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I1MÍKÖR: 1 5 4 0 — 1 6 0 0 . 

S z e r z c l é k ü l a' XVIId. s z á z é v b ő l : 
I. 1008. június 27d. Magyarország Karai és Rendéi, Slavonia Karaihoz 

és Rendéihez, Prága melletti táborukból. Igen nevezetes* 
II. 1028. augusztus 15(1. líd. Ferdinánd király követbizo levele IVdik 

Murát zultánhozl 
Tanú mind, arra, hogy ámbár országgyűlési törvény, királyi udvari okle
vél, hatósági ítélet 'stb. latinul készült, azonban a' nemzet, nem csak házi 
köz, de, vármegyei, városi sőt országos ügyeiben is éle saját nyelvével. 
Illy szellem találása vévé a' török udvart és itteni pasáit is magyarul levele
zésre. Természetesnek láták magyar királlyal és királyi herczeggel úgy fog-
lalkozniok. A' győző is tehát meggyőzetettje nyelvét elfogadni lön kényte

len, miként a' líd. kötet már ezt megjegyzé. 

ÖSSZEGYŰJTÖTTE 

NYITRA VMEGYE; NAGYSZOMBAT, LŐCSE, KASSA, BESZTERCZE-
BÁNYA VÁROSAI; A'NEMZETI MUZÉUM; POSONI KÁPTALAN; CSOR
NAI CONVENT; KÁLLAY, GRÓF ZAY, GR. SZTÁRAY, GR. KÁROLYI. 

GALANTAI NAGY NEMZETSÉG LEVÉLTÁRÁBÓL, 
MAGYAR AKADÉMIAI MEGBÍZATÁSÁNÁL FOGVA HIVATALOS UTJAIN, VALA

MINT LEVELEZÉSE ÁLTAL, 
'S H1TELÍTETT MÁSOLATOK SZERINT SZERKESZTÉ 

DOBREA[TE1 GÁBOR. 
1835—1841. 
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F I G Y E L T E T E S . 

KET Azon „Magyarázatok és Jegyzetek", mellyeket a' Ildik kötetbőJ, ámbár oda valók, 
azért kelle kihagynom, mivel az különben is testessé lön, e' Illdik kötet végén 
falálhatók. 

Szerkesztő. 



T A R T A L O M , EVSORBAÜT. 

I-ső FERDINÁND, MAGYAR KIRÁLY f 1564 július 25d. 

Lap. 
1510- Zultán Zulimán nyilatkozata, mikép akarta János király fiát, István János 

Signiondot, magyar királynak 1—3 
1542. Bátori András részére Bécsben vásárlandók jegyzéke . . . . . 4 
1546. Károli Lőrincz menedéke, jószágának kibocsátásáról 5 
1517. Kevy Péter deák, Nagy Márton deáknak Nagyszombati tanácsnak . . . 5 
1549. Frusina asszony Galaczy Istvánné levele g 
1553. Bakocsay Fercncz, Szaláncz várának minden dolgosa (factotum, plenipo-

tentiarius) a' lőcsei főbiráknak g 
1555. Fcketc-Bátori Féber v. Kis Péter, ország trencséni harminczadosa, Nagy

szombat bírájához . . . . . . . . . . 9 
1555. Tót Bálint király gyalogainak kapitánya, Nagyszombat bírájához 'stb. . . 10 
1555. Nyilas István és Sánta Pá l , Lesszenpront Sebestyénhez Nszomb. bírájához . 12 
1555. Csaby Filep, naszádosok kir. kapitánya, Nszombat bírájához . . . . 12 
1555. Kermendy Gáspár, Nszombat bírájához 13 
1555. Korlátvyth Jeromos, Nszombat bírájához . 1 4 
1555. Székre hivő. Ország Kristóf főispán, Nszombat bírájához 15 
1556. Vitéz Fercncz és Nagy Bertalan, olasz újvári porkolábok, a' nagyszom

bati bíróhoz lg 
1556. Deső János Tornavár tiszttartója, Lőcse városa birájának 17 
1557. Pesti Fercncz király jövedelme bés/.olgáltatójától útlevél . . . . . 18 

Miként ez magyarul adta hivatalosan útlevelét, bizonyosan az egész orsiágban 
hasonlóval járt az utas. Tehát a' mai megkezdés, csak az XVId. százévbeli folyam 
visszaállítása. 

1557. Telckcssy Imre, kir. kapitány Lőcse városa bíráinak 'stb. . . . 18 
E' Telekessy más levelei a" líd. kötet 148, 150, 154. lapján vannak Kassáhox. 

1557. Usaly Péter, esztergomi érseki jövedelem beszolgáltató, Nagyszombat bí
rájához . , 19 

Usaly Lászlótól meg a líd. kötet 292 lapján van levél. 
1558. Pethő János Sopron vármegyei főispán 's kassai főkapitány, Lőcse városa 

bírájához . 20 
1558. Nagy István, kir. naszádos kapitány, Nagyszombat bírájához . . . . 21 
1558. Németliy Fercncz, Izabella királyné tokaji kapitánya, Kassa városához . . 22 
1558. Nagy István, naszádos kapitány 1 levele 21 
1558. Berekszói Benedek, kir. tizedelő Nagyszombat birájához 23 
1558. Bornemisza Klára Bcrtóti Kristófné, a' lőcsei bírónak 24 
1558. Semscy János, Lőcse birájának 23 

VEGYES II. M. IHATOK. ( * ) 
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1558. Fóris Gáspár , Forgács Simon tisztartója, Lőcse főbirájához 
1558. Dorozlay János , Lőcse főbirájához 
1558. Bebek György , Te lekesy , Pethő hirdetménye 
1559. Telekesy I m r e , Lőcse birájának 
1559. Pellyo János és Török I m r e , Nagyszombat küldöt te i , városukhoz 
1559. Telekesy I m r e , Lőcse birájához 
1559. Török I m r e , Nszombati köve t , városához 
1559. Te lekessy , Lőcse birájához 
1559. Ugyan a z , ahhoz 
1560. Liszkai birák és polgárok a' lőcsei bíráknak 'stb 
1560. Perényi biró a' lőcsei bírónak 'stb 
1560. Travva János Gedővára porkolábja levele 
1560. Pelsőczi Bebek Györgyé . , , 
1561. Mehmet hatvani szadcsákhoz levél 
1561. Kerecsenyi Lász ló , gyulai kapitány Zaránd főispána, Nszombat birájához 
1561. Barát i Meze Fe rencz , apjához 
1561. Nagy An ta l , tolnai főbiró, Nszombat biráihoz 'stb 
1561. Ugyan a z , ugyan azokhoz 
1561. Paksy János Komárom vármegyei főispán, Nszombat bírájához 
1561. Kermendy Is tván, csábrági számtartó, Nszombat birájához 
1561. Palásti Márton és Erasmus Stöckelms kezeslevele . . . . 
1562. Kál lay Fe rencz , dulságot tesz hatalmasul 
1562. Udvardy György , Nádasdy nádor szolgája, Nszombat birájához 
1563. Hathalmy Péter marhái jegyzéke 
1563. Zay Ferencz , Nagymihályi Pongrácz Mátyáshoz és Jánoshoz 
1564. Kassai János keresete Magdaléna gazdasszonyán . . . . 
1564. Négy csődörkereskedő kezesirása Szentjánosi Lajostól költsön vett pénzről 

Ha I-s5 Ferdinánd királynak ezen 1564beli halála évéig összevetjük a' Ildik 
kötetben csak 1540 óta 1564-ig álló 124 darab magyar iratot, az ebben eddig 
folyó 52-vel, csak itten 176 féle mutatványt lelünk arra, hogy a' magyar nyelv 
lső Ferdinánd idejében nem csak házkörbeli életű volt, hanem országosan hiva
talos. Lám főispánok, kerületek kapitányai irtak azon nem csak Nagyszombat és 
Kassa varasához, mellyeket a' belek költözködött magyarság majd og<;szen nem
zeti városfélückké alakított, hanem Lőcse, Poson, Sopron, Besztcrczehánya, Sza-
kolcza városaihoz is. Pedig még sok van nálam mint későbbi kötetbe jövő csu
pán 1564-ig is költ irat, mások nem különben már többet húsának ki sut lomok
ból , elékerülni még nagy számú fog, 's hány száz meg száz veszett el, sőt hány 
ezer meg ezer! Igen könnyű felfogni tehát, hogy az 1550-beli 5-dik czikk nem 
csak mellesleg költ, udvarral, szláv népségekkel 's átaljában hospcs-ckkel vitá-
zások után; az Egésszé olvadott nemzetnek egyetemes rohama monda ottan ki: 
„Urunk, felség! ha már közttünk lakásodért híjában epedünk 's nem fognád ma
gad tapasztalni azon hasznot, melly a' Te folyvásti nálunk létedből eredezne, 

Lap. 
26 
26 
27 
28 
28 
29 
30 
32 
33 
33 
34 
35 
36 
36 
38 
39 
39 
42 
43 
44 
45 
46 
46 
48 
49 
51 
52 



III 
Lap. 

add hozzánk legalább fiadat Miksa liget „ad reipublicae moderationem curandam, 
atque livguae ungaricae nmtn, ct mititarem disciplinam perdiscendam", mert es 
független ország, mi nemzetül nyelvünkkel élünk dolgainkban, mi mást átaljá-
nosan nem is tudunk, felvenni magunkénak letiprásával mást nem akarunk; ki
rályainkkal eddig magyarul szólánk, úgy hallgasson ki bennünket, az ezutáni is. 
Lélektani felfogással valóban mind ez fejlik ki a' magyar nyelvvel már eddigi hi
vatalos élésnek itten látásából. Eszébe se jutott az országnak még elébb hongyü-
lésein sokat intézkedni magyar nyelvén tiszti dolgokban irhatásról, megkezdé a' 
nemzeti érzelem, 's ki állott ellent? senki fia. A' hanyagság azon mocskát, mely-
lyet eddig latin történetíróink a' nemzetre mint nyelvével nem gondokra kentek, 
ím így mosogatják le a* penészeikből ekként eléhuzogatott magyar iratok. 

I-só MIKSA K I R Á L Y ORSZÁGLATA 1564—1576. October 12d. 

1564. Zay Ferencz Kassához 53 
1564. Nagy T a m á s , a' Nagymihályi 'nemzetséghez 'stb. . . . . . . 54 
1565. Perneszy András itelőmester nyugtatója 107 ftról 55 
1565. Csorba Sófia Isipi Jánosné menedéke 55 
1566. Szikszay Miklós 20 ftot vesz költsön 56 

1566. Illyésliázy István Poson vármegye kapi tánya , sz. k i r . Poson városa birájá-
jához és eskiitt polgáraihoz 56 

A' német szellemet még Iső Mátyás idejében is fenntartani mert Posonnak, 
Illyésházy most, egyenesen csak magyarul adja hirül Dersfy István ország had
nagya ő nagysága parancsát, 's a' város korántsem kivángat latinul irást, hanem 
a' mint veszi a' magyar kapitány magyar levelét, küldi „mind lovagját mind gya
logját Diószegre, miként a' vármegye akaratja is ez volt." 'S miért foga ekkor 
egyenesen magyarra, Írását, Illyésliázy, miért a' többiek? Mert az időtől vőnek 
intést, hogy a' nemzetiséget mellynek pártolását a' fennebb idézett törvényezikk 
1550ben az ország hatalmasan kezdé kívánni, a' magyar korona nyelvével sürüb-
ban élés által nyilatkoztassák is , mert a' reformatiói iratok olvasása még izgatóbb 
villany leve bennek ahhoz. Illyésházyt a' vallási reformatio nagy barátjának *s 
Luther követőjének Istvánify irja. 

1567. Rimaszombat városa birái s eskütt városfelei, Nagyszombat főbirájához . . 57 
1567. Kál lay Ferencz megegyezése 59 

1567. Köveíjelente's. Paizsgyárto Mátyás és Nagy Márton Nagyszombat országgyű
lési követeitől 09 

1576. Showath J á n o s , Győr vára püspöki tisztartója Nagyszombat birájának . . 60 
1567. Nyilas István és Mogor Pé t e r , küldöttek, tudósítják Nszombat városát . . 62 
1567Í Nagy Demeter , naszádos vajda Nagyszombathoz 6 3 

l-'.z itten, harmad levél naszádos tiszttől, a' kik 16 százévbeli magyar sere
géről Kovaehich supplementuraaiban ad Vestig. Comitior. Tóni. II. p. 306. va-

(*) 



IV 
Lap. 

gyón 1504b. emlékezet. így szól 1536ból a' 28d. czikk: Nassadistae ' ) , numero 
pro temporis conditione neccssario, in loco magis convenienti servabuntur. E' ma
gyar hajóskatonnságnál is, hogy ekkor a* kormányzat és minden parancs magya
rul folyt, kitetsző e' tiszteik levelezetciből. A1 naszádosok egykori mivolta meg
szűntté különös történeti fürkészetet érdemelne. Az uj sajkások zászlóalja l7(i l -
ben állítatott. Telepük (Slal>) Tittel, Péterváradon alul, mi, Anonymusnál a' 41 
fejezetben Titel, hihetően: Tétül, mert 38d. fejezetében meg: Tétel. 

1567. Duskás Ferencz Debreczen birája, Nagyszombat bírájához . . . . 65 
1567- Nyiti Ferencz és Bán Máté czeglédi b i rák , Nszombat bíráinak . 66 
1567. Vérös Pé te r , Pápa városa bí rá ja , Nagyszombatéhoz 67 
1567. Nagy István komáromi alkapitány Nagyszombat bírájához 70 
1567. Lesszenpront Sebestyén, Nszombat bírájához 71 
1567. Nagybaráti szőlő becsüje 72 
1568. Zay Ferencz, feleségéhez 73 
1568. Ugyan a z , ngyan ahhoz 74 
1568. Fekete Kozma és Orbán Filep kezeslevele 74 
1568. Muslay Borbás , Komárom városa birája , Nagyszombatéhoz . . . . 77 
1568. Zay Ferencz , Korlát Károlyhoz 78 
1569- Péterffy András , Nszombat küldöttének tudósítása 79 
1569. Bori helységbeli nemesek, Nagyszombat bírájához 82 
1569. Czobor Imre , ki rá ly tanácsosa, Nszombat bírájához 83 
1569. Verebély városa birája, Nagyszombatéhoz 84 
1569. Zay Ferencz , fiához Péterhez 85 
1569- Zay Ferencz , ugyan ahhoz . 8 6 
1569. Bornemisza Pé te r , Balassi János prédikátora , Nszombat bírójának . . . 87 
1569. Szászy András Itélőmester, Nagyszombat bírájához 89 
1569. Balassa I s tván , Zay Ferenezhez 90 
1571. Musztafa budai pasa levele 91 
1573. Sándor , Havasalföldi vajda , Bátori Istvánhoz 91 
1572. Nagyszombat birája , esküt te i , Bánffy Lászlóhoz 93 

!•/ Bánffy László hivatalos ezimzete az 1572üeli 6d. czikkben: Locumtcnen-
Palntinalis. L. Decretum Quínlinn, 's ugyan az, 1574i. a' ITd. czikk 3rf. %áian. 

1573. Mehemmet Agha , Musztafa pasa tolmácsa, Nagyszombat bíráinak . . 9 5 
1573. Musztaffa pa sa , Nagyszombathoz 96 
1573. Gróf Salm E c k , Nagyszombat bírájához 97 

E ' gróf Salm levele Melyth Ferenezhez 1571-ből a' Hd. kötet 225d. lapján 
van. Most a' törvényt sem akarja némelly német generális teljesíteni, magyarul 
Írással. — 

1573. Musztaffa p a s a , Nagyszombat biráihoz 98 

4) Vulgo, sajkások, navalcs milites. 
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Lap. 
1575. Földessy István és Bornemisza Jósa , adóssá vallják magokat Hans Man-

dernek bécsi polgárnak 99 
1576- Ugyan nzok adósság levele ugyan annak adva 200 
1576. Ugyan azon kettő adóssá vallja magát Ruepp Raythernak Bécsben . . . 100 

Magyar kereskedőkről való adatokhoz tartozik e' kötetben az 52d. lapon álló 
kezesirás; a' lld. kötetben pedig a' 77d. és 163—164d. lapon lévők. Ataljáhan 
a' belkereskedőket 's honiárukat pártfogold a' Bcszterczebányán 1542bcn költ 37 
czikk, melly nyilván a' királyi harminczad vesztesége pótlására veté azon város-
feleket kik külföldi kereskedők áruit házaiknál rejtegetni mernék. Az 1546-beli 
51d. czikk az átkelő kereskedésről szól, az 59d. pedig a' lengyelnek i t t , a' ma
gyarnak meg Lengyelhonban szabad kereskedhetése eszközléséről. 'S kereskedést 
intézett el az lö47beli 2d. czikk 3 §-sa, az 1553beli 29d. czikk; az 1574-beIi 
37d. czikk, mclly utóbbi a* városfclek kivánsága ellen azt parancsolja, hogy de 
bizony a' magyar nemes ember is kereskedhessek bőrrel, lóval, ökörrel. — Ezen 
kereskedési magyar iratok meg tehát azon gúny vádat szállítják l e , mclly a* ke
reskedést Magyarországon mindig csak német, zsidó, görög rácz által üzöttnek 
mondogatja, mert a' keleti hanyag magyar a' sok lótást-futást, kigondolást soha 
sem szerette volna. 

1577. Musztaff'a pasa, Emészt főherczegnek 101 
1577. Ugyan a z , ahhoz 102 
1577. Ugyan a z , ahhoz 103 
1577. Ugyan a z , ahhoz 104 
1577. Ismét a z , ahhoz 105 
1577. Martonosi Ispán I s tván , Erneszt főherczeghez 106 
1577. Lévai lovag és gyalog hadnagyok, Emészt főherczeghez 107 
1578. Musztatía pasa, Erneszt főherczeghez 109 
1578. Ugyan a z , ahhoz 110 
1578. Ferhat Kyba ja , Veyz pasa tanácsára, Erneszt főherczeghez . . . . 111 
1578. Kó'vetiilatítás. Nagyszombati biró és tanács , nemes Nagy Márton deák és 

Latkovszky Mátyás uraknak 112 
1579. Veyz pasa , budai főhelytartó , Forgács Istvánhoz komáromi kapitányhoz . . 123 
1588. Főispáni eskü szabványa, Nyitra vármegyében 114 

A' MAGYAUÁZATOK-nál folyó 151. lapon van itt az ungi főispán esküszabvá
nya 1602-ből. 

1592. Omer b é g , török-magyar ország Íródeákja, Beszterczebánya b i rá ihez , pol
gáraihoz 115 

1595. Nagyszombat birája és tanácsa, Hymelraicht Tiburciushoz Iső Rudolf ki 
rály ti tkárához 116 

F.léjő e' Himmclreich itt a' 133d. lapon. 
1598. Köveljelente's országgyűlésről. Nagyszombat városa köve te i , Nagyszombat 

birájának és tanácsának . . . . . . * . . . . 1 1 8 
1598. Ugyan a z , azoktól 120 



VI 
, .. Lap. 

SZERZELEKUL. XVIId. százév. 
1608. Magyarország Karai és Rendéi Slavonia Karaihoz és Rendéihez . . . 124 
1628. Hd. Ferdinánd követbizó levele 136 

MAGYARÁZATOK ÉS JEGYZETEK 137—151 
1527. Iső Ferdinánd király fogadalma, hogy a' magyar nemzetet s nyelvét fenn

tartja, deákul , 141 

TVKdíVSXIIlIVII TARTALOM, 

Betűsorban 
a' „ v e g y e s r é g i m a g y a r iratokról ." 

ASSZONYOK LEVELEI, IRATAI. 1549. Frusina asszony levele 8d. lap. — 1558. Bor
nemisza Klára, a' lőcsei birónak 24. lap. — 1565. Csorba Sófia menedéke 55. lap. 

BECSÜLEVÉL. 1567. Nagybaráti szőlő becsüje kilencz becsüs által 72. lap. 
ELEGY TÁRGYÚAK. 1542. Bátori András részére Bécsben vásárlandók jegyzéke 4. lap. 

— 1547. KevyPéter, Nagy Mártonhoz Pestről 5. lap. — 1555. Nyilas István és Sánta 
Pá l , Lesszenpront Sebestyénhez, Szentgyörgy várából 12. lap. — 1555. Kermendy 
Gáspár, Lynder Sebestyénhez, Olaszvárról 13. lap. — 1555. Korlátvit Jeromos Spor-
czya (Sforzia Pallavicini) után helytartó, Nagyszombat birájához 14. lap. — 1562. 
Kállay Ferencz dulságot tesz, hatalmasul 46. lap. — 1564. Kassai János keresete Mag
daléna gazdasszonyán, ki meglopta volna 51. lap. — 1567. Lesszenpront Sebestyén 
Nagyszombat bírájához. 

ERNESZT FŐHERCZEGHEZ. Lásd: Török pasáktól lévők, és Hadirend intézkedései. 
ESZTERGOMI ÉRSEKJÖVEDELEM BESZOLGALTATOTOL. 1557. L'saly Péter le

vele Nagyszombat birájához 19. lap. 
EVANG. REFORM. PRÉDIKÁTORTÓL. 1569. Bornemisza Péter Balassi János prédiká

tora, Nagyszombat birájának 87. lap. 
FŐISPÁNOKTÓL. 1555. Ország Kristóf, gömöri főispán székrehivó levele Nagyszombat 

birájához 15. lap. — 1558. Pethő János Sopron vármegyei főispán, Lőcse birájához 
20. lap. — 1561. Kerecsenyi László, Békési Zarándi főispán Nagyszombat birájához 
38. lap. — 1561. Paksy János Komárom vármegyei főispán, Nagyszombat birájához 
43. lap. — 1588. Főispáni hivatal eskü szabványa 114. lap. 

FŐURAK, NEMESSÉG KÖZLEKEDÉSE HÁZIAKBAN. 1558. Semsey János, Lőcse vá
rosa birájának 25. lap. — 1558. Dorozlay János, Lőcséhez 26. lap. — 1567. Kállay 
Ferencz megegyenesedése Kállay Pállal 59. lap. — 1568. Zay Ferencz levele, felesé
géhez Garai Bántl'y Borbálához 73. lap. — 1568. Ugyan az, ahhoz 74. lap. — 1368. 
Zay Ferencz, Korlát Károlyhoz 78. lap. — 1569. Zay Ferencz, fiához Péterhez 85. 
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lap. — 3569. Ugyan az , ahhoz 86. lap. — 1569. Szászy András itélőmestcr, Nyilas 
Istvánhoz Nszomhat bírájához 89. lap. — 1569. Balassa István Zay Ferenczhez 90. I. 

HADIREND INTÉZKEDÉSEI. 1555. Tót Bálint, király gyalogainak kapitánya, Nszombat 
bírájához 10. lap. — 1555. Csaby Filcp naszádosok kir. kapitánya Lynder Sebestyén
hez Nszombat bírájához 12. lap. — 1557. Telekessy Imre, kir. kapitány, Lőcse bírái
nak 18. lap. — 1558. Pethő János kassai főkapitány Kassához 20. lap. — 1558. Nagy 
István kir. naszádos kapitány, Nszombat bírájához 21. lap. — 1558. Ugyan azé 21. /• 
— 1558. Bebek György, Telekessy Imre, Pethő János hirdetménye 27.lap. — 1558. 
Némethy Ferencz Izabella királyné kapitánya Kassához 122. lap. — 1559. Telekessy 
Imre Lőcséhez 28. lap. — 1559. Ugyan az Lőcséhez 29. lap. — 1559. Megint az Lő
cséhez 32. lap — 1559. Ismét az Lőcséhez 33. lap. — 1560. Bebek György levele 
36. lap. — 1561. Kerecsenyi László ország alrészei kapitánya, Nagyszombat bírájá
hoz 38. lap. — 1563. Zay Ferencz Pongrácz Mátyáshoz és Jánoshoz 49. lap. — 1564. 
Ugyan az Kassához 53. lap. — 1564. Nagy Tamás a' Nagymihályi nemzetséghez 54. 
lap. — 15C6. Illyésházy István Poson vármegye kapitánya Poson városa bírájához 56. 
lap. — 1567. Nagy Demeter naszádos vajda Nszombathoz 63. lap. — 1567. Nagy Ist
ván alkapitány Nagyszombathoz 70. lap. — 1573. Gróf Salm Eck Nszombathoz 97. /. 
— 1577. Martonosi Ispán, duna innét vicekapitány Erneszt főhcrczeghez 106. lap. — 
1577. Lévai lovag és gyalog hadnagyok Erneszt főherczeghez 107. lap. 

HARMINCZADOS, DÉZMÁS vagy TIZEDELŐ mint királyi tiszt IRATA. 1555. Tren-
cséni harminczados levele Nagyszombat bírájához 9. lap. — 1558. Berekszói Benedek 
királyi tizedelő Nagyszombathoz 23. lap. 

HAVASALFÖLDI VAJDÁTÓL. 1572. Sándor vajda Bátori Istvánhoz Erdélyi fejedelem
hez 92. lap. 

KERESKEDŐKTŐL. 1561: Baráti Meze Ferencz apjához 39. lap. — 1564. Négy csődör
kereskedő ke/.csirása 52. lap. —• 1575. Földessy István és Bornemisza Jósa adóssá 
vallják magokat Hans Mandernek 99. lap. — 1576. Ugyan azok annak 100 lap. — 
1576. Megint azok Rwepp Raythernak 100 lap. 

KEZESLEVÉL. 1561. Palásti Márton és Erasmus Stöckelms kezeslevele 45. lap. — 1568. 
Fekete Kozma és Orbán Filep űrökért Lipcsei Gyögyért kezesek 75. lap. 

KIRÁLYTÓL. 1628. líd. Ferdinánd követbizó levele? 136. lap. 
KIRÁLY TANÁCSOSÁTÓL. 1569. Czobor Imre Nagyszombat bírájához 83. lap. 
KIRÁLY JÖVEDELME BÉSZOLGÁLTATÓJA. 1557. Pesti Ferencztől útlevél Kassáról* 

(Csak magyarul. 'S most illyen felett, viták.) 18. lap. 
KIRÁLYI 's MEZŐVÁROSI, FALUSI RENDELKEZÉS, LEVELEZET. 1560. Liszkai 

birák a' lőcsei bíráknak 33. lap. — 1560. Perényi biró a' lőcsei bírónak 34. lap. — 
1561. Nagy Antal tolnai főbíró, Nagyszombat biráihoz 39. lap. — 1561. Ugyan a z , 
Nagyszombat bírájához 42. lap. — 1567. Rimaszombat városa birái Nagyszombathoz 
57. lap. — 1567. Duskás Ferencz Debreczen városa bírája Nszombathoz 65. lap. — 
1567. Nyiti Benedek és lián Máté czeglédi birák, Nagyszombat bíráinak 66, lap. — 
1567. Vérös Péter, Pápa városa birája Nszombat bírájához 67. lap. — 1568. Muslai 
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Borba's Komárom városa bírája, Nszombat birájához 77. lap. — 1569. Bori helység-
beli nemesek, Nszombat birájához 82./«/>. — 1569. Verebély városa Nagyszombathoz 
84. lap. — Nagyszombat birája, eskúttei, Bánff'y Lászlóhoz 93. Inp. — 1595. Nagy
szombat birája és tanácsa Hymelraichthoz (Himmelreieh) I. Rudolf titkárához 116. lap. 

KÖVETUTASÍTÁS. 1578. Nszombati biró és tanács, Posonban lévő követeinek 112. lap. 
MAGYARORSZÁG KARAI ÉS RENDÉI, Slavonia Karaihoz és Rendéihez 1608. 124. lap. 
MENEDÉK vagy maisán: nyugtatvány, megismervény. 1546. Károli Lőrinczé, jószága 

kibocsátásáról 5. lap. — 1565. Perneszy András itélőmester nyugtatója 107 forintról 
55. lap. — 1566. Szikszay Miklós 20 ft. vesz fel költsön 56. lap. 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÖVETJELENTÉS. 1567. Paizsgyártó Mátyás és Nagy Mártoné Nagy
szombat városához 59. lap. — 1598. Nagyszombat követei a' városhoz 118. lap. — 
1598. Ugyan azok ahhoz 120. lap. 

SZÉKJEGYZŐJE ELŐTTI. 1567. Hathalmy Péter marhái jegyzéke 48. lap. 
TÖRÖK ZULTANTOL. 1540. Zuliman zultán nyilatkozata, mikép akarta János király 

fiát magyar királynak 1. lap. 
TÖRÖK PASÁK 'S TISZTEKTŐL LÉVŐK, ÉS AZOKHOZ. 1561. Mehmet hatvani 

szandcsákhoz 36. lap. — 1571. Musztafa budai pasa levele 91. lap. — 1573. Méhe
met Aga, Musztafa pasa tolmácsa, Nagyszombat bíráinak 96 lap. — 1573. Musztafa 
pasa budai főhelytartó Nszombat biráihoz 96 lap. — 1572. Ugyan az Nagyszombathoz 
98 lap. — 1577. Ugyan az Erneszt főherczegnek 101. lap. 1577. Ugyan az annak 102 
lap. — 1577. Ismét az annak 103. lap. — 1577. Megint az annak 104. lap. — 1577. 
Ismét az ahhoz 105. lap. — 1578. Megint az annak 109. lap. — 1578. Musztafa pasa 
Erneszt főherczeghez 110. lap. •— 1578. Ferhat kyhaja Veyz pasa tanácsára Emészt 
főherczeghez 111. lap. — 1579. Veyz pasa budai főhelytartó Forgács István komáromi 
kapitányhoz 123. lap. — 1592. Omer bég, török-magyarország íródeákja, Besztercze-
bánya városa biráihoz 115. lap. 

VÁROSI KÖVETSÉG TUDÓSÍTÁSAI. 1559. Pellyo János és Török Imre Nagyszom
bat városához 28. lap. — 1559. Török Imre Nagyszombathoz 30. lap. — 1567. Nyilas 
István és Mogor Péter Nagyszombathoz 61. ap. — 1567. Megint azok ahhoz 62. lap. 

1569. Péterfy András Nagyszombathoz 79. lap. 
VÁRTISZTEK, PORKOLÁBOK, TISZTTARTÓK IRATAI. 1553. Bakocsay Ferencz 

Szaláncz várának minden dolgosa Lőcséhez 8. lap. — Vitéz Ferencz és Nagy Berta
lan olaszujvári porkolábok a' nagyszombati bíróhoz 16. lap. — 1556. Deső János tor
nai vár tisztartója Lőcse birájához 17. lap. — 1558. Fóris Gáspár, Forgács Simon 
tiszttartója Lőcséhez 26. lap. — 1560. Trawa János Gedő vára porkolábja levele 35. 
lap. — 1561. Kermendy István deák csábrági számtartó Nszombat birájához 44. lap. 
— 1562. Udvardy György, Nádasdy nádor szolgája, Nagyszombat birájához 46. lap. 
— 1567. Slowath János, Győr vára tiszttartója Nagyszombat birájához 60. lap. 

ZÁLOGLEVÉL. 1549. Károli Lőrincz elzálogi'tja két házhelyét 13 forintért 7. lap. 
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ZWLIMAN ZULTÁN NYILATKOZATA, MIKÉP AKARTA JÁNOS KIRÁLY FIÁT i. 

ISTVÁN JÁNOS SIGMONDOT, MAGYAR KIRÁLYNAK. 
Konstantinápolból. 

Mohammed idejétől fogva 9í7bcn, Augustus ltid. 
Eredetije ? Pesten a' nemzeti múzeumnak „Széchenyi kéziratgyiijtemenye" között a' 

Bátorianum protocollum-b&n. Kikereste 's lemásoltatta ott 1839b. Júliusban Döbrentei Gábor. 

Eu ky terek Chyazar vagyok ZwItanZwliman Jelentem hogy ez en pechyetes 
lewelem en mondaíibm, en akaratom, en Zommal íratott, en paranchyolatom. 

Magyar orjagnak kyralya János kyral az en portámra Iftwan János pyfpe-

ket bochiatta volt, kewetfegen, de meg az vton voltak az kewetek en hoz

zam nem érkeztek, hogy János kyralnak halála tewrtenyk Az magyary vrak, 

Themesuarban petrowyt peter, Tewrek Bal int few Vr, Varady pyfpek Ba

rát, Batory andras, Dragfy Cafpar, podnamiczky János, Myrko, Battyany 

orban, Sulyok Balas, Battyany farkas, Loffonczy antal, patochy Myklos, 

János Venctych, Thomory myklos, Mihal kére ezek az Vrak ew magok es 

orsag neweben kewldettek az kewetek vtan pechyetes Ieweleket, Jelentet

tek meeg az János kyral halalat, es hogy János kyral teftamentomot tewtt , 

Az o^agot hattá az ew fyanak Iftwan kyralnak Az teftamentom tetei koron 

kenyergett nekem is hogy az orjagnak byrodalmat hadnam az ew fya keze

ben, Az vtan meg hattá az Vraknak is teftamentomba hogy az ew fyat hal-

gaífak, cAvk is az kyral teftamentoma serent, engedelmeffek myndcneknek, 

es mykeppen János kyralnak eltébe engedelmcfek voltak, azon keppen hyw-

fegel engedelmeíTegel lejnek az fyanakys, es valamy volt az orjag adaya az 

kyral eltébe moftys az kyral fya Newe alatt Igazan be 3olgaltatnak az en 
VEGYES B. H. IHATOK. ( l ) 
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portámra, mikor azért az vrak leweley Jwtottak volt az en portámra a ke

hetekhez vgy attak myndent rendel meg értenem az kewetek, Az vraknak 

kewanfagawal egyetombe, az orsagbeli Vrak engedelmes kewanfagat ertwen 

az kewetekys nekem ezen kenyergenek hogy meg engegyem az kyral fyanak 

magyar orsagban az Attya byrodalmat. Nekem kedeg Ilyen 3erzedeffem volt 

János Kyralyal hogy az ew Byrodalmatwl mynden e3tendewbe Ewtwen ezer 

arany forj'ntot 3olgaltat be az en portámra, kybe meg hatra vagyon kewa-

nom azért tewletek keowetek hogy agyatokmeg az 3crzes 3erent az az ky-> 

wel adoííbk vattok, kewanak en tewlem az kewetek hogy egy feembe-

rcmet bochyaflain az 03ragba az kench tartóhoz kywel Vefíenek 3amot, ha 

mywel adós agyak meg, hozak be a fenes portára, Ezt is kewanak az ke

wetek en tewlem hogy vegezes keppen meg agy wk ertenyk, hogy ez vtan 

e3tendewnkent my módon legyen az fizetés, igy vegeztewk azért el velewk 

hogy ez vtan mynden e3tendewbe hw3onewt ezer arán foryntot agyának, 

Tyz ezer forynt ere ezewftet, Tyzenewt ezer arán forynt erew Barfont, 

mely Vegezefnek az kewetek engettenek es magokat kewtettek rca az magyar 

Vrak kepeben hogy Auguftus Hawaban E3tendewnkent be 3olgaltatt)?ak 

Es kenyergenek az kewetek my nekewnk hogy az kyralfagot engednénk 

Iftwan kyralnak, es my az kewetek ken);ergeferc engettewk a kyralfagot 

Iftwan kj'ralnak, mert az hatalmas Iften atta my kezewnkbe magyar ósá

got, 3ablyankal nyertewk, es attwk volt János kyralnak, mely János kyral 

en nekem Igaz hywem volt, azért attam volt neky az o^agot, maft János 

kyral megholt, magyar o^agot en attam az ew fyanak Iftwan kyralnak kew-

nj;ergettek en nekem az magyary Vrakys ezért, meg attam ak)?ralfagot Iftwan 

kyralnak ezét attam es kewldettcm az en paranchyolo lehelemet, oda, hogy 

ew magyar o^agnak k)?ralya legyen, es valameny fewld Birodalom János ky-
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ral kezeben volt, azt a tellyes byrodalmat attam Iftwan kyralnak, azért tew 

Vrak, a ni)rnt cn el végeztem a kewetekel erewíTen meg tartaíTek, es e3ten-

dewnkcnt fogyatkozás nekewl be 3olgaltaffek, az el végezett Idcwbe, ebbe 

az 3cwrzeí'ben ally wnk meg es azmy portankra az ado éppen be 3olgaltaíTek, 

ebbe ez Vegzefbcn Igazan meg allyatok egyefck legyetek, egymaft 3ercfíetek 

es hywen az o^agot meg otal mázzatok, Idegent fenkyt or3agtokba ne bo-

chyaflatok hogy or3agtok Chyendez es BekeíTeges legyen haborwfag Idegen 

neptewl ne IndwltaíTek Magyar O^agba való Vrak, nemeíTek vytezlew né

pek es or3agbely kewíTeg fewld népe, az en paranchyolatom 3crcnt Iftwan 

kyralt kyraltoknak tarchyatok es Vralyatok az myt ew paranchvol annak 

engedelmeífck legyetek es ew hozza halgafíatok, Ty kedyg Iftwan kyraly 

es magyary Vrak nekem Igaz hyweym leg)'etek, az mely ado fclewl vegez-

tewnk azt a végezett ewdewbe Ide be 3olgaltaflfatok az cn portámra, ezen 

paranchyolatomnak feycnkent engegyetek En mynden Beglerbegymnek Zan-

chyakbcgymnck es my'nden hadamnak erewíTen meg paranchy'oltam hogy ew 

keztewk f tew kezettetek femy haborn íemy bantas ne legyen, ha kedyg az 

cn nepeym az en paranchyolatomat meg nem tar tsak meg bewntetein cwkct 

ercwfíen: Ha az Iftennek akaratyabol tewrtennek Iftwan kyralnak halála, 

es tew magyar / Vrak egybe gywlwen egymaft ertwen egy Jeles fe embert az 

kyhez Bizhattok vaIa3atok az en portámra az or3ag dolga felewl agyatok ér

tenem, Es akor a myt en paranchy'olok es végezek ahoz tarchyatok maga

tokat, Ez e levél a my prófétánk Mehmct Ideyetwl fogwa 947 e3tendcwbcn 

Iratot Conftantinapolba auguftufnak 16 napyan ezt így erchyetek így twgya-

tok meg hygyetek az cn 3omat nylwan való byzonyat mert ez en paranchyo

latom es mondafom Igaz. 

h. MAGVARÁZATOK ÉS JEGYZ10TEK. 

(1*) 
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15 42. 
SZ. PÁL FORDULÁSA NAPJÁN. 

«• BÁTORI ANDRÁS RÉSZÉRE BÉCSBEN VÁSÁRLANDÓK JEGYZÉKE. 
Adott azokra 100 forintot Czobó Benedek kezébe, ki a' veitekről siámot is iá. 

Eredetije, Kállayak levéltárában, Pesten. Találta ottan 1837ben Fiuk Eduárd kir 
ügyviselővel együtt keresve Döbrentei Gábor. Massát vette Fiuk János. Összehasonlította 
Fiuk Eduárd. 

Anno d'onj 1542 In jpfefto Siti Paulj Convelfionis magnificus doiims Andre-

as de Bathor Comes etc manibus Benedicti Czobo familiar domj Joannis letpies 

de kalló pro emendis rebus Viennam dedit ff J 

it. Galeas fez Loricas fets Scarlath aut faya fe)fer pro dolman et 

fwpytha ac nadragh thaíTothath I1W3 fyngeth thyndcklcvth zcwldct. Atla-

choth karmafynth wereffeth negh fyngeth hath hegeftherth kamwkath 

wereffeth negh fyngeth kannafit granathotli ewth fyngeth, Spryngh-

felmeth ff i wereffeth fprymfelmcth 3ederyeiih ff i duas ul/tas aurei 

páni vonth aranath Vnum vas tewr It, Vnum panczel kef3tje\v. Galeam 

y<?€ eme? farwas agazonibus Exitus. Vnum hegyes ter emi ff i It. 

loricas per ff 44- MA 8) el singulas ff MÁA mig 8) Z quinque hegyes ter 

ff MA Singlos 8) r It. Panczel kcf^ii § ff| /j/j It. galeas per 

ff M It. quinque reffeth panni granath -ff -ff- It. feier fayat octo reff 

emi ff ,* 1) +H f "»i Sinlgm ref ff * 8) fff v. It. thaphota tyndck-

lo s Zeldet emi vlnas ff ff vz S) ffff It. kamwkath négy reff emi ff VM 

Itt. athlachoth négy reffet emi ff i>M Itt. fpringh selymcth emi — ff M 

It. farkvvas et cingulum hegyes tewr 8) ^ 44 re/tant antique monete ff i 

mig §)§)•» |44^ It. rfualis ff /ú /i v i/M 

Jegyz. Kaptam a'Károlyi grófok levéltárából is iliyen deák-magyar habarcsot 1510ből, 
mellyen azonban sokkal több lévén a' pap deákoskodása, 1. azt a' MAGYARÁZATOK 'S JEGYZE
TEK között. 
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1 3 4 6 . 
JUBIIiATE ELŐTTI SZOMBATON. 

KÁROLI LŐRINCZ MENEDÉKE, JÓSZÁGÁNAK KÁROLI SIGMOND ÁLTAL 
KIBOCSÁTÁSÁRÓL. 

Karóiban, Szatmár vmegye nyíri járásában. 
Eredetijét Pesten a' Nagykárolyi Károlyi grófok levéltára 10 F. 20 alatt mutatja. Ki

kereste, Döbrentei Gábornak gróf Károlyi György in. akadémiai Igazgató és tiszteleti tag 
úrhoz volt hivatalos folyamodása következtében Waltherr László, m. akadémiai levelező-
tag 1839b. Mássát vette KertészfFy János. Összehasonlította 's közvetetten az eredeti nyo
mán kiigazította ugyan Waltherr László, nemzetségi levéltárnok. 

En k a r o l y l e w r y n c h , adom myndeneknek tuttara, hogy, az myne-

raew zalagos Jo3agom wolth wona Énnekem azen atyamfyanal k a r o l y 

S i d m o n t h n a l , Thudnya mynt k a p l y a n b a n w e z e n d b e n es cyomó

k a zb a n, azt énnekem megh Bocyatta, (kyt elis foglaltam,) illyen Jámbo

rok eiewt tudnya mynth v e t e f f y a n t a l eiewt c y o m a f a y J á n o s eiewt 

k w n l a 3 l o eiewt 3 e p e f f y i f t h w a n elewth, kyrewl attam menedéket, 

azen pechetes lewelemel, hogy ewtet, ezrewl senky ne keresheffe, mert; 

énnekem mynd megh Bocyatta, ez lewel iratot k a r ó i b a n Jubilate eiewt 

való 3ombaton 1 . 5 . 4 . 6 . 
Züld viaszk fölibe tétetett három szegü fehér papirosra nyomatott kisded pecsét. Waltherr László. 

1 5 4 7. 
JANUARIUS 29DIKKN. 

KEVY PETÖR DEÁK, NAGY MÁRTON DEÁKNAK NAGYSZOMBATI TANÁCSNAK 
Pes t rő l . 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns. város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre príraásí lyceumbeli, magyar nyelv *s literatura tanító útmu
tatása és segédkezése mellett, a' primási nagy szombati papnevelő ház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. 
18d. 1840. 

Czimzete, kivül. Az en tifjtölendö es bizodalmas vramnak Nagj Martton deáknak nagj 
fjombafy' tanaefnak atlailek tülaydon kezébe. 

3olgalathom vthan Istentwl keüanok mindün lölky es testy aldafokatth mind 

af3oniommaI cs az kgmed hafja nepeyüel egiethömbe kgmek„toÜabaaz kgmed le-
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üeleith Enneköm megli attak möljböl erttöm the knek holdam való Jo akarattiath 

es f3olgaIattiath kit en foha megh nem tudok kgnek f3olgalnom azerth Bi-

f3ony nagj örömefth Jo neüen veÍ3üm kgtöl hogh the kgthök el nem felett-

kozüth felőlem mind leüele által es mind egób f^olgalath által: azerth kgme-

deth keröm minth BÍ3oth Vramatth hogj the kgmed megh bocsialfa hogj Iliién 

giakortha megh banthom the kmedeth leüel Irafaüal mürt en knek nagj bif3~ 

thomban írok minth bifjoth Vramnak. the kgnek mofthan en mofthan fömy olj 

vyfagoth Ineth nem tüdők mithlrny mörtmiüel hogj cfiak Itthon lakunk fömy 

hirth nem hallünk hanem az török vraim Igön orömeft akarnak lattny, ha az 

adoth ala kvvdenek oneth fölwl de hogj w magokj's kettfegben eftek felőle, 

hogj ala nem liofjak: lm cfiodalkofjom az kys martton dolgán hogj megjs 

fömy Jo vegeth nem vegezhethót az fi ke? vele, kdgelmcdeth keróm hogj 

kgmedys erölteífe az f i k e t h ? hogj adig ne hagion nügodny hanem eiel napái 

raitha legiön hogj vőgieky azt az onath Imar raitha ha az töby nem Iehcth 

lm az mafj'k f3olgamatys fwl kwltem hod vefjekvvgienek adjg vele raigh en 

magam fwl mehethek- lm kwlthem kgnek egj dolmannak való fsödőries ma-

theirath egj nadrágnak való feier karafíath egj vörös óüeth kógmed cynaltaíTa 

megh es vysellie megh kgmed az kgmed egeífegeierh es az mienkerth es agia 

Iften w fíenth fvvlITegc hogj the kgmed tőbekothys annál wihefifón Jo EgelTe-

gel es Jo fzóróncfíeüel el: af3oniomnak mongia kgmed f3olgalathomatth es lm 

mofthan w kgnek Egieb vyfagoth nem tudok mith küldeny hanem miüel hogj 

tüdőm hogj w kgme giakortha Jar az mj'fere azerth lm en);s valamy geittiath 

kwltem w kgnek f3inthe olliau tarka minth az mife hölgj Gafpar Vramnak 

ys mongia kgmed f3oIgalathomath es az af3oniom tegiön ref3t az tarka gert-

tiaban wknv'kys minth tüdőm hogj wkgmeys [Jorgalmatos az m};fe hallafban 

ífc. Ifmeth lm aponiomnak es kgnek lm valamy török orfjagi kafath es Po-
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magranathoth kel tem kgmethek ellie Jo Egeffegben En mofthan Egicb dol

gaim felöl nem írok kgnek hanem ha Iften cgelTcgünketh agia hamar való 

napon üagj en magam AVI megiök aűagj Ismegh jolgainath kwldöm, aíjonnys 

keróin kgdeth minth biftoth vramath hogj ha valamy olj hirth hallana vala-

kytwl my felöhvnk kgmed ky my nekünk artafünkra volna tahatth kgmed 

tegiün hirth felöle minth fokán vadnak az Iregiök reánk mindön felül. 

Iften clteífe es tarcsia megh kgmetheketh mindön Jo Egelfegel es Jo [Jö-

röncsiekel myg w fülífegenek kedües akarattia, Ámen: dat. In Pefth 29 Ja-

nüary Aö 1547: kögelmednek mindönben Jo akaroia 8) Keüy Pettör deák. 

1 5 4 9 . 
HÚSVÉT NATJÁN. 

KÁROLI LŐRINCZ ELZÁLOGÍTJA KÉT HÁZHELYÉT TIZENHÁROM FORINTÉRT. * 
Karóiban, Szatmár vmegyében. 

Eredetijét Pesten a' Nagykárolyi Károlyi grófok levéltára, 2 F. 375 alatt mutatja. Ki* 
kereste, Döbrentei Gábornak gróf Károlyi György m. akadémiai Igazgató és tiszteleti tag 
úrhoz volt hivatalos folyamodása következtében AYallherr László, in. akadémiai levelezőtag 
1830b. Mássát vélte Kerfés/.fTy János. Összehasonlította 's közvetetlen az eredeti nyomán 
kiigazította ugyan Waltherr László, nemzetségi levéltárnok. 

En K a r o l y l e w r y n c h , adom myndeneknek emlekewzetre ef twttara, 

ef vallom magamat ez lewelnck 3erybcn, hogy en maft attam azen a3onyom-

nak k a r o l y S i d m o n t n e n a k a z vaday wchyaban k a r ó i b a ket haz helet, 

zálogban, thyzen barom foryntban nagy 3ykfcgewf dolgomért, ef mynd 

Adygh Byrya meeg en ew kegyelmének megh adom Az — jzen barom fo-

vyntot, mely ket haz helrcul adok en ew kegyelmének pechetef lewelemet, 

ef eznek wthanna tartozam vgyan káptalanban ew kegyelmének vallanom ez 

lewel iratot k a r ó i b a n hwfwet napyan ezer ewth 3az negyven kylench e3-

tendewben. 
Zöld viasstk fölibe tetetett négy saegü fehér pnpirosrn nyomatott kis jieesct. Waltherr. 
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15 49. 
SZENT ANDRÁS NAPJÁN. 

FRUSINA ASSZONY, GALACZY ISTVÁNNÉ LEVELE. 
Marienburg füldirásában: Geographie des Grossfürstentkums Siebenbiirgen liter Bánd 1813. j i 

elé, Galacz falu mind felstf mind alsó Fejérvármegyében ; Hányadban Hátszeg vidékén, és Dobolva 
vmegyében, 's alighanem ez utóbbit kell itt venni. 

Eredeti jét gróf Kemény József levelező tag küldötte ki Erdélyből a' magyar akadémiá
hoz 1839b. Januariusban 's a' szedés arról történt. 

Czitntete, nincs meg. A' levél, félívnek egyik lapján á l l , a' másik ]félíven volt bizonyosan a' 
ceímzet. 

3olgalattomath Irwm mjnt En kegelmes wranak 3olgalattom wttan ke-

nergek te nagyfagodnak; merth azEn wram nagyfagodnak atta az En Jóságo

mat kys dewecherben kyben fem hyrem fem tanachchj'om Nem En akarat-

tombwl atta te nagyfagodnak kenergek hogy nagyfagod Ne hattalmaskod-

gyek En reytam Es Ne wygye te nagyfagod El Entwllem Ilyen 3egen arwa-

twl Erwvvel mert En El nem addom arron Merth Énnekem 3egen arwayni 

"\vgag wagyon azyrt En El nem addom az En kewcffemcth ha te nagyfagod 

pynzt addot wramnak wagyon annya Jogága hogy meg fyzethetty Ezenys ke

nergek te nagyfagodnak az hattalmas Iftencrt ky feldet mennyet teremtet 

hogy nagyfagod En téliem Élne weggyc es nagj'fagod ne njomorgafson Enge

met hogy En nagyságodra Job Jot foha3kodgyam hogy nem gono3t mert az 

Iften az 3egen arwak foha3kodaffat megh halgattya , En te nagyfagodtwl u a -

la3t warnek Ezzekrwl Ez lewel kwlt galachyon 3ent andraf nopj'an 1 5 49. 
Frwfyn a33on Galachy Eftvvanne. 

155 5. 
SZ. LUKÁCS NAP UTÁN PÉNTEKEN. 

KAKOCSAY FERENCZ, SZALÁNCZ VÁRÁNAK MINDEN DOLGOSA, A' LŐCSEI 
FÓBIRÁKNAK ÉS TANÁCSNAK. 

Szaláncz várából, Abauj vmegye fiizéri járásában. 
Eredeti je sz . k i r . Lőcse ns városa levéltárában. Döbrentei Gábor hivatalos felszólí

tására kikereste ott 's mássát vette betűről betűre Fabriczy Sámuel, hites ügyvéd, táblabiró 
1 magyar akadémiai levelező tag, Május l í d . 1830. 

file:///vgag
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Czi'mzete, kivi/l. Ez levél adalék az en az en wraymnak es barathyinnak az Löchey 
fő byraknak cs thanachnak. (L. S.) 

Sérelmes wraym es barathym kö3ünethönek vtliana magam Ayanlasat jrom 

thi k mynt wraymnak es barathymnak thovaba meg erthüthüm az thi k le

velet kyt thi k jrot az en kegelmes a33onom porkolabynak az kömywes 

thamas felöt hog az thi k kerefere es könürg.ferc meg kegelmeznenck neky 

Azcrt mcgboczaía thi k hog wala3t nem ez jdcyk az the k levelére 

mert az porkolábok nem merthek vala3t theny en byroni nckül miért hog en 

itthoni nem voltham mas az hog az en kegelmes A&onom vthan en vágok fó 

közöthet azért jercthö wraym es barathym en nem nezöm az cw vétket ha

nem nezöm az thi k baraczagat azcrt en meg bochatliam hamyt vethötthys 

az thi k barachagaert azért envs kerőm thi k mynt byzot vvraymat es bara-

thymat hog legén kegelmes thi k neky az keves vetkeycrt zygan bön-

thcnv: Ifthcn tharcha meg thi k myndiin jo 3erelchevcl — ez levél kült 3alanr 

varában 3ent lukachak nap vthan való penthökön 1553. 
bakochay ferenc 3alanc varának nandun dolgosa-

1 5 5 5. 
MÁJUS 3l>. 

FEKETE BÁTORI FEBER VAGY KIS PÉTER, ORSZÁG TRENCSÉNI HAR-
MIXCZADOSA, NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ ÉS TANÁCS URAIHOZ. 

