
ADATTÁR. 

AZ ÚJSZIGETI' NYOMDA. SYLVESTER ÉS ÚJ TESTAMENTOMA. 
ABÁDI BENEDEK. SZEGEDI LAJOS. 

A RMK. Tára II. k. 489 — 491. lapján Sylvesternek két levele 
olvasható. Mindkettő az újszigeti nyomda felállításának nehézségeiről szól, 
a levelek írójának aggodalmaival, de egyszersmind lelkületével is meg
ismertet. Úgy tekinti a dolgot, mint a nemzeti becsület ügyét, melyet 
félt az idegenektől. 

A második levél 1538. april 23-án (feria quarta post dominieam 
Cantate) kelt, melyben szinte gyanakodó természetű embernek mutatja 
magát s íme nem egészen két hónap múlva minden azon módon törté
nik, a mint ő azt előre sejtette, látta. Talán elő fognak még kerülni 
azok az adatok is, a melyek 1538. július 16-tól 1540. decz. 4-ig 
foglalják magokban a nyomda körűi történteket, Abádi meghívatását, 
Strutius beszelidűlését és a többit. A már közzétett első levél tartalma 
után bizonyos, hogy az uj testamentum végső lapján látható metszvé-
nyen az 1537. évszám csakugyan a nyomda felállításának idejét jelöli. 
Amit az alább következő levelekben distichonainak betanultatásáról s 
énekeltetéséről, az ajánló levélről, a hexastichonokkal nyomatott czíme-
rekről, a Genesis epitoméjának nyomott példányairól, családi bajairól, 
'kárvallásairól, Szegedi Lajosról és munkájáról ír, mind nevezetes adalék 
életére, munkásságára és az irodalom történetére nézve. 

Elválaszthatatlan Sylvester leveleitől Abádi Benedeké, melynek 
tartalma nevezetes felvilágosítással járul az újszigeti nyomda működésé
nek és Sylvester uj testamentoma nyomtatásának történetéhez. Lappang-é 
még valahol számunkra az Abádi által proxime, tehát 1541-ben nyom
tatott Cantiunculákból vagy egy példány ?! 
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I. 

Sylvester János Nddasdy Tamásnak. Sárvár, 1538. július 16. 

Magnifice domine domine mihi gratiosissime. Servitium et me ipsius 
commendationem. Postea quam ex mandato Magnificae Dominationis 
Vestrae Viennam ascendissem, reperi illic magnificum dominum Joannem 
de Peren una cum Páldeák, qui omnes eidem Vestrae Magnificae üomi-
nationi sese dederunt atque offerunt. Cepi cibum cum his apud Magi-
strum Ambrosium per totum illud tempus, quo Viennae fui, quorum 
consuetudo mihi fűit jucundissima, usque ad eum ipsum diem, quo infor-
tunium passus non sum, hoc enim omne, quod in consuetudine hac nostra 
jucundum fűit subito corrupit. Quo sermone progrediar, scio jam Vestram 
Magnificam Dominationem intelligere. Audivi enim post meum reditum 
eandem Vestram Magnificentiam praedixisse, puerum nostri Struti me 
Vienna non reducere, quod et factum est. Semper conatus sum, ne animum 
Vestrae Magnificae Dominationis offenderem aliqua in re, verum id evitare 
non potui, quae res me plurimum male habet, rogo itaque eandem, ut 
mihi velit ac dignetur agnoscere. Neque enim aut studio aut errore id 
factum est meo. Semper in hac fui sententia, ne Strutioni fides adhibeatur, 
semper cum Viennam ascendere pararet, reclamavi, cujus rei eadem Vestra 
Magnificentia testis mihi est. Cum itaque hic intellexisset sibi Viennam 
iter praeclusum esse, voluít quod per se ipsum intendebat per famulum 
fransigere. Dispeream . si unquam mihi animus fűit, ut puerum mecum 
Viennam ducerem, sed id mihi Sarkán suasit, cujus sententia primo 
aspectu (ut fieri in rebus humanis sólet) mihi piacúit. Ubi autem me col-
legissem, ac, quae inde incommoditas oriri posset, perpendissem, dixi 
Sarkano me puerum nolle ducere. fdque coram rectore capellae aliisque 
aulicis Vestrae Magnificentiae. lile contradixit nullum esse incommo-
dum oriturum, si illum ducerem, cum autem nullo modo me depellere 
a sententia posset, fidem pro eo mihi obstrinxit, pertinacissime assecurans, 
ne suspicionem quidem fraudis in hoc homine cadere posset. Sic itaque 
ille me invitum compulit, ut ducerem, addens etiam me in indignationem 
Vestram incidere, nisi ducerem. Propterea quod sine ministerio pueri istius 
nihil Viennae istorum, quae magister scripserat, emere aut scirem aut pos-
sem. Quod si me potius audiret, quam illum et reliquos voluissem, nunc 
puerum haberemus. Non est autem, quod super hoc puero indoleamus, 
putamen enim dumtaxat amisimus, tenemus pignori nucleum. Si initia 
suae artis facere voluerit hic magister, inveniam ego pro uno plures 
pueros illó multis partibus meliores, qui sibi socii sint laboris. Hic, quem 
amisimus, ne ea quidem, quae magister scripserat, hoc est Germanica legere 
noverat, ne dum Hungarica legere valuisset. Cum enim essemus una cum 
magistro Joanne apud Joannem Farkas atque ille ibi cum quaereret 
de quibusdam fratris sui scriptis, quae ille scripserat, legere nescivit. 
Haec de puero. Cetera de architecto iniquitatis, ab hoc ipso magistro 
Joanne, eadem intelligere abunde potest. Res in extremam desperationem 
adducta est, cui quod remedium inveniri possit non videó. Nunc primum 
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aperit sese hic magister noster, qualis semper fűit. Hic quod ab initio ego 
Vestrae Magnificentiae suggerebam, quanti fuerit, nihil eorum omisi, quac 
ad hánc rem spectare videbantur. Ex Sárvár 16 julii Anno 1538. 

Servitor Joannes Sylvester ludi magister. 

Gzím: Magnifico Domino Thomae de Nadasd, Regnorum Dalmatiae, 
Croatiae et Sclavoniae Bano, Comiti Comitatus Castriferrei etc. dominó 
mihi gratiosissimo. 

Eredetije féliv 2- rét, zárlatán papirossal borított zöld pecséttel, amelyen 
Hygieia látható. 

Található az Országos Levéltár kincstári osztályában. 

II. 

Sylvester János Nddasdy Tamásnak. Sárvár, 1540. deczember 4. 

Magnifice domine mihi plurimum observande. Servitiorum meorum 
perpetuam commendationem. Novum Testamentum brevi optatum sortietur 
finem. Propterea Dominatio Vestra Magnifica gerat curam de privilegio 
coram regia Majestate, ne laborem nostrum alii suffurentur, ut solent 
typographorum plerique. Cui praeterea Dominatio Vestra Magnifica velit 
dedicari, hac quoque de re statuat et nobis scribat. Maxime si diu eadem 
a nobis abfutura est. Benedicto maiidét, ut in his, quae eadem Dominatio 
Vestra Magnifica instituit imprimenda, nobis auscultet. Insolentior nam est 
factus praeter eaque malum nactus est socium, Michaelem sei licet perditum 
adolescentem. Claudicare discit, ut in proverbio est, qui cum claudo habi
tat. Si hic posset avelli ab illó, nobiscum ille optime conveniret. Cetera, 
quae seribenda erant, prudens volensque omitto. Ex Sarvar sabbato ante 
Nicolai Anno 1540. 

Servitor Joannes Sylvester. 

Czím: Magnifico dominó Thomae a Nadasd, Thavernicorum regalium 
Magistro, ac Comiti Comitatus Castriferrei etc. dominó et patrono obser-
vandissimo fideliter. 

Eredetije, féliv papíroson 2-rét, amelyből azonban elvágtak. Zárlatán 
papirossal borított zöld viaszba nyomott pecséttel, amely Hygieiát ábrázol. 
Az Országos Levéltár kincstári osztályában. 

III. 

Sylvester János Nddasdy Tamásnak. 

Növi Testament! totius extremam tandem imposuimus manum, quod 
precamur Vestra Dominatio Magnifica grato suscipere velit animo et 
obviis, quod ajunt, manibus. Ostentant alii Vestrae Magnificae Dominationi 
fossas, stabula, piscinas in ejusdem felicissimo reditu et id genus alia, 
nos his omnibus opus longe praeclarius. Nam illa post Magnificam Domi-
nationem Vestram et legitimos ejusdem suceessores alium atque alium 
sortientur dominum, hoc nunquam Vestrae Magnificae Dominationis desinet 
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esse, cum semel ceperit. Ob hoc enim eidem glória, laus et aeternitas-
debetur, autorve extitit tam sacrosancti operis apud suam gentem. Nos 
nonnisi indignos agnoscimus ministros. Insultabant nobis reliquae nationes 
ante aliquot annos, quod cum et Mosci suum haberent in sua lingua 
evangélium, Hungari non haberent. Tantum autem abest ut de cetero 
nobis nationes Christianae insultent ob hoc ipsum ut etiam invideantur 
ob linguae scilicet praestantiam, quam ne imitari quidem possunt. Quisne 
exterarum nationum non admiretur posse aliquem in lingua Hungarica 
versus omnis generis scribere post Graecam et Románam. Quis credat de 
tropis, ponderibus, mensuris in hac ipsa lingua quemcunque quodcunque 
tradere. Nemo sane. Adjecimus Evangelíorum summaria versibus conscripta, 
qui tum demum habebunt gratiam, cum. quis illos ad lyram canat aut 
saltem moduletur, habent ne jucundissimam harmóniám. Quam vellem et 
pueri et virgines in aula ediscerent ac cantillarent. Optat Hieronymus ut 
agricola ad somnia cantet alleluia, itidem ego in mea gente imprimis 
optarim. Dictu mirum quantum hi versus habeantur momenti ad memó
riám íirmandam. Legat itaque Dominatio Vestra Magnifica nova carmina. 
legát tropos etc. cum per otium licebit. Huic addidi et cantionem Geneseos. 

