nézve a' Sajószentpéteri irományban megütköznének, kétségét oszlassam, 
biztosan rcménylvén egyszersmind azt i s , hogy a' most mondott irománynak 
eme hason mással egybe vetésével, minden más ne talán a' többi betűk alak
jára 's vonatára nézve eredhető nehézségeik is szűnni fognak, mellyek kü
lönben az iromány első tek in te tére , ha bár arab számai és a' régiség miatt 
meg barnult lágy viasz pecsét maradványai a' kor hiteles bélyegét magokon 
viselik i s , a' szemlélő elméjében nem ok nélkül gerjedhetnek. 

A 'nye lv tisztasága, neveli inkább , úgy hiszem, hogysem gyön
gítené, a' kérdéses iromány hitelességét, inert ha a' bécsi és müncheni code
xek nyelv szerkezeti különösségeit ebben fel nem találjuk, 's ez talán cso
dálkozást gerjeszt bennünk, meg kell gondolnunk, hogy amazok fordítások, 
még pedig igen tökéletlen fordítások, ez eredeti és talán legelső azok között 
raellyeket még eddig anya nyelvünkön e lőmuta tn i tudunk. E' mondatnak: 
Dic Dominó domus, illy szóról szóra fordítása: Mond Útnak ház, mint a' 
müncheni codexben találtatik, nagyon hív, de annál kevésbé ki elégítő után
zásra mutat! Hol azonban a' latin nyelv szóról szóra áttétele, nem vévé ki 
a' magyar fordítást sajátságos tulajdonaiból, ott a' müncheni codexben is csak
nem a* maihoz hasonló tiszta magyar nyelvet t a lá lunk , péld. a' 73dik lapon 
mai írásmóddal: „Egy némelly ember alkotott nagy vacsorát, és hiútt soka
kat, és eresztette ő szolgáját a vacsorának ideje korán, mondani a hivata
losoknak, hogy eljöjjenek, mert immár megkészéjtettek méndenek, és kezdek 
ménd egyembe magokat menteni. Az elő monda: falut vöttem, és ki kell men
nem és meglátnom azt, kérlek tégedet ments meg engemet. Es a1 másik monda: 
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üt iga barmot vöttem, és elmegyek megbizonyéjtanom azokat, kérlek tégedet 
ments meg engemet. Es a harmad mofidá: feleséget vöttem, és azért nem 
mehetek, és megfordulván a szolga megmondd ezeket 6 urának. Tahát (ez 
még 16'27bcn is Íratott így1) megharagván a házi atya mondd 6 szolgájának : 
menj ki hamar az útszákba és a városnak szegébe, szegényeket és bénákat és 
ralinkat és sántákat hozj be ide. Es monda a' szolga .• Ugy lőtt uram mént 
parancsolt ál és még hely vagyon. Es mondd az úr ő szolgájának: menj ki a 
szőlő közbe, és a' sövények közbe, és erőltessed be jőniek, hogy teljék be én 
hátiam. Valyon újabb korra mutatnak é? a' Sajószentpéteri iromány e' vég 
sorai: Ez mi végezésönknek emlékezetire és erősségére, attak úgymond ez mi 
levelünket egész város akaratjából, az mi nagy pecsétünkvei meg erősséjtvén. 

De nem kevéssé neveli ez iromány hitelességét a' papiros durvasága, 
's az azon láthatd himezet, mellynck hív hasonmását adtam. Nem sok figyel
münk volt eddig a 'papirosokra i s , így az irántok keletkező kérdésekben ba
jos mi bizonyost határozni. A' Sajószentpéteri i romány papirosán megjelenő 
két fél hold között felemelt kereszthez legjobban vet az itt lemásolt hímzet, 
melly néhai Pelsőczi Imre özvegye által ugyan azonSzentpéter városa, akkor 
Civitas, lakosinak 1452ben adatott szabadítéklevél papirosán l á t sz ik , 's egy 
fel hold felett felemelt keresztet ábrázol , mikhez hasonlót én , sem Szalay 
Ágoston gazdag oklevél gyűjteményében, sem más több , általam azóta szem
ügyre vett okleveleken nem találtam. 

Megemlítvén végre az t , hogy a' töbszőr felhívott Tiszaladányi ha
tár levél , melly úgy látszik csak fogalom te rv , már szinte összehajtott egész 
ívre van í rva , 's Iső Mátyás király egy decretumának (év számát fel nem 
jegyeztem) terve hasonló alakban őriztetik a' Bárczay nemzetség gazdag le
véltárában, azon megjegyzéssel rekesztem be észrevételeimet, hogy én a* 
felhozandó erósb ellenokoknak minden esetre hódolok. 

Jászay Pál. 

Jászay Páliul, megegyezés után, szerkesztő, még következő érintéseket csatolja ide. 
Mik i t ten? számtól nyelvtől is megválva, 1403ban kelhetéshez , erősíthető j egyek . 

1. Szentpéter b e n n e , város. 2. Említ gyrát . 3 . Sze rem, Somogy borai 1403ban már hí re
sek. 4 . Bor áruihatás kisasszony naptól szentmárton napig. 5. Se r rő l , szó. 6. Három 
garas , azaz : mostani hat pénz. 

1. Sajószentpéternek az. 1387b. megkoronáztatott 's várasokat emelt Sigmond k i 
rá ly nda szabadítékot , miként ezen 1425b. Diósgyőrött köl t ok i ra tbó l , kitetszik. ,,Nos 
Matliias de Palovltz 2) Judex Curiae Domini Sigisniundi Regis inter cacteros honores Castellanus fa
sín Diósgyőr quod quemadmodum alias Universitas civium in Oppido Szentpéter,. . Sigisiiiiindo Re
gi querulose proposuerunt quo mndo ipsi tributa . • in locis alias exigi solitis solverent , ab universis-
qiie mercatoribiis cum eoruni nicrciinoniís ac alterius cujusvis status . . . in dicta Szentpéter residenti-

1) Lásd az i627beli, szónyi békéről írt értekezésemet. Tudom, tár 1838. ÍVd. köt. 168—271. lap. 
2J Korarhirhnál Matheua de l'aloch, Mathia de Palúcz Suppl, ad lettig. T. I. p. 298. 340. 
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bus .. in . . Hungáriáé riivertentibus ronfiniis e\iserent . . . libertatibus ipaorum per antelaiam regiam 
serenitalem concessis nun obslaniibus . . . Kot ipsius K«gia mandato . . . ohedire cupientes . . . libertates 
»eu Jura eorum Civium per ipsos nobis literatorie exhibita visis ipsia jnribus ipsoruni civium in pri-
slimi/ii reduclis nulluin tributum .. in lucis iluntaxat tributa regaliu exigi solitis signanter ad Caslrum 
Diósgyőr praedictum spcciant a niodo \ deinceps unice exigi . . facere unhelent dccrevimns . . Panasz* 
ra kerülésig sokszor kel let t a' szentpéteri magyar kereskedőknek adóra , vámra kénysze-
r í te tniek 's éppen ország határáig elszélledésiik' szokásba jötte hosszasabb időt k ívánt , 's 
e z , és a* prislinum s z ó , azt mutatja , hogy szabad/tékák Sigmondtól , ennél fogva meg a' 
várót nevezet , mező város he lye t t , még 1403 előtt kelhete. Az 1105b. l l d . czikk. pedig 
a' kereskedőknek árujok oda vihetóse felől hova nekik tetszik 's azok iránt rendelkezhe-
téseikről i s , csak már nyilván elébb megkezdett kezelést erősíte meg. — 14161. Hunyadi 
János kormányzó ada sokodalmi kiváltságot Szent Miklós és Gergely pápa napjaira \s azo
kat mege lőzőkre követőkre Sajószentpéter öppidtimh&a kereskedés terjesztése végett Palóczi 
Lász ló országbirája esede/.ttérfc , ki akkor azt birá. 1505b. Ulászlótól kapott Palóczi Mihál 
kir . főpohárnok, és fivére A n t a l , szabadítók o t ' ) a r ró l , hogy Sajószentpéter városuk (oppi-
duill) polgárai 's minden lakosai mentiek legyenek ; a golutione quorumlibet tributorum et telo-
niorum ac etiam decimamni tam regaliuin quam aliorum . . . de quibuscunqae inercibiis unimalibus ac 
rebus et bonis eorum venalibus stb. megint igen élénkké lett kalmár mozgalomra mutat. 

2. A' müncheni codexben 1437—1400, Máté evangelioma 25d. fejezetében talentum, 
van ugyan giránák mondva 's 20dikban detiarius diur/tm esti pénznek, du Verbőczi hár
mas könyve 1 részének 133 czím/.etéből, ez t : In aestiinatione namque comnnuii ima 
sessio jobagionalis populosa, j)ro ima M a r c a seu ad unam Marcam uuatuor florenos ra-
c ien tem, így fordította 1565. Veres Hálás : Mert kewz bcwchycl egy iobbagy evvles 
kyben ember lakik egy g y r a r a ky négy foryntot t eáén , bewchewltetyk. 'S e' hármas 
könyvnek 1 5 7 1 , 1 0 1 1 , 1632, 1643 , 169sbéli magyarul kiadásaiban isgir'a találtatik. A' 
marca szónak a z o n b a n , melly már Sz. Ij)ván 1036beli oklevelében 3 ) eléfordnl , [403nál 
még sokkal régibben kellett a' magyar által giraul vétetni. 

3 . Szerem és Somogy bora már 1l()3nál régibb hirü volt 's így Borsodé. 124()ben irá 
Gergely pápa , Alhati et Co/tventui Simigietm Ord. S. Beaeiicti ezt „provenientis de vineis 
norae plantationis sitis iuxta villám Kiig in terra capi'lle vestre . . . Qninqueeccleaiensis dioeces. 1308ból 
van a' Kaposmérei Mérey nemzetség levéltárában csereiévé] Csega helységhez tartozott sző
l ő r ő l , mellyre 10 márkát fizettek felül. Csega inai neve: Csököly, fekszik Kaposvár , Nagy 
Atád és Sziget közöt t . 1490b. költ Hd. Ulászlótól Somogy vmegye cz ímere , szűlü fürtül 
tartó pánczélos kézzel . Tehát hajdanról kellc lenni a' somogyi bor országszerte! hírének, 
hogy e' megye, szőlővel merjen czímereskedni. 1530 jegyzé fel Oláh Miklós (l. Hungária) 
„Pes thum . . . vinis exoticis non Sirimicis modo opt imis . . . sed etiam Baroniacis, Somodinis 
. . . eclebris , pag. 42—43 oppida Zanto, Lyska vini optimi feracia pag. 50. Továbbá : Vino-
rum melius est et nobi l ins , primum quod in S i rmio , tum Siinigio, Baronya . . . Borsodiensi 
. . . Vjvariensi . . . Comitatibus nascitur pag. 18. A* sokfélét kifürkészett Sándor István, így 
s z ó l a , Xd. darabja 173d. lapján: , ,A' SZEREMI IIOR nálunk a' leghíresebb Borunk vala." 

1) Mind e' bárom okirat nálam van másolatban. 
2) L. Katona , T- 1. Re;:. Hung. p. 433. 
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4. Szeremi vagy somogyi, tehát idegen bornak mikor áruihatása' kijcgyzéséhez ilgy 
látszik Sajószentpéternek magának volt joga, mellyet még vagy Sigmond szabadítékában 
nyert, vagy földesurától. Az 1550beli 36d. czikk, bortermő helyen 's colontisnak Szentmi-
hálytól Szentgyörgy napig engede időt, mi , akkor sem ide alkalmazható, ha csak régi 
szokás mondatott volna is ki e' törvényben. Szentpéter, önhasznához képest intézkedhe
tett, lakosainak saját bora elfogyott kisasszony napig, 's,legyen szabad, monda, az új 
borig, idegen' árulása. 

5. Serrel, felső magyarországon már a' XlIId. százévben éltek. Albert, jászói pré
post 1243ban adott a' ker. sz. János jászói szentegyházához tartozott népnek több szaba-
di'tékot, hogy számuk nevekedjék 's a' seradó, lagena cereuisiae, már itt eléjő, Abaujban 
a' Borsoddal határosban. L. Fejér code.v diplom. Tom. IV, Voí. I. p. 304—6. 

6. Három garassal tartozzék az az mostany hat penzwel — Itt előszer azt jegyez
zük meg, hogy pénz alatt ne a' változott értékű pensu értessék, noha onnan került e 'ne
vezet, mert Sigmond, uj denárainak márkáját 10 pensára határozá, a' mi 400 dénárt te t t , 
hanem c' szót pénz, dénárnak vegyük, mert a' denarius parvus v. obulus még Árpádok idejé
ben, magyarul kispénz,fdlér volt. Másodszor, itten: az az, nem annyit tesz, mintha ugyan 
az volna; három garas vagy hat pénz, mivel így két pénzből állott volna egy garas. Penzwel 
szót olvasnunk kell ott, penzüel pénzüvel-nek, 's látjuk a' hat pénzű vagy hat pénzből állott 
garast, 's három garas nem hat, hanem tizennyolez pénzt teszen. De ha palóezosan pénzfel 
olvastatik is, annyi lesz, mint, garassát hat pénziel vetvén. Az 1351beli 4d. czikkben látjuk 
„Lucruin caiuerae prout tempore Curoli regis hung. genitoris charissimi,.. . ' de quolibet in-
tegro fundo Curiae trés grossi solvebantur, sic et nunc cudendis ((juorum grossorum vnus 
sex denarios Camerae nostrae in valore et quantitate sex latorum viennensium v a l e a t . . . ) 
persolvatur. Sigmond király 100 dénárral tétetett ugyan egy forintot, 10-zel tehát többel 
minisem 1-ső Lajosé volt, u. m. 50 mai krajczárból állóvá rendelte 45-ből , de hogy gara-
rasát 6 dénárnál több vagy kevesbbre változtatta volna, Schönvisner arról nem szól's részem
ről, másutt sem találtam reá okiratot, tudakozásim között sem tanulám meg másképen ' ) . 
1-ső Mátyásnak ellenben 5 dénárból állott garasát kiirá Schönvisner. Hanem, mi szökken 
k i , ? épen ebből, vigyázván ar ra , hogy „hat penzwel" előtt mostani, szó áll. Kik ez ira
tot 1503ból lévőnek mondogatnák, 5-nek nézve 4-esét (az általam ugyan 4-nek tartottat), 
nem azt vethetnék-e^ Ulászló idejében a' garas, megint 6 pénzű lön, talán az 1498ban 
ő2d. czikk. vége szerint, hol azonban csak hat dénár említetik, 's a' Mátyás ötöséből tör
tént változás miatt áll : mostani. E' szó igen is ujabbi pénzfolyamot mutathat, miként az 
l;")57beli 14d. czikkely szerint meg az országgyűlés olly nagy garast rendele, mcllyben 8 
denár legyen, kis garast pedig 4 dénárból állót, de, mostani szóval élhete Sajószentpéter 
úgy, miként ma rendszerint folyó pénz mondatik. E' pont bővebb vitatását azonban régi 
pénzbuvái-ok belétanultságára hagyom, a' többi eléggé védheti 1403b. kclhetését, 's bizo
nyíthatják még e' következők is , a) Helye a' pecsétnek hol ez lemállott, őznek szine, kis 
maradványán balról a' viasz, fakó-sárga. ' S e ' szín, városoknál i s , XI I I . , XIV., XV-dik 

1) Weszerle, prof- a' pesti ni. k. egyetemnél, ki Schünvisnernek sok hézagát pótolá, elébb hala nieiri 
mintsem barátságos ígéretét betőltheté. Hátrahagyott kéziratához nem juthattam. 

VEGYES R. M. IHATOK. 45 
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százévi. L. Schwartner, introd. in artem diplom. Pestini 1790. pag. 128. §. 117. Nagyságá-
nak köre egyébiránt, würtembergi 18'2tbeli 2 forintosé, b) Ferus Ágoston (/. itt a' 12. 13rf. 
lapon) 1515ban a' szentimrei bor iczéjét 8 dénáron adta, Nagy János pedig a' kerti bor 
iczéjét 4 dénáron, tehát sajószentpéteri bort, inelly, egybeálli'tathatott somogyival szere-
mivel, nem mértek volna 1.500 elején csak 4 dénáron, ez) Azon 4-es, melly Mabillonnál, 
De re diplomatica, ed. %-tia. Neapoli 1789. T. L libr. V. pag. 389. «' XVd. táblán mint 
XIV és XVd. százévbeli arab száinalakok között á l l , ollyan rándításu, minő e' mienk, 
min a' bőven venni talált ténta elbugygyant. d) Az indus vagy arab számmal némethonban 
élésre nézve Schönemann ezt mondja: sie verlieren sich nur im 14-tcn Jahrhundert in die 
Urkunden, mehr erblickt man sie hin und wieder im 15-ten, 's ez nálunk lehet példa 1403-
ból. Sőt, e) ha Schőnvisner a' Nagyrőcze harangján találtató j - 706 arabos évszámot még 
1206 helyett is inkább 1506nak hajlott hinni okainál fogva ' ) , Pécsett Sz. Péter szentegy
háza főoltárán arab szám már l303-at jelenlően áll2) . / ' ) 4-es szám arab alakai, a' amin-
cheni codexben vagy l466beli tatrosi másolatban, Máté, Mark 's Lukácsnál jőnek elé. g) 
Ugyan e' müncheni 's a' bécsi codexben a' mai ly, ő, gy, ugy áll l', e\v, g-vel ez ira
tunkban; ö is van ugyan it t , de valamint a' XVd. százévbeli p-nk, 1558bcn Chiapy Eufro-
sina holmije összeirásában (/. itt a' 148—\49d. lapon) j ) } J>i 1570ből pedig Alagy György-
néében p, p, úgy foroghatott már 1403ban fenn Ö irása. 

1 4 4 6. 
HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓI ESKÜJE, 

már 1342—1382 között vagy sokkal elébb is megvolt szabványról alkalmazva. 

Ez sem állhat itt egyenesen 1446ben történt iratáról, mert azt sem tudjuk, meg 
van-e még az valahol. Négyféle másolatból teszem ide: 1. A' mint Kováchich Márton kiadta, 
Suppl. ad Vestigia Comitior. Budae 1800. T. Ií, pag. 44, hihetően kéziratgyújteményéből 
Nádasdi Tamás nádornak, ki 1562b. hala meg, 's így ő mássát 10—20 évvel is elébb nyer-
heté, sőt már 1526 körül, midőn a' tanult lelkes ifjú líd. Lajos titkára lett 's a' kir. udv. 
cancellaria iratok kezében foroghattak. — 2. Kollár Ádám régi kéziratgyűjteményéből, 
1564-en innenről, mellyet Gévay Antal, csász. könyvtári alőr 's m. akadémiai levelező tag 
a' bécsi csász. kir. titkos levéltárban megvizsgálgatott, 's ez eskünek mássát vette és a' 
„Tudománytár" számára hivatalosan megküldé, mellynek 1834beli líd. kötete 231d. lapján, 
némelly hisztériái 's literatúrai előrebocsátással Luczenbacher János rendes tag kózlötte 
legelőszer, azután pedig onnan, Horvát István a' Tudományos Gyűjt. 1835beli Vd. kötete 
89d. lapjára nyomata, ismét egykét hisztériái megérintéssel. — 3. Ügy, miként Kováchich 
M. Vestigia Comitiornm 1790. a' 629 lapon, tisztelt lelkű öreg Ráday Gedeon gróf kézirat-
gyűjteményéből kiadta. — 4. Miként másolatát a' nagy alapító Széchényi Ferencz gróf kéz-
irat gyűjteményében kaptam, mellyben magannkerestem fel 1839b. Júliusban. 

1) I.. Ungrisches Magazin. Pressburg 1787. IV. Bánd. 2. Stück. S. 224—236. 
2) L, Koller, Prolegomena in hist. episc. quinqueeccles. 1804. p. 147. Tab. I. igy; 1 S 3 S O S 9 . 
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1. Nádasdi. 

Isthen téged se-
gcllicn, Bódog Az-
zony neked Irgal
mat wgy nyerj en , 
istennek mindzen-
ti éretted wgy cha 
wagyak, Isten zent 
teste te wcgh na
podon ydwesse 
gedre Wgy meltol 
liek, fewld teteme 
det wgj ' fogarlya 
onnét Jiarmacl na
pon wgi ky ne wcs-
sc , magol magod 
wgy ne zakadyon, 
ítélet napyan isten
nek cw Zenth Zy-
neth wgi latliassd, 
Ewrek pokolba 
wgi ne temettessél, 
hogy az Zerzest ez 
Registromba , kyt 
ez Orzag Zerzesc-
re megh irattanak 
wolna azt éressen, 
es tekelletcssegel 
mynd megh tartod, 
scmyt ellene nem 
t ez , sem tetecz. 

2. Kollár. 

Isten Tlieged wgy 
segellyen Bodogl 
Ázzon' Neked Ir-
galmath wgy nyer
vén, Istennek mynd 
Zenthy éretted wgy 
thamagyanak, Is
tennek zenth Test-
hc the wegh Napo
don Idwossegedre 
wgy meltholvek , 
fewld Thetheme-
deth wgy fogadva, 
onath harmadna
pon wgy ky ne wes-
sc , magol magod 
wgy ne zakadyon , 
Itelcth napyan I s 
tennek ewr zenth 
Zyneth wgy láthas
sad , Ewrewk Po
kolba wgy ne The-
metthessel,hogy az 
Zerzcsth ez Regi
stromba kith ez 
orzagh Zerzesere 
megh Irtanak wol
na , azt Ewressen 
es Thewkelletes-
segel mynd megh 
Tar tod , scmmyth 
ellene nem Theez 

3. Mádat. 

Iften téged ugy 
fegellyen, Boldogh 
Ázzon neked irgal-
math ngy nycryen, 
Iftcnnek minden 
Zenthy éretted ngy 
imaggianak, Iften-
nek zent theste the 
vegh napodon eud-
vofíegedre ugy mel-
tollj rek, feold tete
medet ugy fogad-
gyabe onneith har
mad napon ugy 
ki neveffe, magról 
maghod ugy ne Za-
kadgion í té le tnap
ján Iftenek eo Zent. 
Zyneth ugy lathasd 
eoreok Pokolban 
ugy ne tcmettefTel, 
hogy ez Zerzeftez 
regiftromban, kith 
az orzág Zerzfere 
megh irattanak vol
n a , azt crofTen 
és tcokelletcííeggel 
mynd megh tar
tod femmyth elle
ne nem tez feni te-
tetz. 

4. Széchényi. 

Isten téged ugy 
segellyen, Boldog 
Aszszony néked ir
galmat ugy nyer 
jen, Istennek min
den Szentéi érted 
ugy imadgyanak, 
Istennek Szent tes
te vég napodon 
üdvefségedre ugy, 
ml -J- tol lyeh, fúld 
tetemedet ugy fo-
gadgya b é , onnét 
harmad napon ugy 
ki ne vefse magul 
magod ugy ne sza
kadjon ítélet Nap
ján Istennek ö 
Szent Szinét ugy 
lathasd örök po
kolban ugy ne tc-
mettefsél hogy ez 

Szerzetes regi-
stromban kit az 
Ország szerzésére 
meg irattanak vol
na azt cröfsen 
és tökélletefseggel 
mind meg ta r tod , 
seíiiit ellene nem 
tesz semteteí]. 

sem Thethclz. 
A' Nádasdi - példányban, imádják helyett: chawagyak, vagy a' régi másoló bot

lása vagy nyomtatásé. Kovachich tisztelt hamvu barátom, illyesmit betűről betűre szokott 
leírni. Ewrek, éressen, tekellelessegel pedig: örök, erősen, tó'kélletesseggel, helyett, a' 
régi másolót é-ző tájról voltnak mutatja. Továbbá: megh irattanak is tévesztett belécsusz-
tatás, irta/Mik helyett. 

• példánynak ezt azért lehet nevezni, mivel Kovachich, 43dik 
's Nádasdi Tamás kéziratgyűjteményét említi, 's Kolláré, 

Hihetően Nádasdi 
lapján, Kollár, Széchényi 
Széchényié ettől elüt. 

45 
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A' Kollár-példány meg ezen szóban: thamagyanak, hibás; imádjanak v. imadgya-
nah helyett, mert a' „temetési beszédben i s : uimaggonoc érette" van. L. R. m. nyelveml. 
Isii hőt. 5d. lap; az Iső Lajos idejebeli rendőri esküttszék szabványában nem különben ez 
ál l : te erted vgy imadgyanac, 's ez eskü' deák fordításában: pro te intercedan/, hasonlóan 
itnádásra, nem, támadásra mutat. Horvát István, mind e' mellett, az ő „olvasásában" meg 
torta: támagyanak, 's nem monda egyéb észrevételt, hanem azt, hogy ,,a' mennyire 0 
nyelvünk régiségeihez valamit azt ér t , ez a' kiadás hívebb a'többinél." Igen i s , még 
hasonlóan 1446b. kőrülbeliség jellemei benne: bodog á z z o n , m y n d z e n t h y , mel -
t h o l l y e k , (igére nézve, de h betűvel már nem az) fogadva (be' nélkül), o hangzónak c\x-
vei irása, Olinat, hanem ez utóbbitól megválva IVádasdi-példányunk is régi leiratást érez
tet. Véleményem szerint, Kolláré azért látszhatik, inkább a' magyar kir. udv. cancella-
iiában volt példányról közelebb vettnek, vagy hívebb másoltásunak, mivel abban ő-ző 
és é-ző közép hangejtés divatozott inkább, miként ahhoz néhány mutatványt a'„Temetési 
beszédhez" irt értekezésembe a' LXVIIId. 1. előlegesen tettem, 's itt e' II. kötet 19—22d. 
lapjain, a' magyar udvari stylussal költ három irat állítja előnkbe-

A* Itádai-példányban: minden Zenthy, feold, eoveok, irása már XVIId. százév-
beliség. 

A' Széchényi-példány pedig épen ez előtt csak 30—10 évi mód. Összehasonlító, 
mindenik lemásolójának látni fogja, változtatásait, mik kőzött azonban: imaggiunak, imad-
gyanak szó, nem őnkéjüség. A' két utóbbinak felirata így á l l : Articuli rum juramento tem-
pore olim Joannis de Zápolya JVayvodue in civitate Pestiensi per Praelatos et fíarones in 
congregatione generáli editi anno Domini 1526, 's ekként adta ki gr. BaMhyáni Ignácz 
i s ; Leges eccles. T. I. p. 604 még elébb Kovachichnál; azon előjegyzettel, hogy egyház 
és országnagyok ennek letételével kölék magokat akkor szerzett czikkeik megtartására, 
mit Kovachich botlásul tüze ki 631 d. lapján. Mert, szól, az ezen eskü alá irt ezikkek 
egyenesen a' Hunyadi János idejebeliek, mellyek előtt a' törvénykönyvben lévő ezen szer
kesztői észreadás: juramentmn initio gubernalionis Joannis Hunyadi in congregatione gene
ráli regni coticeptum e vnlgari in latinam translatum, azt , sem egyenesen Hunyadi eskü
jének, de a' Nagyokéinak sem mondja." Helyén kivül volna részemről itt az 1526b. Pes
ten , Zápolyai ügyében gyűlés nem voltára nézve Kovachich okait kiszednem, vagy mind 
addig tovább nem dolgoznom, mig Zápolyai név ide tételét én is kétségen kül Hunyadié 
helyett, leírói tévedésnek nem állítanám. Csak azt kell nekem itt elsuhanni nem enged
nem. I. Miként ezen eskü, e' szavak kezdetéig: hogy az Z e r z e s t h , néhány elrakást 
kivéve, ugyan az , melly felébb a' 336d. lapon 1342—1382 közőttről mint nyomozó eskütt
szék tagjaié ál l , miről nem szóla Kovachich, 's Luczenbacher és Horvát István sem. — 
I I . Hogy tehát ezen szabvány még hajdanibb időből, átaljános volt 's az elején álló ki
fejezések már Iső Béla 1061beli koronázati esküjében meglehettek, mert ennek latinul nem 
tudását nyilván beszéli Turóczi ' ) ; eskünni, Salamon ellen keltetése pedig majd kétségte
len 2) ; meglehető némelly mondóka hasonlóan az országgyűlési Rendek hódolateskíijében , 

1) Scriptores rerum hungar. Cura Schwandtneri, Yindob. 1766. p. 138. 
2) M. t. társaság évkönyvei III. kötet. Czecli értekezése 2l2dik. lap. 
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kik az Árpádhozi hiíség esküje ó<a egészen a' habsburgi házból választásokig magyarul 
hangoztatok azt, miként e' két nyom bizonyítja i s , «) Iső Károly latin esküjét nemzeti 
nyelven is elkelle mondani a'Rendek előtt hogy megértsék1), b) Iső Ferdinándhoz még 
igen sok országnagy magyarul esküdött: /. itt a' 17. lapon. — III. Utolsó ezen szava: 
teletsz erős/ti e' hitszabványnak csak király, csak annak hatalmával felruházott által leté-
tethetését, Rendeket e' befejezés nem illethetett, 's ezt Ratthyáni nem vévé észre. — IV. 
Azon hitszabvány, mellyet a'Rendek, Hunyadi kormányzásai 's végzeményeik megtartására 
elmondottak, más kifejezésii volt a' végén, mert , hogy nagyja 's apróbuja úgy hiteltctett 
meg valamint ők Hunyadit irtózatosan lekóték, kitetszik czikkeik 5dike előadásából, 
mellyeket Kovnchich bővebben bocsáta ki 2) , mintsem a Corpusjuris-hnn. állanak, u. m. 
quibus ... nrticulis ... invenlis et confeclis, ad contentaque eorundem observattda siitgulis 
singidariter tani scilicet majoribus quam minoribus in forma ad haec ordináta juratis unanimi 
voto ... nos elegerinl ... citmque quamvis inviti juramento tamen, modo, quo supra pruestito 
adstricti effugere non valenles. — V. Ezen esküszabvány átaljános létét 's esetenként al
kalmazását leljük azon emlékiratban i s , melly szerint Hunyadi János, Gara László nádor, 
Újlaki Miklós erdélyi vajda 's többen, esküvel szövetkezének 1450b. Rudán feria IV. pro-
.rima post feslum Bli. Vili et Modesli MM. különös barátságra 's egymás védelmére, mert 
ezt abban, nyilván idézik e' szavak: Corporale juramentum praettitimus jnxla formám illám, 
quae alias in congregalione generáli pestiensi facta et confecta fuerat 3) 'stb. Minél fogva, 
illyen szabású, vagy legalább kétségen kül hasonlóan magyarul volt azon eskü i s , mellyel 
Hunyadi János és Pongrácz család magokat 's utódaikat viszont-szeretetre, védelemre, 
egymást erővel javaikkal segítésre köték l e , 's mellyet Hunyadi János halála után, özve
gye, Szilágyi Ersébet 's ennek fivére Mihály ismételtek *). Iliire fogadást említ 1539ből 
's I540ből itt a' 32, 37. lapon, Majlát István magyar nyelvű szövetkezete is, e'hitszabvány 
sem vala tehát latinul, pedig nem ettől eltérve, hanem a' régibb időből leszállt szokás 
nyomán. 