Trcncsinből. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Dőbrentei Gábor felszólítására folytatólag kikereste 

Makláry Ferencz, liile.s ügyvéd és Kaiser Jósét azon sz. k. ns varos hites jegyzője. Mássát 
vette, Mészáros Imre primási lyceuuibeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmutatása cs 
segédkezése mellett, a' primási nagyszombati papnevelő ház egyik növendéke 1839b. (jsz-
szeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Josef. Kaptam Febr. ISd. 1840. 
Dőbrentei Gábor. 

Felpenz benne annyit tehet mint: interes, kamat. 

Kc3cncthemcth cs Orckhewalo solgalathomath írom te . K nck Mititli en sé

relmes bizotth koma es Biro Vramnak Es az thob tanách Vraimnak is Ty3te-

lendó-VraimEmlckczykh te . Ktck Róla hodhy Imar az cn fizetettemnek nap-
VEGYES R. M. IHATOK. (2 ) 
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ya Imar mayd fel e3tcndevc wadhion hodhi el műi t , es az rolys emlcke-

zykh te . K - t e k hodhy mvkor az en napom e ló - Iwth wolt az kor en ty-

K- twl edhy nyhan3or kertem es k íwantam az en Penzemeth azért te K-tek 

mynd ez may napigis nem adta meg te K- tek , azért miért te K-tek az nap

ra az en penzemeth meg nem adhatta tohat te K- tek tartozvkh az te . Ktek 

es az ege3 tanac'z Vrai 3erzefle es Igyrethy jerinth es VegczeíTe 3crinth az 

mynth az tanacz vraim lewele cs Peczety mutatva kwzel masfel e3tendeyg 

150 -ff madyar somara fel pénzel es az rolys emlekezykh te - K ' d t e k hodhi en 

te K"ek sem felnyt nem kívántam hanem czak azt czelekedtcm az mynth te -

K - t e k kivanta enteolem cs mynd t e -K* e k h 3erzcfíe cs áznak te K - n e l , 

wadhyon az értelme es t e - K — hadhyom hodhy en eznek az penznekh fokai 

theh ha3nat vehettem wolna ha máshelyen forgót wolna az en Pénzem hodhy 

nem mynth te Ktek énnekem fel Pénzt rea Ig i r t , de az myth czelekettern te 

Ktek baraczagayert cselckettem, azért Jo Vraim Imar azon kérem te Kkct 

hodhy te K t e k y s , Imar Jo kednel es kc3cnettel te Ktek az en penzemeth 

mynd Edyg Ez may napig walo fel penziwel edhyetemben es olyan Jo Né

meth penzyl meg tericze es meg fizeiTe te Ktek az te Ktek lewele jer ínth , 

merth meg hidhye t eKtek hodhy nadhy Sygsegem wadhyon ara en te l i teket , 

femikeppen nem warhat tom toab az pénzre mert adnak sokoka wadhyon, 

Tarcza meg az Vriften te Kteket Mynd JawaI , dat. Trencyiny 3 die May 

Anno dnj 1555 I I . S . D . V . Petrus fehér vei Kys de Fekete 
Bathor — Tri t o r Trincinie Regis. 

15 3 5. 
MÁJUS SD» 

TÓT BÁLINT, KIRÁLY GYALOGAINAK KAPITÁNYA, NAGYSZOMBAT BÍRÁ
JÁHOZ IÍS ESKÜTT POLGÁRAIHOZ. 

Győrről. 
Benne : azzer = a' szer, sor; rejjtha, ma: rajta; leidet = földet; aligmulttal élés. 
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Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kikereste 
Makln'ry Ferenc/., hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns va'ros hites jegyzője. Ma'ssát 
vette, Mészáros Imre primási lyceumbcli, magyar nyelv 's literatura tanító útmutatása ás 
segédkezése mellett, a' primási nagyszombati papnevelő ház egyik növendéke 1839b. Osz-
szeolvasfa 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Fehr. 18d. 1840. 

Czi'mxete, kiviil. Prudeíi et Circumspectis viris Judici Juratq ac ceteris civibus Tyi-
wanyen: Dominis mihi honoran. 

Prudcíi et Circumspccti viri domini mihi lionoraií post saluté" et servi-

tior meor commen. Ertewttem Barathomtul hogy az en kertemet walamy 

hazhelnek akarnátok adny jol twgva ty kegel:tcl< hogy en az hazat mynd az 

kertel pénzen wettem. 03than mynd az ket fel 5om3edome annyinerteken 

vannak es mynd ajjer mynd az egy hazvg mynt az enyin. Meg kedyg az 

inas wchanya az kermendy seren olyan merteken megh nagyolva wannak. 

annak felette azt ertewttem lenc3 Maitol . Hogy soha haz nem volt ott ahol 

mosthan wagyok . hané" . az ket helyen kezehben volt . mynt az 3omsede: 

az wdwara ott volt ahol mosthan az haz vagyon. Azért 3abo pether bvrosaga 

ideybe ys akaryak wala haz helnek adny. Deli hogy' az byro es az wraym 

meg ertek . hogy nem volt soha az egy haz helnel tewb reytha. wgy engedek 

akkoronys énnekem: az feldeth k}-°attak wala. Deli 03than Bornemy33a borá

nak adak az feldeth, énnekem akkoron beket hagyanak wala mert latak hogy 

az ys nem nagyob az tewb wrayminal: azért kérem ty kegelmeteket mynt 

jo wraymat. hogy mosthanvs hagyatok beket wele. hogy kyt towabays megh 

3olgalyak Ty kegek: "ek mert bj'zodalmam wolt Ty kcgekben- Hogy masuth . 

merne ty énnekem aniiy feldet adny. mert nem twdom az wrj'stcn az idewt 

mynt fordy'ltya az haznelkyl en lem lehetek lam jol twgya ty kegcktek hogy 

mynden dologra ember1 wagyon benem ky mynd werastasanak myndennck 

gongyat wyscli. Iten tarcha megh t)! kegel:ket mynd feyenkent . Datü Janr 

8. May 1555. Valeiitinus thot Cap. Peditü r. Mttis. 

(2*) 
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15 55. 
MÁJL'S 9D. 

NYILAS ISTVÁN ÉS SÁNTA PÁL, LESSZEXPRONT SEBESTYÉNHEZ NAGY
SZOMBAT BÍRÁJÁHOZ. 

Szentgyürgy varából, Poson megye posoni járásában. 
Hangoztatása űző , Nümüs , = iiemessekre időztek benukot = székre idéztek bemiünküt : majd : 

viiúltak. Merai, azaz Merev Mihály, kir. személyniik. 
Eredeti je Nagyszombat levél tárában. Dobrentei Gábor felszólítására folytatólag keres

te ki Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. Más-
sát v e t t e , Mészáros Imre primási lyceumbcl i , magyar nyelv 's l i terarura tanító útmuta
tása és segédkezése m e l l e t t , a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Kósef. Kaptam 
Febr . 18d. 1840. 

Cz/mzete, kívül. Ez levél adafsek az en Thyf te lendo Nomos Yramnak az Nag Soni-
ba t ty byronak leffenpront Sebeftennek tul laydon kezeben sombatban. ( P . I I . ) 

Thyftelendo Nomos Vra k. solgallattunknak ayanlafsa vtta kolíonettunkot 

Iruk mynt Nomos Vrunknak Eft Jelenttuk meg K. bog az apacakal myncmo 

dolgunk vagon eft nag sent Gurgon meg Jellenttek Komoray Tbamasnak 

aftis bog sent sekre Idéztek benukot érette mymodal azt bene meg Jellette-

tuk neky aztjfs bog ba Ilettyc okot az papokot ennek az meg lattafsa A nag 

Ur est ada tanacol boza ez dolgot megértve bog meraihoz menünk ertte ea 

eg parancsolattot vegünk hog az táblára bocsássak ot kerefíenck benukot mert 

ez orokseg dolgát es Joflag dolgát ok meg nem Ittylhettyk hane cak testa-

menttomot azért K. lássa az mynt Job K. vyflelen vgis gondot reaya ifte tár

ca meg K. mynden Jovayval Ez levél költ Sent görg Varába May IX 1555. 

Nylas iftvá" cftcrgamy es Santa Pal K. Attafyay. 

1 5 5 5. 
JÚNIUS 8n. 

CSABY FILEP NASZÁDOSOK KIB. KAPITÁNYA , LYNDEB SEBESTYÉNHEZ 
NAGYSZOMBAT BIBAJAHOZ. 

RKomáromból. 
E-ző es í-ző, e' szavakban: felele, leghyn = felőle, legény. Választót, e' helyett: választ. 

Nem tudom ky wnnya meg wegre = nem tudom ki unja meg végre, nyelv' sajátsága. 
Eredeti je Nagyszombat levéltárában. Dobrentei Gábor felszólítására folytatólag kike

reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzőjel 
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Mtíssát vette, Me'sza'ros Imre prima'si lyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmu
tatása es segédkeze'se mellett, a' primási nagyszombati papnevelő ha'z egyik növendéke 
1839b. összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr-
ISd. 1840. 

Czímzpfp, kivül. Prtideri et circumspecto domio Sebastiano lynder, Jurato Judici ther-
nawieíi doíiio Et Amieo nobis bonoran. (P. H.) 

Ty*3telendew Uram es barathom ke3enctemcth es magham Ayanlasath írom , 

mynth Wramnak es barathomnak: Towabba K. twttara akartham adny, 

hogy En byzonnyal meg értettem, az Kyral e\v felségbe Waydayatol: az 

sypos ambrostol. Mywel hogh az 3ombathy 3evvch Pal: es az ew tarsay: 

Ky k : wele cgywth kárth Wallottak wolth: Ide rea: Irnam: Emberseghere: 

es olly módon ky ty3tefseghenek ellene wagyon, ky'th Kyral ew felségbe ew 

twlck nem erdemlette wolna: es Eg)'eb: fcnytheket3?s, írnak, azt mongyak 

hogy ha Kyral 3olgayath oda fel kaphattyak, hogy meg tarchak Erthe, Azerth 

kérem . K . mynth Wramath es barathomath : hogy . K: efféle Izenghetesrol el 

Inche ewketh hogy Ennekutanna, affeleyeth rea ne Izennyenek hol kedyg: 

walamellyk az terwynth ne Igazollya az dologról ky keztek wolth; Jewyen 

ala: es en ew felségbe Wtan, Ith Igaz terwynth tejek felele, merth a hol 

ewk azt mongyak: hogy az Sypos Ambros kezes letth, az leghyn erthe: En 

az leghynth nem SVpos Ambros kezcseghere bochattam, merth az senky nem 

fogatta wolth, hanem En magham: cs en magham elys bochattam; Azerth 

K- ezt akartham meg Jelenteny, merth ha ewk, kyral ew felségbe jolgayth 

azon módon, fenyeghetyk nem twdom ky wnn)"'a meg wegre, Ktol warok 

\vala3t0th — Iften tarchon meg . K . datf comaromy 8 Juny . 1 . 5 . 5 . 5 . 

PhiJippus chaby Capitaneus Na3adistar regié mis. Amicus Vf d. 

15 5 3. 
AUGUSZTUS 12n . 

KIRMENDY GÁSPÁR, NAGY SZOMBATI BÍRÓ LYXDER SEBESTYÉNHEZ. XII. 
Olaszváratt, ma: Érsekújvár Nyitra vmegye nyitrai járásában. 

file:///vala3t0th
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Benne: Pesthe gwlekczenek, az az Pestté, ma: Pestre. TJ betű kihagyva e' szavakban: Jamla-
tuk , wotanak = számlálták, voltának. Nelweth fogjanak == embert 1 Matius = Mátvns. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns. város hites jegyzője. 
Mással vette, Mészáros Imre priinási Iyceuinheli, magyar nyelv 's literatura tanító útmuta
tása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke lS39b. 
Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. I8d. 1840. 

Czi'mzete, kiviéi Ez levél adaffek az Nagy 3<>nihathy Byronak Lynder Sebestyénnek 
Énnekem ^erelmes Wramnak kezeben. (P. H.) 

Ko.3o:netemeth es magam ayanlasath írom Ke. mynth Jó Wrainnak, az 

mynemw hyrwnk wolth byzom wolth esmegy ínyndenncmw ha lakozó 501-

íamavval Inned E3tergambol által kóltozeth az bafsa* es mvndh pesthe gwlc-

kezenek, az E3tergalmy Torokekys mynd elmentek senky ilhon" nynesen 

tob hanem cyak az warbely To-.ró.kek' Ezt byzonnyal írhatom • Ke hogy 

mys h\v3eneo:th lowon. walo nepwnket kwltek wolth ala hogy nehveth fog-

yanak de senky kw nem Jwth . megys mwtatak magokat ez az ember a ky 

kwJwth azth mondva hogy ez az hyre hogy Kapós wyvvarra awagy KorpoiM;anr 

mennek de byzonnyal senky nem twgva* a my Einberwnk Ey.th mondva. 

Ezt En Ke byzonnval írhatom* hogy mvndh Pesté gwltcnek, merth mvndh 

lVlwrol — kocsykath wetetek azoknakvs wgy hattuk hogy mynd oda" meni-

jenek matius feldebelys wetetek azokban hatnn's Jwjenck' azt kys azth 

mondyak. hogy bizonnyal oda mentek wala* 3enth benedek tayarol a kV 

raboth wytek el aztys az Kekary rcwcn 3amlatak megy azth mongyV az my 

Embervvnk hogy Kilench 3azan wotanak aztys latak hogy oda W);tck az liayo-

kon wketh ezth mynd byzonnyal Írhatom* Ke. En mygh it lesek az myth 

halok en ke tudassara* adom. Iften tarcha megy ke mynden Jowawal — Dá

tum in ola War 12 Augufti Anno 1555 Casparus Kermendy. 

155 5. 
SEPTKMBKR 5 l ) . 

Kill . KORLATVYTH JEROMOS HELYTARTÓ, LYNDER SEBESTYÉNHEZ NAGYSZOM-
RAT BÍRÁJÁHOZ. 
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Győrről. 
Isten nagy kcgyelmcsse'geYel lartjatja biró uramat, de ha meg nem tes/.i a' mit i r , embert tart 

'a azon részi meg ő , az, az: ba Nagyszombati lakos Győrre kerül, azt ott elfogatja. Illy visszator-
I ássál fenyegete's , gyakran elejo , 'g hihető, nem egyszer lakolt ártatlan, a' hibásért. Rrőszak világa. 
G e r a = g i r a , (egy márka) még elébb fordul itt e lé , mint Veres Halásnál 1505b. L. Regi m. nyelverni. 
líd. kiil. 352<í. lap. Egy bokor kapocs = egy pár. 

Eredetije Nagyszombat levél tárában. Dóbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője . 
Mássát ve t t e , Mészáros Imre primási lyceunibel i , magyar nyelv 's l i teratura tanító útmu
tatása és se^édkey.ése mel le t t , a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek talál ta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam 
Kebr. 18d. 1840. 

Cz/mzrlfí, kivi}/.. V./. levél adafsek az Ty^ te l endö \ e m e s Uramnak Lynder Sebestyen
nek Nagf Zombaty byronak nekö byzoth Uramnak. (P . H.) 

Kö3öuetemeth es Solgalatomath írom ködnek . kednek Tudafsara akartam 

adny, bog JVvth vala en élőmben az porkoláb Martonnc leánya az anna A3-

jony es könyörgő neke, bog tbe kednek í rnek eg leveleth, bog az polyák 

Ambrusnénak ky oth Sombatban lakyk adotb volth neky eg gera ezwstöt es 

Ismeg eg bokor kapézoth kyben tV'zenkelh nehezek vagyon Azerth Ismog eg 

előkötö es es eg lepődő Azcrth kére kedeth . bogi tbe ked erőltesse rea az po

lyák Amhrusnet. bog aggá in cg, ha kedyg meg ne akarya adni , en Ith em-

berth tartok érette es meg vc3e. Azerth kére kede th , bog ked vysselyen va

lami gondot rea, hog inas embertb ne nyomorytanank meg érette Isten tarcza 

meg kedeth az w nag kegelmefsegeböl myiulen Javával datnm Jaurini 5 die 

Septembri A . d 1555 Korlatúyth Jcronymus az ngos sporczya 
Uram ut tan bel tartó ff 

es az marhath adatna ke§) barbely Geczönenek k e z é b e n ^ ? 

1 ^ 5 . 
OCTOKER 13r>. 

SZÉKRE SIITÓ. 
GUTIII ORSZÁG KRISTÓF, GÖMÖRI FŐISPÁN, KIR. FŐPOHÁRNOK, LYNDER xiv. 

JÁNOSHOZ (AZ AZ: SEBESTYÉNHEZ) NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ. 
Csojtérdl, Nyitra vmegyében. 

file:///emes
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Benne: gyakorlatossagwal, ma: gyakran; atyatokfyay, ma: polgártársaitok. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike

reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tani'tó útmu
tatása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megyegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam 
Febr. 18d. 1840. 

Czímzete, kivid. Circumfpecto Joanni Lynder Judici Civiftis thernauiená etc Amioo 
nobis honoran0. (P. II.) 

Prudens ac circumfpecte nobis honoraíí saluté" ac omíí Bon gyakorlatosfag-

wal Az thy Atyatokfyay Az kyknek Dyofon vadnak Seplcyok ^oltanak Én

nekem hogy el Igazitatnam dolgokat Azcrt enmagam ez Jevvco keden jeme-

lyem 3erent ot le3ck Azért k : mongya ineges hagya meg Az k: Attyafiainak 

Az kyknek íny dolga wagyon keden en ot le3ek djofon es myndent cl akarok 

Igazj'tanom, Reliqü eft op eaiíd valere opto . dátum ex Sheythe 13" die 

Octobris Anno 1555. Chriftophorus Orjak de Guth 
Comcs Comitatus Gcmeriens. ac Pincerna reg Matt is. 

MARTILS 22D. 
VITÉZ FERENCZ ÉS NAGY BERTALAN, OLASZ ÚJVÁRI PORKOLÁBOK A' 

NAGYSZOMBATI BIHÓHOZ. 
Olasz újvárról. 

Benne: onnetan, mint a' bécsi és müncheni rodexben onnaton = onnét, onnan, aro = áru, merx. 
Erllietnú'k, tartóztatnu'k, bocsátnu'k , tartanuk, kérdezmU-, majd lön: érthetnénk, tartóztat/<«/<í- 'stb. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferenc/, hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv *s literatura tanító Útmu
tatása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papneveidház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam 
Febr. 18d. 1840. 

Czímzete, kiviil. Ez leuel adaffek az Nagy 3 o m u a t ' y byronak nekewnk by/.oth Wruk-
nak kezeben. 

Kevv3enetewnketh es Magwnk Ayalasath mynt yo Wraknak, Ez el mull 

napokba bőgj Maroth fele rabolanak az Tewrekck, hallywk hogy Kegjelme-

tekbez való 3ekereketb vvttenek volna el akor Az tewrekck, kyk aroval le-
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nyomorodot 3cgeny embernek kyt er te t tcwnk hogy ty k . az Iftenert es az 

my lewelewnkre helyet adót wolt ty k . az warosba ew neky moftan ima 

onnét haza aka1' j ewny moftys keryewk thy k . hogy ha az ky ewteth gyogy-

totta es cvv neky fcgctsegc nem lehetet meg gyogolasara ne hadnatok meg fa-

choltatny az fyzetefíel Vale Dátum In tona féa quarta poft domica quafimo-

do a . d . 1 . 5 . 5 . 6 . Johannes Defew ^puifor' arc^ tíína. 

1 3 5 7. 
NOVKMB. 2 0 n . 

XVII. PESTI FERENCZ, KIRÁLY JÖVEDELME HÍRSZOLGÁLTATÓJÁTÓL ÚTLEVÉL. 
Kassán. 

Eredetije találtatik az. kir. Lőcse ns városa levéltárában, mellyről betűről belüre má
solta le, Döbrentei Gábor felszólítására, Fabriczy Sámuel, m. akadémiai lev. tag, 1839. 
Május l ld . 

En Pefty Ferencz Kyraly Ewffelfyegc Iwcdelmenck magyar orfagban Be 

3oIgalthattoya nemeíTeknek Byraknak Thyí'tharthóknak wamofíbknak es myn-

den ThyTthelTyegybelyeknek kosonethwnk , k w l d w n k my ez Pe-

ther twl Lewczeythwl Thwrzo Wram 3amara egy hordó faletromoth Azerth 

ke rywk k e : hogy mykor k e : J w t t Bekewel Boczathna k e : fewt Inkab myn-

den fegythlTvcggel lenne k e : kyth mynd Thwrzo Wram es enys Jo newen 

we3ek , k e : es megys 3olgalom k e : Datii CafTouie 20. die Nowembr. Anno 

diíi 1557. ( P . II.) 

1 5 5 7. 
NOVKMI!. 29r>. 

XVIII. TELEKESSY IMRE, KIR. KAPITÁNY, LŐCSE VÁROSA BIRAJINAK, 'S ESKŰTT 
POLGÁRINAK. 

Nagy Mnsajhíil, Beregben. 
A' durabantokat fixetés nélkül ne hagyják. 

Eredetije találtatik Lücse sz. k. ns városa levéltárában, mellyről Döbrentei Gábor 
megkeresésére, lemásolta Fabriczy Sámuel, m. akadémiai levél, tag 1839. Május l ld . 
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Czúnzete, hitül. Prudeii ac Circumfpect dnis Judicibus ac Juratis Ciuibus Ciuitt Lew-
che icdfiis et amicis honoraü. (P. H.) 

Pruderí ac Circumfpecti do nobis dilccti. Poft Salutcm noftri Commcií. ír

tam wala ennek eleotthes thy k : az mely drabantokat Dersfy Wramnak at-

tatok wala, hogy thy k: fyzethne nekyck, kyrwl femmy \vala30m nem Iwc 

thy felclietek azerth kyrlck mynth yo Wraymat Barathymat az drabantokat 

fyzethys nelkwl k : ne hadya: Maradhafíbn Bykeflygben thy k : es, kyrwl 

énnekem \Vala3th tegen k : rewydnapon. Iften Tarchya meg thy k : yo Egyf-

fegben, Datnm ex Nagy Mwfay 29- Novcmbris 15 57. 
Emericus Thelckefíy Capitaneus Rcgic M. 

Thoaba, porth Gyolyobyfth kwJgcn k : tebeth: lam Evv felfvge feleletet 
theth . hogy thy k : meg elegytty: kyrwl rewy'd nap wala^th tegen k : 

153 7. 
DttCBMB. 10l). 

WSALY PÉTER, ESZTERGOMI ÉRSEKI JÖVEDELEM BESZOLGÁLTATÓ, KAL
MÁR IMHÉHEZ NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ. 

Olasz 11jvárról. 
Benne: newztettem meg, = nős/tettem, kés'ílili lön: házasítottam meg; myely v nélkül = mive-

li, ytli'-llli Ie«el = itélt levél, litern senfentioiiiilis. ítéli levél eléhlj ji'í elé, mint Veres Halásnál 1.505b. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Dőbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike

reste Makláry Ferenc/., hites ügyvéd, és Kaiser Jósef a/.nn sz. k. ns varos bites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre priiuási lyceunibeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmuta
tása es segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 1839b. 
Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jóscf. Kaptam Febr. iSd. 1S40. 

Cximxete, kivi//. Prudenti et circumfpecto Viro, dno Emerico Kalmár, Judici Civittis 
thyrnavicrí, i c , dno et Amico honoran. (I*. H.) 

Kejenethemnék wtanna magham ayanlasath yrom k: minth barathomnak 

the keg: nyiwan wagon mykeppen ez el mwlth napokban ty keg-tek kezeth 

eg 3olgamath ncw3tcttcm megh, kynek feleseghenck ncmynemew terwyne 

letth kyt appcllalthak wolna, es ty kteli ighen fokáth kywanna az appella-

tiotól. Azerth the keg: kérem minth barátomat, hog the k : clielekeggek wg 
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wele, hog ifmerye megh, az en harathfaggomnak jelcth lenny keg:n e l : merth 

enys azerth tettem le otth hog lathom ty kegncl mynden yambornak belének 

leuny, hog ewes thy keg:"ek 3oIgallyon • Ezth ha the keg: megh myely es 

az ythclt leweleth ky aggva enes mynden barathsaggommal megh halalom, 

az en 3oIgham es megh 3olghalIya k: n e k Iften tharcha megh keg: Dátum in 

Olafzwjwar 10 decembr. 1557. Petrus Wsaly 
Adminiftrator ,-pvétü ArchiEpus Strigonieií. 

Jegyzés. E ' levél szamntján , látszik l sálinak latin classicusok forgatása. 

15 5 8. 
JAMJAIULS 2 6 D . 

GERSEI PETIIŐ JÁNOS, SOPRON VMEGYEI FŐISPÁN, 'S KASSAI FŐKAPITÁNY, 
LŐCSE VÁROSA BÍRÁJÁHOZ ÉS ESKÜTT POLGÁRIHOZ. 

Kassáról. 
Tudósítás, Izabella királyné hada jöttéről. 

Eredetije ta lá l ta t ik sz. kir. Lőcse ns városa levéltárában , mellyről niássát vette be 
tűről betűre Fabr iezy Sámuel ni. akad. levelező t a g , 1839. Május H d . 

Czr'mzete, kivid. Prouidis et Circumfpectis Dominis Judicj ceterysquc Ciuibus et. Jura-
t i sOppidy Lewche i c Dominis et Amicis honoran. (P . H.) ínykor Ittli kethöth liinek min
den ember takarogiek. 

Prudentes ct Circumspecti nobis honoran, falutem et ííri commeií. Towa-

ba megh emlekczketyk kegicinietek reia hogy cnnckeleivtthcis Amy hyrcink 

wolthanak mindencketh k . twttara Attunk, Azerth moftany Byzonnial Ir-

liattiok k: hogy az kyralne Ajony hada, Immár Attia warath megh hallat-

tha, niolczezeren mind tprpkel olahal, Azerth hagiok kegielmctek eroffen 

hogy ezennel mennél . . . . nepeth jorozh . . . kegyelmetek es . . . . ezennel 

ke3en légiének es walahowa my paranchiollyok minden okwetctlcn Indul-

halfának, estis Byzonnial Irthattiok hogy k}:ralne Ajony négy Warmegyeth 

adoth nekjk hogy megrabollyanak, Azerth kegielmctek mindeneknek megh 

hagia ottan hogy ezennel warasokban koltozenek, eben egiebeth ne tegie-
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nek hagiok croffen es erre gondoth vifellienck, élne halgaflarok In rcliquo 

bene valr optamus vras do: Datü CafTouie 26 Januári Anno 1558. 
Johanncs Petheü de Gerfc Comes Sopronién et Capitane<) 

fuppremns CaíTouieíí &c. 

1 5 S 8 . 
PEBRUARIOB 2fir>, 

NAGY ISTVÁN, KIR. NASZÁDOS KAPITÁNY, NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ. xxx. 
KKomárombóI. 

Hangoztatása e-ző , e' szavakban: kezeth , cleth = között, előtt. Walasztot, áll, választ he
lyett. Különös itt is: Isten tartson meg Kdét. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Mnkláry Ferencz bites ügyved es Kaiser Jnsef azon sz. k. ns város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási Iyceumbeli, magyar nyelv's literatura tanító útmu
tatása es sege'dkezese mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
J83!)b. Összeolvasta 's eredetievei megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. 
18d. 1840. 

Cz/mzete, kivi/l. Nobili doniio . n . Jurato Judici ciuiüis: Thernawyen : doiiiio et 
Amico nobis obilmo: 

Ke3enetcniet es 3olgalatomath Ayanlom Knek mynth Wramnak towabba 

Knek twttara adom hogy en hozzam irth vala ez Jámbor Me3aros Janus ki 

ith az kyral ew felseghc: Jolgayhoz tarthozó: es ennek jclenthe mywcl hogy 

oth kegelmctek kezeth volna valamy adoffaga es kc3 Penzeys: kyth oth ew 

magha kezével adott oda : Azcrth kerem kcgelmethet mynth byzoth Wra-

math : hogy a kyth ew km cd elcth meg nevez : Iftcnnek igaflaga jerjnth r 

meg lathwan Kmed : tctelfen igazath neky : es my is Ifmcgh a ínyben te 

Kmcd meg talál : Knek barathsagal akarónk lenny mynth byzoth Vrunknak: 

es ktol warok jo walafztoth. Iftcn tartson meg Kdcth : Dátum Comaromy 

26 február}' anno 1558. Stephanus Nagh 
Capitancns Na3adistar Rcgéttis Amicus eius<^« 

15 5 8. 
OCTÓBKR 21DIKÉN. 

NAGY ISTVÁN (TALÁN AZ ELÉBBI NASZÁDOS KAPITÁNY) LEVELE. XXII. 
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KIHEZ? NEM TUDNI, BIZONYOSAN. 
Komáromból. 

Szúl a' tőrük had megméretéséről. A' nyelv hangoztatása benne e-ző; jeve, terekek, felel, = 
jüvo , tiirí'ikí'ik , felől. Váczott, ma: Váczon. 

Eredeti je azon levele/etek között áll a' nemzeti múzeumban Pesten, mellyek „Verán-
tius levelezései ' ' c/.iminel vágynak. Talán hát 6 hozzá szólt? d e , vége ínég a' győri főka
pitányhoz íratását mutatná. Kikereste Dúbrentei Gábor 's iná.ssát vetette 1839 Júniusban. 

Magnifice Domine, Seruiciorü meorii perpetua comendacione. Annak 

e lewt te , Akarta N a g : n a k ez hvrt tvvtara adny , de ínyért hogy ketelketem 

benne , es Byzonyal nem twtha t t am, es ez okaert Nag : u a k meg nem írtam 

annak e le t tc , De Immár Nag: , l i l k ezt Byzonyal í rhatom, hogy ez eftwe egy" 

ka lmár , Jcwth Ide ky ot alath waczoth A'olth ez jemel lat tá , hogy a" mely 

Torokck ónnal voltak az tewb haddal, Annak hafonície mynd oda vejeth az 

fele megh J e w e t h , Ifmeg ma Ieue fel Labathlany B y r o , ky ot alath Bwdan 

vol th, es az azt bejclle, kyth oth 3cmcwcl latoth, Es kyth oth tcrckcktwl 

fylewel halot tá , hogy az Welvchan Bekh , wyt te volth oda fel katfafele az 

terekeket az mynemy népe oda vagyon, E w felfegenek : arra: cs amazokys 

e33egben wet tek volth, es mvndenfelcl lefeket hanták volt es keesen vár

t a k , Az terekek kedvg , harö nap es barom evei mynd menthek Innen: oda: 

es amazok hogy kye$3en varthak mynden felewl, chyak kerefkerről vettek, 

es az Derwyfbekh volt clcwl Járóban, az mynd nepcftewl oth vejeth, az 

hathwany Bekvs mvnd nepeftewl oth ve3eth, cs ezenkepen mynden veghek-

bol sokan oth ve j tek , es Bwday Torökkcket . kyt jemewel lattá, ky gya-

logh Jowth megh, ky lowon , ky Sebes ky hay do . . . . tar febwel, toabba 

az cw maga palTa népe, kyk az ew kenyeret!) ó t t ek , azogban hatwanth sam-

la l tak . hogy oda vc33cth . Es azt be3clle az ember, ky o d a v o l t , es mafys, 

hogy oth az mynemy hellyen az harcz volt , azt mondotta, hogy eg\' invlfel-

dyg, aky rea akarna gondolny, nem Sokath vethene, hogy hogy mynd holth 
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teftrc nem hághatna, Es.az Bafía ezen megh hofvvlt, hogy ezen keppcn vés

tek. Es az welychan Bekért Azontol keoldeth, es hozza hywatya, az is Négy 

Sebbe 3aIadoth e l , En azt hy*3cn hogy, a mynth az ember ott értette, én

nekem azt be3ellc, hogy paffá anyra haragwth rea, (alám azontwl lewaga-

tya, es azt mondotta, en nem twdom mykeppen ea megh maradhafíam Im

már az en paíTafagomban, es myndenwth megh hattá, mynden wegbelick-

nek , hogy myndcnyk ke33en legyen, lm valahowa de el megyek, es vala-

myth myclhetek, myndcnt myclek, wagy el %\e3ek, a wagy hoAva lesek: Es 

az ember azt be3elle. kyt az cw hyspahyayoktol halottá, hogy az paffanak, 

Ide fel Gewr fele, es my reánk, wagyon 3andeka, Azért errewl IaíTaNag:od 

myth kel gondolny Nag: mik Iften tarchon Nag: dat Datef Comaromy 21 octobr 

1558. Az Pefthy vaydais mynd az Job re3e Nepewel el vc3eth. 
ciufdem .v. m. do: Siiitor ppetuus Stephanus Nagy' 

I 5 3 8. 
MINDSZKNT NAPJÁN. 

BEREKSZOI BENEDEK DEÁK, ROM W CSÁSZÁR DÉZMÁSA, NAGYSZOMBAT XXIII 
BÍRÁJÁHOZ ÉS ESKl TT VÁROS FELEIHEZ. 

Komáromból. 
Benne: elmentem fél száz esztendSrjl, azaz, Dtvent meghaladtam. Hangoztatása é-z5, ezekben, 

kenyergek , jevendő, = könyörgök, jövendő. Mccch búza, ma is mondják (lalantán : mcez búza, 
mi, vétetett a' német űfetzen-hol. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferennz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre prímás! lyceumbeli , magyar nyelv 's literatura tani'tó utniu" 
tatása éf segéd kezese mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptáin Febr. 
18d. J840. 

Czúnzrle, kivit l. Prudes ac Círcamfpect Dominis Judici ce(eris<j/ Jurat^ önibus Ciuit 
Tyrnauien Douiinis ac fnutoribus ineis obfernan. Tyrnauie. 

Nemes és tystelendw Uraym es yo 3om3vd3;m 3olgalatomat erekky valót 

azt en nem Bánom hogh K. engemet eddygh oolgaltatot es ennek utanna cs 
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3olgalok az en Irtykem 3erynt? Meghantam wctettem yol e3tcndwkynt wa-

lo Registromymat es Irasymat mynd az mai napyglan anni 3olgalatomra es 

faradságomra K. énnekem scmmyt többet nem adót cshak hw3onwt meech 

Huzat és hu3onket forintot mynd Sarwstwl Solgastwl czypcllysestwl khe-

feftwl, s5?wegestwl. En immár Isten akarthyabol el mentein feel 3aaz e3ten-

derwl bizon télben igen fázom myhelt 3obatwl el tawozom ahol Vgyob ha 

hythvan chak egh Swbaba werytyteztem, most megh hazamba es fázom Po-

sonban torvynben hydegh helyen Swgorgwnk azyrt kein'ergek K. Paal Uram

tol Santha Paltwl wygyek megh az hat Swbat kyt vele hozattam, mert en 

immár fázom, ha Jewendew octawara kellek K . ha kedig nem kellek bathor 

ne wygyek chak levelel vált tegyetek ottan annak kenyergek kinek kelletek 

de ellentek ostan ne legyen hogh en megh nem mondtam Wala3t varok Isten 

<archa.lv. Kivanom 3yvem3erent datü Stywochol mind 3enthck napyan 1558. 
Servitor Benedek Deák Bcrok3oy Romai Cha3ar Defmalfa mami jpa. 

1 5 3 8. 
S I . KATALIN ASSZONY NAP U T Á N , IIKTFON. 

\XIY. BORNEMISZA KLÁRA, BERTÓTI KRISTÓFXÉ, A' LŐCSEI BÍRÓNAK ÉS EGÉSZ 
TANÁCS URAINAK. 

Fricsról, Sáros vmegye sirokai járásában. 
Hóhért ké r , kinek valami dolga volna Sirokán , melhet meg akar szolgálni ű is. 

Eredetije, sz. kir. Lőcse Viírosa levéltárában. Mássát vette belúrűl betűre, Fabriczy 
Sámuel m. akadem. lev. tag 183!). Május Hd. 

Czrmzete, kivi/l. Ez lewel a d a l é k vy^thezlw es neine^ vraytunak lwchyey byronak es 
ege$ rhanacz vraynak nekwnk mynth yo vraynknak. (P. H.) 

3olgalathomath yrö kygyelmetheknek mynth fcyekyth mynth yo Vraymnak 

thowaba yo Byro Vraym es mynth ege3 tanacz halywk mywel hogh nyn-

chyen az the kygiclmctek 3oIgaya az hoher hon mywel hogh Faygel Vra vy-

theththe fel zarozza warba, mőthek vala az my jegyen embereynk Faygel 

Vrahoz kertlick thole az hoherth o az vala3th thotthe hoghy kygyVImethek 

http://archa.lv
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hyre nelkyl ne mery el erejtheny hog ha mywel kygyelmetek };r Faygel vra-

nak hogh vghy el ere3thene, Azerth kegyelmeteknek kenyergonk ha oth ér

nek az my 3egyn emberynk Zarozth*) Faygel Vranal kygyelmetheketh kery wk 

hath bochyathna yde Faygel Vra Syrokara yth valamy dolga volna az hoher-

nck the kygyelmetheknek mek akaryok 3olgaIni thovaba ky: hygye mek 3a-

wath az my 3egyn emberynknek kyk menthenek kygyelmetckhez Kegyel

meteknek Ayanlom 3olgáIatlomat.... yzté tarchya mek ky keth kolth Fricz-

be 3enth katharj'n a33ony nap vtan való hethwen An D 1558. 

Bornemy33a Klára: Berthoty Kryzthofne. 

ha penyk torthynnek hogh az wthba találnak az hohert ky : adna oly yelth 

az 3egyn embereknek hogh mekh hynnek 3awath nagh bekével haza vy*3yk 

ez mynth. 
*) Sárost, t helyraggal. Később, Sároson. 'S amaz, jobb. 

1 5 5 8 . 
ADVENT NEGYED VASÁRNAPJA ELŐTT SZOMBATON. 

SEMSEY JÁNOS, LŐCSE VÁROSA BIRÁJÁNAK ÉS AZ EGÉSZ TANÁCSNAK. XKV-
N i a s r ő l 1 

Keszenem, btntelcn, terven; ha kedig bincs leend, kezelni, benne. 
Eredetijet Lőcse városa levéltárában találá, 's betűről betűre irá le a' másolatot Fa-

briczy Sámuel, ni. akad. levelező tag, 1839. Május 12d. 
Czrmzete, kívül. Egregj's doiüis Judici atque Juratis ac tóti Scnatui Ciuitatis Lewcze 

doiiíis ac vicinis lionorahd. (P. H.) 

Salutem ac commendacione Seniitutis et boné vicinitatis. Meg értettek a 

ti k levelet, hog ti kegelmctek az mi Jobbagiunk fiának fogfagarol minket 

bizonyolTa tesen Ighen ke3enem ti k . es megh is akarom 3oIgalni ti k . ha 

azért bintelennek találtatik ti k. tuggia mit az ighaz terven kevannion, ha 

kedig bines leend ti ke 3olgaltaííbn oly te'rvcnt mi nemet w megérdemel , 

inert énnékem az az cn 3olgam a kj w magát Jaborul viífeli a ki kedig nem 

Jol czelekedik az nem cn 3olgam az ha mit magának talál en velem ne ke-
VEGYES B. M, IRATOK. ( 4 ) 
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zellie gono3ba hane Jóba, Iften tarcza meg ti kegel. Ex Nias Sabbato ante 4 

dominicam Aduenti, Anno 1 -5 .5 .8 . 
K . do. v . vicinus Joannes Sempfey. 

1 5 5 8. 
SZ. TAMÁS APOSTOL NAPJÁN. 

XXVI. FÓRIS GÁSPÁR, FORGÁCS SIMON TISZTTARTÓJA, LŐCSE VÁROSA 
FŐRIRÁJÁHOZ. 

Hertneken, Sáros vmegye székesei járásában. 
Ailnnja ki az mester embert, az hóhért. 

Eredetije Lőcse sz. k. városa levéltárában, hol betűről betűre vette mássát Fabriczjr 
Sámuel, ni. akad. levelező tag , 1839. Május 12d. 

Cztmzfí/fí, kivül. Ez leuel Adafe'k azLőczey fe b'yronak nekem Ty^telcndo Jo Vram-
nak es mind az polgárok kezeben nekem byzod Vrayinnak. 

Ex hertnekli petunt Slaschkonem. 
Jegyz. Ezt Lőcse városa jegyzője irá a' levél külsejére, ülésben felolvasttakor. D. G. 

Ke3cnettcmet es 3oIgalattamat írom kegelmetek mintth oj vrayinnak, To-

uaba Ezen Igen kérem kegelmeteket mynt o Jo b}'zod vraymat az cn vram-

nak Touaba való baraczagayert hogy keglmetek adna}'a ky az mefter embert 

az hohert Iffmeg en felelek kcglmeteknek hog>? olyan bekefsegel meg köldom 

keglmetenek, az mynt keglmetek el boczat):a lm ketth fotteft költem en 

keglmetekhez es keglmetek agya nekyk, ha Ezen Igyn kérem keglmeteket 

mint Jo byzod vraymat hogv keglmetek eneköl nehagíon, Ifmeg az myben 

kcglmeteknek fzykfscg lehet keglmetekert minden fzolgalatot myelek, mintt 

oJ byzod vraymert, es az my annak az ö Jutalma arol en felelek hogy meg 

le3en iften tarcza meg keglmeteket minden JouaI hertneken, sent Tamás apo-

ftal napyan 1558. Gafpar Forys Forgacz Symon ty3tartoya hertneken-

155 8. 
X x V I l . DOROZLAY JÁXOS, LŐCSE VÁROSA FŐRIRÁJÁHOZ. 

Tokajról. 
Nem vagyok olly ertetlen hogy a' kegyelmed kára/ örüljem; többet sem irok Bem izének 

akarok lennem, benne, 's Tokajt , t liebraggnl, később Tokajon. 
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Eredetije Lőcse sz. k. városa levéltárában , hol, Döbrentei Gábor megkeresésérc betű
ről betűre vette mássát Fabriczy Sámuel, m. akad. lev. tag 1S39. Május 12d. 

Czímzele, kívül. Egregio Dominó Judici primario in Loche Dno nob. femper honoraíi. 
(P. H.) 

Kösönctemnck vtana maga ayanlafat lm érte az k . lewelet hogy en embe

remet kygiem fel az pénzért azért ne Tvvdom ha vagion k . az Twtara hogy 

az adós lewclbe vgy vagion hogy kaffara ala hozak az pénzt ha penig ala né 

hoznak anak vtana valamit vtana költwnk az ínynd meg fizeteffek azcrt en 

eft el feleyteté volt k . meg Irny de Tyzen hat foryntot kywanok az költfeg-

be mert ketfer Töbet kültótwnk hogy löciere fel mentwnk hw3on öt forint

nál is de en .k . eft mywelem hogy azTyzenhat forintot meg kywanö az költ-

fegre. Ifmet az adoífagot . k . kenyg ara m halafon hogy en emberemet k}?l-

dené oda mert anak né Illyk lény Towaba .k . ere vgy vyfelyen gondot hogy 

pwnküzdnel Towab en eft el né varö mert en vrának 3olta felöle ha azkora 

meg ne lefen myd az költfeg nvynd az adolfag felek rayta hogy . k . Töb ka

ra fog köwetkezny Tyfer való adoífagnalis de en nem vagiok oly ertetlen 

hogy az k . karát örwlyem mert kegyelmetek is vgian kereftyenek mj-'t my 

de meg hygie . k . hogy karofa fem akarok maradnö en enel Töbet fem írok 

(cm Izének hané az pénzt varom lyfkara az biro kézibe varö ö nála en meg 

lelem Towaba az haz felöl ír .k . ha . k . vgy cielekefik en velem hogy öfwe 

né vefwnk mys az miwel lehet mynden baratfagal akarok k . lené Iften Tar-

cya k ez lewel költ Tokayt anno die 1558- Dorozlay János. 

1 5 5 8. 
VASÁKNAP. 

BEBEK GYÖRGY, TELEKESY IMRE, PETHŐ JÁNOS HIRDETMÉNYE. 
S z e n d r d b e n . 

A' rabló türöküket megverték, Kassa, Lőcse, Búrtfa , Szcbcu, Te Deumot énekeltessen, lő-
tessen . vigadjon. 

(4*) 
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Eredetije találtatik sz. kir. Lőcse ns Tarosa levéltárában, mellyrol betűről betűre má
solta le Fabriczy Sámuel, m. akadem. levelező tag, 1839. Május 12d. 

My Bebek Giorgy telekeíy imre es petho János akarank eft k tutara adnia, 

kafay bírónak es polga eperiefyeknek Ioceyeknek bartuayaknak es febinyek-

nek, hogy az iften akaratiabul az kiral ferencicyuel az mel torok rablani iut 

wolt meguertuk fok fw nipek holtak meg fokán uadnak fogua es bének, 

azirt k ágion halat aziftenek, hogy w fentfelfege ig at ta , k tedcom lauda-

muft inekeltefen lutefetek wigagiatok ez Jo ferencien, az mel fw nipek it 

wadnak fogua ast mongiak, hogy woltak nig ezerén, nagy fok Jo nierefig-

uel iartunk iften tarcia meg k ez leuel költ fendero warofaba wofarnak 1558. 

(P. H. P. H. P. H.) 

JANUARIL'S 16D. 

XXIX. TELEKESY IMRE, LŐCSE VÁROSI BÍRÁINAK 'S ESKÜTT POLGÁRINAK. 
Tárkány melletti táborából. 

Ö Felsége hada élésére gond legyen. Többülni = több lett. 
Eredetijét Lőcse sz. kir. városa levéltárában láthatni, mellyrol betűről betűre másolta 

le Fabriczy Sámuel, m. akadémiai levelező tag , 1839. Májusiad. ' 
Czi'mzete, kivill. Honestiífimis Ac prudentibq. Dominis Judicibo et Jurát, ceterisq. Ci-

uib') Ciuittis Leoche le Dominis et Amicis nobis honorand" (P . H. ) 

Honeftilfimi Ac prudentes dni et Amici nobis honoraíi Salute et Amicitie I nre Commeii kegh az élesre wyfellyen Gondoth hogy az w felfeghe Hada 

S elesnekwl megh ne fogyathkozzek merth Ith Az nep Immár megh kezdet 
«-« 

Theobbwlny az éles 3\vk Azerth k . kwlgyen kenyeret es egyebfele eleftis 
5 
• Az w felfeghe Táborába pénzre megh Aggyuk az Arrat In reliquo d v valer 

optamus Datü excaftris InTharkan pofit 10 menfis January Anno Doiiíj 1559 
1 5 3 9. 

GOTHÁRD UTÁNI VASÁRNAPON. 
XXX. PELLYO JÁNOS ÉS TÖRÖK IMRE, NAGYSZOMBAT KÜLDÖTTEI, E* VÁROS 

BÍRÁJÁHOZ ÉS ESKÜTT FELEIHEZ. 
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Bécsből. 
V.-ző c' szavakban: cremesth, kcnycn = örömest, könnyen. Az ekkori Nagyszombatnak c' küldöttei 

nem tudának németül. A' mai Nagyszombat német és tót lakosa köztt keresni kell a' magyarul tudót. 
Delien Ily wram, a/az, a'posoni kamaraelnök, vagy akkor: kaniaranag}'. Tliurnscliwaiub szerint: 
kincstartó. Eeen Cserneki Dessewffy János is, úgy látszik ekkor Bécsben volt. Magyar levél van tőle 
a* Ildik kötet Vegyes iratai között a' 89—90(1. lapon , 1552-ből. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Dőbrentei Gábor felszólítására folytatólag kiké-
resté Makláry Ferenc/, bites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns. varos hites jegyzője. 
Ma'ssa't vette, Mészáros Imre primási lyceunibeli, magyar nyelv 's literatura tan/tó útmu
tatása és segédkezése mellett, a' primási nagy szombati pnpnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. 
ISd. 1840. 

Czimsete, kivül. Prndentibus ac circumfpectis dö Judici et Juratis civibus Thyma-
uyeh i c dómig nobis semn obfervandifTimis. 

3olgalatwnk ayanlafsa wthan, yzennyek kegelmeteknek ke3enetywnketh 

Ty*3tclendew byro wram nemes wraym, cremesth mafs awagh yobb wyssa-

goth yrnank ha walamyt twdnank, de bátor ezt fe hallottwk wolna, ez may 

napon mykor az en kochymath ala bochyattam azonnal egh fertal orawal az 

után Defsewffy Avrwnk salIaíTonkthwl hozza hywatott wala, megh yelenthe 

az Taxáról walo Icwcleth, hogh teguapy napon el kywitek kegelmeteknek 

keth ezer foryntoth kewannak tizenewted napra . kényen Defiewffy wram 

ezzel ayanla magath, hogh ebben ez taxa dolgában megh yelenthy hozzánk 

walo yo akaratthyath . Immár thy kegclmetek 3ollyon ews wegezzen róla 

myth kellyen myelny, towabba yde olly ember ys kellene ky nymeth nel-

vet ys erthene, mofth kellene ha twdnank my wel magwnkath excusalny 

awagh mentheny yo wraym, valeat vre do : fele' vienne domica post Got-

hardi, Anno 1559. Johannes Pellyo et Emericus Thewrek, 

Towabba walamy lewelys wagyon, arról az kevlthegrol mykor az spanio-

lokath ott tartottak . Twgya Notarywss wram, tálam walamyth ha^nalna. 

15 5 9. 
AUGUSZTUS 1 4 D . 

TELEKESSY IMRE KASSAI FŐKAPITÁNY, LŐCSE VÁROSA BÍRÁJÁHOZ ÉS x x x i . 
ESKÜTT POLGÁRIHOZ. 
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Kassáról. 
"* 2. re Mivel Lengyelországban döghalál van, senki most oda ne járjon, onnan jövő lengyel marha* 
L Sf » J!lt elvegyék, biró házánál tartsák. A' budai pasa, Rákosra szállott; Lőcse, második levélre, indul* 
~ 2 v. jon. Küzitekhe, nem: közibétek, á/gyu benne. 
2< S 2. Eredetije Lőcse sz. k. városa levéltárában, mellyről mássát vette betűről beíiire Fabri-
S a ar czy Sámuel, m, akad. levél, tag, 1839. Május 12d. 

Cz/mze/e, kivid. Pruden et Circumfpectis viris Judici et Juratis Ciuibus Ciuiü lew-
'£ -'^ chouieh doiüis et Aniicis nobis honorah (P. II.) 
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Pruden et Circumfpecti viri domini et Amici nobis honoraií. Salute et 

commendatöm Erthyeok ezt hogh mywcl lengiel o^agban nagh deogh halai 

vagion maftan. azért hagywk es parancholly wk i s , hogh Senky Thy keoz-

y s g zeoletek oda be mattan ne Jaryon ha penigh valamy lengielek morhayokkal 
-* *» 8 
r í 8 keozitekbe akarna Jeon} ; is megh annak morhayatliis elvegictck es az biro 
•§• § g hazánál megh tartafíck, ha Innen alól valók is oda be mennének morhaert 
• a « 
"ei ~g-. azoknak is azon moldon el vegyek, Thowaba il hyrt Irhatwnk thy knek 
§• S S hogh az Buday Bafa my'nden nepcwel ereywcl, algywywal az Rakofra 3a!-
= o g 
5 s_s lot howa eogyekczzenek megh nem ertyeok hagywk azert es parancholly wk 
< re s) 

I f g, is hog légietek ke3en es ha 3eokíegh lc3en az howa 3eoklegh lennetek ke3en, 

r»„ | az mafodyk lewelemre hogh azonnal Indullyatok, Benc valete, Datü Cafío-

p | uie die 14. Augufti 1559- Emericus Thelekefly 
a" Generális Capitancus Caflouien. a 

13 59. 
M1NDSZKNT UTÁN CSÜTÖRTÖKÖN. 

XXXII. TÖRÖK IMRE, NAGYSZOMBATI K Ö V E T , AZON VÁROS BÍRÁJÁHOZ VASÁROS 
MIHÁLYHOZ ÉS AZ ESKÜTT VÁROSFELEKHEZ. 

Bécsből . 

Hangoztatása e-ző, mint: bcwchbel, tebb, terthenhetyk = Bécsből , több, történhetik, mu
tatja. Királyné asszonynak, vagy tizenkét kemény telelő dinnyét küldet Nagyszombattal. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiscr Jósef azon sz. k. ns. város hites jegyzője. 



1 5 5 9. 31 

Miissát vette, Mészáros Imre primási lyccumbeli, magyar nyelv 's literatura tan/tó útmuta
tása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőim'/, egyik növendéke 1839b. 
Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiscr Jósef. Kaptam Febr. lSd. 1840. 