Servitor Joannes vSylvester. 

Czíme nincs, de a tartalom világosan tanúsítja, hogy valamely Sylvester 
által Nádasdyhoz intézett levélnek mellékelt utóirata. 

Eredetije csonka féliv 2-rét. Az Országos Levéltár kincstári osztályában. 

IV. 

Sylvester János Nádasdy Tamásnak. Sárvár, 1541. január 26. 

Magnifice domine patroné, mihi plurimum observande. Servitium et 
me ipsius commendationem. Misi unum exemplar Növi Testamenti Vestrac 
Magnificae Dominationi per puerum Koczy, missurus eram et plura, sed 
égre impetravi a puero, ut he (így) quoque unum ferret. Quod velim 
eadem curet exhiberi per aliquos suorum, illis quibus inscriptae sunt ac 
munus hoc verbis ornari. Quae voluit Magnifica Dominatio Vestra ut 
omitterem in Epistola nuncupatoria, omisi, nec sane copiosior in hac 
parte laudum vestrarum fuissem, nisi Sarckan ipse tale quidam mihi in 
aurem insusurrasset Vestram Magnificentiam a me exigere tum, cum una 
cum illó consultaremus, cui opus dedicandum esset. Quamquam nossem 
hominis mores, tarnen non putabam illum in re tarn seria ludere. Veniebat 
enim mihi tum quoque in mentem nos in vivorum laudibus partiores 
esse debere. Non tarnen Vestra Magnifica Dominatio sua fraudatur laude 
et justa et debita -x>b hoc ipsum. Nemo ne meretur laudem, nisi qui illám 
spernerit. Virtutes enim vestras ultro laus sequetur debita. Et nos vestras 
laudes alio reservamus operi. Decorum in omni scripti genere maximé 
observandum est. Nihil autem difficilius quam in omnibus rebus perspicere 
quid deceat, quid non. Fabius Ouintilianus optimus instituendae juventutis 
magister vitio vertit et Oceroni alioquin oratorum omnium discretissimo, 
quod decorum, in suis laudibus recensendis non semper servaverit. Scripsi 
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et principibus de his, quibus Vestra Magnifica Dominatio mandavit, quod 
ita demum ratum érit si stúdium hac in re ejusdem intercessit. Ex 
Sárvár feria quarta post Pauli apostoli 1541. 

Servitor Joannes Sylvester. 

Gzím: Magnifico Domino Thomae a Nadasd, Tavernicorum Regalium 
Magistro etc. dominó et patrono plurime observando. 

Eredetije féliv 2-rét, az alja levágva. Zárlatán zöld viaszba nyomott 
pecsét nyoma. Található az Országos Levéltár kincstári osztályában. 

V. 

Sylvester János Nádasdy Tamásnak. Sárvár, 1541. február 13. 

Magniflce domine mihi gratiosissime. Servitium et me ipsius com-
mendationem. Gratulor et quidem vehementer, quod meas litteras eadem 
opportune acceperit, gratiasque eidem ago immortales, quod humillimi sui 
servuli curam gerat maximam. Orpheum volo pingi, stantem, lyra canentem, 
fronde coronatum, a tergo silvam, saxa, volucres ferasque. Innuunt enim 
nobis prophetae, illum sic pingi debere. Dominus officialis mihi et vas illud vini 
et cubulos decem frumenti secundum ejusdem Vestrae Magniflcae Domi-
nationis mandata reddidit. Reperi schedam inclusam litteris ejusdem, in qua 
scriptum erat, ut aliquot exemplaria mitterem Cantionis, quae est velut 
Epitome Geneseos. Misi itaque, cum qua et arma Magnificorum domino-
rum Stephani Maylad et Johannis Zalay, quae hexastico nostro illustrare 
utcunque studuimus. Argumentum e rebus sumpsimus scribendum. Perül, 
dominam sororem vestram comparavimus viti, alludentes ad illud Regis 
prophetae versiculum : Uxor tua sicut vitis abundans in lateribus domus tuae, 
filii tui sicut novelláé olivarum in circuitu mensae tuae. etc. Caper depa-
scitur vitem gravidam, hoc est domina soror viro pulcherrimos gignit 
liberos parentibus dignos. Caprum et Virgilius, poétarum optimus, virum 
alibi vocat: Vir gregis ipse caper deerraverat etc. 

Idem fecimus et in versibus reliquis, quos subjunximus armis domini 
comitis. Ista jam curaveram imprimi, cum accepi et Vestram Magnificam 
Dominationem et reliquos principes novis gaudere titulis, quae res nihil 
obstat, quominus haec publicentur, perfacile enim est his novos addere 
titulos. In hoc eram totus, ut omnibus principibus ad hunc modum illustra-
rem arma, quod jam fieri non potest, cum Strutius noster discesserat 
Ingolstadium, qui in formandis imaginibus peritissimus fuit, qui vestigia 
saltem artis. suae apud nos reliquit. Credebam me hoc conatu favorem 
principum consequi non tani in me, quam Vestram Magnificam Domina
tionem, cui cavere certum est et Musis, quos videó propensos esse ad 
bonas litteras in patria suscitandos. Si minus scite arma domini generi 
vestri sunt depicta, id non mihi, sed famulis quibusdam suis imputet, 
qui hanc nobis armorum illius ministrarunt picturam. Nam nullibi nos 
illorum invenire potuimus effictam imaginem. Credo nos mimis errasse in 
pictura armorum domini comitis, hanc enim e tormentis mutuati sumus 
tonitruariis, quae dominus comes Vestrae Magniricae Dominationi fundere 
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•curavít. Cui etiam opto eadem me unice commendare dignetur ac velit. 
Dictu enim mirum, quanto studio hostes nominis Christi non tam me, 
quam et Vestram Magnificam Dominationem apud iliura deferant. Ouae 
scribo, vei me tacente eadem poterat intelligere tam esse vera quam 
quae verissima, Ecce coram deo non mentior, me crebro audivisse ab 
ipso capellanio habenas esse impositas eidem Vestrae Magnificae Domina-
tioni ita, ut facere nullo modo possit, quod vult in fidei Christianae 
negotio, seque id accepisse in mensa domini comitis ab eo ipso et qui-
busdam episcopis. Ouoties aliquo mittitur, non tam Vestrae Magnificae 
Dominationis negotium agit, quam suum, id quod brevi intelligere poterit, 
idque certissimis argumentis. Talem fovere hominem est anguem in sinu 
fovere. Et Michaelem presbyterum prorsus a Vestra Magnifica Domina-
tione alienavit, cum prius diceret, se ad exitum usque vitae suae apud 
Vestram Magnificam Dominationem vivere velle. Nunc contrarium dicit. 
Non patitur illum a latere suo discedere, circumfert illum ubique, idque 
facit, non ut illi bene velit, sed ut aliis male. Atque sic ab initio remora 
fűit omnis pii incepti Vestrae Magnificae Dominationis. Confert in dies 
et cum dominó officiali caput consusurrat, utinam non cum summo 
detrimento eiusdem Vestrae Magnificae Dominationis et subditorum etc. 
Haec scribo non quod illius ambiam beneficium. Dignus enim pastori 
populus. Jubet dominus ne margaritae porcis projiciantur, jubet ut insana-
biles reliquantur. Cum enim hie cum suo grege, fidei Christianae repu-
gnantia ex diametro semper inculcet populo atque id odio magis quam 
judicio, quis est deum immortalcm, qui inter hos ad spatium temporis 
exiguum vivere possit ? quis istorum obstinatam perferre malitiam ? Nemo 
sane. Nonus jam agitur annus, ex quo hic perditus semper dorsum meum 
fabricat. Ab hoc hominum genere semper metui. Eo enim ego facto ratus 
sum, ut a talibus pseudo-presbyteris ubique terrarum vim patiar, si ad 
extremos venirem Garamantes credo et apud illos esset aliquis pseudo-
presbyter, qui me nihil commeritum exerceret De Antonio Kayari multa 
aliquando Vestrae Magnificae Dominationi retuleram et ceteris, inter qu'os 
nullus isto mihi pestilentior fűit. Video jam me dolorem eo impulisse, 
ut modum excederem epistolae, simul et benignas ejusdem Vestrae Magni
ficae Dominationis aures offenderem importunitate scribendi, pro qua eadem 
mihi ignoscat rogo. Ex Sarvar dominica Septuagesimae Anno 1541. 

Servitor Joannes Sylvester. 
Gzím: Magnifico dominó Thomae a Nadasd, Comiti Comitatus 

Castriferrei, Consiliario Regio etc. dominó et patrono gratiosissimo. 
Eredetije egész ivén 2-rét. Zárlatán papirossal borított zöld viaszba nyo

mott pecséttel, amelynek alakja kivehetetlen. Található az országos Levéltár 
kincstári osztályában. 

Abddi Benedek Nddasdy Tamásnak. Sárvár, 1541. május 29, 
Magnifice domine domine mihi gratiosissime. Servitiorum meorum 

humillimam commendationem. Licet erat mihi animus abeundi stat-im 
post discessum Vestrae Magnificae Dominationis ad fratres meos vei !ob 

i 
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hoc, ut libros a Vestra Magnifica Dominatione mihi donatos divendere 
possem, sed me mea fefellit opinio, nam hactenus ne impensam quidem 
ad iter habere potui ex libris, ita bello adveniente refrigere cepit literaría 
disciplina. Excuderam ego cum Michaele literato fratre domini Joannis 
Sylvestri dimidiatos libros circiter XXV. nostris sumptibus, quibus domi
nus Antonius Sarkán emit nostra pecunia papyrum in hunc usum, ut 
vei in quotidiano sumptu nos inde juvaremus. Nam ego certe prope 
sedecim florenos in artis necessaria et in pueros exposui, tum vestiendos, 
tum alendos, ideo ut dixi et illos dimidiatos libros, nempe ab actibus 
Apostolicis usque ad finem Növi testamenti excuderam, quod Vestrae 
Magniflcae Dominationi indicassem, nisi occupationes innumerae ejusdem 
me prohibuissent, rogaveram tum pro his indicandis dominum Joannem 
Sylvestrum, ipse autem post Magniflcae Dominationis Vestrae discessum 
illos libros dimidiatos a me accepit, quod ex Vestrae Magniflcae Domi
nationis voluntate fecisse se dixit. 