'S ezeket, észbe fogadva, kiesik sarjából Katona' megjegyzése Hist. érit. Tom. 
VI. Ord. XIII. pag. 477. Pestini 1790, hol 475d. lapjára csupán a' latin erőtelen fordítást 
sorozá a' Corpus jurisból! hogy Hunyadi, csak azért eskettetett volna fel a' haza nyelvén, 
mert Galeotua Martina tanúsága szerint latináé linguae e.vpers volt, melly okot Luczen-
bacher is elégnek tárta , minél világosiira Horvát István sem lépett, ki a' mindennek kinél 
's hol létérc nemesen intett Kovachich után, ennek idézése nélkül, érinti az 1450b. Budán, 
feria IV. proxima post festim HB. Vin et Modcsti MM. kSlt 's ezen esküre hivatkozó em
lékiratot, ki, ez eskünek a' Tudománytárban L u c z e n b a c h e r által közlése megemlíté
sét a' hisztériái lelkiesméret megsértésével, egészen elmellőzi, noha e' közlő, Horvátot 
mint 1815ben, ez esküt 1446beli gyönyörű nyelcmaradvány-n:\k nevezettet hozza e lé , ámbár, 
láttuk, nagyobb része már az 1342—13S2 kö/.öttiben eléfordul. 

1) Kovachich, Vestigia Comitior. pag. 173. = 2) Vestigia Comit. p. 256. — 3) Supplem. ad restig. 
Com. Tom. II. p. 44. — 4) Scriptores rer. hungar. veteres , ac genuini, Cur.í J. G. Schwandtner 
Tom. II. 1746. Hevui Péternek „de Monarchia et S. CoronaRegni H. itt álló munkájában 670—671 
Okosabban tette volna Révai, hu magyar szabványát teszi ki ezen szüretség eskünek, mintsem 
latinul elchoznia tartalmát! 
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De Szilagyi Mihály mint kormányzó is magyarul esküdölt l45Sban, pedig nem 
azért, mivel ő róla nincs feljegyezve, hogy latináé expers lett volna, valamint magyarul 
monda azon ékes beszédét, a' Mátyás választására tűzelttef, mellyet Itanzanus Péter XXIX. 
Index-éhen deákul ád e lé , nemzeti nyelven harsanttának megjegyzése nélkül. Történet-
visgáló csak lígy vegye a' világot miként volt 's van, 's csak azt higyjük, a' mi megtör
ténhetett. Rákos mezején a' sok sok ezer magyar, választandó királyt nemzeti jogával. 
Hatott volna-e, tömegre, a' megindítandóra, deák szó, mellyet e' gyűlésnek csupán papjai 
's kevés világnagyjai értének. Cicero legzengőbb kifejezései sem. Hazai szólam gyuj-
ta ott lángot Mátyás legyen kiáltásokra Js esküjét Szilágyinak, mit Turóczi jegyez meg, 
IVd. R. Ct3d. fejezetében, Székel' Estvan pedig 215d. és 216d. levelén említ, t. i. a' 
Hunyadi ház ellenein bosszút nem állást fogadót, és hihetően a' hozott törvényt meg-
tartatót i s , nem csak hangban akará hallani a' nemzeti gyűlés, hanem tisztán érteni 
is a' kivívott, féltett őrzött líd. endrei alkotvány szelleme megigérését. Ks az Ország
nagyok, követek'esküje hasonlóan magyarul történt. Hogy ne így? midőn a' német lakosú 
városok számára e' szabvány íratott: „2)aő intő ©ott f;eíffe, unfere Siebc ffrau, unb ftííe ©otted 
4jeí(igeit, baő uur bon ber <Stabt9?. nigeri feíneu anbcreu Jíbitíg Í;a6cit ivcíícn, náci) erweíen tverben, 
ben ben ferrit 2Bat;bafta Matyasch, unb welíen ím gefyorfam fet;n, imb bietten mit 9íccí)t unb ivover 
tren), aíő unfern gnábígcn ferrit, itnb bergteídjen bem ©rojjmádjttgeu §ernt Zilágyi Mihál ott jeíner 
fiat bíeweil unb er @u6evnator i(í. L. Kovachich, Suppl. ad vest. Com. T. II, p. 137. illy felirat
ta l : formula juramenti per omnes Civitates neo-electo regi praesliti, minél ezen jegyzé
seink teendők. 1. E' német eskü lehetett akkor Nagyszombat, Buda, Poson, Kassa, Sopron 
's a'szepességeik és erdélyi szászok polgárai szániára, mert Nagyszombat, Poson, Sopron 
jegyzőkönyveit ez időből még valósággal németül is irt lakul lntám én is ' ) , Buda városa 
tanácsától Kassáéhoz 1404ből van fenn német levél; de csakugyan, 2. azon városoknak, 
mellyeket az 1514beli 3d. czikk és Verbőczi elészámlál nem mindnyája monda csupán né
metül hódolatesküjét, mert az Albert király idejében 1439b. budai országgyűléskor kilobbant 
magyar polgároknak meg magyart kellé kapniok2), nemkülönben a' pestieknek, mert ezek 
kőzött voltak azon virgoncz vérű magyar fiúk szülei, kik, hallvák a' Bakoson Pesten tó-
dolgott választók, vitézek neszét, ők is dalolák utánkiálták gyermek szokásként a' Szé
kel Estuan fenntartotta csonkás limü magyar verset, a' Mátyás' királlyá lettén örülőt3). Es ma
gyar eskü kívántatott a'Székesfejérváriak számára, kikkel Ersébet királyné, fijacskaja 
László koronázatakor 1440b. magyarul beszélt4). 3. Német esküben i s , ezek: Vajdafia 
Mátyás, Szilágyi MiMl, annak magyarból fordítatására látszanak mutatni, vagy leg
alább azt bizonyosan éreztetik, hogy, 4. a' magyarul beszélés megszokása, a' németre is 
elegyítésével hatott. 

1) L. Utazási jelentésemet az Evkönyvek lüdik kötetében. Sopron városa jegyzőkönyve kezdetik 
13!)4ben németül 's így folyt 1590nig. Elzen innen latinul és németül. Legújabb időben pedig, mi
ként 1837b. October 24—2(idikán ottan dolgoztomkor megtudáin, csak magyarul \s így is írjuk 
alá magok, az ülésben jelen volt tanácsbeliek. 183C óta minden polgárjoglevél is, nyomtatva, 
magyarul adatik ki. 

2) Buda németségét 's magyarságát lásd következő Ilid. kötetben, az 1583 — 1599 közötti levélről 
szóló jegyzeteknél. 

3) L. Chronica ez vilagnac yeles dolgairól . . . Gönczön 1558. Cracoba Niomtatot MDJJX. 215— 
216. levél. 

4) L. Tudománytár, 1834. I. 235-236. 
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Szabadna okulnunk úgy hiszem, már e' természetes fejlemény szerint, de ki még is 
rázná fejét, juttassa eszébe, hogy magyar irat Vér Andrástól nem 1473ból hanem még 1423-
ból van fenn, és ügyeljen ezen időkörbeli magyarul irás példáját mutató e' záloglevélkére. 

1 4 5 2-ből. 
En beiken}* petter addoni En mymdeneknek twttara kyknek Illyk En az En 

Jo3agomat a3 ky En byrttoko állat wagyon 333 fomboron, Mynde ho33a tar-
t0330wal wettem 3alogon 3ckel gergelnek, három for^'ntba E3ernegy 3a3 Et-
wenket E3tedwbé' >vy3kere3t nop Wtta walo walTarnappon kwlt E3 Iewel 
E3t En addoin a3 En pechettenek Erwfíege ala E3 dorlognak megtataffaraSSSSS 
annak felette atta odda En magamat bogba my dolgon ly'"3'3en gondomat vvyf-
felye. (P. II.) 

L. Nachlese auf dem Felde der ungarischen und siebe/ibiirgisclien Geschichte nuch authen-
titchen bis jetxt unbekannten oder nnbenülzten Quellén und Urkundett, bearbeitet von A. K. 
Kromladt, 1S40. 1. 55 — 56. Kőre Pesten Íratott hasonmássát ennek, az író 2d. 'a 
3d. füzetével igére adni gróf Kemény József m. akadémiai lev. tag gyűjteményéből; ve
lem azonban, e' nagy érdekű értekezésnek épen ez íven dolgoztomkor Martius végén 1840. 
megolvasása után tüstént irott levelemre Április 12dikéről költ válaszában a' hasonmásból 
egy példányt olly becses nyíltsággal közle, minővel ő az eredetit gr. Keménytől nyeré 's én 
a' fennebbi szöveget már e' hasonmásról nyomattam l e , mivel ehhez képest a' ISachlese-hen 
lévő, több helyen sajtóvétségü. Arab szám itt vitályt nem fakaszt, mivel az év betűkkel 
kiirva; ó szainatu pedig benne: az hjen •=. a' ki én , wettem zálogon, = vetettem, minő 
szótag-ugratás hajdanban gyakran eléjő; zálogon áll DrágíFy János 1520beli levelében itt a' 
30d. lapon, így: wethethem zalagon; Adom helyett addom van 1549beli erdélyi levélben 
Galaczi Estwannétól, mellyet az akadémiához épen gr. Kemény külde. L. későbbi kötetben 
Hd. lapon. 'S hajdanságot mutat a' szász sombori jószágnak ha még olly csekély volt i s , 
csak három forintban elzálogítása, noha Belkényről Székely Gergelynek még gondoskodni 
kellett. Szász Sombor van Doboka vmegyében. 

148 6. 
X 4dih laphoz. Albert apát levélkéje. lm itt az egész.-

Edcs Testverem, Köszönöm a M — — Nestienek keldek zent Erekliet. Ia-
nos Vronk a nagi giori prépostnál Budán meg meg lez, minden agfagtok meg 
meg lez. Iftcn veitek. Tichon. Zent pal napian etfzaka 1486. Albert Apatur. 

Alig van értelme. A' tihanyi apáturnak nyilván valamit külde Máramarosból test
vére 's azt köszöni, — és azért ő , a ' pap , ereklyét küld Nestienek ' ) , ki talán az édes 

1) Neste vagy Annos = Anastasia. L. Sándor István, Sokféle XHd. darab, 243 1, A' müncheni codei 
előtti kalendáriom azonban Ágnest irá Annos-nak. 



360 

testvér felese'ge volt. Ki az a' János műnk? kinek Budán kell vala találkozni a' nagygyőri 
préposttal, hogy az édes testvér és felesége aggságát igazán megszüntesse? mert itt úgy 
látszik, ismételve van meg, mi által nyelvünkben apróig éreztetés, vagy, nagy-nagy erő-
sitmény lesz, miként Erdélyben ma is divik: mindjárt-mindjárt oda ment, \s közönséges 
még: fel felkőit, le leszállt, el eltűnt; a' mi egészen keleties, mert a' töröknél, két mel
lékszónak ismétlése hasonlóan nyomatosbságot jelent illyenekben: kara-kara = fekete
fekete, jüksek jüksek daglar— magas-magas hegyek, derin derin zajlar— mély-mély 
folyók. Ha pedig: ismét ujru helyett állna meg meg dunántuliasan, akkor az értelem lát
j u k , más lenne, hanem az inkább csak az elsőre volna alkalmazható. Ki nem akarván is 
irni Albert apát, testvére baját, azért mivel tudta elértetését, és annál fogva illy kevés 
beszédű, e' levél itt még is csak töredék, a' többinek el kellé kopni, kiszakadozni már 
eredetijében, mellyből Dr. Weszprémi István közlötte fennlétét 1781 b. megjelent e' czíinü 
munkájában legelőszer: Succincta medicorum Hungáriáé et Trausilvaniae biograplna. Cen-
turia altéra. Purs posterior. Viennae, a' 197—l'JSd. lapjaira tett hosszú jegyzetei között, 
mellyekben elébb más régi magyar nyelvmaradványokra ereszkedék ki. Irá e' felől ottan 
ezt: Vnum praeterea Kpistolium Seculo XV. seriptum iuter instrumenta litteraria nobilissimae cujus-
dam famíliáé huiatis in hunc usque diem apud nos fiitliter conservatum memorabo novissime, quod 
Albertus Abbas S. Áldani Episcopi et Confessoris de Tilian an. 1486 in Comitatum Marmarosiensem 
ad Literatum Valentinum K— fratrem vterinuin dederat, quia illud breue est, expromam iutegrum. 
'S itt következik, a' mi már, fenn van. 

Ennyiért is köszönetecske ugyan a' sok érdekest összegyűjtött debreczeni orvos 
Weszprimi' hamvára, mert e' kis példa legalább megint ahhoz csillám, hogy 1400 és 1500 kö
zött is csak irt némelly vérmesebb magyar pap, latinban járatlan rokoninak egyszer másszor 
tudósítást anyja nyelvén l), és világiak között a' többféle nevű úgy nevezett Deákék ha
sonlót mi'velének, de kedvesebben olvasnók, ha Veszprémi egyúttal a' K . . . v a l kezdődő 
Bálint deáknak vezeték nevét egyenesen kiirta volna, ha tudá; vagy megnevezi a' levél
két birt családot, ögy, utána lehetne látni ennek maradékánál 's meghányni, ha több efféle 
nincs-e még nála, de sorba venni Debreczen és Máramarosnak K . . . . betüü lakosit vagy 
avult iratokat fenntartott családait ki fogja? Pedig azt is kellene még bővebben értenünk 
e' maradványka felől, ha száma arabbal van-e vagy rómaival? ha betűinek bélyege szeg
letes gót-e? ollyan német folyóirásbeli-e már a' XVd. százévben, minőt XVIbeli magyar 
irataink mutatnak, ha betűről betűre irta-e le Veszprémi 's az Írásmód változtatása nélkül? 
Mert mind effélék összeállítgatásaiból kell valahára, az egyenesen csak magyar oklevél
tan rendszerének elé világolni. Azt az egyet bizonyosan tudjuk, hogy Veszpréminél lévő: 
zent, l ez , eredetileg így íratott: ^ent , l e j . 

Illy ferdeséggel titkolódzott Weszprémi, Erdősinek magyar deák grammatikája 
körül is, miként Kazinczy beszéli, Magyar Régiségek ésRilkaságok, Pesten 1808. Olvasójá
hoz szóltában, a' Vld. lapon, azt említve, hogy Erdősi grammatikáját már elveszettnek 
hívék nyomtatványaiban a' tudósok. „Annál nagyobb volt tehát, mondja, örömök', midőn Dr. 
Weszprémi István üebreczenben, azt a'jelentést tévé, az 1792<fr/« ujságlevelekben és azután a' 

1) Várdai Istvánnak, Ferrarából 1450b. anyjához, akkori pedant fitogtatásnál fogva latinul irt leve
léről, mellyet gr. Zichyek levéltárában leltem, máshol. 
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kassai múzeumban, hogy az örökre elveszettnek vélt könyv mcgvagyon. De hol vagyon meg, azt 
cinem mondotta. Gyengéji közzé tartozott a' nagy embernek, szere felett rettegni dicsőségéért, 's 
ha mit ollykor mástól véve, nem örömest hagy ta tudni, melly kútfőből merítgetett. Itt ezen felyül 
kincsének becsét akarta nevelni titkolódásával." 

Végre vígy sugá meg a' tudor v. tudár, Kazinczynak, hogy — a' grammatika — 
Sinai Miklósnál — van. Hlyen az antiqiiariusi súgás. 

Oságlmvárkodás háromféle tücskös főt növeszt. Egyike, valami még nem ismertre 
akad, 's majd ki akarja adni, hogy „nagy névre kapjon" majd, nem akarja, mert „akkor 
közzé lesz." 'S addig cdelgeti magát dugdosásai közben „ezt csak ÉN tudom" enyhítgeté-
sével, mig Ótet dugják el 's híre kincse dugva marad. Efléle tormába esett féreg, több ér
dekes nyelvinaradványunkat dughatá el már, örökre. Másik, egy feltalálótól hallja, vala-
melly rejtve maradott irat hollétét, sőt annak kiadott munkájából tanulja, 's azon hittel 
kenegeti magát: „azt egy harmadik nem hallá, arról egy negyedik nem olvasott, így hát 
abban CSAK ő , egyedül ŐSEGE tudalmas. Pedig tudhatják sokan, mert olvashatják százan, 
ezerén. Ez talán kész volna szépen meghalatni azonnal a' veleközlőt, hogy mással ne kö
zölhesse, összevásárlani ennek könyve példányait, ha sok pénze volna. Harmadiknak, mu-
tattatik egy újonnan felfedezett irat, vagy pénz vagy egyéb, 's nem azon csattan ki öröme, 
hogy az, hála, megvan, akárki találta, hanem fintorodik reá szája, óláivá ólálkodik hu
nyor szemmel abban gyanusíthatást lelni, 's nem leverő adatokat idéz annak igaz keleté 
*s éve ellen, hanem csak a' kesernyés de, de, még is, oszlán, savanyodik ki ajakán 's e* 
de-czését mindenfelé önti. Mit mondék? nem csak háromféle rendes bogár van e' nemben, 
sok apró vonatig furakozik irigység elferdülés ollyan tudós fejébe, ki útszán járttában is 
csak négy fala között álmadozik. Világ által megnyesett, lesúrolt 's virgoncz elméjű, ke
rüli efféle molierei toll 's hogarthi rajz alá és Megyeri fogásu eléállításhoz tartozást. Ki 
mit felfedez, azé legyen hire, igen, ki merheti azt elragadni? nyíltan közre bocsátótól, 
épen hova szebb kebel, minden hasznos tudalmat örömest ereszt. De úgy sápadva őrzeni 
apróságot, hogy az imádott hírecske el ne szellengjen! a' lélekre csak molyos iratokról 
szállongott penész. 

Ezen enyelgő kiszesszenés után 's óhajtásom mellett, hogy inkább Jankovich, 
Fejér, Czech, Gyurikovich, Kovachich József, Nagy Gábor, Podhraczky és Jerney buzgó 
közre bocsátása szíves közlése legyen követve, egy kis hisztériái ismertetésül ragasztatik 
még ide, hogy Katona, História eritica Regum Htmgar. munkájába Veszprémitől tévé által 
e' levél töredéket. L. Tomnlvs IX. Ordine XVI. 1476—1490. Budae 1793, lap 774. Közbe
pontozást különbözőt ada neki egy helyen 's a' megmeg lez-t összeragasztá. Minden kriti
kája: Quam diversa hodie loquendi seribendique ratio! De Katona eszében csak érdekes okle
velei valának. A' hisztóriai igazra egyébként lélekismérettel vigyázott Katonától ') vette 
által az igaznak és természetnek szíves embere Virág Benedek, Magyar Prosodidja 22d. 
lapjára, Budán 1820. 

1) Így jellemezi e' mondása tanítványaihoz: Hoc quidem vetitum est seribere, non etiam dicere. L. 
Fejér, kölcsön t. t. Péczely József vitázására, Századunk 1839. Oct. 17d. 83d. szám. „Nekünk, 
veté ide Fejér, szerencsésb időkorban, szabad nem csak kimondanunk, hanem meg is írnunk az 
igazat." Hlyen valóban a' legszebb idő. 

\LCYES li. H. IRATOK. 4Q 
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Es Horvát István az 1835beli Tudományos Gyűjtemény Vdik kötetének 102dik 
lapjára nyomatta le , híven, idézve Katonát is. „De minő nemesi Ág Levéltárában vagyon az 
eredeti Levélke, veti utána, azt sem egyik sem a' másik Tudós Férfiú fül nem jegyezte." 

A' csak félig kitakart ösvényen Katona, erére nem mehetett. 'S nem akad úgy 
reá senki, hanemha véletlenül. Vagy megkaphatjuk valódilag csak úgy, ha olly tagja él 
avvagy lesz azon nobilissimafamilia-nak, ki e' maradvány becsét érzi. Hlyen, bizonyosan 
megküldi még egykor a* magyar akadémiának épen az eredetit is , meg legalább hitelesí
tett 's leghívebben levett hasonmással. 56 éve ugyan mióta 1781b. Veszprémi ezt irá: 
in hunc usque diem apud nos fideliter conservatum, el azonban még talán nem veszett. Ezen: 
a p u d nos által, magát érté-e Weszprémi, vagy Debreczenben náluk fenntartását, nem 
bizonyos. Amúgy, az ő utódait illesse ez intésecske, inelly azért is sürgető, mivel eddig 
elé, magyar küldött levél ennél régibb időbeli nem találtatott. 

1489—1495. 
A' 39d. laphoz. Siralomének Both János veszedelmén. 

E' hármas rímek első nagy betűiből, láttuk, GREGORI jő, ki. írójuk neve fejlenék 
tehát e* betűkből elé, ha épen meg volna ezen elégia mind addig, míg a' név' betííimeg-
kivánák kinyulását. Az itteni utolsó hármas rím áll a' lap' legalján annyira, hogy oda uj 
három sor nem fért volna, 's a' folytatás így, a' következett levelén volt, de az nincs meg. 
Kérdés már, ki lehetette' GregorW/s? Nem valamellyik horvát Gregoriantzi-e, kiknek fe
lei közül, Pál , 1550b. lett zágrábi püspökké. Vagy egy más családbeli, akará nevét lati
nul kimesterkélni ? Minden esetre, szolgája volt, kitetszik, Bajnai Roth János főúrnak, 
azon értelemben vévén szolga szót, miként Verbőczi tripartituma II. 19. czikkéből e' sort: 
Antiquitus enim aulae Regiae milites et alii curiales, Veres Bálás 15C5b. így adá ki ma
gyarul : Regenten kedeg, az kyraly f$olgak, ees egyéb wdwarbelyek . . . . 's tehát mi'les, 
serviens — szolga, mi a' mai Szolgabiróban is fennvan l). Gregori/« ekként, BothíJános 
udvarában forgott, zászlóaljához tartozott ifjú vitéz, levente, katona, szolga lehetett, mi
nőket hajdani királyaink példájaként a' főúr is tartott 's illy nemes ifjak, levélvivők, házi
dolog elintézők, csatakísértők voltak. L. líd. Lajos udvara személyzetét, Momim. Un^ri-
ca, ed. E/igel p. 187—236.'sas ÍT23beli U)5d. törvény czikket. És e'Gregori. .akárki volt, szí
véből simult urához, elérzékenyült, midőn az, megelégedését jelenté nyájas rápillantásában, 
zajgott kebele, elvesztésén. Hanem, mellyik Roth Jánost kíséré hát Hlyen szolgai hív si-
ralm? Azt nem , i t t , ki 1521b. Belgrád várát Oláh Rlaskóval, Móré Mihállyal 40 napig ve
dé , alula 20 rohamot vére vissza, de bolgár pulyaság miatt elveszte. Más, elébbi Roth Já
nos, miként Istvánffy szól, Derencsényi Imrének tengermelléki bántársa, 1493b. válla ve
szedelmet. Rohan e' kettő a' törökre. Még elébb azonban Frangepán Rernátot, királyi vá
rak elfoglalóját, akarják kiverni Rrinye várából. A' két bán kémlelget, hol volna rés a' 
várhoz. Golyó süvölte le arról egy szakállosból 's Both Jánost megölé. Bonfininál pedig 
ez igy van: Dum autem arcem, que oppido iinininebat diligentius ipfe, (EmericusDrencenus) 

1) L. Kollár, Ilist. jurisque publ. R. Hung. Amoenitates Vol. II. p. 87—00. 



3Ö3 

cum collega suoBothlano oppugnat, faotum est, utBothlanus pila aenei torinenti percussus, 
misére occubuerit . . . Bonfíni azért irhata itt botlással Bothlanust, mert BothJánost együtt 
hallott, minthogy egy szótagu vezetéknévhez a magyar, keresztnevet is csatlani szokott. 
Vagy onnan? mivel e' Both Jánost, l á b a t l a n n a k hittak volna társnévvel, miként En-
gel , honnan, honnan nem, említi. De még itt is elakaszt .hármas rimánk. Ne resteljük 
felfogni. Iső Mátyás, (épen nem líd. 1608—1619) kétszer kíildé kedves Both Jánosát Stam-
bulba líd. Bajczidhez. Előszer ibékén tért vissza. Másod izbeni menttekor sok ellennel 
lehető baja rémlett előtte. 'S oda is veszett volna, min Mátyás, bánakodott. Most al
kalmazzuk. Fényben előttünk Iső Mátyásunkhoz 1485—1489 jött 3szori török követség ese
te Némeluj helyen, Visegrádon, Bécsben. Mátyás, a' Bécsből hazatértet szerb Jakusics-
csal, Demeter' ílával kísértete. Jő ez vissza. 'S összeapritatik Szemendria körül Gazy 
Musztaffa által. Miért? Demeter' foglyává lön ez előtt e' Musztaffa, fivérével (férfi test
vér) együtt. Demeter e' fivért felnyársalá! és Musztalfával sütteté halálra tűznél , Musz-
taffának pedig fogait öklözé k i ! ! Nem e'Jakusicscsal volt-e Both János? Nem jött-e hason
lóan holt Mreí Azonban talán haza vergődött, de csak akkor, midőn Mátyás már megholt. 
'S ez lehetne az 1493 elején bánná lett Both János. Vagy, felvehető? még egy más Both Já
nos, mint elébbi követ, ki valósággal oda veszett útjában, noha c' felől, még eddig sem
mit sem tudtunk. Ekkor, a' hármas rím kelése 1488 körűire tétethetik. Hanem ez utóbbi 
csak /i«-zás. Hármas rímünket azonban kétségenkül Mátyás végéveibelinek vallja: 1. a* 
benne , reá hivatkozat 2. Siralmének mindjárt halálkor fakad, 3. nyelv ó szamata. Nem 
felejtem , sem titkolom mindazáltal, hogy a' betűk jellemei XVId. százév elejét mutatnák. 
Azonban század vége század eleje összefoly, és , — lehet ez , másolat is. 

A' versre nézve. Észbe juttatja az olasz terza rimát, melly, utánnazható lehetett 
volna nálunk már 1310 és 1342 között Iső R. Károly idejekortt, azon cziterás ál tal , kiről 
Záh Klára esetének eldallása Istvánffy idejére is leszállt. De, mivel a' rím váltogatás nem 
az olasz canzone nyájas cserélgetéseivel van, első illyen magyar verselőnk vagy a' régi la
tin antiphonák, hymnusok efféle rímezetét választá, vagy saját leleménynek ereszkedett. 
Hozzá legközelebb a' „Házasok éneke" állott volna, mellyről Toldy, Haudbticlt-JA Iső kö
tetének 4d. lapján ezt közié: „aus einer Handschríft von 1503 der jankovics'schen Sammlung. 
Die gefállige Sprache dilrfte einZeilalter, wie jenes des grosse/i Mathias, andcuten. Hanem 
ennek 1;>48ban költéséről Nagy Gábor az 1835beli Tud. Gyűjt. Vlld. kötete 47d. lapján 
győz meg, mivel utolsó hármasában, mit a' Toldy kapta kézirat nem mutatott, betűkkel 
irottan olvasható 1548, 's pótolván e' hiányt és többet is 1592beli lenyomatásából, előbetűi-
ből Stepka/ms Nílus és Anna Sambokj nevek eléállására figyeltet. De illy hármasnak 1489 
és 1548 között is divása, látszik Pesti Gábor Esopns fabula'y után 1536, hol azok értelmét 
a' lelkes Gábor mind illy hármasokban rímeié ki . Balassánál, a' nyalka huszár szellemű
nél , (f 1594) hasonlóképen leljük. 

149 0. 
Az 5rf. laphoz. E m l é k d a l Mátyás k. h a l á l á r a , és 1490 k ö r ü l i , a 7d. laphoz. 

Eddigien ismeretlenül maradott három n'mesverssel, u.m. a' fennebi Siralménekkel, ez 
rmle'kdallul 's a' 7d. lapon Szent Lászlóhoz irt latinnak fordításával lön szerencsém nevelnem , 

4 6 * 
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az 1500-ig már elékerült régi versmaradványaink számát, mellyek e' könyvekben kiadvák : 
a) Székely Estwan Chronica ez világnak yeles dolgairól, Krakkóban 1559. b) Révai, ele
gyes versei, Posonban, 1787, a' 275—288 I. ez) Ant. Bartalis Notitia parochiac jegenyensis 
G'Iaudiop. 1794, 1. a' 89d. lapon álló b jegyzetre hivatkozást a' 122d. lapnak alján 's a' 
123d. 1. d) Kovachich M. Formuláé solennes, Pesthini 1799. cod. mss. p. XI. c) Toldy 
Handbuch der ungr. Poesie, Pesth und Wien 1828. lter Bánd, 4—10 I. f.) Több apró rí. 
melet, mint : Vágd csak fiain vágd Forgách, Tied leszen Gímes és Gács 1386'ból, vagy 
a' mint Liszti feljegyzé: Balas ewld meg a kyral t , Neked adom Ghimes várát. Kovachich, 
Script. minores T. I. p. 335. 

Hangoztatása e'két rímversnek e-ző e' szavakban: zeld, terekek, belch, kezeth, te-
reye, féld, ydedben, tewe, kewethtye = ző ld , törökök, bölcs, között, törője, föld, időd
ben, tevő, követ; e-ző pedig ezekben: th^ker , ig = tükör, ügy. Nógrádi, mátrai palócz 
ejtés, minélfogva e ' rúnelőnk, palócz volt, *s hihetően pap, vagy barát. Menjünk végig 
versein magyarázattal 's észrevétellel. 1. S o k o r j agoka t már a' latinból belé csúszott 
nyelv hiba, sok országot helyett. 2. E l l e n n e = elle ne , nem ellenné', hasonlóképen paló-
ezos, nyitra vmegyei iratokban fordul elé. 3. F e l e t h e d , elavult, annyi lehete mint fele-
ke/.tetéd, felekre elosztád. 4. A m i k o r t h lön később mikor, mikorou, mint alább már itt is 
a k o r o n áll. Mikor/ pedig jobb, mert időt helyet tűz ki t betűvel. 5. L e l , —. levél. 6. 
K e r e n g e t h n e d , idébb lett: kergetnéd, amaz festőbb. 7. I g e k e z t e = igyekeztél, amaz 
m a i s hallszik. 8. A lo = álló. 9. W e l e n c e r e , a' későbbi eh, tz, ez helyett csupán c. 
10. Thy3teffegennek = tisztességének, ollyan mint fennebb: e l l enne . 1 1 . F é l e l m e k 
n e k , benne a' három féle hangú e, mi, e' szavainkban is hallható: éj fele, dimiiti/im noc-
tis, téj fele superficieslactis; kérelem, szeg, szegély, emberség stb.*) 12. nagh igék
n e k d y a d a l m a s , latinosság szelleme, magyarabb: nagy ügyeken. 13 . Légii w r i f t e n -
nel m a r n u g o d a l m a s , az itteni már és a' hasonmáson látszó betűvonatok mondathatják 
(>'verset 1490benMátyás halála2) után nem sokkal, költnek. 14. R e t h e k t e k , z y z e g n e k , 
mint felébb, Wara fogra , betűcserét mutatnak g és k között. 15. O t h a l m a , nem: o/-
talma. 16. T h e l e s , látszik tel gyök, 

Azon kisebb 4ed rétnyi kötet, mellyben e' n'meletek találtatnak, következő egyházi 
nyomtatott munkácskákat tartja együtt, legelői; I. VTCebitationeö Kettcrenbiffimi pattig 
bomtttt %o&nni$ be JTumcremata <3acrof<xncte Komane ecclefie cfatr&inaltő poftte i bes 
picte be ipftuflí m&nb&to in eccrepe ambttu fancte tftariebe tHinerua&ome, 27 levelén, 
31 rajznyomattal. Végén nyomatási helye 's éve így ál l : ^mpteffttm ^Otne per VUagiftni 

1) Megvan e' külünbüztetés a' bécsi codexben. L. ls<> kötet. XÍJÍ—XIV«l. lap. és LÍX. melly utób
bihoz , valamint ide tartozólag, Kalmárnak is erre ügvelését jegyzem meg, p. o. e' sorában. 
Tété igaz vadj ugyan-'s! nincsen f3űksegéd a-társra. Prodromus . . . st've udparatus eriti-
cus ad lingv. ftung. Posonii 1770. Vérségi, látszik ezt utánnazá. 