Czi'mzele, kiviil. Prudentibus Ac circumfpétis dominó Michli WafTaros Judici et Jurath') 
Ciuib9 Thyrnawyen ct dominis mihi semp obUuandT 

Ty3telcndevv byro wram nemess wraym, 3oIgaIatom Ayanlassa wthan, 

cgynehan3or kesertetthem be az warba erseketh, az warbol megynth haza, 

de derekjerynth nem jolhattham wele, wg mynth kelletth wolna, hanem 

mynd3cnth napyan, ebed wthan halgatotth megh engem, ews yakwsyth Fe-

renczetb, kyth soha nem myelth Credenty'a leweleth ker wala thywlcm, ez 

kwthafsy dolgának jele, mynd az által j?o akaratthal mwtatthya hozzánk ma-

gath . Az bathory dolga felwl )'s joltam neky, mynth ha tanachyoth kerdett-

hem wolna thywle, a mykeppen kegelmetek megh hattha wolth, hogy hyre 

nekywl elmarnak be fe aggyam az fuplicatioth ezth yo newen wetthe kegel-

metcktywl, erre ys walajth thewn ezt monda hogy ala megyén pofonba, ha 

walamy yoth wegezheth róla wele yo hanem reya kell nyanya, kegelmetek 

3abad wele, walamynth wegeztek, de Az en fententiam Thoma francifci 

wrammal eggh, ez chyak hordozny Akar bennynketh 3ep 3awawal, soha yg 

wege nem le3en, ha az kamarass wrak Azon yo akarathban akarnak hozzánk 

lenny mynt en elcwtthem magokath aj'anlotthak, hy°3em kedyg el sem wal-

toztatthyak, oda kell thama3kodnwnk, de Az ysten twggya chyak, mofth 

kynek kell hynny, érsek ha holnap nemys de 3ombaton altalanfogwa elyn-

dwl bcwchbcl pofonba paulinuft az tanachba akarya chya3ar wenni, draf-

köwych wram az Forgach pyspckys mynden yo akaratthal wannak az 3egyn 

yfpytalyckhoz, ha az clcwen neften ffattzyan, 03than tyz fogol, byzon dar-

wath fokhatnank wele . Towabba ha yo Telelcw dynnycnek Avagh Tyzen-

ketthenek, ki kémen wolna, 3creth tehethne kegelmetek ha tebb lehetne 

sem arthana, kyralne a33onnak azzal kcdweth lelhcthncnk, megynth térhess 
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hath wagh bet holnapy génnek wagyon nála, azt erthem bizonnyal, az fele 

dynnvenel masth nynchen kedwesb etbele, wg terthenhetyk wgyan azon 

kochyn enys baza mehetnek 03tan, ysten tharchyamegh kegelmeteketh yo 

egeffegben, / wyenne ffa quinta post omií sanctorü Anno 1556. 

Vr ff et fervitor Emericus Thewrek. 

15 $9. 
NOVKMB. 28D. 

TELEKESSY IMRE, LŐCSE VÁROSA BIRÁ1HOZ, ESKÜTT POLGÁRIHOZ. 
Kassán. 

Keményen parancsolja, hogy a' babka , bapka, új pénz nemét Ü felsége rendelete szerint ve
gyék el. Mielheti, szóban nincs v. 'S nélkül, * névszóhoz ragasztva: akaratjanélkfil. 

Eredetije látható, sz. k. Lőcse városa levéltárában, hol betűről betűre másolta le 
Fabriczy Sámuel, m. akadem. levelező tag. 1839. Május 12d. 

Czímzete, kiviéi. Prudentibus ac Circüfpectis dilis Judicib') Jurat'jqCiuibi) Ciuittis Law-
chovien 2c Diiis et Amicis nobis obfzuadimis. (P. H.) 

Prudcntes et Circüfpecti diii et Amici nobis honorann" Saluté" et Amicitia. 

'Thowaba lm erthem thy keg: mynemw haborufagot Indeytott legén, mynd 

az Warmegekben es mynd az warafok között, az Bapka dolgából, kyt az 

mynd erthek keg: el nem Akar wenny hané negeuel eg kraycyarert, Azért 

ez pénz walogathafbol nem erthem honnan legén az a hathaloin, thy keg: 

hog cyak thy keg nem akar5ra el Avenny, Azért hagyathok a z t . . . . Semy-

kepen keg: azt eö fel: Akaratyanelkwl nem myelhety es eö fel: wtan Ifmeg 

en akarathom nelkwl Azért az mynt keg: az eö fel: panafaban Be atta az 

Bapkat ketheynel eg pénzért, keg: is azonkepen wcge el es wg ellyethek 

wele abból femjkepen nem akarywk hog . . . cyak thy 3akadnathok maga-

thoknak az dologból hané keg: wgian elwege, mert ha keg: ebből kwlöm-

ben cyelekedyk, kecfegnclkwl hog femmjkepen nem akarywk megh Bwn-

thetefnelkwlis hadny Bennetheket, Secus nö factür Valé Easd" optaraq Dá

tum Caffouie 28. Nouebris Anno 1559. Emeric<) ThelekeíTv ic. 
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1 5 3 9. 
DECEMBER 0 D . 

TELEKESSY IMRE, LŐCSE VÁROSA BIRAIHOZ ÉS ESKLTT POLGÁRAIHOZ. XXXiv. 
Kassáról. 

Hogy 80 gyalogot szerezzenek, 's az eperjesiekkel egyetemben, négy szekeres lovat, j ó t , ta-
raczk alá valókat, és két szekeret jót por és golóbis alá. Levelünk látván, ItnbiAé&nelkül, ha a' 
szükség kivánandja, benne. 

Eredetije Lőcse sz. k. varosa levéltárában , hol Döbrentei Gábornak a' ns városhoz <L 
irt hivatalos folyamodása után nyert engedelemmel betűről betűre másolta le Fabriczy Sa- ŝ  
inuel in. akad. levelc/.ű tag, 1S39. Május 12d. rP 

Czímsele, kiviil. Prudetf ac Circüfpect1) dtíis Judicibus Jurat'jcj Ciuibus Ciuittis Lcw- J3 
cyowj"cm) dnís et Ainicis nobia honorand* (P. H.) 5 

9 * 
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Pruden ac Circumípccti dfíi ct Amici nobis honorandT Saluté" ct amici-

tia. Tliouaba thy keg: ezt akartuk tbutara adnwnk, bog moftis cö fel: W};on-

nan crós parancyoJátunk Jött, bog mynd" oraban ke^cn legwnk, bog ba 

az theöröknek ez . . . alat walamy mozdulata theörtynnek tebat tebetfegwnk 
3 

servnt az cö Igekezeteknek ellene allananc, Azért bagwk my thy keg: az eö s 

fel: neuc alat ez my leuelwnk lattwan, cs tby keg: kerywkis, bog keg 

ezenel SO. gyalogot serczen, ky mynd" oraban kc3cn legen. bog ba az 3wk-

feg birtbelcnfegel kcuanangya, tebat mynd" haladeknelkvvl IndulhaíTon, Es 

tby keg: az cpcryef5;ckucl egetbemben, neg 3ekercs louat Jött kcseycyen 

tbarazk ala walokat, Es annak felette Ifmeg ket 3okeret Jött por cs gwlobis 

ala es az my aboz walo 3er3am, kirwl Irtunk my az Eperyeíy'eknek i s , 

kyt thy keg: Semjkepen el ne balgaífon, Sccus nnllo mö factür Easd" valé" 

optani,, Datü Caffouie 6' die decembris anno 1559. 
Emericus ThelekeíTy ic 

13 60. 
SZ. MÁTYÁS UTÁN VALÓ KEDDEN. 

LLSZKAI BÍRÁK ÉS POLGÁROK, A' LŐCSEI BÍRÁKNAK ÉS POLGÁROKNAK. XXXV. 
L i s z k á n , Zcmpl in ' begyal jai já rásában . 

Thinen magatok, kár nők, benne. 'S ,Járjon érette, a' kcsűbbi „járjon utána" helyett. 
VEGYES K. M. IRATOK. ( 5 ) 
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Eredetije találtatik sz. kir. Lőcse városa levéltárában, hol túl említett úton bctüníl 
betűre vette mássát Fabriczy Sámuel, m. akad. levelező tag, 183'.), Május I2d. 

Czt'mzete, kiviil. Ty^telendew nemes byraknak es polgároknak adaflék ez lewel Lew-
czen i c nekywnk byzoth vraynknak. (P. H.) 

Tystelendew nemes Wraink kejenetywnknek es 3olgaIattwnknak wttana 

te k . mynekynk Izent vala bodifar deaktwl hogy ha az te kegelmetek vyn-

czclerek hogy ha fogwa vagyon azért my azt monhaty wk te kegclmeteknek 

hogy fogwa vagyon azért kerywk te kegelmetteketh myath byzoth vraynkoth 

az vriftenerth hogy te kegelmetck Jaryon érette jereze ky te kegelmetek az 

keth 3egen emberth nj'ak vago Antalt es Chwlyak La3loth merth my érette 

nem merenk Járni eztes chyak vgy Irywk te kegelmcteknek hogy myn ha 

chyak Tynen magatoktol Jaryatok érette erewke megh 3oIgalnok te k • mynth 

byzoth vraymnak Towaba Jol ertti te kegelmetek hogy megh holt az my 

vrunk azerth megh my magwnk fem Tugywk hogy megh howa le3cwnk cl 

Te kegelmetek Inkab crti ky kertté vona megh kyraltwl te kegelmetteketh 

araes kérnewk hogy megh Izene te kegelmettek mynekynk azt hogy az ky (így) 

kyraltwl megh kertté vóna Íjakat az vriftenTarchva megh te kegelmetteketh 

mynde Jowal ez lewel kewlt lyukán 3ent mattvas vttii való keden 1560. 

Ly3kay byrak es polgárok. 

15 60. 
APKII.IS 7 D . 

XXXVI. PERÉNfYI BÍRÓ S ESKÜTT POLGÁROK A' LŐCSEI BÍRÓNAK ÉS AZ EGÉSZ 
TANÁCSNAK. 

Perénybdl, Abanj vmegye csereháli járásában. 
Eljárnak , Ígérik , Magyar Fábián mcgtolvajlása kitudako/.ásában. 

Eredetijét Lőcse sz. k. város levéltára matatja. Mással vette, betűről betűre Fabri
czy Sámuel, m. akad. levelező tag, 1839. Május 12d. 

Cxiiltxeie, kiviil. Ez leííel adafsek az Löczéi bironak es az ege^ (anac/.nak nekünk 
ti^telendo es bizot wrayiiknak. (P. H.) 
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na eande v m. d. vale opto Datü ex Caftro Gedeo 23 die May anno diíi 

1 5 6 0. Joannes Trawa, Caftry Gedcö Caftell.iniis mjp. 

15 60. 
UR UENYBEUÉNETE UTÁN KOZELBIK VASÁRNAPON. 

PELSŐCZI BEBEK GYÖRGY LEVELE. 
(Kihez? nem tudni, mert czímezcte leszakadt.) 

Szendrői várából. 
A klOtéljtfdiél csinálni akaró török ellen indulását jelenti; ke'm Lenne, mi most, spion, ispiun. 

Eredeti je Lőcse sz. k. városa l evé l t á rában , hol betűről bellire vette inássát Fabriczy 
S á m u e l , m. akad . levelező tag 1839. Május 12d. 

Magce dííe et tantf fif nobis honoraií' falute ac feruithy ríri commeií. Ezt 

akaram kegy tutara adnom hogy kegy ennek elöteis egy nehanjor írt én

nekem es Izent hogy török hírt írnek kegy, azért meg ez ideig femmit nem 

Irhiitam gono3t kitol valami felelmönk löt wolna, hanem inoft ez napokban 

egy nehany kémeim bizonnial meg hozalc az pelfpczy capitanokis megírtak 

Bizonnial bog}" általán fogwan az török Caftelt akarna chynalni vagy Beién 

awagy tornalian az fai a kezén vagion, mind 3abadkahoz hortak az faiat Im

már onnét vi'3Ík cl cczycrfmind az hol az caftelt akariak chynalni , azért en 

ezt kegy akara tutara adnom hogy lm enmagam 3emeliem 3erent az cn nepe-

mel indwlok es az Caftely bélieket mindeniwt meg Járom, ha cles érhetem 

hat el haniom hogy meg ne chj'nalhalfak ez alat kegydis légien kegen nepe-

wel , hogy az howa az ö felf: 3wkfegcs 3olgalattia kewanangya kegy Indw I-

haflbn, q* fupeft ead~ fclöimc vale opto Datü ex Caftro mvo oendró diiiico 

proxima poft feftü afeenfionis anno diii 1560. 
Georgina Bebek de Pelfwth-P. 

156 1. 
Antii,IS Mn. 

MEHMET HATVANI SZANDCSÁKHOZ, LEVÉL. 
Egerből. 
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Hasison oda |>nsa megígért váltságát nem akará kiíizrtni Mehmet, ezért fenyegetés, a* török 
csel <;s jellem szemrehányása. Világítja a' rabok kiváltása küriil folyttakat. Erőteljes levél. 

eredetije a' nemzeti múzeumban Pesten a' „ Verán ti usénak czimzett levelezetek" kö
zött. Kikereste 's leirattá Döbrentei Gábor 183Í). Júniusban. 

Ad 3angchacchum ITatwanierí. Melimettum. Azt olwafíbk 3entirafban, hogi 

mikepen menyor3agban az apyath fia bewneerth, fem az fiath apyaycrth nem 

bintetyk, azon módon ez világi Teonvenbcnis nem soktak fohwlt fenk>rt mas 

ember vetkeert, es bcwneert, Azért ha teneked valamit vetet az vytezlew 

3cmvl kathay ferencz; te twdod azt, myehoda dolgod wolt wele, es ewteth 

kerefed, nem mynket, fem az mi kapitaninkath , kyk te neked my welewnk 

egyetembe femvt nem veteotek. Annak okaert mert az IIa3on oda balfv 3a-

badulafarol, es Sarczolafarol teneked egi nehan vytezlco Agaydal my nalwnk 

hyt leweled vvagion, kywel keotelezted magadat azon Agaydal, hogi min

den okvetetlen az napra mynekewnk az Ha3on oda baíTy Sarczolafat epenfe-

gel ineg hozza, Jol meg laffad, hogi az hyteodet meg ne 3epleofyched. Mert 

nem illik my raytwnk venned, az mywel kathay ferencz, vagi valaky mas 

adós teneked, kynek chak my welewnk 3erzedefe, cs hyt fogadaífa vagion. 

Es az okaert myth my nekeunk fogattal, minden Igaffag 3corinth tartozol 

minekcwnk meg ariny. Az kathay ferencz penig mert magiar or3agban Jo, 

fcw, Jámbor, es nem 3cgenv nemes ember, foha ne hj'ggyed, hogi az Jo 

ncwre, es TystcfTcgerc gondot ne vifelne, es nem vigyázna az e\v tekeletef-

fegere, valakinek myt hyt nckewüs fogadoth, awagi fogad. Scwt inkab fen-

ky cgieb oka minekewnk nem wolt, hogi az Ha3on oda baííyth az te hvted-

re, cs az te Agaidrais el bochattok, hanem chak ew maga kathay ferencz. 

Mert my Igen iol meg esmenven az Tcoreokeoknek tcrme3ctyth, crkewl-

chyt, Teorwenyth, es minden okoíTagat (meg bochafd my nekcwnk) de zá

log nckcwl fem mi kepen nem akaryok wala cl bochattanv. Vgian ezen Teo-
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rek forteltul felwen, akybe ereolkeodel mynket cyteny. De mert my kezet-

tewnk teob dolgokis efhetnek, nem chak az maftany, az Ha3onoda balTyt, 

kerevvnk tégedet mint elljen few jemylth, cs 3om3ed\vnkat ne wech e fele 

modal mynekewnk. Mert my kewes pénz nekewl nem nyomoroswnk megh, 

de inkab te magadnak wethketh , es oly 3emelnck karth lehecz kyt az vtan 

nem vennyd feol cgi nelian ezer forintért. Tovvaba ha mégis azt mieled, a 

myt Irtai, twgiad hogi It lcwen mynalwnk hyt leweled mellet Jo zalogwnk, 

meg wehettyek az nry karvvnkath. Végezetre ha igi akai'3 ennek vtannais mi 

velewnk chelekeodny, apadnak minket tewbe ne newez, mert mi es 3cp 3oth 

twdwnk adny, de íenkytchalni nem 3oktwnk. lilén keg: tarcha egcífegbe. 

Kewlt Egerben 14 napyan Aprilifnak 1561. 

1 5 6 1. 
JÚNIUS 2 D . 

KERECSENYI LÁSZLÓ, GYULA. VÁRA 'S ORSZÁG ALSÓ KÉSZEI KAPITÁM A, 
ÉS BÉKÉSI, ZARÁNDI FŐISPÁN, VASÁROS BÁLI\T NAGYSZOMBATI BÍRÓHOZ. 

Gyula várában, Kékesben. 
Eredetije \ugyszuinbat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike

reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 's üteratura tanító útmu
tatása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Ósszeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam 
Febr. 18d. 1840. 

Czímzete, kivid. Circumsjiecto ac priuleh döino, Yalentino "\Vns Áros, Judici Ciüis 
Nagy Joinbath fratri nobis honorah. (I\ II.) 

Jo attyamfya b3'ro Wram, ke3enetwnk es magunk ayanlása wthán. Egy 

3ombathy Ember, Kys wr János, adós Ide alá, nagyfalwy 3cny Jánosnak 

rfr 1 3 8 kyre wolth keotelezese, hogy megh ez el mwlth 3enlh Myhal nap

órára , Ith gywlan eotet megh clegythy, mellyet mynd czdygh el mulathoth, 

azon 3eny János tatozyk ez nagy 3ombathy Kádas myhalnak -f. 276. azerth 

az Kys János adosságaérth, ez 3eny János tartholh megh ith, az co adassa-

file:///ugyszuinbat
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Rabol kywel Kádas Myhalnak tartozneyek -f 1 3 8 azerth Jó byro wramEreoI -

tefd reya az Kys w r Jánost hogy Jeoycon ala , es igazycha el dolgath, merth 

azdygh az marhath kyth 3eny János megtartoth el nem 3abadyttyok mygh el 

nö Igazodik, ha penigh az Kys wr János az my 3egensegben wolna hogy azt 

meg ne adhathná, my ollyath ta r twnk Érte ky meg adhafsa, chak tudá

sunk ra agyad ogtan my Ennek az eo marhayath el 3abadyttywk. Vale datü 

In arcc Gywla 2 Juny 1561. 

Ladislaus Kcrecheny de Kanvaffeoldc pdictae arcis oppidi gy w l a , Capita-

ney Sacr Ccsar' regié mat t , partiiique Infcriorü regni hungar' Supppmus , ac 

Comcs Comittum Zarand ct Bckes. 

1 8 6 1. 
PÜN'KÖST ELŐTTI CSÜTÖRTÖKÖN. 

BA11ÁTI MEZE FERENCZ, APJÁHOZ. 
Mocsonokról, Nyitra vmegye nyitrai járásáb. 

Eredetije a' pozsoni káptalannál. Kikereste Döbrentei Gábor titkári felszólítására 's 
másolatát összehasonlította Gyurikovics György, akadémiai levelező tag, 1835. Octob. 18<1. 

Ko3encttcmcth 3olgalatomat írom mynt bizodalmas Jo Apámnak örölóm az 

te kegelmed Egefsegett hallanj mynt bizott Vramct. Towaba lm gelcrtwl 

mcgj "wettem az barmott, azert azt mongia hogj wallamy neg 3az forintara 

Fostora vagion 3eksegc, kérem te gcgelmedett, (így) hogj te Kegelmed aggion 

Srangy Jánosnak 400 forintára po3tott, Es Eö gelertnek aggia, Erre vgian 

Igen kerem the kcgelmedtt mynt bizot yo Apamot. Isten tarcza inegj the . 

Keg: mynden Jowal. Ez Iewell Költ Moczonagon Pinkeft Elüt walo ezeter-

tekon . Ano 1561. Bararhj meze ferencz. 

156 1. 
NOVEMBER 1 3 D . 

NAGY ANTAL TOLNAI FŐBÍRÓ ÉS A' TÖBB ESKÜTT POLGÁROK, NAGYSZOM
BAT BIKÁIHOZ ÉS ESKÍTT VÁROSFELEIHEZ. 
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Tolnán. 
Benne: hogy a' bizonyságokat rend szerint mi megtanultainak, tehát: megtanul tat ni = authen-

ticare, festi a' festett élet elleni szigorúság akkori szellemét. Hangosztatása ő-z.ű. 
Eredet i je Nagyszombat levél tárában. Dübrentei Gábor felszólítására folytatólag kikereste 

Mak lá ry F e r c n c z , hites ügyvéd és Kniser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. Mássát 
v e t t e , Mészáros Imre priinási lyceumbeli , magyar nyelv \s l i teratura tanító útmutatása és 
segédkc/.ése mel le t t , a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 1S3'.)b. Osz-
szeolvasta 's eredetiével megegyezőnek ta lá l ta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febrtiarlits 
18d. 1S40. 

Ke3énetúnkct es magunk ayanlasat yriok ty kigíelmetéknck mynt my By-

zot Vraynknak, es atyánkfiainak . Meg érttették az ty kigielmcték létlelet 

melyben yrt ty kegíelmeték my nekeiínk az oabo Lórynt felől — tudni il

lik, hoy az byzonsagokat rend 3tírynt my meg tanoltatnok, my ennek előtte 

is irtiínk ty k : az Miklós Deakne elcty felpt. Moftanis vgyan azon Byzon-

sagokkal, es vallásokkal itt inínk, Cyak hogy tób Byzonsagokat iriínk: Az 

Byzonsagok ezók, Vyda Antal, akkor idóbely efkewt Byro, Vórós ferenc, 

kádas Ambrus, kalamar kelemenne, es 3alaj Ambrusnc. Ezókct my hyt 30-

rynt rendel meg kcrdóztéwk. Vyda Antal azt válla hogy ew nyblcz forintiat, 

és 33 d. ytta meg az Byrsagnak, az mely Byrsagot akkoron Miklós Deáknén 

az kűrűasagert wettenek: bog az Vra halála után ket e3tendówel germéke lét 

volt. Kádas Ambrus vallása ez az Miklós Deakne felől, hogy cw oth volt 

Patayn akkoron mykoron az af33onnak oth gyermeke lett az Vra halála vtan 

ket e3tendówel. az Ghérméket az Miklós Deakne oth hadta, es mas nap ide 

Tolnára haza jeAvt, es vgian azon napon hetfewn yt kj rakodót az pyarzon, 

Akkoron az Tolnaj' few Byro ezt meg ertiíen, oda megvon, es az a33ont meg-

latűan mond nekj, te hyrós kurua (vgmond), m}rt jar3 yth az jámborok ké

zét, nem illik, vgmond, te neked ylnéd az jámbor a33oniok kezét. Te kűiúa 

az Dy3nonalis alab való wagy mert mykoron az y'o Dy3no meg fyazik, har

mad napig az Álamból fél nem kél, te kedig hyres ktíiua meg fattiaztal, es 
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fattyadat cl hagitan ide Jewttel hvrcs kiíriía, az varas kczzibe, czo fél kííríía 

ynncn, cs akkoron fel Izííen be j'zc az Byro az ew hazába, cs az marhaiat 

ew vele az kádas AmbruíTal rakatta be az Byro az ladaba, es be pécetéliíen 

az ladat vgy vvttek be az Byro hazába. Ez hyt jérynt az kádas Ambrus 

vallafa. Véres Fercnczetis hyt 3érynt meg kerdóziíen , 3ynten ezenképpen te-

we az vallal't mynt 3ynte az Kádas Ambrus. Kalamar kelemenné illien val-

laft tewén íny élettelink hogy c\v oth volt akkoron Patayn mikoron az Ka-

talyn a33ounak az Miklós Deakncnak az ew Vra, halála vtan ket e3tcndewcl 

let Gérméké, akkoron kérdette az Kalmár Kelemenné tewle, hol vette az 

(íérmékct, Miklós Deakne azt felelte hogy Bonyhanra megyén volt Vasár

ra, cs az Katónak oth cynaltak nekj. Ez az Kalamar Kelemenné vallása. 

3alaj Ambrusnenak ez az Miklós Deakne felél való vallafa, hogy ew 3émeiícl 

lattá hogv Patayn az ew Vra halála vtan ket C3tendéwel meg fattyazoth oth 

wolt hogv meg is kéré3téltek, ez 3alaj Ambrusue ellvén 3ot mondót akkor, 

nekj my dolog az ugmond, hogy az Kalmár Borbas az te Vrad 3ent Mathias 

napba holt, cs az vtan 3cnt Marton napba lciíen az te fyad az Marton, lm 

Tfmeghlen moftiin ket c3tendéwcl leiíen az te leaniodhol vetted .ezt, vgmond, 

Ennekis azt felelte, hogy az katonák az Bonyhany érdén cynaltak. Ez az 

BV3011 tagoknak vallafok rend 3érynt, akar 3az by3onsagot találnánk errél , 

de hy&ék hogy ty k: ezzel meg clegé3ik: mert az mely embér ket awag ba

rom byzonsagnak nem hyjén, 3az bÍ3onsagnak sem tud az hynnj- Hogy az 

a33onnak CJ érméké Jet az vtan ket estcndcwcl ment Miklós Deákhoz. Vége

zetre, im'nd ege3 varasul e/en kcryék my ty k : hogy ty k: valami Gono3 

dolgot my hozzánk ne vellyén, mert my az rutát 3epnek nem mondhattyok, 

cs az 3epét rútnak. Egy kuruara mynd rea teltének az Díína vyzet, meg sem 

moshatna el az kiírnának az ew rútságát: Azért laíTa ty k: mynek hogy kel 
VEGYES li. M. IRATOK. (6) 
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lennj . Iften tartia meg tv k . mynd fcyénkcnt . Tolna . 13 . die noúcni-

byris 1561. Nagy Antal 
Tolnaj fcw Byro, es az téb efkewt polgárok mynd fejenként 

156 1. 
NOVEMBER 13D. 

XLIII. NAGY ANTAL TOLNAI BÍRÓ 'S AZON VAllOSFELEI, NAGYSZOMBAT BÍRÁ
JÁHOZ ÉS ESKÜTT VÁROSFELEIHEZ. 

T o l n á n , 
Hangoztatása o-ző, mert e, itt 5 helyett van, mint e' szavakban: Benedek, ember, 3cnvcd-

nék, = Bencdök, embür, szenvednők, *stb. Becsiiletbántásért nemes kifakadús. Ha tőrük alatt van 
is Tolna, emberei nem gonoszok. A' hídvégi béget kérték, hogy a* kerösztyén császárral adasson 
elégtételt. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város bites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 's litcratnra tanító útmu
tatása és. segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőim'/ egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megyegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam 
Febr. 18d. 1840. 

Czímzete, kivid. Pmdentibus ae c'cumfpectis Döis Judicibus ac .1 urális Civittis Tyr-
nauien Dömini ac amicis nobis honoran. 

Salútem, et omnis Boni incrementum. Meg értettek my yambor atjrank-

fyaytul tyVcleií wraynk, es Baratynk hogy némely nem yambor, Bcrék 3a-

zi Benedek Deáknak mondgyak, hogy mynket nynd ege3 varasul gonos ji-

dalmakkal illetet ty k : elet , Pecyeteunket, varafűnknak Fecyetit hamis IV-

cyetnek mondottta, my, magúnkat, hamisnak, eretnekeknek, es hytctle-

néknek mondót, kyrél túdomantis tet egy yambor Barátunk ty k: elet: 

Azért ha ez ig vagyon Bj'zonnial meg hyggie ty k: hogy soha semmiképpen 

el nem akaryok 3enúcdni, ha 3yntc az kcre3tyen Cya3art kel érette irnünk 

i s , mert meg my nekcúnk ez o^agba nem volt oly ember ky azt merte volna 

mondany az kit az mondót az ember, megbocyafla ty k : mynd feyenkent, 

De ha valamely ember ty kégelmeték felel ez fele dolgot, es ellyen Rutíagot 

jolana my elétteúnk my az ty k : Baratfagaert el nem 3enuednek, hanem meg 

az Idegen feyedelemnelis meg byntettetnek: Ne vellye ty k : azt hogy my 

1 5 6 1. 
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gono3 emberek volnánk ínyeit ezByrodalom ala hozót mynket az lften ez Ide

gégen {így) fej'cdelmek Byrnank veleitnk. Mynd ez által ha ez yg wagyon, 

valliok my mynd ez egej varaful kepeüííbe az Hydwegy Bégét, hogy az íny 

ty^telTegeunknek vyfellyc gondgiat, kyert rííuid napon az KérÓ3tycn Cya3art 

eryek es ezt felniképpen el nem akaryok 3cnúednyi. Iften tarcia meg ty k: 

Tolne 13. die nowbris 1561. Antonius Nagj, 
Judex tolnens'. Ceteriq' Ciwes eiufdem Civitt. 

156 1. 
DECT.MHF.il 2 D . 

PAKSY JÁNOS KOMÁROM VMEGYEI FŐISPÁN, NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ, XLIV. 
RKomárombóI. 

Benne: késlelje, később: késleltesse. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike

reste Makláry Ferenc/, bites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sx. k. ns város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmu
tatása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam 
Febr. 18d. 1840. 

Czt'mzcle, kiviil. Nobili ac pruden": Víro Jurato Judici Ciuitlis Thernavien' doiiino et 
Amico nobis bonorarí' 

Nobilis ac Circumspectc domiíí Et amice nobis honoraií poft salute Et Nri 

Commeri'. Jewth wala cn hozza ez Jámbor WeresMyklos ew felségbe 3olgaja: 

Es Énnekem azt mongya hogh ew nekyk az attyawal oth 3ombathban egy 

pénzen wctth hazok wolna. Kyth Kegelmed eleth 3emel scrynth meg be3el-

ly ew felségbe 3olagaja. hogh hol wagyon az haz es mynth wagyon dolga. 

Azért kérem Kegelmedeth mynth Jo Wramath es barathomath' hogh Kegel

med meg Ertwen ew tele: az haz felel walo Igassagath es menyre Illety: 

Kegelmed tcthefsen Igazath neky felele: es Kegelmed az ew felseghe 3olgay-

ath: oth sokaygh ne kcslellye; merth Ith orankenth kell ew felfeghe 3olga-

lattyan lény, Kyerth Kgnek nagyob barathsagal akarok lény mynth Jo Vram-
(6*) 
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nak es barathomnak <le cctero do V valé optamus datf Comaromy: 2 dc-

cemb: 1561. Joannes Pacy 

Comes Comittus Et Sacre Cesare, Mttis Siippmus Capitaneus Comaromen. 

156 1. 
DECKMU. 28l). 

\ L V . KERMENDY ISTVÁN DEÁK, NAGYSÁGOS KRWSSYTH JÁNOS CSÁBRÁGI 
SZÁMTARTÓJA NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ. 

Csábrágbtíl, Hont vmegye bozóki járásában. 
Ez is embert fog tartani 20 forintig, ha kit Nagyszombatból valót elcsíphet, midőn keresete meg 

nem terítetnék. B' mód az, egész várost kötelezte , mert mindenik félhetett, hogy útjában őtet éri 
b a j , másért. Hangoztatása éző. ö r e g = n a g y . 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag keres
te ki Makláry Ferenc/, bites ügyvéd ésKaiser Jósef azon sz. k. ns város bites jegyzője. Más-
sát vette, Mészáros Imre primásí lyceunibeli, magyar nyelv 's literartira tanító útmuta
tása és segédkezése mellett, a' nagyszombati printási papnevelőkáz egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam 
Febr. lSd. 1840. 

Ke3enetem vvtan 3olgaIatomath Ayanlö .K . mynth Jo Wramnak towab-

ba Ennek elottlio walo Időkben hattam wala oakach Iftwannal Kyt Oswav 

IftWannakia hynak ot jombatba Egy $ablyeth, es egy Arán gy'ewrewth, cs 

ty/en nygh orcgb czewft gombot felsov ruhára waloth gomb bazawal egie-

tembe, kyt semmykeppen megb neveltetek rayta, jol lehet tewbbeJ is wol-

na adós de azt cl engedem ncky cbak ez megb Irt marbat Adnaya megb . A-

zvrth kérem . K . mynth Jo Wramatb kczcnscgcs Igassagnak okayrth, Adat-

naya megb . K . wele ez lcMel wywo kezébe kyt hy3em megbis mywel .K. 

bol penygh megb ne ada t tya .K . ezyrth en karó fsa nem akarok maradny, 

báné liW3 foryntygh embert tartok crrol .K . protestálok. Mert nekem senky 

nyomorwsaga nem kellyene cbak az en marhámat megb Adnaya, de azt3ok-

tak mondany waláky kewesbol nem Igaz sokból sem Igaz. Jo Malájt warok 
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.K . es Iften tarchya mcgh .K . mindé JawaAval . Daf ex Cliabragh 2S Dc-

ceinbris Anno 1561. Kermcndy Iftwan deák 
Az N: Krwfhyth János 3amtartoya csabragba. 

136 1. 
PALÁSTI MÁRTON ÉS ERASMUS STÖKELMS KEZESLEVELE, AZ ŐKET FOG' xi.Vi. 

SÁGUKBÓL KIVETTEK SZÁMÁRA. 
Aknrruj/í benne, akarnánk helyett. Írásmódja eltérő, s, zs, = sz, zs, azaz: járatlan. Han

goztatása í-xl'i. Palásti és Stükelms úgy látszik, kamarához tartozó tisztek voltak 's i'ikct az keresé. 
Eredetije a" pozsoni káptalannál. Kikereste Döbrentei Gábor titkári hivatalos felszó

lítására'a e' másolatot összeolvasta és belliről betűre így letét bizonyítja Gyurikovics György, 
Pozson városi tanácsnok, táblabíró, m. akad. levelező tag 1835. Octob. ISd. 

Mi palastj Marton ézs Erasmns Stökelms As mi Ti3telendü ezs {így) nemes 

Vrainknak, ki mj ircttünk keseses (így) lettének, Felpcczj fereneznek, Olle an-

drasnak, Papj' fereneznek, I'aska Jánosnak, Madacz Jánosnak, Bibi Lucacz-

nak, Borii Borlobasnak, ézs as(/g-y)Tebbj nemes Vrainknak, kik mj érettünk fe

leltének. Hlyen vvallaft tcíunk hog mj mind feinket, Jóságunkat ézs minden-

ncket, kik Birtíínkban wolna, ézs kik as ideben kiben ö Kegclmck mi iret-

tünk as Kesefseget Tarttya as as ezstcndeigh kefiben Jöwcndö wolnanakis, 

mindeneket ketünk annak felette ha latnak ü Kegelmek, bog mj ebbe wil-

longaft ballaftast, ézs tetowazazft tennünk, awag magunkott nem akarnok 

igasitanj, szabadok legének minket minden idóben esztendő elettis, jemilyem 

zserint mindenütt, 3emcl walogatas nélkül, meg fognj, ezs meg Tartostaltnj 

as fogságban, kiből ó Kegelmek minket ki ret tenek esmegh be hosnj, és 

czsküfsünk az szent Háromságra, hog mindenkoron Jelen Icfünk walamikor 

ö felsége, awagh ö felsége Camorafi kiwaniyak, ézs mj ö Kcgclmekct szem

mibe ne hágunk, hanem ha magunkatt ne igasihatnók , Ismrgh az fogság

ban, kiből ö Kegelmek által, Isten iítan mcgh szabadultunk eftendö Be tel-

Wiil be megünk, ezs ö Kegelmcket as kcscfsegtül mcgh szabadittywk, Iften 

menket szent Háromság úg szegillycn, hog mindenekben ezegbenn igásak le-
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síink, e3s pontról pontra mindeneket megh alywk.—1561. My Papy ferencz, 

es Markhazy ferencz Hlyen keteftt The3wnk, az my nemes wraynknak, fel-

pechy ferencznek, Olle andrasnak, Palasthy Myhalnak, Palafthy Tamafnak, 

Paska Jánosnak, Byby Lwkachnak , Madách Jánosnak, Borfy Borabasnak, 

es az tcwbynck , kyk Palafthy Marthontt, cs crafmus Stökcltt az ew kezef-

segekre ky wetek, hogy ha my ez e3tendew mwlwan, myntt az cw felsége 

parancholyatya tartya, halalthwl megh wahva, ele nem állathatnánk, Tha-

hatt, az felwl megh mondott Nemes Wra}rk, m}rnden Marhanklioz, es 3eme-

hvnkhez hozza nwlhafsanak. 

1 5 6 2. 
SARLÓS RODOC ASSZONY ( v i S I T A T I o ) UTÁN VALÓ HKTFÜN. 

XLVH. KÁLLAY FERENCZ DULSAGOT TESZ HATALMASUL, ANTAL JÁNOS JOBBÁGY 
HÁZÁN. 

Eredetije Kállayak levéltárában illy szám alatt: 3G6. Fasc. 4. Reg. unici Seculi 1500. 
Találta ottan, Pesten, 1837b. Fiuk Eduárd kir. ügyviselővel együtt keresve, Döbrentei 
Gábor. Mássát vette Fiuk János. Fiuk Eduárd által pedig összehasonlítottan kaptam 1837. 
Május 23d. 

1 . 5 . 6 . 2 . Ez e3tendpben, kallay ferencz vifitacio vtan vvala hetffewn 

cwnnen maga golgaywal cs Jobbagywal egyetemben fegywerps kezel az en 

Jobbagyomra antal Janofra panyolan ment, es mcgh nem foghattak hanem 

hazán nagy dwlfagoth tpttenek Annak wtanna wgyan ezen antal János Job

bagyom kertyt hatalmafwl el ffogta es almayatys cl hordotta ez C3tendpben, 

Az en Jobbagyom az ew karát nem akarta wolna ptwcn forynterth. 

1 5 6 2 . 
NOVEMBER 1 8 D . 

XLVIII. UDVARDY GYÖRGY, NÉHAI NÁDASDY TAMÁS NÁDOR' SZOLGÁJA, NAGY
SZOMBAT BÍRÁJÁHOZ 'S ESKÜTT VÁROSFELEIHEZ. 

Bécsből. 
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Város*egyik = polgár ; öreg, nagy helyett; akarná és aknrnája , személyem szerint = sze
mélyesen; meg akarok szolgálnom, majd: szolgálni. 0 helyet ú. 

Eredetije Nagyszombat levéltn'rában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kiké. 
resté Makláry Ferenc/-, hites ügyvéd, es Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. 
Mássn't vette, Me'száros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 's Iiteratura tanító útmuta
tása es sege'dkeze'se mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 1839b. 
Összeolvasta 'a eredetie'vel megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. 18d. 1840. 

Czímzete, kiviil. Prudenfibus et Circuinfpectis doiiiis Judiey ct Juratis Ciuibus Ciuittis 
Thyrnauien ctc. Doinis meis honorah, atíj obseruah. 

Prudentes ct Circumfpecti domini honoran Salutem ct Servitior'mcor'com-

meií. Ertem hogy az S3egeyn Ladamer Balynt AVramath ky Kegelmetek kcó-

3Ótli Waras eggyk volt es énnekem \Vcr3crynth való Atty'amf5ra az Vr isten 

mynd feleségestül ez napokban ky vöttc ez vylagbol kyre my is mv'nd fcycn-

kynth menendók wagywnk kynek ertem hogy kegelmetek mvrnden marha-

yath elpeczetelte es foglalta volna mywel hogy keg: t e k adofsynak megh fy-

zetne belólc Mely Ladamer Balj;nth Vramnak cn ennek eldtte egynehayn y&ó-

wel, e3tcndókkel, mynth attyamfyanak nagj'ob bátorságnak okaj'erth, My

wel hogy az gono3 pogayn mia hazunknál nem mertók tartany fel tünkben, 

attam vala egy scatulaban keth Aranyas kwpath egy tíregeth es egy kyczynth 

az en 3okoth peczetemmel le peczetelteteteth Mely Scatulanak peczetyth er

tem hogy kegielmetek 3egennek halála vtan felmcczet volna, es az en k w -

paymath az ótőb marhayuval egyetemben el pcczetelte es foglalta volna, cs 

az ó adofsinak harmyncz nap mulwan 3ent Marton naptol fogwa megh akar

na fyzetny cs az en kwpa_vmat is koz)'kben fyzetny kith kegelmetek yol 

megh gondolhath es ertheth hogy annak nemkely lenny, Mcrth énnekem 

nem o3talios attyamfya volt 3egeyn Ladamer Balynth; Azért kérem keg:k e t h 

mynth yo Vraymath bogi keg: l e k az keth Aranyas Kwpath kyk egy Scatula

ban voltának senkynek cgj'ebnck se adósságban scmmyben ne agya az en 

Attyamfyanal Raacz Albertnál az vagy Raacz Myhalnal Wdvvardon lakozok-

file:///Vcr3crynth
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nal es ha keg: , e k egyébnek valakynek vagy adofsagban vagy valainybcn el 

akarna'va adny or3agh tórwenye 3erynth tyltom Kegelmcteknel azt az ketli 

kwpath, Merth en Marhám az keth kwpa nem volt soha semmy keóze La-

damer Balyntnak hozza. Mely dologertk en kegmetoket hamar való ydóben 

azVr iftennek kegelmesscgeból megh keresem 3emelyem $erynth Vgyan mosth 

megh kerestem volna de en 3olgalo ember vagiok es az en kegmes A33onvom 

dolgay myath nemlehetet. Mely dologból en kegtól yo vala3t varok kyth en 

kegelmeteknek nagioba megh akarok 3olgalnom, Az Yristen tarcza megh 

K egeimet eket nagy sok c3lendevgh yo Egcssegben, Dátum Yiennae 18 9 bris 

1562. YVdwardy Georgy 
Az Nagfagos nehay Nadasdy Thamas Nadrispan 3olgava. 

1 5 6 5. 
JA.MAIUL'S l 5 l ) . 

\ I . I \ . HATHALMY PÉTER MARHÁI* JEGYZÉKE, PÁLFFY GERGELY DEÁK SZÉK-
NOTARIUSA 'sin. ELŐTT. 

Akkori némberi öltözethez vnlók, 0 l)cnne: öv helyett. Mellékszó, a' ne'v után. 
Eredetije a' pozBaai káptalannál. Kikereste Döbrentei Gábor titkári hivatalos felszó

lítására 's vetetett másolatát összeolvasta Gyiirikovics György, levél. tag. 1833. Octob. 18. 

Anno 15G.3. Az hathahny peter morhainak megh 3atalafsa {tgy) mely lady a w ne-

k.y 3yly János hazánál volth. Kolos János wram elot, aerheny Myhal, be-

kafsy Imre, Gazdagh gergcl, Baroch Pal, Deresky Imre, Wsaly Balas, es 

Palftj gergel deák, az 3ek Nótáriusa cloth mely adatot hathalmy gorgv keze-

be 15 die January. Egy párta w aranyasoth efusthos kcfsyvvel Egy to-

rot pohár Aranyazoth. Egy. cswsth pohár. Hetli cswsth kalan. Ismegh 

egy cl'wsth kalan. Egy oablara walo esefth boglár farkwasawal es egyb 

3ersamavval cgj'ethembc. Ilath kothes eswst Capoch aranyasoth 333011 yem-

bernek walo. Egy Arán guru kvben Safyr wagyon Ismegh három arán 
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guru kewckek (így) wannak benne. Ismeph egy fel giírú. Hu3 aranyozoth 

lapos gob (t'gy) öreg. Apró aranyosoth efust gob thysenoth Három kychyn 

efwst karika Tyzenket efwth gob lapos. Keth mothrighArayan fonal. Egy 

barson párta. Egy képes gongos fedél mind kóthefsthul Egy Elokotho fe-

kethe hymel. Egy Aranyosoth gorch Imegh wal. Egy darab gorlch. Egy 

pegyweth jucgh. Ke3 pez §). 84. Annak felothe ez felül megh mondoth 3e-

inelek eloth athanak Hathhalmy gorgh wram kezehes -f. 95. 8). 6. Mely-f. 

95. 8). 6. azonnal hathalmy gorgy wram adoth ho33uthoty Imre kezehes. 

Georgius Hathalmy mp. 

13 65. 
MÁJUS l l D . 

CSEMER1 ZAY FEHEXCZ, NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ MÁTYÁSHOZ ÉS 
JÁNOSHOZ. 

Kassáról. 
Emlékezheti'/.- ti kegyelmetek, nem: emlékezhetne/:. Szorgalmaztott, bevitel = introductio, 

meglelték e' dologról, megigazodjék. Hangoztatása í-ző, Szcint'l, kirekesztí's, fclsi'g. Káról nem : 
Kárólv. Biztosság = comniissariatus. En'issen = nagyon , keményen. Igazy = : igaz-e ? Ky^eryteni, 
látszik a' ke , ki, gyök megtartása. Később lett kéj ; különböző hát kéj és kény. Ez levél hozván, 
később: e' levelet. Télies, a' lel gyök szerint. 

Eredetije gr. Sztáray levéltarban. Ki jegyzet te Döbrente i Gábor 1836. 's elintézéséből 
mássát vedé Kr ieger Ja'nos. lhzonyitja e' ma'solat hűségét Szidor Antal pracmonstrat i szer-
zetbeli prof. és Er t ly János hites ügyvéd 's gr. Sz tárayak levél tárnoka. 1836. Ju l . 20d. 

Czrmzete, kivid. Egregys, doniis Matthic et Joanny Pongracz de Nagymihal etc. doiiiis 
ct Amicis Nobis obfüand. 

Egregy doííii et Amici Nobis obfuarí Poft Salutem et noftri Commenda-

tiöm Emlekezhctyk Ty kcgiclmetek mykoron Ez clmulth Vj'z kerefzth nap-

ya Thayan Czya3ar ew ffelfege az my kegielmcs Vronk akarattyabol, Nagy 

Myhalyban Nyniyncmco Jeles dolgoknak meglatafara, eg feleól Dobó domon

kos wram keozeott inas feleol Unghwar Megieybcly nemes Vraym keözeot es 

Balaíí'a Menyhárt (h Vram Az bereg Varmegey nemes Vra3r'mval való dolgok 

feleol, mentheonk wala, vg mynth Ew ffelfege CommyffariuíTy Akoron En-
VEGTES R. M. IHATOK. (7) 
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rynt meg leoleonk kcgiclmctek keozeoth lewelet Agyonk, a ky kywanya 

kegtek keozeol, Nagyol) b5'zonfagara, es Jeöwcndco maga menthjgyre. Annak 

okayrtth InthÁ^eok my ty keg: es Ew felfcge batalmawal hagyokys, hog Ez 

lewel liozwan, my nckwnk ty keg: meg lrya, es byzonyofla tygyen, bog: 

h a T y k e g : akary az ewfíclfcgc, karol hcrcliegb Parancholaltja 3er5'nth, es 

az Nagy Mihály ncmzetfygnek oblatio3ra serint Ez dolognak nekje allan3'a , 

bog my clwttwnk meg lataflyk Es bizony tartyk, ha az ty keg: pana33a igaz: 

az Avarunk ky rekeztyf feleol awagh nem. Ezt my ty kegielmetekteol Meg 

Erlhwyn Napot hagyvnk: hog mynd az keet ffel my eleonkbc Jeoyeon, tél

ies byzonfagywal Teorwynth Ty3eonk, es az teorwyn ky mutatatta 3erynt el 

Jcovönk Es Execuciotth Te3eonk kegielmetek kcozeotth. Thowaba Emlekez-

hctyk keg: mj'ncmeo Teorwynth deliberaltonk vala az dezma feleol kegtek 

keozeoth, cs: Teob Nagy Myhaly vraym kcozeott: Azyrth En kyrem kegket 

Es Tanathyul Adom, bog az delibcratio 3erint mcgigazogVk es meg Agya 

keg: nekyek mynd Az bwzath mynd az borát, incrth ha valamy kartth val 

kegielmetek Senkyrc ne veflen benne keg) : Rcliqü cft equ d vras fr vale-

re Cupimus datf Caffbuie 11 May Anno doíiiy 1563. 

Francifcus Zay de Chemer m .p. 

15 64. 
OCtLI VASÁRNAP UTÁN KEDDEN. 

KASSAI JÁNOS KERESETE, MAGDALÉNA GAZD' ASSZONYÁN KI MEGLOPTA 
VOLNA. 

Ezen időbeli, öltözetek 's ékszerek. 

Eredetije Kassa levéltárában 2490 szám alatt. Lemásolta ottan Döbrentei Gábor 1835' 
Novemberben. 

hh-i'if áll, a' kassai akkori jegyző által irva: Propofita AmiÍ5orü clenodiot' Din Joan-
nis Kal^aj aduerfus iiuandam miiem Magdalenam cjiiondam fua famulam quam furti accu-

(O 
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O a . 

79 O 

fat. feria tertia poft OculL 1564 Ipa negat furtü, parata fubire legitimain poenam l'\ tefii-
monys remiffor fintor gbabitur. 

Eyd gyendyel thewzewth aranyas fedél az 3eele flogos valoris — f 15 

Eyd gyendgyel theozeuth gallér valoris — -f 15 Eyd elew kewthew az 

feye gyendyel thewzewth az alyan kceth 3el partha wagyon valoris — -f 6 

Eyd keez elew gyendgyes valoris — " f i Három arayn gy wrew az egy ék

be keeth gyemanth kew vagyon az mafykba eyd thwrkes az harmadigba 

eyd kew valoris — -f 10 keeth wylla az egyknek krifthal az nyele az 

mafiknak swl difnonak az serthtye ezwfthews valoris — - f i Eyd nyak-

bawethew gyendgyel esz klarifal fwzewth az wegen eyd almadyn kew wa

gyon valoris — -f 5 Eyd kwfí ke3kenew az keeth Avegen ezwft arayn 

fonallal kewthes vagyon esz egyéb apró hifinek az nynemnck jngeere való es 

fllogok valoris — f̂ 4. 

13 64. 
I. SZENT MÁRK NAPON. II. SZ. IIÁIIOMSAG KLOTT VALÓ CSÖTÖrtTÖKÖN. 

LU. NÉGY, CSÖDÖRKERESKEDÓ KEZESIRÁSA, SZENTJÁNOSI LAJOSTÓL KÖL
CSÖNVETT PÉNZRŐL. 

Regi szólás: Valljuk magunkat venni, kezes irás. É-zés Lenne: vytefle, elefer — vitézlő 
előszer. Kz , kefez = és , kezes. Ason = azon. 

Eredetije Káltayék levéltárában Nro 30S. Fasc. 4. Reg. unici Seculi 1500. Kikereste, 
Döbrentei Gábor kérésére, Fluck Eduárd 1837. Májusb. Mássát vette Fluck János. Össze

ül a hasonlította D. G. 
= s 

s9> *? 2. * I. En Czerniczky elyas ez kalmár lorvncs ez komorochy János varanayak es 

<n Jeftroby pal Jeftrobrol vallük magünkotb venny vytefle Nemes vramtiil 3cnth 
S' S H 
=?>~i- Janozy layoftül, elefer tallerth 175 Az vtan efmeg Aranvath 150 kcrefke-

^°Í , Í des feyebc Cjederekrc, kyth My fogadunk Meg Adny vgan Afon fele pífnfel 
= El 2 
o » 3 Az Mvncmüth ó ke: My kefünkhes Adoth ez Jüiie pynkcfd Napra fonókon, 

Ennek byfonfagara Atük Az My kefez Irafunkoth ez peczetes Icuclmikcth 
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Nyagyob byíonsagayrth ez leuel kelth falobyna layos vram hazába 3enth 

Mark napon Anno 15 6 4 II. En komoroczy János ez kalmár loryncz vctük 

lyayos vramtül Senth haromfag Nap eleth való Czeterheken Masfel 3as tallér 

. . 3enth János Napy való louakray ez 3enth Janosf . . . . My fogadunk Meg 

fyzethny vgen Azon fele pynzel. (P. H.) (P. H.) (P. H.) (P. H.) 

1 5 6 4. 
SEPTEMBER 13D. 

ZAYFERENCZ, KASSÁHOZ, KIS LŐRIXCZNEK FARKAS MÁRTONNAL VOLT Lili. 
TÖRVÉNYE DOLGÁBAN. 

Táborábó l . 
Szűkölködik levelek nélkül, szűkös levelekkel. 31a; hibáznak levelei, pedig, levél nem tud 

hibázni, hanem írója, Kérőm = ke'rcm. 
Eredetije Kassa levéltárában, a' levelezetek között 2524d. szám alatt. Lemásolta ottan 

Döbrentei Gábor 1835b. Novemberben. 
Czímzele, kivid. Prudentibus et Circumfyectis Judici et Járat, totiq. Senatui Ciuitt. 

CaíTouien. diiis et Amicis Nob. honorand" 

Prudentcs Et Circumfpecti doiiíi et Amici Nobis honoraíí ^pmiíTa salute et 

Amicitia Nía Commendacione kerth Engemet kif 2ewryncz hogy En Ew ne-

ky Az Ew IgaíTagaba segethfleegh lennek Az thewrweny dolgába a mely 

Thewrwenye Ew neky farkas Marthonnal wona kynek Byzonyífagera Ew 

3ewkewlk\vdenck walamy lewelek nelkewl Mely lewelek Énnálam wona 

oth kaffan Az A3thel (?'#•?/) fyaba kynek kewltha Ennalom wagyon, Myerth kc-

dygh, hogy Mafth En oda nem mehetek Es Egyébnek nem Illyk Az En le-

wcleym kewzewth kerefkedny Ew kedygh Igenis jewkewsAz EwMaga dol

ga Byzonytafara Az lewelekuel. Annakokaerth kerewm Thy k : megh gon-

dohvan Azthes hogy En Mafth haza nem Mehethek Azthes hogy Ew Ez le-

Avel Mya megh ne fogyatkozzék Es Idew napnak elewttc Az Ew Igaffagaba 

Megh Ne 3ory'tliak. Tliy k. kerewm hogy az kys Lewryntz dolgath es Thewr-
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wenyeth halasba el thy ke : az En oda mentemre, hogy Akkor Ewes az Ew 

Byzonyflagaual AlhaíTon elene. Iften Thartha megh Thy ke: minden Jóba. 