Quare Vestrae Magniflcae Dominationi quam humillime supplico, 
ut considerato meo servitio agat mecum benigne ac jubeat mihi cum 
Michaele libros illos restitui, nam certe sine ullis Vestrae Magniflcae 
Dominationis sumptibus Uli excusi sunt, sicut dominus Sarkán novit, qui 
et papyrum mercatus'est nostra pecunia. Ego pro hac gratia ac aliis 
beneficiis in me collatis perpetua servitia Vestrae Magniflcae Dominationi 
commendo. Pro novitate misi Vestrae Magniflcae Dominationi cantiuncu-
las a me proxime excusas. Deus optimus maximus Vestram Magnificam 
Dominationem conservet felicem ac incolumem atque voti sui compotem 
reducat. Ex Sarvar die dominico post ascensionis domini. Anno domini 1541. 

Ejusdem Vestrae Magniflcae Dominationis 
deditissimus servitor Benedictus Abadi. 

Qzím: Spectabili ac Magnifico dominó dominó Thomae a Nadasd, 
consiliario regio, tavernicorum regalium magistro atque dominó meo gra-
tiosissimo. 

Eredetije féüv 2-rét, zárlatán zöld viasz pecséttel, melyen Agnus dei s 
B. A. betűk láthatók. 

Az Országos Levéltár kincstári osztályában. 

VII. 

Sylvester János Nádasdy Tamásnak. Gsepreg, 1541. május 29. 

Magnifice domine domine patroné mihi gratiosissime. Accepi litteras 
Magniflcae Dominationis Vestrae sonantes de bulla sanctissimi patris nostri 
Pauli papae. Verum eandem bullám ipsam videre potui. (így). Requisivi 
a multis, reversus a possessione ejusdem Goganfalva, ubi agricolationem 
exercere institui, nemo tarnen illám mihi exhibuit. Nam paratus eram 
juxta ejusdem mandata convertere et imprimi facere. Res meae, improbi-
tate adversariorum, in statu sunt infelicissimo, quibus amplius eidem 
negotium exhibere nolo. Praemia nostra in quo sínt rerum statu,- credo 

! «gregium Georgium Bewd, cui eadem negotium dedit, perseribere, ut 
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mihi necesse non sit eandem hac de re compellari. Res omnes, quod equi-
dem scio, Vestrae Magnificae Dominationis in statu sunt felicissimo. Mihi 
natus filius est in feriis Stanislai, cui nomen indidi Joannis. Natus autem 
est in Goganfalva, quo secesseram invidiam adversariorum vitare volens, 
quam de cetero nullo modo ferre possum, et nunc illic ago una cum uxore 
ct liberis. Deus eandem diu nobis felicem conservet ac reducat cum summo 
patriae nostrae módis omnibus afflictae commodo. Ex Csepreg dominica 
Exaudi 1541. 

Servitor Joannes Sylvester. 

Czím: Spectabili ac Magnifico dominó dominó Thomae a Nadasd, 
liberó dominó, Thavernicorum regalium Magistro, comiti comitatus Castri-
ferrei dominó et patrono meo mihi semper observandissimo. 

Eredetije féliv 2-rét, alul egy darab el van belőle vágva s egyébként is 
rongyolva. Zárlatán papirossal borított zöld viaszba nyomott pecséttel, a mely 
Hygieiát ábrázol. 

Az országos Levéltár kincstári osztályában. 

Vili. 

Sylvester János Nádasdy Tamásnak. Csepreg, 1543. márczius 26. 

Magnifice domine domine et patroné mihi gratiosissime. Servitium 
et me ipsius commendationem. Inter alias, quae plurimae erant rationes, 
haec quoque fűit reditus mei in pátriám, ut Vestra Magnifica Domina-
tione convenirem. Cujus etiam litteras eo ipso, quo A îenna discessi, die 
accepi, quae pristinum ejusdem in me favorem ac benevolentiam testari 
videntur. Quod autem ad Vestram Magnificam Dominationem venire non 
potui, causam praebuit aegritudo ipsa corporis. Subito enim pedum dolore 
correptus sum, quae etiam res efficit, ne alia quoque negotia mea seria 
curare possim. Hoc mihi malum ad alia accessit, quae absens passus 
sum. Nam et filia ipsa mea, cui non secus timebam quam pupillae oculi, 
e furno, ubi nocte cubabat, decidens semimortua excepta est. Postquam 
dies aliquot in aegritudinem ex casu incidens parum admodum abfuit, 
quin moreretur. Duabus enim hebdomadibus cibum non cepit nee spiritum 
ducere visa est. Nunc aliquanto rectius valet patre illam curante. Quam 
certum est nulli de cetero curandam simul et nutriendam tradem, verum 
in omnes mecum casus trahere et una cum illa aut servari aut perire, 
hoc tempore omnium periculosissimo, simul et extremo, quod habitantibus 
in terra vae vae vae minatur. Inter haec quae recensui mala, nee illud 
prostremum est, quod omnia fere bona mea colom de Goganfalva perire 
passi sunt, equos, vaccas, frumenta, porcos. Quo me fortuna vocet, video, 
et veniam eo, quo vocat. Multis jam annis luctor cum ipsa fortuna, nee 
praevalere illi possum, proinde ut suecumbam necesse est, nisi auxilium 
aliquod aeeipiam, quod tarnen a Deo optimo maximo expecto primum 
de(in) a Vestra Magnifica Dominatione ceterisque Vestrae Dominationi 
Magnificae similibus. Qui tum demum erunt, quod audiunt nempe bene-
fici, si beneficia in illos contulerint, qui illis indigni non sunt, Tales 
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autem vei maximé sunt, qui virtuti student, litterasque excolunt. Ouare 
si quid Vestra Magnifica Dominatio in me indignum servulum contulerit 
beneficü, a deo quidem praemium sempiternum ac immortale, ab homi-
nibus laudem, a me verő animum beneficü memorem referet haud dubie. 
Quam etiam in dominó bene valere opto una cum domina gratiosissima, 
ceterisque omnibus, quos charissimos semper habuit habetque. Ex oppido 
Chepregh feria secunda post festum paschae Anno 1543. 

Servitor Joannes Sylvester. 

Czím: Magnifico Domino Thomae de Nadasd, Capitaneo Regis ac 
Regni etc. dominó ac Maecenati gratiosissimo. 

Eredetije féliv 2-rét, zárlatán zöld viaszba nyomott pecsét nyomával. 
Található az Országos Levéltár kincstári osztályában. 

IX. 

Sylvester János Nádasdy Tamásnak. Bécs, 1547. szeptember 26. 

Magnifice domine domine mihi gratiosissime. Servitium et mei per« 
petuam commendationem. Ouum nondum exeiderim memoria Vestrae 
Magnificae Dominationis, cum ex aliis quibusdam rebus, tum ex hoc 
proxime intellexi, quod cum psalmos quosdam pios huc Viennam, ut 
typis excuderentur, eadem misisset, jussit ut priusquam prelo committe-
rentur, versioni eorum Judicium adhiberem. Ouod et feci, partim officio, 
partim pietate motus. Ouamdiu enim vivero, perpetuo me Vestrae 
Magnificae Domina tioni obstrictum existimabo et nihil magis pium, 
quam pios, piorum conatus, pia studia juvare velle. Ut itaque uno dicam 
verbo, quid de hac versioné sentiam, nihil est, quod aut ego, aut alius 
quispiam judicio sano praeditus probare possit. Recte itaque fecisset 
Ludovicus hic Teghezinus (id enim vox Zeghet in patria nostra lingua 
sonat, si litterae invertantur, quod in aliis etiam oppidorum et pagorum 
nominibus nobis faciendum est, ut eorum significatio innotescat) si acu-
tiora e pharetra sua tela deprompsisset, quibus nos conficeret. Haec enim 
in illum ita retorquere possum, ut nulli de caetero possit negotium faces-
sere. Hic enim est ille, qui totam versionem nostram Növi Testamenti, 
dum Albae ageret, in Universum damnare non est veritus, nec erubuit. 
Oua etiam re non parum mihi incommodavit. Nam omnia exemplaria, 
quae eam in urbem miseram, perierunt in domo Bartholomaei, piae memó
riáé viri, et martyris haud dubie Christi. Sed ne videar malum malo 
repensare, neve iniquo duci judicio, sumam titulum tantum praefationis 
et illud ad varias bene vertendi rationes, veluti ad Lydium lapidem, 
ita exigam, ut nec Vestra Magnifica Dominatio, nec alius quispiam dubi-
tare possit, hunc in ipso (quod aj unt) limine semel atque iterum turpis-
sime errasse. Collegi enim ex variis autoribus, tum sacris, tum prophanis 
praecepta bene vertendi et generalia et specialia, et ea, meo more,. in 
locos digessi communes, ut mihi dicenti, scribentique sint in promptu et 
in numerato. Sine quibus praeceptis nemo est, qui in hoc studio feliciter 
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versari, nemo qui huic seculo dignum quid edere possit. Atque utinam 
id domestico exemplo verum non esset, videmus enim multos patriae 
nostrae studíosos (ut illorum venia actum sit) sine ulla fruge in hoc 
scribendi genere versatos esse et olim et nunc versari, inter quos haud 
dubie est et hic pharetratus noster, qui nunquam induci potuit, ut 
supercilium deprimeret, cristam que abiceret. Suppressit nomen suum, 
véritus haud dubie, tum aliorum sani judicii virorum sententiam, tum 
maximé nostram eensuram. Sed extraham illum e latibulis illis, cogam-
quc ut mercedem laboris sui vanissimi, nempe aureos triginta et duos 
reddat, ut illis laborem redimamus interpretis alicujus et doctioris et 
magis fidi. Nec eam nobis denegare poterit, si verus verbi minister est. 
Hoc enim apertissimum furtum est. Porro concionatores alieni debent esse 
a furto et quaestu omni. Sed ad titulum ipsum veniam. Az tholmach 
istennek esmeretibe való nevekedését kevanúa az olvasónak. Nulluni hic 
fere verbum est, quod possit tolerari. Sumo itaque primam vocem tholmach. 
atque speciali regula ostendam, eam hic locum habere non posse, quac 
ita habet: 

Una eademque vox juxta varium orationis genus varié etiam inter-
pretari debet. 

ayxfyóv non semper bonum reddendum, nec ic^qyqx^c, (?) studiosus 
author Perioninus Aristotelis interpres. 