2) Ego mondja Schier, practer diem etiam borain mortis indicare possum ex actis facultatis me-
dicae ad h. a. Tertia feria post Palmarum obiit intra septimam et octavam de mane Mathias 
Ungariae et Bohemiae Rex et Austriae üux, cui exequiae in octava.post cuni solemnitate cele-
bratae fuerunt. Acta sutit ista Vicnnae anno 1490 die supra dicto. L. Disserltilio de regiae 
bude?isis hibliothecae Mathiae Corv. ortu lapsu , interitu Authore Fr. Xíjstn Schier, edit. 
altéra, Viennae 1799. p. 87. 
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ötephamtm pi&nct be pafauia: "Knno bomtni VIT . (TícTcE • jrtfXMij . bie t>ero . jrjrf. 
ittenjieí Tíugufti. II. ígrpofttio miffe, mi a* czímlapon van, a' kezdőn pedig, inelly két 
hasa'bba van nyomtatva, mint minden, a' mi e' II. alatt itt eléadatik, 2 M C ' ' 5 ^ ejtrpofttio 
miffe fecutibum fratré bugonem <l&vbin&Um ovbinie prebicatotum. A.' 9d. levelén van 
Sinit 'a ez után j ő : £)e &efectu OCCttrtetttibü in miffb, 's ennek 7d. levele első lapján 
áll : Sinit- Most következik: Suitta ^ofy&nnw. Tínbvee be fponfftlib1' i mattimonyai, 
mellynél: gittit 5d. levelén alján van. Most jő : . . . tttpebiméta fttfceptioni«í Otbinu , 
melly felé sokkal idébbi kéz ezt irá: De Iregularitate. Végzetik ez a' másad levél túlsó 
lapja első hasábjánál, ezzel: Sinit. A' másod hasábon indul meg : íonfeffio ctjAtboIicorum 
cfetietNXriflí, melly azon hasábon kivül 4% levél, nemG, miként Horvát István irá, hol ? lásd alább. 
Ez után található: íSjirpofítio bitice Otrfttionifií, nem egészen 4% levelén, (Horvátnál ">.) Nyo-
matási év ezeknél nincs. III. (Torifeffionale feu ^jnterrogatotium ^euerenbi patria; ffri. 
triS ^acobiphilippi nOttiter ebiíum. Czímlapját is ide véve, 67!̂  levelén. Utósora ez: 
5'ntprefTum X>enetyf p 2}emarbimt3 Betialm IV. Sutna. péiténe (penitencie). Czímlapján 
kivül, mellynek másod lapja tiszta, 17J4 levélnyi. Nyomatási hely és év itt sincs. Horvát 
István az 183Gbcli Tudományos Gyűjtemény IXd. kötete 109d. lapján ezt monda: „Annyi a' 
benne találtató N é m e t S z o v a k b ó l bizonyos, hogy ez utóbbi Könyv Német Országban 
jelent meg, 's ugyan a' XVIdik század első fertályában." De benne nem csak német szova-
kat lelünk, hanem itt ott a' lapokon latin szövet között összesen S5 sornyi német rímes 
verset, inellyek közül az első, ez: 

(D funber peicbt bie fűnbe bein 
roan unfá ber ricbtet roil genebig fein 
é<xb maré rero unb Iarotre peicht 
alfo bir got beirt fűnbe pergeit 

Horvát István tehát a' könyvet csak futtában forgatta meg. Azon német rímes versekkel-
elegy Confessionale után'van ide kötve „3>ent Brigiba ty3enerot yeletf ymabfaaga/ melly-
ről 's az utána álló egyébről, azok kiadásakor kell szólanunk. Horvát István ez imádságok
ról 's átaljában e' könyvről következőleg szólt az idézett kötet 108rf. lapján." Midiin ez elótt 
mintegy húsz evvel Gyöngyösön megfordultain, Szent Ferentz Monostorában kezembe adatott a' 
könyvtárban illyen tzímü régi Deák Könyv: „Mcditationes .. . .A' IlOd. lapon: Elfoglal Szent Brigidá-
nak Imádság gyűjteménye 8}i levelet, 's a5 gyűjtemény XV különös imádságból áll, mellyek részént 
Római, részént régi Arabs vagy inkább Indus számokkal különböztetnek meg. Ezek közül egy avatat
lan kéz, a* f{ (4) 13, lf\ (14) és 17 (15) számokat nem esmérvén, némellyeket a* Kéziratban 
tudatlanul megigazítani akart. . . . Táblátlanúl levén mind a' hajdani Nyomtatványok, mind a' régi 
Magyar Kézirat, mcgérdemlenék együtt, a' mint egymás után következnek, a' tisztességes Béköt-
tetést." Semmit sem szól ez emlékdalnak 's a ' , talán Sz. László királyhoz irt rimek töre
dékének (1. itt a' 6—7d. lapon) benne létéről. 

Hozzám, kötötten jött a' példány, 's felső bőrös fatábláján bőre fája szúlyuggatottan. 
Alsó táblája is így, hanem ennek fája csak félig volt meg; közepében, látszott, letört \s 
felebőre, fityegően. Jött hozzám ekképen 's viszálya volt nálam illyen. Érkezem Jászóról-
Kassáról Gyöngyösre 1835b. November 20dikán. P. Magócsy sz. Ferenczes guardian leg
szívesebben nyitja ki könyvtárukat. Keresgélünk. De , rendkívüli hideg akadályoz. Ké-
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rem a' guardianf, hányjon hányasson fel minden könyvet kikelet tel 's tudósítson. X' jó ma
gyar guardian maga hozza e' könyvet többfélével együtt hozzám Budára 1830b. Május 3-
dikán. Figyel te t Sz. Brigida imádsága i ra , de nem az emlékdalra 's a' másik rímezetre 
sem. Jő majd szál lásomra egy je lesen iró ifjú, eleibe teszem másolatra Sz. Brigida imád
ságait . Gyönyörködik bennek a' nyelv sajátságain 's felkiál t : „ha ezeket Horvát István 
l á t n á ! " Előre á tmegy az ifjú r a j t ok , i rónnal kezében , hogy tudja mikre kell ügyelnie. 
15 imádság helyett ő, lG-ot véle ta lá lni 's mutatá , miként rakta fel f\, v , -o\ > u^f> 8 J 9, 

1°"> V "> l^-f / ) ' J 1 ^ ' J*7 ' ( í 5 ) mellé a* mai s zámoka t , ft-et (4) ő is úgy i r v á n , így: 
5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 15 , Ifi 's ekként 10-ből 11-et, 11-ből 12-őt; 12-ből 
13-at ; 13-ból 14-et , 1^-bő l 15-öt, 17-ből 16-ot csinált. Észre vétettem azonban vele, hogy 
azon imádság , mellyet 9 és 10 közöt t ő 10-dikké számozott a' 9-diknek csak folytatása, 
ámbár más lapon áll 's nagy betűvel kezdet ik . Mindazáltal irónozata csak megmaradt a' 
k a r a j o n , meg lapozása , meg egyéb jegyezgetése . Jún ius elején Bécsbe , ÍVagyszombatba 
készülék 's félben akarám szakasztani a' másolás t , m i n t , egyedül nálam tör ténhetőt , mert 
a* könyv gondolám másé 's csak egyetlen példány. Az ifjú kér te b iza lmamat , mikort visz-
sza t é rek , bizonyolá, ismét kezemben lesz a' k ö n y v , abban az imádságok legszebb máso
la ta . Bíz tam, 's időt is akarék nyerni. De a ' f e l ső fa táblá t , mondom, l eveszem's a' mel
léje férczeit ké t befirkált levelet , mert e z e k , kegyed forgatásai közben , leesőkké váltak. 
F iókomba is dugom e z e k e t , ' s a' nyomtatvány-csomót alsó fntáblnjánnk csak felével adom 
á l ta l , mer t az erősebben állott még, mert e' mellet t nem volt beirt papiros. Budán vagyok 
megint Jú l iusban , a' határnap rég eltölt, könyv 's másolat nincs. Végre Augusztus elején sza
tócstól, kihez a' könyvet az ifjú későbben adá, főszolgabíró 's eskiitt közbenjöttére kerül az 
vissza, 's már a' fél szelet fatábla sem volt rajta. Es a' másolat, félben. Felillegetem megint 
majd a' szerencsére nálam fogott felső t á b l á t , visgálom nem lön-e a' nyomtatványok és 
imádságokban hiány. Nem volt . Most visgálom m e g , mik lehetnek a' nálam őrzött bőrös 
fatábla melletti két levelén irkálva 's midőn keresztbe fordítom az első levél másod lap já t , 
itt lelem latinul az lső sorban: T u e^ füleit') regni corona , . . . a ' 2 d . és Sdikban: T u Ili
déin j t t a m et chatolicam . . . obí^uabas et protegebas corde ore j t ta et enfe, az 5d. Cd. sor
ban : T u tar tarorum terror . . eorum . . debelans . . in alpibus eos . . . pauor eorum tu cu-
stos orbis thewcris vocaber is , n tánna ennek a' 7d. 8d. sorban magyar fordítását: T e t h a -
taroknak1) Avag meg tereye 'stb. I. fenn «* 6d. lapon; 9d. íod. sorban: Tu extirpasti 

1) Megvan-é ezen enek valamelly regi hvmnariumban? Kerestem Budán capistranus páter Matzek-
nél , nem lelem. Talán valaki ráakad. Hanem abból csak a' deák' mikor íratása tetszhetnek 
ki. Miért említetik azonban Sz. László idejébíil is „ ta tá r" Székel' Estván clironicája 107 — 
108 levelén álló ezen elédadásból, látjuk. „Salamon ideiébe á feier kuuoc beióuenec Ma-
ramarosf'elől c3 orfjagba, cs el rablac á főidet mind a' Tilsáig. Kinek eleit meg álla á Sa
lamon kiraf Geicza hercegei es Laf^lo bcrc^egel Maramarofual a' begiekbe, a' hoüat be iortec 
vala, holot meg vereec á kunokot meg tértekbe, minden creiokel iif^uc. It giózkódec meg 
Lásjlo beremeg eg/ kunnal ki bata meg0t eg' fjíp Ieant vif^en vala a' Ion, kit á beremeg hatol 
a' hellebardal erdekni ke^le . De a' kun hog' meglata hog' el nem Ráláthatna előtte, le f^bkol-
lec louarol, a^o kipen Lafjlo here^egis, es kö l e sbe eflenec kit végre o£tan a' berezeg meg 
giő^e cs meg őle. Ezt a' kótfig Tatár Tepcnec mongia bog' lót volna es a' lean^ot fjent An
giit afjonnac. De a^ niluan való ba^ukfag , mert Lttfjló k W ideiébe foha idea ' Tatáron 
nem iőttencc rablani. Itt van a' begyek /tavasok említése 's kósség által a' Tatároké. Itt tá
ján a' szép leány megmentéseért a' virginiiutis corona. 
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. . . herefim . . . fulfifti . . . sola fáma lua cunctos terebat 's ennek megint fordítását a' l ld . 
12d. sorban: T h e k y Wagdalad az e i e t h n e k e k e t , l.feun a' 6d. Id. lapon. Végre a' 
13d. l íd. sort így: Tu equiftis justus eras iudex fginittis eras corona tu cal'titatis . . . . tu 
pieftis totós eras, magyarul pedig a' 15d. ICd. 17d. sorban ezt i'gy: m e r t ygazfagnak 
Walal b y r u y a , *«t 1. I. fenn a' Id. fajion. lm itt lelem továbbá a'másik levél másod lapján ; 

Ne hay faalo yo mathyas kyraJ, 'stb. l.fenn az 5d. lapun. 
Megjelen a' Tud. Gyűjt. IXd., n. in. septemberi kötete 1836b. Octóberb., látom 

olt sz. Brigida imádságai első levele innenső lapjának basonmássát, zöld, veres, fekete fes
tékkel 's olly betűkkel minők a'most is nálam lévő példányéi, csakbogy a'fekete, setétebb, 
's a' zöld és veres nem olly élénk mint a' hajdani, hanem ez csak a' festéket nem hasonra 
kevert levevő' hibája. Micsoda? mondám, e' példányt, ifjam, Horváttal közlötte volna-e '. 
Megkérdenem ifjamat, a' könyv cléállításakor eszembe sem jutott, 's hol van azóta, nem 
tudom. Megint olvasom Horvát Istvántól, mit már felébb említek, „hogy midőn ez előtt 
mintegy hut% évvel Gyöngyösön megfordult, Sz. Ferencz monostorában adatott kezébe a' 
könyvtárban e 'könyv." Hogyan? vetem ez ellen; Iszcr, két egészen hasonpéldány volna-e 
ott 's a' Horvát által említettbe még ez előtt mintegy 20 évvel akará-e Brigida imádságai 
karajára, épen citcle trónnal a' R ( l ) , i\ 1 f\ (14) és 17(15) számokat megint egy más 
avatatlan kéz úgy megigazítani miként az én ifjam. Ilszor, a' Horvát Istvánnak Gyöngyösön 
kezébe adatott Meditáliones példánya úgy vala-e már ez előtt mintegy 20 évvel táblátlannl, 
miként a' kezem kö/.ötti, említett oknál fogja felső táblájára nézve félig lön kötetlenné, 
's ifjam hányása vetése miatt pedig egészen azzá. Illszor, mind e' hasonság mellett épen 
akként nem lett volna-e meg a' mintegy 20 év előtt Horvát Istv. kezébe csak úgy adatott 
példány elején a' László királyhoz irt latin hymnns, fordításával, nem a' Mátyás k. halá
lára irt emlékdal \ niiképen a' Pesten, tudós és tudatlan szatócsnál kerengettnek czímlapja 
előtt azért nem volt, inert ezek leveleit nálam fogtam. IVszer, nem tudta volna-e az? 
ki a' „Meditationes"t Brigida imádságaival Horvát Istv. kezébe adá, ugyan azon könyv
tárban már akkor is állottak közölt, még e' következők' lételét: 1. De conti/ient. sacerd. 
1512, mellyben sz. Miklós pápa* latin dicsérete m. fordításban is 1529ből találtatik, /. e' 
kötető, a' 23 -26d . 1. 2. Biblia 1528, mellybe Babonás keresztelés Jirkáltalott, /. itt a' 
44—4Grf. és 401 tt. /. 3. Advers. M. Lutheri nuplias 1530, többféle gyógyszerrel magyarul, 
/. itt a' 4G—47<Z. és 402cí. lapon. Nem közlé-e azon kézbeadó a' többieket ? mikről jelen
tésemben az Évkönyvek Ilid. kötete 113—118 lapjain szólottam. Azért látszanék ezek' 
kézbe nem adása, mivel Horvát István nem szól felőlek, kijegyzé pedig elég sietséggel 
az 1835 és lS3öbcli Tud. Gyűjteményben a' mit csak tuda Révaitól Jankovicstól Kulcsár
tól 's maga reáakadása után, hogy csupán tőle nézethessek eredni az elékutatott m. nyelv
régiségek első közzé tétele. De , i'szer, miként lön Horvát István egy év múlva egyszer
re olly hanyag! mert „ha ez előtt mintegy 20 évvel fordult meg Gyöngyösön" az épen 
181Gb. volt, 1815b. pedig ő „Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás védeh/ieztetésekben" nemze
tiségérti lángo/.atai között még tanítója Schwartner iránt sem tudá magát heveiben tartóz
tatni. Illy neki türközött, csak kényelmesen fogadja e l , a' mi, kezébe adatik! Körülötte 
a' sok sertésbőrű' kedves régi könyv, ő helytt áll! maga épen nem keresgél ! 

E' bonyolítás , majd kifejlett. Jő hozzám sz. Fer. kolostorából Budára Május 
Íjén lS40b. a' becsülettel teljes Magócsy István megint guardian Gyöngyösön, hogy vissza 
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vigye azon 6 könyvet , ha már a' bennük lévő magyar irat sajtó alá nionf, mellyet 1836b. 
Május .'Mikiin hoza szállásomra. Nálam kel lé még fognom a' „Meditatiuncs Joantns de Tur-
recremata czímüt sz. Brigida imádságaival ; kérdéseimre ped ig , , ,megvan-e náluk Pesti Gá
bor (Pannonius) 4 evang. fordítása 1536; nincs-e még egy példány az említett Medilationes 
czímü munkából sz. Brigida imádsága iva l , de sz. Lász ló ra , Mátyás k i rá lyra irott versek 
né lkü l , a' nálam maradotton k i v ü l " , következő válaszát k a p t a m ; „Tekintetes Ur, Ígéretemet 
nem olly rövid üdíi alatt, mint Tktes Úrral Budán beszélgetvén, gondolám, tellycsíthetém, mivel 
egyébb foglalatosságaim mellett, a' könyvtárban keresgélnem kelleték. lm tehát mostanában tisztelet
tel jelentem a',Tekintetes Úrnak: hogy Könyvtárunkban Pannonius Gábornak, a'négy Evangeliomnak 
magyar fordítása egy 1536. évi nyomtatású példányban csak ugyan létezik; hanem e' czímü könyv: 
Medltationes Joannia de Tiirrecremata, a' Tktes Uraságod kezeinél lévő példányon kivül, egyébb; 
valamint Brigita imádságainak mása is, abban nem találtatik.— Egyébb iránt mély tisztelettel mara
dok A' Tktes Urnák alázatos szolgája Magócsy István s. k. Gyöngyösön Május lOd. 1810, 

1 4 9 4 — 1 5 0 0 közöttiek. 
A! 40—41á. laphoz. Latin oklevelek tartalmai magyarul. 

E ' négy tar talomirat 1494 előttinél azért nem régibb k é z é , mivel az 1494belin 
is ol ly betűjellem lá tsz ik , minő az 1374beün. 1494 és 1500 kö/.öttről pedig azért h inném, 
mivel a' négy együvé tartozó oklevél birtokosa egyszerre teheté vagy tétetheté fel tartalmu
kat az utóbbinak kelésekor, vagy az után nem sokára magyaru l , hogy vérei utódai é r t sék , 
's azok, deákul hihetően nem tudván, ne készer í tessenek még papot avvagy deákos-világit 
keresn i . Igaz u g y a n , oklevél hátára szá/.év multtával is r aka t ik fel t a r t a lom, hanem eze* 
ken a' betűvonások XVd. százévnek végén és XVIdiknak mindjárt elején divottakhoz ha-
sonlí tnak. E betű német a l aka i benneb lám már a' sajószentpéteri 1403beliben e lé jőnek; / 
melléj"' rakása pedig o l lyan , mint a' Mátyás k. halálára 1490 végével készült emlékdal ' e ' 
szavában: walaly — va lá l , az y. Az 1374beli II-kon igen felötlik e' kifejezés: tisztú/i költ 
az iktatás, mi hasonlóan régibb időre i n t , mert annál hajdanibb a' magyar i ra t , minél ke
vesebbé van eltarkítva deák szavakkal. Deák nyelvvel elnyomott magyar v i lág , csak ké
sőbb kezde púra ttatiitiót emlí teni . L . az 1572beli 4d. törvényezikk 4d. §-át és az 1574beli 
1 (idiknak 3d. $-át. Biró sem érté eddig mindenike , a' szép latin szót. 

Deák irathoz magyar jegyezgetést épen ez időkörhői hoz elé A. K. (Kurz Antal) 
említett tudós é r tekeze tében: Nachlese 's tb. Gr. Kemény Jósefnél van mondja 55rf. lapj. Pe l -
bar tnak 14S9b. nyomatott Sermones de Sa/iclis munkája 's i t t in parte hyemali jegyzések 
és betoldások magyarul ol ly színű miniommal, minővel e' nyomtatás ' kezdő betűi . 

1500—1510. 
A' 1—9d. laphoz. P a k s y j e g y z ő k ö n y v b ő l l é v ő k , mellyet velemKaposmérei Merev Lász

ló cs. kir. aranykulcsos ur, hazafi indulattal közlött. 
Ezen apróságokat inkább csak azért soroztam be a' 10d.—14dik lapon ál lókkal 

együt t , mert egyebet ezeknél ez évekből 17 levél tárban sem talál tam. Hogy pedig a' re-
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formatio felvillantáig is több efféle tétetett fel mar magyarul, következő okoknál fogva 
lehet azt felvenni 's látni is. 

1, Miként magyarul kellett mondatni azon esküknek I035ben, mellyekről sz. 
Istva'n líd. könyve, 15d. fejezetében szól, úgy vala magyarul (többféle nyom közül 
itten csak keveset említvén) l4Hben a' paraszt gazdák esküje tizedrovók előtt, /. St'git-
mundi decret. IV. arlic. 5. §. 1. és 1435ben az élelmi árszabás, a' telkes jobbágyok névsora, 
l, Sigism. decret. V. artic. 1. 6. Mert , magyarul költ árszabás nem az volt magyarorszá-
gon első, mellyet IGOl-ből Sopron vmegye levéltárában 1837b. Octób. 25-dikén illy czi'm-
zetekkel találtam: Az Wargaknak az wmíwek felól vvalo sertartasa, S3wrmí-
wesek f3ertartasa, 3ijartok 3ertartasa, S3\vch(>k sertartafa, Lakattiartok, 
Chi Járok , Mef3arosok cs egieb tósereke (tőzsérek.) 'S legelső lett volna-e Pest-
PilisSólt vinegyének 1698b. Június lOdikén költ 's jegyzőkönyvéből általam 1836b. Octó-
ber 25(iikén kiszemelt árszabása, mellyben a' méznek még buday iczéje fordul elé. A' Nem
zeti Társalkudó I840beli Od. számában adatott ki „Kolozsvári árjegyzék lőOőből", mellyet 
ifjabb Ileltai Gáspár mint városi sáfár irt Puelacher István főbíró 's Kathonay Mihály ki
rálybíró' korában. 15631)311 a' posoni ország gyűlés 13d. törvényezikke parancsolá élelem 
árszabását véghelyeken a' kapitány , alispán 's megyei szolgabirák által. Még elébb pedig 
az 1553beli 17d. czikk teve rendelést veteri de more, hogy terméshez képest szabja minden
nek árát a'véghelyi kapitány szomszéd megyék alispánaival, melly szerint a'katona mindent 
vehessen, 's a' szegény termesztő illendő pénzt láthasson. 

2. Szilágyi Mihály I458beli végzeménye 16d. czikkében álló ezen szóból: Sckola-
riuns, kik vám 's tized alul vétettek k i , nem vaktában húzhatnék a' következtetést, hogy 
holmi magyar irat azoktól is csak eredé, minekutána felébb az 1452beli záloglevelet láttuk. 
Megakaszthatna itt ugyan, Scholares szónak a' végzemény eredetiében nem létele, melly-
nek az „Evkönyvek Iső kötete végén hasonmással is közlését gróf Teleki Jósef elölülő
nek köszönjük; mindazáltal meglehetett más olly példányban, melly más törvényhatóság 
számára hasonlóan elküldetett 's Mossóczi azt, illyenből veheté törvénykönyvünk első kia
dásába. Mert líd. Ulászlónak 1494—5beli udvari kiadásai sorában Engelnél1) így jőnek 
elé a' 121d. lapon: Scholaribns recordantibus in diuersis scholis resideniibus dati et distri-
buti sünt 2 fi., a' I67d. lapon pedig: ad relationem filii Andree W e e r , paruuli Ke Mtis, 
Sc/iolaribus recordandis ad diversas scholas in festő . . . YA fl. Mert az I514beii 60d. czikk-
ben ezen iskolások, megint elékerülnek: illy magyarázattal: Presbyteri non bencüeiati 
et Sc/iolarcs Scholas inhabitantet, arnia vei pixides de caetero gerere non audeant. 

3. A' Mátyás k. udvaránál volt apostoli nunciusnak a' r. pápához 1480b. irt tudó-
sítmányából2) országnagyok nemesség magyar lakón városok között annyira magyar nyelvű 
társalga's tetszik k i , hogy a' neveket egészen csak magyar kimondatásaikkal irá meg, mi
ként azokat fennforgani hallotta. „II Rcgno, s z ó l , e habitato da diversi nuzioni di gente, f<c 
príma sono Ungari, puri, cioc Haroni {<c Nobili & Popoli, & Cittadini . . . festvén ezek háborús 
élete módját, dicséri a' németek mesteremberi's kereskedési iparait. Majd a' hisztériái 

I) L. Gesohichte dcs ungrischen Reicbs. ltcr Th, Halle , 1797. Einleitung p. 17: Registrum . . . 
prorentuum regalium per Sigismundum (I'rmist, később Hajnpó) episcop. őeeclcsiensem Tbesau-
rariuiu . . . perceptorum. Exitus . . 2) L. agyán c' munka líd. részét, a' 6—16 lapon. 

VKGVF.S R. M. IRATOK. 4 7 
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személyeket i'gy említi: ma scampo J á n o s , vajvoila capitano del Regno, . . , Essendo advnquc 
morto J a n os . . due figlioli di J á n o s (az az Hfinyadi) . . L a s z l o Bano de Kauisa, . . Questo 
sentenJo S z i l a g y i M i h á l y • . O r s z á g M i h á l y il grand conte (e' levél deák fordításában: 
Orsagemiale). Már a' magyar cittadini = városfelek között csak Sajószentpéteren költ volna-e? 
magyar irat. Egyedül Albert apát irt-e magyar levélkét? a' szép Tihanyból 1486. Jól láttam, 
miként van Kassán, Posonban, Nagyszombatban, Palotán, Sopronban, Pannonhegyén nem 
csak Zápolyai, Kinisi, Ország, Bátoii 's más főurak hivatalos canccllariájából, hanem átal-
jában nemességtől 's még hölgyektől is csak deák levél, nyugtatvány, végrcndelkezet a' 
reformatio elterjedtéig, 's hihető, ennek így történése. Szükség volt illy tárgyak irásba 
tétele. Hivák a' várkáplánát. „Atyám uram, monda, ur vagy asszony, írja meg te ke
gyelmed, ezt amazt. És ő kegyelme a' vár káplána, neki ül t , 's nyelven babirkálá ki gót 
betűit , általa tisztelni kelletten, megszokotton. D e , épen nem költ volna-e több magyar 
irat, ;iz eddig eléakadtaknál? ez időkornak fel és eltűnésében. 

4. Nem magyarul szavalta-e el? egyházi beszédeit a'pálosok közül Kelemen fráter 
1468 körül; Fr. Jacobus de Szegető 1476; Tamás fráter 147Gb.; fráter Michaél de Varadi-
no 1486 tájatt. L. e' kötetben Kinizsinéimádságai előtt XVl—XVIId. lap. Népre hatni vá
gyás magyar beszédet kivánt ekkor úgy, miként 1542ben midőn a' 41d. törvényczikk, min
den szerii kolostorból két-két barátot parancsolt ki tábori- papul, qui evangélium dei ca-
slrensibus praedice/it, vitia corrigent, confessiones audiant, et pro ./ide christiana Jidr/i/er 
tnenda unumquemque animenl et confortent. Hallgatott volna-e deák barátra sebes huszár 's 
komoly bakkancsos? 'S az említett pálosok deák predikatzióin nem szunnyadt volna-e el ínég 
mélyebben a' falusi nép? Sőt Tamás fráter, a' szombathelyin", saját kezével irt populáris 
(magyar) beszédeket még ki is ada, Eggerer szerint, 's mikor? M á t y á s k. idejében. És 

5. Mátyás k. önmaga is i n d / t ó j a volt magyarul Írásnak, melly nevezetes nyo
mot nemzeti kebelüségéhez, eredetén kezdve kell eléképeznem. Erdélyben már Dcmetrius 
de Mancia püspök korában szokásba jött m a g y a r Agendaval élés, sőt még ezen püspök 
idejénél jóval elébbről is marada fenn hir, ollyannak hasznavétéről'). Hanem, melly évek
ben? az a' kérdés. Két Demetert hoz elé Pray, egyik, Hierarchiája Hd. részének 26()d. lap
ja szerint 1368b. lett szereimből erdélyi püspökké, 's 1377b. Aug. 14dikén még az volt. /. 
Fejér cod. dipl. Tom. IX.vol. 5. p. 164—165. Életben találtatik 1387-tig, mint esztergomi 
érsek. Más Demeter, 1391től 1395tig volt erdélynek püspöke. /. Pray Ild. rész 263</. /. 
Szeredai, az 1368—1377 közötti Demetert Ildiknak tévé, emez idébbit pedig Híd. Deme. 
térnek, mert 1344b. is gondola egy Demetert lelhetni, hanem az összevető, világosb adatot 
kivan, az általa felhozottnál. Azonban de Mancia vezetéknév, egyik mellett sincs, 's így, 
világos reáakadhatásig, részemről az 1391 és 1395 között voltat veszem fel, miért? alább 
fejlik ki. Említett m a g y a r Agenda, mikor? ki/miatt? elég az hozzá, megszűnt, hihetőleg 
azért, mivel fordítatását püspöki szék nem szenfesíté meg, hanem valamelly nemzeti lelkű 
okos magyar pap azt csak magára tévé, illyet pedig az összes (oecumenica) főpapzsinat ke
ményen tilta, nehogy a' szabadon fordíthatás, különbféle főnek nyisson utat, saját általlá-

1) Jusson őszünkbe, miként másoltatott le 117lben „Latiatuc feleym" temetési beszéd és „«ce-
relvies brati/m" könyörgés, akkori Agendába, még 1171 előtt költ iratról. L.R. in. ny ehetni. 
IsS kötet XLVIIId. lap. 
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tás és kéj szerinti magyarázatra, 's az e g y s é g , a' romai anyaszentegyházat fenntartatni 
kívánó , többfelé téregetéssel felbomoljon. Késségeknek mindazáltal inkább szívükig hatott, 
keresztség, bérmálás, oltári szentség, házasság alkalmaikor a' nyelvükön meg is értett 
beszéd, 's félben s/.akasztása ellen, panaszukat az erdélyi püspökké 147Gb. lett Geréb Lász
ló eleibe vitték. Geréb előtt a.' tilalom lebegc 's nem engedett. Most Erdélyben 's úgy 
látszik Magyarországon is addig terjenge zúgás, míg azt Duda udvara is meghallá. Mátyás 
k. főpap gyűlést hirdet Posonba 1478b. 's az erdélyiek arra követeiket küldék a' királyhoz 
kivánságuk elémozdítására. Mátyás, a k a r a magyar Agendát. 'S most Geréb László is > 
egyszeriben irt Gyulafejérvári káptalanának, bizza e' munkát egy vagy két társára, kik a' 
királytól vissza bocsátatásaig is magyar fordításhoz fogjanak 's megtökélt munkájukat majd 
az ő visgálata és megerősítése alá nyújtsák. Kitetszik ez mind , ide vett levele soraiból , 
mellyet A. K. erdélyi i ró , gr. Kemény Jósef ni. akad. levelező tag gyűjteményéből bocsá-
ta közre, /. Nachlese aiif dem Felde der ungur. und siebeub. Geschichte , 57. lap. 

Lailislaits Geréb, Dei et aposlolicae Sedis gráfia Episcopns Ecclesiae atbentit 
Traitsylv. Dilectis nobis in C/irislo Eralribns, venerabilibns, honorabilibns, discretis viris, 
I)o minis, Praeposito, Cantori, Cttstodi, Archidiaconis, Canonicis, Altaristis et Capellanis 
rjusdem Ecclesiae nostrae salutem sempilemam aem churitate. 