Ex Caftris Apud 3ahrc pofith 13 die Septembr' Anno doííii 1564. 

Franci fej Zaij de Chemcr. 

13 64. 
OCTÓEEn 4DIKÉN. 

LlV. NAGY TAMÁS, A' NAGYMIHÁLYI NEMZETSÉGHEZ ÉS BÁXFFY MAGDOLNA 
HOZ NAGYMIHÁLYI PONGRÁCZ BENEDEK ÖZVEGYÉHEZ. 

Ribniczéről Ung vmegyc szobránczi járásában. 
Nagy Tamás meg vala bízva, hogy a' nagymihályi vár kijavítására felügyeljen. Sürgeti az azt 

hírt nemzetséget. Miére = mivére, v nélkül a' mi vagy mű. Myélhessen = nuVelhessen, kcs.'ilü : 
dolgozhassék. Tanúság = tudomány , megbízottság. 

Eredetije gr. Sztáray levéltárban. Kijegyzette 's lemásoltatla Krieger Jánossal 183Gb. 
Döbrentei Gábor. Összeolvasta Szidor Antal pracmonstr. prof. és Ertly János bites ügyvéd 
Július 20d. 

Cztmzete, kivid. Egregys dominis Mathiae ac Joannj Pongrác, ctc. 

Egrcgy dominy mi obfervvaíí poft Saluté ac feruiey mey commeíí. Capitan 

Uram ő nag-faga engem azért bociatot ide, hogy az kelnetek io3agabol az 

Nagy Myhaly War miére né akarnak menny, hogy en ükét rea erültefem. 

azért kémetek: holnapy napon az kegyinetek iobagyt rea eröltefle minden 

iobbagy három barom 3al palánknak ualo fat vigen fel, és vgian azon minden 

jeker inellöt egy egy ember maragion ot afoual, kapaual, tekenőucl cs fey-

3euel ky mingiaraít rnyelhefFcn, annak fölötte minden fjeker ket ket 3ekér 

Ve33öt hozzon, kémetek vgian rea eröltefle őket mert ha kémetek rea nem 

eröltety, énnekem uagion tanufagom kapitan Vramtul belőle mit kellien my-

elnem, en reám ne veffen kémetek. Valere D vras opto Dátum e^ ribnice 

4 die Octobris anno dni 1564. Nagij Tamás-
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156 5. 
SZENT ANNA ASSZONY NAP UTÁN SZOMBATON. 

PEKNESZY ANDRÁS 1TÉLŐMESTER NYUGTATÓJA 107 FORINTRÓL. , iV. 
Lovon, hihetően a' Szála vmegyeiben. 

I.övó van I5orsod, Sopron, Szabolcs miegyében is. Os/.topán , Somogyban. A' praedicatum, hátul. 
Eredetije gr. Zichy levéltárban Palotán. Mássát vette ottan Döbrentoi Gábor 1836. 

Aug. I3dikán. 

En Pcrneszy Andreas o3thopany walom az en lewelemnck althala, hogh 

az mcl gazheth forynthoth Pcrne3y pal wra ewchem penzeth az wythezlw 

Brebcr Chrifthof keze althal az wythezlw nemes Pcrnejy farkas wramnak 

Babochay kapithannak 3ygetbwl Babochara ky kewldwth azth a 3az heth fo

rynthoth , Pcrnc3y farkas wra az cw kgme 3oIgaya althal Dj'nnysfalway Gcr-

gel althal, En nekem megh kewldethe es Dyenesfalway Gergel epén megh 

hoztha mel dolognak bj'zonfagath attham az en lewelemcth Lewwen ocnth 

Anna a3on nap wthan walo oombathö Anno 1565. 
Mgr Andreas Pert>c3y 
„pthontaf Manu jp. 

15 65. 
CSORBA SÓFÍA ISIPI JÁNOSNÉ MENEDÉKE. LVr. 

Eredetije a' pozsoni káptalannál. Kikereste Dölirentei Gábor titkári hivatalos felszólí
tására 's vétetett másolatát összeolvasta és betűről betűre így létét bizonyítja Gyurikovics 
György, posoni városi tanácsár 's akad. levelező tag 1835. Octob. 18d. 

Pencíscol, ezustmiweol, araniul, keol = pénzül, mivül, aramul, kőül. Valós = vallás, fassio. 

En Chorba Sofia, Az Néhai Jaiczaj Miklósnak megh hagioth felesege, Más

ian kedigh Isipi Janosne, vallom the keg: elcoth, hogi az en megh holt vram 

az mincmeo Ingó Marhat penczeol czuftmiweol, Araniul keol, es egieb fele 

akar minewel newezeth marhául, kith mi az mi megh holt leaniunkal Jai

czaj annaual attwnk volth, az Viíczlco Palaticz gieorginek Arról Iliién 

valaft tejek. Hogi ezbe arbiterek Iewcn, az Nemes SemeliekRethei Nagi Tha-

mas, es Pofomba lakozó ocrdali [igy) bálit deák, es ocrdaheli Iftwan deák, vgian 
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posomba lakozó, engemet az vitezleo Falatitz Georgi mindenekreol megh 

elegeitcth, ugian ezen felliol megh newezeth 3emeliek eleoth, kireol ez fe-

liol megh newezeth Falaticz giorginek adom ezen lewelemet illien menedé

kéül , hogi ezen felieol megh newezeth megh holth leaniomnal adoth marha-

erth, se ez fellieol megh newezeth Palaticz gieorgioth, se az eo felesegeth es 

semmi maradekiath se en, se az en maradjm (így) se attiamfiaj semmi kepén ne 

kerefleíTek. - 1565. 
Marad, névszóul, inarade£ helyett eléjű a' Jászó melletti debródi vagy debregyi falu jegT»ő-

künyvében 1676ból és I707ből így: maradaitt, maradaim. L.R.m. nyelverni. Isű k'úlet LXId. lap. 

15 66. 
SZENT GERGELY PÁPA NAPJÁN. 

LVlI. iSZIKSZAY MIKLÓS, 20 FORINTOT YESZ KÖLTSÖN SZENTJÁNOSI LAJOSTÓL 
Pozsonban. 

Szentjánosi Lajos alább l5C8beli iraton úgy jő ele', mint Munkács vára praefectusa e's udvarbirája. 
Régi txú/ús benne. Heá feleltem = bizonyossá tettem, magamat lekötöttem. 
Eredeti je Kál layék levéltárában Nr. 375. Fasc. 4. Reg. unici Sec. 1500. Dübrentei Gá

bor kérésére k ikeres te Fluck Eduárd , 1837. Májusban. Lemásolta Fluck János. 

En 3'vkfai Miklós Deák ad5 eztakarkynek tűttara(tgy) hogy En az mely kcil-

cyeget ez maftany vtonkba el keiltettónk, kyt En az En kegyelmes vram 

dolgáért ith Pofonba ez Nemes ísemeltűl 3ent Janofi Laioftűl fel nittem illye-

ten bizodalom alat hogy az en kegyelmes vra onckye meg fizety ky te3en 

my'ndeneftűl florenus ff, es kyt egy út magunkra louainkra el keiltettónk " 

ha pedyg vra cv nagyehsaga meg nem adna, rea feleltem hogy en ónckye ez 

meg mondót huf3 forintot meg fizetem, melynek Bizonfagara atta ez cn le

welemet Pofonban 3ent gergely Papa napra Anno 15,0 6. (P. II.) 

1 5 6 6. 
JÚLIUS 12r>. 

L V n i . ILLYÉSHÁZY ISTVÁN POSON VÁRMEGYE KAPITÁNYA, SZ. K. POSON NS 
VÁROSA BÍRÁJÁHOZ ÉS ESKÜTT POLGÁRIHOZ. 

Diüszegról Poson vmegyc szeredi járásában. 
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Eredetije sz. k. Poson ns városa levéltárában 23il. szám alatt a' XXVIId. fiókban. 
Kiadta onnan Gyurikovics György a' Tud. Gyűjtemény I832beli Xlld. kötete 39d. lapján, 
de mivel ott hibák csúsztak be , kőzlötte velem U általa vett hiteles másolatát ugyan ő. 
Gyurikovics tudtára, miként Juüus I2d, 1S37. irt barátságos levelében megjegyzé, ezen le
vél a' legrégibb magyar irat Poson városánál. 

Cxtmzete, kiviil. Prudentibus et Circumspectis Dominis Judici ac Juratis Civibus Civi-
tatis Posonien etc. Dríis Amicis ac Vicinis nostris obseniandissimis (L. S.) 

Priidcntcs ac Circumspccti viri, Domini Nobiles el Amici Vicinique nostri 

observandissimi, salutein et servitii mei commendationem. Az mustrán utlián 

az tlii Ketek Jószágáról való Lovag és Gyalogh nem jive hozam az AVármegye 

wégzése 3crint, hanem moft sem tudom, hol wagyon ; az theöbb AVárme-

gyék mind Nytrára gywltcnck ymáron, és csyak ez Poson AVármegyét wár-

yák, azonnal ely indulnak onnan , az mint és hova az Feyedelcm az Feö Ka-

pitánnak parantsollya, kit Kétek ez parantsolatokból megérthet. Én ma 

jwtthem Nytráról, és az Ország Hadnagya Dersfy Istwán Wram Eö Nagysága 

parantsiolt, hogy ezt ti Kéteknek thwtára adgyam, es Eó Felsége Képében 

parantsol, hogy Kétek ezennel ide Diojegre botsassa mint Lowagyát 's mind 

Gyalogját, az AVármegye akarattya is ez. lm itt wagyon mind az Wárme-

gyc' népe, Keden, Isten akarattyábol be megyek Nytrára az Táborba, onnan 

továbbis megyünk mindjárást. Azért ha Kétek Kárt nem akar wallani, az 

Jószágról waló népet mindjárást ide botsassa Ketek ü r e g r e , és innend 

egywt megyek Keden az Táborba welek. Isten tartsa meg Keteket. Keölt 

Dyoscgen 12. Julii 15G6. Stephanus Illyesházy m.p. 
Capitanetis Comitatus Posonien. 

156 7. 
FKRRl'ARIUS 18D. 

RIMASZOMBAT VÁROSA BÍRÁI 'S ESKÜTT VÁROSFELEI, TANÁCSAIUL 
NAGYSZOMBAT FŐBIRÁJÁHOZ S ESKÜTT POLGÁRIHOZ. 

Rimaszombatban, Gümör vmegyében. 
Be dyictettyw/c szóban gy helyett d. Bizont = bizonvosat., Hozzá = róla , felőle. Rawas =a rovás. 

VI:GVI;.S R. M. IRATOK. (8) 
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Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszóli't;ís:t'ra folytatólagkikereste 
Makláry Ferenc/., hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. Mássá t 
vet te , Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmutatása és 
segédkezése mellett, a' priinási nagyszombati papnevelőház egyik növendéke IS39b. Osz-
szeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. 18d. 1840. 

Cz/'mzr/p, kivid. Egregys Diíis Judici Pritnario, ac Juratis Ciuibns Senatoribusq Ci-
uitTts TyrnauieFi ect. Dnis nobis sumo honore obseruan"1'" 

Egrcgy Dili Dni nobis sumo honore observaií"1' premifsa saltite et seruitio-

rii ppetuor'm commeií. Megh ertettywk bizonyai, hogy kegtck az Segheny 

Nyrew Bálintot fogságban tartya. Azért My az Nyrew Balint kcwnvcrge-

scth Megh ertven az Eghezs varast Mind az tanatzval egyetemben, be dy vv-

tettywk vala. Es hyt f3erint Minden embert rea kerdettywk hogy ha valaki 

valami gonojat latot volna es tudna hozzaya tehát megh mondana. De senki 

semmi bizont nem mondhatót hozza. Azért Mj; kegI,ek az My hitcwnk sze-

rent bizonyai irhaty wk Mint tistelendew urainknak hogy My femmi gonojat 

hozza nem láttunk, jo lehet fok fzot hallottonk hozza de bizonyos dolgot 

senki hozza nem mondhat ket szemevei latot volna valamy ember. Továbbá 

ezt is irhaty wk ty kegnek hogy az fok szo uthan , az Balogh wary tistarto 

Tercwk András ew kegme es Megh fogtha vala az cl Múlt Idcwben Nyrew 

Bálintot sok Idcygh tartatta vasban De hogy senki bizonyos dolgot nilvan 

valót hozza nem mondhatót esmcgh bekével cl bocyatta. Itt My köztcwnk az 

ew rendi szerint Mind sommat rawasth es Minden fizetést Igazan megh fize-

tet My semmi gombát hozza nem lattonk. Azért kerewk kegke* mint Tiste

lendew urainkoth, hogy keg'ck tervcntclen oknelkcwl ne tartja az fogságban 

keg tck bocvafsa el bekével. Kit kcgnck Erewkke megh oulgaljuk. Isten tartva 

megh kegket Mind feyenket .Minden Javayban. Ex oppido Ryma3Öbath IS 

February Anno Dili 1567. 
Judiccs Juratiq Cines et Senatores oppidi Rimasöbatli. 

Tovabbairna ( i rn) 'a ,= írni) ty kegu,vl Minden yo es kegyelmes valast varonk. 
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1 5 6 7. 
I.AETARE VASARN..P UTÁN PÉNTEKEN. , 

KÁLLAY FERENCZ MEGEGYEZÉSE KÁLLAY PÁLLAL. i.x. 
Semjénben, azaz hilictdcn Kállü-Semjénben, Szabolcsban. 

I-n'í hangoztatása: egyenetlcnsig, öriiksi'g, szemíly , Pintek. Régi szólás: nicgegj'enesettünk. 
Eredetije Kállayék levéltárában. Nro 380. Fasc. 4. Rfg. tutid Sec. Döbrentei Gábor 

kérésére kikereste Flack Eduárd 1837. Májusb. Lemásolta Fluck János Pesten. 

En kallay ferencz Adom Emlékezetre myndeneknek hogy az cn Attyam-

íiawal kallay Pállal az myncmw egyenetlenfigwnk volt Jámborok által meg 

ogycnefettVvk Ily ok alat hogy en attam az en battvamnak, kerbe moc>'ar 

lukacz, neVv Jobagyamat im'nd hazával cs őrükíygevcl, az cn battyamvs az 

kertet az kyn egj'eneilenfigvvnk volt nekem meg engette, Il)'en jemylyck 

elöt banczy benedek, koma boldifar es Iklodj: gyógy elöt kynek byzonfa-

gara attam az en leu elemet peevetem alat, költ femyenbe Ictare vofarnap 

vtan való pyntekcn, Anno 1567. (P. H.) 

ÜÖVETJEI,E]tfTES. 
1 5 6 7. 

JÜNIÜ8 10l)lKÉX. 

PAIZSGYÁRTÓ MÁTYÁS ÉS NAGY MÁRTON, NAGYSZOMBAT ORSZÁGGYÜLÉ- LXI. 
Sí KÖVETEI TUDÓSÍTJÁK VÁROSUKAT. 

Posonbdl. 
Hozza fel és hozzon kegyelmetek, nem: hozzák és hozzanak, kegyelmetek. Jó példa, sok k 

hetünk fogyasztására. Feje füsti felmegyen az embernek. A'többit lásd alább, a* <i2. C3d. lapon. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában, Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike

reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási Iyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmu
tatása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1830b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr 
18d. 1840. 

Czi'mzcte, kivid, Prudentibus ac Circumfpclis Judici ac Juratis civibus Civitis tirnaui-
eös doiüis ac Patron!8 nis obferwand". 

Kc'3cnetp»k vtan magonk ayanlasat mint bizodalmas vrainknak, Ez mos

tani Irasonk ez Kegelmetekbez oolnak mindé ketfek nekpl it Ie3pn w fyl-
(8*) 
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I'eghe Pofomba kegelmetek Iwip fpl es az Fwkarok dolgáról walo leveleket 

hozza fpl kegelmetek es fuplicalni kel w Felseghenek hog ez diéta alat lat-

taffa megh Vv Fylfeghe az Bírákkal, es az Fwkarok tÍ3tartoia edclhaufer it 

vagiö toaba az ifpital inefterek kpzwl égik Jpiyn fyl mert kegelmetek akar 

wfylfcghenel akar vdvaron fuplicalni akar az orsag kpzpt legipn ha nyolcvan 

volna kegelmetek it fpnnis Elegh dolga volna it fpn, toaba kegelmetek lem-

mit Ne keífek mert az orjagh az mi kewefen vannak feye fofti fpl megipn w 

Embernek az minemw nag romlafrol 'pujtitafrol kyaltnak azt lii33»k hog 

c}rak az feyedelpin El Igipn nem Jókat tractalnak cyak eg hétig ys elo3olnak, 

Azért nem Illik k • kefni othon femmit toaba Ez clpth Irtonk az tárnok me

ster 3eky el haladót . k . megh mongia az caixfanfokák nem 3ukfcgh Ide kul-

teny toaba rejim vramnak az 3abot kwlgie fpl kegelmetek or^ag Criftoff it 

lejpn Cyptprtpkpn toaba kis petcrtpl vpttwk Jo bort kegelmetek. toaba ke

gelmetek hozzö vele tálat kalant tányért abrojt kezkenpt a3talra jpnyegpt 

mert it femmy nince es elestis hozzon kegelmetek eg kocin mert it 3ertelen 

dragafag vagiö, toaba fuplicacio Irnya valakit hozzon kegelmetek, ifté" tar-

ciamcgli k . adatot Pofomban Juny 10 anno 1567. 

Paifgiarto Matyas Nag Martö dcak k . a ttjai! ay. 

156 7. 
PÜNKÖSD UTÁXI CSÜTÖRTÖKÖN. 

LXll. SHOWATH JÁNOS DEÁK, GYŐR VÁRA PÜSPÖKI TISZTTARTÓJA, NAGYSZOM
BAT RIRÁJÁNAK. 

Győrött. 
A' királyné (Is3 Miksa feleségedé ?) egy győri leányt, tehát magyart, l'rsula asszonyét, tárta 

magánál. Tanolo, tanuló == tanú. A'tolnaiak fennebbi 150Ibcli iratában is tanoltatni, áll. Hagyo
mány, = legatum. Bizony = bizonyság. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferenc/, hites agyvéd es Kaiser Jósef azon sz. k. ns. város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre pciutási lyccumbeli, magyar nyelv 's literatura tanító utnin-
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tatása es segédkezese mellet!, a' primási nagy szombati papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. 
ISd. 1840. 

Czimzete, kiviil. Prudenti ac Circumfpecto Yiro Judici N. Civitattis Tyrnaviensis Do
minó ac amico niihi plurimuin coníidentissimo Exbibeani'. 

Ko3<metemeth es magam Ayanlafsat írom kcgelmeduek, mynth bif30th 

uramnak es barathomnak, Towabba kegclmednek tuttara adom, bogii az 

Pyspik uram Jobbagya ursula Alkony ebe Istwanc Jevt wala enelombe, ky 

Rcfaluban lakik, es en tarthoszom minden dologban az Pyspek uram Jobba

gyit oltalmasnom, mert engemetb hagyoth kepeben, es eV Nagsaga Udvar-

byraya vagyok georoth, Azért az Ursula Af3onnak wolt egh Iean)'a kvralne-

nal kyt ew maga kertewolt oda, hogh ew megb haszasetana Isten torwenye 

í*3erenth, de myert bogh az Ur Isten az Wylagbol ky wcotte , haf3asagath 

nem érhette. De megh elteben hagyoth wolt Neky walamynemn Rohakatb 

kyt neky megh akarnak adny Azerth kcrem kegelmedet mynth Uramath es 

Barathomath, bogh kegelmed alalTa ele azok kyk előtte wallotta es hattá, 

kyralnc az lcannak az Rohakath, merth kegelmcd tuggya hogh torvenben a/. 

tanulókat soktak ele wenn}'. Azerth kcgelmed byrya rea az taawkat es bj -

f3onyoth, kyk elot az kyralnc mcgbeltcben tette az hagyomanth es kegelmed 

Isten serent walo Igasagoth hatra ne hagya ha nem mynt az torven hoÍ3a ke

gelmcd el Jaryon benne, kyt en kegclmednek Towabba es megb akarok sol-

galny mynt Uramnak es barátomnak. Isten tártba megh kegelmedet, mynden 

Jawawal. Ez levél kwlt georot Pynkesd nap után walo theterteken anno 

dni 1567. Joanncs literátus de Showath provisor Arcis Jaurineir. 

A. 1 5 6 7. 
IUMUS iGn. 

NYILAS ISTVÁN ÉS MOGOR PÉTER KÜLDÖTTEK, TUDÓSÍTJÁK NAGYSZOM- LXili 
RAT VÁROSÁT. 
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Posonból. 
Czt'mxete, kivid. Prudentibns ac Circumspectis dno Joanny Szomer, Judici Ciuiüs 

Thirnawieií. dno et amico nob. obserwan. 

Kew3eonethewnketh es 3olgalathonkat Iryok k. mynth Uronknak es Bara-

ihónknak, Towabba azth Irhattyok k. hog az lewel niosthan itth fen kellene 

mynekeonk mellyeth wcreoskeowyek Irthanak Woltli akor, mykoron Sy-

weghiartho lwkachteol el wettek wolth a pwskath, mellyeth keresthefse megh 

k . es keolgye hozank ide fel, Toabba az Szawary Christophal minemco ha

tárok feleol Concordiat, es igicnefeget tetteonk wolth, aztes a lewelet fel 

keolgye . k . annak wtanna ha walamith wegezetli . k . az jcoleok 3abadsagha 

feoleol annakes leweleth fel keolgye . k . wegczetre marton deakoth es Ba

ráti fabyanth fel ko lgye .k . Toabba . k . azth Irhatthyok hog Chyaf3ar cw 

Felsegeteol tegnap kerteok pryuata audienciath, es e\v felségbe mára, tizencg 

horara engette, wysagwnk oly wagyon hog mar kcth ezer ostromlotta kanv-

sath az Teoreok esmcgh akarya 3allany. Itth e Gyeolesbcn elcgh pana3 es ki

áltás minden felcol wagyon. Isten tartson megh . k . keolth Posonba 16 Juny 

anno 1567- Nylas Iftvan es Mogor Péter. 

B 1 5 6 7. 
JÚNIUS 1 8 D . 

ISMÉT NYILAS ISTVÁN ÉS AlOGOll PÉTER TUDÓSÍTÁSA. 
Posonból. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns. város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre priiuási lyceunibeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmuta
tása és segédke/.ése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 1839b. 
Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. ISd. 1840. 

Cz/'mzete, kivid. Prudenti et circumfpecto dno Joanny Szomer. Judici CiuitT Thirna-
uien ic dominó et amico nob. obseruan. 

Ezen, Június 10d. I6d. ISd. irttakból látszik, hogy, 1. Nyilas István és Mogor Péter, Nagy
szombatnak egyéb dolgaiban küldettek, Paizsgyártó és Nagy Márton, országgyűlési valóságos köve
tek levelére. 2. Az 1567bcli országgyűlés is, mellyct Fsű Miksa király Posonba Június Isi'íjére hívott 
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össze, szokott ismert örök küzdésü magyar hévvel folyt. Paizsgyártónak 's Nagynak fje füsti fel 
ment l)elé. 3 . Pnsoiihan, fogadóra támaszkodni nem lehetett, szoba és konyhabelinek magával vitele 
kívántatott. 1. Nagyszombathoz képest drágának találtatott a'posoni élet, 5. Nem minden küldött 
érte 's tuda deákul, mert külön kellett valaki supplicatio irnia, melly Fső Miksához nyilván deákul té
tetett fel. 

Keo3enctlieonket es 3olgalathonkath Iriok . k . mynth Vronknak es bara-

thwnknak, Tovvabba .K . Jo tettb hog az munemeo leweleketh kerteonk cs 

nekeonk Ilth fen jcoksegesek fel keolte, de azon csodalkozwnk hog, az ('3a-

warv es közeoth es koztonk tcth Concordia leweleth fel nem keoldeotli 

.K. nincbcn barom hetby bog en hozam hozatom wolth Péter deakal, es 

őomor János megh ohvaftba, es \vy30ntbagh atta Péter deáknak kezybc, 

csoda dolog wolna, ha olyan hamar el wef3eth wolna, azerth .K. kc-

rcstesemegh Pctcr Deakal Jóban , es keolgye fel Toabba Emreh Wra-

math keolgy'e fel .K. mertb en általán fogwa 3ombatbon haza megyek, To

abba az swplicatiokath be attok, de az feiedelcmre kü3\vény eífeth es hea-

ba solicitalyok az or3agh megh scmyth nem wegezcth, mertb az feiedelcm 

sokath kcwan az or3agb pedigb cl p\v3teokb Iften tarcson megh . K . Koltb 

Posomba IS Juny 1567. Nvlas Ifthwan, es Mogor Péter. 

136 7. 
JÚLIUS 17n. 

NAGY DEMETER, Ó FELSÉGE NASZÁDOS VAJDÁJA , NAGYSZOMBATHOZ. 
RKomáromból. 

B e n n e : Isten tartson meg kegyelmeteket, nem: tartsa. 'S az több helyen is úgy jő elé. 
Eredet i je Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Ga'bor felszóli'ta'sára folytatólag kike

reste Mak lá ry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef az.on sz. k. ns . varos hites jegyzője-
Mássát v e t t e , Mészáros Imre primási lyceumbel i , magyar nyelv 's l i teratura tanító útmu
tatása cs segédkezése mellet t , a' prima'si nagy szombati papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. 

18d. 1840. 
Czi'mzete, kivid. Levél adaflek az ty^telendep Nemes W r a y m n a k Nagh 3oinbathy Hy-

ronak es mynd az e^be^ tanatsbcly Po lgá roknak , nagh 5ombatbban lakozóknak mynth 
W r a y innak es Barátkámnak. 

file:///vy30ntbagh
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Ty*3telendcp Wraym Kesenethemeth es 3oIgalatomath aj'anlom Kegteknek 

mynth Wraymnak es barátiamnak Kegelmcthekneh annak eletteys bo33on-

kottam, az kádas fylep dolga felel, a'mynth chelekedeth hogh az cn sabad 

pénzem marhath , az ep Igyewel hatalmawal byro hyrc nelkepl cl wette. így 

es Hlyen emberkezéből, en annak e l e t t a ( ^ ) az apaíTygeprglinek attani wolth 

ketb 3az foryntoth hogh onnan feleol marhath hozzon rajta es a my Jew rajta 

fele nyeresegeth neky adom es wgy menth oda fel morwaban, es onnan ho-

zoth wolth ola}rth myth rayta, es hogh oda 3ombathban Jwtoth azontol az 

Kádas felep az en pénzem marhath elwette teple Thcrwyny nelkpl; az ew 

inagha Igyewel hatalmával, en az Jámbornak foha csak egy pénzel sem w ol

tani adoflf, es Ingyen sem Ifmerem k):tsoda, ha walamy dolga wolth az apaf-

fy geprgel, Ith Comaromban byro wagyon, es Ith ew neky Igazath tetth 

wolna, ha Ith kercfte wrolna, mas az hogy en nem wagyok apaíTy geprglinek 

polgár társa, hanem cn ew felségbe na3ados wajdaja wagyok es en nem er-

demlettein wolna azt az Kádas fyleptol, es mynd azwta kegelmethck, cnne-

ke semy wala3t nem tetth, es lm moftan ez ketb oombathy embcrth meg 

tartattam wolt erthe, az warga benedeketh es az ep tharsath, es kenyerghe-

nek Enneke hogy mosth meg ne tarcham ewketh, hog); Kg. eleyben aggyak 

ez dolgoth, Azerth kérem Kcgteketh, hogy az Kádas fylepcth ereplteífethek 

rea hogy az en penzemeth a kyth marhául wettem az apaíTytol kplgjre meg , 

merth az byzonn};al meg hyggyetek hogh ha meg nem kepldy hogy ennek 

wtanna az 3ombathy emberen mynden karomath meg we$em, es karolfan nem 

akarok maradnom, es erre Ktol wala3t warok. Isten tarthon meg Kegket Dá

tum Comaromy 17 July 1567. 

Nagy Demeter ew felségbe Na3ados Vajdája. 
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15 67. 
JUMUS 21 D. 

DUSKÁS FERENCZ DEBRECZEN VÁROSA BÍRÁJA 'S ESKÜTTEI, SZ. K. NAGY- LXVI 
SZOMBAT NS. VÁROSA BÍRÁJÁHOZ ÉS ESKÜTTEIHEZ. 

Debreczenből. 
Alább, ezen évből, Nagy István levelében Paisgyártó személynév jő elé, itt, Tiígyártó, 's ezt 

bizonyosan, mesterségéről kapta vagy ez mindenik, vagy még apjuk. Tehát Debrcezenbcn tőgyártó-
súg voltát lehet felvenni, hanem h a , Ti'lgyártó Gergely másunnan szakadt oda már c' nevével, 'B 
nem üzé apja v. nagyapja mesterségét. Észbe jut i t t : kerékgyártó, szíjgyártó, puskagjártó *s ezek
ből a' gyár, gyök. Még a5 nagyszombatiak is „szomszéd uraink" iratnak itt, mi »' városoknál is olly 
levelező szabványok voltára mutat, minő Nyirkállói stylionariuma volt 1478b. I. Mátyás cancella-
riájában. Es a* jegyző a'" távol Nagyszombatnál is belefelejté a' szoinszédozást. 

Eredetije Nagyszombat levél tárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag k ike 
reste Mak lá ry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns. város hites jegyzője . 
Mássát ve t t e , Mészáros Imre primási lyceumbel i , magyar nyelv 's l iferatura tanító útmu
tatása és segédkezése m e l l e t t , a' primási nagy szombati papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek talál ta ugyan Kaise r Jósef. Kaptam Febr . 
18d. 1840. 

Czímzete, kivill. Prudeii ac Circumspecf dönis Judici ac Ceteris Ju ra í s Civibus Civitts 
Thyrnav ien . Tit . d ö n i s , Amicis et Vieinis nostris nol)is fumoper honorarí. 

Prudcií Circumspecti Diíi vicini nostri nobis honoraíí salute et servitior' 

íírü comentT. Azt akarok thy kegyelmeteknek erthefsere adny hogy az mely 

hwjon ewth forintotth az otth walo chywty nagy János ez my ith walo A-

ttyankffyan ez orban ferenczen az ew tharsay wal egyetemben oth weo t th , az 

Ith walo Thwgyartho Gergelyerth wgyan ezen dologerth my eleonkben hy-

w a , az thttWaly Byrankatth 3abo Danieltth ez Orban Ferencz , es az myne-

mcwkeppcn Thwgyartho Gergelth ew eleyben hyt tak wolth azon megk 

wewth I1U3011 ewth forynterth, es az mynemvv therwenth k w z w t t w k akkor 

Solgaltatotth mynekunk be be3elle.- így hogy az therweny így talaltatoth 

Avolth k w z e t t w k , hogy Thwgyartho Gergely megk eskegyek es hy tywcl 

megk menchyc magatthjhogy ew azért li az koloswary nagy Gergelyerth chyw

ty nagy Jánosnak fem kezes nem wolth, sem el nem 3ecttetthe, el sem enye-

gette clcot thc, mely therwcnnek találása jerenth ezeokeon Thwgyar to Ger-
VEGYE.S B. M. IHATOK. (<)) 
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gely az thawaly few Byrank eleotth megh cskwtth, hogy ew chywty nagy 

Jánosnak azerth az Koloswary nagy Gergelyerth fem kezes nem wolth, fem 

el nem jeoktette es nem enyegette eleothe. Azért walamyth vveotth az az 

nagy János ez my attyankffyain meltathlan es im'nden ok nekwl weotthe, 

kerywk azerth ty kegket mynth nemes jo 3<)m3ed wra\ ;nkatth Barathynkatth, 

hogy ty ketek: clegytefse megk az my lewelunk byzonsagara azzal az nagy 

Janofsal az my attyankfyath tharsay wal egyetemben, merth mcltatla weot

the raytotth az 25 foryntotth, merth ha ty k : megk nem elegytety, my sem 

hagyhattywk karban az my attyankffvayth ennek wthanna, hanem megk kel 

terny az ew karoknakj's. Isten legyen ty keg:k e l Datii Debrecini 21. July. 

1567. FranciscusDwskas Judex et Ceteri Cives Jurati oppidy 
Debreczen. 

156 7. 
JUI.IUS UTOLSÓJÁN. 

LXVII. NY1TI BENEDEK ÉS BÁN MÁTÉ CZÉGLÉDI BÍRÁK ÉS AZ EGÉSZ VÁROS, 
NAGYSZOMBAT BÍRÁINAK 'S ESKÜTT POLGÁRINAK. 

Czégléden, Pest vmegye kecskeméti járásában. 
Benne: ezt akarok ti k. tuttára adnouk, nem: ezt akármik kegyelmeteknek tudtodra adfft; 

noha, alul már akarónk van. I-zés ezekben: adosságoirt e^ybe, tartassík = adósságáért eszébe , 
tiirtnssék. A' ki niellv yárosbcli volt, oda tartozott atyafinak mondatott. A' zsidó, török rendőrök
kel fogatú el Szódon Váci mellett, adóssá Irsaszegi Máté helyett Galamboczi Mihált czeglédi atyafit 
ox.17. városbelit. Gyönyörű kép! a* zsidó, maga ügyében executor. 

Eredetije Nagyszombat levél tárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Mak lá ry Ferenc/, bites ügyvéd, és Kaiser Jósef azon sz. k. n.s. va'ros bites jegyzője. 
Mássát v e t t e , Mészáros Imre pr ímán lyceumbel i , magyar nyelv 's l i teratura tanító utmu< 
tatása és segedke/.ése me l l e t t , a' prímás) nagy szombati nannevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Fcbr. 
lSd. 1840. 

Czimzele, kívül. Preftantsis ac Clarifsimis dilis Judicibus ac Jurat is Cívibug qui sünt 
Tyrnav ie dnis et atnicis milii honoran. 

Iriuk ti k. mynt Uraynknak es Barátinknak, mynden Szolgalatonkat es 

tyfztefsiges barátságonkat. Továbbá ezt akarok ti k. tuttara annonk, Hogy 
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az Irsafzegy Mathe adofsagairt, kiwcl az adós az Sydonak, es kit értettük 

Hogy k. Attyaffia es k. Varasabeli Polgár, mynden bwntelen, mert sem ke

zes érette nem wolt, sem társa az Irsafzcgy Máténak nem wolt, Ha nem thak 

azirt, Hogy az Sydo megh érti Hogy Szewdewen vagiö, es oda megyén az 

Tewrwkewkkel, hogy megh fogafsa az Irsafzegy Matet. Ew penigh e3ybe 

wette wolt es tutta az ew dolgát, cl 3alad, mert el \ve3i magát, miwel hogy 

thak egy oallason wolt ew wele az Galambotzy Mihal ew Érette az Sydo ezt 

ez mi Attyankfiat tartattya érette fogságban, mind addig migh az ew adof-

sagat le tennyc. Azért k. keryuk mynt Uraynkat es Barátinkat, Hogy k. az 

Irsafzegy Matet Intfe es Erywltefse rea, Hogy wagy Jeyyewn ala, es legyen 

3embe az Sydowal, wagy az mywcl adós a S5;donak, kwlgye ala. Hogy ew 

érette, es ew miatta walamelyBűntelen Jámborok, kewzzewl megh ne nyo-

morittafsek. Se az mi attyankfia ott fogságba ne tartafsik. Mert azt bezon-

nyal megh hygyie k. hogy immár az pafsa az lewcletis ki atta az Galambotzy 

Attyafiainak, Hogy valahol Szombati Embert kaphatnak, vagy Marhayat, 

myndent ott tartathafsak, es neki be wigyk. Kit mi akarak hirrc adni k. 

Hogy k. keart ew miatta ne vallana ez k. ez lewellre valafzt tegyen neke ez 

ew Attyafia ez Ember által. Iftcn tartsa megh k Czegleden kvvlt Júliusnak 

utolsó Napján 1567. Nyrj benedek es Baan Mathe 

Czeghledi Birak es az Egy'3 Varos. 

156 7. 
OCTOISEK 17DIKÉN. 

VÉRÖS PÉTER, PÁPA MVÁROSA BÍRÁJA "S ESKTJTTEI, SZ. K. NAGYSZOMBAT LxviH. 
VÁROSA BÍRÁJÁHOZ, ESKÜTTE1HEZ. 

Pápáról, Veszprím vármegyében. 
Testamentomból 's liagyványbái támadott perpatvarban Pápa rárosa székén kivett feleletek kül

detnek meg. I-zés Lenne, 's J helyett ű névmás. Bezonettanaia = bizonyítaná. 

(9*) 
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Eredetije Nagyszombat levéltárában. Dó'brenlei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Maklary Ferencz hites ügyvéd, és Kaiser Jósef azon sz. k. ns. va'ros hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyccuinbeli, magyar nyelv 's literatura tanító utmu-
tata'sa és segédkezése mellett, a' primási nagy szombati papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. 
18d. 1840. 

Czt'mzete, kiviil. Generosis et Prudentibus Dftis . N . Judici Juratisq Civibus CiviftisTir-
navieh amicis nris honorah. 

Generosi prudentes et Circumspecti Dtíi et Amici Nri honorandi poft Salu-

tem et Amicitiae Nre comraen'. Aggiuk thy Kegelmeteknek mint ti'3telendő 

Nemes Urainknak és barátinknak tudtára, my módon ket Jámbor attiankfia 

közöt egy felöl Septey Benedek Deák feleségével egyetemben ugli mint föl 

pörös lene mas felöl ugh mint al pörös közöt tudnia illik Bakos Balint et 

Miklós Deák ugian azon Bakos Balint fia közöt az rnegb holt regy Bakos Ba-

lasne teftamentomabol cs hagiomaniabol az minemű pör patuar támadót ith 

my előttünk az varas szekin kiknek feleleteket thy Kege. mint nemes Uraink

nak es Barátinknak igeröl igere rendszerint megh Jelentink. 

Kesponsio Actoris Benedicti hrati de Septe. My előttünk az Benedek De

ák felesege kepeben ezt felele, úgymond hallia megh Kegelmetek az megholt 

öregh a33on Bakos Balasne elteben minemű teftamentomoth teth volt hagiot 

volt iambor teftamentomosok elöt tudnia illik kegelmetek iambor polgár tar-

fy elöt Kis mihal elötBaraty fabian elöt Lingh Chriftoph elöt az ö Leanianak 

Katalin a33onnak az Bakos Bálintnak házas társának mas fel $az araniat ket 

3az hu3on négy forentarra paczot Karaizart, az töb attiafiaknak is valatnenith 

az Bakos Balasne akart io akarattiabol teftamentom szerint kinek mit akart 

hadni ezt az felül megh mondót suina pénzt mikoron mind az attiaűakkal cg-

getemben oda Kegtek köziben mentenek volna, az Jámbor teftamentomosok 

mindeniknek re3 szerint az öveket megh adván akkor az üdöben az Cataliií 

a33on Bakos Balintnc volt rabságban es az ü reszet az fölliil megh mondót 
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summát az tcftamentomosok Bakos Bálintnak kezéhez nem adtak volna ha

nem az Miklós Deáknak es az Benedek Deakncnak menedék levelére ky mo-

ftan is az Jámbor teftaruentomosoknak kezeben volna feleletiben az Benedek 

Deák felesege kepeben mutat az Jámbor teftamentomosokra, mivel hogy az 

rabságban az Bakos Balint germekinek anniok Katalin a3Jon megh holt volna 

aztaz ref3 pénzt kirül menedéket attanak volt kcuannia hogh ket fele 03lat-

nek fele Miklós Deáknak fele Benedek Dcaknenak merth az Bakos Bálintot 

sem az Bakos Balasne sem az megh holt rab a33<m tutorra nem hattá volta ic. 

Mas feleleti ugian ezen Benedek Deáknak Hogy az rab a33onnak Bakos Balas

nenal annianal első uratul hozót pénz volt volna 3az forent kit tartót volna 

az ü ket giermekenck Miklós Deáknak es Benedek Deaknenak eztis tama3-

tiak az testamentomosokra es egy iambor a33oniallatra ky lakozot volna az 

Bakos Balasnenal Jakonera. Harmadyk felelety Benedek Deáknak felesege 

kepeben hogy ennek elöttő egh nehan c3tendövel az Bakos Balasne Bakos 

Bálintnak adót volna ket 3az forintot hog kereskeggick vele es feleseget gier-

mekit nieresegebol taplalnaia smikoron az eo feleseget az rabságból megvalt-

hatnaia azt az ket 3az forintot az ü Lcania kif Bakos Bálintnak felesege volna 

valezagaban adna ezt is megh bezonettanaia az föllül megh mondót Jámbor 

teftamentomosokkal rövid bc3eddel Kcgelmeteknck megh ielentuen az ege3 

summa ky az Bakos Bálintnál Miklós deakal fiával egetembcn volna kinek 

hason felet tőrven szerint kivan my előttünk het 3az negeven kilencz forint

nak hason felet, mind ezeket megh bizonettia az föllül megh mondót Jámbor 

tcstamentomosokkal es Jakoneval. azért keriuk ty kegteket minth ti3telen-

dö nömös Wrainkat es barátinkat hogh ty kegtek az Jámbor testamentomo-

sokat hith 3crint megh kerdven valamint az derek teftamentn vagy irvan va-

gion nekünk ty kcgclmetek varas pöczcty alat igeröl igerc megh iria kibül 
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tuggiunk minth az ket fel közöt igaz törvent tcnny mert mint cnny kereset

re az alpörös Bakos Balint fiával eggetemben röviden felel mindeneket czak 

az Jámbor teftamentomosokra hattá minden dölgat Ennek bizonsagara at-

rnk az íny levelünket varas pöczetivel megh crösettettet, Dátum Papac 17 

iobris 1567. Fetrus Veros Judex Juratique Cives Papéit 
Amici vrarum d.c. charilfimi. 

15 6 7. 
NOVEUBF.K 19D. 

NAGY ISTVÁN KOMÁROMI ALKAPITÁXY, NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ. 
Komárombői. 

Izdenczi Mátyás naszádos vajda számára, N. Szombatban Paisgyártó Elek , hasznavehetetlen 
paisokat csinált. Látszik, még az ekkori paissal élés Js a' paisgyártó mesterség Nagy szombat lián 
Betűcsere: e és ü között: kereskede = : kereskedő. Miholt = miheJvtt. Viselje gondját, azaz: tartsa 
meg magának. Gyentár szó magyarázatát nem leiéin. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kikereste 
Makláry Ferencz bites ügyvéd , és Kaiser Jóséi" azon sz. k. ns város hites jegyzője. Mássál 
volté, Mészáros Imre primási lyceuinbeli, magyar nyelv 's literalura tanító útmutatása és 
segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 18!H)b. Ösz-
szeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Februarius 
18d. 1840. 

Cxímzete, kiviil. Ez Lewel adall'ek az ty^telende es Nemes e\v felseghe byrayanak 
Nagy Jombathynak niynih Jo wramnak es baraihoninak. 

Ke3enethemeth es 3olgalatomat írom Kgnek mynth Jo Wramnak es bara-

thomnak, Towabba annak eletteys Irtham Wolth Kgnek az paysgyartho elek 

tcleól, hogh az mynemy payfokath chynalth az c\v felségbe Vajdájának az 

Izdenchy Mátyásnak; hogy az Payfok nem arra walolc, hogy afféle jolgalath 

ra jok wolnanak, mell Payfokath ez el multh 3enth Ferentz napban Jol lát

tak, oda Kegelmethekhoz waló Kcreskede Wraym; hogh nem wgy cliynalta 

hogy tyjteíTeghere solgalhathna welek merth meg sem harmath sem eíTew 

nem erthe es Imar az beor egynehány helen mynth egy tanyerny 3clc el fo3-

lolh, rolók hogy semy gonthar nynthen raytbok, es myholt ide ala keolte-
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neky azontúl, meg lattara az Ith Avaló few WraVmnak, es myndyarafth el 

alloth mellelcok; es femy gongyath nem akarva wiselny az Payfoknak, ha 

nem moftys Ith az Payfgyartho elek 3amara; wannak:•. es ez az ew Pcnzeth 

kewannya teple, ha wgy nem chynalta a mynth fogatta wolth neky, kyrol 

moftis lewelc Ith nála wagVon, es moftan azcrth Ith egy Jámbor kereskedy 

emberth oda Kegtekhoz walo meg tartotta wolth, de en nem hagy a ni ad-

dygh meg tarthany mygh Knek meghys tuttara nem adom, Azerlh kerein 

Kegdet n 0 g n a z Paysgyarto elcketh Kgmed creoltefie rea hogy Jewjen Ide ala 

es Igazodgyek meg Ith vvele az ew Penzet aggyá meg es Payfoknak wysellvc 

gongyath, hogy ez is Ith mas emberth ez vvtan erthe ne tarchyon es ne ha-

borgafla; es erre Ktul wala3t warok. Iften tarchon meg Kcgdet Dat. Coma-

romy 19 novmb. Anno DoüTi 1567. Stephanus Nagh 
Vice Capitaneus Comaromien 

Towabba nagyob byzonyfagnak okaerth lm az cgyk Payfth oda ke<>lt»; 
Knek , meeg kedygh ennél hytwanabak wannak. 

13 67. 
NOVEMBER 3 0 D . 

LESSENPRONT SEBESTYÉN, NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ ÉS TANÁCSÁHOZ LXX. 
Bécsben. 

Hangoztatása í-zű: k/rís, íltíbe, vygre, pínz = kérés, éltébe, régre, pénz 'stb. Betííosrréi: 
S helyett e, igy iilcbea, = időben; gy helyett d: Díerdgiet=György őt. I" Lessenpront, (eredetére 
nyilván Lcssenbrand, de végre maga is proní-ot írt) bírósága után tigy látszik Bécsben lakott, "s 
Dobos Gergely ő reá bizta , hogy fiát Bécsben jártassa iskolába , német szóért-e , vagy felsiibb tanul
mányok végett ? 

Eredetije .Nagyszombat levéltárában. Dübrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz hites ügyvéd, es Kaiser Jósef azon sz. k. ns varos hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, inagy;ir nyelv 's litevatura tanító útmu
tatása és seg-édkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőluíz egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam 
Kebr. 18d. 1840. 

Cst'mzele, kii'Hl. Ez lewel adalTek az Nemes es Ti^telendcw Yraimnak bírónak es ia-
nacnak 5 o n , ü a t Yaroll'aban, nekem tijtelcndew \ iáimnak. 
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Nemes es Ti3telende\v vraim kc3enetom vtan solgalatomat ayanlom k az 

en iraíTom k , Ez elmúlt kevves ydcben az Néhai Dobos gergel teftamontoffi 

kirtik engem hodgi az ew fiat dierdgiet en hozgiam becbe vidgiem es az is

kolában yartaflam kit en az ew kiriffekre azt celekettem De ymaron mirt 

hodgi az Dobos gergel 3egin iltibe engemet kirt az ew fia felewl, es halála 

kort arról emlékezet, a vyguel kyrcm k. hodgi adnak énnekem az ew Tcsta-

montomnak maíTat, es a meni es micoda marhaya maradót vygre kinél az 

ew hadgiot marhaia es pinze, es meni ha33on eflik e3tendewkint belewle 

Ezt en Nemes Vraim ne a vigre kiwanom hodgi ha3iiot kiwanok belewle, 

az pinznek edgi pinzt kezemhez nem kiwanok . cek hodgi ercem, meni es 

micoda ha3nara vadgion hi33en hodgi k. ellen nincen, hodgi ha k akarat 

raita, tahat k yrion vala3t ysten tárca k yo egiflígben, Adatot becbe 30 No-

vembris 1567 e3tendewben. Sebeftien lelTenpont 
k regy 3olgaia manu.jp. 

13 67. 
NAGYBARÁTI SZŐLŐ BOCSTJJE KILENCZ BÖCSÜS ÁLTAL. 

Nagybaráti, Győr vármegye pusztai járásában. 
Eredetije találtatik a' csornai országos levéltárnak Ilid. s/.árnu jegyzőkönyvében 

Döbrentei Gábor hivatalos folyamodására kikereste, ott Pauer Zsigmond praemonstrati olva
só kanonok, 1837. 's ugyan ő vette másolatát is. Összeolvasta ezt 's megegyezőnek bizo
nyítja Szeredi Kovács János e' csornai hiteles hely jegyzője Decemb. Isőjén 1837. 

Az Prepoft wram feüldin Nag Baratiy f3ewlcw hegyen böcliöltctcth fsewlewth 

Nagy Myhály 3fl. böchöltwk megh az f3ewle\vth Masfken wagyon, Nap kelet fe

lewl Varga Pál f3cwlewye, nap enif3et fele Nagy Borlabase felül Bors Lörinc3e. 

Az f3ewle\vth Me3aros Jakab Ideyebe böcsöltette megh Nagy Baraty biro Idc-

yeben Tapa3to Benedek. Volth oth az böchvvlefebe 03tan echy Istwan volt 

S3allaj András volt girmothy János wolt Borbély János echy Kelemen Heghi 

Alyhaly az Ispán volt tot Mattyas f3omf3edsagh Kondos Fercnt3, ban Ambru J. 

http://manu.jp
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13 68. 
JUMUS 25D. 

ZAY FERENCZ LEVELE, ATYJAFIÁHOZ (FELESÉGÉHEZ) CARAl BÁNFY 
BORBÁHA ASSZONYHOZ. 

Kassáról. 
Pénzt küld neki 's liova költse, kijegyai. Atyámfia, mindenütt: atyemfia. 

Eredetije gróf Zay levéltárban. Lemásolta Gróf Zay Károly k. aranykulcsos rendelé
sebői Makláry Fcrencz , titoknoka 's hites ügyvéd IS36. Augustusb. 

Czímzete, kivid. Ez lewel adaíTeck az en gerelmea attyemffyanak az Garay BanfFy 
Borbara ajionynak twlaydon. InWgrocz per poftani In We$teny3, cíto cíto, cíto cíto (P. H.) 

Kewsenethcm wthan 3crclmes atrycmfíya (Vg-y) megh ertewttem az the Jewclc-

det, es mynd az Illiriníuferth 's mind az János deyakerth az IHirinith heya-

ha walo byztatasawal, imar im ewth E3lende5'e Avagyon hogy mynd eltheth 

bennewnk, kynek im soha wegeth nem erijwk, de myndazalthal hogy az 

nuja se mulijk el az my dolgwnk, es my reánk ne veffenek, hogy íny nay-

attwk mwlth el, lm 3ewreth táltam az pénznek, a kyth kertth Illirinus. 

korona forynthnak cn 3ewreth ky nem tehettem, ham húsz magyar arany

nak thcwltcm 3cwreth, ki 25. Koronath te3en, es lubany mathias mester

nek kewltcm kezeben, hogy evv aggyá neky wgy ínynth ha ew neky az 

mathias mesternek kérdtem vona valamy egyes 3c\vksegre, es hogy mar en 

masth kertem mathias dyakoth, liogy azon penzth aggyá Illirinus doctor-

nak. nierth twdom hogy ha ew kezeben kcvvldcnem, ha keth 3az forynth 

wonaes, mxjnd oda lenne: azerth arra Imar nem IcÍ3en attyemlTy'a gondwnk. 

Thouaba am kewltemfíarbely Fcrencztcwl negywen Tallerlh, abbwl kewld 

meg mennél hamarab leheth az doctor cwtfcnek Az 12 forynthoth a kyth 

János deyak Thygytcn fel weth Thewlc, hogy ne feggyk Illirinus érette, 

hogy keífcn kewldettek megh neky. es ha walamy módon kcwldhetnel oda 

fel neky is nyocz vagy kylencz foryntlioth valamy Byzoth Embertewl, hogy 

ez gono3 Tykozlo Ember Imar az wtholyan ne fogyatkozzék megh, es azth 
VECYKS R. M. IHATOK. ( 1 0 ) 
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a mgth oda fel kewldenel neky, ha Sebcsthyen deyaknak wona anny pén

ze , az scwr arrabwl, ottan wenne Azth ew Thewle fel, es ha ew nála Tal

lér nem wona, az ew penzeth wenned magadnak egyéb othon walo 3ewk-

segckre, es az maftany Tallerbewl kewldenel neky oda fel Bechbe az nyocz 

vagy kylencz Tallerth. mafth ennél Thewbeth nem Irhathok, mijerth hogy 

az poftha syeth wala, de Tálam Imar enes hamar haza Tekynthek. Ifthen 

Tarthon megh 3erelmes attyemíTya minden Jóban megh. CaíTovie 25. July an

no 1568. 3ay ferencz Irtha. 

Az Elefel wetelerth a ky lyptoban Az Barathok kalastromaban wagyon 

kérlek 3erethew attyemffya wy'ÍTely gondoth reya, hogy oth sokaygh ne alyon, 

merth egy az hogy meges Banthathyak, a mxj oth wagyon meges we3heth 

az heüo helyen mynd Bor, mind oalona. — 

15 68. 
AUGUSTUS 22n. 