Proinde etsi vox tholmacz in nostra lingua significet id, quod 
latiné interpres, hic tarnen locum haec vox nullum habere poterat, sed 
alia huic aequivalens; eos enim juxta morém loquendi patriae nostrae 
dignamur hoc vocabulo, qui viva voce quid solent interpretari, id quod 
nemo (nisi linguae forte ignarus) poterit negare. istennek hic articulus 
az addendus erat, cujus quanta vis sit in omni lingua, in Grammatica 
illa nostra ostendimus, quam Studiosi nunc primum coeperunt desiderare. 
esmeretibe, dicendum erat ben, ut vis praepositionis exprimeretur, quae 
in nostra lingua plerumque postremum obtinet locum, ut in praedicta 
grammatica nostra itidem audimus, quae indigne in situ apud Vestram 
Magnificam Dominationem jacet pulvereo, indigne dilaceratur, indigne 
cuculli ex ea fiunt. nevekedését. Istud nevekedését quod convenit cum 
istennek, ne interpres quidem mihi interpretari commode posset. az olva
sónak et hoc ridicule vertitur ad hunc modum, quod hac regula demon-
stro, primum quam tradit Erasmus i 1 le magnus in annotationibus suis 
super Nóvum Testamentum I. Petri 1. Amphibologia vitanda interpreti, 
ubi non fért, quod vulgatus interpres vertit »in revelatione Jesu Christi«, 
sed censet nomen verbale per verbum commodius interdum verti deberc, 
»cum revelabitur Jesus Christus.« Idem censet et Cicero Lib. de Universi-
tate, ubi vocem •pöxoQ vertit: se converterent. Ergo cum vox olvasó in 
nostra lingua sit ambigua vox, nisi addatur alia vox ember, ad hunc 
nempe modum iras olvasó ember: cur Teghesinus noster talia e pha-

retra non e depromit vocabula, cum haec ita huic loco vox non 
conveniat, quam baculus (ut nostri loquuntur) pharetrae. Olvasó enim 
id nostris significat, quod in templis quidem susurrantes verius . . . orantcs 
manibus tractare solent, ac cum deo de numero precium rationem inire. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 7 

άγ«8·όί> εξηγητής 

τρόπος 
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Tota itaque haec oratio, juxta morem loquendi patriae nostrae venustum, 
praeccptaque bene vertendi (quae in omni lingua suam haberet virh) 
ad hunc modum erat vertenda: 

Az ki ez köiiuet Magár úelwre fordytotta 
Kivárnia az istentul azoknak kik 

ezt olvassak hog az u esmeretiben 
neuekeggenek. 

Quid de caeteris versionis hujus partibus sentiendum sit, quisquam 
judicare potest, quum solus titulus praefationis tot scateat mendis, maximé 
Vcstra Magnifica Dominatio, quae acri non caret judicio, cui etiam me 
meaque studia unice commendo, cui etiam misi scedam versionis decreti, 
pro quo vertendo nobiles me precibus fatigarunt continuis. Viennae die lunae 
ante ferias Michaelis 1547. 

Servitor Joannes Sylvester. 
i 

Gzím: Spectabili et Magnifico dominó dominó Thomae a Nadasd, 
Judici Curiae Regiae Majestatis ac perpetuo comiti terrae Fogaras etc. 
dominó et Maecenati gratiosissimo. 

Eredeti egész ív, 2-rét, zöld viaszba nyomott ép pecsétjén mythologiai 
alak látható. 

Az országos Levéltár kincstári osztályában. 

(Néhai Szalay József másolatai után.) 

X. 

SZONDI KÉT APRÓDJA. 

A drégeli vár hősi védelmet és elestét (1552. jul. 9.) először, 
nyomban a történtek után, tudvalevőleg Tinódi énekelte meg. Az ő 
előadása után beszéli el Istvánfi történetíró, s belőle mentik tárgyukhoz 
az anyagot Czuczor, Erdélyi és Arany is. A Szondi két kedves 
apródjának nevét azonban egyikök sem említi. Tinódi »két énökös 
apród«-nak vagy csak »két apród«-nak mondja őket, s utána a többiek 
is. Czuczor (mint a korabeli dráma- és regényírók a szereplő személyeknek) 
foglalkozásukhoz illő költött nevet adott nekik: egyiket Dalár-nak, 
másikat Zenegő-nék nevezvén. Dr. Borovszky Samu ezelőtt két évvel 
(Fővárosi Lapok 1891. 99. sz.) a saját gyűjteményéből egy levelet 
közölt, melyet Ali pasa, Drégel bevevője, az esemény után négy évvel 
írt Krusit János zsitvai és bakabányai kapitányhoz. Ebből kétségtelenül 
kitűnik, hogy az egyik apródot Libárdynak, a másikat Sebestyénnek 
hittak. Mivel a közlemény egy napilapban jelent meg s nehezen lévén 
hozzáférhető, az emlékezetből is könnyen kiesik, érdemesnek tartottuk az 
akkori török-magyar érintkezésre is világot vető levelet egész terjedelmében 
újra közzétenni, mert épen Közlönyünk van hivatva az irodalomtörténeti 
vonatkozású adatokat, bármily csekélyek, megbecsülni s összegyűjteni. 
Az érdekes levél az akkori helyesírással ekkép szól: »Nos Aly passa 
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potentissimi Imperatoris Turcarum locumtenens et beglerbegus budensis 
etc. Egregie domine et vicine honorande salutem et commendationem etc. 
Meg értettem az kegyelmed lewelyt, az mely lewelet kegyelmed az 
Szolevman Beg szolgaya felwl, Kuzon ffelwl írt kegyelmed. Ees arra ez 
walaztot írom kegyelmednek, hogy ha kegyelmed akaratya wagyon ky 
adny istenhez gondolwan hát En az istenért kywaltom wagy pynzt 
kywan kegyelmed wagy penyg foglyot, irya meg kegyelmed es megadom 
érette, ha penyg kegyelmednek akaratya nynchen, szabad kegyelmed 
wele walahowa tezy, de ha zaaz Eztendőyg ot tartyays kegyelmed, azt 
senky ky nem szabadytya, de ha oly módon az en szómra kyagia 
kegyelmed En az istenért ky waltom. — A hói penyg kegyelmed 
gyermek fellől ír, az en nekem hyremmel nynchen es nem tudom michuda 
gyermek; de kegyelmed irya meg, michoda gyermek es ky newe es 
kynel wagyon Ees ha regen ffogtak, en arrolys az kegyelmed barátsagayert 
gondot wyselek. — It en nálam ket gyermek vagyon deák, kyket 
Zondy Gyorgitwl vettem el, egyknek nerce libardy es az másiknak 
Sebestyen, nem twdom ha azoké. — Thowaba az oroszffalwy byra& az 
Zwleyman beg ffelwl panaszoltanak wala, azt az béget ky vettem 
onnat. — Ezekre walaszt warok kegyelmetwl. isten tarcha meg kegyel
medet, Datum ex Buda 30. decembris Anno 1550. Kívül: Egregio Wyro 
Johanni Krwsyt Regio Capitaneo Sytua et bakabana locumtenenti Amico 
et wicino honorando.« ß p 

XI. 

BÉCSI KÖNYVNYOMTATÓ LEVELE A XVI. SZÁZADBÓL. 

Zimmermann Mihály bécsi könyvnyomtató Nddasdy Ferencznek. Bécs 
1562. február 16. 

Generöse domine comes' et domine clementissime. Post servitiorum 
meorum humillimam commendationem. Generosae Dominationis Vestrae 
perbenignissimas littéras, quae datae sunt in arcé Sárvár pcnultima die 
januarii jam proxime elapsi mensis, una cum munere, sine honorario, 
quod Generosa Dominatio Vestra symboli tantum vice mihi transmisit, 
accepi, pro quo ago et habeo Generosae Dominationi Vestrae gratias 
immortales, utinam si possem eidem rccompensare et satisfaccre, id ex 
animo praestarem. Oro autem patrem domini nostri Jesu Christi ut sua 
divina Majestas Generosae Dominationi Vestrae quam cumulatissime 
reponet. Amen. 

Et cum, Generose domine comes, audio ejusdem Illustrem Dominum 
Dominum Genitorem charissimum in Sárvár particularem scholam con-
struxisse et ego magnum numerum Grammaticarum Philippi Melanchtonis 
piae memoriae sub nomine et tutela Generosae Dominationis Vestrae 
imprimi feci. Quare eandem obnixe rogatum habeo, dignetur pro sua 
liberalitate ac munificentia ex mea bibliotheca aliquot exemplaria non caro 
pretio accipere. Generosa Dominatio Vestra faciet mihi rem gratissimam. 

7* 



100 ADATTÁK. 

Quam unacum dulcissimis genitoribus feüciter ac ad Nestoreos annos 
valere cupio et Generosae Dominationi Vestrae nie deditissime commendo. 
Datum Viennae die decima sexta mensis februarii. Anno domini millesimo 
quingentesimo sexagesimo secundo. # 

Generosae Dominationis Vestrae Addictissimus 
Michael Zijmmerman Typographus ibidem. 

Czítn: Generoso ac spectabili dominó dominó Francisco de Nadasd comiti 
perpetuo terrae Fogaras ac Castriferrei, dominó suo clementissimo. Sárvár. 

Eredetije egész ív 2-rét, a zárlaton papirossal borított vörös viaszba 
nyomott pecséttel. Található az Országos Levéltár kincstári osztályában. 

XII. 

MAGYAR" KÖNYVNYOMTATÓ LEVELE A XVII. SZÁZADBÓL. 

Farkas Imre keresztúri könyvnyomtató Thurzó Szaniszlőnak. Keresztúr 
1614. deczember 3. 