Quuin Nuncii partiam illarum Transylvanarum l) nunc hic apud Serenissimum Do-
minum nostrum Hegem constituti nos iterato eatenus adierint, quatenus auctoritate nostra 
pastorali, qua in partibus illis aposlolicae sedis gratia fungimur concederemus, u t , qucm-
admodum id pridem, jani tempore praedecessoris nosfri piae memóriáé Dni. Dni. Demetrii 
de Mancia Eplscopi usu venerat, et etiam antea pridem saep'ms aecidisse exponitur, Sacra-
nienta Baptismi, G'onfirmationis, Eucharistiae es Matrimonii Christi fidelibus Partium illa-
ruin non latio sed vernaculo seriuonc administrarentur, hinc nos moniti, etiam desiderio 
Serenissimi Dni. nostri Regis, his Diebus cum Dnis. Praelatis Regni sui eatenus nonnihil 
tractantis, nihil dubitaremus huic petito, et desiderio instantanee deferre, nisi obstaret id, 
quod nulla authentica, dioecesanaque aucthoritate roborata adsit versio hungara Agenda-
rum Parochialium ex instituto Sacro Sanctae Synodus ccunienicae introductarmn. Scitis el 
vos, quanta in sancta Ecclesia llomana ejusque doctrina annata sint Schysmata per maiam 
Sacrorum Ganonum iuterpraetationem, et versionom saepissime progenita. Quum tamen jnsto 
in spiritu obedientiae, et ad majoréin Dei Sanctaequc Ecclesiae glóriám petentibus non sit 
denegandus assensus , hinc fraternitatibus vcstris haruni serié cnmniittimus ut unuiu vei 
duos vestri e inedio deligatis fratres, qui interea etiam, donec a Kegia Serenitate remissi 
fueriinus, maniun huic versioni admoveant, peractumque opus nostrae dein exhibeant cen-
surae, et confirinationi. Interea verő singulus Archidiaconorum serio invigilandum habebit, 
ne in Ambitu Archidiaconatus sni aliquis in Sacris adininistrandis irrepat abusus sacris Ca-
nonibus generalique Decreto adversans. Dátum Posonii Dominica Reminiscere. Anno Domi-
ni Millesitno quadringentesimo septuagesimo et octavo. 

(Ex codice Batthyaniano.) 

1) I391beli Deinetriusnál mondja Szcredai, 120d. lapján, Sigmond k. idcjéljji „sub boc priinum 
rege coepit Transylvania regnum appellari, antea, ac etiam postea in multis instrumentis pars 
transvlvana vei partcs transvlvanac nuucupata. 

4 7 * 
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Az itteni 4d. sorbani „praedecessor" nevezet véteté velem inkább az 1391 és 1395 
közötti Demeter püspököt, kire a z , mint utóbbira inkább illik. Hanem a' ,,de Mancia-ra 
akadás, határoz. Meglön-.e e' fordítás? abból tudnók meg ellenmondhat1nm.il, ha valami 
szerencse, eléhu/.atná rejtekéből. Legalább ennek nyomán Íratott némelly magyar szabvány 
azon Agendába, mellyel egyébként deákul Kutassy János még mint győri püspök 1596ban 
másodszor nyomatott ki. Továbbá 

6. Mátyás király iskolái, írástudókra sokat tartása fürgenc/.ebb elméjű világit is 
többet ébresztett irni tanulásra, 's a' jegyzők leirók magyarul is csak irkálának holmit. 
Így a' fennebb említett Nyír Kállai Tamásnál. Báchi Ferencz líd. Ulászló titkárától sem 
költ volna-e némi magyar írás? ki a' magyart, németfel össze férhetetlennek fellobbanva 
monda deák distichonaiban. Chazaar Mihálytól sem-e? líd. Lajos titkárától. L. felőlek , 
Kovachich, Suppl. advestig. Comitior. Tom. III. p. 17—20. 

7. Többféle olly eskünek, mellyet vármegyék nemessége, városok polgárai előtt 
kellett elmondani, magyar szabványban is létét , a' deákul közönségesen nem tudás kí
vánta meg. Az 1405beli líd. végzemény 12d. czikke, szól eskiitt polgárokról; alispán pe
dig, az 1486beli VId. végzemény 60d. czikke szerint, vármegyéjében tartozott letenni hi
tét, az az : gyűlés hallattára. Már, ha 1527b. lső Ferdinánd hűségére magyarul esküdött 
sok országnagy, deákul lettek-e a' kir. 's mvárosok magyar polgárai esküitekkel az al-
ispánát választott nemesség megelégedett volna-e, általa nem értednek hallásával? 'S deá
kul hiteltetett volna-e azon nemes ember, ki az 1514beli VILI. végzemény 5 , 6d. czikke 
szerint arany és ezüst marhája eltolvajoltatását esküjével lett köteles bebizonyítani alis
pán, szolgabirák, 12 választott, vagya ' törvényszék 's egész nemesség előtt. Városokra 
nézve vegyük e lé , világításul Pestet, mellynek magyar lakosságáról, fennebb a' 358d. 
lapon csak odavetve szólék, de itten több adattal fejtem. 1. Pestnek, az I45sboli S/.iiá-
gyi-végzeme'ny 13d. czikke szerint akkor oppidum-aak , magyar nevű tisztsége olvasható 
1444ből a' pesti vargaczéhnek adott levélből, annak e' kezdetén: Nos Gregorius Ferentzi 
de Gubach judex ciuitatis Pestiensis, Petrus Litteratus Gallus Faber, Johannes Jeneij, et 
Valentinus Hurminczadws jurati civcs de eadem /. Kovachich, Formuláé solen/tes p. 437 , 
mellyek között a' 441d. lapon meg, egy a' tímár czéhnek adott levél elején megint e' ma
gyar nevek állanak: Nos Mathias de Boros Jenem judex civitatis Pestiensis . . . . Gallus 
Vaczi, Gregorius Lewkews, Paulus Kelemföldi ac Mathias Feketéit) járati cives de eadem 
. . . 2. Pest helyei utszái magyar névvel fordulnak elé; a' Formuláé solennes 377d. lap
j á n : dicti reddiius scilicet Sanczthewr, . . . ipsi Nautae in domo confrafernitatis eornm vul
go Czéhház appellata, 's hogy ezek Pestet illetik a' 37Cd. lapon kezdődő levél c' felírása: 
Super ditpositione Pesthien. cum Nautis, mutálja; valamint a' 388d. lapon 1489ből lévő 
Praeceptoria. Pestnek Szent Péter nevű »tszáját említi Vásárhelyi (v. Sasarhelyi) András, 
ki azon utszában 1508ban irá négyes rímét Bódog asszonyhoz, /. Bévai, elegyes versei. 
1787. a' 291)—296. lapon, és Podhrudczhj, Buda és Pest városoknak régi állapot jókról 1833. 
115rf. lap, a' ki által 113—114d. lapján 1537ből közlött pesti házeladási levelijén kalács 
sütő utsza is , (quo itur ad piateam Kalach-eythew) fordul elé, 's biró és eskiitt polgárok 
e* magyar nevekkel: Nos Andreas Zewch , Kenéz dictus, judex; Andrcas Zabo, Gregorius 
Zabo, Gaspar Zabo, Dionisius Harminczados, Franciscus Litteratus, Valentinus Sai'ketezy, 
Elias Thethey, Ambrosius litteratus Bereghy, Joaunes Chyzar, Oswaldus Mysy, Joannes 
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l i t teratus Nagk, et Blasius Zewch j u n i o r , jura t i ciues ciuitatis Pcsthiensis . . . . 3 . Mes
teremberek czéhei Fnagyar szellemmel voltak 's nemetek és más nemzetbeliek abba olvadá-
n a k : a) A' pesti fegyvergyártók és csiszároknak adott czéhszabályzatban e lé jő : gladiog te
men non purgntos, qui hungarice Hyzwktwr (hosszútőr?) vocantur. b) Az említett Gubacsi F e -
renczi Gergely bíróságában a' vargamestereknek kiadott czéhszabályzntban iratik : quod ncu-
tcr Magistrorum famulum cujuscunque Magistri ipsius artis sive Approdianum seducerc pracsummat. 
ez) A' Borosjenei Mátyás b í róságában , t imárok számára költ czéhszabályzatban á l l : quod 
nos supplicationcm providorum Blasii Trewttel (német) Cchae sive decani lohannis Thewfek (Tőszcg 
vagy Tőzek, magyar,) Andreáé Blasi . . . . magistrorum cerdonum hungarorum nostrae ciuitatis.. .. 
et hoc per cerdones hungaros quam teutonicos sive alterius linguagii cerdones . . . volumus observa-
ri . . . A' czéhmester (mint mindenik czéhé , ) köteleztetett a' tanács előtt megeskü/t/ii, hogy 
a' czéhtagok munkái helyes volttára felügyel. Inas itt i s , ap ród : praeterea de conservatione 
nprodianoriimadnlcsccntum, kiknek magyar viselete vol t : tunica griscu. Eléjőnek benne a' budai 
és pesti irhások, rosszul írva ugyan igy : I rkar i i , de a' szűcsöknek adottban jó l , e k k é n t : cx-
cipimus temen inde Irharios videlicct cirotecas, sive sine subductura ct bursag facientes, tehát a' 
mai kextt/iis. L . Formuláé solennes, p, 4 3 5 , 442 , 4 4 5 , 451. Idő bolondsága szerint mester
emberek számára is ha deákul í ra t tak bár e' szabályzatok, mesterszavaik magyaru l azérí 
á l lanak, mert magyar polgárok szájában azok voltak fennforgók, 's az ők idejéből szállott 
p. o. apród szó az egri husáros czéh szabályzó levelének, m e l l y e t , 16'90-en innen Fenessy 
György egri püspök, már okosan magyarul ada k i 1 ) 3dik pontjában i g y : A 'mészáros legén-
nek apród esztendeje eltelvén 'stb. Es ha deákul volt is a' pestiek levele, deákul esküdött-c 
a' magyar czéhmester, deákul-e a' juratus civis, midőn a* fennebb kiir t 23 várostiszt köcött csak 
négynek neve mellett van: litteratus (magyaru l : deák), ollyan kapván csak e' mel léknevet , 
ki deák nyelvhez és diaijában Íráshoz értett . A' pesti német gyarmatot t e h á t , ligy neveié 
magyarrá már 1400 elejéig a' Pesten volt sok magyar polgár , miként a' kassai és nagy
szombati becsületes vendéget később magyarrá lettnek mutatják az e' kötetben álló iratok , 
's ha Pestet törökvész nem é r i , akként kapnánk levéltárában már 1400 és 1500 közöttről 
némelly magyar i r a to t , a' hogyan Sajószentpéterében 1403ból , 's Kassáéban 1557-ből kül
városa bi rá j inak, magyar czéheinek, *s polgárainak szabott esküjét. L. 13(3—138 lap. Meri 
Pest városának bizonyosan nem első 's nem utolsó hivatalos magyar levele volt a z , melly 
1610b; Aug. 22d. Kassa városához a' „pest i birák és fejenkint mind az egész keresztien ta
nácsból" költ. L. R. m. nyelvemlékek \sö kötet, Temetési leszed, I9d. lap. 1529—1541 kff* 
zött íra magyaru l Pesten Mihály deák holmi t , deák b ib l i á j ába , lásd itt fennebb a' 45— 
46d. l a p o n , 's alább, magyaráza táná l ; 1547ből van fenn, Keüy Pe t tö r deák pesti l akosnak 
Nagy Márton deákhoz mint nagyszombati tanácsúihoz magyarul i r t enyelgő l e v e l e , /. ké
sőbbi kiitet 5d.—Id. lapján*). De a' városi testület 1610beli l eve le , a' főbb. Már e' t á ja t t , 
Buda, Kassa, Sopron, Xszontbat, Komárom, Győr 'stb. kapott vagy ir t hivatalos magyar levelet. 

1) Találtam a' jászói országos levéltárban, hol az egri , magyar, görög és rácz kereskedők, csiz
madia czéh , kovács és kerekgyártó czéh, lakatos czéli magyar szabályzatai is vannak, mclIvek
kel Fenessy György , a' tűrők járom megszűntté után Egret jobb rendben felmestereiiiberezé. 

2) Nem mindig marada fenn tehát csak németségében az 1211—1213 közönről Kogerius által em
lített „magna et ditissima villa quae Pesth dicitur" mivel, már IVd. Béla 1211beli uj szabadi-
tékában a' különben „hospitcs" nevű lakosok , terram huer = k&ér , kőér kapták megint 
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8. Udvarná l 's főurak között is nem n' magyar nyelvvel átaljános élest mutatják-
e a' l íd . Ulászló végzeményeiben 1492—1514 álló ezen magyar szavak : huszár , /i/iszarones, 
a k ó , ako/tes, b i r s ág , birsagium, j o b b á g y , jo-xigionns•, szembe való a d ó s , tönköly = then-
k e l , Chafáar marada , hajdu, hujdoues, szá l lás ; l íd . Lajoséiban e z e k : naszádos nuszada-
fos, k o c s i , csapó, chiapones, h á m o r , h u t a , h á l ó , boltár — boltos; Verbőczi hármasköny
vében pedig 1514, köve tkezők: gyalmostó, v. morotva, tanya, \ésv.=:weyx, rekesz, birság, 
könyves K á l m á n , Kwn l a z l o , lwdas . Lám az idébb deákosabbá vált későbbi időkben deá
kul lön kikeresve kifejezve a' legitthonibb magyar szó is. 

9. Hon volt magyarúl-irás példáihoz külföldről is hozhata hasonszellemet az ide
gen országokon l í d . Ulászló idejekort t követségben vagy kéjére utazott sok magya r , mert 
olasz, f ranczia , német földön mindenütt véve észre nemzeti nyelven némi fakadozást , 's 
a ' m á s u t t látott hallott uj tárgy hamar meglendít fürgébb e lmé t , minő, követségre válasz-
t á t i k , minőt utazásvágy vonszogat. A' más honokban j á r t sok magyart pedig mutatja l íd . 
Ulászlónak I498beli I l id . végzeményében az lső czikk Gd. §-ka, melly azoknak ada enge
delmet a' minden harmad évben tar tatni kellet t rákosi országgyűlésről díjtalan elmaradás
r a , qui extra Rcgnum hoc in peregrinationibus necessario occupaiitur, i'gy az láOObeli l s ő czikk 
lső §-ka szerint: ut tam doniini l'raelati, quain Haroiies, caeterique ltcgnicolae dum in peregrina
tionibus extra regnuiu hoc et ultra partes maritimas occupabuntur, semel (ut pracfertur) proptei ab-
sentiam . . . in aliquo onere . . . non conuincautur. Pesti Gábort , Esojms fubuluy1) fordítására 

1536 e l ő t t , saját val lomásaként lat in é lőbeszédében, az gerjeszté, mert, a' más nyelvekre 
fordítás i s , mondja, szintúgy hemzseg. 

10. Ugyan ezen idézett cz ikknek2d . §-ka felmenté azokat is, egy esetre , qui in gym-
nasiis et studio literalis scientiae j>raeoccupati fuerint, miből e* kettő csi l lámuk e l é , h o g y , a) 
akkor nem végezé a' s u h a n c z á r , lSd. évében iskoláját , midőn a' mostani fiúcska magát 
már mindenbe belé á r tha tónak is képzeli 's árt is és márt i s ; hanem I500ban ollyan b i r to
kos nemes vén legénykék ju rák a' gymnasiumokat, k iket már országgyűlésre is hívott ko
r u k , b) e' meglettebb világi leventa nem mindnyája hivé az akkori pap többsége szerint , 
hogy csupán a' latin nyelv idvezít és boldogít, ' s íra magyarul , a' nemzetet boldogító nyel
ven. Ezen gyninasiumok szelleméből költ L510b. Szalkay László l e v e l e , itt a' 9d. lapon; 
1512ből Drágfíy Jánosé a' 42dikcn; 1515ből Gochyt Jánosé a' I l d i k e n ; I515ből Ferus 
Ágoston jegyzékei a' 12d. 13d. l apon , 's az ezen évkörökből fennmaradóit többi mind; és 
hihetően , ezek nem mint csak fejér holló r i tkaságuak valának. De , 

vissza *s így vidékük már magyar nevű volt. Nem sikerűié mindig a' magdeburgi város rendőr
ség szerint készült sajátrendelkezésük , német esküik mellett i s , hogy birájok német legyen , a' 
magyar pedig, honában, hátra tolassék. Magyar király egy sem erősíté meg azokat, sut a' 
nemzet fübbségc lön, egy ideig vélek egyenlő, majd őket, miként a' közíígy kiváná, egészen 
magába vevő. A' tűrök IGSGbeli kihajtásakor hullott szélledt cl Pestről a' magyar, 's ujabb 
szorgalmas német vendégek kezdenek kőéri bor helyett Steinhruclier-t inni. Hasznos befolyá
sukkal így most ezek majd másod izben válnak nyelvükre nézve is igazán magyar polgárokká. L. 
Rogerii, miseralile Carmen, cap. XI'J. Podhraczky, Buda és Pest, 1833. / . 118, 121,138, 
139. '« ez után, Patachich , Történeti jegyzetek Pest városról. 1839. /. 2 3 , 2 9 , 32. Bő
vebben akarom fejteni majd Buda városa magyarságáról szóltomban az e' lapokon eléhozott német 
rendelések mikor kelését, a* német nyelvnek Budán is magyarral melly évek körüli felváltását. 

I) Igen épen megtartott példányát velem küzleni Székhelyi gróf Mailáth Károly cs. kir. aranykul-
csos, m. k. udv. kamarai tanácsos ur szíveskedett. 
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11. Papok közül i s , elékerekedének világi szabad nya'jról és fal közé zárt apá-
cziíkról magyar nyelven gondoskodók. Ez években készültek: 1506. Pesti k. egyetem co-
dexe , Iiber precator. et ascet. partim latinus partim hungaricus. L, R. m. uyefoeml. Isii 
kii/. LXll. /. 1508. Bertalan paptól Sz. Dávid zsoltárai 's egyéb. L. R. in. ni/r/rrm/ékek, 
Isii k. LXVd. I. 1508. Pesti k. egyetem codexe, a' „méltatlan comonicalonac ed^líegos 
mezéről" 'stb. Isii k. LVd. I. 1508. Vásárhelyi vagy Sasarhelyi András négyes ríme Bódog 
asszonyhoz, L. Isii kötet Xld. lap. 1510—1521. Pesti k. egyetem codexe. Szenteknek élete, 
L. Isii köt. LXIVd. lap. 1512—1513. Nagyszombati codex, 3 e n t Anfelmus kenve ' s tb . L. 
Isiik. Ll'Id. lap. 1513. Kinizsiné imádságai. L. é' kötetben. 1516. Jordáns/.ky codex. 
A' 4 evangélista 'stb. és 1519. Mózes, Jósue, Birák. 1516. Tetemy Pál fráter vásoni vica-
rius által b. Brigida szűzhez XV. imádság-. L. Tud. Gyűjt. 1835. Xd. köt. 101 1. lő 10. 
Katherináról legenda a' debreczeni codexben, L. isii köt. LXIV. 'stb , 'stb. 

'S honnan ezen emli'tctt nemzeti szellem? Mátyás idejéből lengett az, mellyet győ
zelmek, minő Bécsnek is magyar korona alá foglaltatása, ébresztenek. Az paizsolá fel kolo
storok embereit is most magyar nyelv mellé, mint amaz egyházat illető főpapi rendelkeze-
tet, meJIynek oklevele Gerébtől fennebb áll. Ulászló idejében lobbana ugyan k i , látjuk, 
jobban, de nem e' renyhének érdeme, csak ekkorra nevekedtek fel a' mátyási ifjak. Ali
juk tehát, ámbár 1490-ig ennyit nem kapunk, adjak a' díszt a' nap hozottnak, nem ki en
nek felsütésében csak hűsölt és delelt, ki, Székel' Estvan szerint, „nem kűlomben Iakec 
Budába mind eg' írót kép a' ha^ba, . . kinek ideiebe hailla meg Magiar orf^agnac coronain, 
es lallan lalTan a' mit annac előtte való kiralioc kereftec vala, a$ mind elke^de czufjni." L. 
C/irouica, 222fí. levél. 

Nem akarom azonban magamat ezekkel mindenütt 'magyar írást 's miveltséget 
lelőnek mutatnom, mert jól érzem, milly nevetséges, ha történetkereső, kedvencz eszme 
forrajával velejében, hamar azt facsargatja csak k i , mit lelni szeretne. Blyennek míve 
nem egyéb gyerekek porcsibéjénél, keresztül fordul a' kerek rajta 's elfuvá a' szél. Ugy 
sciumíti meg a' Iriesztergározott históriai állítmányt is a' későbbi éles összevető, ki mint 
a' nyil, egyszerre oda vág hol az okok igaz eredménye áll. D e , „hihetetlen Tamás" sem 
kívánok lennem , k i , tagad mindent a' mire nyilvános adat nincs. Elég az okos kétkedés, 
melly, tiszta nyom csillámlásánál, egymástól nem távul eső évekre is következtetésten
ged , *s combinatiója nem billen dolgok fekvése 's természete ellen. 

1 5 I O . 
yT 9dik laphoz. Szalkay László BánfTy Fcrenczhcz. 

Legelőszer is a' szedőnek egy gonosz botlásával kell i t t , a' ne talán utánanéző 
keresőt megbékéltetnem. Az 183őheli Tud. Gyűjteménynek nem Xld. hanem IXd. köte
tében adá ki e' levelet Horvát István. Hol azonban Szalkayról, ki volt ki nem volt? sem
mit sem szóla. 

Keresgessük. Hlyen ó irat, nagyon kiclevcnedik, csekélynek látszóságából, ha 
fennforgott nevűtől került. 'S érzem, milly érdekes lenne minden nevesbnek itt inkább Író
ja képét kifesteni, mintsem csupán hivatalait elészámlálni, mert azokból állana előttünk 
H' XVId. százévnek színe, szelleme, lelkülete, magyar hangulata, de itt e' kötetet nem tes-
(csbíthetem. 
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E ' Szálkai László úgy látszik, azon váczi püspök, királyi cancellár, 's Mohácsnál eleseit 
prímás volt, k i t az akkor i la t inkórság Salcanus vagy Zalkanus nevűre bérmált , miként István-
lty később is e' magyar neveke t : Kereosény i , C s á k i , Szécsen, Rákóczi, Qiierecenins, Chu-
quius, Sece/ius, Ragotzius római álorczákba t a ra jozá , pedig ez olly bada r ság , mint Ursinus 
Veliusnál Tűrök Bálint és Gyöngyös helyet t : Valent inus Turca , és Ginges. 

Atyjáról hívatók-e már Szá lká inak? vagy csak azé r t , mivel Máté-Szalkán Szat-
márban szü le te t t , miként Szirmay Antal i r j a 1 ) , mert Szálkát , H o n t , Bereg 's Tolna vme~ 
gye is mutat , ' s ezen a lá í rása : s z á l k a i , csak Szálkáról létét is éreztetheti . Ha valósodik 
bizonyos adat tal Szirmay Antal ta lánozása , hogy László deák anyja Bakács Tamással lett 
volna vé r , lígy hona bizonyosan Szatmár. Hivák Varga Lászlónak i s , miként még Sámbo-
ki jegyzetében Ladislaits Varga (sic) Archiepiscopns áll -) hanem ez, apjának varga mester
ségéről száradott reá. Az ember magah i t t , pénz leső , ravasz volt 's az illyen ellen fellob
bant magyar nemesemberi harag hamar levargázá, még váczi püspök korában is Varga püs-
•piiknek peczkezé , mert szegény eredetet felejtető nagyle lkűség be;ine nem sugárzott. 

Bakács T a m á s , a' csak magát 's övéit emelt önző , úgy v a n , sok atyjafiát enielé 
f é n y r e , 's j ó szághoz , az ál tala imádot takhoz; hajlékony volt a' varga gye rek , esze l á n g , 
\s i l lyent Ulászló minisztere, minekutána valami vásottságától pappá tétele állal megmerné, 
könnyen előre tolhatott. 15I0ben , l á t j uk , kaiQaraispána volt Krdélynek és wsnak , 
azaz M á r a m a r u s n a k , mert ezen sókaiuarákat az I518beli bácsi országgyűlés XYd. czikke 
együtt említi i g y : Item quod Castrum Huszt cum cameris sáliam Maramnrosicnsis et Transvlvanien-
sis ac tricesimis vigesimis . . . constitituti3). Az erdélyiek nevei 1494—5ben \s I552beli álla-
potja látható Engel gyű j t eményében : J) említetéseik pedig i(t a' 43d. lapon, 1525—1530 kö
rü l , Dersi vagy Désy nemzetség ivadékiról költ jegyzetben. Ilanciu i t t , összeforrasztás 
vége t t , azt kel lene t udnunk , mi vala „kamara i spánnn l" deákul k i t éve , Comes Camerae 
vagy Camerarius-e 1 ki az 1552beliben mint tordai főtiszt úgy látszik régibbről j ő elé 's az 
1494—öboli számadásban meg talán Camerarius Tra/issilvaiteusis czím ala t t á l l ; vagy az 
ugyan ebben elékerülő Thesaurarius de Tru/issilvauia mondatott-e kamaraispánnak ? Annál 
fogra gondolnám e' Thesaurariust Sigmond püspök-kincstartónál Comes Camerae helyett Írt
nak, mivel Thurnschwamb ez időkörben thesaurarius") magyar nevét „k incs ta r tónak" mond
ja . ' S igy most az k é r d e n d ő , mikor nyere tehát Szálkai k incs tar tóságot , mellynek a' bácsi 
gyűlés czikkei régtől fogva rosszul vitt kincstári kezelést hánytak szemére , mert a' histó
riai Ielkiesméret sz igorúsága , mi nélkül a' hisztória csak fccsegmény, azon hökkenne m e g , 
hogy tán László deák szálkai , más, az eml/tendő thesaurarius Zalcanus megint más ember. 

1) L. Szathmár vmegve' csmérete. líd. Rész, Budán, 1810. lap. 114—115. 2) Kovachich M. 
Scriptorcs rcr. hung. minores Budae 1798. Tom. 1. pag. 44. 3) Kovachich, Vcstigia Coiui-
tiorum p. 485. 4) Gcschichte des ungrisch. Reichs. Itcr Theil. Halle 1797. Rcgistruiu pro-
veutuuiu regalium per Sigiunundum (Ernust) episcop. quinque ecclcsicns. ITiesaurariura re
gié Majestatis anni 1194—5. pag. 39. és liter Theil p. 22—12. 5) Comes Camerae ka-
i\\i\Yi\tspún úgy, mint nádorispán, főispán, alispán. Kamaraispán czím Erdélyben nia is megvan, 
sófőrakhelyen. Ilid. Endre 1298b. XXIVd. czikkébeu van : Comites Camerae Monetorii, Salina-
rii . . . L. Kovachich, Suppl. T. I. p. 85. ü) Thesaurarius = Camerae praesidens? líd. (Vizá
nak 1148bcli oklevelében áll : Boroslaus Regiae Camerae praesidens. L. Kovachich , Suppl. 
Tom. I. pag. ltíü. 
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Hanem hézagunka t , inig adat is l enne , az pótolhat ja , hogy részek' kamaraispánábnl elébb 
lehetett udvari k incs tar tó , ntiht csak egyszerre a z z á , 's ő , azzá. Ide j á ru l ez időkben k a 
marai főbb szolgálatban leginkábbat papok forgása, miből m e g , neki 1510hen már pap lé
te még azért is eléfejl ik, mert 1513b. már Váez püspökei sorában ál l 1) , 's 1514. épen mint 
váezi püspök van aláírva Ulászló V l l d . végzeményének, mel lynél B a k á c s , kardinál és prí
m á s ; főkincstartó pedig Beriszló Péter , veszprémi püspök és horvát dalmát bán. 

1517-nél beszéli el Istvánffy, az év kijcgyzésében nem pon tos , Prágába követül 
Ráskai Bálás tárnokkal kü lde tésé t , hírül v inni , hogy Ulászló 1516b. Mart ius fid. meghal 
v á n , nádor választatott úgymint Bátori István 's a' már koronázott H d . L a j o s , k i r á ly i 
hatalommal b i r , lOd. évében. 

1518b. udvari k. alcancellar is . Az 1518b. J akab apostol napján kezdett tolnai gyűlés 
X I I I d . , és a' megint 1518b. Szent -Mihálykor , Bácson tartott gyűlés X X X I X d . czikkei ne
vezik így , épen inellyekből elébb kincstartó volta is kitetszik. A ' tolnai igy szó l : ct quod 
non solum super ista taxa, verum ctiam prioribus contributionibus praesertim duobus florenis per 
Iteverendissiiuum Vacien. ttme Thcsaurarium, nunc verő Cancellarium regium exactis, imo super 
universis proventibus Regiae Bfajestatis eotiuic ratio detur, ct acceptetur. A ' X X X I X d . czikk 
ped ig ! quod tam rev. doni. episcop. vaciensis alias thesaurarius nunc canccllarius regius super duo
bus, florenis rationcm dare teneatur2). De mi tetszik még egyéb is k i? A' hitlen or
szággazdát , az ország nem becsülé. 

Ezen azonban nem a g g o t t , mer t csatlakozók hozzá a' k i r á l y , a' tapadó szívű 
gye rmek- k i r á l y , ki az ország dolgait még nem ismerhető , nem embereit . Hogy egy má
sodik Hunyadi János nem emelkedék a ' j ó indulatú ifjú k ö r ü l , méltóságában a' k i rá ly és 
nemzet szent szerelmének! E' helyett simán csuszék a' pöttön t e r m e t ű , fekete barna can-
c e l l a r , Buda királyi szobáiban, csak ő ott országolhasson, csak pénzt gyűj thessen , 's osz-
tán budai házában kényére pihenjen. Hlyen vala belseje, azért nem tudá tűrni a' szeme k ö 
zé egyenesen nézőt. D e , hogy győzzön, László püspök elmulattatá Lajost, könnyű társal
gó szokott lenni sebes verse lő , millyen ő volt , miként Vrsinus Velius e' szavaival j e l l eme
z é : „cujus versus, tametsi perpaucos pracfixi, quos ille , mirabilc diéta est , ex tempore inter func-
bres pompás ct iiumcdiate ettudit; qui vir unicus solus documento esse j>otest exteris nationibus, ani-
mos suliliiiifs ct ingenia excelsa a natura Pannoniig minimé dcesse 3 ) . Ezen lobbanó ész és nyájas 
alkalmazása tartá fenn némelly udvariak kegyében. M e r t majd egri püspökké lön 1522ben* 
Sőt 1524b, Április 7d. hal meg Szakmári György a' nagy hazafiúi lelkű prímás, ő meg már 
Május Cdikán azzá nevezteti magát , min, udvarhoz tartozó is több megijedett, országbel iek 
pedig távolban épen zugának. Miképen törekvék Szakmár i szellemében ő is még csiráját 
kiszakasztani a' lelki világba megragadott reformációnak, elmondjaSpangár „ M a g y a r é sEr -
délyo szági eretnekek krón iká jában" , mutat ják l í d . Lajosnak Xagyszebenhez Bártfához 
küldött levelei ' s övéi, érezteti az 1525bcli hatvani gyűlés 4d. cz ikke , a' megmozdult korszel
lemet akadályozni nem tudott. Hanem az ugyan ekkori 26d . , 27d. czikk meg az ő bibi
j é t ragadá m e g ' ) , mert az előde Szakmári által a' sz. koronáért Mátyás idejében elzálo-

I) L. Schcmatismus ven. cleri aimae dioecesis Vacicns. 1835. p. XLIV. 2) Kovacliich, Vestig. Co-
mitior. p. 471. és '190. 3) Hinném, jól idézi ezt A. H. erdélyi iró említett Nac/ilese-je 47d. 
lapján, Dcnis Buchdruckergeschichíe munkája 25 6d. lapjáról, mellyet magam itt meg nem 
kaphattam. Vrsinus dicséreteire, hivatkozik a' váczi említett schematismus is. 4) Kovachich , 
Snppl. ad Vcstig. Comitior. T. Ili. p. 25. 40. 