LXXUI, B. ZAY FEREXCZ, FELESÉGÉHEZ, GARAI BÁNFFY B011BÁKÁI10Z. 
Kassáról. 

Tized ügyében 's hogy nem sokára Ugróczra tér, hozzá. 
Eredetije gróf Zay levéltárban. Lemásolta Makláry Ferencz gr. Zay Károly titokno

ka 's hites ügyvéd 183C. 
Cz/mzele, kiviil. Ez lewel Adafleck Az Garay Banffy Barbara Á r o n n a k , nekewm Sé

relmes Attyemffyanak hyvven. In Wgrocz per po{íam In Wezthenycz. cito, cito, cito. (P.H.) 

Kew3Őthem wthau Serlmes Attyemffya. mierth hogy láttam az Illirinus 

doctor lewelebewl, mythoda walajth Thewttek az Captalan az dezma dol-

garwl. mynd groff wramnak s mynd The neked. Azlhes megh ertewt-

ted , hogy Illirinius Azt I r tha , hogy myndjarafth reya kewigy, es 

dezmaltafd az dezmath , ha ky weer belewle groff wram Bathor ne 

bannok, mert saz dezma Arrawal feni thaphathna nyakon e Bely tetelli. 

de ha lathva, hogy senky nem dezmalya az dezmath, reya kewldhetli, es 
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minden Byntetes nelkewi sabadon megh dezmaltathatya az de/math, hyrevvm 

kedygh, hogy Imar az en Icwelemethes mynd az Rwber wrameth megh wyt-

tek groff wramnak. cs arra es Thewth walamy wala3th, kyth ha The hozzad 

el liozandnak, 3aka3d fel, es Iafd megh myth I r .de azerth wgyan reya kewlgy 

az dczmalafra, ha ojthan ky wery az my Embewrynkct, Jwyenek ky be-

lewle, es thwdomanth Tethycnek az oth walo plebanofnak es az Byronak . 

es ha walamy wendegh cmherthes Találnának, wagy nemeffet, wagy para3-

thoth oth az koron, mydewn ky fognak werny az dezmabwl az my nepewn-

keth. így Jaryanak el az dezmaflbk az dologba. — 

Thowaba Azth akarom Thwttodra Adnj', hogy Imar Byzonyal hyggyed 

atthcmlTya, hogy hamar haza megywk, merth Tfak Azth warom, hogy Swen-

dylryon megh kanyíTarwl, merth oda menth lathogatny az wegeth, azonthwl 

nekewm meghlrya, hogy fel mennyek, azerth abban Imar semy ketbfeged ne 

legyen, de addigh azerth artandy petewth haza kewldewm clewl walamy 

pénzel, kywcl azTho.lfoknak? es az kcw mvwefeknek es kewfaragonak megh 

fvzeíTetcwk walamenyre. Az gycrmewkelh dolgaracs wgyan ottan Iften se-

gethífegewcl rcaya gondolok, az kys s}'wekthekethes megh wettem, azthes 

megh kovldcwm. Walani);be egyéb dologbanes Indwltham mafth, ha Iften-

nck kellemetes lenne, kyth 03than, ha haza megyewk, en magam megh 

mondok. Iften tarthon megh 3crclmes attyemffya mynden hazad nepewel 

ewjwe , myndevvn Jóban. CalTovic 22. augufti anno 1568. Zay ferencz Irtha. 

13 68. 
AUGUSZTUS 24DIKÉN. 

FEKETE KOZMA ÉS ORBÁN FILEP KEZESLEYELE ŰRÖKÉRT, LIPCSEI LXXIV 
GYÖRGYÉRT. 

Munkácson, Beregben. 
(10*) 

http://Ir.de
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Regi tsólág, hangoztatás lenne: uronk, micltenek, v nélkül, tolvajlás, úgy kütötte magnt, 
uronktól, gyürgytűl, erre feleiének, meg nem ailnája. 

Eredetije Kállayék levéltárában Nro 381. Fasc. 4. Reg. unici, Sec. 1500. Kikereste 
Döbrentei Gábor kérésére Fiuck Eduárd. Lemásolta Fluck János. 

My kyk vagy wnk; fekethe kozma: es Orbán fylep Az vytczlő es Nemes 

vronk Jobagy lypcze/ győrgye: vgyan lypchyeyek* Adgywk Emlékezetre 

Mindeneknek, kiknek Illyk: hogh: keden Szent Bertalam apo-jlol Najpyan 

1 . 5 . 6 . 8 . Eí]tendőben, AmmykoronMy Az My eletenknck kerefíeffeyert 

Menny Akarnánk, Eperyes es kafla fele. Es Mykoron Jwtottonk volna Mun-

kaczra: Tehát Minket Megh lata, az vitézlő es Nemes vrunk az vitézlő rtenth 

Janofy Layos vronk: Munkach varának -pfectűfa es vdvarbyraya. Es Minket 

az Ew kme í]olgaya által, ghyrfíany János által az Miinkaczy Byroual Sjőcs 

demeterrel Megh tartoí]tata. Hlyen okkal: hogh ennek előtte való thelben, 

vgymint gyortyafjcntclő Bodogk aíT3on Narpya Tayan, Az my vríínk []olgay 

Myeltenek volt valaimj Tolwayla-[lh, kyert (Ammikororon Az tolwayth, kV 

Jerejtette volna, lyjpchyey gyorgy vram) Tehát vgy kötötte Magath hogh 

czyak az ő kine jlolgayat az Tolwa3rlafcrt Meg Ne őllyek, Tchat lypczey 

győrgv vram, vdwarbiro vramnak Sjaz foth ad: Az el Múlt f]ent gyorgy nap-

py'ara. Azért hogh Megh ne kwlte es Megh né atta Ammy vronk, es Minket 

Ew kiiíe az Munkacky vdvarbiro Meg tartotth. Tehát My fogadggywk es kot-

tywk Magonkat az My hitenkre hogh , Ammy vronktol lypczyey győrgytwi 

Ew kmenek Meg fjerczzwk. es Eö kinewel weghezwnk: hogh ez Jőücndő 

S3enth mihal Napyara vdwarbiro vramnak az fo Meglefjcn ha aíjkorra Meg ne 

lenne, Aray vronc Jobagyth vdwarbiro vram ket annyban tartaíTa. In Orpido 

Míínkacz Dic .24. Auguiii Anno dili: millefimo quingentefimo fecagefiino 

octavo. — Thovaba vgian Ezen [Jemelyck erre felelenek, hoghha az ő Meg 

Mondoth vrok Meg Nera Adnaya Az felywl Megh Mondoth Napra Eönnen 
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magok tartozzanak Mcgh adnya: Es ha az Napra Meg ne adnayak: Minde-

nwt McztSn falwn cs varofokon []abadok legyenek cw fe)rckben Tartanya. 

1 5 6 8. 
SZ. FERENCZ NAP UTAM KEDDEN. 

MUSLAY BORBAS, KOMÁROM SZABVDÍTÉKOS VÁROSA BÍRÁJA, ÉS TANA LXxv 
CSA, SZ. KIR. NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ ÉS 12 TANÁCSNOKÁHOZ. 

Komáromból. 
E-zű, c'szavakban: elenkbe , kenyerge , kezettwnk , tebc = elünkbe , könyörge, közöttünk, 

tübbc. Várasfél, majd lett polgár. Amaz van, Vas István levelében is 1557. /. líd. kötet 124 /. 
Görög és latin nyelv szószerkezete szerint, végen áll a' mcllékszó : vallását, varasunknak pecsétével 
megerősítettet. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz hites ügyved, és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmu
tatása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megyegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam 
Febr. 18d. 1840. 

Czi'mzete, kívül. Ez lewel Adafsek Az my ty^teléde wraynknak es Jo iom^edynknak 
Az áotubaty Byionak cs Az t'yzckct tanachynak mynt Byzot Vraynknak. 

Ke3cnetwnket mynden 3olgaIatwnkat Ayanlyok ty Kegelmcteknck mynt 

ty3tclcndey Vraynknak towaba Jvvt vala my Elenkbe Az ty Kcgelmetek va

ras fele es polgár társa somos Bcrtalam, es ken>;crge mynekwnk hogy It my-

kezettwnk Komaromba valamy Jámbor tanwya vona Kys Kelemen, ky vere-

bely Andrást Az Ew adoíTagarol megelegytette vona. Azért ez megy mondót 

Somos Bertalannak kercsere es kenyergeserc, my ez meg mondót Kys Kele

ment Az my pecyctwnkel elenkbe 3olytottok (mert Iftennek Igaffagaes Azt 

tartva Az my hytwnk es) hogy Az Igazat kykel 3olgaItatnwnk, es EAVtet 

hyt 3erent megy kérdettek es Ilyen vallaft tet hogy Yerebely Ad" Andranak 

masfel 3az foryntot Adót ez megy mondót Somos Bertalannak Adofsagaert 

hogy tebe Ewtcth ne kereshefse ez megy mondót Somos Bertalant es mynd 

egy pezyg megy Elegytette es nem tartozik vele. Azért méltatlan keresy Ve-

rebely András rayta, megy ugy mond hw3 foryntot kerek valaky Benne meg 
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nzt sem engede Azt mondotta hogy nem Engedj mert regen kezéhez kellet vo-

na kclny kynek vállasat Az íny varaswnknak pecyety wel megv Ercsytcttet 

nagyon Byzonsagert Iften Tarcya megy tv Kegclpt Ez lewel ket Komarombol 

jent ferenchj nap után való kedden 1568. Mwflay Borbas 
Komaromy Byro Es az tanachíj tv kegelmeteknek Byzot 3oni3edy. 

13 68. 
DECEMBER 2 l D . 

LXXVI. CSEMERI ZAY FERENCZ, KORLÁT KÁROLYIIOZ. 
Ugróczról. 

A' két zálog törököt általadván már neki, űzesse meg Korlát is az 1800 forintot, 's küldje meg 
kocsiját, melivet 10 forinton vett. 

Eredetije gróf Zay levéltárban. Ma'ssát vette Makláry Fercncz 183G. 
Czimzele, kiviil. Egregío Dnmt'no Christophoro korlath Sacr: Caesar: maiit, niiliti 

agrien ainico nobís honoranu'. (P. II.) 

Egregie Drío amice nobis honorafí, salutem et ííri commen. Jol Emlekeoz-

hethyk The köd rea, hogy mykor ez el mwlth napokba The kéd Cha3ar c\v 

felfé legh wtholso parancholattyath az Kvvhvth Aga dolgáról, posomba, en 

hozzam hozott wala, en akor az the kéd emberfegénck es fogadalTanak megli 

hytté, es theob kezcsth sem kywantam kedtéol: az pynz inegh adásra sem 

ereoltettem The kédet, az mynth az Ew felső parancholattyaban woltb, hogy 

The kéd myndyarasth le tegye az Ezer ' f nyólez 3afz forynthoth, es En ys 

wgy aggyamThe kéd kezéhez az kecth fzalaghThcoreokeot: mynd azonaltal 

enThc kédet nem ereoltettem arra, hanem napott attam wala magath kidnek, 

cs The knék kezéhez adattam az keeth Theoreokeoth: es The kéd nem wgV 

ayanlotta wala magath kéd hogy kocsyniottys el wyteffed, hanem malTul 

ayanlotta wala magath kéd, hogy az myncniy dolgoth cn Byztam wala kid

r e , kéd azt fogatta wala, hogy The kéd fel Jew betchbe es ennekeom wa-

laf3th hos kéd, de The kéd bechbe sem Jeowe fel, walaf>t sem keoldc, 

0 
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kochymoth fem hozatha vyfzfza, ky cnnekeom alloth Thyfz forynthba. A-

zerth kédet kereom, hogy The kéd kcolg^'c megli az kochytt, merth cddygh-

ys ennehanyfzer fzeoksegem wolth Avolna Rea hazamnál , inerth It t pynzen 

3ereofzthethy ember mj'ndenkoron. Thowaba Joli lehéth megh az gyerthya 

3enthclc\v Bodogh a3Íbny nap)'a clew nem kereol th , mely napra The knék 

kelleoth wolna le thenny az eze r ' f nyocz 3az forynthoth , de myerth hogy 

maftan cnnekeom az pynzrc nagy 3coksegem wagyon, ky el nem mvvlhathyk: 

lm Kery Gycorgyeoth oda bocbattam The kődhez: Azcrth Tbe kedet ké rem, 

mynth Baratbomath, hogy The kéd ez kery gyergh kezéhez aggyon az 1800 

föbol, ezer fbrynthott, es The kéd ne ne kefleltcire ott cwtc t , ez levcleth 

Pedigh The kéd Tharthj'a menedekeol magának, mygh en az meg hagyoth 

napra ala keoldcm cmbereometb az Kéd falTyoyawal, egyethcombe az 800 

Ibrynther thys , es akor derek mcnedcketh kcoldek k n é k , nam az gyerthya 

3enthelew Bodogh a33ony napya fcm Ighcn mcj]e Immár , de myerth hogy 

mafth 3eokfegeom wagyon rea , kedet kereom, hogy az ezer forynthyath 

mafth aggva mcgk k : ky'erth Ifmegh barathsagal Ie3ek: k : Iftcn tharthya 

megh kédet. Dat" ex Wgroctz 24. die menfis dccembr. Anno dííi 1568. 

Franc-fly Zay de Chemcr. 

15 6 9. 
MÁJUS 26D. 

PÉTERFFY ANDRÁS, NAGYSZOMBAT KÜLDÖTTÉNEK TUDÓSÍTÁSA, NYILAS LXXVII . 
TSTYÁN BÍRÓHOZ. 

Bécsből. 
Fejedelemnél, kamarán, magyar cancellarián járásai körüiállásit adja elé. Liszthi János resz-

primi püspök 's alcanccllámak egész képét veti ezen felelete: „követem kegyelmedet, hazudnak ebül 
benne." JS az alrendii dolgozók itt is deák névvel. Es a' magyar cancellarián a' magyar városfél v. 
polgár, magyar nyelvével. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Dübrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz, bites ügyvéd, és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. 
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kwldetthe Nálam vagyon, Mykor az leweleth ez napokba Listhius eleyben 

vytthek volna subscribalny, gondolkodny kezdeth raytha es nem subscribal-

tha hanem azth montha az deáknak hogy hozza mennyek hozza menthem es 

kerthem hogy wesse reya keze Irassath, monda nem wethi addygh m}'gh az 

kamararwl valamy testimoniomoth nem hozok — merth nem akarya hogy va

lamy reya theryen. En montham hvfzen proponaltha keged ew felségének my 

3wksegh Kamararwl testimoniomoth hozny, merth az elewtthys azerth wyt-

them hozzaya hogy oth az Kamarán nem erhetthem wegeth. Ew wgyan azth 

monda hogy nem lehet egyéb benne hanem testimoniomoth hozzak, Ez keth 

napon az kamarán keztem vyonnan sollicitalny azth mondottak hogy megh ke-

refsyk, az snplicatioth az kyth az Kamarára be attam volth 3ememmel lat-

tham es kezembe volth azon ys azth Irthak, hogy megh engetthe ew felfeghe 

es hogy Vesprimy Wrammal kel Expedialny, mosth Immár azth sem talal-

hattyak. Kerthem Listhiusth hogy uyonnan proponallya ew felségének. Azerth 

vagy Kamararwl vagy Listhius által lesen, de mynden jorgalmatossággal 

erthe lesek. Az dologh azerth ebbe vagyon. Ha my wethwk esseth ebbwl, 

hogy megh Irtham kcgteknek hogy az Concessio megh volna es az level ys megh 

volna Irwa azth Igazan Irtham de nem en myattam hanem Listhius vram my-

atth az wethek esseth. Merth thwggya az wr isten hogy 3y wem jerj'nth thw-

rwk3em kegyelmethek dolgába Eoremesth Akartham 3olgalny keg"ek mj'n-

denkor ezuthanys 3olgalny akarok csyak keg tek parancsollyon. Az feyede-

lemmel egynchan3or 3oltham volna eddigh de Quafimodo Vasarnapthwl fog-

wa nem volth Audientiaia mosth synesen. 

Az my az keg tek kwltseghe dolgath, az kyth az tyzen egy 3ekere kelleth 

adny, lllethy megh Irtham az Suplicatioth es ky attham az Kamarára, azth 

hy3em hogy Informatiora bocsattyák Magyar Kamarára Merth Itth semmy 
VEGYES II. M. IRATOK. ( 1 1 ) 
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nem leheth Informatio nelkwl. Ezeketh akartham megh Irny kegnek Mykor 

valamy dolga vagyon kegnek kyre elegh vagyok nem 3\vksegh kegnek Emberth 

bocsatany fewl es kewltheny merth en 3ywem 3erynth 3olgalok kegnek árny

kor Itth fewn vagyok. "Wr Isten thartsya megh kegdeth mynden háza nepe-

wel Egyethemben Nagy yo Egefiegben. Dátum Vienne 26 May 1569. 

Peterffy András mm. 

1 5 6 9. 
JÚNIUS 12d. 

i,\ Win. BOltI HELYSEGBELI NEMESEK, NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ ÉS ESKÍJTTEIHEZ. 
Bori, van Nyitra vmegye vágujhelyi, 's Hont megye báti járásában. 

l-xí>. Buchoth wiwin, bucho wvtlen = búrsút vévén , búcs« vétlen. Mónot = malmot. 
Eredeti je Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólíta'sa'ra folytatólag keres

te ki Makla'ry Ferencz hites ügyved és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város bites jegyzője. Más-
sát v e t t e , Mészáros Imre primási lyceuinbel i , magyar nyelv 's l i terarura tanító utmuta. 
tása és segédkezése me l l e t t , a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta ' s eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam 
Febr . 18d. 1840. 

Cz/'mzete, kivi/l. Prudent ibus ac Circumspectis Dominis Magistro Civium Judici ac Ju-
ratis Civitatis Thi rnauieh j c . dominis et amicis nobis semp' honoran. 

Prudentes ac Circumspecti Domini, Post salutem servitiorum nostrorum 

paratam commendationem , lm megh ertetuyk az te kegelmetek Jewelet hol 

thi kegelmetek ír az Hrizor georgj feluel, hogj Itten buchoth wiwin Jambo-

rol elment wolna tJ3tesygel, kjt kegelmetek elneth nem Jol exponált, ahol 

azt Irya kegel, tek hogy yth marhajath hattá wolna, kjt el nem wyheteth 

wolna, azth my tartoztattuk megh merth az monoth az íny hyrunknekul 

atta el, es cyak bucho wytlen 3eokeoth el mynth marhástul kjt elwyheteth 

az a monar azjerth mynekyunk 3am adatlan 3olgank , sok kartjs teoth myne-

kyunk, es az egy3 keosygnekjs, Thoaba lm napoth haltuk nekj hogj Igazicha 

magath, azyerth az az nap 3ent Iwan nap után walo wasarnap, ha magath 

menthethj myndenekbul, kegelmetekjerth bykjwel bochatywk, megh ele-
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gethwyn myndenckcth karabul. Isten tarcha megj kegelmeteketh Dátum in 

Bori 12 die Jany 1569. Universi Nobiles in posefsione Bori. 

1 5 6 9. 
JÚNIUS 25n. 

CZOBOR SZENTMIHÁLYI CZOBOIt IMRE KIRÁLY TANÁCSOSA, NYILAS IST- LXVlx. 
VÁN NAGYSZOMBATI FŐBÍRÓHOZ. 

Sasváratt (Sassin). Nyitra vmegye szakolczai járásában. 
0 0 hangzónak o o által jegycztetésc, a' mi , XV<1. százévbeli, még itt is előfordul. Várlakó 

ur szelleme: „hogy ő is ne készerítessék mind untalan igasságában is reám jutni az övéért, — hogy 
nz én jobbágyom gyakorta való könyörgésével bántson. lm itt az alázatos félelmü könyörgés : ha meg 
nem hantánkra Nagyságodat. 

Eredeti je Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag k ike 
reste Mak lá ry Ferenc/, bites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője . 
Mássát v e t t e , Mészáros Imre prímás! Iyceunibeli , magyar nyelv 's l i teratura tani'tó útmu
tatása és segédkezése mel le t t , a' nagyszombati primási papnevelőim/, egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek talál ta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam 
Febr. 1Sd. 1S40. 

Czímzcte, kivitt, Prudeti ac circumfpecto V i r o , Dominó Stephano Ny la s Pr imario Ju-
dici Civiüis Tbyrnauien ^ c Amico & Vicino nobis honoran. 

Prudens ac Circumfpecte Domine, Vicinetj' nobis bonoraií, faluté" ac ríri 

commendatione. Esz elmúlt efztendpbely byronak ketfzprys Irt ham, min cl 

hogh esz en Jobbagyomnak Pofzavvacz balafnak tartofznek az k : varafbely 

polgárok kpífpl, kynek newc fogas Gyurkp, ky annak elptthe fzolgalth jég

ben Kcrechjpny János vramnal, hcth forintal, es ayanlotta magath min-

dpnkor hogh esz kxís adoíTagoth megh adatthya, de mynd esz Idejghys nyn-

chyen megh, asz minth esz en Jobbágyomtól erthem. Azerth kérem kdeth, 

hogh the k: tekynchye megh asz Jo Somfledfagoth Es Igalfeychya el Efzen 

Jobbagyom adolfagath, hogh p ys ne keífereytclfek mjnd vnthalan igaffagaban 

is reain Júthny az pwerth, hy'flpm is penigh hogh the k . megh tekynthué azs 

kölTönfegös igaffagoth es a Jo ÍTomfledfagoth esz dolgoth k . Jo módon el Igaf-

feythya, es nem engedy hogh asz en Jobbagyom Gyakorta walo koniorgefe-

uel banchyon. ba my Ismeth eífele dologh történik, hafonlatos baratfaggal 
(11*) 
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akarok lennj thy kegyelmetöknek. Iften tarchya megh kdeth Jo egeffegben. 

Dat. ex Saflyn 25 die Juny Aíío 1569. 

Emericus Clwobor, de chyobor 3enthmyhal 

Confiliar S. Caefareae Regiaeq' Mattis. 

1 5 6 9. 
JUHUS 4D. 

IXXX VEREBÉLY MVÁROSA BÍRÁJA 'S 12 ESKÜTTE, NAGYSZOMBAT SZ. K. 
VÁROSA BIRÁJÁNAK. 

Verebélytt, Bars vmegye verebélyi járásában. 
T , tt helyrag dívása itt is mássalhangzóval végződő helynévnél. Ma inkább: VcrebéJve«. 

Megh Byrossytotta = megbiráltatta. Szám vetvén, ma: számot vetvén. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike

reste Makláry Ferencz hites úgyvéd és Kaiser József azon sz. k. ns város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 'a Iiteratura tanító útmu
tatása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser József. Kaptam 
Febr. 18d. 1840. 

Czúnzete, kivid. Ez lewel Adafsek Nagy Jombathy Byronak, nekwnk ty$telende<> 
vvrunknak kezeben. 

Ke3enetünket fzolgalatunkath Irywk Kegedmednek agywk te JTdnek twt-

t a ra , az Demseny Balj'ntől kerettwnk wolth ff. 6. posto A'raban, It W'ere-

belth lakozandó S3WCZ Demethernek hagyásából, es akaratthyabol, Azerth 

az mynth megh Ertettwk azDemsenjr'Balyntol, Hogy teKegelmed elrft, 3ewcz 

demether megh Byrossytotta, az demesen}' Balyntoth azért kervwk Kdét, 

hogy te Kegelmed az demesenv Balyntoth 3abadyczá fel, mert my wagyunk 

adós 3eiícz demethernek az hath foryntal. Azért 3eiícz demether Jeyen Ide 

my hozank 3amweteíTünk wagyon wele, 3am wetwen az mywel tartofzunk 

megh agyuk ncky, az Demesenv Balvntnak eben nvnezen wettke, hané my 

tartofzunk wele, azerth kervwk Kdét hogy te Kegelmed 3abadicza fel, es 

demether Joyen Ide megh akarvwk elegyteny 3am wewen merth my nem 
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twttwk wolna kerny az demeseny Balyntol az hat forynth ha Síetícz deme-

thernek hagiasabol nem walth wolna az Wr Iften tharcza megh ITdet, kelt 

Werebelth 4 die July 1569. Werebelj Byro es 12 eskwttek m^p. 

1 S 6 9 . 
JÚLIUS UTOLSÓJÁN. 

CSEMERI ZAY FERENCZ, SZERETŐ FIÁHOZ, PÉTERHEZ. LXXXi. 
Bdcsből . 

Pénzt kitől vegyen által 's hová tegye. A', kihagyó jegy nélkül: a. Szóltntni. Egré,ma: Egerbe, Egerre. 
Eredetije gr. Zay levéltárban. Lemásolta Makláry Ferencz 1837. 

Czi'mzete, kivid. Ez lewel Adassék Az íny fywnknak Zay Péternek tulajdon kezeben 
Cassoviá. (P. II.) 

Kevvjcnethéwm wthan jerethew fyam Péter, en Imar egynehány leweleth 

Irtham neked, kykben megh Irtham, myth mywely az kewlthegh dolgabwl, 

es hy3ewm, hogy eddygh mcgh attak az en leweleymeth neked, azért ha 

horvath peter megh Avy3y hozzad a my nála wagyon, abbwles wehetsz kewl-

chegewdre waloth, vagy ha myhaly Wram Báthory AVramthwl az en pen-

zewmbewl walamyth megh hozna, akar abbwl végy az thy kcwlthegtewk-

re . az Sarkewzy mihalynethewlys az húsz forynthot keresd megh, annywal 

Thewb pénzewnk le3en. Korlath Cristof fel Jewth es eth wagyon, kywel en 

^olthattam, es azth fogatta, hogy wagy ew maga wagy 3olga)'ath ala ere3thy 

Égre, es myndjarasth wagy ewth 3az forynthothHorwathPeter kezébe adath, 

es lm en megh Irtham Horwath Péternek, hogy mj?ndyarafth The kezedbe 

hozza, the pedygh walamynth es walahogy leheth myndyarast kewld fel 

walamy Byzoth emberthewl, ky fel fele ne lepyek wele, es ennekewm ez 

gywlésben hozzak fel mennél hamarab leheth, merth nekewm azHwgod me-

nyegzeyen nagy 3e\vkflegewm wagyon az pénzre. — A myth Myhaly Wram-

es hozna Báthory Wramthwl, azthes ew thewle ha fel Jwene, kewld fel, 

es a myth Horwath Peter hozand aztys, hanem a mywel megh erewd, meegh 
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en ala megyek, annyath hagy magadnak kewlthegnek. Ebben Jo fyam egye-

bcth ne thegy. azt Igeon Jol Thewtted, hogy az Reteth megh ka3altatad , 

tsak Imar hordasd Be hogy oth kyn ne vc33en, wagy ne etesseek el. Iften 

Tarthon megh mijnd nyayathokath. mynden Jóban. Wienne vltima July An

no 15 6 9. Francisc. Zay de chcmer. 

1 5 6 9 . 
AUGUSTUS 28n. 

CSEMERI ZAY FERENCZ, JÓ FIÁNAK, PÉTERNEK. 
Pozsonbol. 

Adósságot rakott iiúnak, atya nem irhát s/.elídebb levelet. Tanith =: tanítsd, tanuld. Férjhez menü leá
nyának a' gazdag Zay, sem irt (festett), sem vasazott szekeret csináltat. 
Eredeti je gr. Zay levél tárban. Lemásolta Mukláry Kerencz 1837. 

Czímzete, kivid. Ez lewel adalleek Az my fywnknak Zay Péternek Ca/Fan Tliwlay-
don kezében h y w e n , Caflbviae , c i t o , c i t o , c i l o , (P. II.) 

Ke3ewnetem wthan Jo Fiam Péter, ertewm, a rnyrewl Irtíial, azerth a 

ray Az The dolgodath Illethy, annak cn gongyath vvyffelewm. A myth Ir-

thal, hogy sokkal wagy 3ellel adós, es hytelben is sokath 3ettel fel es 3alog-

raes es nem thehetfz egyebeth Benne, hanem megh fyzethned az penzbewl, 

a kyth Horváth Péter hoz mynd az en Iwedelmembewl, s mynd az korlath 

Crístoff penzebewl. Azth en nem Bánom, hogy megh fyzesd, tsak hogy few-

iette nagy ne legyen az Summa, hogy legyen edees, mynek fel Jwnny. Es 

azon ky wewl wegy magadnak es walamy kcwlthegeth, mcegh en ala megyek, 

kyvel meg eryed, Chak hogy ne nywly 3ertelen hozza, hogy az pénzbe Jw-

yen walamy re3 Jo módon en reyam, vagy nekem, es syettesd Horváth 

Pcterth, hogy 3orgalmaztalTa Corlath Crv'ftofFot az penzerth a myth Igyerth. 

es mindenkeppen Azon légy, hogy othan semyth ne késsek az pénz oth ná

lad , hanem meiíel hamarab leheth walamely Byzoth Emberthewl kewldffel 

nekewm. Azon Igen kérlek Jo fyam, hogy ezzel fewlette Igen syess, merth 

az pénzre Igen nagy 3ewkffegem wagyon rya. en welem Ormandy Layos 
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meegh nem woth 3ewmbe, sem nem twdom hol wagyon, sem az The lewe-

ledeth nem láttam, Ahol azth írod, hogy Nenemeth el erejted Chaky Pálhoz, 

azth Byzony Igen Jol gondolthad, es soha nenem nekewm nagyob attyaffyf-

fagoth nem Teheteheth, mynth ezth, hogy oda menth, es ha az erew mar-

hamath Thevvle megh hozhatnaya. Csak hogy Tanyth wgy hozza ez dologban 

mynth Jan'on. es adna Iften, hogy walaha ez Jo Fyam efTmcrne megh myn-

deneftewl magath, es adna megh a my wona nála. ky nem ewteth Illethne. 

Az pénz fel fzalafath lam megh Irtham feyam , hogy vagy Mrhaly Wram My

haly deyak lc3en, wagy walaky egyéb le3en, tfak legyen hyw, es Jambor-

es legyen. Iften Tharthon megh Jo fyam mynden Jóban. Posony 28. die au-

gufti Anno 15C9. Franciscus Zaj' de Chemer mp. 

En nem keffem, az gyvvles wthan ala megyek. Az Sekereth, a kyth hw-

godnak thynaltasd meg chak para3thwl, sem Irya, sem wafazza, hanem 

tfak hogy para3thwl thynaltalTa az 3ekergyartho. Myhaly Wram ha fel akar 

Jwnny, 3ynthcn mafth Ideye. az ew dolgayerth, merth ha az gywles el we-

gezewdyk, 03than nem kyflyk Cha3ar, hanem menten megyén ennoth, cs 

03than thak heyaban fogy Jarny. 

15 69. 
SEPTEMBER 2 0 D . 

BORNEMISZA PÉTER, BALASSI JÁNOS' PRÉDIKÁTORA, NAGYSZOMBAT BIRÁ- rxxxin . 
JÁNAK S POLGÁRAINAK. 

Pozsonből. 
Benne : lüen = bőven; tanúságokat éhezni, kegyelmetekwcA könjörgeni. Szepelkedni. 

Eredetije Nagyszombat levéltarában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kiké-
resté Makláry Ferenc/, bites ügyvéd és Kaiser József azon sz. k. ns. város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tan/tó útmu
tatása és segédkezése mellett, a' primási nagy szombati papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. 
18d. 1840. 
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Czi'mzete, kivül. Az ur Istentíil meg aldatut ti^telendö nemes Vraiinnak . az Nagy 
fzombati bironac es polgár Vraiinnak . Énnekem fzerelmes es bizodalmas Vraiinnak Adaflek. 

Az ur Iftennek keduet, kegielmet, fzerclmet es öröc bekescget, az ö egiet-

len egy f3ent fianac az mi urunc Jesus Christusnac általa, keűanom es kérem 

naponkent ty kegielmeteknec. TÍ3telendö nemes es bizodalmas vraim, lattia 

kegelmetek meni sok uarasokban es falúkban szűkült meg az úristennek ige-

ienec hirdetése, es lattia aztis kegielmetek meni alnoc mesterségei allot élőnk

ben az pokolbeli ördög, hog sok bélieken ne lenne Izabad czak emlitenys. 

De mierthogi az mi urunc Jesus Christus megrontotta az ördögnec feiet, akar 

mint fzepelkegiek is , erőtlen az ö dereka az fü nekül . Azért naponkent az 

ö felséges hatalmából es bölczesegcböl eleit uefzy minden alnoksaganakis es 

vagi imig . vag amiig meg az kcre3t alatt is mind el foltattia az ö [zent igeiét, 

írtam enis egy poftillat, kibe az fzokot Euangeliomokat nagi hűen es oly nil-

uan meg magiaraztam bogi akar mel falubeli para3tosagis könien meg érthe

ti . kit azért is mieltem bog czak egy giermek oluasasara is sokan tanulhaf-

sanac . Tudom kcdig bogi ot kegielmetec köztis sokan uadnac, kit az fele ta

núságokat eheznec . De mierthogi közönséges iora, közönséges segitczeeget 

keúan az úr Iften, sok iamboroc aianlottac magokat nem czak az urac köz-

zül, de az nemefseg közzülis nimel ötuen forintalis . Az könnec kedig ki 

niomtatasa töbre menne ezer forintnál is . mert közel barom fzaz arcúson ua-

gion . Annacokaert adnac tanaczúl hogi ty kegielmeteknek is köniürgenec ua-

lami segitczegert . Gondollia meg azért kegielmetek imez barom dolgot, EIö-

fzör, hogi á' mint az predikatoroktul keúania ü fölsege faratczagokat, azon

képpen ty kegielmetektülis keúan ily io dolgokra úalo segitczeget. Masodczor 

gondollia meg igeretitis ő fölsegenec ty kegelmetek, hogi ugy igerte áldomá

sát mind úeteseknec, borunknac, mind kereskedesunknec ha az Ö ti3tefsege 
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neúekedesereis io safaroc le^ünc . Harmadczor, gondollia meg kegelmetek 

az sok egieb lelki éhezőket i s , kik meg köjönik, es imatczagokal nagi büen 

mégis halalliak ti kegelmeteknec minden is tetet. Az köniü ith uelem ua-

gion.Posonba, lattá Marthon Vramis az kegelmetek attiafia, röuid nap oda 

megiek jombatba, ot meg latthattia ti kegelmetek is . Most czak ezért irek 

ideien hog midin oda kegelmetekhez menendek, ackorra meg ne kezlelne 

kegelmetek, mert ot sémit nem keshetem . Ezzel az ur Iztennek aianlom 

mind leienként ty kegelmeteket: ky az ö fjent lelkcnec általa igazgassa az 

öröc életnek boldogságára ti kegelmeteket mind az ege3 haz nepel egyetem

ben . Ámen . Dátum Posonii 20a Septembris Anno d. 1569. 

BornemiíÍ3a Péter 3oliomba Balaíli János prédikátora. 
L. MAGYARÁZATOK és JEGYZETEK. 'S lásd Bornemisza keze hasonmását e' „Vegyes iratokhoz" 

tartozó metszctlapon. 

156 9. 
DECEMBEU 22D. 

SZÁSZY ANDRÁS ITÉLŐMESTER, SŰVÉHEZ NYILAS ISTVÁNHOZ NAGYSZOM* LXXXIV. 
BAT BÍRÁJÁHOZ. 

Alszászon, Poson vmegye csalóközi felső járásában. Ma nincs ott, Fel és Alszász, 
csak Szász. 

Nagyszombatba, látszik ebből olly nemesség takaradott a' Török elől, mcllynek biróságra 's 
városi tisztségekre került tagjai, több nemes házzal volt rokon. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrcntei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Feicncz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns. város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre priinási lyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmu
tatása és scgedkezése mellett, a' priinási nagy szombati papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser Jósef. Kaptam Febr. 
18d. 1S40. 

Cz/'mzcte, kiviil. Egregio dominó Stephano Nylas Judici Cinitatc) Tyrnavieii ect. dho et 
affini observanmo. 

Egregie diíc, et affinis observaíí, salutem, mcorumq' Suiwor commen. 

Hog keg: az cn kérésemre az en borochkaymath megh kyldetthe awal énne

kem keg: nag kedwes dolgot mywelth, ismegh walamybe keg: engem megh 
VEGYES R, M.IRATOK. (12) 
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kery, megh latth)?a keg: bog az keg: kercseth en sem hagyom heaba, es 

walamybe keg: 3olgalny thwdok, im'ndenbe erwmesth solgalok. Thowabba 

az polgawktwl en megh nem thwdam ertheny, es énnekem megh nem thw-

dak mondanny, hog mybe akodot es segcdót megh welek keg: azerth nem 

thwdok enys nekyk megh fvzethny, nemys fyzettem nekyk mwkayokcrth 

az az, az boroknak hazamhoz vvalo hozasokerth semythj's, Mertli hog keg: 

akodot cs 3erzedet megh, keg: ymmar fyzofien megh nekyk, En nem sok 

idew mwlwan, az az, ez karachon wtán kegyelmedhez be therek wtamba, 

es walamytli keg: fyzeth ez bor hozóknak, en mynd meg-h fyzctem kcg: es 

annak felethe keg: megh akarwm gólgalny mynth jo wramnak es atthyain-

ÍTyanak, Az wr Isten tarcha megh keg: mynd afsony'ommal az keg: jcrelmcs 

házastársaival Es 3erelmes gyermekeivel egyetembe nag jo egefíegbe fok idc-

jglen. Dat. in A^aj. 22u Decemb. anno 15G9. 

ftor et affinis Magr Andreas 3a3y Prothonotaf. 

Jóllehet hog az bor hozaserth segedsegbe nem fyzettem nekyk, de azert 

atíam valamy ytal penzth nekyk. 

1 5 6 9 . 
LXXXV. GYARMATI BALASSA ISTVÁN, ZAY FERENCZIIEZ. 

Tapolcsánt. Ma: Tai>olcsányon. 

Tapolcsán van Borsod, Sáros, Bars, Nyitra vmegyeben. Mellyik ez itt? 
Pénz és liúzi dolgok ügyében. 

Eredetije gróf Zay levéltáriján. Dübrentei Gábor kérésere mással vette Makláry Fe-
rencz, hites ügyvéd 's gróf Zay Károly kir. aranykulcsos titkára 183Gb. 

Czímxcle, kiviil. Magco Díío Francisco Zay de Chemer Diio ö amico nobis observan-
dÍ8simo , é considerássio. (P. II.) 

Magce dne et amice mihi obfervandilíime et confideratiíTíme, poft servicio-

rum mcorum comendaciöm. Tovaba az keg: kyvanfaga 3erent a mint meg 

írtam volt az negied fel 3az tallért meg kwltem, lattía iften nekem is meg 
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liigie keg: fok 3wkfegym vannak, azért né kwlthetem teliefegel 4. 3azat, 

keg: kerein, mint bizot Uramat, hog keg: ínykor eftmeg az marhat meg 

ualtia, tallért kvügioii'. Tovaba tálat taniert a mint ez előtt hog oda attam 

az keg: meniegzcirc, moftis eöreömest oda adnom keg:"ek a mynt keg: ky-

vania, de it nincicnek bizoni, hanem oda által vágynak, s azon is kcrem 

keg: hogy az tób tractatus leveleket fé feleyöe meg küldeni keg: f meg 30I-

galom keg:nek Iften tarcia megh k. minden Jowayual. Költ tapociant — oent 

napiil anno dni 1569 Steph: BalaíTa de Gyarmath. Az keg: 3olgaia en ke

zembe hozót eg 3\vgielot, karika elöl rayta, az mafikon ninc karika, eg Far-

matringot, eg nyakba vetőt, eg cswft láncot, 2 3abliat, eg biciakot. 

1 5 7 1. 
ÁPRILIS ÖD. 

MUSZTAFA BTJDAI PASA LEVELE. Kihez? nem tudni, mert czímzetc nincs meg. LXXXVI 
Budáról. 

Zápolya János fiát, Erdélyi királynak nevezi. Mai: indulás helyett benne: induló/, és indítás, 
minden ellenkezőknek indításit leszállítsátok, egy holnapot nem ér = egy holnap nem telik bele. 

Eredetije a' nemzeti múzeumban Pesten „Verantius levélezetei" küzött. Kikereste 's 

emásoltatta Döbrentei Gábor 1S3<) Júniusban. 

My Mustafa Passa az hatalmas Teoreok Chasarnak fóheltartoya Bwdan es gond-

V}'seleo):e Magyar o^agnak. 

Tekcntetes es Nagyságos vr, nekeonk szerelmes szomjed barathonk, keo-

3eonethconknck, es barathsagonknak ayanlasanak wthanna. Hy33\vk hogy 

híretekkel wagyon az Erdély Kyraly halála, ki ez eleoth wgymynth 19 

vagy 20 nappal holt meg, es mynket choda hyrekkel értetnek, hogy myvvel 

Erdélyhez keozel walo várhely kapytaii}roknak megitattatok wolna hogy 

walamy 5!ndytast tennének Erdélyre. Ennek eleotte hogy 3cnth Miklós ala 

5?ottenek walays soksor azt yrtatok hogy nem ty akaratotokból mentenek 

wolna, Jóllehet ha walamy nyereséggel varhattanak wolna talán ty akarato-^ 
(12 •) 
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tokból lót wolna az indulat, de az mynd mullyek el, clys múlt, hanem mos

tan my azon kerónk hogy az wegbelyeknek fcokeppen Erdélyhez keozel 

waloknak, ereossen megparanczollyatok hogy vc3tegscgbcn legyenek, myert 

hogy Erdelys az my kegyelmes feyedelmonk yojaga, mostan pedygh ebbeol 

megh teczyk hogy ha hywen akanratok az my kegyelmes fcyedelmónkel az 

frygyet meg tartany, tehát mynden ellenkezeoknek yndytasvth le Szallye-

cyatok, kyth az my kegyelmes fe>redelmeonk, es my yo Newen wehessónk 

tóletek, ha pedyg wgyan az Szándékok hogy walamy habonisagoth yndy-

chyanak b)'zonyaba semyth welc nem nyernek, mert hy'33ük byzoni'al, hogy 

egy holnapot nem er Erdély határába eotwcn azwagy hatwan ezer tatár be 

erkezyk, mas az hogy ysmeg az Erdélyek az my kegyelmes feyedelmonk 

yo akattyabol ónon magok kózót az wrakkózzwl \vala3t0ttak feyedelmcth 

keozeotteok magoknak, kyk eo fcolsegeth myndenbcn bywen akarvak ool-

galny. Azért ha myt yndytnanakys magoknak te3nek kart wele. Isten él

tesse N:^* ' Budae: 6. die Április 1571. 

1 5 7 2. 
MARTIÜS 23D. 

LXXXVII. SÁNDOR, HAVASALFÖLDI VAJDA, BÁTORI ISTVÁN ERDÉLYI FEJEDELEMHEZ. 
Bukurestből. 

Benne: jő volt, áros ember. 
Eredetijet a' nemzeti muze'umban levő „Protocolliim Bátorianum" mutatja, a' gr. Szé

chényi kézirat-gyűjtemény között. Kikereste 's lemásoltatta Dübrentei Gábor 1839 Július, 
a' m. akadémia költségével. 

Czimzete, kivid. Spectabili et Magnifico dominó Báthory de Somlyó, Dei gru'Tranflné' 
et Siculorum Com dno et vicino nob obferwan. 

Alexaii Dei gra Vayuoda dns et verus Heres perpetuus térre tranfalpinen 

Spectabilis et Magnifice domine et p f noi observantpme, Salutcm Kone 

vicinitat^ nostre commeii, Kwldeote te nagod my hozank ez elmulth na

pokban rac3 Pétert az Nagad Solgayat az Nagad Lewelcwel , kyben N. 

file:///vala3t0ttak
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mynckwnk Jelente hogy Jw wolt, N. egy embere az portarul Lewellel, 

kyt az my Vamafiwnk meg fogtak volna es az Lewelet twle elweottek vol

na ky mynekwnk igé nehéznek tctt3eth. myerthog my hyrwnkel né wolt, 

inert my az N. emberyt tysteffeggel fogagyok es tartyok myndenkor, De t\v-

gyaN. hogy my az Ideoben az hatalmas Cyafar parancz)?olatt5ra jerentt, Mold-

wa fele voltwnk hadba , azért az my tystartoynk is eryztek es me twttak 

hogy N. embere, fem az Lewelet né mwtatta, hanem arros embernek mondotta 

magát, es megh az vamotis Selemmel fyzette megh, wgy ment el es az N. 

Lewcleth wgy hattá ott, ajtan találtak megh, De my mynd az által Armaf-

funkat kwldcttek es fogwa Ide hozattak es megh Bwntettek es mo-jlanis 

tömlechben wannak, ez vtan is Bwntetiek mert hogy példa legyen egebek-

nek is bog az my közettwnk való Jo Somjedfagh megh tartalfek. merth my 

azon igeke3wnk hog my koztwnk es or3agvvnk keozet Jo kerejleny attyafyw-

fagh tartaffek, lm az Lewelet is nagnak megh kwldettok, az vr ijlen te N, 

megh tarc3ya fok e^endeygh Dátum in oppido nro Bwkwre^lh 23Marcy anno 

donj 15 72. Az felmet if kyt az Vámba fyzettet Nagnak kwldottok, 

L. az erre hivatkozást, R. m. njelveml. líd. köt. Tárgyszerinti tartalom XXXVIIId. lap. 

1 S 7 2 . 
JÚLIUS 26D. 

NAGYSZOMBAT BÍRÁJA, ESKÜTTEI, NAGYS. BÁNFFY LÁSZLÓHOZ. LXXXvill 
E ' levél elküldetett Bánffynak Beczkó v. Bolondocz várába Trencsínbe, a' hol mint birtokosa la

kott. Mássát beirá Nagyszombat jegyzője a' városnak lőüGtól 1579ig folyt jegyzőkönyvébe. Abból 
jelelte ki Döbrcntei Gábor 183G. 's kiirta Kaiser József városi hites aljegyző, 183G. Július 13d. 

Generofe ac Magn Diíe dííe et vicine Nobis obfwaííme Poft Salute et ser-

vitiof iírorum ditam commendationé. Wetthvvk az Nagod Lewelyt, melleth 

irth az Swlha Lwkathne adolfaga felöl, es mindyaral't azth az 3omf3edwn-

kath Zabo dyeneft elewnkben hyvvattwk, mely az adoflagoth né thagadgya, 
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de azth mongya mywel hogy Zcghen Swlha Lwkath walamy Baraniay borth 

hozatotli wolna wele három Althalagal, kyth ke3 megh bizonnythany, Es az 

egykcth mindyaraft wgyan akor, hogy azonoth ide kewldeth clwytetthe, 

Akctteij ith maradóik, Azoknak pcnig eggykcnck feneke kiefleth es fvvldrc 

inenth, az mafyk wgyan wagyon melleth kywannya, hogy az a33ony el 

vvytheíTe, merth cw neky a Bor nem kelleth wolna, hogy ha cw ne hozatta 

wolna, Annakükaerth kywannya azth, hogij Jámborok altlial 3amwethcs 

legyen Kewzthek, hogy oamoth weflenek egíjmaíTal, es ha walamy wel adós 

marad, hogy kez megh fyzcthny Azyrth IIITJ Embercketh akarthwk adny, 

kyk meghcrthwen mind az keth fcelnck adoiTagath, igaz 3amoth wetetthe-

nek wolna kewztck, de az ajjontj Nagod hyrc nelkewl ne akartha fem-

mybcn bothyathany magath, hogy ha pcnig az mij 3omf3edwnk azth megh 

byzoncyttya, hogy Swlha lwkath ky'rcscre hozta a borokath, tehát mjhvan 

walo dologh, hogy az a33onnak ys walamit kel senwcdny, Nagodath kyrvvnk 

minth Wrwnkath hogy Nagod parantsiollyon az a33onnak, hogy oamoth 

wcflcn wele, Es ha walamywel az my Somfscdwnk adoffa marad nekye, 

3amwetefíen, my ke3ek wagywnk, az my Somfsedwnkrol eléghet íeiuj, es 

megh fyzcttettywk wele a mywel adós lc3en. Es ne tby'ak ebben (merth 

Wgyan ewwel tartozwnk) de mcegb egyébbe }rs, Nagodnak ke3ck wagywnk 

Solgalny. Ax wr Iften tarthya megh Nagodath minden Jawaywal. Dalii Thir-

nawiae 26. July 1572. G. ac. M. D. v. Addictimi Judex et Járati. 
Jegy*. Ezen Bánffy László, akkori nagy ur levele is kétségkívül magyarul volt Nagy

szombathoz, 's milly magyar udvart tárta várában és jószágain, élőképét vetek azon sorok, 
mellyekhen az itteni 87 —89d. lapokon álló levelii Bornemisza Péter, Detrekőn 1584 nyo
matott Predikatziói elöljáró beszéde 2d. lapján, hálára melegedek iránta, mivel vallási lelkes 
reformatiúját e' Bánffy védelmezé legtüzeseljben: „Mert, irja Bomemitza, á Nagyf: Alfú 
Lindaai Bamphi Lafzlo wram, ki imar ísac moilanaba el alutt az wrba (f I5S3): Beczko 
varahol mindö eztendobe e munka közt is aprónként fzekereken tengetesre valót küldezet. 
Azon varba ket holnapig titkon roytökbe tizteffegefen fitetet, Beezböl valo ki fzaladafom 
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ttaa, Es olt kezdtem el irnijs ez könyuet, es onnét tértem Deíreko varába. Ki az előtt 6t 
eztendouel az 6 iduozult tarfaual á Nagyf: Somi Borbála afzonual vgyan fokatis koltcttec 
közel ezer forintig az öregbic öt refzfi Poftillanac Mafodic refzere, Es egyéb fzíikfegemre. 
Sot raboc es egyéb fzegenyec fegitfegere is bizalt ez kegyes afzony kezembe, mefze ha
zamhoz kíildezuen azokatis. Kinec iofzagabeli Ispitali es Oskolai moftis eltetnec az tíile ren
deltetet Alamifnaual. Ki eyiel nappal az iraft forgatuan azbol nagy kegyefen (anyilotta az 5 
afzony es leanzo czeledet, daykalkodua foc nemes es wrac ama leaninalis. Velem eltekbe 
ezt 6c emliteni fein hattac volna, es tálam engem is hizelkedönec íteltec volna azoc, kiknec 
kereng az feiec." 

Magyarul irt munkákat segített elé ím a' BáníTy ház ekkor Trencsinhen, közel ezer 
pengő forintig adván csak egyre, melly öszveg mostan, tíz ezer pengőig is rúgna. 'S ala-
niisjiával Somi Borbála bizonyosan magyar nyelvű iskolákat éltetett, magyar volt lett az árva 
leányzó sereg, mellyet úgy neveié udvarában miként e' hajdani főnemes várbeli erkölcs már 
a' visegrádi királyi udvarba vétetett hé 's abból szállá által, és mellynek még az 1723beli 
105d. gondoskodó törvényezikk is fentaitását rendelé. 

Nagyszombat lelkülete magyar, Trencsin, Poson, Nyitra Turócz várai főnemes udvaraié 
mind az. Mi több ? a' reformaüo magyar könyvei 's az ezeket megtámadottak felköllik a' 
nemzeti nyelven olvasási. Balassi Menyhárt, szabad ura Detrekő és Nagytapolcsán várának 
deákul nem is tuda, miként Forgács Simon 15 70. dunáninneni főkapitány irá felöle Bornem
isza Péter emiitett elobeszédebeli feljegyzése szerint: „Hogyha a Deaki tudomanis mellette 
lett volna, es élne, ez moftani vilagnac czillaga volna. 

Miként gázolád le a' nemzetiséget is, csakhogy a' reformatiónak nyakára hághass 
te, jesuitaság. Elveszél te, amaz mindenik áll, 's fog. J). G. 

Ii. MAGVARÁZATOK l ís JEGYZETEK. 

1 5 7 5. 
MARTIUS 17l) . 

MEHEMMET AGHA, MUSZTAFFA PASA TOLMÁCSA, NSZOMBATI BÍRÁKNAK, LXXXIX 

Budán. 
Az előbbi adósság Iclizettetésc tárgyában. Zsidó volt ekkor i s , pénztőzsér, Jlarwgnék = hara

gudnék. Nem toll botlás az ott mert ekként volt ez ige: haragnám, haragnál, haragnak, haragni, 
haragunni. Utilevél, később lett: passus, paksas. Mehemmct maga czíiuczése, Musztaffának magya-
rúl nem igen tudását mutatja. De ha c'Mehemmct tolmács, tőrük eredetű volt-e 's ágy tanula meg 
magyarul, vagy magyarból lett török ? Mind a' kétféle, gyakran történt. Maroson, Trombitás .lános, 
török megbizott lehetett. Zsidónak is az akkori magyar világban magyar neve: Fekete. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferenc/, hites ügyvéd és Kaiser József azon sz. k. ns város hites jegyzője-
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceuinbeli, magyar nyelv 's literatura tanító nünu-
tatása (:.s sogédkezése mellett, a' nagyszombati prtmási papnevelőház egyik növendéke 
1830b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser József. Kaptam 
Febr. lSd. 1S40. 