Éltemig való alázatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak. Az 
hatalmas istentől kívánok Nagyságodnak minden testi és lölki jókat 
megadatni mind az Nagyságodhoz tartozókkal egyetemben. 

Továbbá azt Nagyságodnak, hogy az Nagyságod praedica .. .. n 
nálam vala és az Nagyságod parancsolatját megmondván és az Nagyságod 
az mi nemű opusx felől izent, hogy kinyomtatnám, azt én az Nagyságod 
parancsolatjára kinyomtatom és az mi költséget Nagyságod küldött, én 
az(t) recipialtam és azon leszek, hogy az Nagyságodnak szépen kinyom
tatom mennél hamarabb lehet és minden dolgaimat elhagyom Nagyságodért, 
véghez is viszem, kibe az Nagyságod neve terjedjen. Ezzel az úr isten 
éltesse Nagyságodat, min(d) az Nagyságodhoz tartozókkal egyetemben. 
Költ Kereszturat karácson havának 3 napján Anno 1614. 

Nagyságodnak szegény szolgája 
Farkas Imre könyvnyomtató. 

Oldalt az átvett összeg van kitéve: 9 f 25. 
Czím: Az Tekéntetes és Nagyságos Urnák Turzo Stanislonak Szepes 

vármegyének örökös ispánjának nekem kegyelmes patronusomnak. 
Eredetije egész ív 2-rét, néhány helyen kirágva. Zárlatán papirossal borított 

vörös pecséttel. 
Az Országos Levéltár kincstári osztályában. 

XIII. 

EGYLEVELES NYOMTATVÁNY 1624-BŐL. 

Midőn a XVII. századbeli compacter — rendesen vagy a könyv
nyomtató vagy könyvkereskedő — Kassa város jegyzőkönyveit bekötötte, 
szokás szerint a keze ügyébe eső ócska nyomtatványokkal ragasztotta 

1 Kétségtelen, hogy Pálházi Göncz Miklós szeredi praedikátornak A gyer-
metskék Credoja czímű, németből fordított munkájáról van szó. mely Thnrzo 
Stanislonak ajánlva 1615-ben jelent meg Kereszturat. 
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tele a könyvtáblákat. Ily módon menekült meg az enyészettől az alább 
ismertetett egylevelű nyomtatvány is, mely 1624-ben került ki Schultz 
Dániel, könyvnyomtató sajtója alól. 

Közzétételét eddig ismeretlen volta s régisége miatt is megokoltnak 
tartjuk, s még inkább azért, mert a maga nemében — mint irodalom
történeti emléknek — eddig párja nem akadt. 

Schultz Dániel Lőcséről költözött Kassára 1623-ban; elődje, Moller 
Miklós háza népével együtt az ez évben itt dühöngő pestisnek áldozatul 
esvén, az elárvult nyomdát ő vette át s vezette 1629-ig, haláláig. 

Az említett mű a 40 cm. (mag.) 30 cm. (széles) nagyságú 
negyedrétű lapnak csupán egyik oldalára van nyomtatva, közepén egy
szerű keretben egy pirosra festett kakas ábrájával. Szövege — némikép 
módosított helyesírással — ez: 

Tyúkodi tartományban támadott, Galliából származandó uj prophcta. 
Melynek jövendöléssé hogy igaz legyen, sok dologbul már kitetczett. (Itt követ
kezik a kakas ábrája.) 

Tyúkodi tartományban támadott egy uj propheta, melyben lakókelye is 
vagyon, származott pedigh Galliából. Nem igen nagy testű, vürös szakálya 
vagyon. Szüleit megh nem ismerte, az anyának tölgyeit megh nem szopta, kiről 
bizonságot tesznek azok, a kik tudgyák. Mezit láb, süvegh nélkül jár, nincsen 
semmi öve, se erszénye, se botja. Csudás, sokszínű, sem szövött, sem varrott, 
de testéhez szintén illő ruhája vagyon. Semmi pénzt nem keván, el sem veszi, 
mikor neki adgyák, megh elégszik ételével, italával, bár csak száraz kenyér 
legyen is. Sem bort, sem sört, hanem csak vizet iszik. De, a mely nagyobb, 
léltámasztya és excitallya az embert, kit itt láttuk. Minden kárvallás nélkül 
fclhánya magát az éltető éghben, és ismét alá ereszti magát. Az jövendölésének 
erősítéséért semmi ágyon nem aluszik, hanem avagy valami fán, néha az földön 
is, a nyugodalma pedigh nem sokáig tart, mértékletesen él, éjei, nappal kiált 
(karjait kiterjesztvén) e gonosz világra. Csuda dolgokrul jövendői, jövendölése 
rész szerint be is tellyessedett immár. Sok nyelveken tud szólni, szólását mindenütt 
valahova megyén, érthetni. Sok ezer ember jövendölését acceptalta. De igen 
panaszolkodik sok féle elszenvedett üldózésséről, nem is merr bátran némely 
helyeken járni, minthogy vizzel, tűzzel, vassal vadnak rajta. Semmi disputatioba 
nem akar bekeverni magát. Azt is hallani felőle, hogy nem nyugodalmas természet 
szerint való halálon megh hal, hanem avagy emberektől, avagy oktalan vad 
állatoktul elszaggatatik. 

Egy dolog nem tetszik nekem tőle, 'hogy sok felesége vagyon neki, ha 
pedigh az ember kérdezi őtet, hogy ha mind ő felessége-é azok, (amint ugyan 
nyilván a dolog) semmi sem akar felelni. 

De igen csudálkozom azon, hogy sok rendbeli tudós fő embereknél, 
egj'giveknél (— egyebeknél ?) is nagy tekinteti vagyon, és kedves is azoknál. 

És mint a hire, az ő neme el nein fogy. mig ez világ fon áll. Ennek 
hogyha igy vagyon és leszen-é, ez után jobban megh érthetni. 

Cassán, Schultz Dániel által 1624. 

Eddig a szöveg, mely fordítás legyen-e vagy eredeti ? az utóbbi 
esetben, kinek a munkája, talán a Bethlen uralma alatt magyarrá vált 
Kassa lelkészei, scholamesterei közt keressük a szerzőt ? nem találok 
feleletet. 

Ifj. Kemény Lajos. 
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XIV. 

MARUSSI ANDRÁS. 
E név emlékezetét irodalmunkban három nyomtatott munka tar

totta fenn.1 Mind a három latin nyelven van írva s mind a három azok 
közül az alkalmi művek közül való, a melyekkel régi Íróink — ha csak 
valamennyire is értettek a tollforgatáshoz — az akkor elmaradhatatlan 
maecenasok és patronusok jótéteményeit igyekeztek többnyire határt nem 
ismerő dics-zengedezésekkcl megköszönni, irántuk érzett lekötelezettségüket, 
hálájukat leróni. 

Marussi első művét gímesi gr. Forgách Simon nógrád- és szaboícs-
megyei főispán, felső Magyarország hírneves főkapitányja, mint »patrónus 
gratiosissimus« tiszteletére írta.3 Második munkáját szintén »patrono 
optimo«-nak: Pázmán Péter esztergomi érseknek szentelte. Harmadik 
könyvét 1626. febr. 24-én abból az alkalomból bocsátotta a világ elé, 
mikor Bethlen Gábor erdélyi fejedelem eljegyezte feleségül Brandenburgi 
Katalin herczegasszonyt. 

A kegyurakat, kiknek nevével Marussi könyveit ékesítette, véve 
figyelemre, felötlő szerzőnek az idők folyamán végbe ment politikai 
pártváltoztatása. Mind gr. Forgách, mind pedig Pázmán az osztrák ural
kodó ház hívei voltak- Marussi tehát kezdetben szintén abba a táborba 
tartozott. Első munkája czímlapján meg éppen meg is nevezi magát, 
hogy »ő cs. k. felségének szőlősi harminczadossa«. — Sőt tovább kell 
mennünk. Az alább közlendő okmány azt bizonyítja, hogy Marussi köz
pályáját már Rudolf uralkodása alatt kezdte s uralkodójának kegyét a 
Győr visszafoglalásáról írt költeménye által annyira megnyerte, hogy ez 
őt költővé koszorúzta. E költemény bizonyosan azt a fényes haditettet 
dicsőítette, melylyel gr. Pálffy Miklós öregbítette a magyar vitézség hír
nevét, a midőn 1598. márcz. 28-án egy éjjeli merész ostrommal vissza-
vítta Győr várát, a melyet harmadfél évvel az előtt gr. Hardeck Ferdinánd 
oly gyáván török kézre juttatott. Pálffy szerencsés vállalkozása bizonyára 
keltett olyan közfeltűnést, mint a minőt a Hardeck árulása s bizonyára 
méltó volt a költő lelkesedésére. 

Hogy személyesen résztvett-e Marussi az általa megénekelt győzelem 
kivívásában ? annál inkább nem állapíthatjuk meg, mert a költemény nem 
maradt ránk s azt sem tudjuk megjelent-e vala nyomtatásban ?! Annyit 
azonban, életkorára vonatkozólag, következtethetünk, hogy már ekkor 
felnőtt ember volt. Hol és mikor született ? ez iránt adatok nem állanak 
rendelkezésünkre. Neve után Ítélve, erdélyi származásúnak vélhetjük,8 

1 Lásd Szabó K. Régi Magyar könyvtár II. 354., 382., 444. számokat. 
a Ezt a munkáját már Pray is említi a budai kir. egyetemi könyvtárban 

levő ritka könyvekről 1781-ben kibocsátott jegyzékében. 
s Nevét talán a mai kiejtés szerint Marossinak lehetne irni, de én meg

tartottam az eredeti alakot, részint mert maga is következetesen úgy irja magát, 
részint, mert ilyen nevű családdal még a múlt században is találkozunk. Jelesül 
Veszprémi említ egy Marussi Andrást, mint utrechti ref. theologust 1744-ben. 
(Lásd : Succinta medicorum Hungariac et Transilvaniae biographia. Viennae, 
1787. Cent. III. Dec. I. et II. Tom. IV. pag. 141.) 
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noha családjának, legalább is szüleinek korábban kellett Magyarországra 
származniuk, különben nem leinők nyitját annak, miért viseltetik már 
fiatalon a magyar király és tanácsosai iránt oly nagy tisztelettel. 