VEGYES R. M. IHATOK. 4 8 
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gított ország varai visszaváltására hagyott 60,000-nyi mátyás -a rany , és egyéb kegyes ala
pítványok kitűzött czéljnikra fordításáról az ő tiszte lesz vala gondoskodói. A' vele meg 
nem elégedés iszonyúan tőre ki a* rákos mezei országgyűlésen, így : ipsum esse cum, q,ui 
Regnum depilabat et destrueLat, et non esse minim, quod non amaret nobilitatem, cum sit lilius su-
toris, ipsum pro consiliario habere judaeum1), cmere meretrices , metu compulsum sacerdotio í'iiissc 
initiatum2) 's kére a' nemesség l íd . La jos t , legyen maga U r , neki örömest hajtanak fűt, 
hanem Szálkai minisztériumát változtassa. 'S a' jó t akar t király sokban teljcsité az opposi-
tió kívánságait, a' keresztelt vén zsidót Szerencsés Imrét bebör tönözte té , de miniszterét , az 
apostoli követ közbenjá rására , ótalmában t a r t á , noha nem ö r ö m é r e , mert kiszabadul az 
uj keresztyén az őt pártolt k i rá lyné által 14 nap mú lva , udvarnokai 's cselédek késér ik , 
nyilván Szálkai előgyamíja rendeléséből sz. G y ö r g y ' t e r é n volt házába, de a* nép , reá 's 
vendégeire rohan még az nap vacsorájakor , 's ragadmányos házát kirabolja Thurnsclnvamb 
sze r in t , ki maga láta minden t , mivel Szálkai házához csak harmadik vala F u g g e r é , hol 
Thurnschwamb akkor pénz ta r tókodot t , 's a ' Fugger házat is villám fenyegeté. 

Tisztele t len hát S z á l k a i , hanem őt még is dölyf dagasztá Buda várában. J e 
len az öreg Frangepán Kristóf horva't b á n , tanácskozaton a' hatvani zugok felől. Szeme 
közé nézve beszél ez oda n e k i , a* miniszter fellobban 's Frangepánnak szakállába esik. 
Frangepán meg profon szeli Lászlót mérgében , t enyeréve l , győző kardot annyiszor forga. 
tó t ta l 3 ) . Segélyre kiáltja L á s z l ó , szo lga i t , arra Frangepán a' magáéit . Zörrennek ezek 
fegyvereik. A' király terem k ö z b e n , tőle kér mindenik elégtételt . A' 19 évii Lajos adjon 
az t ! ki , érseket és bánt a tyjának hivogatá. Súlyt , s/.entelt-fő báutása billente 's Frangepán 
kényte len lön , a' csonka toronyba menni . Ba t tyán i Ferencz és barátai kezességérc jöhet 
ki ha rmadnapra , de bosszújában, bucsut sem vesz La jos tó l , egyenesen haza tar t , 's Ist-
vánfy szerint Iső Ferdinándhoz készül , Thurnschwamb szerint Zápolyai vajdához. Öt neve
zi azonban a' hatvani g y ű l é s , török elleni egyik vezérü l , 'a katonát szed honában, mert 
a' haza haja nagyobb e lő t t e , mint Szálkai miatt a' magáé. Hanem elébb vésznek eresztő 
a' miniszter m a g á t , a' k irályt és nemzetét Mohácsnál , mintsem a' nálánál nagyobb férfi, 
oda verekedhetet t volna sergével. 

Bővebben eléképelni ez e m b e r t , nem i t t helye." Pedig kifestendő volna Hakacs-
esal együtt , úgy miként Richelieu 's az ez által felemelt Mazarin későbbi rokon indulatú fő
pap 's miniszter t á r sa ié , csakhogy nálunk egyedül mutatásául azon szörnyű önzőknek , 
kik a' magyar nemzetet diploniatiai sorból kiej tetek, nem mint amazok, kik övék politikai ha
tását nevelék is. F.s igazán találva kellene hányni mind a' ke t tő ' rajzát, miként lletz kardi-

1) Zsidót tartani pénzliajhárul régi merekedés, régi veszedelem. Thurnschwamb, 1563b. irá : „Bei 
Kunig MatialVcn zeiten ist sein Nchatzmcistcr oder Kincstartó gcwest ein getaufter Jud, hat llans 
Krnst geheissen. Nnch ibm ist sein Sohn Sigismundus, so Bischof zu Füufkürchen gewesen, 
an des Vatters Stelle Schatzmeister w orden." .Szerencsés Imre, régibben Percnyi Imre nádor (-f 
1519) udvari zsidaja volt, az lön keresztapja, 's nevezé Salamonból Szerencsés Imrének, L. 
Engel kiadásúban, / . köt. 193, 199 Irip. 2) L. Diarium Actorum in comitiis pcstanis 1525. 
Ex MSS. vatic. germ. Tóin. 55. pag. 65. et sequ. inter epistolas Baronis de Burgio iil temjioris 
nuncii apostolici in Hungária, L. Etigel, Gesch. des vtigr. Reichs , liter Tlieil llalle , 1798. 

p. 50. 3) Verantius, későbbi prímás, így beszéli ezt , krónikájában: grólV ChristoffFrankapan, 
La£lo Ersekei ew$we we^ett wala, Bwdaban , Arczcwl chapta wala La^Io Éneket , mert I.n£lo 
ersekys ^akalaban nywlt wala Grófi' Cliristoffnak. 
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nál, mint Rochefoucault; nem az „Arc/tiepiscojri Strigo/tic/ises (Tymuviae 1752^" Írójának, 
elsimításával. Nem csupán ezt mondva ró l a : Ludovieo , cujus omnia consilia sapientissime 
nioderabatur , miként az 1835b. váczi egyházi megyei schematismus X L I V d . lapján áll . 
De mortuis ml m'si verum, et juslum. 

D e , leveléről még. Lehetne-e csupán ez egy magyar i ra tnak kezétől eredéset 
hinni? Gondolható-e? hogy egyedül ő ir t volna magyarul . Bizonyosan úgy irta hozzá 
Bánll'y Ferencz az övét ' ) . Síit ezen nyom azt hitetheti el , Ulászló és l í d . Lajos udvarához 
tartozott főurak és vmegyei h ivata lbél iek többen irának már ekkor a' nemzet nyelvén. A' 
l íd .Ulászló kincstarlója említett udvari kiadásaiban á l l 98d. l a p o n : Missé fuerunt iteruin cer-
tc litere Re Mtia et DmThefaurarü de TranfOluania buc Budám diueríis Magnatibus et diuersis dica-
torilius sonantes, 's az erdélyi kincstartótól? jö t tek között épen úgy lehete magyar 1495b. 
miként Szalkaytól 1510b. továbbá, azon kiadásjegyzékben több vmegyei rovó diculor for
dul elé literátus mel léknévvel , mint: Joannes literátus dieator cottus Ba ranya , Petrus li
terátus Pes t ien . , Nicolaus, Micbael provisor Nándor Albensis , B l a s i u s , Michael l i terátus 
capitaneus episcop. S i rmiens i s , Va len t inus , L a d i s l a u s , A n d r e a s , Bcnedic tus , Emericus , 
M a t h e u s , Sigisniundtis, Albertus, mind literátus, k iknek deákul nem tudókkal de magyar 
olvasást ér thetőkkel voltak dolgaik. 'S az ámbár magyarul nem beszélt Ulászlót, de ki fiját 
Lajost és leányát Annát magyaroknak neveié , többnyire magyar udvari személyzet vévé 
körül , mesteremberekig szakácsokig le. Az udvarnál is tehát főként magyarul szólott, 
kincstartó Sigmond püspök, ezért raká egyébként deákul irt kiadásai közé e' magyar szava
k a t : s u b a , k o c h i , czimer , hölgy, istráng, roj t , pokrócz, mázsa , zöld v. szederjes, niegy-
SZi'n, targ, (innen j ő : targoncza) gyöplő, hát lekötő, J ankó , térő = törő, csűr, Gyurkó , k i í t , 
tekervény, vágókés, csuha, farmatring, ap ród , orosz2). í gy jő mai nap a' sok német szó 
azon magyarnak nye lvé re , ki gyakrabban él német szóval , mintsem magyarral . 

Szálkáinak „dolgoíTonk" = dolgosunk, szavából k i t e t sz ik , miként valának a ' só-
kamarák körül magyar műszavak , elnevezések. 1553b. Bakocsay Ferencz irá magát Sza-
láncz vára „minden dolgosának." L. következő kötet Sd, lap. 

1 3 11? 
AL 10(1 laphoz. Mykó Bálás levele. 

Ennek évét én 1511 helyeit 1521nek vevém 's így a' 2 , és A között lévő x - e t 

chrismának , de a' Sztárayak levéltárnoka úgy monda , hogy e' nemzetség leveleit ollyan 

1) Köiiincn azon Bánfy Ferencz ez, ki az 1404—1105 közötti udvari számadásban, Fngclncl a' 
39d. lapon meg két Búnffyval mint adós, így áll: Franciscus, Johanncs, Michael Banfy . . . . 

2) Pueris cantoribus pro suOis dati sunt p. 51 . pro una suba inardurina, 07. ad currum kochy 79. 
de pellibiix licrmclliuis ligature vulgo Chymer. . .vulgo hcwlgli 81. Magistro Georgio Kcthelgyar-
to pro conlis magiiis ct miuoribus ad ligandum currus Re TSltis nec non Istrungh 8 3 . / Bcr-
nardino Itala pro illis Roytli quos fecit de serico, pro equis regic Mlis, videlicet ad Pokroch , 90. 
mussas í'erri XII. 07. Palkoai Kun famiilo Re Mtia 08. Una de colore zelderteíh, (szederjes) 
nlia de colore meghzyn, 101, qui fecerunt t<irgh cuin carpentariis 102. in modum Gywplto, in-
super liullilukotliew 101. Jankoni 102. Magistro Petro Fabro, qui fecit cisdcmMordariis de fer-
ro duo iiistruiiienta íerrea vulgo T/ierew , 104. tribus fabris qui in chwr fecerunt currum 100. 
vulgo Kwih IO(i. per eundem kochy missé sunt lucerne, Gywrko, attractoria vulgo Thekertcen 
102. aprodianis 175. Magistris Cocormn duo cultelli scilicct Wagokccs 170. emte sunt ülne pau-
ni pro una chuliu, chwhu. 172. duo pária farMelring empti 174. Orosonibus 17(5. 
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előde évezé meg azok külsején, ki a' személyek születése halála napjait is jól kitanulta 
's e' levélre azért nem teve 1521-ct, mert a' benne magát, „ a ^ o n emberével" az az fele
ségével együtt beteges-nck vallott Bálás u r , 1521ben már nem élt. 

1 5 1 2 . 
A' 42rf. laphoz. Drágffy János, Karoly Istvánhoz, 

lm itt Waltherr és a' szerkesztő egyegy észrevétele. 
Elődöm egyike, ujabb irási szabály szerént lemásolván Drágfy Ja'nos leve

lé t , annak korát 14t2k évre teszi, de igen helytelenül, mert a' 7 alakú szám a' XVk szá
zadban ötös számot jelentett, egyéberánt pedig ha kezdetett is akkoriban Drágról, a' 
Drágfy nevezet, Drágfy János az egész XVk. században elé nem fordul; hanem a' XVI. 
században jö elő Drághnak a' néhai mármarosí vajdának, harmad izén való ivadéka, vagy 
is kis unokája már, Drágfy János, a' ki 151 Idik évben királyi pohárnok — három évvel 
utóbb, asztalnok—I518dik évóta pedig tárnokmesteri méltóságokat viselt, 's a* moha 
esi gyászos ütközetben, mint királyi udvarbíró végezte életét; és ez volt az 15I2dik év
ben költ imént közlöttem levélnek irója. Okom, miért I512dik évet irék, és nem I5l3at 
az, hogy amabban hétfő napon volt sz. Bertalan este, és úgy a' levélben említetett csötör-
tök 's a' levélirás napja között épen kettő a' nap, mint Drágfy számítá; ha pedig 1513k 
évet i rok, minthogy ebben kedden vala Bertalan este, a' két nap között csak egy nap lett 
volna. Wullherr László m. k. 

E' Bélteki DrágfFyak között ezen I l id . Jánostól 3 magyar iratunk van eddig, mi
ként ettől megválva , még a' 16d. és 29d. lapon láttuk. 'S ismétlem itt is, hogy ő sem csu
pán e' hármat tévé fel magyarul; hogy midőn tárnok, országbíró, igy irt, bizonyosan több 
zászlóstól 'a udvarhoz tartozott többektől hasonlóan kelé illyesmi, és a' nyelv, divatának 
indult írásokban is. Házánál pedig Erdődön Szafmárban épen é l t , neje Jlomonnai Drugeth 
Katalin , 's gyermekei Sóiia, (majd Perényi János hitese) Magdolna és Gáspár körében. 
Altalvevé e' Gáspár, atyjától, magyarság és tanulmány becsülését; városában Erdődön 
nagy iskolát szándékozott alapítani, Kopácsi István hircs reformátor segélyével, kit oda 
véve tanítóul. Megholt 1515b. Januarius 25d. Bátori Anna szülte Ujában Györgyben (IV.) 
pedig az egész Drágffy nemzetség hunyék el 1555b. mellyet oláh-boér eredetből lám olly 
tősgyökeres magyar szelleművé tett a' hajdani magyar idő, millyenné a' talján szármára-
tü Drugetheket is. D'ibre/itri Gábor. 

1 5 2 5 . 
Á I7d. laphoz. Kesscrw Mihály és húga között békéiével. 

Megjegyzem itten, hogy azok közül, kik Verbőczinek líd. Ulászló eleibe tor. 
jcsztett Tripartitumát Holtaiként „fáent Lucats napian Pefthen á nagy orf^agos gyűlésben 
1514. meg confirmalác és alláia való irállockal meg erőfsitéc", háromtól nkada elé magyar 
iratunk, 's ezek nevét czimét úgy teszem ide, miként Veres Bálás 15G5bcli fordításának 
Heltai Gáspár által „Colosvarot 157lben nyomtattot" kiadásában állnak: 
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S^alkan LaP^lo, Váci Pif[iec. I. 9d. lap. 
Keflcro M i h á l y , Bofnaj Pifpec. A z , kiről i t t szó van. 
Dragfi l a n o s , Király Afj lalnakoknac Mes t e r e , 1 .42 , 2 9 , 16d. lap. 

Két érsek 's tizenegy püspök van még Szálkáin 's Kesserún kivül aláírva , zász
lós ur pedig Dráglfytól megválva t izenegy, 's „ezzeknec felőtte többen nagy fockan, M é l -
tofagos ÜKtbeli f joaiéllyec" azaz a' deák eredeti szer in t : aliisque complurimis, Comitatus 
Regni nostri lenentibus et houorcs. És már ezek közül csak hárma vált volna-e k i , magya
rul irásra? Ha mindenike nem is e ' 24 sőt több közö t t , háromnál kétségen kiil nagyobb 
szám. Félre csak egy kisség a' latin ká rp i t t a l , melly előt tünk , mivel ezer meg ezer okle
velünk deákul költ , mivel törvényeinket á g y kezdek megirni a' főpapcanccllárok, folytatni 
az itélő mesterek, olly vastagon függ deák fes tékével , hogy a' mögötte élt magyar házi-
családót i s , uri asszonyt férjével, gyermeket szüleivel , papot ha l lga tó iva l , követeket or
szággyűlésen , tanácsosokat királlyal csupán deákul beszélteknek hinni ámítatunk. De ha 
feszes kárpitunk mögé búvunk , ágy lelünk ott más t á r sa lgás t , miként a' színpaditól 
igen különböző világot a' színfalak hátuljában. 

Figyelmünk ébredjen miként élt a' nemesség , országlás ügyeihez eleitől fogva 
folyvást szólhatóan. Az 1498beli Iső czikk 7d. 8d. i r szakának é r t e lme , országgyűlésre min
den birtokosabb külön háztüzü csala'dnak egy egy tagját k ü l d e t é , a' 9d. irszak szerint pc-
dig egyházas nemesek tizen bocsátanak közülök egyet. Vármegyék nemesei magok választ
j á k tisztviselőiket, 's ez olly régi mód l e h e t , hogy IVd. Béla , pesti vendégeinek 1244b., 
már ahhoz képest adhatá e' kivál tságot: item ipsi majorcm villae sün cligant, qucm volent, ct 
nol)is electtim prapseutent. Országos és megyei gyűlésnek tehát olly nagy seregiéiből állolt 
t a g j a i , valamennyen tudtak volna-e deákul? Az egynek egynek beszédébe , akkor is igen 
sokan 's hevesen vágni tolakodók csití tására származhatot t az ismeretes „Halljuk" mel lyet 
bizonyosan magyar eléadást hallani akarók kiáltozának. 

Élőnkbe egy je lenel te l a' hatvani országgyűlésből 1525. Júl ius 3dikáról. Összesen 
ott mintegy 10,()()()-nyi nemesség 's főrend, könnyű fegyverze tben , a' síkon. Fából thea-
trmu alakra erősen készült fakerítés közepén a' teljes engedelmességei j ó indulat ta l foga
dott király l íd . L a j o s , egész tanácsával 's fejedelmek követeivel . Körében ül a' nemesség, 
legszélső sorban fegyveres lovagok mint r endűrök , ál lnak. Felkél Verbőczi I s tván , táját 
nyelvén a' legékesebben szóló1), 's eléterjeszti az ország zavarai vészei o k a i t , tart harsány 
beszéde jó két óráig. Végezttekor e' kérdésével fordul a' nemességhez: Megegyezik-e mon
dásaiban a' nemesség? Igen i s , kiált ez mindenünnen fennhangon. Menekedjék meg vala
hára ő felsége maga i s , mentsen meg minket i s , rósz tanácsosai zsarnokságától . Beszél 
most Szálkai László a' p r ímás , mert el lene zöldült volt az „ I g e n " ; majd szól Bátori Ist
ván a' nádor , a' kevély és az erdélyi vajdán Zápolyain mint izgatón ezekért bosszút á l 
lott kebel , mert őt is illetc a z ; következek szóban Sárkány Ambrus, mert ő épen nem kel
lett , ' s tb . Burgio szerint is hát magyarul beszélvén Ve rbőcz i , bizonyosan a' lobbi is 

I) Azaz: a' magyarul beszélők között legékesebben szóló. Hic Stephanus Yerb'cz, (amieus Suae 
Sanetitatis) lingva sua cloqupntissiiniis proposnit, undc pericula Regni . . . . L. Krlatio Actorum 
in Conventu llatvaiiini , 1 ö2.->. eelebrafo, seti Fpistola líaronis de J5urgio apostoliéi in Hungária 
Nuntii, I.. Fngel Magvarorsz. históriája hálái idézett kiadásában, líd. rész 55. lap. 
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mind lígy szólt. Úgy Julins 4dikén a' fennebb említett Drágffy János, kit szerettek 's ki 
Ambrus helyébe országbírójává tétetett, Hogy is deákul olly roppant seregiéiben? Es ezt 
bizonyítják még ez ország gyűlésének egy német leírásában eléjövő ezen magyar szavuk, 
inellyeket az eléadó magyarul hallott: bie (Dtfag Obet bie á.<mbtfd?afft, . . . JTyfebftt^ §f= 
lefdpige parefno. lenget povKunoa fy> patytratusd; — tizenhat felesége, parázna lengyel por, 
kiirvaü, patikárns, fezeket hányták Thnrzu szeméreJ . . a' keresztnevek magyar módú emlí
tése: Kalnay Oanufd;, Dragfy 3<mufd), fanyfeboy l a f to , otíb E>b«><uí>yro «mpt bem Do= 
C3y 3«nufcb, ^ei>eta>«ry.; Serenc3; Verböczinek így neveztetése: 3fhv<m meftet, továbbá: 
Pnb Bautnya lüarmegbie yfd?paníd?ag')/ Csakhogy deákul tétetek fel a' tőrvényezikk haj
dani szokásból, épen miként még L82%ben, midőn igen kevés bcszéle már a' követtáblánál 
deákul, főrendeknél pedig ujabban megkezdetek a' magyarul szólás, 's a' törvény szava 
még is deák lett. Még pedig hajdanibb időből szállá le országgyűlésen magyarul tanácsko
zásnak folyama, korántsem csak e' hatvani felzajgás kezdé meg, melly az okos e l l e n z é s 
kellő irányát elvesztette, válván légélénkítő szél helyett fedeleket is bontó viharrá, ter
mékenyítő eső helyett jó gyümölcsfákat is kitekerő fellegszakadássá. Régibbről felfogandó 
igen, egy szellem, melly következő eredményeket alakítá: 1. Az anjoui Róbert Károly 
gyermekei utódai Visegrádon, a' Jagellói líd. Ulászlóéi Budán úgy nevekednek magyar her-
c/.egekké, miként a' franczia Bourbon ház ága spanyoltrónon spanyollá, a' nápolyin olasz-
szá változók. 2. Olasz, franczia, német, lengyel, horvát eredetűek, jószágnyerve i t t , 
legmagyarabb házak törzsei lőnek. így Breber - Zrini - Subich, Frangepán, Thurzó, Sti-
borich, Garai, Zápolyai, Keglevich, Draskovich 'stb. így látjuk ilt későbbről, a' Vegyes 
iratok 27d., 70d. lapján Krusith János magyar levelét; (>4d. 's sSdikán Thurzó Annáét; a' 
174d. lapon sibenicoi Vranchicht't, a* 2I()diken Thywkowyth Ferencz végrendeletét 'stb. 
Okozá pedig ezt a) Mindentől a' magyarnak mi nem az ő keleti vére volt, vonakodása, azt 
gúnnyal nevetése, melly vonás a' még darabos erejű nemzeteknél metsző, szidalomban is 
kipattanó, 's csak miveltséggel szelídül, de azonban fennmarad, mert ezen összeszítás tart 
kiilön örök elrendelés uiján minden nemzetet, kiki enmagát szereti benne. Idegen ennél 
fogva, hamar a' főnemzet közé simult, akara tetszeni királyának, 's a' nemes háznak mclly-
be házasodott, hamar segíté magyar nyelvű szelleme; várak faluk nemes asszonyi köre 
akkor csupán magyar volt. b) A' magyar nemesnek hajdanról szált négy szabadsága, mely-
lyek elsője' Weres Balásnál így van, deáktalanül: Hoghy fenky a nemeit, idezethl'en, ees 
thewrwyn f^erynt walo karhoztatafnalkyl meg ne mery fogny . . . Büszkülő kebelt ne
veiének ezek, magára sokat tartót: 's a' nem szabad nemzet közül szabad egyénné vált 
nevét is örömest vévé jószágáról , mit csak a* horvátoknál találunk ritkábban, hanem ma
gyar nyelv ellen zajgottat közülök akkor épen nem. ez) Nemzeti öltözetnek egész kerek Ma
gyarország határaiglan minden nevű nép által viselete, mellyre a' vigyázatot még ország
gyűlés tárgyául is leljük. Millyenségét a' réginek már Kálmán k. végzeménye Iső könyvének 
7Üdik fejezetéből tanuljuk 1090—HOOról? inillyen legyen vilézrendé valamint fegyvere is az 
143ábeli V. 2d. 1492beli 20d. 1537beli 13d. czikkek 's ujabb időké, haláiozák. Ez, ha
sonlóan egy főnemzethez tartozásra emlékeztetett, d) Vonszódás kelegete országhoz, melly-

1) L. Kngel. Geschichte des Ungr. Rcichs und seiner Xebenlander, Halk 1798. Ift. Thcil, p. 43— 
49. Koviichich, Suppl, ad Vestig. Coiuitior. 1S01. T. JIÍ. p. 0 17. 
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lje annyiszor győzelemmel tértek inog seregei; csiklanda hiúságot, tartozni nemzethez, 
mellynck királya birodalmát északra bált, délre atlria tengere mosá; mellynek királya, 
Moldova 'a Havas alföldnek erősíté nicg fejedelmeit, kik' utódai lám hasonlóan magyarul 
is levelezőnek, miként egy példa itt 1556bol a' 273d. lapon érezteti. 

Társalgásban uri nyelvül léte a' magyarnak, kipillantgat I524bcn Várdai Pál egri 
püspök 's kincstartónak még deák leveléből i s , ki Bátori AndráshozSzatmái főispánéhoz 
így i r a ' ) : Magnifioe & c , Regín Mnjestas jani est Budae. Exspectat Dominos. Ilic est Dominus 
YVayda de Drngfy, Banfy János, Tachy János, Ladislaus Kanisay, venient ct alii Ex Bu
da , Sávbatho onte Laetare Hac Inna noctis 12. Csak hamarjában van ez oda hányva 
még azon meleg emlékezettel, a' mint az udvarnál este folyt magyar beszélgetésből a' püs
pök haza ment 's az ott hallott Hánfy János, Taliy János név, még fülében csengett. Ah
hoz képest raká lám többi deák szókötését is eléggé magyarosan, 's irótollából úgy futott 
ki a' keresztnév utóbb tétele, miként még Erdélyben laktotn szép idejekor német katona
tiszt is magyar móddal ejté ki magyarul folyni szokott beszédből az erdélyi főcsaládi neve
ke t , miként meg itt Budapesten azért hallók 's még halljuk főhb körben az ujabb ivadék 
előttiek' érdemes neveit így: Mnnedl, Nikéd!, Czcnczedl, Stephcdl, Franzl, Pipsz, Hanzi, 
Lízi, Tóni, Káthi, 'stb., mert a' szebb kör asszonyai között a' magyarul jól tudót megszám
lálni igen könnyű. Ide jött e' nemzet, mellynck a' XVId.[Százévben nemzetiségért küzdött 
forrongását épen fejtegetjük: honnan, az reppenjen e' sorok közé, hogy említett Szakmáry 
György (-j- 1524) nagy lelkű prímás, a! Lőcséről Esztergomba hozatott német építőmester
rel csak tolmács által beszélt, Képzeljük hát most magunk eleibe az itt fennforgó „béke-
levél" ügyében azon tagokat a' királyi táblától, kik nevei annak eleibe deákul jegyezvék, 
azon több nemes urat, ki ott megemlítetik, képzeljük egyeztető beszédeikben Nyárasapá-
tin. Magyarul folytak azok. Es a" békelevél úgy íratásából kettőt vehetünk ki. I. Mind a' 
nyugtalan lángész Yerbőczi Istvánnak, mind a' bosnyai püspöknek magyar nyelvvel éléshez 
hajlását. 2. Illy házi dolgok eligazításához iratban is gyakortább magyar nyelv vétetett, 
mit mindjárt világosabban fogunk fel, mihelyt Hunyadinak a'Pongrácz családdal volt ma
gyar szövetkezete, felebbi 3ő7d. lapról, megint emlékezetünkbe csillan. Magyarul e' bé
kelevél bizony nem csak Krisztina „yo a^onyom ees yo hwgom" kedveért költ; hány ma
gyar menyecskét 's tisztes „Nagy asszonyomat" nyomorítanak meg ez időben még, ügyei
nek deákul írásával. 

Gibárti Kessení Mihály magyar püspök, a' bosnyaiak között Praynál 1502től fog
va áll 's eléjő még 1524ben. L . Specimen hierarchiáé hungaricae Pars Ilda. Posonii et Cat-
soriae, 1779. p. 437. Ha lakhelye már Diakovái- volt-e? hová a' püspöki szék 1463b. té-
teteit által, midőn török fegyver elébbi székét elfoglalá, vagy megint Jajcza lett , e' vá
rosnak és több rámái résznek Mátyás k. által újra visszakapcsolásakor a' magyar koroná
hoz, melly 1138 óta vévé llosnyát hatalmába. Farlatus már lülőban Donatust említ bos
nyai püspökül, de ím e' békéiével éve az ő adata ellen szól. L. Illyrici sacri Tom. ÍVtns 
Yenrtiis 17(i(>. p. 70. Szcntiványinál van, Nicolaus Kesserii 1504. Michaél Kesserü de Chy-
bat 1514. hanem Szentiványi sokat, minden adatra utalás nélkül irkált össze3). Mohács 

I) L. I'ray , Eplstolae Procerum Hungáriáé, Pars I. Posouii 1806. pag. 176. 2) Curiosiora et selc-
ctiora miscellanea, P. I. Tyrnaviae 1711, p. 86. 
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onyésztő napján 1526b. igen is mint bosnyai püspök már Pulisna György esett cl, Istvánfty-
ként: Georgius Palinaeus bosncnsis, juris scientiae clarus. — Mihály püspöknek bocsánatot szé
pen kert Krisztina nővérén kivül, fitestvére volt Slep/ia/ms Kesserii de Gybard, ki az ISOőben 
Rákoson tartott országgyűlés a' feletti végzeményét, hogy idegen vérű 's nyelvű, in. királlyá 
ne választassék, aláirott világiak között 54dik, 's utánna még 124; Mihály püspök ellenben 
n' 10 egyháznagy között nein áll. 1514b. pedig István a' tripartitum egyik megvizsgálójául 
mint vicepalatinus volt kirendelve, vagy Heltaiként: Kesserő István, Vice Nadarj Ilispan. 
1521b. Ninna várát kapta líd. Lajostól, közel püspök fivére lakához. Mind ennek várában 
mind Mihály püspök lakhelyén 's a' többi földesurak között uri nyelvül díszcskedett ekkor 
a' magyar, Dráva Száva között, miként e' békelevél ahhoz nyomot nyit, sőt a' Yerőcze, 
Szerem vmegyékben máig fennmaradóit református magyar lakosok eléggé tanúk, hajdan 
itt mainál sokkal számosabb magyar népséghez. De nem csak ez eddig tévesztve nevezett 
Slavoniában, hanem az akkori igazi nevűben, úgymint a' mai Horvátország földén i s , or
szágos volt e' nyelv. Másolatban nálam Kovachich Jósef országlevéltárnoka becses barátsá
gából a' magyarországi KK és RRnek IGOSban Június 27dikén Prága melletti gyűlésükből 
magyarul költ oklevelük azon akkori ÍSlavonia KKhoz és RRhez, mellyről az 1498beli 34d. 
czikk 4 §-a i'gy szól: Item in Sclavonia, Zagrabia, Ncdelcze, Várasd, Muraszombat, sünt capitalcs tri-
ccsimac, az 1569beli 18d. czikk ekként: in Sclavonia denique Zagrabia, Vurasdinum; 
mellynek vármegyéit így jegyzé fel Liszti János veszprémi püspök a' neki Sámboki ál
tal 156Sban küldött Bonfinius példányába igazításul : nam in sola Sclavonia tres sunt co-
mitatus, Zagrabiensis, Crisicnsis, & VarasJinensis1). Ide is régibb időbeli megszokásból szállott 
az l e , 's nem később verekedett fel, 1608czig, midőn érette mellette már némi küzdés 
eredezett. —Hol volt az a' Gibárt, Chybartli, Chybat, Gybard? 

1 5 2 6 körüliek. 
A! 43dik laphoz. Latin oklevelek tartalomirata. 