Czt'mxcto, kivill. Nagy Szombati Byraknnk ncköm Tyjtölendeö Baiatimnak adafsek 
ez levél. 
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Ty3tölendeö Barátim, kö3önetömet es myndön Ty3töffegüs Dolgokban 

aianlom Solgalatomath kegelmotöknek, továbbá ezt akarom ktöknek meg-

jelönteny Hogy mivel ez ket Sydo, fekete Moyscs es Ábrahám jwt vala az 

en ns Uramhoz, pana3olkodanak Hogi mivel Fekete Dienös miat nagi karban 

marattanak, kit bevebben az en ns Uram leveléből meg érthet ktök Bezo-

niara Igön Haragnek eő íísga, efféle Chygansagaert, ngi annira hogy ugyan 

nem akar Immár eö nagisaga uty levelelet adny cgyiknekes — azért en nagi 

Byztomban írek keöknek: keröm is kwket , hogy eléghitessetök megvele, 

ne történnek mas bűntelent érte bantany, mert azon meg esküt eö nagisaga 

Hogi ha erre ktök, jo renddel gondot nem akar viselny, vagy lc3ön vala

kinek uti levele vagi nem de általán fogua embört tartat érte, Azért jwiiwn 

ala marásra Trombitás Jánoshoz lm az Hitömre fogadom Hogi en magam sze-

pön meg alkottatom eöket, es az felere e3tendeig sracg tovabbis el vartatom, 

Isten ktökkel. Dátum bude 17 die marty 1573 

az íís mu3taffa passa tóimatia Mehemmet Agha. 

1 5 7 5. 
MARTIUS 17D. 

MUSZTAFFA PASA, BUDAI FŐHELYTAKTÓ, NAGYSZOMBAT BIRÁIHOZ. 

Budá ró l . 
Akanik, nem: akarrhik: Keszcrítetünk, nem: ke«yszerítctűnk. Ke gyök a' bécsi codexben ta-

túltstik, I. Iső kötet. Nem jámbor = rósz ember. Vártattiuk > később lett: várakoztatjuk. Embert 
tartat zálogul, ha el nem igazítják a' birák a' követelt adósságot. Hangoztatása ő-zű, millven a' 
budai magyarság volt. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag keres
te ki Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. Mag
sát vet te , Mészáros Imre primási Iyceumbeli, magyar nyelv 's literemre tanító utinuta* 
tása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser József. Kaptam 
Febr. 18d. 1840. 

Czimzeíe, kivül. Nagy Szombati Byraknak nekönk Ty^tölendeö Barátinknak Adas
sék ez levél. 
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My mu3taffa PaíTa az Hatalmas török Cya3arnak feö hel tartoia Budán es gond 

vyseleöye magiar O^agnak. 

Ty3tölendeö Barátim, kü3önetönk es baratsagonk Aianlasanak utanna, ezt 

Akarok kegyelmetöknek hyrrc adny, hogy mivel oth közöttetük való fekete 

Dienös, tartozik kel sidonak fekete moisesnek 1500 tallirral, Ábrahámnak 

860 tallirral, minthogi nagi karban akarya eöket eyteny ke3öritetunk ke-

gelmetöknek Irny felöle, és ugian Igönis kérnénk mint barátinkat, hogy' 

valami Hazug nem Jámborért; valamy Jámbor keresködö Röndön valók meg 

ne Haboritassanak, kc3öritse rea kegelmctök Hogi eleghitse meg ez meg ne

vezőt szömeleöket, Ha mostan mindönöstul meg nem adhattia is feleth felet 

aggia meg, az maradekiara e3tendeig meg tovab is et vartattiuk, Azért erre 

ugi vyselliön gondot ktök Hogy Byzoniara ha meg nem lesen, vagi vagon 

valakinél uty levelünk vagi nintzen de embört tartatunk érte, mert mi fenky 

karát nem kívánniuk Iften ktükel. Dátum budae 17 die Marty 1573. 

1 5 7 5. 
MARTIUS 24d. 

GRÓF SALM ECK, NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ ÉS TANÁCSÁHOZ. xci. 
Győrről. 

A' zsidóvedő 's igasságot sürgető Musztaffa gróf Salmnak is irván, ez a' tőle függött Nagy
szombat városát inti. 

Eredetije Nagyszombat levél tálában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz bites ügyvéd és Kaiser József azon sz. k. ns. város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási íyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmu
tatása és segédkezése mellett, a' primási nagy szombati papnevelőház egyik növendéke 
1839bcn. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser József. Kaptam 
Február ISd. 1840. 

Czt'mzete, kiviil. Nobilibus et prudentibus etc. Judici Juratis et tóti Senatui Civitatis 
Tyrnavicn. Amicis nobis dilectis. 

Nobiles et prudentes, amici nobis dilecti, Salutem et beneuoleií. Megh 

erthy thy keg: ez ielen ualo leuelekból, es az my leuelúnknek maíTabol, 
VEGYES R. M. IRATOK. (13) 
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kyth az Buday PalTa yrth mynekúnk, hogy az megh ncuezeth 3emelieknek, 

egy Szombathy ember adolfa maradoth uolna. Azyrth ínyes kerick thy keg: 

hogy keg: uisellye oly módon gongyath ez dologbnak, hogy az megb neue-

zet.tb 3emelyck elegeyteflenek megb az eó adoffagokrol, mertb altalanfogva. 

hogy megb tartoztatb érettbe egynehanyakath, es yob bogy azzal elegeyteífe 

megb óketh thy keg: bogy nem myntb sok iambor ueszen myatta. Valeantq 

felér. Jaurini 24 Marcy 1573 Eckius Comes a Salmis manup. 

L. az erre hivatkozást U<\. kot. XLId. lap. 

1 5 7 5. 
ÁPRILIS 1 5 D . 

MUSZTAFFA PASSA BUDAI FŐHELYTARTÓ, NAGYSZOMBATI BIKÁKHOZ. 
B u d á r ó l . 

Megint a' fennebbi adósság tárgy. Marussá , az az Marusra (Visegráddal átellenben) olivan , 
mint a' ma is hallható : Győrré = Győrre. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Do'brentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser József azon sz. k. ns város bites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmu
tatása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
1839b. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser József. Kaptam 
Febr. 18d. 1840. 

Cz/mzete, kivi/l. Neömös es ty^töletös szömeliöknek Nagy 3°mbati Byraknak Adassék 
ez leve! tulaydon kezeikben. 

My mu3taffa Paffá azHatalmas török Cyasarnak feö bel tartoia Budán es gond-

uyseliöye magiar o^agnak. 

Ty3tölendeö Barátink, Keosönetwnk es Barátságunk Aianlasanak Vtanna, 

ez el múlt napokban Irtunk uala ty Kegclmetöknek, az Zabo dienös feleol 

Hogy marusra ala keoldene Ktök: Igaz szám vetésre, De meg Cyak válasz 

sem nekiök rea, Azért maftanis kcrünk mint tÍ3tölcndeo Barátinkat Hogy 

kwlgeetök ala marussa Az kiknek adós felet felet mastan aggyá meg Az ma-

radikiara e3tendeyg el vartattiuk az penig az Alkouaft Cyak azért nem; 
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Hogy mas Bwntelen ne bantassck miatta cddigys meg let volna ha az ti 

Ktk, Jo embörseget nem gondoltuk volna, mert my Byzoniara karát senkinek 

nem kiuaniuk Azért Jüieon ala felelőnk az my ty3tössegunkre Hogy semmy 

bantasa nem lejön embeört valajtunk Hozza ki Jo embörsegel végezzen kö-

züttok, De vy*3ontag Ha Ktük erre Jo moddat nem vysel, es mastan erre Jo 

vala3t nem te3ön kegielmetük ninch mit tönnvvnk mi ezöket 3egenyöket kar

bannem Hadhattiuk valakin lehet De azt Byzonnial Higgie Ktők: Hogy meg 

vifzwk, Azért erre Hamar es io válasz varunk Iften Ktokkel: Dátum buda 

15 dic aprvllis 1573. 

NOVEMBER 24D, 

FŐLDESSY ISTVÁN ÉS BORNEMISZA JÓSA, ADÓSSÁ VALLJÁK MAGOKAT xcm. 
HANNS MANDERNEK, BÉCSI POLGÁRNAK. 

Bécsben. 
Eredetije a' pozsoni káptalannál. Kikereste 's vétetett máss.-ít összeolvasta és ennek 

betűről betűre következőképen létét bizonyítja Gyurikovics György levelező tag 1835b. 
October 18d. 

Anno 1575. Ad. 24. Novembris. 

En Feoldessy Isthuan, es Bornemizza Jósa, Nag Zombatyak, vallyuk 

adossa magunkat lcnnv, Ez Tyztelendew Vrunknak Hans Mandernak, Be-

chy polgárnak, Marha arraban, vgy mynth summa zerynt -ff 56. d. 30. p. 

mely wtuen hat foryntot harmyncz pénzt, fogadunk my meg fizetny három 

holnapra, mynden ok vetetlen, kar, es pewr patwarnekwl, Ennek Byzon-

fsagara, es erewsegere Agyuk az my Byzonyos pechetwnket, adatot Bech-

ben, vt supra. 
L. az erre hivatkozást líd. köt. XLd. lap. 

( 1 3 ' ) 
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15 7 6. 
MÁJUS 14D. 

XCiv. A. FOLDESSY ISTVÁN ÉS BORNEMISZA JÓZSA, ADÓSSÁ VALLJA MAGÁT 
HANNS MANDERNEK, RÉCSI POLGÁRNAK. 

Bécsben. 
Anno 1576. Ad. 14. May. 

En Feldessy Istwan es Bornemlzza Jósa, nag Zombatyak, wallyok Adossa 

Magunkat lenny Ez Tiztelendew Vramnak IJans Mandernak Bechy Polgár

nak, marha arraban, vgy mint Summa zerynt ^ 460. d. 27. mely neg zaz 

hatwan forintot, hnzon het pinzt fogadunk, megh fizetni, neg holnapra, 

minden ok wetetlen, kar es per pattuurnckwl, ennek Bizonsagara, es erre-

segere Agyunk az my bizonyos pechetwnket. Adatott Bechbcn, vt supra. 

157 6. 
M \JUS l4o. 

XV. B. FOLDESSY ISTVÁN ÉS RORNEMISZA JÓZSA, MAGÁT ADÓSSÁ VALLJA 
RWEPP RAYTHERNAK. 

Bécsben. 
E' két adósságlevél eredetije a' pozsoni káptalannál. Kikereste titkári felszólításra 

(•yurikovics György levelező tag, 's e' mássát betűről betűre összeolvasta 1835. Oct. 18d. 

Auno 1576. Ad. 14. May. 

En Feldefsy Istuan, es Bornemlzza Jósa, nag Zombatyak, walyok az mv 

Leuelwnknek Rendvben adossa magunkat lenny, az tiztelendew vramnak 

Rwepp Raythcrnak Bathofi kos arraban, es kez pinzel, vg mynt Summa 

zerynt ff 1'295. d. 8. Mely ezer ket zaz kylenczuen \vt foryntot, nyolcz 

pynzt, fogadiuk az my hytwnk tiztessegwnk zerint, mas fel holnapra meg 

fizetnv, annak felette, vgian ezen Ideben, marattam adossa, Istaerkes es 

Sweg arraban, Summa zerynt ff 1927. d. 15. melly ezer kylencz húzzon 

het foryntot tizen wth pinzt, fogadok ew kegielmenek: vgyan ezen feliwl 

meg neueztetet fogadafsa, három holnapra meg fvzetny mvnden ok wetet-
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len, khar es perpatwar nelkwl Ennek Bizonssagara es Erewssegere, wel-

yuk az my Byzonyos pcchetwnket, Adatot Becbben, vt supra. 
L. az erre hivatkozást líd. köt. XL. lap. 

157 7. 
ÁPRILIS 1 4 D . 

MUSZTAFFA BUDAI PASA, ERNESZT FÓHERCZEGNEK. XCVI. 
Buda királyi várában. 

Eredetije Galantai Nagy Károly cs. kir. udv. haditanács! fogalmazónál. Kiválasztotta 
Budán 1837b. Aprilisben Döbrentci Gábor. Mássát vette annak fcliigyelesével Frankenburg 
Adolf 1837. Április 14d. 

Cxímxete, kiviil. Tekyntetös es nagifagos vrnak, erneffus Hercyegnek. Romai Cia^ar 
£erelmes Attiafianak, tanacianak, es fögonduyselüienek, nekwnk tyjlölendö Barátunknak 
es io fiunknak. 

My mii3taffa pafsa az Hatalmas török Cyajarnak fö bel tartoia Budán es gond 

uyfelöie magiar Or3agnak. 

Tekj'ntctös es nagifagos vr, kö3önetwnk es magnnk Aianlafanak vtanna, 

meg ertwk az kanifa varának cfetit mynt löt, ky ellen fenkv nem Alhatb 

mynt bogi Ifteny Hatalomból löt, Irya nd, Hogi az 3igetiek es Babolciayak 

es az többi ertuen Az efetöt mindiaraft az varasra Robantanak volna, kik az 

tyeytöktwl Hatra verettenek De Azt így erese nd, Hogi az 3Ígeti Bek ert

uen bogi valamy Haddal möntenek volna kanifa fele felt valamy Cialardfag-

tul, es vigiazafnak okaiért vgi giwlt volt föl, De nincen lölke Arra az Bek

nek, Hogi az frig ellen valamit meriön probalny, Ha oda el mönt volna, 

meg gondolhatta nd, Hogi touabbif el meönt volna Azért myndön 3auat nd, 

elö ne vegie merth my mindön F9I9 meg parancioltuk Hogi Az frigi ellen 

femmit ne Indicianak lm az vaidaualis az el Hozót Rabokat cl Bociattattuk , 

cs w magát ti3tiböl ke vetöttwk. 

De az tatay kapitan az minerno vi Balíia Cinalaft formait maftan, kit en

nek előtte való Icuclevnkböl Beuebbcn meg Jelöntöttwnk, kiuel annyra fa-
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niargattia az Hatalmas Cia3ar Jobbagyth Hogi Immár tellieifegel es pujtulo 

felben vannak, te ndis, vifelliön gondot elfelé, méltatlan Dologra, mert Bi-

zoni femmy Jo nem köuetközik Belőle kit Immár fokjor meg Jelüntöttwnk 

kinek mi okaj ne legiwnk. 

lm az Holnapnak 11 napian az Egriek Ja3 Birinböz közel left vetöttenek 

es az palánk Ala 3aguldoth Bociattanak, az mievnk utannok leuen, az leire 

möntenek, kit el fogtak, fkit le vágtának Bennük; Ifmeg az meöli Had 

maftan kanifanal vagion, föl ki'3wlt Bennök, es Börzöncie Ala 3aguldot Bo

ciattak kiknek Cialardfagokat e3ökben veuen az myeynk ki nem möntenek 

es vgi marattak bekeuel efféle cllenközö dolgait az tieytoknek 3antalanth 

mind meg írhat mik , kik napról napra Inkab üregbödnek de Jattiuk Hogi 

le ni mi Hazna nincien, Azért paranciolliatok meg vgian valóban, Hogi tar-

ciak Az frighöz magokatb, mert lia mind abban mönnek , el, meg gondol-

hattia nd, mi köuetközik belőle, mytVvlwnk vgian femmy ellenközö dologra 

Sabatfag nem engettetik Ciak onnét ne. Inditalfek valamy Iften ndl, Dátum 

budae 14 die Apryllis 1577. 

L. az erre hivatkozást Ild. köt. XXXVIIId. lap. 

1 5 7 7. 
ÁPRILIS 1 9 D . 

MLSZTAFFA BUDAI PASA, EllNESZT FÓHERCZEGNEK. 
Buda királyi várában. 

Eredetije Galantai Nagy Károlynál. Kiválasztotta Budán 1837b. Aprilisben Dőbrentei 
Gábor. Mássát vette annak felíigyelése alatt Frankenburg Adolf 1837. Április 22d. 

Czimzeie, kívül, Tekyntetös es nagifagos vrnak, erneftus Herciegnek, Romai Cia^er 
$erelmes Attiafianak, tanacianak, es fő gond viselőiének nekwnk t'^tölendö Barátunknak 
es io fiunknak. 

My mu3taffa pafsa az Hatalmas török Cya3arnak fö hel tartoia Budán es gond-

uyfelöie inagiar Ch^agnak. 
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Tekintetös cs nagifagos vr, kö3önetwnk es magunk Aianlafanak vtanna: 

Ennek elött9 való Icuclcinkbcnnis Jelöntottük ndk; Hogi az my kegielmes 

feiedelmwnktwl nemincmvv paranciolatok Jvvttenek, maftan vionnan Ifmeg, 

Aranias Barfonban be varua paranciolatok JÁvttck, w fölfegetwl, cs az fo 

oratortulis nemincmw leuelek, kik felöl paranciol w fölfege my nekvvnk 

Hogi liiu embörVvnk Altal, föl Iktatunk, az Hit leuelet penig nem tuggiuk 

ha Akariaiatoke, meg küldeni auagi nem vagi ha vgi akariatok Hogi az mi 

kegielmes feicdelmwnk paranciolattia görenth hyu embörvvnktwl föl ne 

kwlgiwk, aggiatok Hamar tuttunkra; ottan onnat Boeiafsatok egj hju em-

bört kinek adhalTak Hvucn clevben, meg is azt akariuk Hogi az my kegiel

mes fejedelmünk paranciolatiaban hynen es kefödelöm nek\vl el Jariunk 

Hamar valast varunk , Iften ndl, Dat. budae 19 die Aprjllis A. 1577. 
L. az erre hivatkozást líd. kőt. XXXVIHd. lap. 

1 5 7 7 . 
APRIMS 26r>. 

MUSZTAFFA BUDAI PASA, ERNESZT FŐHERCZEGHEZ. 
Buda királyi várából. 

Eredetije Galanfai Nagy Károlynál. Kiválasztotta Budán 1837b. Aprilisben Döbrentei 
Gábor. Mássát vette annak fcliigyele'sc alatt Frankcnburg Adolf, in. akadémiai leíró 1837 
Április 22-dikén. 

Cz/'mzfífe, kivi/L Tekyntetös es nagifagos vmak, erneftus Hercyegnek, Romai Cia$ar 
^orelmes Attiafianak, tanacianak, es fö gond vyfeloienek, nekVvnk, ty$tölendö Barátunk
nak es io fiunknak. 

My mu3tafFa pafsa az Hatalmas török Cya3arnak fö bel tartoia Budán es gond-

uyfelöie magiar O^agnak. 

Tekintetös es nagifagos vr, nekwnk ty3tölcndü Barátunk, kö3önetv\nk cs 

magunk Aianlafanak vtanna; lm ertivvk az Drigöli vaida felöl myt í r nd , 

Azért myuel hogi Az nógrádi Bek Birtoka Alat volt, maftan Az Beköt meg 

Cyereltwk, es az vaidatis Büntetlen nem Haggiuk; lm maftan vionnan oli 
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Beköt kwldwnk oda kiuel hi33wk Hogi az 3om3edfagban meg Alkhatnak 

De lm ez Holnapnak es napian, az tatayak Győriek, vc3peremick, papayák, 

het 3aznal többen föl ke3wltenek, es az fambokiakat lesre vöttek, kit el 

vittenek benniök fkit le vágtának, Ismeg ez mai napon Az taligafokra, es 

Í3ekerefőkre wtöttenek Barmokat louokat es magokbannis el vittenek, eyel 

nappal az fok Ciatazaftul Ragadozaftul meg nem f3wnnek; Azerth keriwk 

ndt, Hogi te nd, paranciollia meg vgian valóban Hogi tarciak az frighöz 

magokat, cs az el vit emböröket Barmokat adaffa Hatra nd, mert efféle Dol

gok femmi keppen az frigbüz nem Illenek, Iften ndl, Dátum budae 2G die 

apryllis 1577. 

Touabba az ty3töffegüs Aiandeknak be 3olgalratafanak, el vegezöt Ideié Im

már regön el multh, es my twh'vnk Akaria erteny az my kegielmes feiedcl-

münk Ha le3öne Auagi nem keriwk nd, Hogi mvndiaraft aggia tuttunkra 

nd, Had tuggiuk mi es Az mi kegielmes feiedeltmvnket Byzonios Hirrel er-

tetny, Jo vala3t varunk ndtul; Dátum budae 26 die Apryllis 1577. 
L. az erre hivatkozást líd. köt. XXXVIII. lap. 

1 57 7. 
ÁPRILIS 27n. 

xoix MUSZTAFFA BUDAI PASA, ERNESZT FŐHEBCZEGHEZ 
Buda királyi várából. 

Eredetije Galantai Nagy Károlynál. Kiválasztotta Budán 1837b. Aprilisbcn Döbrentei 
(iábor. Máss.ít vette annak felügyelése alatt Frankenburg Adolf, 1837b. Április 19d. 

Cxímxete, kívül. Tek^ntetös es nagifagos vrnak, erneftus Hercyégnek, Bomai Cia^ar 
jerelmes Attiafianak, tanacianak es fö gonduyfelöienek, nekwnk ty^tölendö Barátunknak 
es io fiunknak. 

My mu3taffa pafsa az Hatalmas török Cya3arnak fö lieltartoia Budán es gond 

uyfelöie magiar Or3agnak 

Tekyntetös es nagifagos Vr, kö3önetAvnk es magunk Aianlafanak vtanna; 

\ 
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lm maftan az my kegyelmes feyedelmwnk leweleyuel es nemynemw Dol

gainknak gond uyfeleferc Byzuan, Bociattuk az my hju embörwnketh fá

ban Beköt te rídboz; az mynemw Dolgok felöl az íny ncuönkel jolland ndk; 

Aiiagj Az ííd, gerelines attafianak, Auagi az kiknek Illik, t e , ndt keriwk 

Ilogi ííd; megb balgaffa f3auatb, cs myndön Dolgok felől elegödendö válas

zai nagi Bckeuel BocialTa nd; mynd az vele valókkal eggywth. 

Touabba ennek elötteis Jelöntöttwk vala my ndk; Hogi az nehaj farkani 

Amburus maiorfagat erdötb; Immár magunk fzamara foglaltuk Drága kjn-

eiwnkel; maft penygb valamy Jubokat, kecikeket, Barmokat, menöföket 

Akarunk otb tartatny, keriwk; ndt Hogi te nd, Romai Ciajarral az nd, 

Sérelmes attiafiaual egi maft ertuen; 

Az tatay, komaromy, györy jent martony, nagi györy, palotaj, pö3pö-

remy papai es myndön röndbeli tyjt tartok, Ragadoztatafy, ellenkőzefy 

ellen, aggion oli elegödendö paranciolatb leuelet nd, möli leuel nálunk ma

raggion ; Hogi az Jo3ag maradbalíon meg Bekeuel, mert ba cgi*3öris mafzor-

is ellenwnk Járnak, es ragadoznak mynt lm minaponnis az fambokiakat 

lefre vöttek, es taligafokat fzekereföket Barmoftul el vittek fkiketh le vág

tának; mynemw fzerelmwnk Icgjön az frigi meg maradafanak töreködefeben 

meg gondolbattia, nd; ki felöl meg eddigb fem faratfagunkat, fem kölcie-

gwnket nem kymcllöttwk Iften eltclTe ndt, Dat. Bude 27dieApryllis A.1577-

L. az erre hivatkozást líd. köt. XXXVIIId. lap. 

1 5 7 7. 
ÁPRILIS 2 8 D . 

MUSZTAFFA BUDAI PASA, ERM SZT FŐHERCZEGHEZ. c. 
•Buda királyi várából. 

Eredetije Galantai Vagy Károlynál. Kiva'Iasztotta Rudán 1837b. Április elején Dób-
rentci Gábor. IYlássát vette Frankenburg Adolf, Április 22d. 1837. 

VECYES R. M. IHATOK. ( 1 4 ) 
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Czz'mxete, kiviil. Tekyntetös es nagifagos vrnak erneftus Herciegnek, Romai Cia^ar 
3erelmeg Attiafianak lanacianak es fö gonduyfelöienek, nekwnk ty^tölendö Barátunknak 
es io fiunknak. 

My mii3tafTa pafsa az Hatalmas török Cya3arnak fö heltartoia Budán es gond 

uyfelöie magiar Orjagaak. 

Tekyntetös es nagifagos Vr, Kö3önetwnk es magunk Aianlafanak vtanna: 

meg Adak my nekwnk Az, nd, leuelet, Romai Ciajar leueleuel eggywtez 

mai napon, Az mynemw Dolgok felöl Irt , nd, es w fölfege mind meg cr-

töttwk, möli Dolgok felöl embörwnk Altal Bizonyiofsa te33\vk, mynd w 

föll'eget fmynd ndt: vgian ezön nap Juta Ifmeg vionnan Az my kegyelmes 

feyedelmwnk leucley möllyek Romai Cia3arnak 3olnak, mynd az orator 

leueleyuel eggywt, kit hyu embörünk Altal Akarunk mynd az elöt való 

leuelekkel eggywt, w fölfegenek es, nkd, kwTdeny, keriuk azért ndt; 

Hogi az Hit leuelet myndön mulatfag es kefödelöm nekvvl kwlgye megh, 

nd, ne legiwnk my femmy kefödelömnek oka, Hogy ndt; Bizonioffa nem 

töttwk volna az leuelck felöl. Iften ndl, Dalum Budae 28 die Aprjllis A. 1577. 
L. az erre hivatkozást Ilii, kötet XXXVIlld. lap. 

13 77. 
ÁPRILIS 29l). 

Ci. MAKTOXOSI ISPÁN ISTVÁN, ERNESZT AUSZTRIAI 1-ÖTlEKCZEGHEZ. 
Léváró l . 

Mint dunán innét alkapitány jelenti, hogy a' vitézlő nép , ínség az az: iizctctlcnsége miatt 
felzendült. 

Eredetije a' nemzeti múzeumban Pesten, Ittebei Kis Antalnak 1833b. küldött ajándé-
kozatai között. Kijégyzette Döbrentei Giíbor 183Gb. Augustus 2d. Lemásolta Frankenburg 
Adolf, Aug. 5-kén. 

Czímzete, kiviil. SerenifTimo Principi Dominó dono Ernesto dej Gratia Archiduci Au-
stria' Dnci Burgundiáé Comiti Tirolis ec: dono dominó nobis cleinenlissimo ec: (P. II.) 

Felfeges Wram Az En hyufeges alázatos Szolgálatomnak vtanna feolfegcd-

nek alazatoffan Ezt akaram megh Jelentenye, hogy az mygh megh az my feo 
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Capytanunkys Itthon uolt feolfegedct mynd Lewele által, es mynd az íny 

attyankfyay által feolfegednek mynden Szwkfegunket Niomorufsagunkat 

megh Jelentettwk Benfegeffen, mell NiomorulTagh Imar es Infegunk Nyluan 

wagyon feolfegedncl hogy az vitczlco Nep kyben wadnak. lm maftis ifmegh 

wyoban fel Szendwltek az vitézien Népek Es az mytt maftis feolfegednek 

írtak, Nekemys megh mutatak, es Wgyan twdomant tettének Előttem fe-

yenkenth, hogy Imar az nagy Infeget es Niomorufsagoth touab Semykcpen 

nem Czenduedhetyk". Azért Enis alazatoíTan keoniorgok mynt kegyelmes 

Wramnak. hogy fcolfegtek vifcllycn ol gondot, hogy ezek az feolfagtek 

Weg hazay az wezedelemro Ne Iwfíanak. lm Enys feolfegednek myndene-

ket tuttara attam, kyuel En feolfegednek tartozttam, hogy lia az "Wegh 

hazaknak my törtenyk kitol Iftcn otalmazzon, feolfegtek Előtt En Semy-

nek oka ne legyek, de mcgis azon keoniorgok feolfegtcknek alazatoíTan 

mynt kegyelmes Wramnak . hogy te feolfegtek wegye Elej'tt, hogy ez 

wczedelmek es Nagy romlaffoc megh ne tortenyenek. Iften tarczya megh 

feolfegedct Jo egeffegbe. Datií Lewc 29 die Április Anno 1577. 

feolfegednek Alázatos oolgaya Iftnan Ifpan Martonofíy te feolfegteknek 

duna Innét Vice Capitannva cp. 
L. az erre hivatkozást ÍM. köt. XXXVIHd. lap. 

1 5 7 7. 
APRIUS 29D. 

LÉVAI LOVAG ÉS GYALOG HADNAGYOK, ERNESZT FŐHERCZEGHEZ. 
Léváról. 

Hogy vitézlő népük, fizctetlenscg miatt felzendült. 
Eredetije a' nemzeti múzeumban, Kiss Antal ajandékozatni között. Kijegyzette Dőb-

brentei (labor 1830. Lemásolta Frankenburg Adolf 1836. Aug. 5d. 
Czrmxcíp. Sereniffimo Principi Dominó doiio Erntsto dcj Cratia Archiduci Austria' Duci 

Burgundiáé Comiti Tirolis ec. doíio dominó nobis clementissimo ec. Cito, Cito, Citiíí Cito. 
( 1 4 * ) 
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Fewlfiges feyedelem ees My nekwnk kegelmes Vrunc. az my hywfeges ees 

Alázatos Szolgalatwnk Ayanlafíanak vthanna. 

Ez el mwlth Idevvkben, az Thy fewlfigthek reghy hywfeges S3olgaynak, 

enny kyaltaíTokoth, 3endewleffeketh, ees sokfele nag pana3olkodaífokoth, 

mind az my vala3toth atyankfvanak, haza Jewcteleigh, Mely The fewlfe-

gedhez Bochattatoth vala, ees az kj?keth, annak elevtteys, fewlfcgedhez 

Hochat tanuk valá. Ammen};re Thy fewlfegtek Melleth, az my hywfegevnkre 

ees Alázatos S3olgalatwnkra Thevrekedefewnk által, my Thevlevnk leheteth, 

myndenke^pen meg chendezeytettevk vala az Vytezlevv Nepeth, ees mynden 

logyatkozafnelkil Thy fewifigteknek hywfigces S3olgalathra kee3ek voltának, 

de Immár moftan erews S3ytkokkal ees atkozodafokkal mongyak hogh ennél 

Thowab Semmykeroen el nem 3enwedhetyk, ez Ideigh való nagh fewzeteth-

lenfegeketh el vnthak ees nyomoroífagokoth, de mierthogh egebeth ennél nem 

Thehetewnk, Merth Immár a nag 3evkfegeth ees koplalall'okoth nem 3en-

wedhetyk, hanem myhelth az my kewetewnk onnét haza Jew, Melynek 

femmy kelTedelmeffege te fewlfegcd elewth nem leheth, — Mecrthogh az 

Idew el erkezeth, ennél Thowab meg nem thartoztathatywk hanem az Lo-

vvakoth az fewre ky kely Bochathnwnk, az Gyalog dolgath, az my Illety, 

Myhelth az Lovvas Inneth ez helbewi meg Indwl, altalaníogwa chak eg fem 

marad meg Bennek, ezth mongyak, Thowaba az my az magwnk, az hadna

gyok 3emelyeth illety, ith ez beibe kee3ek vagionk meg maradni, Ameg a 

The fewlfiged vala3tya kevzynkbe erkezyk de ez beinek ewrzefi'erc ees meg 

oltalmazafara elegek nem vagionk, My Magwnk, — azcrth Immár My The 

fewlfigednek foha nem tndwnk egyebeth myth irnya, mert valamit twt-

twnk mindeneketh megh Jelentettewnk myndenfele nyomorofagwnkoth meg 

irthwk, mind nyelvvel ees mind IralTwnkal valamith twttwnk myndene-
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keth meg Jelentettevnk, — azerth The fewlfegednek azth akarywk twttara 

adny, hogy my twdomanth Te3evnk mind Iften elewt, ees mind te fewlfe-

ged clevth ees ez Or3ag clevttys hogha valami ve3edelme Thevrtinik ez hel-

nek, hogy my ez ve3edelemnek oka ne legiewnk, erről Gyarfaflagal mynd-

iaralth az my valajtoth emberevnkevth mas napra v};33a Bochafla te fewlfi-

gednek azon kcvnyevvrgevnk, Iften Tharcha meg fewfigedeth, mynth kegel-

mes Vrunkoth, io S3erenchekel, Dátum ex Lewa die 29. Mense April: Anno 

dni 1577. The fewlfigcd alázatos szolgay 

Az Leway Lovag ees Gyaloghadnagyok mynd feyenkinth ec: 
L. az erre hivatkozást líd. kíit. XXXVIIId. lap. 

1 3 7 8. 
MARTIUS 3D. 

MUSZTAFFA BUDAI PASA, ERNESZT FŐHERCZEGIIEZ. 
Buda királyi várából. 

Eredetije Galantai Nagy Károly nemzetségi levelezetci között. Kiválasztotta Budán 
1837b. Április elején Döbrentei Gábor. Mássát vette annak feliigyelése alatt Frankenburg 
Adolf, in. akadémiai leiró 1837. május lsőjén. 

Czímzctfi, kívül. Tekyntetös es nagisagos vrnak Erneftus Herciegnek, Romay Gya^ar 
Jerelmes attiafianak es tanacianak, nckwnk ti^tölendö Barátunknak. 

My mustaíTa pafsa az Hatalmas török Cya3arnak fö heltartoia Budán es gond 

uyfelöie magiar O^agnak. 

Tek\;ntetös es nagifagos vr, kö3önetwnk es magunk Aianlafanak vtanna, 

Jutának my Hozzánk Romai Ciajar w fölfege poftai 2 die marty; kit my 

myndön kefödelöm nckvvl Byzot es hiu embörSvnk Által, vtra bociattunk 

es kyfertettvvnk; vgian azon poftak Adak my nekvvnk az nd; leuelet, kiben 

az 3abo mate felöl mvt. ír, nd, mynd megh ertöttvvk, es Ciudalkozunk raita 

Hogj ollian Igün mönthetitok magatokat; mykor my nekVvnk nyluan élőnk

ben Aggiak Hogi mykor í'uendc erdeire Hadakozoth Akkor 3abo matenak, 
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54000, forint erö mar haiat nőtte uolt el, möli marhat Adót uolt el, 35000, 

forinton, azt az fumma penztli Az meg holt maximilian Ciajar foldofinak 03-

totta, ebben töruen löt, es 36; magiar vrak Bizonfagv, es áros embörrel 
eggy'wt 1° 7 polgárok Byzonfagy, ez töruen megh latafara penigh, maximi

lian Ciajar, kvvldöt volt ket fö vrat es egi fö papoth; ezök mynd igi leucn, 

Aianlotta uolt w fölfcge magát Hogi mvndönböl Igazat tejön, azerth Az mv-

nemAV valajt te3tök, femmi keppen Az Vv fölfege Aianlafahoz nem Illenek, 

Azért keriwk, ndt; Hogi Romai Cia3arral egi mafth ertuen mVert az atiatok 

Adoífaga, az 3abo mate ot való fekefeben femmi Ua3on nyneien Hanem, 

nd, uyfellie ugi gongiat, Hogi elegyteííek meg, Had w is 3cgeni jabadul-

haífon es az kiknek Adós fyzetheíTön meg, merth ebben az fummaban az 

Hatalmas Ciasar fjamarais fok vagion, Hol penig, nd, io gonduyfelö nem 

lesüli Benne, történik Hogi köuctöt tártnak erötte, az frignekis Ártalmára 

fog lönn5;, kinek mi okai ne légiünk De ha nd, ebben io gonduyfelö lc3ön, 

ezzel mind az íny kegielmes feyedelmwhk kiuanfaga llelien le3ün, fmynd 

my Jo neuön vc33wk ndtul: Iften ndl; Dátum budae 3 dic martj A. 157S. 

Jelöntüttük itala Hogi az kazanfer vaida zalaga maftannis egrön vagion, 

de Ciudalliuk Hogi az my kegielmes feyedelmwnk paranciolattia es kiuan

faga 3örent el nem 3abaditiatok kiből femmi io nem küuetküzik. 
L. az erre hivatkozást Hd. küt. XXXVIIId. lap. 

1 5 7 8. 
MARTUJS 2 3 D . 

MÜSZTAFFA BUDAI PASA ER.XESZT FŐHERCZEG1VEK. 
Buda királyi várából. 

Eredetije Galantai IVa<ry Károlynál. Kiválasztotta Budán 1837b. Áprilisién Döbrenlei 
Gábor. Mássát vette annak felügyelése alatt Frankenburg Adolf, 1837b. Április 22d. 

Czimzele, hívül. Tekyntetüs es nagifagos vrnak, emeftuf Ilerciegnck, Romai Cia^ar 
szerelmes Attiafianak es tanacianak, nekwnk ty^tó'Iendö Barátunknak. 
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My mu3taffa pafsa az Hatalmas török Cya3arnak fö heltartoia Budán es gond 

uyfelöie magiarOrjagnak. 

Tekyntetös es nagifagos vr, nekünk ty*3tölendö Barátunk, Kö3ünetünk 

cs magunk Aianlafanak vtanna; lm maftan valami paranciolatok erközenek 

az my kegyclmef feyedelmwnktwl; ky mellet eröffen paranciol vi í'ölfege 

Hogi hiu es Byzot embörwnktül kwlgyük Romai Cia3arnak w fölfegenek, 

azért my keriwk, ndth Hogi az regy törueni sokas fzörent, külgiön w föl-

lege Hit leuclet myndön kefödelöm nekwl, ki mellet az my Embörünk 

mynd az uele valókkal mynd oda mőnet fmvnd onnét Ide Jüue t , Beköfeggel 

JarhaíTon; Az myneimv dologban az tatay kapitan maftannis praktikai, ki 

vgian nem talál egiebet kiuel ellenközzek nálunknál, lm annak az leuelnek 

Az maffat Röndel meg Irtuk ndk; Azért kérünk. Hogi solliciatok meg róla 

vagi ha vgian nem Byrtok vele Aggiatok tuttunkra my 03tan maft gondolunk 

róla, my vgian Imar femmy fvzeteft raitok nem vc3\vnk w penig mynd vn-

talan feniügeti üké t , mint lm az möli leuclet Irt az erdy vaidanak ebbölis 

meg ertv, nd, ez kiuöl penig meny ragadazafokat myueltet, ki az frig Bom-

lafara liagi okot Ad, Iften ndl, Dátum budae 23 die marty 1578. 

L. nz erre hivatkozást lld. köt. XXXVIIId. lap. 

1 3 7 8 . 
DECEMBER lSŐJEN. 

FERHAT KYIIAJA, VEYZ PASA TANÁCSÁRA S UDVARÁNAK FŐGONDVISE- cv 
LŐJE, ERNFSZT FŐHEUZEGHEZ. 

Buda királyi várából. 
Eredetije Galanlai Nagy Károlynál. Kiválasztotta Budán 1837b. Áprilisién Döbrentei 

Gábor. Mássát vette annak felíigyelésc alatt Frankenburg Adolf 1837. Április 19d. 
Czímzete, kiciil. Tekyntetös es nagyfagos vrnak, erneftus Hercyegnek, Romay Cia^ar 

áerelmes Atliafianak es tanacianak nekem tyátülcndö vramnak cs barátomnak. 
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En Ferhat kyhaia az nagifagos Veyz paflanak tanacia es vduaranak fo gond-

uyfelöie, 

Tekyntetöf es nagifagos vr, kö3önetöm es magam Aianlafanak vtanna, 

Juta Hozzam az Romai Cia3ar w fölsegbc követe az tistöffegür Aiandekkal 

•27 die nouembris, kit íny nagi ty3töfjfeggel fogattunk es latiunk, es Ifmeg 

hyu es Byzoth Embörink Által vtra kifertettSvnk, die Decembris, es az kik 

Innét Hatra terük voltak azokatif nagi ty3töffeggel az regi ookaf aörent el-

kifertettvvk; az en kegielrnef vraniif Hamar nap Heliere J\v es ndl; mvndön 

io Ifmeretfeggel le3ön, Touába az 3cgeny Budai mesarofok Juliat kit inii3taffa 

paffá Ideyebcn el Haitottanak vala, 7400 Juli kinek az arraban Aucr Janof-

tul az meg bolt atiatok maxim vlian Cia3ar, 800 forintot meg küldőt volth; 

Immár az többit nem tuggiuk 3egeniök Ha mustafa palTanak meg attaké 

Auagi nem 

Ertöm penig Hogi nd, fö embörit Akaria az en nf, vramboz kvvldeny, 

keröm azért, ndt Hogi te, nd, az köuetök Által Izennie Auagi írva meg az 

en nf vramnak Ha az 800 ff vtan az maradekiat meg kwldöttek volt mu3taffa 

palTanak Auagi nem, Iften, ndl. Date budae 1 die Decembris A. 1578. 

1 5 7 8 . 
VIRÁG VÁSÁRNAP ELŐTT VALÓ SZOMBATON. 

K . Ö V E T I J T A S Í T Á * . 
NSZOMBATI BÍRÓ ÉS TANÁCS, NS NAGYMÁRTON DEÁK ús LATKOVSZKY 

MÁTYÁS URAKNAK, NAGYSZOMBAT VÁROSA, POZSONBAN LÉVŐ 
KÖVETEINEK. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz hites ügyvéd és Kaiser József azon sz. k. ns. város hites jegyzőé. 
Mássát vette, Mészáros Imre prímás! lyceumbeli, magyar nyelv 's Jiteratura tan/tó útmu
tatása és segédkezése mellett, a' primási nagy szombati papnevelőhöz egyik növendéke 
1839bcn. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser József. Kaptam 
Február 18d. 1810. 
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Czi'mzete, kiviil. Egregys Dotninis Martino Írató Nagj et Mathiae Latkovszky Nuncys 

Cíviuni Thyrnavien nunc Posony Existentib et Dilis Amicis nobis observandissimis. 

Salutem do. V. E. Fi amur atqp servitia nostra Commendas. Thowabba ezt 

Akartuk kegteknek megh irnia, hogy lm másian hogy az my 3om3edsagunk 

Barátban sokadalomra Jártak mikoron az Kojtolanj wamott ertek es az chey-

teit 3abadsagunk ellen az sekerektewl es loAvaktul mind megh vezik az wa-

mott Annira hogy Kalmár Ambrus Wram cheyten megh kereste Korontali 

Akaciust es wam wetelrewl meg 3olIitotta, kire Akatius azt monta hogj ew 

neki Nadasdj wra megh hattá wenni 3ombatiakon az wamott es nekie mint 

Solganak az kell megh mywelnj a kit wra paranchollia, mostan penigh Aca-

tius hogj Posomban felment wyonnan wamosnak Ko3tolant megh parancholta 

hogj Sombatiakon mindeniken megh wegie az wamott, ha penigh wgimond 

walamj nehesegek lesen 3ombati Avraymnak megh találnak it fen Posomban 

engemet. Az mellieken chak mastan megh wettek 3abo Benedeken Zári De

meteren czudar Marton Diakon Bakaj thamason es Hadnagjtinkon Annak fe

lette az tewb kalmárokon is meghwettek nem chak mastan penigh de meegh 

ezelewt is meghwettek. Mostan penigh kewwctkezik warboy Sokadalom 

holot Nylwan tugiuk megh wetetik Raytunk mert megh is efkewt hogj sen

kit el nem Bochattat. Azcrt kegtek wiselie gongiat kerese kegtek megh Na

dasdj wramat es ha lehet wele Jgazycha el wcle hapenigh nem lehet wgian 

tewrwrennel kel fognunk merth ez után mind manigan es masut is éhez ke-

pest megh fogijak wennj ravtunk wgj 03tan az mi 3abatsagunk semminek 

walo le3en Jol lehet Acatius nem vámnak hanem hyd Beérnek hyya az 

megh weteltt. 

May nap JcAvth be Sibothj Demeter hogj az n)inem}; Partekaya wagion 

it ki witesse meli dolgoth mihent az Papok megh tuttak mindVarast Fosta-

VEGYES II. M. IHATOK. ( 1 5 ) 
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yokoth Posomban fel kőitek kit mi megh ertwen Demeter wramat hozzánk 

elhywattuk es az fejedelem akarattiat bewcn eleiben attuk megh is hattuk 

hogj sem Pdicallion sem giontassö es se Communicullion etc: Ew azt mon

dotta hogj semmit nem Indit ha walamy szo esnek kegtek megh monthattia 

hogj chak Buza);a es Partekayaerth Jvvt el, Péntekéi érkezet, tegnap wgian 

azon nap el ment wolna de az haza kucha nem wolt Ithon Annira hogj mu 

wgian fel kellet tewrni az hazat wgj pakolt fel es felestekemet ewen ma 

elment mindiarast Gombkewtew János ez lcwel mutató niehvan megh inon-

gia kegeknek, Isten tarchia megh kegteketh Dal. Nagy 3ombatban Wiragh-

wasarnap elewt walo Sombaton 1578 E3tendewbcn. Kegtek Attiafyaj 

Nagj aombati Byró es Thanacs etc 

15 88. 
tvii . FŐISPÁNI ESKÜ SZABVÁNYA, NYITRA VÁRMEGYÉBEN. 

Eredetije van Nyitra vármegye jegyzőkönyvének 382d. lapján. A' jegyzőkönyv eleje 
megindul 1572-vel. Az eskü, 1588beli bejegyzetek közölt fordul elé. Találta ott "s kiírta 
betűről betűre Ilanák János piarista, és megküldi- másolatát a' magyar akadémiának. Kö
zöltetett velem Május 6d. 1839 Április 15. tartott héti ülés határozatából. Dübre/Uei Gábor. 

L. az erre hivatkozást lt. m. nyelvemlékek Ilii. köt. Tárgyszerinti tartalom. XXXVIUd. lap. 

Forma iuramenti d. stipremorum Coinitum: 

En T. N. Nitra Varmegienek feo Ispania Eskeo3em az eleo Istenre Attia, 

Fiu, es 3entt Lelek az telyes 3entharomsagh egy bizon Istenre, hogy minden 

en eleottem walo peoreseknek, es mindenemeo dologhban walami az cn tisz

temhez es hiwatalomhoz illendeo leszen gazdagh es szeghin személy walogatas 

nekeol gywleolseget, szeretetet kedvezést, felelmet keremest es adomant hatra 

vvetvin, walamit Isten teorwynie es Igassagha szerint walonak itilek lenny 

chelekeszcm, es executiot teszek. Az Nemes Szabadsághnak megh tartoya, es 

ez Varmegienek mindenben otal mazoja leszek Isten engem wgy segélyen Ámen. 
L. MAGYARÁZATOK ES JEGYZETEK. 
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139 2, 
APKII.IS 1 4 D . 

OMER BÉG, TÖRÖKMAGYAR ORSZÁG ÍRÓDEÁKJA, BESZTERCZEBÁNYA SZ. cvur. 
K. VÁROSA BIKÁIHOZ, POLGÁRAIHOZ. 

Pöstyénbó'I. 
Hogy Bcsztcrczcbánya, magát Ozmán bég keze alá bajtsa, 'sakkor olly biztosító levelet kap 

ki sóba fel nem bomol. Fölsíí cziaszár ss Ild. Hudolf római császár. 
Eredetije Beszterczebánya városa levéltárában, fusc. 148. nro S. Kikeresésében eljárt 

ottan, Dobrentei Gábor kérésére Paraszkay Lőrincz Beszterczebánya kerületi országos al-
biztos, k i , másolását is eszközlőtte kedveskedésül. Hogy e' másolat, az. eredetivel szórni 
szóra betűről betűre megegyez, bizonyítja Drexler András Beszterczebrínya sz. k. és bá" 
nyaváros főügyvéde 's belyettes jegyzője, 1840d. Martius lOd. Kaptam május 29d. 1810. 

En Omcr Bék az Hatalmas Török cziaszár Akaratiabol. Ez országnak iro 
Deakia ctc. 

Az en mostani írásom tinektek Besztercze Banvay Birak, Polgárok cziak 

azt tiídgiatok hogy imar az körniwletek ualo faluk Job Renden mind beho-

dúltanak az Hatalmas Török cziaszarnak feyet haytottanak, hanem cziak ti 

üetcttekct magatokat Avakmcröscgre, Tugiatok azt is Hogy az Hatalmas Tö

rök cziafzar, az fölső cziaszaral eggyes azért ha ty is feleségetekéi gierme-

kitekcl, Joszagktokal akartok bekesegben inegh marad ny Tahat az Hatalmas 

Török cziaszarnak hayczatok fe\reth, en ezt föl fogadom az cn hvtemre es 

tisztesegemre, hogy senkitul bantasok nem leszen, ezen leűelem latna min-

gyart walajatok két Embert a' tíagy harmatit R ü Így etek en hozam minden 

iot vvegezwnk évelek wegezűen oly leuelet adok kezekben ky soha föl nem 

bomol, mert cn mostan az Hatalmas Török cziaszár kepe wagiok, es gond

viselésben, Azért en tikteket bizlak Ozmán Bek keze ala, kinek otalma es 

birtoka alath bekeseges megh maradastok leszen es az Hatalmas cziaszár vvi-

tezitwl sémi félelmetek nem leszen, hanem adotokath igazan megh fwzetuen 

mindenöt bizuast Járhatok az Hatalmas cziaszár birtokában hogy penig az 

be Jwuisrc minden bátorságai merjetek Indulnv. Ezen hyt leuelemet Pecze-
"(15*) 
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tcmtnel is megh erősitctem, Ha penig íígian sémi szándékotok nem leszen, 

arra hogy az Hatalmas cziaszarnak feiet haytanatok mennél hamareb lehet 

engemet bizonios hirel értésetek felöle, hogy mys tudgiiínk felöletek gondot 

wifelny. Dátum Pustuny 14. Apprill: 1592. ugy Tertinhetik hogy cziak ez 

niaronis had kezd lenny ha azen leuelem nálatok leszen, feyeteket megh 

menthetitek wele minden Joszagitokal egyetemben. De ha ty wakmeröfegre 

uetetek magatokath az mit niertek bekeuel szemíegietek. 

1 5 9 5 . 
ÁPRILIS 1-SŐjÉN. 

cix. NAGYSZOMBAT BÍRÁJA ÉS TANÁCSA, HYMELRAICHT TIBURCIUSHOZ, L 
RUDOLF KIRÁLY Ő FELSÉGE TITKÁRÁHOZ. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Ferencz, hites ügyvéd, és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmu
tatása és segédkezése mellett, a' primási nagyszombati papnevelőház egyik növendéke 
1839ben. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser József. Kaptam 
Február 18d. 1&40. 

Czímzete, kiviéi. Generoso ac Egregio dominó Tiburcio Hymelraicht Sacr Caesar: Re-
"•iaeti Mtts Secretar etc. Dnó Patrono et fautör nob obsermo. 

Gnose ac Egregie domine Patroné fautorque nobis plurima obseruan colem« 

Salnte praemissa servity noftri commen. Az Pragaj Gyetrik Mikolas, wgj 

mint K. sógora felöl, Knled teorekedesit meghertettunk, hogy az minemeo 

adóssággal tawali estendoben egy Posony A33on zebe farkasne, onned twle 

5allasbul el3ekct, kinek walamy adofsys it wolnanak, hogj azt az adofsagot, 

az Kníed Sógorának megh tartatnánk, es meghadatnak. Mel dologrul w fel-

segetulis Cha3ar Vrunktul parancholat hozzánk kwldwe Avolna. Mel eo fel

sége parancholattiat my nagj ti3tefseggel, es melto engedelemmel be wcttuk. 

es hiwen akarunk eo felségének 3oIgalni. Lattia Iftcn hogj ez elmúlt idők

ben az mi szolgánk Jakab deák igen wolt utanna az A33ÜU1 embernek, hogy 
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az Kiiíéd Sógora adósságát, megh wehctte wolna. clis Immár wigezet wolt 

wele, Mert az A33on Ember wallia adofsnac IennV magát az megh mondót 

Pragaj Embernek wgj mint -f. 37. De azvtan az minemeo adossagit is my* 

köztünk warasban nemelleknel Ftendalta lcnny, kibul az adofsagnak kellet 

wolna ki Jwnny, maskwlemben leot az dologh, hogy sem mint eo maga 

mondót. Mert az kiknek, ki o3togatot wolt pénzt kwlchon, az az 03togatas 

sub certis conditionib,, leot, wgj annira, hogj az adossokkal nekye pürben 

kellet indulni, es Immár annira ment el az porlesben, hogj az Causat Ap-

pcllatiora Tárnok meftcr wrunk eleybcn kczeritettunk fó*l bochatani, Es ez 

wolt az oka fwkeppcn, hogj az adósságnak megh fizetcfse ennire elhaladót, 

Eo maga penigh az A33onialat igen nagj 3eginsegre jwtot , chak sellel cha-

warok, it warasban igen ritkán lakik, egj holnapban a wagj ketteoben egy

szer ha b e J w y . ninch nujt rajtha wenni. Ha penigh 3inten walami egyéb 

partikaiarul ki néha wele hordozza Bech 3erint igazat akarnánk rwla tenny 

igen karos wolna az kmed sógorának, merth megh esküdni ^hogj semmy 

penzc ninchen, es oli hitwan marhat Bechre hanna, ki az adósságnak felet 

sem Érne. Azért kmedre walo tekenteset iobnak weltunk, hogj ke3 pinzel 

adna megh azt a' adósságot, a mint Jakab Deakis kerth az kriícd sógora 

Gyerik vram mellet, kére ezt a* dolgot specialiter concedalt. De walamit 

walahogj de wegreis, kikel Iwenny annak az adosagnak, az megh mondót 

A33on Embernek Adofsitul, chak hogj hertelen nem lehet, Lattia Iften hogj 

eo felsége parancholattia szerint es az kmed terekedese, ha wolt wolna hon-

ned az dologban eljártunk wolna, de az Juriducus Processust mivelhogj Pör-

ben indultak nem turbalhatunk. Ha Immár ennire haladót el az dologh él

nem we3het semmiképpen az a adofsagh, Keonyergunk Kiíek mint Bizodal

mas Wrunknak, hogj minekünk megh bochasson, hogj ebben az dologban 
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Kiíícd sógorának kcdwe szerint nem eshetet, Ha az a hitwan Assonialat, 

it walo lakos wolna, es walami egyéb marhaja Avolna, a wagj öreksege, 

abbul de íacto let wolna executio. De mindazonáltal gondunk wagion rea 

hogj mihelet walami adósságát be kezd wenny, hogj azontúl az Kiííed sógora 

adósságát ki Ave3unk belőle. My Kiíek mint Regi io akaró Wrunknak min

denkoron eoreomest 3olgalni Igyekezünk, kinek Patrociniuma ala magunkot 

aianlyuk. In rcliquo D. vrani Gnosam feliemmé valcr7 optamus. Dátum Tyr-

naviae 1. April: Ao 9"5 Gen: do: vrae Amici ct stores 

Judex et Jurati Ciues Ciuitatis Tyrnauicn 
I.. az erre hivatkozást JId. kiit. XXXVIUd. lap. 