Ha nem végzett is magasabb iskolákat, tanultsága mindenesetre 
volt annyi, hogy a kamarai hivatalnokok sorában — kik közt tisztséget 
vállalt — helyét bátran megállhatta. E hivatalok inkább gyakorlati 
embert igényeltek ugyan, de hogy Marussiban ez sem hiányzott, bizonyítja 
az, hogy a szőlősi harminczadosból 1623 táján Abauj megye adószedője 
lett s mint ilyen nejével, Bedé Katalinnal Kassán lakott. Ez állásba való
színűleg Bethlen Gábor fejedelem juttatta, kinek hatalma alatt állott 
különben is az ország északkeleti része. Ha egy adatra építhetünk, úgy 
Marussi emelkedett is ez állásában, midőn a fejedelem felsőmagyarországi 
birtokainak administratorává lett.1 

Mind az administratorsag, mind az adószedőség elég alkalmas hiva
talok voltak arra nézve, hogy viselŐjöknek tisztességes anyagi hasznot 
hajtsanak. S valóban Marussi fel is használta az alkalmat. Már 1623-ban 
annyi pénzt takarított meg magának, hogy gersei Pethő Ferencz nagy
préposttól a jászói prépostságnak Abauj vármegyében fekvő Debrőd nevű 
faluját s birtokát 3400 frton zálogba vette, a melyhez még a megszorult 
fejedelemnek 330 írt kölcsönösszeget adván, ettől a nevezett falunak 
békés birtoklása végett az itt következő engedélyokmányokat nyerte : 

a) 
Nos Gabriel etc. Memóriáé etc. Ouod pro parte et in persona 

egregii Andreáé Marussi concivis Hberae regiaeque civitatis Cassoviensis 
exhibitae nobis sunt et praesentatae literae quaedam fassionales reverendi 
Francisci Petheő de Gerse etc. simplici papyro patenter inscriptae sigil-
loque conventus sancti Joannis Baptistáé de Jazo in- cera flava expressive 
munitae, quibus mediantibus totalem et integram possessionem Debréd in 
comitatu Abaujvariensi existentem ac ab antiquo ad conventum Sancti 
Joannis Baptistáé pertinentem nunc autem simul cum omnibus suis utili-
tatibus praefato Andreáé Marussi pariter et consorti suae Catharinac 
Bedé pro florenis termille quadringentis jure redemptibili ac causis, rationi-
bus et conditionibus in praefatis literis fassionalibus clarius expressis 
datam inscriptam et impignoratam esse constat, supplicatum est itaque 
nobis nomine et in persona memorati Andreáé Marussy, ut easdem literas 
fassionales ac omnia et singula in eisdem contenta ratas, gratas et accepta 
habentes benignum eisdem consensum pariter et assensum nostrum prae-
bere dignaremur. Nos igitur attentis et consideratis fidelitate et fidelibus 
servitijs ejusdem, quae nobis pro temporis varietate exhibuit et impendit, 
ac in futurum quoque exhibiturus et impensurus est, supplicationeque 
ejusdem exaudita et admissa, praedictas literas fassionales novissime factas 

1 így említi őt a Heves vármegye levéltárában levő eredeti oklevél alapján 
Szederkényi Nándor : »Heves vármegye története« ez. munkájának III. köt. 
369. lapján; ugyanott azonban hibásan fordítja a perceptor szót »kamarai 
pénztáros «-ra. 
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(nempe feria secunda proxima post Testűm transfigurationis Domini Anno 
1623) non abrasas, non caneellatas ncc in aliqua parte suspectas, sed 
omni vitio et suspitione carentes in omnibus punctis, clausulis, et condi-
tionibus suis eatenus, quatenus eaedem rite et legitime existunt emanatae 
ratas, gratas et accepta habentes praemissae fassioni et inscriptioni omnibus-
que et singulis in tenoré earum clarius denotatis et expressis nostrum 
pracbuimus consensum, imo praebimus pariter et benignum assensum salvo 
jure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. 
Datum Tassoviae die 2 Marty- Anno Domini 1624.1 

b) 

Nos Gabriel etc. Memoriac etc. Ouod cum populi Romani exter-
norumque orbis Principum facta simul ac dicta memoratu digna accuratius 
contemplamur, miramur, gloriosa illa soli numina nulla magis in re 
desudasse, quam ut Martia ipsorum facinora et sapientiae rivulis scaturicntia 
eloquia, aut a vate ingenii florentis aut a viris eruditione clavis immorta-
litati eonsecrarentur. Licet enim haec clarissima veterum lumina sago 
togaque conspicua absolutissimis virtutibus lloruerint, eas tarnen monimentis 
literarum confirmari satagebant et idcirco liberalium artium gnaros non 
solum amplissimis prosequebantur honoribus, verum etiam fasces imperiiquc 
gubernacula eis deferebant beatam eam rempublicam asserentes, quae a 
sapientissimis administraretur. Quorum laudabile et nunquam silentio 
involvendum exemplum nos etiam secuti, cum intelligamus te Andrea 
Marussi ab ipsis puerilis aetatis tuae exordys contempti saecoli hujus 
illeccbris nomen Palladi consecrasse, castraque musarum ingressus tanto 
literarum ardore ac industria Pegaseos fontes epotasse ut a divo felicis-
simae quondam recordationis imperatore Rudolpho ob singularem et ad 
sétám posteritatem transcriptam recuperatae e faucibus Turcarum 
urbis Jauriensis äecantatam victoriam sacra musarum laurea poeta 
insignereris et ipso Castalidum fontis praeside Pegaso pro eruditionis 
tuae insigni exornareris. Ouibus animi tui dotibus et poeticáé facultatis 
eruditione id effecisti, ut non Cameram Scepusiensem adscitus laborioso 
perceptoris officio decorareris, quo in munere cum regno Hungáriáé, tum 
augustis quondam Romanorum imperatoribus et regibus Rudolpho et 
Mathiae defunctis, nee non Ferdinando Secundo ac etiam nobis toto eo 
temporis decursu, quo praelibato in officio fungebaris, quam fidelem et 
laudabilem navaveris operám, in confesso est. Ne itaque obsequiosa tua 
nobis quoque impensa servitia obliterata maneat, sed, quem merentur 
fruetum reeipiant: trecentos illos et triginta florenos arduis partium harum 
necessitatibus praesidio Cassoviensi tempore pereeptoratus tui e propriis 
erogatos et juxta documenta extractuum camerariorum authentice emanata 
tibi refundendos summae totalis et integrae possessionis Döbröd in 
comitatu Abaujvariensi habitae, ac per reverendissimum et magnificum 
Franciscum Pető de Gerse, conventus ecclesiae beati Joannis Baptistáé 

1 Orsz. Lvtár. Erd. oszt. Üb. reg. Gabr. Bethlen Tom. VI. pag. 135. 
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de Jazo pracpositum, arduis et legitimis de causis certis sub conditionibus 
in originalibus clare conseriptis et expressis fassionalibus impignoratae et 
assignatae ac pacifice hactenus a te possessae virtute authoritatis nobis 
per Sacram Caesaream Majestatem Regiamque attributae, clementer super-
addendum, inscribendum et adjiciendum duximus, ea conditione adjecta, 
quod si aliqui, quorum interest, seu intererit antelatam possessionem 
Döbröd successu temporis juxta ditiones memoratarum fassionalium rcdimcre 
et rehabere veüent, extunc iidem non nisi persolutis prius et depositis 
tarn integra in praetactis fassionalibus expressa summa, quam praescriptis 
trecentis et triginta fiorenis redimere et rehabere possint et valeant, prout 
addimus inscribimus et adjicimus harum nostrarum rigore et testimonio 
literarum mediante. Datum in libera civitate nostra Cassoviensi die 12-ma 
January Anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo septimo.1 

Dr. Illéssy János. 

XV. 
CZEGLÉDI ISTVÁN ÉLETÉHEZ. 

Nekem jó Kegyelmes Asszonyom ! 
Kötelességem szerint akarék méltatlan levelem által Nagyságod 

méltóságos személye előtt udvarolnom, kívánván, találja Nagyságodat jó 
egészségben s örvendetes órában. Az odaki való dolgoknak hosszas 
megírásával Nagyságodat terhelni nem kívántam, tudom az mi kegyelmes 
urunknak ő nagyságának Írott alázatos levelembül kegyelmesen meg fogja 
érteni. Hogy sok gondjai között kelletik Nagyságodat búsítanom, mint 
kegyelmes asszonyomat, alázatosan követem, de Istenünk dicsőségéhez 
való Nagyságod ritka példájú buzgóságát s annak előmenetelinek nagy 
szeretednek meggondolása bátorkodtatott, hogy felőle Nagyságodnak írjak. 
Az szegény Czeglédi ur fiát, ki most az debreczeni scholában tanúi, sok 
becsületes emberek jóindulatú ifjúnak mondják s érdemesnek az promotióra. 
Isten ő felsége Nagyságodnak megjutalmaztatja s tudom az ifjú is Nagy
ságodnak s méltóságos szerelmesinek üdővel alázatos hűséggel megszol
gálja ; istenes cselekedeti pedig az következendő világ előtt örök emlé
kezetben marad, Szokott fejedelmi kegyelmessége szerint méltóztassék az 
felső országokbéli académiákban küldeni, holott az nagy Isten dicsőségérc 
tudományában nevekedhessen, mivel elégtelen magátúl reá, hogy maga 
költségivei felmehessen, ha mit Nagyságod érdemetlen törekedésemért is 
cselekedni meltoztattatik, mint kegyelmes asszonyomnak Nagyságodnak 
alázatosan megszolgálom. 

Isten Nagyságodat számos esztendőkig szerencsésen éltesse. Kűvár 
5. Novembris 1678. 

Nagyságod alázatos méltatlan szolgája Teleki Mihály mp. 
Czím : Méltóságos Erdélyi Fejedelemasszonynak ő nagyságának, nekem 

jó kegyelmes asszonyomnak alázatossan adassék. 
(Eredetije a M. Tud. Akadémia birtokában.) 