Az 14í)4—1500 közöttieknél felébb a' 368d. lapon eléadottak szolgálnak ide is 
okul, e' 3 iratra tett magyar tartalomnak 1526 körül keléséről, megjegyezvén, hogy az 
1526 év csak november 3dikától vétethetik, mert Zápolyai már a' Illdiknál János király 
nevű 's a' „körüliek" szó tehát 1527—8ra is által mehet. Azért nem lehetne pedig e' 3 
tartalomirat évét idébb tenni, mert Daróczi Ferencz mint Verebélyi János tutora , csak ha
mar igyekezett osztály véghez vitetésén, János király parancsával, minekutána ollyannal 
líd. Lajostól talán nem boldogult. 

15 27. 
A I9á. laphoz. Országos tized szedők esküje. 

Négy főadat lehet kezes, magyar nyelvnek János király budai udvarában divásá-
ról. l.Martiusban 1527b. Reminiscere vasárnapon Budán kezdendő országgyűlésre hivólevele, 
mellyben a' magyart Iső Ferdinándtól elidegeníteni azon figye'.tetéssel akará, hogy az 
ahhoz szítok , jónak színe a la t t , a' nemzetet és nyelvet fognák kiirtani. „Non enim desune 
plcrique, szál, qui sub specie boni zizaniain seminare et sub nomine tutclac ac defensionis regni pe-

1) L. Kovachich , Scriptores rer. hung. min. Tom. I. pag. 332. 
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riculum ct cxtcrminationcm gcntis ac lingvae hujus hungaricac quacrant et procurent. L. Kovachich 
Supplem. ad Vestigia Comilior. Tom. III. p. 104. és utazási j e l e n t é s e m e t , Evkönyvek Ilid. 
köt. \QZul. lap. í gy ő , a' körüle volttakkal bizonyosan magyarul társalgott . 2. Majlát Ist
ván, Balassa Imre 's Kendy Ferenc/, szövetkezete, (itt e' kötet 32—34d. lapján) magyarul for
dult meg előt te , mert Verbőczi azt bizonyosan azért másoltatá le hitelesen a' gyulafejérvá
ri káptalannal , miként Verantiusnak Buda elesttéről irt krónikájában e' szavakból kitetsz-
h e t i k : Maylad . . . balassy . . . kendy Ferenzel . . . . t i tkon walo conspiracyot az Erde-
lyak közöt indytotak w a l a , . . Eröl I.ewelek is nagy kötél alat kelt wala. ky t az János 
k i ra l ' meg er twyn . . L. Fodhradczky, eredeti két magyar krónika . . Budán 1833. /. 67. 3 . 
Mindszentili Gábor , h íve , magyar nyelven irá naplóját János király utolsó napjairól 
1540ben, 's ollyakat hoz e l é , mel lyeknek , ajakáról magyarul volt hangzása te tszhet ik ki . 
M i n t : Lám kegyelmed! isszuk már a' veres bort \is . . . No Gábor uram, gondoskodtunk min
denekről . . í gy az, mit Losonczinak, mit a' Zápolyai házat sem fenntartott , fényes Budát is 
elvesztett ármányfészkü György barátjának szivére kötött . L. Erdélyország történetei tára. 
4. Szászsebesen haldoklása e lőt t , tanácsosai t , u. m. Verbőczi I s t v á n t , Petrovics P é t e r t , 
Török Bálintot 'stb. így szólí tot ta: Urak, Atyámfiai, miként Verantius A n t a l , Statilius Já
noshoz 1540ben Ja'nos királynak a' franczia udvarnál volt k ö v e t é h e z , haláláról irt levelé
ben hozza e l é : Vos cactcri Domini Fratres mci. (Sic enim ex usu oiinies, quibuscum loqucbatur 
blande in omni vita compellabat, summe stmlens homincs humanitate dcmereri. Hungarice efertur 
Urak Domini; Atyámfiai Patris mei filii.) L. Kovachich, Script. rer. fmng. min, Btedae 1798. T. I.p. 52. 

Ötödik adatul ezen esküt azért nem mondom egyenesen , mivel a' k irályi udv. 
canccllariában esküszabványnak egyébként is magyarul íratni kellését úgy vélem eléggé 
elővilágoltatám. János király ezzel csak régibb szokást követett . 'S onnan jőve le i l lyen 
esküszabvány 1542re i s , midőn a' beszterczebányai országgyűlés 3 0 , 31d. cz ikke szerint 
a ' s z a b a d királyi és bányavárosok, k ik az akkori hadba nem m é n é n e k , bi r tokuk hatva
nodat azaz 60 ftot érőtől 1 forintot l e t t ek , naszádosok tar tására [Űzetni kötelesek. H a n e m , 
c g v e t j egyezzünk m e g , a z t , hogy ez esküt Zápo lya i , országbeli német és tót lakóu vme-
gyékre városokra egyiránt csak magyarul kü lde t t e , mint az akkor még németesebb Kassá
nál l e l e m , mint Bár t fához, honnan Pray vévé gyűj teményébe. D e , kérdés m é g , ha elébb 
is így volt-e ez? vagy ő kezdette-e a' magyar nyelvnek e' több népű o r szágban , magyar 
királyi tekintettel így átaljánosítaui akarását . Azonban , míg vagy régibb adatot nem le
l ü n k , vagy helyes következtetést nem t e h e t ü n k , az elsőség övé. M i n d a z á l t a l , midőn Já
nos k i r á l y , körlevele íratásakor i s , mellyben Székesfejérváratt 1526b. Katal in nap já ró l , 
koronáztatását adá hírül az o r szágban 1 ) , i l lyen parancsát adja cancel lárának: akarom e' 
királyi levelemet már magyarul , hogy én, ki a' nemzetet nyelvére vigyáztatásommal intem 
magamhoz , most , szólamának cancellariai hivatalos é l e t b e l é p t e t é s é t mindjárt éreztessem 
i s ; midőn e' tizedszedő esküt hasonlóan magyar levelével küldi Kassához és máshová, ak
kor hasított volna ő igazán uj nyomot. Es nagyon akkor, ha békekötését Iső Ferdinánddal 
1538b. Nagyváradon magyar hiteles példányban is feltétetni unszoltatta volna két a lkudozot t 
érsek- és püspökével, melly ha meg van is magyarul Kaprinai kéziratai között , csak XVIId. 
százévbeli fordítás, miként Fejér György , k. tanácsos , kanonok, szíves közléséből tudom-

1) L, csonkán, Pray, F.pistolae Procerum R. Hungáriáé Pars I. Posonii 1806. p. 284—286. 
VEGYES R. M. IHATOK. 4 9 
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'S ezeket kiváná pedig előrelátása, csakhogy, kevese volt arra; ébresztheti sü vének Sí ginond 
lengyel királynak példája, ki 1507beli thrónra lépte ó ta , deák nyelv alul a' lengyelt, mely 
lyet eddig az udvari 's országos hivatalokat tudományaiknál fogva ott is elfoglalt papok félre 
nyomának, literatúrai fakadozásra indítá. De nagy tettekben forrongó kebel, maga oszlat el 
felbőket. Iső Ferencz 1539b. saját ésszel állít Parisban franczianyelv tanítószéket; elég 
eddig, szól, a' deák nyelv kölcsön vétele, maradjon?azzal a' pap, ha csakugyan akar, ol
táránál; Ítélőszék és oklevél ezután franczia nyelvű legyen, 's ím ezzel, elborítá a' szo
kottól nehezebben eltértteket. Hanem János királyt nem látjuk Iső Ferenc/, lovagi ragadó 
szellemével,áttörő akaratával. Koronájára,,ne báutsd"hírt víni, esze, kara, jó csillaga nincs. 

Prayt említem felébb. Igen i s , gyűjteményében áll ezen magyar eskü, 1806-
ban1) kiadva, de nem csak az l527beli magyar írásmódnak betűről betűre meg nem tartásá
val, 's így, hibásan, hanem azon kivül e' sajtóvétségek forgalák el: he Zolgallhathem . 
. . thytkom , e' helyett: be $olgalthatom . . . Tythkon. Összehasonlítani egyszor'smínd a/, 
ezen esküt Bártfa városához megvitt deák levelet, az általam Kassáról hozott hű másolat
tal , 's abban is több hiányt 's kihagyást lelek. Nálam van p. o. Joannis Ew$ de 3erdahel, 
l 'raynál: Joannis Kwz de Zerdahely, 'stb. így már többieire is gyanú szesszen, 's mivel 
ezt irá élőbeszédében: de Jide . . . omnino cavere , amim, dorgálandó volna emlékezete, 
hanem itt 1801 béli halála enyhít, mert így nyomtatási ívein nem az ő javító szeme 
járt. Ks némellyt nem kapott-e már hibás másolatban ? Illyenkor, még is jobb, viasz gyer
tya helyett legalább mécs, mintsem épen setétség. Prayra, egy saját más leveléért harag. 

1323 — 1530. 
4 ' 42rf. laphoz. Désy (nem Dersi) nemzetség ivadékiról. 

A' Kállay levelek egykori Borozója 1400 folyamában írottul , azaz nyilván a' 
XVd. száz év végéről lévőnek nézé ezen jegyzetet, azért, mivel Désy Péter még Má
tyás királytól, ki 1490b. hala meg, jő haza benne, 's talán, mivel betűvonalait a' XVd. 
százév utolsó negyedebeliekűl tekintette. Fs midőn összehasonlítottuk több ottani latin 
írással, mcllyeket kiirt éveik is Mátyás és Ulászló (iveikben kőitekül bizonyítanak, e' ma
gyar jegyzet betűit valóban azokhoz hasonlóknak leltük. D e , bizonyosabbra juthatás vé
get t , felhányt megolvasott az említett királyi ügy viselő ur , ehhez tartozó több iratot, ha 
nem volna-e valahol feljegyezve , mikor adá Mátyás király István kovácsnak Iklódot, mi
kor lehete Désy János erdélyi kamaraispán2), mikor? Désy Péter, Mátyás' komornyika. 
Semmit sem talált. Fn Sigmond kincstartó 1494—öbeli udvari számadása 160d. lapján le-
lém De'sy Pétert, birtokosabb erdélyi nemest. Most még azt kell vala kifejtenem, mcllyik 
felzendülésben veszté el Iklódi Marton, jószágát, mert Mátyásnak több zenebonát kellé lever
ni, és azt kell vala tudnom, értetik-e itten a' Szatmár megyei: Iklód, vagyFrdélyben a'Do
boka vmegyei. A'jegyzet, inkább ez utóbbit mutatja. 'S ha ez, Iklódy ugy 1468b. esett ki 

1) Lásd: P. I1™" p. 293—296. Ad civitatem Bartphcnsem. Alatt jegyzékül, csak úgy, mellesleg. 
2) Hogy kamaraispán v. kamorispán , deákul Comes Camerae volt ezen ivadékjegyzetből lehetne 

kivenni, mi szerint az erdélyi sókamarákat mind ő birta , azaz, alatta voltak. Camerarius = 
Komornyik. Az 1494—őbeli számadás I50d. lapján van: Mathcus literátus et Caiparui Gyw-
lay Camerarii Camere Zolnok exterioris. a Petro Horváth Camerario Caniere Jauriensis, /. még 
n 152, Itiüt/. lapot. 
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jószágából, melly évben Mátyás, a' tordai gyűlésen, az elpártolt erdélyi nemeseket, Bonlini sze
rint uicghünicié. Decad. IV.lihr. I. (A' Mátyás elleni fejdelem választást leírja TAnrócxi 1'. 
IV. Cap. LXVl.j Már így, e' jegyzet' íratása 1525 — 1530-ig is kirúghat, mert: 1. Betűi alak
zatának meg akkor is találunk hasonaira. 2. A' benne említett unokák felnevekedhctése 60 
évkort könnyen kivan. Későbbi azonban azért sem, mivel az apáczútiakmég <let/ben költ. 

1 5 2 7. 
AL 19rf. laphoz. Hődolateskü Iső Ferdinánd pártjára. 

Kérdésem eredé később ennél, ha valósággal azon eredetije áll-e a' „protocollum 
Furkri$si(t/iuml>(i/iu mellyet az esküvők előtt Székesfejérváratt felolvastak. Annak hin
nem azért hajlam lemásolásakor, mert az előtte latinul lévő ugyan ezen górnia 3 u r ö m í , r l ^ ' 
czimzetébeh kitörölvék e' szavak: in fccreto confiüo fue iJlaieftatis, ['s az eskü végén e' 
szó: bet, valamint a' magyar szabványban i s , titoC szó ; mert a' betűvonat' XVId. százév 
elejét matatja, mert, Emericus Or^ag de Gwth neve után ezen czúne: fuppremus Mtigr 
Cnrir; Cafpar Horwath de Vyngarth után: Cubiculariüm Rg iiir; Petrus Erdcwdy de Mo-
nyorokerek után: Comes Castriferrei, más kézé. Ellene van azonban az , hogy 1528b. 
íratott ide: Sigismundus de Leua Comes Comitatus Barffíen. -pftitit Jurament Strigony'stb. 
1530 tétetett ide: prage pnte dno Bogordorf Magnificus dús lailiflaus Or^ag de Gwth in 
l'ua etMagnificj Michaelis Or^ug Patris fui perfonis Mfi Begie debite fidelitalis et obedien-
tie preftitit Juramentuin. Lehetne tehát I530beli másolat is, olly leirótól ki a' latin és ma
gyar esküszabvány után a' hitüket elmondott egyházi és világi országnagyok neveit is fel
jegyzetté , ha ezen 152$ és 1530beli kéz, az elébbieket leírttal ugyan a/.on egy, miért 
újra kellene az iratot szemre venni. 

Lemásolta volt eztCornidcs, kéziratgyűjteményébe, vagyon mássá a' Wagner-
Jankovich gyűjteményben, 's ezek szerint adta ki Kovachich 1801ben, S/tpplem. ad VesI. 
Com. Tom. III.pag. 123, de mivel a' deák szabványt nem, ez talán nem is volt előtte. 

1804b. Budán nyomatott le megint a 'magyar , Szirmay müvében: Nolilia histo-
ricu Comit. Zempléniem, p. 52. de az írásmód itt sem a' posoni. Ki van hagyva Szirinay-
nál, az: Magvaror3agnak cs chchor5agnak kyralyanak a3 en kegyelmes vram-
n a k , 's ezek: k e d e e k , n ivnd , nála : pedeek, minden. Besorozta volt Szirmay annak 
mutatásául, minő esküt mondának el Zemplén' ekkori követei 's hogy az esküt aláirttak 
között, Peiényi Péter, Homonnai György, zempléniek voltak. 1825b. pedig Kassán, Ka
zinczy Ferencz által a' felső magyarországi Minerva Iső Negyede 13d. lapján jött k i , Szir-
mayból vére, de az annál lévő írásmód megtartva nincs. Knzinczy ékezeteket rakosgatott 
fel, mik közül Szirmaynál csak egy van; továbbá az, hyv helyett irá : é s , hív, 's illy 
elforgatásaival régi szintes mait tarkíta össze, a' miféle elszelezés illyennek egészen le
kapja érdemét. Másolatnak azonban már ez rendszerínti nyila fsorsaj. Szemébe jól veszi előtte 
fekvő sorát a ' leíró; de keze, saját megszokott hangoztatása és irása nemét ejtegeti 's egy-
egy szó felelt, szándéka ellen is , mérges veszekedésre ad okot. Vessük csak össze az e' 
kötet 20d. lapján állóval a' Kovachich és Szirmay által kiadott másolatokat, 's látjuk kü
lönbözésüket. 

4 9 * 
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Kovachichnál. 
En N. eskezem az elw Istenre az 

ew Zenth annyara mind az Zentekre, 
hogh felséges feyedelmnek Ferdinan-
dus Uramnak Magyarországnak, es 
Chehorzagnak Kyralyanak, az ezen 
Kegyelmes Uramnak mindenek ellen 
yelesben pedek az ew ellenseghy es 
engedetleny ellen, atalan fogva fen-
kit ki nem veven hyw es engedelmes 
lezek, es az en értelmen zerent igaz 
es liaznos tanochot adok mind azok
ról kiket ew felségének méltóságára 
haznara, avagy ártalmára ez meren-
dewk lenyew felséget zorgalmatoflan 
es hyvcn tudofla tezen az ew yavara 
telyes ereymvel gondolok, gonozat el
távoztatom az ew felségének, tytok 
tanachat meg nem yelentem, Isten 
engemet ygh fegelyen es Istenek mind 
Zenthy. 

Es most hasonli'tsa össze a' gondos olvasó, ezeket fenn itt a' 20d. lapon állóval, 
hogy lássa, miként reppen e l , nem pontos lemásolás által 's nyomtatói hebehurgyaság mi
att illy iratokról az óság s/.amata, mit pedig későbbi nyelvtiszt/tónak épen hajdani első izé
ben kell felkapnia, különben eredeztetése mit sem ér. De, nyelvtani érdekesénél ezerszerte 
ragyogóbb fekszik ezen esküben, inert azt mutatja, hogy 1527tig minden elébbi hódolat
eskü, magyar szabványban is épen azon oknál fogva volt meg, melly ekkor ezt a' nemzet 
nyelvén irata. Az ok vala, deákul inkább csak azok által tudás, kiknek azt érteni kel
let t , sőt illyen sem pergeté mindenike, a'magyar nyelv pedig a' miatt épen nem ejtetett 
e l , hanem nemzete nyelvén beszélhetésre a'főbb nemes is maga udvarából a 'királyéba, 
egykét kivétellel, igen megszokottan ment. Millyen nem átaljános elterjedésü volt a' deák 
szó 1527-tig, szemeljük ki néhány hisztóriai idetartozó nyomból, az után tegyük a' meg
pendített következtetést, mit eddig elé történetíróink számba sem vevének. Jő Iső Ferdi
nánd Bécsből Augustus elsőjén 1527. székesfejérvári koronáztatására, 400 magyar lo
vag van a' magyar királyi birodalom határánál, vezetőjük Bátori István a' nádor, ott 
Beraxius (Szalahá/.i ) Tamás veszprimi püspök, Turzó Elek, Gerendi Miklós székes
fejérvári custos, László váradi püspök Macedóniai, Horvát Gáspár, Nádasdi Tamás 'stb. 
A' nádor magyar nyelvű hosszií beszéddel idvezli Iső Ferdinándot. Ibi Palatínus salutato rege, 
orationem Pannoniorum nominc onuiium, sed lingva vernacula, bene Iongam . . . babait; quani intcr-
pretatus fűit latiné Lariislaus Macedonicus. L. Casp. Ursini Velii de hello Pamwnico. Vindob, 
17fi2.jp. 3. Urs. Velius, Iső Ferdinánddal, mint kir. történetírója volt. Egy kisség, részrehajló. 

Bevett Buda kir. várában titkos tanácsot ül Iső Ferdinánd főrendekkel Octób. G-kán. 

Szirmaynál. 
En N. eskezem az elew ystenre, 

az ew zent anniara, mynd az zen
tekre , hogh Felséges Fejedelmitek 
Ferdinandos Uramnak myndenek el
len, yelesben pedeek az ew ellense
ghy es engedetleny ellen, atalan fog
va senkit ki nem veven, hyv, es en
gedelmes lezek, es az en értelmem 
zerent igaz, es haznos tanachot adok 
mind azokról, kiket ew Felségének 
méltóságára, haznara, avagh ártal
mára ezmerendewk lény, ew Felsé
get zorgalmatosan es hyven tudóssá 
tezem, az ew javara tellies ereymvel 
gondolák, gonozat ell távoztatom, aa 
ew Felségének tytok tanachat meg 
nem ielentem; ysten engemet ygh se-
gelien, es ystennek minden Zenthy." 

http://17fi2.jp
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Jelen Várdai Pál p r ímás , Ország János váczi püspök, Podmani tzky István nyitrai püspök ; 
Beryzlo István rácz despota, Csulai Móré L á s z l ó , Monyorókeréki Erdődi Pé te r Vas vme-
gye főispána, kiket Ursinus Velius e m l í t , de hihetően többen is azok közül k ik e ' hódo-
latcsküt aláirák , 's kik már előre h í v é k , majd főtisztségre neveztetésüket1) . Később jőve , 
mondja Vel ius , Sulyok György pécsi püspök , Perény i Péter erdélyi vajda. Iső Ferdinánd
nak e ' t i tkos tanácshoz deákul tartott be széde , majd magyarul tolmácsoltatik. „Rex Ferdi-
nandus convocatis in arcem totius rcgni primis, secreto in concilio talcm orationem, locutus per inler-
prelem, halmit." I n t e r p r e s volt Szalaházi Tamás veszprími püspök. Másnap lejő Iső Fer 
dinánd a' mátyási palotákból az ország főrendéi közö t t , 's a' számára emelt királyiszékbe 
ül . Körülötte a' követek 's nemesség. Elmondja ezek előtt magyarul T a m á s püspök, a' mit 
az előtti napon a ' fő rendekhez bes/.élett , Ferdinánd pedig majd , ugyan ennek tolmácsola-
t á v a l , intézi a' körülsereglet t nemességhez szavait . Postquam, quae prídie apud proceres di-
xcrat , Thomas antistes veszprimiensis . . . recitasset; ipse, (Ferdinandus) eodem usus interprete . . . 
ad nobilitatem circumfusam verba fecit. Tehát a' mit Ferdinánd deákul mondot t , magyarul 
Tamás püspök adá elé. Felelt e r re a' Rendek nevében Bodrogi Bessenyei I s t v á n , 's k i te t 
s z ik : magyarul, ha Velius fel nem j e g y z é is e ' szava iban : Ad hacc subito Stephanus Bessenity 
(igy) de liodrog . . . jussu reliquorum, . . . unus ipse pro tota multitudine respondit. Székesfejérvá-
rat t a' koronásat e lő t t , November 3d. háromszor teszi magyarul a' nádo r , az inkább 1301. 
óta szokott kérdést : Akarjátok e' ?'& arra úgy zeng a' harsány felelet. „MngnusComestcrquiddam 
ad Ilungaros Hungarice loquutus est, ab eisdem percontans, an Ferdinandum sibi regem petant: qui 
oinnes unanimiter responderunt. L. Ursinus Veliushoz adva Kollár állal: Anonymi história co-
ronaiionis f'erdinandi, p. 186. Ferdinánd lat in nyelven mondja el esküjét, az e lő t te Tamás 
püspök mint cancellár által felolvasottat , 's e z t , ugyan a z , magyarul is felolvasá a ' j e l en -
volttak hallat tára, hogy tudják ér telmét . „A.' k i r á l y , sokfélét m o n d , haza ótalmához en-
gedelemhez tartozót deszkázatból k i , a' nemzeti gyű léshez , ez ped ig , saját nyelvén k i á l 
toz fel. „Rex astanti populo jusjurandum praestitit, quod episcopus vesperinus, ut cjus regni cancel-
larius, ei .praelcgit, ipsi quoque populo idem multa quaedam praelcgit. Ipse etiam rex multa ad patriae 
defensionem, obcdicntianiquc pertinentia, cum populo e tabulato Ioquutus est: altis vocibus propria lin-
gva acclamante populo. A* királyi ebédnél Ferdinánd jobbján nővére M á r i a , l í d . Lajos öz
vegye ü l t , balról felesége Anna. Jobb felen más asztaloknál az egyházi 's világi főrend , 
balon a' nemes asszonyok. Ezekke l , k ik német nyelvet bizonyosan nem é r tének , nem 
beszélett volna-e? magyarul , Anna k i r á lyné , l í d . Ulász ló l e á n y a , k i a' nemzet ' nyelvében 
nevekedet t 2) . Erdeke is ösztönözheté, mert férje még most nem tuda folyvásti magyar szó-

1) Várdai Pál prímás, lett főcancellar; Szalaházi Tamás, egri püspök és alcanccllar; Thurzó Elek, 
országbíró; Horvát Gáspár, komornyikok mestere 'stb. L. Kovachich, Supplcm. ad vestig. Comi-
tior. Tom. III. pag. 122—123. 

2) Az idézett névtelen, kinek a' nem értett magyar nyelv csak multa quaedam volt, nem íra 
ugyan többet ennél: ibi Rex assedit mensac, assidentibus ci utrinque Reginis, Sorore ab dcx-
t ra , uxore a laeva. Positis quoque aliis ab utroquc laterc mensis Kpiscopi et Praelati ? (Proce
res inkább) ad dexteram, nobiles verő mulieres ad laevam regiae mensae considebant. De a 
következtetés, természetes. F.rdűsi János az általa magyarra fordított Ujtcstamentomot 1541-
ben, midiin az kijött Ujszigetben, Isii Ferdinánd fiainak Miksa és Ferdinánd főherczegeknek 
ajánlá deákul 's ott anyjokról ezt irá: Dcinde quod aliquo főre vsui hoc diuinum F.vangeliorum 
opus cxistimaui Serenissime Domine geiiitrici Cels. V. lingve nostre haud ignarc. Quippe que á 
nostra gente originem ducit . , . 
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val is nyerni magyar szívet, November 4dikén pedig ő lön koroná/.ottá. Hlyen MACYARor-
szágnak egyik pártja ment ekkor a' habsburgi ház ótalina alá. A' nemzet diplomatice 
élt , követeket fogada külde udvara, 's még dicsőségének érzete nyelvével egyetemben ter-
jedett el a' magyor korona birodalmaiban minden előbbkelők társalgása között, mit épen 
e' hódolateskünél nyíltan látunk, mert következő német, horvát, rácz eredetűek is azt irák 
alá, mint: AlexiusThurzó de Bethlenfalva, judex curiae ; Comes Volfgangus de Bozyn, Ste-
phanus despotus Rasciae , Joannes Comes Corbaviae Banus Croatiae; Ceorgius Comes de 
Szlun, Petrus Crwsyth Capitaneus Segniensis , Vitus Hadniczer de Zolnok, Petrus Keg-
levich , Georgius Marchio Brandenburgensis, Stephanus Pemplinger provisor curiae bu-
densis 'stb. Hogy ezek mind, inkább, a' magyar előtt álló deák szabványt mondták volna 
el, az eléadattaknál fogva nem hihető; a' deák, papok számára volt 's azért, hogy Iső 
Ferdinánd értettebb nyelven lássa, emberei lekötését. Mert, a' kort, elterjedtebb hangu
latából kell egyeztetéssel Ítélni, nem csak egy deák iratból csupán deákul beszélt 's ta
nácskozott magyar világot képzelni. Miként volna itt is következetes, hogy Bátori nádor, 
a' felséget, Magyarország határánál magyarul idvezlett, most meg Xov. 7dikén déáktü 
mondotta volna el koronaőri esküjét azért, mivel Kovachichnál ezen magyar hódolateskü 
után a' 12Gd. lapon, deák szavakkal áll. Eléhozott okoknál fogva helyesebb hinnünk, en
nek hasonlóan i'gy és magyarul megvolttal. Sőt csapjunk megint Róbert Károly fennebb 
meglendített koronásat! esküjéhez, mellyet magyarul kellé a' nemzeti képviselők előtt le
olvasni, 's mondjuk e' nyomozatok összevetések azon egyik eredményét, hogy valahány 
magyar fővezér 's király Álmostól fogva Iső Ferdinándig, nemzet nyelvén hiteltetett meg, 
két három kifogással, 's mindenikhez azon csatlá a' hódolateskü is az országot. A' kifo
gás között van Róbert Károly, l íd. Ulászló. 'S ismétlem bővebben 338d. itteni lapunkról 
a' másik eredményt: hogy országgyűléseken, hogy királyi, majd az utazott nádor által 
tartott, majd a* vármegyei, magyar városi') itélőszéknél a' tanácskozás, kihallgatás, egyez
tetés is magyaru l folyt eleitől fogva nem csak eddig, sőt a' mar említett 1572beli 4d. 
törvényezikk 4d. §-ka keléséig, melly így szól: !Sint autem Assessores . . . vili lilerali 
lalinue li/tgvae non ignari et jurisperiti, hanem a' főpapcancellár a' törvényt, az itélő-
mester és jegyző az itét, deákul tévé fel. Ez idézett törvény lám meg sem akara foganni, 
mert 1574ben , a' lGd. czikk 3d. íj-ának újra kellé kitűzni: quod itt poslcriem Assessores 
tani in sede judiciaria, íjuani in revisione appellationmu . . . esse debebunt viri jurisperiti 
et latináé lingvue non ignari. Világító például e' másik eredményhez Angliát nézzük, hol 
„elejétől fogva a' normán-franczia nyelv volt szokásban. III. Eduárd rendelé 13G3bun , 
hogy a' törvényszékek előtt angolul folyjanak a' dolgok, de a' jegyzőkönyvek latin nyel
ven vitessenek. Cromwell 1654b. parancsolá, hogy a' jegyzőkönyvek is angolul vites-

1) Nem az volt Miskolc/.nuk legrégibb magyar jegyzőkönyve, melly ma kezdetével lSGOből mutat tátik, 
mert itt a' 138(1. lapon 1558ból van levele birajától, vagy ha nem volt Jclébbi, ínég is hihetjük dol
gai magyarul vitele't. \S ez áll hasonlóan Komiromról, noha jegyzőkönyve rsak 1587beli kezde
tű, noha, 1277b. Tamás bán ott, hospilei-eket vett ki a' várnagy bírósága alul. Kétségtelenül 
magyar nyelv is dívott Kecskemétnek már a' 13d. százévben vagy bizonyosabban 1423b. királyi 
szabad városa jegyzőkönyvében , úgy miként Nagyszombatéban ekkor német. Török rombolás 
épen magyarabb városainkból pusztítá ki! szólható emlékeinket. L. Kecskemét régiségét 's l'el-
dulatását, Csányitól: Társalkodó, 1840. 17d. 19d. szám, 67, 75. lap. 
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senek , hanem líd. Karoly alatt (1660 után) a' latin nyelv ismét behozatott 's csak 1730b. 
lépett állandóing helyébe az angol1)." Nálunk hasonlóban, tudtommal, se rendelet se tör
vény e' régibb időből. A' nemzet nagyjai, kik keletiesen megyék főispáni, országbirái 
's vezérei egy személyben valának, csak túrógeték az egyháziak által deákul feltett tör
vényt, megelégedtek megint keletiesen magyarázatával 's tanácskozatban a' táborozók, saját 
nyelvükkel élének, a' mi, szokásban is marada 1574ig Magyarországon. De a' XVId. 
százév elején a' magyarul ira'st is gyakrabban eléhozogatott, azon, fennebbi 360—375 lapo
kon érintett elemek fejlése, mellyekhez az I505beli rákosi gyűlésnek is felriadott nemze
tiségét itt sorozom, készülőnek látszék arra, hogy Budán a' törvények ezután magyarul 
Írassanak, inellyek' eddig deákul feltétele olly fonákság volt, minő a' töröké most lenne, 
midőn európaisodó korában franc/iául adná ki a' zultán, övéit. Hanem az önérzetü eléál-
lás akkor történhetek, ha Egészében marad a' magyar királyi birodalom. Azonban, még 
idejében, nem va!a, megint Mátyás erejű király, ki fékezze, vagy igazítsa háborúi eré
nyekre a' magyar hévrohain , tettszomj indulatait, 's lön belőlük elfajulással, irigység, 
czímdíih , jármát tűrni nem tudás de szabadsággal meg visszaélés, pártszakadály, mint meg 
annyi magyar bűn. Zápolyai, töröknek, ki elébb maga reszketett a' magyar előtt, alázza 
magát hűbémökcvé, csakhogy korona ragyoglatán hhíkodhassék szeme; Ferdinánd nem 
tudja Budát Martinuzi ravasz kezéből kivíni 's ezt meg ismét török csalja meg ; a' Habs
burg házat választolt rész, ámbár nagyobb, országroinnak nevezi magát2), Forgách püspök 
Ferdinándnak 1560b. költ udvari végzeményében , ,,az országot hajdani fényétől elesett
nek ," Bornemisza Péter 1584 elölt, prédikáló széken mondja ki a' pusztítás miatti rftal-
jános elbusulást: „Nem de igy iarte Magyar orfzag is* Kinec soc erős varait mikor Iattync, 
leiünk czoualvan fiuöltyük, es ohailua monggyuc: Vay io regi Magyar ország4) !" A' ré-
gibbi törvényhangulat komoly, önérzetü, Ild. Ulászlónál paezkázó i s , e' mostani gyakran 
kesergő, kunyori. 'S illy időkben is a' nemzeti nyelvnek mind inkább hivatalos iratokhoz 
ragadása érezteti az ehhez már elébb készülőben léteit. Most az eldarabolt tagok vonag-
lata villantgatá, hogy még élők, meghalni mint külön nemzet borzadnak 's diadal részeit 
a' nyelvnek, török által is kénytelen-kelletlen felvételében látjuk, kitől meg nem szaba-
dulhatás miatt lön épen ez ország az 15%beli 27d. czikk szerint harpyák ellen panaszlóvá. 