15 98. 
FEBRUARIUS 23l). 

litf-VET JELENTÉS ORSZA&&YÜLÉSROL. 
NAGYSZOMBAT SZ. K. NS VÁROSA KÖVETEI, NAGYSZOMBAT HIBÁJÁNAK 

ÉS TANÁCSÁNAK. 
Posonból. 

Eredetije Nagyszombat levéltárában. Dóbrentei Gábor felszólítására folytatólag kike
reste Makláry Eerencz hites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns város hites jegyzője. Más-
sát vette, Mészáros Imre primási lyceumbeli, magyar nyelv 's literarura tanító útmuta
tása és segédkezése mellett, a' nagyszombati primási papnevelőház egyik növendéke 
lS39ben. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiscr József. Kaptam 
Február 18d. 1840. 

Czi'mxele, kiviil. Egregys et Nobilibus Dominis, Judici et Juratis Civibus Tyrnavien-
sis ect. Dominis Amicts et Vicinis Nobis observan'"''. 

Egregy ac Nobiles Domini Amici et Yiciny nobis observan'"', pramifsa 

salute et sertiorum commeii. Hogy ez ideiglcn az Gwlesnek miwoltarwl es 

allapatiarwl kegelmetheknek bizonios hirtt nem irhattwnk oka ez hogy az 

nemes or3agh az elsew Articulusrul ki lcgh feob wolth az tcbbinel, ugi 

minth Contributiorul nem alkhatott, hanem ez elmvvlth 3ombathon az wrak-

kal egywtt, reggelthwl fogwa negi oraigh del wthan azon megh alkodott az 
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orjagh, hogy minden hazthwl, mind jobbagithwl es zelerthwl wgi hogh az 

gazdagb az 3eginthmeghsegechen, egiegi forintotth ket terminusban, wgi minth 

í'elet 3enth Georgi napra, felit jenth Iwan napra aggianak, es azt a pénzt eö 

felségbe kezeben 3olgaltasanak, kiwel eö felseghe az cö aianlasa serenth ma-

giarhadatth tarchon. Az mi penigh illethy az wrakath esNcmesegcth, kiknek 

portatth rónak, azon megh az or3agh az wrakkal telleseggel nem alkodott, 

hogy az eottwcn eottvven pinzt az Wr minden portathert az eömmaga ersze-

nebul megh adna, merít kettere nem ackar allany az orsagh: eottwen penztis 

aggion, hadakozekis, hanem az Wrak egieth -\vala33anak, vagh az Eottwen 

pénz le szalion á' wagh ne tartozanak insurgalny, errwl az qucstiorwl az 

teöb Articulusokkal kiket eö felseghe propositioban atta, egietemben ma 

iras 3erenth az Wrakhoz witthek, kiről ha az Wrak mindenkeppen es eö 

felseghe megh maradna, a wagh pragaban nem kwldene pro Informatione 

remeiének (: kit aggia Isten) hogy wgi hamar weghe lenne az Gewlcsnek ha 

penigh walami akadek althal megh esik, feleö hogh woniogik az GVvles, 

ennek wthanna mi állapotban lc33cn a dologh kcgelmethcknek aztis twttara 

aggewk. Az minemcö lcwelet kwldett wolt Esterhaz Wram kiben be chi-

nalwa wagion Erdeödy AVram lewelc, azt a' lewcletth minth az mas lewel-

lel kitt kegelmetheknekis irth Erdeödy Wram kwlge fel kegelmethek, az 

Wraimthul kik wala3twa wannak, es a melleth Prókátor lewclett Commu-

nitas es az kegelmethek newe alatth, cum plena Informatione et authoritate, 

mcrtth ha modwnk leheth benne es az ideö zenwedhetth, es Érsek AYrwnkatt 

eö Nagath rea bírhatnánk cöremest indítanak Erdeödy Wramotth minth az 

3eölck Transactio 3crcnth elbccheölese feleöl, minth penigh hogh az Wrak 

azt declaralnanak, hogh eö Nagatth, az Transactio wgi minth terwenbwl 

minth Adiudicata, es Privilégium ketelezne, es ketelezikis annak AVthana, 

file://-/vala33anak
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es az eö Naga maradekitth , ezekkel penigh kegelmethek ne nrwlason,: 

Thowabba Warasdi, es Kapranczai kewetbek keremes 3erinth kegelmcthe-

ketth es benwnket is kérik hogy az mincmeö dolgha wagion ennek az Lewel 

mwtatonak Kowach Legennek, wgi minth Kowach Petherrel es Weiewel 

miwel hogh kezesegh alatt wagion, cs az Attia es az Annia ezek althal 

izenthck hogy welek elwenne neminemeö o3thalra kegelmetheknek irthakis 

feleöle hogh addigh ne banthasek se kezes se cömmagha hanem ehvegezwen 

oth dolgath az eü Pátriában, kinek mi dolgha leszen wele az wthan megh 

talallia, michoda Deliberatioia es akkarattia] leszen kegelmetheknek aztis 

iria megh minekwnk. 

Egieb wisagwnk mostanában ninchen, hanem walami kewelhek iwtthck 

az Kozakokthul, azon akarnak supplicalny mind cö Felseghcnek, mind pe

nigh az or3aghnak, hogy ha fizetést akarnak nekiek adny, hogy eliwnnek 

megh Hwsweth napigh, walameni Ezer kewantattik miwel hogh készen 

wannak. Es az Lengiel or3agh keralyne A33on megh holth wolna. Ezt akar-

thunk kegelmetheknek tuttara adny. Isten tarcha megh kegek nagh io ege-

segben. Datt Posonii 23. Február ao dny 98. 

Eg: Domiit VrarunTAmici Vicini ct Oratores Lcgati et Nuntii ecr. 

P'ostscripía. Az Restantia pénzt wgi minth fi. 400 az eö felségbe Kamaraia 

ighen kewannia es" ha arra az napra az mi fogadaswnk serenth, a" ki immár 

elmwith minth kegelmctbekre haraggia mi reánk penigh nagh gialazath Jw. 
I,. az erre hivutkozúst líd. köt. XLd. lap. Hogy c' levelet tót i r ta , látszik. 

1 5 9 8. 
FEBRUARIUS 23r>. 

kOVKT.IKLK%'TÚ<i ORSZÁOGYtiLÉSlSRŐI.. 
cxt. NAGYSZOMBAT VÁROSA KÖVETEI, AZON NEMES VÁROS BÍRÁJÁHOZ 

ÉS TANÁCSÁHOZ. 
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Posonből. 
Eredetije Nagyszombat levéltárában. Döbrentei Gábor felszólítására folytatólag kiké. 

resté Makláry Ferencz bites ügyvéd és Kaiser Jósef azon sz. k. ns. város hites jegyzője. 
Mássát vette, Mészáros Imre priinási lyceumbeli, magyar nyelv 's literatura tanító útmu
tatása és segédkezése mellett, a' priinási nagy szombati papnevelőház egyik növendéke 
1839ben. Összeolvasta 's eredetiével megegyezőnek találta ugyan Kaiser József. Kaptam 
Február 18d. 1810. 

Czr'mzete, kivi/l. Egregio Dominó Thomae Köbl Judici Ciuitatis Thyrnaviensis etc. 
Dominó Amico et Vicino nobis observan'"". 

Egregii Domini Amici ct Vicini nobis obseruanmi; praemissa salute et 

srtiorum commen. 

My Iftennek kegelmefegebwl io egefeghben ide Posomba crkezthwnk es 

azWraimott io egesegben es allapatliban megh talalthwnk Az Gwlesnek alla-

pattiatt immár megh irthunk kegelmetheknek es az or3agh azWrakkal megh 

alkottak es tegnap az irast fel vittek eö felségének, immár onnan \vala3t 

warnak Az kett parantsolatott ami illethi szolwan eggikmafsal tetjene mi

nekünk ennyi, ha kegelmetheknek t ehene hogh kaptolon emberinek ke

gelmethek illen \vala3t0t tenne az felfedine A33oniomnak, hogh az eö Naga 

parantsolaltiat engedelmesen wette kegelmethek es hadna Peregh Mefternek 

hogh ki wenne AVrmcnj Lukach kezebul a 3eölekett es adna kegelmethek 

wi etcletct cum gratia hogh mingiaraft Peregh Mefter az felfedine kcoltfegen 

terwent tenne es mind az ket fel minden igasaggal készen lenne terwent teg-

gienek es kinek az wthan nem tetzik appellallion kegelmethek eleoben. Az 

kalman Marthon parantsolattiara mivel hogh kegelmetheknek Deakia ninch 

othon a ki hatara irria wala3tott, hanem szowal mongia megh kegelmethek 

mind az ket parantsolatra hogh kegelmethek Kalmár Marthon kezebul femmit 

nem vette hanem Janosdeak hozott Érsek Wrunkthul cgi parantsolatott hogh 

az minemeö haz reszeött ketette wolt zálogba saz forintotth es mivel hogh 

letette az 3az forintott Kerekes Andrásnak es az eö adós levvelett ki waltotta 
VEGYES B. M. IHATOK. ( 1 6 ) 
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incli ados Lewel parantsolattal waros hazába Táskában wagion az eíi Naga 

parantsolattiara Kerekes Andrasthul eteltek az zálogos reszet nem Kalmár 

Marthonthul hanem ha Kalmár Marthonnak walami dolgha wagion Geüngefí 

Janosdeakkal reám wy eteletett hoztha Marthon es párba wannak, felelen 

Marthon miben neheztelefe wagion terwent teszen kegelmethek de kegelme

thek Kalmár Marthon keozett es Janosdeak keozett megh penes nóvum fem-

mit nem pronuntialt hanem tsak Kerekes András keozetth ezekett kegelme

thek io declaratiowal es moggiawal ha tet3ik a mi Wrunk kaptolon embere 

eleott szowal megh mongion hadi referalion miwel hogh sem az wraim min-

niaian sem penigh kegelmethek Deakia ninch othon. Isten tarcha megh ke

gelmethek. Dattum Posonii 25 Február 98. Viciny et Srtores Legati. 
L. az erre hivatkozást líd. köt. XLd. lap. Ezt, látszik, becsületes magvar tót irta. 

S Z E R Z E L É K Ü L . 

18 58. 
MARTIUS 11DIKÉN. 

NÉMETHY FERENCZ, IZABELLA KIRÁLYNÉ TOKAJI KAPITÁNYA, KASSA 
VÁROSÁHOZ. 

T o k a j v á r á b ó l . 
Eredetije sz. kir. Kassa városa levéltárában. Találta ottan 1835b. Döbrentei Gábor, 

s kívánságára megküldetett hozzá annak hasonmása, mellynek az eredetivel mindenben 
megegyezését hivatalosan bizonyitá Kassán 1840 évi június lödikén Styller Leo, ezen város 
főjegyzője, valamint Szidor Antal mathcsis profes., ki a' hasonmás vétetésében épen eljárt. 

Czimzete. Nincs a' velem közlőtt hasonmáson. 

Prudns ac Circumfpecti viri, Amici nobis observaíí, Salute et omné 

l'elicitatem. Az thy leueleteket een magh (így) értettem, melyben íjríjatok 
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azt een nekem, hogíj míjwel az mijnemw 3oeloíj wolnanak íjtth ez een 

Byrtokomban myndenwtth az thy polgár tarlótoknak , jabad Akaratotth en-

ghednek azoknak mcgb myeltetefere, ees Annak wtanna, az uoewedelmet 

az ha3nabol ky Adwan, az gíjmoelcztjet es el enghednem nekyk wynnyek. 

Azért een az mijeltetefre w nekijk mijndenwt íjabadfagott adok, muelhetik 

íjabadon mynden Bantas nelkwl myndenuk az w 3oeIeíjeket, Ha peniglen, 

az mynemw fríjg' Czija3ar keozoett, Kíjralne ásson koezoctt, ees az Romatj 

kxjralíj koezoctth weghezteteth, aboz tartíja magát az Roinay kíjralíj, az 

gíjmoelczye feloel es az 3oeloeknek az míj íjol ees meltob leijén ke3 lejek 

azt mijei nem, Isten tarchíja megb Kket Dat in Arcé Thokay 11 die Martíf, 

Anno dnj 1558. Franciscus Nemethíj. 

15 7 9. 
AUGUSZTUS 27DIKÉN. 

VEYZ PASA, BUDAI FŐHELYTARTÓ, FORGÁCS ISTVÁN KOMÁROMI KAPI- cxin. 
TÁNYHOZ. 

Buda királyi várából. 
Eredetije Pesten a'nemzeti múzeumban, Ittebei Kis Antal ajándokozatai között 44d. 

számmal. Kiválasztotta onnan Döbrentei Gábor, 's mássát vétetvén ezt össze is olvasta, 
eredetiével, 1842b. februariusban. 

Cztmzete, kiviil. Az nagifagof Vrnak Forgács Iftuannak Romai Ciajar fö kapitannia-
nak, nekwnk 3om5ed baratwnknak komaromban. (P. H.) 

Míj Veíj3 Pafsa az Hatalmas Iftennck io Akaratiabol török Cya3arnak fö hel-

tartoia Budán es gonduyfelöie magiar o^agnak. 

Nagifagof vr, kö3önetwnknek vtannna, Jwue my hozzánk, az budai 

fidok kozzwl [jymba pap jelönte Hogi miuel eötuös Iftan eötuos Jakab ba

rom 3az forintért lőttének volt kezeföknek, egi e3tendeyg kinek Immár eöt 

e3tendeiyf múlt el, Azért nd Eröltcffe rea wketh elegycyek meg ne köllef-

fek maf bwntelent érte niomorgatny, mert Általán foguan ha meg nem le-
16 * 
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Sön embört vagi marhat tártnak érte Jo vala3t varunk nittul, Iften velV nk 

Date Budae 27. die Aügüsti 1579. 

JLVIl-ükH százév. 
1 6 0 8. 

JÚNIUS 2 7 D . 

MAGYARORSZÁG KARAI ÉS RENDÉI, SLAVONIA KKHOZ ÉS RENDÉIHEZ. 
Prága városa melletti táborukból. 

Eredetije az ország levéltárában Budán , ladnla 6. fasc. C. nro 39. Lemásolta onnan 
Szenkviczi Kovachich Jósef Miklós, Magyarország levéltárosa, régebben saját nagyon neveze
tes oklevél-gyűjteménye számára , hol az l608bel i országgyűlés irományai között ö ld . lapon 
van. Kérésemre , e' másolatának vevé ezen régi becses barátom mássá t ' s Posonból 1839b. 
november 18d. az országgyűlése alatt költ szíves levele mellett küldé hozzám. 

C
ito Czímzete, kiviil. Rcverendisshnis, Spectabilibus, Magnificis, Gencrosis , 

!J° E g r e g ü s , ac Nobil ibus, Prudentibus i tem, ac Circumspectis, Dominis universis 
'» Statibus ac Ordinibus Regni Sclavoniae, simul vei divisim constitutis etc. Domi-

ÍIO n i s , Amic is , Vicinis ac fratribus Nobis observandissimis. 

Tizenkilencz pecsét helye. 

Illustrissimi, Spectabiles, Magnifici, Generosi, Egregii ac Nobiles, l'ruden-

ter item, ac Circumspecti, Domini Amici et fratres Nobis observandissimi. 

Salutem et Servitionim Nostrorum paratissimam commendationem. 

Nylván vagyon Kegyelmeteknél az mi idevaló jövetelünk, mellyet az mint 

értyiík, némellyek kú'Iömb külömb féle híreket indítván, ki tudgya mire is 

nem magyarázzák, és az mi itt létehínkben való fáratságunkat nem hazánk

nak javára, és megmaradására, hanem sött romlására, és pusztulására ha-

rintyák. De hogy ezeket értvén, s'-Kegyelmeteknek igaz Attyafiai, édes 

Hazánknak Szeretöy, és Tagjai lévén, ne látafsunk a' féle indulatban fáradni, 

és forgolódni, akaránk Kegyelmeteknek mind fejenként, az mi itt való min

den dolgainknak fundamentom éránt való processufsát értésére adni. 

Tudgya Kegyelmetek az utolsó hazánkban föll rödzentt tumultusnak le 
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cséllepétésére, az Bécsi vigezésnek újonnan való confirmátiójára és az Tö

rökkel való pacificátiónak megtartására, eö Fölsége Gubernátor Urunk, mi 

módon gyúitett vala egyben bennünket Posoniban, holott egyenlő akaratbul 

Hazánknak javára, és meg maradására azt vigezénk, hogy az Bécsi vigezés 

mellyül semmiképpen ell ne állanánk, hanem in omnibusPunctis etClausulis 

meg tartanánk, és azokra, ha szökség kévánna, az mi szomszéd Baratinkal, és 

Confederátusinkal élni, és halni készek lennénk, és e Képpen az mi édes 

hazánknak szabadtságát, és allapotyát jobb, és kedvesebb karban állatnánk. 

Látván azért eö Föllséghe Máttyás Herczegh Urunk, mint Gubernáto

runk, hogy találtattnak ollyanok, az kik héteönk Szabadságával egyetem

ben Országunknak szabadságit - is rontani, és fegyverrel - is annihilálni 

igyekeznének, melly dolog felöl eö Fölsége sokat gondolkodván, s' minden 

dolgokat elegendőképpen által látván, nem találhatta egyéb módott benne, 

hanem hogy ide föllyebb szállana, és az velyünk egyezü Confederatusokkal, 

az kik hazánknak javát, szabadságát, meg maradását, és csendes álapotra 

való hozását impediálnak, azoknak obviálná,és resistálna. Ugyan ezen oka-

kért minket is eö Fölsége Gubernátor Urunk hiva mellyéje, hogy mi-is mint 

Hazánknak igaz Szeretöfiai, és tagjai szabadságunkért, és megmaradásun

kért fáradságunkat ne szánnánk, hanem eö Fölsége mellet azokért élni, és 

halni készek volnánk. 

Azért legelöszer is szólott eö Fölsége velünk egyetemben, Csech Ország

határában, holott sok rendbéli követek által tractálván, minden végezések-

nek eö Fölsége Fundamentumát látván, abbul az ott való tractatusbul nem 

ésmirc eö Fölsége az mi édes Hazánknak, és Confederátus Országoknak Javá

nak, s'- magunk meg maradásának semmi modgyát. Azért eö Fölsége föllyebb 

indulván szállott ide Prága alá; holott Istennek ell végezett bölcs, és ke-
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gyelmes akaratyáhul, az itt való sok Tractatus által, minden dolgainkat im

már jobbáiapotra hoztuk. 

Császár eö Fölsége, és az Csehek Gubernátor Urunknak eö Fölségének, 

az Csech Országi királságra való Succefsiőt meg Ígérték, kirül ugyan Re ver

salist is attak, ugy hogy mihelyen Császárnak halála történnék, immediatc 

Gubernátor Urunk eö Fölsége succedálna, meg adván az Titulustis eö Fölsé

gének, hogy designatum in Regem Bohemiae irafsa-, és neveztefse magát; 

Morvátis Magyar Országhoz adjungáltak, és immár ezután Moraviae Mar-

ohionak is irja eö Fölsége magát. Austriat hasonlóképpen Magyar Országhoz 

röndülte eö Fölsége Császár, ugy hogy mindenekbül, a mibtíl kévántatik 

ségétségül légyen. Az Csehek is avval ajanlyák magokat, hogy e'jövendő 

Gyűlésekben, melly 7-a Novembris lészen, Commissariusinkat bocsáfsuk 

hozzájuk, és mind az végh hazánknak (házainknak) épöletére, ' s - mind az 

Végbélieknek fizetésére bizonyos Summát ordinálnak. 

Ezeket eö Fölsége Gubernátor Urunk, bonis módis, ac Conditionibus, ac-

oedálván az Imperiomi Fejedelmeknek-is Consensufsok, és akarattyok hozzá, 

véghez vévén; téré az mi szerelmes hazánknak leg nagyobb dolgaira, és az 

Bécsi végezés szerint Császártúl eő Fölsegétűl azt kivána, hogy az Magyar 

Országi Corona, Magyar Országban vitefsék; melly eö Fölsége kévánságának 

Császár engedvén, nem csak az Coronát; cum omnibus Clenodiis, Protocollis, 

Libris Regiis etc. ada nékünk, és eö Fölségének, ugy mint Magyar Országh 

Gubernátorának kezéhőz, hanem az Országot is kezibűl ki bocsátván, az 

jövendő Országunk Gyülésigh, Gubernátor Urunk eo Fölsége Magyar Ország

hoz semmi közit nem ártya, hanem csak az Titulussal fog élni, az mint Fer

dinánd Császár idejében, az Fia Maximilianus Magyar Kiral lévén, az Apja 

Ferdinandus mégh-is éltt az Titulussal. 
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Azért immár Gubernátor Urunk eo Fölsége, ezen Coronát elsőbben Bécs

ben, és onnéd osztán ad Sedes domesticas, ad optatum Subsellium Posoniban 

az jövendő Győlésben viszi, és ottan az kirali Méltóságot az Magyar Nemzet

nek akarattyára hadgya, secundum liberam Regnicolarum electionem, melly 

dologrul bizonyofsak vagyunk benne, hogy eö Fölsége az Gyűlésre való hir

dető, és hivő Levélben ír kegyelmeteknek, melly Gyölést Gubernátor Urunk 

eő Fölsége mind ezeknek jő modgyával valő Concludásara, az Posony végezés 

szerint, nem várván az Császár Regálifsátúl, tanquam Gubernátor Regni Hun

gáriáé rövid nap publicállya, kire Kegyelmetek, s'-mind az egész Országot 

hinni fogja, hollóit Istennek segétségébtíl minden dolgainknak vége szakad

ván, és az Bécsi Végczésekct megerösétvén sok haboktúl hányatatott, ' s -

megh romlott Szegény hazánk, egyszer immár nyugodalmas állapotra fordit-

tatik, és ezek igy lévén, remélyük immár, hogy az Ur Isten, az mi sok 

nyomorúságunkat meg látván, minden féle nyavalának ekkoráig nyakunkon 

csőggő súllyos igaitúl meg szabadítván, békességes, csendös és boldog álla

potra dolgunkat fordittya. 

Azért Kegyelmeteket mint hazánknak igaz szerető Fijaith, ésTagjaith mi-

is szorgalmatossan kérjük, hogy árra az jövendő Gyölésre, mellyet Guberná

tor Urunk eö fölsége publicál, mind fejenként ellgyöjen, és édes Hazájának 

kiki mind szive szerént szőllgállyon velünk egyetemben, Szabadságát con-

cludálni, és promoveálni igyekezzék. Az Ur Istennek eddig velőnk való jó 

téteményért hálákat adván, velyönk egyetemben méltó, hogy örvendetes 

szívvel legyen Kegyelmetek; ajánlván Kegyelmeteknek attyaliui szolgálatun

kat. Éltesse az Ur Isten Kegyelmeteket jó egéfségben. In Castris ad Pragam 

positis 27-a Junii 1608. 

Ilustrifsimarum, Spectabilium, Magnificarum, Generosarum, Egregiarum, 
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Nobilium, Prudentum item, ac Circumspectarum Dominationum Vestrarum 

Fautores, et Amici addictifsimi: 

Valentinus Leepes Eppus Veszpri-

mieri. m. p. 

Comes Georgius Thurzó m. p. 

Joannes Draskovith m. p. 

Comes Nicolaus de Zrinio m. p. 

Thomas Sechy m. p. 

Stanislaus Thurzó m. p. 

Nicolaus Thurzó m. p. 

Stephanus Pálffy Comes Posoniensis 

m. p. 
Comes Thomas Nádasdy Proprietarius 

a Petinyecz m. p. 

Joannes Keglevich de Buzin m. p. 

Christophorus Thurszó Comes Perpe-

tuus Scepusieií. m. p. 

Franciscus Revay m. p. 

C. Christophorus Erdüdy m. p. 

Paulus Apponyi m. p. 

Stephanus 03trozyth m. p. 

G. Nagymihály m. p. 

Koháry Péter m. p. 

Thury Ferencz in. p. 

Christophorus Nagy m. p. 

Andreas Izdenczy de — 

Nicolaus Pelyóczy m. p. 

Jegyzetek. 

Ezen Prága melletti táborija szállás ügyét következők világosítják. 
Az itt említett „ b é c s i v í g e z é s " , melly akkor latinul irt törvénykönyvünkben Paci-

ficatio Yiennensis czímmel van, meglön I. Rudolf magyar király (mint római császár II.), és 
Bocskai István erdélyi fejedelem, valamint az ország Rendéi között 1600b. június 23d. 
Rudolf részéről, testvér öcscse Mátyás föherczeg volt teljes hatalmú, Bocskai feléről Illyés-
bázy István, liptói és trenesini főispán, 's e' mellé csatolva Vizkelethy Tamás, Oztrossit 
András, Apponyi Pál. Mátyás föberczeggel gróf Trautson, Lichtenstein Károly, báró Mo-
lard, báró Preiner, Erdödy Tamás tárnok, Forgách Sigmond nógrádi főispán, Krembergk 
Ulrik, I. Rudolfnak ez ügyhez választott tanácsosai. Czélja e'békekötésnek a' legneme
sebb , leghazafiuibb, 's kormányt is dicsőítő: in bonum rripublicae chrislianae, el pacit pub-
licum, ac regni Aujus comervationem, ne propriis et iiileslinis dissidiis confiagraret, atque 
itt tantae christiani tanguinis effusioni parceretur; vicitia eliam regna et provinciáé a con-
timiis incursionibus tandem liberari et una cum regno Ungariae respirare i>ossint, így SZÓI 
3dik irszaka. Az ebben eljárás Mátyás föherczeg iránt az ausztriai házzal tartott Magyar 
rész bizodalmát csak nevelte, már az 1 5 9 3 , 1 5 9 5 , 1597beli országgyűlése I. Rudolf sze-
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mélyesét benne látta, 's az l'600beli 2d. czikk köszönetet mond ezért a' királynak, s mind, 
hogy a' magyar hadvezérséget 1594J). neki adta volt. Et sicut hactenus, igy szól a' czikk, 
suae Serenitati, libenter obsecundaruut, ila se ])oslhac guoqne idein facíuros jwllice/ilur. 
Mátyás, okos, élénk volt, tudott ezen felül magyarul, mert sok főúrral is csak úgy szól
hatott; Hlyen, szeretetet nyert. 

Igen, a' magyar nyelv értését Mátyás főherczegtől azzal már országos dolgokban 
élés kívánta, mire régibb időből emelkedett. Mert 1. a' vallási reformatio mellett és ellen 
irt több munka, könyvekbe vitte már a' kir. udv. cancellariából, honnan az ors/.ággyiilésen 
megajánlott hadisegedelem tizedelszedök esküje szabványát János király kiildé vármegyék
hez és varasokhoz 15 2 7b. május 7dikén, s mellyből az 15 27b. nov. 5d. Ferdinánd párt
jára mondott hódolaleskünek kelni kellett; nyilvábbá tette a 'házi körénél, meliyben 1500 
— 1520 közölt már több egyezést levelet azon irtak; kilebbre terjeszté az egyházi szolgá
latból, hol az azzal élés mindjárt sz. István idejében kezdethetett ') ugyan, de nem átal-
jánosan folyt. 2. Izabella királyné 's lija János Zsigmond, hivatalos iratokat adtak ki azon; 
Erdély 15 5 6ban magyarul kezdé irni országgyűlési törvényeit, mi ellen akkor a' Szászok 
csak egyetlen egy szót sem emeltek, sőt székeik úgy tevék a'fejedelmektől hozzájok ma
gyar nyelven küldölt intézményeikre hivatalos feleleteiket. Bátori István, Kristóf, Zsigmond 
nemzeti fejedelmek idejében Moldva és Havas alföld vajdáitól úgy jött a' levél. 3 . Magyar
országon nádorok, főispánok, a' posoni, szepességi magyar kamara, vármegyék, városok 
tiszti levelezései 's ezek törvényszéki ítéletei azon is keltek; a' hadirendnek Isö Ferdinánd
hoz Emészt föherczeghez, a' töröknek Isö Rudolfhoz terjesztett több jelentését úgy talál
juk, mikhez a' mutatványokat azért nem sorozom itt elé, mivel a' Régi magyar nyelvem
lékek líd. kötetében a' Vegyes iratok 1 9 , 3 2 , 3 1 - 5 5 , 1 1 0 , 1 2 8 , 1 8 8 , 2 3 8 , 2 4 6 , 
2 4 9 , 2 6 9 , 2 7 6 , 3 9 2 , 400 'stb. lapjain és a' Híd. kötetben láthatók. 

így kelé tehát eredetileg magyarul I. Rudolf és I. Ahinet között a' zsivatoroki béke 
kötés is 1606b. novemb. 1 ldikén, melly, e' levélben itt „az Törökkel való paiiiicationak" 
neveztetik -) 's annak 6d. czikkében a' pucijicalio Vieaarims hasonlóképen, mint itt „Bechi 
uegezes"nek. A' lOd. czikk, egyszersmind nagyon bizonyítja Mátyás föherczegnek e' bé
kére 's átaljában a' magyar kormányra hatását, e' szavaival: „es az Nagos Zeidar is keol-
gie az eö kötietit az mi feolseges Hercheg Vrunkboz ayandokokal"; a' magyar biztosok pe
dig így fogadák fel a' béke pontjai teljesítését a' 15(likben: „Mi az Feolseges megh neue-
zet Chaszar Vrunknak Commissariusi és Tanachi az eö neveben es szemelieben hasonlóképen 
az fölséges Mattias Hercheg Vrunkeba, es az eges böcheletes Austriay házéban kötelezzeök 
magunkat es fogadgiuk igaz hiteönkre" 'stb. 

E' zsitvatoroki béke 15d. czikke szerint Eger, Esztergom, Kanisa, töröknél mara
dott, mit Rudolf 1607b. mintha megbánt volna, vagy legalább szinül vévé az ezen évben 

') L. R. m. nyelvemlékek Isii köt. 1818. Temetési beszéd XLVIIId. lap. A' lld. kötetben 1103ból 
sajószentpéterick végezése boraik kiánilása felől; 1312—1382 között rendűri eskü, 336. lap; 
1166l>. Hunyadi János kormányzói esküje 354d. lap'stb. 

2) L. az ország levéltárában Hildán lévő eredetiéből a' magyar tudós társaság elintézése után Lu-
czenbacber János által kiadva: Tudománytár 1831. Híd. köt. 230—242. lap. 

VEGYES R. M. LKATOK. (17) 
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összehívott németországi gyűléshez hol segélyről is akara szó lenni, a' (örök ellen. Istvánfy 
emiiléseként megerősítésétől is remény ellen vonogatta volt magát kimondani nem mert oká
nál fogva, 's ámbár 1606b. deeemb. Odikén Brandizit várában költ azon, nyilt magyar le
vele (nálam az érsek primási könyvtárból 1838beli másolatban), mellyben az úgy hirdetíeté 
ki , valamint Bocskai, az ő részén voltiak hallatára, de a' Sztambulba kiválasztott kövelet 
Taiffal Kristófot Prágában tartóztatá magánál. Sőt már esztendőn túl hevert a' törökhez kül
désre összeszedett ajándok Komáromban, melly halasztáson a' török zúgott, a'magyarokat 
pedig nyugtalanság hánya. 

E' késelmezés Mátyás elleni irigységből volt Rudolfban. Mert unokaöcscsét Ferdi
nándot a' stájéri Károly főherczeg fiát nevezte teljes-megbizottjául a' német gyűlésre is. És 
liallogatá Bécsben a' szemes Illyésházi István, miként szövögeti Rudolf simán a' dolgot úgy, 
hogy e' Ferdinándot nem sokára római királlyá választassa, miből osztán majd, Magyar
ország is hamarabb magáévá leszi. „Mert hiszen Mátyás már 5 0 éves, neje nincs, há
zasodik-e nem-e8 's ki kezeskedhetik lia lehetőséről ? Ferdinándnak pedig már több van ba
jor berezegné hiteslarsától." E' gondból ugyan családának thronusokon fenntartására tűzött 
figyelem is látszhatott, de megette bizonyos remegésnek lappangott szurkálása. Rudolf az 
ö Tycho de Braliejával azt nézte ki csillagzataiból, hogy közel vérétől érné veszély; eziil 
pedig most leginkább Mátyás állott szemében, kinél ő mint legidősebb fivér 5 évvel volt ko
rosabb, Erneszt berezeg a' közbelső, kit a' magyar annyira szeretett, mert magyarul be
szélhetett vele, már nem élt. Rudolfot azon jövendő nézés felette Ieszegzé, azért nem há
zasodott, azért akadályozá fivérei házasságát. 

A' mint nyíltabb lett Rudolf rendelkezése, azonnal világosabban üte ki Mátyás főher
czeg boszonkodása, megsértetésén, melly most harmadízben éré. Elsöbbszer 15 8 0. midőn 
német alföldi helytarlóságáról lemondott, jött Rudolfhoz, e' pedig hidegen fogadá 's lakul 
Linczet szabta ki számára; másodszor, midőn 1596b. a' magyar hadvezérségböl letette. 

„Reám nézhetnek inkább a' koronák, válaszoláskor", monda Mályás főherczeg 's a' 
nyilteszü, tüzes bátor ember, dolgozni kezdeti. Hamar részére hajtja Ausztriában Taulsohn 
Pá l , Liechtenstein Károly, Preiner Sigmond főurakat, ezekkel a' tömeget. A'jelszó, lön: 
ha kellene, Rudolf császár ellen is. Könnyen forrott a' szövetkezés, mert Rudolf azon val
lási békét, mellyel atyja Maximilián, mint császár líd. mint magyar király Iső, 1567-ben 
mind Ausztriában mind Magyar és Csehországban szabad vallási gyakorlatra épített, fel
bontó. 15 76b. császáirá Ültekor, csak a' nemességnek engedé lelki meggyőződése követését, 
a' bécsi néptől protestáns papjait elszedé 's még 1606b. sokan éltek, kik ezt nem örömest 
szivelék. Osztán Rudolf oda hagyá Bécset, Prágában üté fel császári lakhelyét, 's néme
téivel onnan keveset gondolt, sőt csehei között sem igen jelent meg. Vára minden nyilasán 
a' sok őr, benn pedig ö vele mindig csak a' sok jövő menő csillagjósló, erőművész, vegyla-
nos, rézmetső, feslér és fiivész annyira hogy minisztereit is elulásílá ha épen valamellyikkel 
folyt iigyekedésekor jövőnek. Ausztriában hát a' többi főherczegi vér is Mátyásra veié mint 
a' ház fejére, szemét. 

Magyarországon közbenjárója az öreg Illyésházi István volt, ember, kire sokat ad
tak, mert szabadságaikért szenvedettnek tudák. Itt Rudolf mint már országié király 15 7 8b. 
volt Posonban, és hol az akkori országgyűlés I. czikkje olly szives hűséggel fogadá. Élén-
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kíié az 1582beli országgyűlést is jelenlétével, miként annak 8d. ezikkéből látszik, ör
vendve fogadá e' czikk teljesítéséért az 1583beli országgyűlés; de már az 1 5 8 8 , 1 5 9 3 , 
1 5 9 5 , 1 5 9 6 , 1 5 9 7 , 1 5 9 8 , 1599l)eli czikkeket Prágában erősítette meg, 's az 1 6 0 0 -
beliek szentesítő helye Pilsna lett, az 1 6 0 1 , 1602, 1603 , 1601belieké Prága maradott. 

'S mi lett mind ebből? Törvénynek törvényre hozása, még pedig évenként az eléb-
biek meg nem tartása ellen hozása, már magában sok rendetlenségre mutat; mivel pedig 
komoly arcz, melly azt végre is hajtással bazalt-oszloppá tegye, nem volt, heves nemzet 
embereinél a zavar nőtlen nőtt, a sok belé eU-gyített külföldi meg, értetlenségből 's kül-
hazához nem vonszódásból a' dolgokat még inkább összekuszálá. Az „Urak és követek" 
bölcsesége, jót akarása, Emészt, Mátyás, Miksa főherczegek szeretett közbenjárása te
hát csak füstbe és füstbement. 'S midőn igy a' könyörgésekre, mellyekkel a' töivényczik-
kek telvék, csak nem leve nádor 's már a' lelkes Nádasdi Tamás 156 2beli halála óta nem: 
midőn a' püspöki megyék, egyházfő; a'vármegyék, főispán nélkül hagyatának, a' Horvát 
és Tótországi bánok joga mindig csonkitaték ' ) , a' magyar sergeken nem magyar születésű 
vezér parancsolt, a' honi alkotmány épületének rozzanását már kesergő szemek nézek. 

A' kibékített „ b é c s i v é g e z é s " n e k harmadik czikke 2d. §ában, Mátyás főher-
czeg teljes hatalmú kormányzóul, ezért és igy tétetek: „Quia verő Sua Caes. ac Regia 
Majestas, . . . in Ungaria, aut vicinis locis residere nequit, ne opus sit propter quasvis 
causas Regnicolis ad remotiores Suae Majestatis residentias venire, ubi neque Consiliaiii 
ungari semper Suae Majestati ad latus praesentes esse possunt, ideo statútum et conclusum 
est, qupd Sua Serenilas, secundiun plenipotentiam Sibi per Suam Majestatem, non ita pri-
dem propterea omnino concessain, in negotiis llegni Ungariae: per palatinum et consilia-
rios ungaros, non secus, ac si Sua Caes. Regiaque Majestas personaliter praesens ades-
set; audiendi, proponendi, judicandi, concludendi, agendi et disponendi, in omnibus iis, 
quae ad conservandum Regnuin Ungariae . . . quieteui et utilitatem videbuntur esse neees-
saria, plenariam potestatem et facultatem habeat.'' 

Ez illy hatalmú gubernátor, minek e'levél is hija, Posonba 1608b. január. 2d. 
gyűlést hirdete, a' felség nevében, Rudolf király pedig alig tudá meg az ellene folyt bécsi 
tanácskozásokat, az országgyűlést ugyan Posonba, martzius Ildikére rendelé, ugy hogy 
azt Forgách Ferencz esztergomi érsek vezesse, kit közben jártára a' római pápa 16i)7b. 
decemb. tod. kardinállá nevezett, ő pedig kir. helytartójává. 

De az egyházi 's világi Rendek januariusra jelennek meg, igy a' horvát bán, maga 
Mátyás főherczeg januarius 15d. érkezik Posonba, miként az egésznek folyamát a' Dia-
rium Co/tventus regnicolarum Poso/iium anno 1608. in mensem januarium auclurilale rcgia 
indicti ac dein interrupti per ablegalum civilalis Soproniemis a die 9. ja/marii ad diem 3 . 
februarii deduclum, eléadja. Kovachich Scriptores rerum Hungaricar. minores gyűjteménye 
első kötetének 211 —24 5 lapjain 12dikén, mondja e' napló, az érsekhez gyülleket ennek 
nevében m a g y a r beszéddel értesítette az e' levelet aláirt gróf Thurzó György, és hogy 
Mátyás főherczeget Náprágyi Demeter győri püspök idvezlette az eleibe ment KKal és RR-

') Lásd KiOOból a' 27d. 28<1. czikket. 
17 * 
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kel együtt, a' kardinalnak is nevelten; Illyésházi pedig Poson külvárosáig 300 kíiriilnyi 
lovaggal jött, kik közül mintegy 50 hajdút tárta meg őrségéül saját házában. Januaiius 
21dikén, szól továbbá, a' fú'herczeg (deák) beszédet tartolt a' várban gyültekhez hol ő 
lakott, azt Náprágyi, hungarico idiomate interpretatiu rst; 22dikén a' főherczegtöl kia
dott czikkek diktállattak leírásra 's azok után a' felsőmagyarországi követeknek magyar 
irománya; 23dikán Illyésházy adá elé a' Grüns t i e fe l nevű házba gyűlt Rendeknek ma
g y a r u l , hogy a' „bécsi végez és" nádor választását rendelé, nem helytartó kineve
zését 's igy ülésük a' helytartónál nem lehet. Ugyan e' napon Sopron városa követe ma
g y a r u l nyilatkozott a' bécsi végezés, a' zsilvatoroki béke megtartása mellett, ámbár 
deákul irta érdekes jegyzéseit ]). E' két pont átaljában fő vezér-eszméje volt e' gyűlésnek, 
mert féltek a' honfiak, ne hogy a zsiívatoroki békét valósággal felbontsa Rudolf 's n.ajd uj 
hazadulás legyen az 15 93béli első czikk által már különben is regínon afflictim ac lace-
TW/í-nak nevezett földön, osztán a szövetségbontásra következett várnai veszedelem hire 
még csak 164 esztendős volt. De nemes lélekbú rezzente a' magash keblüeket azon is, 
hogy alig lehete nagy bajjal a vallásiakban békére lépni a' „bécsi v é g e z é s " utján 's 
majd ha ez megint játékká csavartatik az itt kétszínű Forgách és jesuitái által, láthatólag 
fog összeomlani az ország 's a' magyarhon szabadságainak is csak vol t hire marad. 

Ezek mellett paizsolt Mátyás főherczeg 's igy a' töhbségnek, a kardinállal és hely
tartóval tartott kisebb rész ellen hozott határozat szerint, megegyezés lön januaiius 2Ali
kén Ausztria követeivel, kik között vala: Harrach, Kremsperg, Starhemberg, Preiner, 
Rorneval apátur, Staager, és a mölki apát 'stb. írtak a'császári és királyi Felségnek, 
hogy főherczeg öcscsére ne nehezeijen, mert a mit tettek, az csak tőlük származott; de 
reájok se, mivel ők meg csak a' bécsi végezést teljesítek: egyébiránt koronázottjukhoz 
hűségük bizony meg nem rendült. NyilaikozaUikat küldöttek a' német birodalomhoz, miként 
lépésük nem lázadalomé, hanem odaczélzás, hogy törvényeik épségben maradjanak fenn, 
és Magyaiorság függetlenségével a' német földek, mert ők ezután már azok védfalául, úgy 
mint eddig elégszer, harczokban nem lehelnek, ha pedig a magyar semmivé lesz, akkor 
a' német birodalmakban éghet a' török kanólja, 's mi siratja meg azt még egyéb? nemcsak 
a vallási reformátio, hanem az e g é s z k e r e s z t y é n s é g . Eizonyiták még szándékuk tisz
taságát Cseh, Stájer,' Kártolnia, Karniolia, Morva országokhoz is e' kifejezéseikkel: 
Népek ti, kiknek koronáját, czimeit, egyszersmind a' mi Urunk viseli, ne gondoljátok, 
mintha mi azt vétkesen bántani akarnók; a' ti ügyetek a' mienkkel egy; rend kell, s azt 
a' közért, mi halálig védjük. Kö\etiil pedig intéztetett a' Mátyás főherczeg állal is aláirtak
kal, Rudolfhoz: Náprágyi Demeter, a'német birodalomhoz: Révay Ferencz, a' Hajdúké
hoz: Thurzó Miklós és Lépes Bálint, mindenike püspök; a' budai pasához: Illyésházy Ist
ván kir. udvarnok, gr. Thurzó György kir. asztalnok, Nádásdi Tamás és Szécsi Tamás. 
Tahát egész diplomatiai vigyázattal esett minden. Január 28. ez a'hir terjed: Rudolf biz
tos titkára Himmelreich Tiburcins érkezett meg Prágából. (E' Ilimmelreichhoz Nagyszom
bat városa tanácsa és esküit polgárainak 1505-ben magyarul irt válaszát 1836-ban ol-

') A' 239*1. lapon magyarul adja elé, Hlyesházynak Megyerivel Csszekapását, kitől a' R. ni. nyelv
emlékek lld. kötetének 321d. lapján, 1585ből, akkor mint Sopron vármegyei alispántól hiva
talos magyar levél áll Sopron városához. 
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országétól függött. Épen ennek azokkal szabad elvű megosztása csatolta őket örömest, 
mondhatni bálával, az Anyaország nyelvéhez, mert tudták, hogy, ne védte volna csak 
magyar koronái jog és alkotvány a' Slavónt és Horvátot, úgy görbült volna török alá s 
hagyatott volna jármában miként Szervia és Bosznia. De a hajdani Slavonia 's belebbi Hor
vátország közösen adá nagy embereit a magyar korona ügyeihez, kik nemzeti nyelve elé-
vétét legkisebbé nem keserítek kevélykedő szemrehányással, sőt még a' törvényczikkck 
czímzetében őket illetett kifejezést is: Aríicnli DD. Praelatonim, Baromira, Magnatum et 
Nobilium caeterorumque Statuum et Ordinum Regni Ungariae Partiumque ei subjectarum, 
1635-tig rendben találták. 

Néhány mostani fel/ajlitónak régi közös idves ntba térítésére csak e'levél itt maga. 
úgy hinném, többet ér, 10 ívnyi ellen-okoskodásnál. 

Inkább érdemelne 10 ívnyi munkát sőt a' mennyire csak terjedne, a' bécsi nemes 
béke's ezen 1608-beli nagyszerű országgyűlésnek hisztóriai egyenes lélekkel még eddig 
nem használt adatokból is olly fennkölt kebelből megírása, minővel akkori szerepelijei sza
badság elveivel cselekvének. Csak egyet hibázának el ezek, azt, hogy az országos tör
vénynek is attól fogva magyarul keletését ki nem tűzék, mit pedig mi könnyen tehetének 
akkor, midőn békéket magyarul kötöttek, a'Nádorok, Országbirák, Főispánok, Varme
gyék, Városok, Hadirendüek, azon leveleztek, 's a* városokhoz a' kamara is ugy irt. El
vesztenek ez elhanyaglással HARMADFÉL SZÁZ évet a' nemzet életéből, 's a' jó alka
lom vigyáztalan elszalasztása miatt a' nemzetet csaknem ellenietek. Hire sem volna most e' 
szerencsétlen nyelvzavargásnak, mellyet szász és tót, meg a' magát illymek keresztelt, 
értetlen igasságtalan jogköveteléssel támaszta, 's mit már majd csak uj ifjú sarjadék fog, 
mint a' magyar nemzet szebb egészéhez neveltetendö, eltűnt dörgésnek mutatni. 

Mert lám a' horvátot csendesebb megfontolás, megint illy régi magyar atyafivá 
kezdi tenni. Illyrről nem tud a' magyar törvény. 

Slavonia névre nézve, mellyet Gyurikovics György igen világosan kifejtettokleve
lekkel a' Tudományos Gyűjteményben, Liszti Lászlónak 1653-ban Bécsben nyomatotté' 
czimü munkájából: „Magyar M a r s a v a g y Moha eh mezején t ö r t é n t vesze
d e l e m n e k e m l é k e z e t e " figyelmet érdemel e' verse is, melly a' 31d. lapon, hol a' 
karajon e' czimzet áll: Kilench ország halgatot régen Magyarországhoz, így van: 

Ezután Horvátok, Dalmaták és Ráczok 
Élek lakó földeket, 

A' T hó tok Z á g r á b b a n ') Horvát Bithy honiban 
Teszik ülő székeket 

Ráczok Fejér-várban Nándor Belgradumban 
Veszik eredeteket. 

') Lisztinéi Zágráb, í és g között szokott betiicserével. 
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16 28. 
AUGUSTUS 15DIKÉN-

II. FERDINÁND MAGY. KI11ÁLY KÖVETBIZÓ LEVELE IV. MURÁT ZULTÁNHOZ. 
Bécsből . 

Figyeltetett erre Fejér György, 's kérésemre élőmbe tévén a' pesti kir. egyet, könyv
tárában azon kézirat gyűjteményt, mellyben: M. S. L. LL. Tomus XLV. czi'm alatt ez, a' 
8!)d. lapon áll, onnan kiirtani 1838b. június 27d. Csak-azért adom most itten k i , mivel e' 
Régi magyar nyelvemlékek I ső kötete LXVIIId. lapján 4 számnál lévő jegyzetemben reá 
hivatkoztam 's közzé tételét a' líd. kötetre szánám, hol azonban a' 404d. lapon eléadott ok 
miatt már el nem férhete. Aláiiása nincs, mit ha csak az idézett XLYd. Tomusba béirta kéz 
feledett-e ki? nem tudom. Igen kívántam tehát azt is kikutatni, ha valósággal eredetileg 
költ-e magyarul, de szerét nem ejthetem. Mindazáltal rend folytában lebetelt, e' követ hi-
telesitő levélnek a' in. kir. udv. cancellar Sennyei Istvántól eredetileg magyarul is a' deák 
mellett kiadása, valamint a' szőnyi béke czikkelyci deákul m a g y a r u l és'törökül készül
tek, a' magyar részről épen azon Sennyei, egyszersmind váczi püspök, b. Esterhasi Dániel 
udv. tanácsos, b. Koháry Péter dunáninneti alvezér által, azért a' nemzet nyelvén, hogy avs 
országban azon főbbek is tudjanak e' békéről a' kik deákul nem értének. L. Az \627dik évi 
teplember 13f/. költ szőnyi békekötés czikkelyei, közli Gévuy Antul, Bécsben 1837. E' szerint 
líd. Ferdinánd azokat 1628b. septemb. lOd. hagyta helybe Bécsben, 's így'tehát az itt siető 
követnek (courier) nevezett b. Pukhán (talán Puchheim), még holmit közlendő lett volna '& 
ugyan igazán ollyan sebes kiillér volt, millyennek r és /közötti bclücserével magát gőnyői 
magyar gyorskocsisom 1839b. nevezé, a' budapesti magyar pedig ollyant netiiloijinsim Eil-
bauera&k -mond. Aligha nincs e' körül valami hisztóiiai bizonyosabb valóra hozandó. Döb-
renlei Gábor. 

A'Hatalmas Szultán Murád Khánnak Asiai és Európai Országokk Csafzárának 
Nekünk Felségessen BecsüIIendö Barátunkk Jo Egésségct és mindenekben 

ki nyilt szerencsét. 

Hatalmas Császár Felségessen becsüllendó Barátunk 's szomszédunk. Ér

tettük eléggé, Hogy a' melly Békességet arra cxmittalt nagy Plenipotentia-

riusink a'szőni mesőn concludálván, My a m i Részünkről ratificaltuk, Ha-

tliiiassagodis approbálta. Mivel azért szükségesnek itéltők el követni azokat az 

utakat, mellyck ide valők, hdgy Hatalmasságodat azokk megértésekben sok 

szóval ne fárasszuk — 's — már a concludált dolgok is complementumokat 

bamarébb elérhessek szerencséssen, E végre tettzett siető követünket alsó 

Felső Austrianak Komornyikját, alsó Austriai Birodalmunk!) Tanácsossát, a' 

file:///627dik
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válogatott fejedelmek kőzzú'l vald kedves és meghitt Ludovicus Pukhánt Ak-

festaini es Ispicsi Liber BAROT Tyerksteini őrókős Vrat, Mltgos Feo köve

tünket, a kőzőttíínk való dolgokk igasságos meg erődítésére, Hlmassagod 

Fényes Portájára kiíldem'ínk, kiis kőszőnetünkk es Szolgálatúnk ajánlásának 

elmondása uta, bő Declaratioval peroralhassa el mind azokat, mellyek a két 

szomszédságnak épületire minden scrupulusokk el hárítására a Békesség 

Punctuminak sérelem nélkül való meg tartattatasokra valók, azon szőni me

zon concludalt Békességnek Punctumi szerint, mi obligatoriankat ezen em

berünktől megkiíldőttük, mellyet midőn praesental Hlmssgdk, szeretettel 

kivannyuk Hlüíssgdtol valamiket részünkről aperialni kíván, minden jo ad-

missioval adgyon hitelt Illmssgd Relatiojanak egésszen. Ezek után Hlmss-

godnak szerencsét és Birodalmában széles terjedést kivánunk. Kőit Bécsbe 

15 Augusti Aö 1G26. 

m&mMmmM^Qim és OTOTZEEEK. 
A Z E E S O K Ö T E T H E Z . 