1 Orsz. Lvtár. Erd. oszt. Lib. reg. Gabr. Bethlen Tom. VI. pag. 323. 
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XVI. 

KÖLESÉRI SÁMUEL LEVELE. 

Ajánlom Nagyságodnak, mint kegyelmes Uramnak tartozó köteles
ségemet ; Isten Nagyságodat ez reánk felvirradott uj esztendőbe uj 
ajándékival ékesitse, alázatossan kívánom. 

Kegyelmes Uram, lévén egy bujdosó fiam, ifjú Köleséri Sámuel a 
belgiumi akadémiákban, Pünkösdbe lenne négy esztendeje bujdosásának; 
mostan küldött egy theologica disputátiót de sacrificiis, melyet alázatosan 
Nagyságodnak dedicált az ő ifjúi állapatjához képest szép devotióval, 
melybül im küldöttem Nagyságodnak, kérvén alázatosan, hogy e kegyel
mesen és sok országos gondjai között méltóztassék megtekingetni és a 
jóindulatot szokott kegyelmessége szer ént ilyen ifjúban kegy essen fontolni. 

írja kegyelmes uram, levelében, hogy Galliában igen nagy persequtio 
vagyon, annyira, hogy a szegény reformátusok kénszerittetnek Galliábul 
Belgiumba és Angliába bujdosni. 

Több Írásommal mostan Nagyságodat nem terhelem, hanem ajánlom 
az erős mindenható Istennek oltalmában, magamat penig és szegény 
bujdosó fiamat a Nagyságod fejedelmi grátiájába. 

Datum Debrecini die 15 Januarii anno 1683. 
Kegyelmes Uram Nagyságodnak alázatos igaz hive 

Köleséri Sámuel a debr. ccl. 1. p. 

Czím: Celsissimo principi dominó dominó Michaeli Apafi, dei gratia 
Transylvaniae principi, partium regni Hungáriáé dominó, Siculorum comiti, 
dominó meo naturaliter clementissimo. 

(Eredetije a M. Tud. Akadémia birtokában.) 

• 

XVII. 

RÁDAY PÁL FÖLJEGYZÉSE! 

J—N—J. 
Vita quid est ?- Labor est. 

Én Ráday Pál születtem e világra 1677 esztendőben Július havá
nak 2-dik napján a — jegy alatt, néhai boldog emlékezetű N. Libercsey 
Rosina kedves asszonyom anyámtól, Libercsey Mihálynak Földvári Sophia 
asszonytól származott leányától, és Ráday Gáspár atyám uramtól, Ráday 
András Madáts Sophia asszonytól való fiától, a ki kívántam életem 
emlékezetessebb dolgait jedzésben vennem e szerint: 

A tudománynak 'sengéjét vettem az lossonczi oskolában syntaxisig. 
Azontúl küldettem Rahóra amaz híres és a tanításban szerencsés 

Braxatoris nevű praeceptor keze alá, kinek halála törtínvén, csak eszten
deig maradhattam tanítása alatt. Azután annak egyik tanítványát Misso-
vics Mihályt hozatván atyám uram másokkal együtt Lossonczra, annak 
paedagogiája alatt tanultam egész a logicaig, kinek is főképpen tulajdo
níthatom a tudományban való előmenetelemet. 
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Anno 1693. küldettem Selymezre a német szónak tanulására, a 
honnan más esztendőben ugyanazon okbul általmentem KörmÖczre, tanul
ván a mellett a felsőbb scientiákat is. 

Anno 1695. kiköltem oskolábúl és mentem a törvénynek tanulá
sára nézve patvariára néhai Nagyságos Vitézlő Kajali Pál uramhoz 
n. Nógrád és Honth vármegyéknek notáriussához, holott másfél eszten
deig lakván, azután 

Anno 1698. mentem M. Gróf Ghymesi Forgács Simon úr, akkori 
kanizsai viczegeneralis udvarában, a kivel a bihácsi obsidión lévén, Boszna 
felé két campaniát végeztem. 

Anno 1699. A Fels, római császár József királyunknak lakadalmi 
solennitásán jelen voltam, strása mestere lévén egy pompás lovas magyar 
seregnek az introductiónak alkalmatosságával. 

Ugyanezen esztendőben választattam n. Nógrád vármegyében nótá
riusnak. 

Építettem 1700-ban az ludányi házat. 
Anno 1702. hala meg Asszonyom Anyám,' ki eltemettetett a mas-

kovai templomban. 
Anno 1703. Elkezdvén az országban a hadakozást M. Fejedelem 

Rákóczy Ferencz, szorultam Gács várában, holott minekutánna a benlevő 
nemesség capitulált, hogy a homagiumot le nem akartam tenni, csaknem 
életem vésze el; mindazáltal állhatatosan mindaddig differáltam, míglen 
a tokai táborra nem kelleték mennünk. 

Ezen esztendőben jedzettem el magamnak házastársul feljül emlí
tett Kajali Pál uramnak Fáy Borbála asszonytúl született leányát Clárát, 
kivel is azonnal megesküdtem. 

Anno 1704. Az említett Fejedelem Intimus secretariusságra maga 
mellé vévén írtam az manifestumot. 

Eodem küldettem követségben Lengyelországban az ott való főbb 
urakhoz és a Felséges Svéciai királyhoz, kinél Varmianak Heilsberga 
nevű városában — Apr. voltam audientián. 

Onnan Danszkára által menvén, vettem utamat Brandenburgiában, 
Berlinben az Felséges Prussiai királyhoz, kinek is követségemet propo
náltam May, a honnan visszaindulván, jelen voltam Stanislaus lengyel 
király electióján Varsaván. 

Anno 1705. 13. 14. 15. 16. Jan. tartottam lakadalmi solennitást 
feljülírt kedves jegyesemmel Gács várában. 

Anno 1706. újonnan küldettem követségben a sveciai királyhoz, 
kit Lengyelországban Ravicz nevű városban tanálván — July proponál
tam követségemnek seriessit 

15 July küldötte érettem maga hintaját Stanislaus király, kinél is 
hasonlóképpen követségemet véghez vittem. 

Anno 1707. A marosvásárhelyi gyűlésen tétettem az Erdélyi 
Cancellaria Directorának, vacante Cancellariarum officio. 

Ugyanezen esztendőben küldettem követségben a Felséges Moszva 
czárhoz, kinél is Varsaván — Aug. levén audientián, a Fejedelem részé
ről szövetséget kötöttem. 
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Anno 1708. jelen voltam a trenczéni szerencsétlen harczon. 
Anno 1709. küldettem Moldván által Törökországban Benderben, 

az oda való vezérhez és az oda szorult Sveciai királyhoz, a holott, míg 
megjött a portárul a válasz, csináltam nagyobb részrűl a Lelki Hőchddfi 
nevet viselő imádságos könyvecskét. 

Anno 17 í 0. A Felséges király ereje csaknem kinyomván az 
országbul a fejedelem hadait, recipiáltam magamat Lengyelországban 
Premislye nevű városban. 

Anno 1711. kiküldettetvén Lengyelországbúi a Fejedelemtűi a 
Felséges Római Császár plenipotentiariussihoz, projectáltam a Békességnek 
punctumit Debreczenben, kiktül jó resolutiókat vettem éppen azon nap, 
a melyen a Felséges József császár meghalt. 

Eodem anno die — Juny múlt ki e világbul Premislyén atyám 
uram, kinek testét vallásomon való templomban Duklya mellett tétettem le. 

Eodem 12. July áldotta meg az n. Isten az édes feleségemet egy 
leány magzattal, kit az,on templomban Clárának kereszteltettem. 

Azomban látván, hogy a Fejedelem nem akarja acceptálni a Békes
ség punctumit, a bujdosásnak pedig semmi jó végét nem remélhetvén; 
elleniben a Felséges Regens Eleonóra császárné maga kegyelmes amnysti-
alissát kezemhez küldvén, visszajöttem Hazámban és a felséges udvar 
parancsolatjára Bécsben felmenvén, a homagiumot Bellicus Praeses G. 
Herberstein úr előtt letettem. 

Die — 8-bris temettem el atyám uram testét (kihozván magam
mal Lengyelországbul) a lossonczi templomban. 

Die — Decembris. A mindenható' Úr Isten nagy keserűségünkre 
kiszólította egyetlenegy leánykánkat, kit a lossonczi temetőkertben temet
tettem el. 

Anno 1712. N. Nógrád vármegyéiül választatván követűi a Pozsony
ban celebrált Magyarország gyűlésére, múlattam oda fel egész esztendeig. 

A Fels. Coronázott Károly császár és kegyelmes király urunk előtt 
egyszer Pozsonyban, másszor Bécsben peroráltam a vallás dolgában. 

Item harmadszor magam mellett, istentelenül bevádolván Korponai 
Jánosné, mintha a Fejedelemmel Lengyelországba correspondeáltam volna: 
de .a ki vermet ásott más ártatlan böcsületes embereknek, maga esett 
belé. Legyen Istennek dicsősség! 

1713. 1-a 8-bris örvendeztetett meg a Felséges Úr Isten bennün
ket egy fiú magzattal, születtetvén 8 óra tájban este a hall jegy alatt, 
kit (mivel feltettük magunkban, hogy semmi válogatott nevet nem kere
sünk néki, hanem a mely a születés napjaihoz közelebb lévén, alkalma-
tossabb lészen) kereszteltettük Gedeonnak. Engedje az én Istenem, légyen 
velem elmúló famíliám nevének ő benne és általa való kiterjedése, maga 
szent nevének dicsősségére, nekünk szüleinek (míg élünk) örvendezésünkre 
és az atyafiságnak s Magyar Hazánknak hasznára Amen. 

1714. Újonnan a M. ország gyűlésére Pozsonyban felmenvén, usque 
ad 15-ta apr. 1715. jelen voltam. Ezen idő alatt circiter 26 n. várme
gyéktűi udvarhoz küldettem Bécsben, azon n. vármegyéknek a porták 
conseriptiója iránt való projectumok ellen, a holott két marhán szánthat-
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nak, igyekezvén három kétökrű ekét a mi földünkön levő hatökrű egy 
ekéhez hasonlítani, de követségemmel oly expediens találtatott, hogy a 
conscriptióbúl mindkét részrűl kimaradt a marha. 