E' hódolatcskühez való , követnünk a' nyelv országos ügye menetelét 's összeha
sonlítanunk néhány kiemelt pontokban: mit tettek az erdélyi részek, mit Magyarországéi , 
inellyek Rendéit az 1553bcli országgyűlés 1ső czikkében, „ki nem halandó köszönetük" után 
Ferdinándhoz, illy tűz futa el ; tudja meg ő felsége 's a' világ, hogy utolsó lehelletükig : 
,,Ungaros Majoromgloriac, dulci patriae, sibi denique ipsis,suaeque libcrtati,ac saluti minimé defnisse." 

I . ZÁPOLYAI HÁZZAL VOLT S ERDÉLYI FEJEDELEMSÉGGÉ ALAKULT MAGYAR RÉSZEK 
NEMZETISÉGE, 'S EBBEN, TÖRVÉNY' MAGYARUL HOZÁSÁRA NÉZVE HALADÁSA 1000-zig. 

1527. Tizedszedők esküje, /. itt a' 19rí". lapon. 
1520. Káskni István szerződése atyjafiaival, l.Htu' 22</. 23</. lapon. Zápolyai ha

ll I . Sxúzudvnk. 36. szám. 1840. Május' ld. Angol és Magjaromágról, Csaplovics, 285.1. lap. 
ti S 2) Reliquiae regni, az. 1546beli 19(1. 1559beli 1. \s 15l)5beli 2d. czikkben. 3) A pristino il
ló suo splendore deciderit. 4) L. Prcdikatiói (>04d. levele innenső 's következő lapját. 
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Iála után Iső Ferdinándhoz állott, 's az 1542beli V. IOd. czikk 2d. §-ka mint Nógrád megye fűispá-
tiának adja neki vissza Viglés várát, királlyal kötött egyezése következésében. 

1529. Pécsi Ferencz kazári plébánostól Sz. Miklós pápa dicsérete, !. 23d. lap. 
1538. Je len t meg Bod , B e n k ő , Sándor István szerint K r a k k ó b a n , Benczédi Szé

kel I s tván tó l : 1. Keresztyénség fundamentom.íról t a n ú s á g , a' szikszói iskola számára. 2. 
I s tenes énekek, ajánlva Percnyi Pé ternek , ki ekkor Zápolyai pártu volt. Horányinál 1528b. 

1538. Fa rkas András verses krónikája Krakkóban e ' d e á k czímmel: Chronica de 
introduclione scytharum in Hungáriám et Judaeorum de Aegyplo. 

1539. Majlát I s t v á n , Balassa ' s Kendy szövetsége. L. itt «'32—34r/. lapon. 
1540. Majlát István ' s többek szövetkezete. Itt a1 36—38 lapon. 
1540. Mindszenti Gábor , János k. végévéről teszi fel naplóját. 
1540 és 1541. irá Bornemisza és Verantius , krónikáját . L. Podhradczky Jósef. 
1541. Kolosváratt j e len t meg Tinódi Sebőktől Buda vára megvételének és Török 

Bálint elfogatásának his tór iá ja , négyes rímekben 12 szótaggal.] 
1545. Krakkóban Székely Istvántól Sz. Dávid zsoltári . 
1540. Krakkóban . B. A. Orthographia vngar ica , a ^ 3 iga^ i r a í Modiarol való 

tudomaü Magár nelven Írattatott . Mostan pedig vionnan meg ign^ytatott es ki niomtatott. 
Tehát ez másodszori nyomtatás. Kiadta Kazinczy, Pesten 1808. L. Magy. Régiségek. 

1549. Frá te r György váradi pyspek és kincstartó levele Kiskál lói Lewkes János
h o z , Váradról . L. Tud. Gyűjt. 1830. XHd. kötet, Jankovich Miklós ál tal . 

1556. Erdély országgyűlése magyarul irja törvényczikkeit . „ T u d t u n k szer in t , 
mondja gr . Kemény Jósef és Kovács Is tván , 1556dik év a z , mellyben törvényeink legelő
ször magyarul í r a t t a k . " L. Erde'lyország történetei tára, I. köt. 1»37. Előszavak, Xllld. 
lap. Petrovics l 'éter, János király fiának egyik gyámatyja, Luther rcformátiójának terjesztője , Er
dély Rendéit Szászsebesre hitta volt meg iMartius 8dikára, 's ím a' horvát s/.ármazatu Zápolyaiak 
horvát vére, kit e' gyűlés kir. helytartóvá tet t , koránt sem volt ellene magyar nyelvű törvénynek. 

1557. Iktatási tudósi'tmány Izabella k i rá lyné aláírásával. 1. itt 128. lap. 
1559. Krakkóban je len t m e g : Chronica ez vilagnac yeles dolgairól. SzekeK Est

van. Ajánlva Németi Ferencznec vitézlő nemes ferfionac Toka i tif^tartonac. Székely István 
e 'pontnál is kétségen kül tartozik e 'Zápolyai rovathoz, mert 1. Németi Ferencz, tokaji ka
pitány Seredi György á l t a l , 1557b. állott Iső Ferdinándtól Izabel la mel lé , reménnyel 
hogy a' Seredi György árvája kezéről ő kerí thet i magáénak Tokajt . 2. Krónikája 227 l e 
velén a 'Zápolya i János melletti éles elveket vallja. De már Fa rkas t 's az Orthographiát csak 
azért gondolám idevehetőkül , mivel Krakkóban jövőnek k i , ' s e ' várossal, mellyben 1488b. 
áll í tatott a' legelső könyvnyomómű, a' Zápolyai ház közlekedésben volt. Lehet hát itt egy
két pont , alig e lhatározható , ha Zápolyai vagy Habsburg ház pártjához kell-e tenni? 

1564. János Zsigmond választott k i rá ly Balassa Melchiorhoz. Lásd itt a' ISld.lap. 
1565. Kolozsvárott tar tot t országgyűlés törvényei. Megerősítve l íd . János válasz

tott király által gyer tyaszentelő b. asszony nap előtt való hétfőn. L. az idézett Erdélyor
szág történetei tára, 50—58rf. lapját, melly utóbbin a* derék kiadók ezt mondják: „ez Er
délyben 3dik országos gyűlés, mellynek törvényei magvar nyelven Írattak." Ugyan ez érdekes gyűj
teményben látható t ö b b , kormányi hivatalos magyar irat is, valamint a/.Approbata ésCom. 
pilara czimii erdélyi törvénykönyvben magok már a' törvények 's udvari ediclumok. Több 
ide tartozó felvilágítás áll gróf Kemény Jósef m. akad. lev. tag e' czimii gyűjteményében: 
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„Erdé lynek XVId. századbeli országos végzései ," mellyeket e ' t isztelt barátom, eredetiek
ről készített nyomtatás a lá , hasonmásokkal 's pecsétek rajzával. 

1505. Debrecenben je lenék m e g : MAGYAR DKCRETVM, KYT WERKS HALAS A DEÁK-

BOT, tudni i l l yk , á WERBEWCZY ISTWAN Decretomabol, melyet tripartitomnak neweznek , 
Magyarra forditot. VADNAK TOVÁBBÁ EZ DEcretomnak előtte egy nehany iroth ar t iculufok, 
kyket azon VERES BAI.AS á regi Kirá lyok Dccretomibol toruynhez való ieles dolgokat , ky 
ízcdegeteth. Kiadta ugy látszik W . M. I. 's ez , ajánlotta AZ FELSÉGES FKYErjELEMnek ma-
lodyk JANOS K i r á l y n a k , . . . t ű zze l fakadván ki a' magyar nyelv mellett ezen a ján lásában, 
\s említvén hogy „.Vagylagos NEMETY FERENCZ, ez niwnkat inditá, fzerezteteté, es gongya-
wul kewIchVgVwel fegylé, Ky ezen dolognak indítása koron , á felfogod hywffge mclleth 
halalt fzenwede, az ew wranak SEREIM JÁNOSNAK hazában Thoka'y waraban , az Nfme tek 
által, pwska lewwys myat . B&yt elew hónak 10. napy'an M. D. LXV. 

1571. Colosvarot. DECRETVM. A z a z , MAGYAR ÉS ERDELY Orf^ágnac Toruény Kíiny-

ue. IIELTAI GASPAIITOI. wyonnaii meg nyointattot. , ,Sok iambor kére, mondja élőbeszédében 
az öreg He l t a i , hogy Weres Bálás könywenec wyoíian való nyomtattattál fel vegye, és va-
lamenyére meg főperie és meg tif j t icza, . . . i m , szól, valamenyére meg lifjtitottam és meg 
jobbítottam 's hogy az olaalYo meg ne akadion az oluai lasban, el hántani á nehéz Orthogra-
phiat auagy iráfnac módia t , és á fáockottra hofjtam . . Majd elészámlálván a' vármegyék 
nevei t , ezt veti u tánnok: Mindenestől fogua ótucnharom Varmegye , Mer t az egéfj Magya-
ri Corona állat való birodalö ennyi Varmegyére ofátattot meg á Bódog Mattyas Királynae 
vdeiében, Melly Vdoben mindenkoron meg orőgbedet á Királyi birodalom: De az iambor 
Királynae halállá vtán , fjálton f^ál, F,s á nagy kentefnec czac alig maradót á galléra. 

1578. Erdélyi országgyűlésre hivó fiátori Kristóftól. L. ilt «' 255r/. lapon. 
1583. Törvényes megintésről tudósi'lniány, Bátori Zsigmondhoz. L. ilt iC 303. lap. 
1589. Verbőczi t r ipar t i tuma, fordította Laskai J á n o s , gyulafejérvári Captalan 

(kanonok). L. ifjú Iieltai Gáspár lGHbel i kiadását a' 3d. leve lén , alul a ' j egyzésben . 

I I . KIRÁLYT HABSBURG HÁZBÓL VÁLASZTOTT MAGYAR NAGYOBB RÉSZNEK KÜZ-
DÉSSI'.L FENNTARTOTT ÖNÁLLÁSA 'S KIFEJLETT NEMZETISÉGI'., 1000-zig. 

1527. Január . 19d. Ferdinánd szükségesnek látá az országnak német nyelven kia
dott kötelezvényében a' nemzet szabadságait 's nyelve pártolását megígérni e' szava iva l : 
tVotten odp suCunfftiget 3eit bíe ^ungerifó)c ©pradp unt> Nacion (feo fegtn öet (Tt;rifT:en= 
litfpen gcmeiöe wol üotöienet) mit altén onfern Ktefften, o"£> üormogen tyanbtyfibtn . . . 
L. Sohoetgen és Kreysig után I755ből kiadva Kovachich Sitppl. ad Vestig. Comilior. Tom. 
Hl. p. 07—102. Sőt érezvén az okos Ferdinánd, hogy e' német levél még inkább felinger-
li az löOSbeli rákosi gyűlésnek szellemét, Zápolyai ellen az országhoz küldött deák okleve
lében is fogadá 1527b. Júl ius l7dikén a' nemzet és nyelve ótalmát e' szavaiban : Nos verő 
sicuti ex aliis literis nostris iarn pridem intellexistis Nationem et li/igvam veslram sermirr 
non perdere intendiinus') . Ha magyarul bocsátja ki ezeket Ferd inánd , Zápolyainak ez ügyet 

1) Találtam est Kassa levéltárában 1835b. Nov. 3dikán, 1018 szám alatt. Elé fog majd kerülni Midik 
kötetünkben, az itteni98d. lapon álló 's LXXX1II. szám alatt lévő irathoz szükséges JKGYZE-
TEKnél. 

VEGYES R. M. IRATOK. 5 0 
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izgatod deák levele e l l en , még többen csatlakoznak ő hozzá János királytól . F.lhagyák ezt 
az l;">27b. Octoberben volt budai gyűlésre Ferdinánd mellé jö t tek , „mer t , mondák, Zápolyai 
le lkülete szerencsében fennhéjázó; bajban s i rékony, hadat verni nem tud, megzörrent Fer
dinánd fegyvere , ' s ó futa! L. JJrsiti. Veliits p. 30. Zápolyai személyéhez nem hősi kebele 
hódí tot t , hanem a' gondolat , hogy az ország független 's külön maradjon. Bíztosítá ezt 
Ferdinánd esküjével 's a' nagyobb rész felejté az 15()5beli aka ra to t , az ő házához csatlako-
zék h iede lemmel , hogy a' szép ország Egészét az fogja szakadályaiból megint összehúzni 
fenntartani 's fejlekezéseiben magyar közös országjog megtartásával vezetni. 

1527. Novemb. 5d. Hódolateskü Iső" Ferdinánd pártjára. L. 19d. lap. 
1533. K r a k k ó b a n , jö t tek ki Komjáthi Benedektől Sz. Pál levelei. 
1530. Esopus fabulái és Uj tes tamentoma, Pesti Gábortól Bécsben , a' hol tanult. 
1538. Megint Pest i Gábortól Bécsben hat nyelvű szókönyve 's benne a' magyar is. 
1530—1539 között. Krusy th János korponai ki r . kapitány levele Nagyszombat 

bírá jához, 1. i t t a' 27d. lapon. Későbbről említi ugyan Forgách és Istvánfty c' Krusicsot korponai 
kiipirányiiak , Budai pedig még 1547b. épen csak zászlótartónak, nem tudom honnan, de a levele 
alatt lévő 153. szám között a' 3-as igen tisztán mutat 3 számot, 5-tösnek vonni épen nem lehet, 's 
így c'levél nem 1500 —1559 közötti, sőt szolgál tehát ahhoz, hogy ott kapitánykodása 1539b. kez
dődött. 1550b. csábrági várkapitányul jő elé itt a* 70d. lapon, 1553b. pedig Korponaról van levele 
mint kapitánynak Nszombat levéltáráb. 1501ben Kemcndy János az ő csábrági számtartója. 

1539. Ujszigetben Sárvár tövében jött k i Nádasdi Tamás b á n , tá rnok, Vas vme-
gyei főispán' udvari papja Luther és Melanchton tanítványa Erdűsi Ja'nos által deákul irt 
magyar nyelvtan. Kazinczy Ferencz 1808b. adta ki újra. 

1541. Ugyan ott ugyan az által , a' fennebbi 387d. lapon említett „Ujtestamentom", 
mellynek ajánlatában még ez is á l l , Miksa és Ferdinánd k. herczegekhez : postremo quod 
accepi ct Cels. V. ab hac lingva nobis patria (hungaricn) nec vobis aliena, non abhorrerc. Optimo 
sane exemplo. Plurimum enim refert, tum principi , tum MI bilit is, si i s , qui imperitat, subditorum 
sibi populorum lingvas novit. E ' k. berezegek még anyjukkal is bes/.élének magyarul. 

1542. Raslaviczai Bálás a' bártfai bíróhoz, tanácshoz. L. í>\d, lapot, 's a' t(ibiieket. 
1543. F ischer Jakab bécsi kereskedő leveleBalasi Imréhez erdélyi vajdához Kék

kőbe. L. Tud. Gyiijt. 1830. XII. köt.JankovicsM. által, Balassa szövetkezetet pedig itt 1539W7. 
1544. Po lyánkay 's társai hópénzt kérnek Szepes vármegyétől. 54—55rf. lap. 
1546. Nagy tú r mezővárosa ír földesurához. L. Gld. lap. Imi tudás elterjedése. 
1546beli 18d. czikkben k é r e l e m , Iső Fe rd inándhoz , „si non continue , at magnam 

temporis partém, more praedecessorum suorum regum Ungariae, inter suos morari, ct residere in Un-
garia" , mert kölcsönös egyezés, országvédelem, végett szól : „maximum momentum esse posi-
tum, in praesentia principis." Különlé tnek már csak gondolata. Ki rá ly lak nincs! Poson? 

1547. Kapwy Mihal Pap levele Zótán I m r é h e z , Nádasdy Tamás sáfárához. L. 
Tud. Gyűjt. 1834. I X d . köte t . Közié Szalay Ágoston. 

1550. Kádas I l lyés vallja mag-át bécsi Ham von Aíjch adóssának, 1500b. pedig 
Mezeo Ferencz bécsi Lewin Marbnak. L. amazt itt a' 77d. ezt a' 1C3'/. lapon. Nyomok az 
1543bclivel a r r a , hogy e k k o r a ' bécsi kereskedő tanula magyaru l , tő/.sérkedés végett. 

1550. Mesznyánszky János palotai várkapi tány Nagyszombat hirájához, L. a '71d. 
l a p o n , valamint a' többieket is e d d i g , 's az ezen évben költ teket a' Sod. lapig. 
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1550beli 5d. törvényczikk szerint emlékezetében lebeg azon 35 vmegye követé 

nek, mellyek az 1543beli 19d. törvényczikkben Iső Ferdinándhoz tartozékul elészámlálvák -
miként jártak magyarul szóló királyi udvarba eleik, 's óhajtják elérni, hogy Iső Ferdinánd) 
idősb fia Miksa herczeg 's már cseh király, spanyolhonból Magyarországra jőne lakni, „ad 
reipublicae moderatiotiem curandain, atque linguae ungaricae usiim & militarem disciplinam 
pcrdiscendam." Ugyan e/.en l.r>50beli 73d. czikkben azért kivánák önként felvenni Malate-
sta Fridrik királyi t i tkárt , magyar nemesek sorába, mivel „ab ineunte aetate in Ungari.i fé
rc continuo permanendo lingvam ungaricam et móres ungaricos probe didicerit . ' . . suamque fidem . . 
cunctis llegni Statibus probaverit, decretaque ipsa Regni aliquot aunis conseripserit, „miből kettő 
tetszik k i : a) magyar nyelvhez szokáshoz hév ragaszkodás, mi szerint az akkori indigena 
őrökké magyar nyelvű társalgásban, egészen magyarrá vált, b) az eddigi országgyűléseken 
is a' tanácskozás magyarul folyt 's deákul a' törvények Malatesta olasz nemesnek származ
nak tollából. Nemzetiség külön fenntartásáért küzdés látszik ki még hasonlóan ezen 1550-
beli 77d. czikkből, niellyhez képest indigenák felvételében a ' K K . é s H K , megegyezésük 
hozzájárulását kivánák's a' királyi válasz úgy lön elfogadva, hogy a' belföldisített magyar, 
hűségi esküjét tegye Je. L. még 1542ből az 50d. és 1563ból a' 77d. czikket, 's különösen 
ennek befejezését. Több indigenával, szól ez, a' KK. és RR. ezután ne terheltessenek. 

1550beli48d. ez. „külön veretendő magyar pénzeken Magyarország hajdani czimer-
ete megmaradjon. Ide tartoznak: 1552, 4«; 1557, •*; 1559, 4S; 1563, r 4 ; 1567, **; 1569, "". 

I552ben a' 15d. csikk magyarokat kivan ország főkapitányaiul 's a' sergekhez. 
1552. Pethő János király pohárnoka 's biztosa Nagyszombathoz. L. 9ld. lap. 
1553b. a' 19d. czikk szerint: harminczadosságra 's országos egyéb tisztségekre' 

várnagyságra, magyar jövedelmek kezeléséhez, magyarok neveztessenek. 
1553beli 19d. czikk -ld. §-aka , ország szabadságai megtartásához köti az t , hogy 

a' harminczadosok és ma's kir. tisztek között eredő viták a' kir. helytartó és a' magyar ka
mara tanácsárai által vizsgáltassanak meg 's fejeztessenek bé, és ezekbe magát az udvari 
nemet kamara, Régens, ausztriai kamara tanácsár mint még felsőbb megtekintő ne ártsa. 
L. az ezzelegyben függésben lévő '^nyelvhez is tartozó 1569beli 3Sd. czikket. A' helytartóról, 
az 153übeli löd. czikk szól. 'S 1. még az 1537beli 21d. czikket, 's az 1542beli 30dikat. 

1554. Jul. 20d. Gyulafejérvárról, Gyalui Vass László dési kamaraispán (a' feleb-
bi cameruritis 1.376 lap.) levele. Magn. D. Georgio Wernhero praefecto arcis Sáros, summo 
Consiliario Sacr. Regiae Mattis. L. Tud. Gyííjt. 1830. Xlld. köt. Jankovich Miklós által. 

1554. Ráthori András országbíró , főispán levele, kir. kapitányhoz. L. llOd. lap. 
1554. Kassa városa jegyzője magyar esküszabványt mond el. L. itt a'Ilid. lapot. 
1554. COLOSVÁRBA jött ki cnoxiCA TiNoiJi SKBESTIEN f,$orzese. Ajánlotta I Fer

dinándnak, minélfogva ekkor már e' király' pártján állott , 's Ferdinánd, okos megnye
résnek nézé figyelmét vetni az országos dalnokra, mit Podhradczky Józsefnek velem köz
ött e' kijegyzéséből érthetünk: „1554. Sebastiano literat o de Thynod compositorí hungarica-
riim cnntioiium (lati sünt ex consiüo caniere posonicnsis et voluntate Regié Mattis fi. 50", inelly 
összeség még ekkor is feléihete 12!á népes jobbágy üléssel, ha Verbőczi 1517b. kijött 
tripartitumának köz bccsú'je szerint vesszük. L. P. I. tit. 133. Magyar király, magyar kamara' 
tanácséból, magyar költőnek. Hanem e' kegyeltetéséhez, említett krónikája ajánlatát hibázva 
vette adatul, Toldy Fercncz. L. e' B. m. nyelveml. líd. kötete Tartalmának XX. lapját. 

50* 



396 
1555. April . 28d. Széke ly nemzet törvényei udvarhelyi gyűlésén magyarul kelnek*). 
1555. Május 3d. Kis Pé te r ország trencséni harininczndosa ir Nszomhnt bírájához. 

L. a' következő köt. 9d. I. l m az 1552b. kívánt magyar ha rminc /adós , inagyaníl levelez is. 

1555. Május 8d. Tót Bálint k i rá ly gyalogainak kapi tánya Nagyszombat birájához. 
L.a' Ilid. kötet lOd: lapján. 'S itt meg az óhajtott magyar kapi tány ir nemzeti nyelven. így, 

1555. Junius Sd. Csabi Filep naszádosok kir. kap i t ánya , ugyan ott a' \2d. lapun. 
1556. Octob. 13d. Ország Kristóf gömöri főispán, kir . főpohárnok hivá Nagy

szombat bíráját szék t a r t á s r a , /. ugyan ott a' 16d. lapon. 

1557. Ká lnásy kir. kapi tány levele Kassához. L. itt a' 123(Z. lapot 's többieket-
1557. Követjelentés Nagyszombat városához , országgyűlésről . L. itt 130</. lap. 
1558. Az Vr Jefus Chriftusnac fzent vachora ia ro l , kín fzenuedeferŐI es dichófe-

ges feltámadásáról való predicacioc, Ovarba nyomta to t , M. D. L V I I I . Aján la ta : Seren^s-
simo Principi Maximil iano l legi Bohemiae Archiduei Austr iae 'stb. . • • Altenburgi Pan
non. R. T . M. deditiss. Gallus A n a x i u s Al tenburgianae Kcclesiae Minis ler , ki e' mosoni 
Óvára t t , me l lye t Miksa cseh kir . opjndulum-'Ánvtk m o n d , maga állíta saj tót , miként ajánla
tában írja. Legvégén a' 4ed rétii könyvecskének , e' predikatiókat versio-nnk vallja. Ke
zemben vol ta ' bécsi cs. udv. könyvtárban Jul. 7d. 1810 , hol a' régi catalogus, reá: Unuürde név 
alatt utal. Bod Péter M. Athenásában Huszár Gált hoz elé óvári papot 's majd Pápán superinten-
denst, de nem említi e' munkáját. Tóth Ferene.z igen, Protest. ckkl. históriája 170il. lapján 's nevezi 
e' predikatiók kiadóját Huszár Gálnak, a' „Dunántúli püspökök históriájában" pedig leírta eletét. 

1558. Székel Antal k i r . hadnagy esedezete Iső Ferdinándhoz. L. itt 144á. lap. 
Ferdinánd királynak magyarul is tudását nem cmlíté Forgách Ferencz, felette 15(lőb. tartott gyász
beszédében , (l. Horányi által kiadott hisztár iáját a' 382 lapon) de nyilván kitétetett e' m unká
ban: Cathalogus familiae totius aulae Caesarcae . . . per Nicolaum Mameranum Luccnburgenseni coí-
lectus, ad Ssmumque Pliilippuui Hispaniarum Principcm dircctus . . . Coloniae apud Henricum Ma
meranum 1550. in 8vo pag. 132. igy: Intcr seculares Principes Cermaniae perpaucos admodum eru-
ditos haec aetas novit , unum tamen Ferdinandum Austriacum . . . latiné insigniter ct in admiratio-
nem doctum atquc eloquentem esse in aperto est, . . . qui et practer latinam lingvani, scptein alias 
insuper perfecte et expedite loquitur, germanicam videlicct, italicam, hispanicam, gallicam, 
hungarieam, bohemicam et slavicam. Sőt, Georgius Sibutus medicus poéta ct orator panegirictis ad 
potentissimum et invictissimum regem Ferdinandum legátus, még 1528ról mondja: Ferdinandum ling
vani hungarieam caluisse2). 'S e z , adat elég volna Ferdinánd magyarul tudásához. Csak 
azt lehetne vetni e l l ene : miért fordítatá tehát Tinódinak 1553b. irt , ,Fgervára te rses histó
r i á j á t " Sámbokival deákra , k i azt í'gy az ál tala Bécsben 155Sb. kiadott Hanzanus Epito-
me-jéhez csatlá 's ezt magához a' h ö s ' D o b ó Istvánhoz irt ajánlatában így cmlíté m e g : Hi
ttoriam hanc Fcrdinando regi ct alys cum Scbaftianus Thinody vngaricis deferiptam rythmis cxbibu-

1) 1.. felébb a' 310. lapot, kiadva pedig <t' törvényeket, Rumi „Emlékezetes irások-on kívül: 
A' ns Székely nemzetnek e.onstitutiói, Pesten 1818. Lap 10—51. Kijöttek közben járásommal, 
Osszcgyüjté Kilénvi Székelj- Mihály, akkor erdélyi itélőmestcr, halála előtt kir. táblai elnök. 

2) Nem láttam magam e' könyveket, hanem ez idézett sorokat belőlük , Pauláim Jósef néhai udv. 
fogalmazó irá k i , én meg ezen barátom jegyzései közül 1831b. Szeptcmb. 28d. Bécsben. 
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isset, camque Rex commcndari vidissct: latinam cognoscere voluit. Quoil negotitim milii dátum, qui-
luisdam partim rcscctis ac immutatis, partim commodius dispositis, vt veritas et locus monebant . 
totum aLÍ'olvi . . . Vienuac Idib. Sept. M. D. LIK. (Kiírtam magam a bécsi cs. t/dv. könyvtár
iéul, Július 30d. 1810.) A' felelet könnyű. Halljuk ezt amazt 7—8 felé szólam értőnek; 
mikor azonban beszédre ira'sra kcrűl , ezek között még is csak azokon pereg leginkább 
nyelve, mellyeken többszer fejezi ki magát. így Ferdinánd, Forgács szerint latínnal gyak
ran élt , a' franc/iában gyönyörködött, németül bőven 's ékesen jött szóval beszélt. Mária 
királynéhoz nővéréhez sok francziául irt levele látható a' Tartalom XVIII. XlXd. lapjain 
említett „Urhmden" között. Inkább bizék tehát „Egervár-nak deákul megértésében, mert 
a' magyarba nem merült annyira , hogy Tinódinál lévő sajátságait utolsó ízig felcsípje. 
Vagy pedig, akará olvastatni Ferdinánd, némettel spanyollal olasszal csehvel i s , inilly 
hallatlan dísszel íiték fel magyar vitézei az egri nevet. Éreztetni vala szüksége, mint ha
talmasodik uj birtokában. Ezen esetre i s , Ferdinánd, magyarul tudott annyit, mennyivel 
megértesse magát, 's mást megértsen fennforgóbb szavakkal, mert sok ollyan magyar fő-
embereivel kellé bcszélenie saját érdekében, kik ez idétt, miként felébb láttuk, az ő nyel
vein, nem tudának. Gévay nekem épen ezt monda, hogy valahol Ferdinánd e' magyar ki
fejezésének „ebet ebbel marattatok" idéztetését olvasta. Megtartá c' tanulásával, a'hogy kel-
le , teljesítését kétszer adott királyi szavának. Lám udv. magyar kamarája, magyaroszáiii 
tisztségei a' hivatalos magyarul levelezést épen az ő idejében még sűrűbben kezdek. 
így Pető János 1558b. és Telekesi Imre 1559b. kassai kapitányok még Lőcséhez is ; II-
lyésházi István Poson vmegyei kapitány 1566b. épen Poson városához is, az annyira német
té letthez, hogy magától Mátyás királytól ahhoz 1473—1487 közöltről 13 darab német le
vél volt kezemben , mit Mátyás politikából t e t t , Ferdinánd vezérei pedig azért, mivel ez 
idő egészen felülkerekedék nemzetiség kifejlésében. 

1560. JVov. 28d. Posoni magy. kamara levele Hosszútóthy János , Szála vmegyei 
kir. rovóhoz, így aláírva: Sacr. Caes. et Reg. Maj. Caiuerae hung. Praefcctus et Consilia-
rii. L. Tud. Gyűjt. 1830. XII köt. 8d. I. Jaukoiics Miklót (Utal. Kamaranagy akkor a'Grego
riánt/. Pál győri püspök megdicsérte Dessevvlíy János volt, kitől egy privátlevél i t ta ' 89d. 
lapon áll. Ha magyar nyelvű kezelését akkor kezdé-e Posonban e' k. magy. kamara, midőn 
hajdani Budáról oda tétetett Ferdinánd részére, vagy azt csak folytatá Pcmpflinger István 
kamaraelnökségekor? L536beli 49d. czikk mondja: Locus autem administrationis Rcgni (donec 
• • Rcgnum rceupcrabitur) fiat Posouium, melly czikkben egyszer'smind az E g é s z ' visszakc-

r okításét sugdosott remény ohajtkozik. A' részént folytatáshoz a' fennebbi 3>7d. lapon idé
zett rovok levelezései volnának támaszok, és Pemplinger István 1526 a' ferdinandi ma
gyar hódolateskü alatt á l l , akkor, mint: provisor curiae budeusis; a' Ferdinánd idejebeli 
sűrűbb megkezdést pedig azon most mindig fellobogott nemzetiség vesztés féltékenysége , 
mellynek tüzét Ferdinánd okosan inkább égni hagyá. Hogy kamarai tárgyban nem ezen 
1560beli a' legrégibb magyar, látszik fennebb, Vass Lászlónak 1554b. még a' német Wern-
herhez is magyarul Írásából. —Miként függtek ezen kamarai adót (Iucrum camerae) behaj
tó rovok dicatores a' kamarától, kitetszik az I569beli 11 és 14d. czikkből. 