A' halotti két megszólítás körül eddig történitek eléadása' X l l d . lapján soroztassék 
b é : , ,E ' két megszólítás Je van nyomva m é g , e' könyvben i s : Válogatott darabok minden 
korú jeles magyar Írókból. Kiadta Cselkó Is tván, Poson, 1817. 

A* b é c s i c o d e x e l ő t t f o l y ó X X Y I I I d . l a p h o z . 

Ezen értekezésnek , ,E ' bécsi magyar codex ügye má ig" X X V I I I d . lapja sorai u tán , 
mellyekben az „ 0 testamentomi néhány könyv" magyarra fordításának idejét 1436 és 1441 
közöltre tevéin, következő észrevétel csatoltassék. 

„Horvá t Istvánnak 1382-re olly határozottan 's pedig nyilt ok nélkül k i tűzése , téve
désbe vezeté már az „Ungrüche Literatur" c/.ikk íróját is. Tessék nézni a' Brockhaus Con-
versations-Lexikona Xld . kötetét, 1S27. 1. 501. hol az i'gy szól : „Man fing auch bereits an, 
die heilige Schrift in's L'ngnrischc zu iibersetzen; dies bewciscn nicht nur glaubwi'jrdige Zeugnisse in 
dcn „Annál. MSS. Ord. S. Francisci" in der biscliöflichon Bibliotbek zu Karlsburg, sondern auch der 
wirklicb vorbandene Codex einer solcbcn l bersetzung vom Jahre 1382 in der kaiserl. Bibliothek in 
Wien. S. Steph. Horvát „Verthcidigung Ludwig's I. und Math. Corvin's", Pest, 1815. (Bandtkc's 
und Dobrowszkv's Zweifel in „Miscell." Krakau, 1814. 4. I. Abschn. S. 85. babén keinen Grund.) 

VEGYES R. M. IHATOK. ( 1 8 ) 
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Mikből állnak Bandtke 's Dobrowszky kétségei, nem tudom, mert az idézett Egyvelgeket 
nem kaphattam meg, de az érdemes czikkiró (Schedius Lajos) minden esetre jobban biztosí
totta volna magát, ha csak azt mondja, hogy az évet eddig, Horvát István l832re tévé. 

A' b é c s i c o d e x e l ő t t f o l y ó XXXd. l a p h o z . 
Rumy Károly, a' Tud. Gyűjt. 1818beli Vd. kötete 128d. lapján beszéli, miként szó

lott ő Karloviczon, egy akkor 70d. évében járt , oda telepedett magyar polgárral, ki magát 
a' boszniai magyarok közül, ifjúságában kiszakadottnak vállá. Neve D i á k volt, mi, más
ként: Deák. Emlite sok olly magyar nevet (szót'?) is, mellyel a' bosnyák földön lévő magyar 
telep él , hová azt, e' D i á k véleményeként a' kurucz zenebonák idejekor költözött volna, 
's azóta is keresztyén maradott ugyan szivében, de külszi'nncl Mohametes, mert a' török
től, fél. -

U g y a n o t t , a' XXXId. l a p h o z . 
A' husszita magyarok Moldovába kegytelen üzetése ielől következő czimü naptárban 

i s : „Kalendáriom ez igen rettenetes bissextilis Christus Vr. születése után való MC'DLXXII 
astendore (igy), mellyetXeubarth ChristophTheologus ésAstrologus most is Magyar és Erdély 
országra alkalmaztatott, Solnán Nyomtatta Dadán János által" ez áll , évjegyzeti sorban: 

1115. II. Huí'z Jánoft, I{}entelen eretnekségéért — törvény fzerent: Vulcanusnak fel 
fzentelé a' Conftanziai gyölekezet. 

1420. Hufz János követte tévelygéséért a' Magyarok Moldvába faárak! vettetnek. 
E'kalendáriom, Jankovich Miklós gyűjteményéből volt kezem között 1841b. májusban. 

V MÁSOU KÖTETHEZ. 
I452belinek vétve követelt záloglevél. 

A' MAGYARÁZATOK és JEGYZETEK sorában eléjövő 359d. lapon 14ö2belinek idéztetek 
Belkeny Péter záloglevele, azonban azt, az eredeti látása után én, mint I552belit tekintem. 

Ki tévedett? En nem. A' hasonmás készítető vagy inkább készítő volt vigyázatlan. 
Midőn a' Nac/tlese-hen olvasám lesajtolását, ha kiírva láttam is az évszámot, kétség érzete 
bántogatott, nem azért hogy XVdik százévünkből efféle magyar irat nem kerülhetne elé, 
hanem szeretek enláfásómból irni b i z o n y o s a t . Azért kértem az érdemes irótól előre egy 
példányt a' hasonmásból. Veszem ezt, az évszámot: E^ernegy Ja^ Etwenket-tőt olly betűk
kel látom rajta, minők a' tartalom szavaié, 's hinnem lehete, kellé az ll52ben kelést. 

Gróf Kemény Jósef levelező tag, majd ajándokul kedveskedék az eredetivel a' ma
gyar akadémiának, 's vizsgálat alá is bocsátá. Rápillantok., 's azt mondáin, ez nem: ezer
négy százbeli. Egyenesen Íróasztalomon van az most előttem a' magyar akadémia levéltárá
ból, 's bátran Írhatom ki és kell ki írnom, attól a' Pesten levett 's kőre irt hasonmás eltéré
sét. „Ezernegy"-nél épen n betíí ki van szakadva, vagy inkább szelve, 's a' papiroson, 
lyuk. Az en után álló e g y annyira nem régi tentával látszik, hogy az most is egészen ko
rom-fekete, 's az e z e r is azzal van megfuttatva, valamint 3 ** 5_n:*l W e ' s ő 3! holott a' 
többi betű már sárgálik. 'S a' hasonmásban öt efféle: S S S S S van, az eredetiben pedig: 
megtutaffára és annak szók között csak kettő. A' papiros kűltisztájára legfelül irtMCCCCLII 
is olly fekete téntáu, millyen az egy-nél feketélik elé, 's nyilván azon kéz kormítá oda, 
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inelly ezt meré súgni magában: rá szedek én valakit ezzel, 1552beliért nem adnak annyit, 
mint ha: ezer négy százas gyana'ntival ejthetem meg a' régiségnek hevülttet. 

Azért érzem kötelességemül ennek nyilvánítását, mert igen igen élénk vágyam van 
az iránt) hogy efféle, a' többire távul se húzza hiteltelenség gyanúját. Es éj>en ezért, ezen 
tehát 1352beli záloglevél nem is az eredetiekről hitelesen vettek sorában, hanem a' Magya
rázatok és Jegyzetek között csupán figyelem gerjesztés gyanánt, áll. 

Huilán, tavaszelő \.l<likc'it 1842. J). G. 

1 5 5 1 ? 
A 28-2ddik laphoz. IVÁNKÁI WITÉZ M. LEVELE. 

A' ,,Tartalom, évsorban 's nyomokra utalás" XXId. lapján álló észrevétel, 's a' 
40d. és 4 1d. lap közötti „Hasonmások összezetén" lévő évszám, eligazíthatja már az ol
vasót, mennyiben tartható az inkább 1531-beIinek. A' mit még ide, bővebb világításul 
akartam (ennem, azt meg nem kaptam. 

1552—1555 között 
KASSA MAGYAR POLGÁRAINAK PANASZA ÉS KÉRELME AZ OTTANI NÉMET 

POLGÁROK ELLEN. 
Azon panaszló magyar esedezőlevélre, jött ugy látszik I-ső Ferdinándnak Bécsben 

1552b. április 7d. ezen itt következő leirata Ferdinánd sajátkeze aláírásával és Oláh Miklós 
akkori magyar kir. udv. cancelláréval, mellyet Kassa városa levéltárában 1667 szám alatt 
1835b. november 6d. találtam, 's másolata szerint adok itt elé. 

Nos Fcrdinandus Diuina Fauente clemencia Romanorum, ílungaf', Bohé

mig ic. Rex semper Auguftus, Infans Hiípaniarum Archidux Austrie xc. me-

morie commcndainus tenoré prefentium, fignificaíí, quibus expedit vniuersis, 

Qp cump hec difturbiorum tempore complures Jtungarice nationis homines, ex 

alijs Regni noftri hungarie, partibus in ciuitatem noftram cafsouienfem fe fe 

ad inhabitandum contulifse, emptisqp domibus ac alijs bonis, et iuribus 

pofefsionarijs, ductis etiam vxoribus ac liberis fufceptis in medio eiusdcm 

ciuitatis in perpetuum ibidem coinöraturi refedifsc oneraqp, et functiones 

ciuittis eiufdem, ultro subijfse, plerique etiam ex hys precipuos magiftratus 

in ciuitate, ex confenfu reliquorum Juratorum, ac ciuium, laudabilitcr gef-
(18 *) 



140 1 5 5 3. 

sifse, et adminiftrafse dicantur, ydem autem hungarice nationis ciues, nobis 

humiliter fuplicarint, ut reftituta iam rurfus in manus et poteftatem noftram 

ciuitate ipsa Cafsouicíí, eofdem in ciuitate ipfa inpofterum quoqp prout hac-

tenus permanere, et equali l iber tate , prerogatiuisqp, et priuilegys ysdem, 

quibus ceteri ciues antiquiores eiufdem ciuitat is , germanice nationis, vti ac 

frui permittere dignaremur, Nos supplicatione ipforum ciuium nationis hun

garice clementer admifsa, annuiimis, et concefsimus, vt omnes, et finguli 

hungarice nationes ciues, quicunqp scilicet modo praemifso, sub bis distur-

bys in médium aliorum veterum civium, onera ciuitatis lat m i , emptisqp bo-

n i s , ac domibus, ac vxoribus ductis in eadem ciuitate ríra Cafsouien perpe-

tuo babituri fe fc contulifsent, iamqp in numerum reliquorum ciuium recepti, 

et ad mnnia Functionesqp ciuiles admifsi efsent, Impoffcrum futurisqp tem-

poribus aequali libertate yfdemqp priuilegys et prerogatiuis, bonoribus et 

dignitatibus tam in iudicatu, q/p etiam in senatu omnibusqp functionibus et 

offieys ciuitatis sine ullo videlicet perfonarum, vei nationis difcriinine aut 

delectu Juxta tenorem Veterum priuilegiorum eiufdem ciuitatis, emu ceteris 

germanice vei allerius nationis vetuftioribus ciuibus v t i , frui et gaudere pof-

s in t , et ualeant, Immo annuimus, et concedimus barum noftrarum vigore, 

et teftimonio l i t t e ra rum, Dátum Vienne die septimo mcnfis Április Anno 

Millefimo Quingentefimo quinquagefimo fecundo. 

F e r d i n á n d mp. Nicolaus Olabus E. Agriens. Csss 

Látszik tahát ebből, hogy a'líd. kötet 98 — 102 lapján eléadott folyamodás, 
egyenesen I. Ferdinánd királyhoz nyújtatott, mi felől azért valék annak lenyomatásakor két
ségben, mivel e' királyi válasz még akkor nem volt kezemnél. I. Ferdinánd ebben, azt tel-
jesíté a' mire magát 152 7b. Zápolyai ellen az országba szétküldött felfogadásában köte
lezte, 's tiszte lett volna e' nélkül is, védnie a' magyar nemzetet, mert ennek jogaira 
monda el koronázati esküjét, nem a' magyar hajdani király és nemzet által csak vendégül 
elfogadott német népnek. Felvilágitásul szolgál ide azon emiitett FOGADÁSA, mellyet Kassa 
városa levéltárában 1835b. novemb. 3d. 1018 szám alatt lelt 's a' városi aljegyző áltál is 
megolvasott eredetiéről, teszek ide, miként magam lemásolám: 
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1527. 
JÚLIUS XVUld. 

I-ső FERDINÁND M. KIRÁLY FOGADALMA, HOGY A' MAGYAR NEMZETET S 
NYELVÉT FENNTARTJA. 

Ferdinandus Dei gratia Hungarie, Boemie, Dalmatie, Croatie etc. Rex, 

Infans Hispániámul Archidux Austriae, Dux Burgundiáé etc. Marchio Mora-

vie etc. Comes Tirolis etc. Imperialis Locumtenens Generális etc. Fidelibus 

nostris vnivcrsis et singulis Dominis Prelatis, Baronibus Egregijs Circum-

spectis providis cujuscunque Status et Condicionis hominibus in Regno no-

stro hungarie et partibus eidem subjcctis vbivis constitutis salute ac gra-

tiam nostram Regiam et omne bonum, Joaunes de Zapolia Comcs Scepusien. 

Quondam Wajwoda Transfylvan. et eius complices, nunq/ cessant inter vos 

cas spargcre novitates, quibus vniversam natione vram in aliquod discrimen 

precipiteiit, Neq* enim eft contentus fanguinc vro, qui hoc anno per Tliurcas 

per intestinas cedes et bella eft effufus. Quorű vei Autor fűit ipse Joannes, 

vei vt omnes scitis occasionem illis prcstitit Id nunc laborat, vt reliquiae 

quoq' vestrae funditus intereant, modo Regium nomen, quod per vim et do-

lum contra libertatém vram et manifestilTima Jura nostra usurpavit possit ut-

cunq' vro pcriculo retincre, Nos verő ficuti ex alys fris noftris iam pridem 

intellexiftisNationem e t l i n g u a m v r a m s e r u a r c , non p e r d e r e in-

t e n d i n i u s , Et idcirco arma fumpfimus, vt amotis Tyrannis ac crudelilTis 

vri generis, tam domesticis atq'' externis opprefíbribus vos in libertate afle-

ramus, hortamur itaq7 fidelitate vram et monemus, ne quis autmetu, aut 

fraude, aut malis et fictis rumoribus seducatur, Nam noftri hoftes, hij tan-

tum futuri sünt, Qui confortio factioni et partibus Joannis predicti pertina-

tius adherebunt, alioquf vos omnes domi vre quiescere et priuatis coinodis 

providere poteritis, Noster enim exercitus abstinebit, ab omni iniuria et 
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damno eoríí, Qui se nobis fideles atq" obedientes exbibebunt, Peruenit inl'u-

per ad nostrá' noticiam, Prefatu' Joanne de Zapolia poft initium belli buius 

villás et pagos aliquot incendio deuaftare, atq' cnlpam posthac in Nos et Ger-

manos, tanq' eius rei Autores transferre velle, Quarc vobis denuo iniungi-

mus , vt fuper ca re bonam aduertentiam habeatis, et si quos reperietis, Qui 

hoc attentare prefumerent comprehendatis et detineatis , vbicunq' poteritis, 

vt debita posthac pena plecti possint, Nostram in eo omnimodam executuri 

voluntatem, Datf in Ciuitate nostra Viejina Die xvij Menff Julij Anno dni 

IMillefimo quingentefimo vigefimoprimo, Regnorum verő noftrorum primo. 

Ferdinandus ^„^^ Ad mandatíí drii Kegis ^pp 

V Harrach \ £ í 9 Jo. Mainsll^ 

Cancellíf (Talán: Mandehloh?) 

Hogy itt a' millesimo íjuiiigentesiino pr imo hibás, minden magyar tudja. Nyil
ván csak össze akará húzni az iró: vigesimuptimo által a' teptimo-t, de t betűjét r alakú
nak találá hagyni, mert többen is pri/iiü-nuk találtuk a' levéltárban. Ellene kiált azonban 
15 21-nak a' tartalom, a' tettek sora. 

Hivatkozik benne I. Ferdinánd már elébb, már pridem költ azon fogadalmára, 
hogy ő a ' m a g y a r n e m z e t e t és n y e l v é t f e n n t a r t a n i nem elveszteni aka r j a , 
's az kelé, elég rendesen, németül, 152 7ben januarius 19-dikén, országának, a' hogy 
6' akará, első évében, miként azt Kovachich után e' R. m. nyelvemlékek Hd. köt. 393d. 
lapján már idéztem. János király pedig 15 27b. február 6-dikáról küldé széltt vármegyék 
és városokhoz, budai országgyűlésre, Reminiscere vasárnapra, tahát martius 17-dikére 
hívó levelét, mellyben 16 nap múlva mindjárt hiúsítani törekvék Ferdinánd német fogadal
mát, nehogy az országot az elébb járja be tolmácsolások által, az övénél, 's találkozza
nak, kik ezt mondják, „hiszen a' német Ferdinánd is magyarrá leszen koronánkért, mi
ként János király válék azzá már eleiben Posega megyei szlavón vérből 's megelííztetésén 
vagy szándoka hamarább megtudása és eleje vételén fakadott haragjában irata ki, gyanút 
hintve, hogy Ferdinánd és párthívei a' jónak színe alatt csak zizaniat hintendök. L. Ildik 
kötet 3 81 — 385. lap. 

És e'budai országgyűlés következőleg is felelt 1527b. martius 24d. I. Ferdi
nándnak: „Allatáé sünt nobis binae litterae Excellentissimi Principis Domini Caroli Roma-
nor. electi imperatoris ac Hispániai', regis etc., alterae Serenitatis Vestrae nomine, quarum 
tenoribus perlectis et intellectis non potuimus non mirari, unde et quoruiu tonsilio Maje-
stas Vestra mota, nos et generaliter et sparsim in domibus constitutos non modo istis, verum 
aliis plurimis litteris suis per iinpressorum maniis exculptis, sigilloque et apaositiane inanns 

i 
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suae propriae obsignatis sollicitat, requirit, impulsat, illisque nescimus, quae mandata 
nobis imponit, et injungit, nosque subditos suos appellat, et Regem Hungáriáé se insitu-
lat, atque denoniinat sciat Majestas Vestra Regnum hoc Hungáriáé vei dotalitium 
vei tributarium nunquam fuisse. sed liberum et a cujuslibet externi Principis jurisdictione 
exceplum seniper extitisse et modo quoque esse . . . stb. L. Kovachich, Snppl. ad vesligitt 
Comitior. Tom. III. p. 116—117 . 

Olly tűzzel Írottnak látá igy Ferdinánd e' választ, minővel Zápolyainak 1 ií 26b. 
november l l d . volt megkoronáztatása után a' horvát-magyar Frangepán Kristóf, Székes
fejérvárról hirtelenébe Ausztriába csapást javaslott neki több tanácsosával, de a'kiknek 
azt feleié, hogy ő keresztyén vért nem ontat, s lia Isten akaratából lön királya, meg is 
tartja, kénytelenség nélkül. Nem érzé annak Esztergombol 15 2 7b. január. 25d. Nagysze-
benhez küldött azon parancsát, hogy a' ki Luthert követi tömlöczbe vele, 's javait el tőle. 
I. Ferencz franczia király meg 15 27b. február, ödikéröl bocsátá Rincon Antalt meghatalma
zottját, 'B ez, liiidaii köte János királyai, mi szerint I. Ferencz, hónaponként küldene 
30,000 koronás tallért Ferdinánd elleni háborúra, mit azért is inkább kezdjen, mert háta 
megett nem tarthat Horvát és Tótországtól, hisz azok Frangepán Kristóf és Erdődi Simon 
szavára, csak őtet nézik már magyar királynak. 

De maga János király, a' csak hiú, hanem ha ész, ha lelkes bátorság kellé, 
máséra szoruló 's hasznát venni még ennek sem tudó, csendben akargat megbékélni Ferdi
nánddal, 's a' lengyel cancellár által Prágában 15 27-ben martius 26d. eszközöltet június 
végéig tartandó n y u g v á s t , és Olmüczben leendő összejövetet, mit maga, április 14d. 
152 7b. Rudán erösit meg. Az olmüczi összejöveten I-ső Ferdinánd cancellára Harrach is 
munkált, hanem a' békéből semmi sem lett, 's Ferdinánd most hirtelen „ h á b o r ú t " kiált 
ki János királyra június 29d. 15'i7. 

Mert látta ennek iigytelenségeibnl, hogy az idézett éles választ csak a' penna 
éle vitte ki 's János király fegyverének éle nem leszen a' benne mondottat olly elrémitővé 
tevő, millyen Mátyás király a' Récsnek b i r t o k á b a n megholt. Ferdinánd sebizék leverő 
hadvezérségébe, hanem ő csinnyábban forgolódott. V. Károly császárnak ír mint testvéré
nek, 's ez a' r. pápával VII. Kelemennel, még az áhítatos Zápolyait is excommunicáltatja, 
könnyen, mert Kelement Károly ekkor épen fogva tartá; az ausztriai papságnak parancsol, 
's az , egyházi kincseinek felét hadiköltségre adja; helyesli Luther reformatióját 's az azt 
pártfogolt Thurzó Elek, Ferdinándhoz engeszteli Perén)i Pétert is a' reformatiót valló ko
r o n a ő r t , és mások meg mások egyéb megnyerő utain állanak pártjára, még a' János ki
rályt koronázott nyitral püspök Podmaniczky István is. Jól felfogta továbbá, miről kell még 
királyi szavát fennmaradandó Írásban még egyszer nyilvánítani, a ' m i , elcsendesítse az 
idegenséget, a'nemzetnek, halálától rettegését. Ez volt e' k i r á l y i l e v e l e , melly. a' 
mint vármegyék 's városokhoz ment és kijelenté, hogy János király gyanúsítása nem igaz, 
mert „én F e r d i n á n d , zizaniál nem hintek, sőt inkább fenntartom a' magyar nemzetet, 
nyelvének épen nem hántása által, elveszteni pedig bizony nem fogom", a' hallók szive Já
nos királytol, a'magának tekintélyes bizalmat szerzeni nem tudottól, ezerenként Ferdi
nándhoz lohadt. 
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'S e' neutralizáló levél jár, e' fogadalom holt betűit tolmácsolás eleveníti a' deá

kul nem tudott fő- és alrendü nemességnél, városoknál, 's mig ez történik, Ferdinánd 
készhadának július végén Magyarország határain már belől robogását viszi a' hír. 

És a' mint János király atyja Zápolyai István a' lángeszű Mátyás alatt, 42 év
vel ez előtt, a' németet veié Ausztriában akként, hogy lön Bécs magyar kapitánya, ma
rad Ausztria magyar kormányzója; úgy véré most torpadt fiát a' német. Híjába vivák a' 
legharagosabb ütközetet Bodó Ferenczei, a' tokaji hímes udvart elveszi tőle Salm Miklós 
gróf, maga gyáván fut 's majdan törökkel ontatja a' keresztyen magyar vért. A' silány, 
országvesztő. Bátori István pedig Dévénben, nyomorú hosszúálló. 

E' nagy fogadalom minden bizonnyal segíté hát I. Ferdinándnak Székesfejérváratt 
királya 1527b. november 5d. koronáztatását, mert lám, hűségére a' magyar főrendek ma
gyarul esküvének. L. ll-dik kötet 19 — 20 és 387 — 391 lap. Hogy meg is tárta Fer
dinánd, meg kellé tartania, mutatják e' lld. kötet 393 — 439 lapjai. Hogy a' deák nyelv 
átaljánosabb tudása legelöszer csak az 1572beli 4d. és 1574b. 16d. czikkben rendeltetek 
törvényesen, és már, Ferdinánd e' fogadalmának megszegésével, a' lld. kötet 368 lapján 
idéztetek. 15 74ből a' 3d. §ban álló: in posterum szó érezteti. 

Legyen ezutánra szentbecsii e' fogadalom előttünk előszer azért, mert kiáltva bi
zonyítja, hogy a' magyar, hőbben ragaszkodott nemzeti nyelvéhez mintsem a' deákba fult-
tak eddig hirdetek, 's Horvát István nagyot botlék e' vakhitnek még inkább erősítésével '), 
az egyébként nagy hírre kapott septemvir Lánczy Józsefnek pedig Kovachich országgyűlési 
gyűjteményében volt járatlanságán csudálkozni kellett, midőn nem régi halála előtt is, ko
ros korában azt vitatta Sztrokay Antal előtt, hogy Mátyás király, magyarul nem tudott. 

Másodszor azért, mert épen most van ideje a' benne lévő diplomatikai fogadalom 
erejére támaszkodásnak, nem a' királyi felséggel szemköztt már, hanem a' sok tót illyr 's 
néhol német igasságtalan torlás ellen, mivel ezeket is mint a' magyar korona alá fogadot
takat, I. Ferdinánd mind csupán magyarokul nézé, ök pedig meg sem merlek volna mozzanni 
akkor mint nem magyarok. Soha sem koronáza még, tót, illyr, német, magya r királyt , 
hanem M a g y a r o r s z á g neve alá s koronája ótalmába vett egész Magya r nemzet. 

Tudtommal itt jelen meg e' fogadalom legelőszer, mert Kovachich csak arra utalt, 
hogy Kaprinai István kéziratai között sitb Lit. B. Tom. XXVll. p. 204 van. 

Vissza térvén a' kassai magyarok 15 5 2beli folyamodására, megjegyzenünk abból 
azt lehet, hogy ezek zaklatását a' német városfelek azért merhetek, mert Ferdinándba mint 
egyszersmind német fejedelembe tahát úgy biztak, miként 143 9b. Albertbe a' budaiak a' 
német-magyar verekedelemkor. De I. Ferdinánd feledé a' német császárt, 's a'magyarnak 
tett fogadalomhoz híven mint magyar király téríté a' németet Magyarországon kimért utába. 

') A ' Tud. Gyűjt. 1835heli Vld. kötete 110(1. lapján mondja: A' XVId. század mind a'mellett, 
hogy én azt . . . . tsak 1541dik évig . . . . fogom előterjeszteni . . . . sokkal gazdagabb Ma
gyar kéziratokban az előbbi századoknál. Ezt bizonyosan az okozza, hogy a' század maga is 
hozzánk közelebb esik, nem pedig az mintha ekkor a nemzeti Nyelv ügyet a' Magyarok érzé
kenyebben szivükön hordozták volna. Még ekkor is az Apátzák valának a' Magyar Literaturn 
bővülésének fő okai." Csak a' lld. kötetben I541ig lévő iratok is , megczáfolják ezen állítást. 
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Mikép bátorkodhatott? azonban későbben megint efféle kiturásra türközni az 
Árpádék által 's azokon innen is csak hospes-\\\ bevett Németség. Kiri a' már mindjárt sz. 
István kezdette szerencsétlen politika, melly helyett inkább köszönte volna az ország, a' 
béhozottaknak okosan a' magyar népség közé úgy elegyítését, hogy az, európai mester
séget is tanuljon; emez pedig a'magyar nemzetbe olvadjon, s egyesült rokon erő védjen 
díszítsen királyt és hazát. Ha nem érze bár az árpádi világ ezen elvetésből veszekedést, 
ha csak egyet mutat a' vegyes házak szaka is, mert a' Fejérvárait 's Budán lakott királynak 
magyar udvara színét követték, de a' mi addig elbúlt, későbben tarajosán tön követelést. 
Kabineti botlás, évek százai után szüli meg jajjait. 

íme, a' Magyarország Karai és Rendéi által 1605b. december 3kán Korponán 
tartott Gyűlés XVd. aríiculusa így szól: . . . Zolom és Dobrauinath Nemeit T szttarlo bírta, 
De niegli az szabad uarasokban is, az Németh hirodalomhoz biztian, Mágiáinak hazat uennj 
birosagott a uagi Tanachsagott uiselni nem engedtek, meli dologh gialazatos az Magiar 
Nemzetnek, es nem milto bogi hazaiabul ky rekesztesek. Azért ez után szabad légien Má
giáinak hazat uennj byrosagott es tanachagott az szabad uarasokban uiselni. Hozhatók sok 
exeinplumokaíh eleő, de az tebbi kezeth im eggicth hozunk reuidsegnek okaert. Az Posoni 
Varos, oii ighen giuleőlte az Magiar nemzeteth, mást is ugi gieőleöly, hogi hazokath el
foglaltak, niagokath szemeliekben is meghtartoztattak; noha nemelliek, Nemes szemelek 
uoltanak, kik keőszul eggik Ferenczffi Miklós uolth Nemes szemeli, ky menni bofzusagott 
kergetest samkiuetest szenuedeth, az Németh Magistratiistul, tudgia az Orszagh 
meli dologh az Tablan is forgott ennek eleőtte egi nihani ezlendeönel. De maga oda nem 
mert mennj, mert el akartak rőkenteny . . . . teőb uarasokban is uagion ez. — II. Mátyás 
király válasza erre lett: Querelae verő contra liberas Civitates in publica üiaeta audiantur, 
quae sua priuilegia et jura municipalía producere teneantur. Később bővebben a' törvény
könyvbe ment így: L. Paciflcatio Viennensis 16ütí. ad decimum quintum . . . Et imposterum 
illis privilegiis tani Ungari quam Germani et lioemi inhabitatores, aequali jure gaudeant. 

1566. 
A' 214dik laphoz. ZÜLEMAN LEVELE. 

E' magyarul is megküldött levél eredetiének Debreczen városánál meglétére, Jer-
ney János m. akadémiai rendes tag, teve figyelmessé, 's én, hív másolatáért oda mindjárt 
irtani, ügy Jerney közié velem, az abban előforduló Achyam orzag, 's Tymar szavak
ról is, következő 2 jegyzetét. 

1. Hogy a czimbeni görög, szerecsen, tatár országok alatt európai, afrikai meg 
kelet európai birtoka értetik a' török császárnak, mindenki könnyen észre veheti, de mii 
jelentsen tulajdonkép az „achyam ország", a' török császári czimból 's a' keleii földle-
irókból magyarázható meg. E' levél, saját szava szerint török eredetinek forditmánya lé
vén, a' birtok czim is abból vétetett. — I. Leopold király és IV. Muhammed közt 1664-ki 
augustus lOd. kötött békeszerződés török eredetijében emennek birtokát elészámító hosszú 
czimzetében olvashatni: p-^-e ^ <J.*-c i ^ - e , azaz: Irak arab ve adzsem, mellyel Kollár 
Ferencz latin fordításban „Irak Arabica et Persica" nevű két tartománynak jeleli. (Fran-

VEGVES R. M. IRATOK. ( 1 9 ) 
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cisci a Mesgnien Menninszki, lnslilntiones Linguae Turcicae cum rudimentis paralrllis Lin-
guarum Arabicae et Persicae. Edit. alt. Viadob. 1756. in 4. Tom. II. jmg. 206.) Adzsem 
tehát, melly itt Achyaui országnak hátik, a' persiai Irak' neve, miről Ritter Károly Per-
siának felosztásában Ibrahim' 172S-ki török földabrosza után igy ír: „Das Persische Irak 
(Irak Adschem), auch Dschehel genannt, wo Issfahan die Residenz des Schahs" (Die Erd 
kunde vo/t Asien, von Cárt Ritter, Berlia, 183 8. 8. Butid VI. Erste Ábthpilwig, drittes 
liuch, achler Theil S. 125.) A' török maiglan Adzsrmi.il an-nak hívja Persiát, miről a' kis 
ázsiai születésű örmény, Artin Hindoglu franczia-török szótára bizonyságot lesz, hol eze
ket olvassuk: „Perse, UIA**+^_D Adjémistan." (Dictionnaire abre'ge' francais-turc. Vienne, 
1831, 8. ]). 506.) 

2. Timurt, a' töröknél hűbér jószágot (feudumot) jelent, melly valakinek halá
láig birandóúl adatik; áll néha bizonyos summapénzböl; innen Timariota, hűbéres, feuda-
lista, vasall. Jertiey János. 

1. Örömmel tevém ezt ide, egyenesen Jerney szavaival, mert efféle közre gyűjté
sek 's kiadások körül is egyik elvem: „kinekkinek megadni a magáét.'' Részemről hozzá 
még ezt csatolom: 1. Tymar szó magyarázata már az 1547-beli 2dik czikkben igy áll : 
§. 1. Praeteren, ut Ti/mari, hoc est: oppida, villae et posscssiones antea niilililius Turcis assignata, 
ex quilms hactenus Turcae, vi potius, et rapinis, quam pacilica possessione, solutioncni vei ccnsuni 
aliquem sünt consecuti; Majestati Suae ac suis suliditis libera ac salva, sub boc iniluciarum tempore, 
inancant. Az 1553beli 5d. türvénj-czikk 3d. §álian pedig: Nequc Turcarum in morém, villás atque 
oppida, sibi in Thimnvos ') conseribant, ac pro libitu possideant. 

2. Kitetszik e' magyar levélből, hogy Zuleman zultán, udvaránál, magyar tit
kárt, terdzsimant, tolmácsot is kénytelen vala tartani, s ezen oda szakadott magyar, özö 
tájékról való volt, korántsem d^breczeni, hanem a' hol D^rú'czw'nt mondanak. 

Döbren te i Gábor luk. 

15 67. 
A' I98d. laphoz. &ORNIS DOHA NÁSZRUHÁJA. 

Emlékezni fog az olvasó, vagy figyeltetik az ezeket forgató, hogy Paksy Kata 
nászruhája 1539böl meg a' 34 — 36 lapon van; Csuzy Magdolna nászruhája pedig 15491). 
a' 65 — 6 6. lapon találtatik. Mind annyi jellemzői ezek a' magyar uri fejérnép XVId. száz
évbeli viseletének, valamint Fejér Codr.v diplomaticus Tom. III. Vol. II. 269 lapján Bors 
főispán nejének 123Uieli végrendelkezetéből a' XHId. százévben divott magyar főnémberi 
öltözet tetszik ki. De ki az is, mi készült törzsökös magyar nevével a' háznál vagy leg
alább a' honban; mi jött, már elrontott nevezetével olasz és német honból. 'S igy efféléket 
nem csak szólamvizsgaló fog érdekesekiil lelni, hanem szokás', kereskedés, ipar leirója és 
történelmi festér is. — A' még régibb magyar férfi öltözet pedig kivehető a' Kálmán király 

' ) Ita seribitur etiam in primacva editione: Thimaros, Turcae vocant praediu, quac militibus in 
Feudum conferre solent. Ac proinde a voce ungarica Timur, id est: cerdo. Thimaros congrue 
non deduxeris. 
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idejeheli vógzemények líd. könyvének 69d. fejezetéből, melly kitűzi, hogy a' clericusok 
millyen világias zöld mentét, szines czizmát ne viseljenek. Huszár öltözetről szól az 1537-
beli 13d., nehéz öltözetű lovasról az 1542beli 21d. czikk. 

Mi nevezetes! ugyan e' Vékey Ferencztől ki itt az ő Dóra húgát kiházasítá, a' 
196d. lapon kezdődő irat, azon okon, mert a' magyar hadseregnek, tiszti dolgaiban, nem
zeti nyelvével élését bizonyítja. 

1385 é« 1599 kőzöm 
X X.U. laphoz. BUDAI BÍRÁK ÍRNAK NSZOMBATBA, ÜTVES IMRÉHEZ. 

Veyz budai pasának 15 7.9-beli levelét, mellyet a' 335d. lapon álló jegyzésben 
megemlítek, még akkor csak a' múzeumban lévő czímsorból jeleltem volt ki; most azt e' 
Híd. kötet 123 lapján szerzelékűl le is nyomattam. 

Gévay Antal, e' pasának igy tévé ki, budai életét: 16. Kara' Ovejsz pasa. Kine
veztetik 1578ban september 2t)dikán. (Azon nap tanát mindjárt, mellyen Híd. Murád szul
tán megfogatásra ítélte Vezír Szokolli Muszlafa pasát, kitől a' Hd. kötetben 7, e' Illáikban 
pedig 10 magyar levél van.) Oveysz letétetik 15 80b. május vége felé. 15 79beli levelének 
és a' budai birákénak egymás után olvasása csak azt mutatja ugyan, hogy Veyz Eötvös 
Istvánt és Jakabot kiváná adósságuk lefizetésére szorítatni, a' budai bírák pedig arról tu
dósítják Eötuös Imrét: miként esketek meg valósággal a' budai zsidókat, kik Huszár Já
noson költsön pénzüket keresek, úgy a' mint Eötvös Imre ez iránt nekik irt; mindazáltal e' 
budai válasznak mikor keléséhez is vethetnénk Veyz leveléből, mert ismét Eötvös, zavarja 
itt a' budai zsidókat. Ez ellen azt lehet ugyan mondani, hogy Huszár János adóssága nem 
300 forint, hanem G73 és 6 vég posztó, és lehetett Imre, későbbi Eötves, de mind a' 
hármának is a' budai zsidókkal együtt berélhetéséhez még is fennmarad a' véleményezhetés. 

Ne lássék csak tiicskös antiquarius' haszontalan bibelődésének ezen tépelődés 
Buda városa tanácsának ekkorra nemzetivé váltlát mutálja e'levél, 's be visszás dolog, a 
Török iga bu/takor is magyar maradott!! 

Kár hogy kelemi éve nincs rajta. Leszakadt-e vagy birák uraimék megfeledkezé-
nek felfelelni, ki tudja? 1583 és 159!) közé azért sorozám, mert kelemé ') napja, fe-
bruaritis 3dika után: Ó szerint van; ó kalendáriumról pedig csak 1582beli october akkori 
negyedike óta lehetett már szólani, melly napon egyszerre 15dikét irták a' catholicus or
szágokban, hova a' Lili Alajos veronai orvos által kijavított s újnak vagy Gregorianumnak 
nevezelt kalendáriumot XIHd. Gergely pápa, brevejével 15 77beli megegyezések után be-

^_ l) Dultim. Mondjuk, ekkor amakkor kell vagy k/i/l ez *s ez levél. Tehát vévén a' kel-ek, kelsz, 
kei igének kel gyökét, ahhoz em rag úgy f'iiged, miként a' régiségben volt e'l-em a e t a s lön 
el v i v i t után, a' ma is fennforgó Jbly-am pedig nemde ? foli/-há\ van. Kelemföldnél ugvan kel
em annyit tesz, mint általkelő hely, átkelés földe, mindazáltal az nem akadályozhat kelem-nck 
dátum értelmet is adhatnunk. ír szónk háromfélét is teszen: serihit, unguentum, 's gyöke iratn-
nak és iramodámak. TCbb van illyen. Nem ártanak, sőt elmejátékhoz igen kelendők. Kelé-
wezni lenne: dátum apponere, vagy a'hogy'szépen mondjuk: datálni. Hlyen ollyan kelemit 
levél — dátuma. 

( 1 9 *) 
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vétette. Az ó kalendárioin megszokása azonban catholicusoknál is annyira elmében mara
dott, hogy 15 82-őn jóval innen is csak az ó szerint kelemezének, evangelicus és refor
mátus keresztyének pedig el sem fogadák, elég rosszul. De ők nem akarák, mert a romai 
pápa akarta. Azon két okból kelt még az 1588beli IVd. végzemény 28d. czikke, Rudolf 
király idejében, így: Etsi SS. et 00. Regni mallent, ut vetus Calendariiim a tot jam annis 
observatam et cui se tam pauperes (fiiam divites longo tisu accommodarant, in pristino suo 
statu permaneret, volentes tamen se, piae et clementi Suae Majestatis admonitioni ac-
comiuodare, non refragantur quidem ut deinceps növi et reformati Calendarii usus sit. Hoc 
tamen per expressmu declaratum esse volunt, se illád, nullius alterius tiuaai sola et unica 
Regiae Majestatis aulhoritate, in productum admittere. Et maneant expeditiones et judicia, 
hactenus sive sul) novo, sive sub veleri Calendario factae in suo vigore. 

1599-et meg határidőül azért tettem, mert 1599b. paranesolá a' 45d. törvény-
czik: „Civitates autem et domini terrestres, si . . . vetus calendariiim iniprimi curare illo-
que uti comperti fuerint; puniat ac ínulctet eos Sua Majestas in mille florenis, toiies quo-
ties contumaces fuerint." — Noha későbbről is marada az elleni példa. Ide tartozó megol
vasni a'Tud. Gyűjtemény 1833beli líd. kötete 3 —25d. lapját Jankovich Miklóstól és a' 
Tudománytárban Waltherr Lászlónak mutatványzó értekezéseit. 

V; II A Bt .71 A I) K Ö T E T H E Z . 

15 40. 
ZULIMAN ZULTAN NYILATKOZATA. 

Stella is Istvánnak híja János király fiát: „Quin et fráter Georgius episcnpus 
varadiensis, qui nomine pueruli Stephani, filii regis Joannis, proregem in Transylvania ágit. 
L. Sehwatidtnerí Scriptores rerum hungaricarim Pars II. Vindob. 17C8. Kjmfola 4. p. 2S7. 
E' levélnek a' történetíró is lógja hasznát venni, többet szólani arról itt hely nem engedé. 

15 42. 
A' 4rf. laphoz. BÁTORI ANDRÁS RÉSZÉRE BÉCSBEN VÁSÁRLANDÓK. 

lm itt van az 1 510-beli deák-magyar habarcs. 
Regestrum super res rebut Ecclesioe oinnium sanctoriim de k a r o l , A dominis 

morluis Ad eandem deuolute per petrum plebanum de karol factum anno 1510. 
Kein A lilia JOrt/miS Bekcz de Z a n t h o Ecclesie dimissa. 
Item Tunicam vnam de ostro rubro pelle Beuerína subductam 
Item ti no mensalia de sindone 
Item secundam Tunicam de ostro rubro 
Item (erciam tunicam de kamuka viridi 
Item duo wlgo nagk chew 
Item vnuiu pectoral margaretatum medio catenam Auream cum manu hominis, 
Item wlgo vnuui h a y n y o m t a t h o similiter margaretatum 
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Item Adomina vxoreBarthnlomej de ka ro l ecclesie de k a r o l vestes dimisst-
lleni due vestes proprie wlgo f o k n y a vna rubra, Alia Zekfyw zyn ciim 

s log polite, 
Item vna tunica ka móka rabra cuius subductionem plebano cum capellanis per 

offeren legát, 
Item vna vestis florizata de ostro, in medio rosas Aureas continens 
Ilon dtias vittas vnam rubrani secundam deauratam 
Item vnum pectoral inargaretatuiu. 
Item vnum f á t y o l g e n g e s , 
Item duo coclearia Argentea, 
Item duas iibulas deauratas wlgo gombof thw 
Item dtio in a y la lialthea cuin fibulis 
Item vnum mensale fawos Ad trés mensas 
Item secunda Ad B V. cum j manutergio 
Item vnum fá tyol simplex 
Item A domina vxore Jo«//nis de k a r o l , vna Tunica de ostro florizata cum 

nigris subducta pelle Beverina 
Item secunda de croceo A t l acz simplicíter 
Per Bar tho lomeum de k a r o l res missé quatuor Boues, et floreni vj 

J a c o b u s Z a n t h o 
Boues ij 
Thomas I w a n k a Boues ij 
S t e p h a n u s Bws Bouem j 
J o h a n n e s de Karo l equos ü vnum p e y coloris pro florenis vij, Aliiini secu/i-

dum verő pro condigno pietio videlicet florenis iiij. 
A' Nagy-Károlyi Káróli grófi nemzetség levéltárában 2 f. 281. találtató akkori jegyzékről 

tuásnita Kertészft'y János, öszveegyeztctte, 's kiigazította W a l t h e r r L á s z l ó , a' raéltós. Károli 
grófi nemzetség levéltárnoka. 

Jegyz. Deákkal elbódi'tatott szegény magyar pap! ha magyarul irtad volna egészen eze
ket, köszönetet kapnál, most igy kikaczagás ér. 

188 8. 
A' ITld. laphoz. NÉMETHY FERENCZ KASSA VÁROSÁHOZ. 

Ennek, lenyomatása után került kezemhez, hiteles másolata, mellyen a' czímzet 
is igy áll: Prudenf ac Circumspectis viris, Judici ceterisffue Juratis Ciuibus Ciuittis Cas-
souiens etc. amicis nob honorand. 

Verbőczi Tripartitumának, Weres Bálás általi fordításához irt azon Ajánlatban, 
melly János Zsigmond választott királyhoz a magyar nyelv mellett is lángolva szól, W. M I. 
az 1 fi G 5 bel! kiadó, ezen Némethy Ferenczről ezt irá: az felséged iámbor hywe (az kerez-
tyeny emlékezetre, es dychyretre melto, Isten felew wr) az Nagyságos NEMETY FE
RENCZ, ez mwnkat inditá, szerezteteté, es gongyawal, kewlchegewel segyté, ky ezen 
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dolognak indítása koron, a felséged hvwff ge melletti halalt fzenwede, az ew wranak 
SEREDI JÁNOSNAK hazában, Thokay waraban, az Nemetek által, pwska lewwvs myat. 
Boyt elew hónak 10 napyan, Anno a natiuitate JESU CHRISTI M. D. LX. V. 

A' magyar nemzetiség ezen tehát akkori kitűnőbb őrének ajánlotta I-Iorhi Juhász 
Péter v. Melius, ezen reform, kátéját: A' keresztien tudománynac rövideden való summája, 
miként Budai Ferencz és Tót Ferencz irja, de melly évben egyik sem teszi ki, 's Juhász
nak 1556 óta debreczeni papnak e' munkáját sem Bod Péter nem emiili, sem Sándor István. 
Kár, hogy Budai Ferencz mindenhez a' mit mond, alul nem jegyzé ki emberét, a' kitől 
adatát vette, vagy legalább hátul kellett volna kirakni fonásait 's azokra szövege íolyt-
tában számokkal hivatkoznia. Hlyen a' kritikai dolgozat szelleme, ez mindenütt zálogot ki
van. Ennek van híjával Tót Ferencz is. Nem elég csak átaljában idézni a' régi feljegyző 
nevét; mutatnunk kell azt is, hogy annak mondásait éles ítélettel tudtuk össze illeszteni. 

1369 és 1572. 
A' S7 és 93<Z. laphoz. BORNEMISZA PÉTER NAGYSZOMBAT BÍRÁJÁHOZ. 

Bornemisza Pétertől, az itteni 94d. lapon említett Predikatzióin kívül előttem van 
a' m. kir. pesti egyetem könyvtárából két példányban: Negyedic része az Evangéliumokból, 
és az Epislolákbol való tanvságoknac. Mellyeket á kereftyneknec Gyíilekezetiue fzoktac pré
dikálni minden ünnep nap. Kit az Wr Iesusnac Lelke állal, az egyíigyfi kerefztyeneknec 
iduöíTeges epűletyekre ira: Bornemisza Péter, költ Sempterol 15 78 (kisebb negyed rétben, 
646 levéllel; lahát 1202 lappal). A' másik példány pedig végzetik 930 levéllel, tahát 
lapja ennek 18 60, mert a' 645d. levél előtti lapon kezdve: „Predicacioc Nagy soc czoda-
latos kisiríetekrol" folynak. 

Megemlítem ezt itt azért, mivel ajánlata Enyingi Török Istvánnak, azon levélhez 
is ad felviiágítást, melly a' R. in. nyelvemlékek líd. kötete 2 31d. lapján 15 73ból kezdetik 
Enyingi Török Ferencz özvegyétől Guthi Ország Borbálától Sopron városához, Pápáról. 'S 
kiírok azon ajánlatból holmit, mi Bornemiszának főbb cziiákokkal egybe kötletéseit, főne
mes házbeliek akkori czímeztetését mutatja 's Bornemiszának a' nyelvvel helyesírással han-
gozattal miként élését. „Nemes vvrfinac, Enningi Török Istvannac: Az néhai Nagyf. En-
ningi Török Ferencz, Es Nagyf. Gutthi orfzag Borbála afzony, Elöfzer á Nagyf. Török 
Ferentznec, Most az néhai Tekintetes és Nagyfa. Groff Ecknec meg hagyot özuegye Fianac 
Hunyad Varmegye öröc Ispannyanac . . . . Nemes Vram es ferelmes Fiam Török Istuan: 
lm most immár nagyob könyuet is küldec aiandekon: Mert láttam minap melly örömei fo
gad az kissebet, midőn afzonyommal fzerelnies Anyáddal hozzam tértetec volna az Iften 
igeié halgatafaert, két ízben: Elöfzer midőn alá mentetec Diósgyőrbe, Azkor veled vala 
Battyad is Türöc Ianos, az Néhai Nagyf. Török Ianos Fia . . . . az drága és öniendetes 
Prédikációkra még hazatokból (ma hazulról) fzandekozkoduan el iöni. Egynihany napig lel-
ketec épületibe lötüc (levétek, valátok) foglalatofoc nálam . . . . az vtan ket eztendöuelis 
hogy meg ternetec Diós Győrből Papara, ismét meg fzallatoc annac az igenec tanulásáért, 
kibe Iften öröc életre való hatalmat rekeztet. Azkor veletec együt leuen afzfzonyomnac 
Anyadnac Oeczeis, az Na^yf. Losontzi Anna afzony, az Nagyf. Vngnad Chriftopli Tót or-

t 
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fzagi Bán wram liazas tarfa: Es az kegyelmed fzerelmes hayiadon Huga, Sufanna afzony: 
Prédikáció vtan hogy fzinten elkefzülnetec adéc egy kis könynetsket, kikbe fzep rendel: 
Elöfzer az kis gyernieískec, Az vtan az korosbac es értelmesben . . . Azt tülem midőn el
fogtad (fogadtad) volna vig es mosolgo fziwel ottan el vid (mindjárt elvivéd) az Aztalhoz, 
es meg nyituan oluasgatni kezded 'stb. 

Miért a.jánlá e' 4d. részt Bornemisza ez úrfinak alább mondja meg igy: Mert ez 
Negyedik Rész, kínáltképpen azzal a költfeguel nyomlatodot (már ekkor nyomtatódott.') 
a kit az kegyelmed fzerelmes Anya ketfzer aiandekon küldőt nekem. 

Még alább e' Török István nénjének írja, Nagys. Homonnai Istvánné, kinek ezen 
ura Homonnai Druget István zempléni főispán, Károlyi bibliája kiadásának 15 90b. egyik 
elésegitője, volt. 

Tót Ferencz nem említi meg, úgy ezen ajánlást: A' magyar és erdélyi protestáns 
ekklezsiák históriájában htá darab, Komáromban 1S08. lap 104— 10f>., miként Ungnád 
Kristóf horvátországi bánról 1578 — 1584, és fenn irt nejéről azt, hogy e'pár nyujta 
Bornemisza postillái kinyomalásához költséget 'stb. 

15 88. 
Az lUd. laphoz. FŐISPÁNI ESKÜ SZABVÁNYA. 

A' Csáky grófok levéltárából Homonnáról, Matulay Gábor ügyigazgatótól 1842b. 
augustus 7d. volt örömem egy főispáni magyar eskünek ettől különböző szabványát kap
nom, melly így van: 

Magnilius Dominus Georgius Drugeth de Homonna Comes Comittus Wngh Sabba-
tho proximo post festum beati Apostoli In Anno Domini Millesimo Sexcentesimo. In Oppido 
Nagy Kapós loco vczt et domo solito generális congregationis Nobilium ejusdem Comitatus 
juxta benignam Suae Maítis collationem officij Judicatus Supremi Comitis praedicti Cottus 
Wngh factam praestilit juramentum in hac forma. 

En Drwgetth Homonnay Georgy Wngh varmegienek few Ispannia, Eskwzeoin az 
télies zent baromság Istenre, ky az attia, az fyw, az Zenth lelek Isten. Hogy en az few 
Ispansagnak tyzteben, tiztem zerint igazan eljárok, valami az en tyztemhez illendeo dologh 
lezen, es minden eleottem perlekedeoknek mind zegennek, gazdagnak, zemeli válogatás 
nelkvvll kedwet barátságot felelmet gywleseget, adomant, attiaíiuságot, magam kelletetest, 
zeretetet mindeneket hatra vetvén es hagywan igaz teorwent es exeífuutiot zolgaltatok, va
lamit Isten zerint az en tebecsegem zerint Igaznak Ismerendek lenni, Isten engem ugy 
segellien." 

Világos hogy akármint álljanak latinul bár törvénykönyvünkben a többféle eskü
szabványok, de azokat eleitől fogva magyarul mondta el a' kinek sora volt. Olly bajjal si
került a' főispánokéinak megint magyarul letétetése, pedig csak az jött folyamatba megint 
a' mi, valahogy gondatlanul, félben szakadt. 
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B E F E J E Z É S . 

A' H-dik kötet 404-dik lapján Ígéretem áll, mi szerint abból és e' 
lll-dik kötet Vegyes irataiból itt most „az elavult szavak sora, hajdani szó
szerkezet, ez iratokból kifejlő régi magyar házi élet 's erkölcs minőség fes
tése 'stb." következnék, hanem azok szótárát megint későbbi kötetre paran
csolja hagynom ennek, kívánságon felül vastagabbra terjedése, és igy drágu
lása; minél fogva innen a'89. lapon említett „kézirat hasonmások" is utóbbra 
halasztattak. Idők intenek mos t minél több adatot közzé tenni, a' magyar 
nyelvnek h i v a t a l o s d i v a t o z á s a i t világosan mutatót, 's ezek alkalma
zása m o s t megfizethetetlen becsű. Ezután azonban elnöki rendelésnél fogva 
egy-egy kötet nem fog terjedni többre 50 ív körülnyinél, hogy a' kevesebb 
ár lefizetése időnként, könnyítessék. 

- j 