1561. jő ki Bécsben, Liriniay Vincze könyve, „az kezensegcs Igaz keresztyen 
Ilyfnek Regysegc." Fordította Draskovics György pécsi püspök. A' bécsi cs. udv. könyvtár-
bau általam 1823b. cs 1840b. megforgatott példány ekjén Draskovics kezével írva áll: Ssimo Prin-
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< ipi el Dno Dno Maximiliano Dei gra Regi Boemiae T. T. Dno fuo elem. Author Translu 
titi/i/s humillime obtulit. Megint mutatója Miksa kii-, magyarul tudósának. L. M. t. társ. tört,, Ev
könyvek, I. L 1833. /. 22 . , hol e' nyelvértésre Miksa király udvari papja Gruter idéztetik. 

1565. Martius 20d. Posoni kamara levele Kunii Farkas Mosón vinegyei kir. nívó
hoz. L. Tudom. Gyiijtem. 1830. XHd. köt. Janhivich Miklós állal. Kamaranagy v. kincstár-
tó volt ekkor , Újlaki János váczi piis|>ök. 'S ezen most már Iső Miksa idejebeli 111. kir. udv. 
kamara i'gy bocsátá tehát rendelései t a' habsburgi házból királyt vallott minden más me
gyebeli kir. rovókhoz és vármegyékhez, kir. városokhoz is. 1580—1610, közötti összeírásban 
van fenn: királyi posta tisztek meghitel tetéséhez esküszabvány, mellyet „Kyrnly VrunkMa-
giar Camoraia adott k i " , hasonlóan: ajtónálló esküje , ,hogy Praefectus Vramtol es az teö'b 
Kamarás Vraktul eö Kegyelmektu l rea bízatott Aiotonalosagnak tizteben heuen" eljár. 
Közié Jankovich Miklósa' Tud. Gyűjt. 1831 béli Xlld. kötelében. 82d. lap. 

1569bcli 33d. czikk Iső Miksa királyt , Rudolf és Emész t fiainak spanyolhonból 
maga mellé hozatásra ké r i , ,,ut audiant et videant in dics modum et formám regiminis, móres et 
leges consuctudincmquc subditorum suorum . . . addiscant adhuc juvenilibus iiimis . . . et casu quo 
Stiam Majestatem a ltegno longius abesse contingeret, unum ex illis loco sui et si usquam possibiic 
sit in Ungaria, ut lingvam qvoque gentis addiscant, relinquere," 's ezt Miksa, törvényben igé
re meg. L. i577-nél i t t a lább, a' következést . 'S lludolf és Erneszt az 1574 és 5beli ország
gyűlésen Miksa kirá ly személyviselői valának 's a' magyarul tanácskozást már érték. 

1569beli 3Sd. czikk 3d. §-ában : király fizet mind az udvari be'csi kamara mind 
n haditanács mellett ké t -két magyar tolmácsot, kik ezek tanácshelyén vagy e lnökeiknél , 
mindig j e len l egyenek , 's ügyes-bajos magyar ' j ö t t é v e l , dolgát ingyen adják elé. Ajánlá 
Iső Miksa e z t , csakhogy, az 1553beli 19d. czikk § a 4d. ellenére is a' magyar kamara 's 
haditanács végzéseinek utolsó ál talnézője a' bécsi udvari német kamara '• haditanács ma
radjon , mel lyekhez bajos ju tha tás t most azért panasziák a' K K és RR , mert a' németet 
nem értő magyarnak még oda tolmács hajhászásában kellé lótni futni 's fizetnie i s ! Egyéb
ként e' czikk I ső §-akabí/.tosítá, a' magyar jogi , kincstartói 's hadifanács külön fennállását. 

1572. Sept. 1.1. Miksa k i rá ly levele Bornemisza Farkashoz ? L. alább «'403d. lap. 
1577b. Telcgdi Miklós esztergomi préposttól, „Az evangeliomok magyarázatának 

Iső részét Rudolf kir. m. k i r . kamara költségével nyomatja ki Bécsben. L. fennebb a' 341 d. I. 
1577. Április l l d . Lévai gya log hadnagyok Erneszt főherczeghez. L. itta' 246rf. /. 
1577. Apr. 27d. és Máj . 7d. Musztaffa pasa Erneszt főhghez. L. itt 247rf. ' í 8rf. /. 

Erneszt főherczeg az 1578beli löd. czikk szerint Iső Rudolf királynak hadvezér helyettese, 
országos alvezér. Kéretik, hogy magyar dolgokban, ámbár hadiak lennének, tanácsába magyarokat is 
vegyen. E* magyarokkal ő nyelvükön beszélt, midiin lám Vékey Ferencz hadibiró 1566b. magyarul 
liozá itéjét itt a' 196d. lapon állót. A' nemzeti hadseregeknél meg a' vezérszavak (commandószavak) 
mind magyarul valának most is úgy, miként Sigmond k. idejéből Turóczinál P. IV. cap. XVIII,, 
jelszavakul ezeket találjuk: Isten, szent Myhal, hogy éji csatában az azt kiáltó, magyarnak ismer
tessék. Erneszt főiig hát kétségen kül magyarul szólt magyar haddal. Erneszt főhghez az 1588beli 
Iső czikk köszönetet mond. Mert a* nemzetrcsxnek, megszaggatásában enyhéül volt, közbenjáró k. 
herczeget látni, a' maradványhoz igazat. 

1577. Auguszt. 26d. Musztaffa Iső Rudolf királyhoz , L. itt a' 249r/. lapon. 
1578. Mar t . 23d. Musztaffa Iső Rudolf királyhoz, L. Hl «' 2J3rf. lapon. A' fennebb 
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idézett 1569beli 33d. törvényt Miksa király íme teljesítő, mind a' két (ia megtanult magyarul 'a hoz-
zájok úgy írni biztosan lehetett. 

1578. Sepr. 20. T a r István felelete a- szepesi magyar kamarának. L, üt a' 259rf. 
lapon. Abból a' kamarának is magyarul i r á s a , kitetszik. Az 1567beli 10d. czikk 3d. §-aká-
ban áll : Camerae novae Cassoviemi 's így Kassára szállása e' táji. Ks bizonyosan magyaru l 
kezdé meg ez is mindjárt ekkor hivatalos levelezéseit , sőt az Iső kötetben látható tanács
kozásait is a' posoninak régibb így kezelése szer in t , nem pedig csak azon években , mely-
lyekről itt e' kötet is többfélét mutat. 

1588. Iső Rudolf, IVd. végz. 16d. c z i k k e , a' régi budai mértéket ujjílja meg. 
1588. Főispáni esküszabvány, Nyitra vmegyében. Azon megye jegyzőkönyvéből . 

Megküldötte másolatát Hanák János piarista 1839b. Május 6d. L. a' Ilid. kiilctb. 
1590. Verantius Faustus levele Sopron városához Bécsből , lásd itt «' 326. lapon. 

Verantius, azaz: Vranchich Faustus, Vranchich Antal prímás fivérének fia, Isii Rudolf kir. tanácsosa 
és kir. titkár, halála előtt (f 1617) csanádi püspök, kihez 1591b. Sopron városi magistratusa doák 
értesítést nyujta, mikért Kovachichnál Script. rer. hung. tninor. Tom. II. p. 420. leljük, íme an
nak magyarul irt. A* sibenicói dalmata Faustus, a'német lakosú Sopronhoz, hol a' városi régibb iro
mányok németül kclvék, hová 1552b. kezdé Kisfaludy Benedek a' magyar levél irást. Igen világos 
adat .arra, miként volt a' magyar nyelv I. Rudolf király udvara körül, fennforgó. Ugyan e' Faustus 
adá ki : Dictionarium quinque nobilissimarum Europae lingvurum, latináé, italicae, germa-
nicae , dalmát irac et vngaricae, Venetiis 1595, mellyet ajánlása szerint, ez előtt néhány évvel 
hamarjában szedett össze. A' dalmata, elébb tévé anyanyelvét, mint a' slavoniai szólamnak, így szól, 
legtisztább ejtését, de ki nem hagyá a' magyart, mi megint a' most mondott fennforgáshoz, adat. 

Az l(i00-zig szóló több illy főérdckü czikket mutatja mind e' kötet, mind a' következő IIldik. 

I I I . TÖRÖK URVARNÁL 'S TISZTSÉGEINÉL OKIRATI 'S LEVELEZÉSI NYELV A' MAGYAR. 

1540. Zwliman zultán nyi la tkoza ta , mikép akar ta János k i rá ly fiát, István János 
Sigmondot magyar k i rá lynak. L. «' következő köteti. Végy. r. m. iratok 1—3 lap. 

1559. Húszain szolnoki bég körlevele. L. itt a' 158rf. lapon. 
1565. Membet T h y h a y a és Memet bég, váczi főharminczadosok Nagyszombathoz. 

L. itt a 187rf. lapon. 
1566. Zuleman zultán a' döbröczöni birákhoz. L. itt a' 275<7. lapon. 
1567. Heszon temesvári pasa Zay Ferenczhez. L. itt a' 200rf. lapon. 
15C8. Szancsak Mahmuth b é g , Zay Ferenczhez. L. itt a' 203(7. lapon. 
1569. l í d . Zelim császár levele Iső Miksa m. királyhoz. L.ilt a' 403r/. lapot. 
1571. Mahmud bég szolnoki helytar tó Serényi Mihály kapitányhoz. L. itt «' 221rf. /. 
1571. Musztaffa pasa l e v e l e , Budáról . L. a következő kötetben. 
1572. Musztaffa pasa budai főhelytartó I. Miksa magyar királyhoz. L. itt a' 228<f. /. 
1573. Musztaffa pasa Nagyszombat biráihoz. L. a' következő Híd. kötetet. 
1573. Mehemmet agha , Musztaffa budai pasa tolmácsa Nagyszombathoz. L. o' 

Ilid. kötetben. (Omer bég pedig 1592b. vala török részen íródeák.) 
1573. Musztaffa pasa Bátori István erdélyi fejedelemhez. L. a' Ilid. kötelet. 
1574. Amhat csausz ugyan e' Bátor ihoz, Konstant inapolból . L. «' Ilid. kötetet. 
1577. Musztaffa budai p a s a , Erneszt herczeghez. L. itt a' 247<f. lapon. 
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1572. Musztaffa pasa Iső Rudolf királyhoz. L. itt a 249r/. lapot; valamint «' 
többieket e kötetben , és »' Illáikban, 'stb., 'stb. 

TV. MOLDOVAI 'S HAVASALFÖLDI VAJDÁK UDVARÁBÓL KÖLT LEVELEZETEK NYOMAI. 

1533. Vlad, havasalföldi vajda, Bátori István erdélyi vajdához. L.ilt a'WMl.lup. 
155G. Sándor moldvai vajda Kornis Miklóshoz. L. itt «' 273<7. lapot. 
1572. Sándor havasalföldi vajda, Bátori István erdélyi vajdához. L. a' Ilid. kötetet. 
1503. Áron moldvai fejedelem levele a' Hesztercze v idékiekhez , hogy a' határo

kon jó szomszédsággal legyenek. L. Catulogus MSS. Széchényianor. l'ol. líd. «' /(. muzéumb. 

Mutatványul , elég ennyi adat. Az olvasó látni fogja, 1. Mennyi érdek lehet csak 
egy szeletecske régi magyar levélkében i s , midőn helyére t é te tve , világot derít. 2. Hová 
kell számlálnia , az e' kötetben, álló többit. 3. Miként indula meg nyíltan, mindenütt, nem
zet i ségér t , harca. 4. Magyar i rók , hogy j á ru lának magyar i r a t a i k k a l , habsburgi, magyar 
királyaikhoz. 5. Hogy mosolyg e' mai feléledett k o r r a , deákkal élt tör ténet í róink, deá
kul készült okleveleink mögül XVId . százévünkből magyar nyelvvel hivatalosan élés vi
lága , sirából vissza. 6. Mint vévé fel Iső Ferd inánd , az ország koronájával, mind saját ér
dekében , mind nemzet kívánságára nyelvét i s , mint beszélett ezen , tőle megvá lva , még 
I. M i k s a , Rudolf, l í d . Mátyás k i r á l y , Emész t főherczeg, 'stb. 7. Hogy már e' XVId. 
százévből ment által XVI Id ikbe a' magyar nyelvvel főtiszti é l é s , m ihez , igen sok eléaka-
dott közül csak néhányat lássunk i t t , még eddig lappangot ta t , szövetnek csóválásul. 1601. 
Mart. 20d. és 1601. Szepr. I4d. Sacr. Caesar. Regraeque Mattis Camerae Scepusiens. Consiliarij Kas
sáról írnak Szepcs vármegyéhez. Annak levéltárából hiteles másolatait küldötte meg Engel Sán
dor, főjegyző 183!). Június 13á. — 1608. PestPilisSort vmegyei uri és nemesi rend, parancsolato
kat ad ki a* paraszthadnagyok, tizedesek, 'stb. számára. Költ Fileken in sede nostra sigillatoria. 
Annak levéltárában I. Politicor. aclor./asc. 1446—1670. 1610. Thurzó György nádor ir Kas
sához, hogy követet küldjön hozzá tanácskozásra Posouba. Kassa levéltárában találtam 1835. No-
vemb.—-1621. Máj. 2d. és Július lüd. Posoni kamara parancsa Nagyszombat városához. L. Évkönyvek 
Ilid. kötet, I33rf. lap.— 1630. Gr. Esterházy Miklós nádor- levele Gyó'r városához, biró választás 
dolgában. Másolatát ajándékul adá nekem Czech János Győr városa főbírája, m. akad. rendes 
tag, 1830<7. April. Ib7. — 1647. Eö Feolsegc nömÖS posoni Cainaraiaual Győr varossanak ablegatus 
Plcuipotcntiarinssyval uegezese. Ns Győr városa levéltárában. Másolatát ajándékul adta nekem 
Czech János barátom 1839.. Apríl. \\d.— 1650. Szcpr. 30d. Sfompfán, gróf Pálft'y Pál nádori nyílt 
parancsa Somogvságban lévő falukbéli bíráknak cskütteknek és polgároknak. Pecsétes eredetiét ta
láltam a' győri káptalan levéltárában , C. H. F. 2. XX. alatt, IS39Ó. Április \0d. Hasonmás-

sát megküldölte Sütő Jósef őrkanonok 1830. Szept. tíd 1654. gróf Cbiaky László országbirája 
Pest vmegyéhez. Ennek levéltárában, Mandalorum, Liter árum fasc. I. 1616—1730 1658. 1650. 
1663. 1665. 1666. 1667. Gr. Wesselényi Fcrencz nádor tiszti levelei Pest vmegyéhez. Annak levél
tárában, Mandutorum, Lilerarum fasc. I. 1616—1730.— 1665. Gr. Wesselényi nádor nyílt pa
rancsa, Pest vmegyéhez, kóborgók és kicsapongó katonákra nézve. Annak levéltárában , 1. Politi
cor. aclor. fasc. 1667. Jun. 23d. Szegedy Ferencz m. kir. udv. cancellarius, váczi püspök tiszti 
levele Pest vármegyéhez. Annak levéltárában, Mandator. Literar. fascic. I. 1616—1730.—1670-
Sopron vmegye levele a' posoni magyar kamarához, koronái restantia dolgában.— 1681. GrófEstcrhá-



4 0 1 

v\ Pál nádor szaliachtéka, Szeged városához. Annak levéltárádul küldötte hiteles másolatát Mis-
kolcSSt István, aljegyző 1839. Avg. 14.— 1685. Mart. 23<I. Posomban. My Császár es Koronás Ki
rály Urunk e.'í Fülséglie Magyar kamara Praefectusa és Tanácsy, Mezi'í Szegcdy Bíráknak és Esköt-
teknck. Szeged ns városa levéltárából hiteles másolatát küldötte 1839. Aug. líd. Miskolczy 
István aljegyző. Mikor szünék 's miért szilnek meg, igaz okairól majd másutt. Itt még azt vegyük 
í iií ve lem re. 8. Mint nem hal meg egy-egy nemze t , mi'g benne k i rá ly cs hon szere te té t , er
kölcsi e r ő , 's egyetértés emeli. 1790b. halottakból felriadás. Azóta minden országgyűlé
sen kérés könyörgés , kerek nyilatkozat , a' XVId . XVIÍd . százévben dívott nemzeti élet 
visszaállításáért. Viták tóttal horváttal , mi elébb ezeknek eszükbe sem jutot t . Iső Ferenc/, 
király igasságos , megegyezik. A' Ferdinánd által kezde t te t , ismét Ferd inánd , e' néven 
V d i k , tetőhez inti. 1830. eredetileg a' törvény magyar. 183%> még országosabbá ter jesztés . 
A ' m á r uralkodandó nye lv , Vdik Ferdinánd ő felségének fogja, hűséggel h i rde tn i , dicső
segét. Térjünk e* hagy tárgyról, megint apróbb kcresgéletbez, nielly bizony unalmasocska, de illy 
munkálat körül, legcsekélyebbségig , pontosság kell. 

1529 —1541. 
A' 44—46. laphoz. Babonás keresztelés. Nyilakra parancsolás. 

Az itt említett czíniü biblia kötésének bőrrel bevont hátulsó fatábláján belül , fenn, 
e' bejegyzés á l l : Biblia hec fűit (így) Michaelis Iíati In Ciuií tc Pestien prope Budám Kxi-
l ' tentem, Anno 1541 Cű cefar turcaru occupauit fibi domü Hegiam fiudam Kt poftea caftra 
multa In Vngaria etc. Ezt hihetően maga irta ide Michaél l i terátus vagy Mihál d e á k , 
nem nagy deák uram. Fűit, mondathatja ugyan e 'be jegyzésnek későbbi birtokostól is kéthe
tesé t , hanem elhárítja ezt a z , hogy e k k o r , ez utóbbi tu la jdonos , hasonlóan saját n e v é t , 
belé bigyes/.tettc vo lna ; egész XVId. százévből pedig itt más' neve n incs , a' „ M i c h a e l i s " 
lelett álló lo 16 14 p 20. számok vonatni pedig 1511-cvel nem egyeznek. Vala hát e z : 
Mihál deák bibliája. F.s, Mihál deáktól 1529—1541 k ö z é , az akkori bűbájos babonás os to
baság ezen tanúiratát következőknél fogva soroztam. 1. Esztendő legalább leforoghatot t , 
míg az 1528b. kijött vu lga t a , Magyarországra kerül t külföldről. 2. Mihál dea'k 1541beli 
uévbeirásához hasonlók e' „kuruzsló keresz te lés , nyilakra parancsolás" betűi. Egészen 
különböző kéztől valók c' biblia első táblája belsején: A z n e h e z i g é k n e k m a g a r f a g a -
r o l , . . . Szent Máté élete előtt tisztán állott levél két lapján ped ig : „ A z S z e n t M a t l i e 
iraía f3eront való euangcliomnak Summaia rcÍ3 fjci-int; továbbá, legutolján, 
„Az ollan ighekrol való tanulfag, mellec nem tulajdon igékben (jegyekben) 
v e t e t n e k \s tb. , mellyck különben is későbben irathatának 1541-en innen i d e , minekutá
na Erdőst Jánostól az lj testamentum magyar fordítását Vyfy.gfyctbtn "Ubcíbi BenebeC 
iiomtftt ta Ptflcl 1 . 5 . 4 . 1 cf3ten£>ö6en *s olvasók forgatni kezdek, inert abból vannak véve, 
rsakho ( ry Erdősinek 1-7.6 hangejtését é-zővé 's ő-zővé téve. (Ivzen onnani kiirásuk ineg-
< mlítése elmaradt „Je len tésemből" /. M.t. társaság e'vk'i/tyvei Ilid. kiilel 1837. Hetedik nagy 
gyűlés 118—117//. lap, mellybe átaljában többféle régi s z ó , szám, hibás kijavítással adatott 
nem általam sajtó alá. Magam akkor nem valék Budán. Híven áll itt mind az bővebben). 

VKGYES H. M. IÍUTOK. 5 1 

* 
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1551—1541. 
A' <l6dik laphoz- Gyógyszerek többféle baj ellen. 

1. Gyűjteményünkbe sorozám e' gyógykodásokaf, mert a' XVId. száz év első 
felében fennforgott nyavalyák neveit is mutatják. Ra^t, Molnár Albertnél 1004, = Rászt, 
Sple/iit tumor, kit az raf^t bánt, Splenelicns. Alább (evé , Kázt, spenis tumor, vide Kafzt. 
Párizpápai, egészen Molnár Albert magyarázatát irá ki. Verantius Faustusnál 1595, 
Splen = teiideü, pedig oda tévé németül Das mit/ze. Molnár Albertnél Splen = lép. 
Rászt így, lépnek betegsége, lépkórság. Továbbá: kórság Molnárnál, eomitialis morbus, 
caducus, herculcus, morbus sacer, epilepsia. Milly babnnabitt 's másokat is elámított együ
gyű fráter volt, ezen fennezímzett könyvbe író, látszik, 19-nél Contra CORS,\GH-ból. 
És mutatják következő sorai latinul: ü t si quis eaptus fuerit, hu valakit megigézlek: 
Seribe ad pané ifta nomia f alga f et f algalj f Algala t et da ej comedere. Tömlöczből 
kiszabadulást i s , 10 alatt, illyen algá/.ás felfirkalása 's lenyelése eszközle! Továbbá: 
Coulrn morbom cuditcum jónak terjeszté az ármányos ezt: Helyin, ^elym . . . ym , In no-
ínye patris et fily et ípiritus láncij Amé, fuí'urret ad auré finistrá. 

Tevém 1531—1541 közé, mert 1. E" villongokönyv, jőve ki 1530ban 'smagyarhon
ba kerültébe egy évnyi elteibetelt. Nem, mint I530nál 1531nél régibben Írott jegyzet köt
tetek pedig a' könyv eleibe, mivel, szélén a' betiik sehol sem elvágottak. - A ' 15d. 
pontban említett „agg Bornemisza, t. i. János, meghala Posonban, Mohács vérnapja 
után midőn a' királyi kincset, mint budai királyvárnagy costellamtí a' posoniba szállítá 
's bizta Szalay János és Ivánkay János őrzetére, tehát 152C—1527b. de a' kő miatti szen
vedésében neki nyilván budai házában adott gyógyszerek hi're könnyen fennmaradt még 
1531en innen. Nagyon gazdag öreg ur volt Bornemisza, „kyralnak, a' fennebbi 49d. lap. 
szerint, (líd. Lajosnak) kereStattya, budai wdwarbyro ; Forgáchnál „Ludovid mitriciia', 
illyenről sokáig regélnek. 2. 1541-ig lefolyt évet is azonban, következő itteni beírat vé
tethet fel , maiképen ide téve: 24. Contra jluxiim sangvinis. Acetum fortissimum et iimus 
equinus, ftatim exereatus, et in Acetum iniílüs et recenter collatus et bibifus valet, ex-
pertus Jobanem Regem Vngarie cruendam verucarium iüuni. (Inkább queudam ugyan, de 
qnondam is lehet. Kétséget így más belerántott betű aggaszt.) Végén állóból kellene itt 
fejtekeznünk, hanem, nyelvszerkezete hiányos, csak, latinul akartt irni 's nem tudod. 
Forgassuk meg, mit siken'thetünk belőle. Hármat vehetni fel. 1. Megkísértette János ki-
rálvon e' csn/iyu italt egykori verucariusa. Kkkor az irás, azon éven esik innen, 1520— 
1541 között , mellyben e' gonosz kavaró meghűlt. 2. Megkísértette János királyon, némi 
verucariusa. így megint 1520's 1541 közé megyünk. 3. Megkísértette hajdan, János ki
rály verucariusa. Ekkor meg, 1541en, János halála évén innen is eshetik. (Venicarim 
ide illő magyarázatát nem leiéin, talán veredariust akart az író kivakarcsálni; illyennek 
inkább lehetett efféle habarcs, keze ügyében.) 

A ) 1 5 5 5. 
VIRÁGVASÁRNAP ELŐTT CSÜTÖRTÖKÖN. 

NÁDASDV TAMÁS LEVELE BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI VAJDÁHOZ 
Sárvárról , Vas vmegyében. 

• 
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B ) 1 3 5 5. 
JÚNIUS 2 2 D . 

V L A D , H A V A S A L F Ö L D I VAJDA L E V E L E B Á T O R I I S T V Á N E R D É L Y I 
VAJDÁHOZ. 

Jegyzet. Sem A, sem B alatti t nem adhatom ugyan itt elé, de létük besorzásával 
figyelmet kívántam ger jeszteni , további keresésük vége t t , m e r t , hisztóriai személyekéi , 
mert a' XVId. százév első feléből kevés magyar levelez'etrc akadhatni . V e l e m , Fejér 
György kir. t anácsos , m. kir . egyetemi könyvtárnagy szívessége közié 1838b. Szeptemb. 
l a d i k é n , hogy, egy, az említett könyvtárban általa talált j egyze t szerint , a' csász. udv. tit
kos levéltárban volnának Hécsben még következő 8 darabbal együtt a' XVId . százév má
sod feléből: 1. I. Maximil ián k i rá lynak ír l íd . Zelim török császár 1569b'. 2. I. Maximi
lián király levele Bornemisza Fa rkashoz , hogy ne háborogjon ő és több t á r s a , Bátori Ist
ván erdélyi vajdával , Bécsben 1572. Septeniber lsőjén. 3 . Bátori István lengyel k i r á lyé a' 
három praeses ú r h o z , Vilnából 15S1 Junius 12d. 4. Gyula i Pál felelete*) Sibrik György 
váradi uj kapitány levelére 1585. Augusztus 29dikén. 5. Bódogh János levele Bátori Sig-
mondhoz, Xandorfejérvárról 1593. Szeptember I l d i k é n . C. Sennyei Pongráczé Kovachó-
czy Farkashoz 1593. Szept. 19dikén. 7. Sennyei Pongrácznak ír azon Vajda ki 1594b. Szé
kelyek kapi tánya volt , 1594. Június 7dikén. S. Bátori Sigmond erdélyi fejedelem levele 
Zaiarchi Mehmet passához , békeség felől 1598. 

Tüstént folyamodtam én Gévay Antal cs. udv. könyvta'ri alőr, inagy. akadémiai leve
lező tag nyájasságához, ezek' és főként az I533 bé l iek , az 1569, 1572 bélinek kifürkészé-
sére 's hű másolataikért. A' vizsgálat meg tö r t én t , buzgón , de még eddig nem kerül tek 
elé. Talán későbben lehet szerencsénk hozzájuk. Nádasdy Tamás több magyar neveze
tes levelének a' Mérey nemzetség levéltárában létét , magától Kaposmérei Mérey László cs. 
kii . aranykulcsos urtol (adom, kitől tárgyaimhoz némelly felvilágítást vala szerencsém 
nyernem. Irá azokat Nádasdy T a m á s , az itteni 339d. lapon eléhozott Mérey M i h á l y h o z , 
kivel hív összeköttetésben é l t , 's így ennek levelei meg a h h o z , a' Xádasdyak levéltárában 
lehetnek most Vas vinegyébcn Felső Leadván , hova, kereseteimre nézve gróf NádasdyLco-
pold kir. táblai bá ró , Komárom vmegyei örökös és valós, főispán u r , magához legszíve
sebben hívott. Levelezései e' két nagy férf inak, k ikről Gregoriánt/ . P á l Mnemosynona is 
dicsérettel emlékez ik , ha ki jőnének, többféle hisztóriai feltüntetésen kívül azt is bizonyí
t anák , miként vala nemzeti nyelve mindenikénél becsben, 's így róluk is eloszlanak az a ' 
deák szín, mellyel eddig gondolatba j ő n e k , mert hisztóriai embercinkről eddigi kutatóink 

csak deák okleveleket huzdogáltak elé. 
Dölirenlei Gábor. 

1558—1541. 
A' 48d. laphoz. Vallatás, csécsényi birtok iránt. 

*) Ezt kiadtam már az E r d é l y i M n z é u m Ildik füzete 140—15 td. lapjain, azon másolatról, 
mellyet relém Kisfaludy Sándor tisztelt barátom Sümegen lSllben közlött. 
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Ennek legutolsó szerében említett keresztes had, vagy: keresztessé'?;, miként felébb 
a' 295d. lap mondja, volt 1514ben. Történt így az, mi ott értetett 1494b. Értethetett pedig 
falán Csesznek Györgynek akkori házassága, vagy egyéb, mert a' többi vallomás mind idétti 
esetre hivatkozik. Pethe Imréről 's Budai Jánosról az jegyeztetik meg, hogy emlékeznek 
éveire líd. Ulászlónak, Ai itten is: Ladislaus. Tót Miklós, Landor Fejérvár elveszését 
einli'ti 's az volt 1521ben. Sőt szól mohácsi veszedelem után másod esztendőben 1528 el
foglalásról, beszél még „annuhitána" következUekről is. Bakics Pál , eredetérc rácz, 
Győrre szállá, azaz : győri kapitány lön 1528b. minekutána János király pártjáról I. Fer
dinándéhoz állott Bátori István nádor rábeszélésére; 's veszedelme lett e' Bakicsnak azaz: 
halála, jancsárpuska golyó által Eszék alatt, az áruló Kacz, Kaczianer, Kóczián (itt Kocs-
ján , Veliusban Catzianer, Isfvánír'ynál G'ocianus) vezérletté 's megvert seregben 1538. Itt 
kapjuk meg íme az évet, mellynél előbb e' vallatás nem történhetett, de sokkal idébb sem. 
Betűalak 's nyelv, az a' kihagyásával, és benne a' tórfénttekre emlékezés 1538—1541 kó-
zöttre tétetheti. 

Félben szakasztom itt e' MAGYARÁZATOKAT *S JEGYZETEKET, mert c 
líd. kötet az Isőnél már eddig is vastagabbra nevekedék. A' felebbi ezekre 
utalások keresésére tehát olvasómat a' l l ídik kötethez inteném, ha társalgá
somat, vele meg nem untatám. Abban áll az „elavult szavak sora, hajdani 
szószerkezet, .ez iratokból kifejló régi magyar házi élet s erkölcs minőség fes
tése, "stb." És ott, igaz i s , ezek azért lesznek inkább helyeiken, mert az 
abban eléforduló iratok, ezekkel együtt, már öszszesen láthatók. 

De midón ez itt befejezni akart szót ereszti ki tollam, egy sajgás 
fájdul el bennem. „Ha itt-ott nem ejték-e hibát? adat hiányában, ha nem 
kellend-e ollyannak uj felfedezttévcl, változnia iiémclly Ítéletemnek? Mert 
csak megállhatóra vágyam. 'S magamtól félek leginkább. Azért kényes illy 
hisztóriai eredménynél még a' legrövidebb melléknévadása i s , mellykort , 
személyt, dolgot jellemez. Azért lesz előttem kedves, ha tárgyszereim, be
csületes indiilattal küzlend velem, bővítőt, felvilágítót. 'S nyugtatásonnil 
fenntartom a' pótolást. 