Ugyanakkor reám bizattatott a n. országtúl, hogy a dézsmák álla-
potjában a t. Clerus ellen írás munkát tegyek, kit véghez vittem a sze
rint, a mint exstálnak az acták között. 

1715-ben építettem a ludányi háznak felső palotáját. 
1716. Áldotta meg Isten inde 24 et 25 apr. étszaka feleségemet 

leány-magzattal, kit kereszteltettünk Eszternek, Doctor Moller úr felesé
gestűi lévén keresztapja s anyja. Nevelje Isten az maga igaz tiszta tisz
teletire s nékünk örömünkre. 

1718-ban 14. Juny született Christina leánykánk, kit neveljen 
Isten maga igaz szeretetiben, famíliánknak örömére. 

1720. 7. Febr. az vízöntő jegy alatt áldotta meg Isten felesége
met fiú-magzattal, kit Pálnak kereszteltettünk. Engedje ő felsége, hogy 
annak tudományában legyen állhatatos örvendeztető felnevelkedéssel. 

Az eredeti található a Ráday-könyvtárban, Nóvum Testamentum Dom. 
Nostri Jesu Christi, interpr. Th. Beza. Amsterdam. 1639. (16°) czimű könyvhöz 
kötött lapokra írva. 

XVIII. 

MAGYAR VONATKOZÁSÚ KÉZIRATOK A POSENI KIRÁLYI 
LEVÉLTÁRBAN. 

A poseni kir. levéltár gazdag gyűjteményei közé magyar vonat
kozású kéziratok és régi nyomtatványok a lengyelhoni protestánsok köz
vetítésével kerültek, kiknek másfélszázadon keresztül egyik legjelentékenyebb 
pontja Lissa volt. E város református egyházközsége az említett levéltárnak 
adta át őrizés végett 13 osztályba tagolt »Archívum Unitatis«-át, melyből 
ezúttal a bennünket érdeklő művek czímeinek közlésére szorítkozom. 

Classis I. A. 1. Samuelis Kapossii Introductio theologico-historica, 
ex autographo deseripta per Andreám Huszti a. 1731. 

Classis VI. D. 
1. Dissertatio historico-theologica enarrans: Ortum, progressum et 

inercmentum religionis Christianae purioris in Hungária et Transylvania. — 
A kézirat 1703. évről van keltezve, szerzője Paul Ember Eccl. Zathm. Pastor. 

2. Veritas et innocentia nuda et conspicua, sive vera et clara 
deduetio, qua 

primo demonstratur dominorum ordinum foederali Belgii amicam 
intercessionem pro innocentibus in Hungária praedicantibus, 

secundo persecutionem religionis omnem praecipue in Hungária etc. 
tertio Posoniensis judicii processum non rebellionis sed religionis 

evang. etc. 
quarto non convictos verum innocentes esse praedicantes evangelicos 

in Hungária quotquot anno 1674 ad purgandam mnocentiam citationi 
parendo Posoniensi comparuere Judicium etc. demonstratum Viennae 
1675. — É mű G. Harzel Bruyning irata a császárhoz. 
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3. Rudus redivivum seu breves rerum ecclesiasticarum Hungaricarum 
et Transylvanicarum inde a prima reformatione commentarii consignati a 
Francisco Pariz Papai Cibinii anno 1684. 

4. Edictum comitis junioris Eördödy quod ad demonstrandum erga 
catholicam religionem suum zelum in oppido suo Zolna contra Lutheranos 
tamquam haereticos publicari curavit 1712. 

5. Libertás religionis in Hungária. 
6. Gerechtigkeit der Waffen, welche jüngst die Hungern vor ihr 

Vaterland ergriffen haben. — Nyomtatvány. 
Ez osztály 7—11. sz. a. mindennemű kérvényeket és leveleket tartal

maz, melyeket magyar ev. exulánsok a német és angol uralkodókhoz intéztek. 
Megemlítjük végűi a VIII. E. 12. sz. a. őrzött levelet, melyben 

Isaac Basire a lissai pappal Hartmannal II. Rákóczy György halálát 
tudatja, s két elég terjedelmes epitaphiumot közöl ennek halálára. 

Dr. Kvacsala János. 

XIX. 
KAZINCZYNAK ISMERETLEN LEVELE RUMIHOZ. 

Széphalom d. 4. Sept. 1812. 
Theuerster Freund ! 

Es freuet Sie ungemein, schreiben Sie in dem Brief, den mir die 
Post diesen Abend bringt, dass ich Assessor des Szabolcser Comitates 
geworden bin. — Ihre Freude, mein theuerster Freund erschreckt mich; 
ich besorge, dass Sie dieses unter dem Artikel Beförderungen etc. in 
den Annalen anführen könnten und eile also, Sie sehr dringend zu bitten, 
dieses Vorfalles gar nicht zu erwähnen. Obergespäne erweisen solche 
Ehre jedem Fremden, der in ihren Comitaten erscheint und so ist das 
sehr wenig Ursach, zur freundschaftlichen Theilname. — Ich erwarte 
keine Ehrenbezeugungen, Beförderungen etc. etc. sollte aber je das Glück 
mit mir seinen Scherz doch treiben wollen, so bitte ich Sie, sich zu 
erinnern, dass mein Stolz darin besteht, dass ich mir aus Titulaturen gar 
nichts mache. — Nochmals bitte ich Sie, hätten Sie über mein Szabolcser 
Assessorat eine Meldung gethan, so machen Sie, dass davon nichts in 
die Annalen oder sonst wohin komme. 

Sie protestiren bey dem Schluss der Nachricht über die Rumi-s 
im Eisenburger Comitat, dass Sie mir diess nicht aus Eitelkeit mittheilen 
und ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr mich es freut, dass Sie mir 
das gesagt haben. — Liebster theuerster-Freund, der Adel, den uns die 
Armales geben, ist nicht gar sehr viel werth; aber bey Gott! in Ungarn 
ist es nicht gut ohne Edelmann zu sein, zu leben. Ich wünschte dass 
Graf Széchényi und noch ein anderer Ung. Grosser Sie bey dem Gesuch 
um die Armales bei Hofe anempfehlen wollte. Da Sie Ihre Abstammung 
aus dem Eisenburger Comitat wo die Rumis Edelleute waren und sind, 
beweisen können; so könnten Sie mit Wahrscheinlichkeit vorgeben, Ihre 
Voreltern seyen Edelleute gewesen und Sie bäten also, dass die kön. 
Gnade Ihnen den Mangel der Geneal. Proben ersetzen, Sie nobilitiren 

! • • & • '-. .MJ-^ 
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wolle. Verschertzen Sie dieses ja nicht; es kann ihren Kindern nützen. 
Der Kanzler Teleki würde sich gewiss freuen, Ihnen behülflich dabei zu 
sein; unterdessen wünsche ich, dass dieses Ihnen lieber ein kathol. 
Bischof als der protestantische Teleki gewähre; denn wenn Teleki bei 
Hof auch seinen ganzen Credit hat, so ist es doch besser, wenn ein 
protestantischer Gelehrter nicht durch einen Protestanten empfohlen wird.1 

H. v. Bayzáth, der unsern Obergespan hieher begleitet hatte, 
erzählte von Engel, was ihnen über seine Gesundheit der Széchenyische 
Leibarzt Kis József gesagt hatte; Engel soll sogar stinken, so, dass 
derjenige; der mit ihm spricht, oft noch Tabak geniesen muss. — Schade 
um Engel. Er war werth lange, sehr lange zu leben. Menschlichkeiten 
vergebe ich ihm zwar; er hat für diese hinlänglich gebüsst. Wenn man 
ihn doch bewegen könnte,, die ersten Zeilen, die in seiner Geschichte 
von Ungarn Stefin, und wo er von seiner Trinität ohne alle Noth 
spricht, auszustreichen. Ein Schriftsteller von Werth ist auch ohne Hof-
coneipist u. Secretär und Consistorialrath u. Censor zu sein, gross genug. — 
Hajnóczy lachte süss als er mir erzählte (u. er that diess zwei ver
schiedene Mahle), dass der Historiograph Palma selbst in freundschaft
lichen Correspondenzen an seinen Zögling Széchényi sich stets unterschrieb : 
Fr. Car. Palma, Episc. Colophoniensis. — (Als Kaiser Joseph 1770 in 
May nach Ujhely u. Patak kam, erwartete ihn die Deputation des 
Zempl. Comitats, ich glaube in Köröm, u. da sie geglaubt haben, der 
Kaiser werde gewiss nicht so bald erscheinen, so thaten sie sich herzlich 
gut, so wie man diess 1770 von Zemplinern sich vorstellen kann, bei 
denen der gute Wein wächst. Sie waren ziemlich benebelt, als man 
ihnen ansagte, dass der Kaiser anfahre. Die nüchternen gingen ihm 
entgegen, die benebelten hielten sich weislich entfernt. General Lacy 
bemerkte sie und sprach den einen an. Er hatte ihn um seinen Namen 
befragt. Die Antwort war: »Ego sum . . . . y Inclyti Comitatus Zempli-
niensis Supremus Comissarius«. — Lacy erschroken über die Lange, 
bizarre Titulatur, sagte darauf: Quanta Bestia! und ging. Der Besoffene 
war nicht genug besoffen, den Stich nicht zu fühlen!) 

Was Sie mir von dem braven Juden (schreiben), der Ihnen das 
Geld lieh und die Interessen noch verbot, hat mich tief gerührt. Derjenige, 
den dieser Jud für Gott und Gottessohn gewiss nicht ansehen will, hat 
einst bei einem Vorfall, dessen ich nicht mehr erinnere, gesagt: Ilyen 
hitet nem találtam Izraelben; jetzt können Sie mein theuer Freund 
sagen: a keresztények között. Ich wünschte, dass Sie Gelegenheit hätten 
Ihre Achtung gegen diesen edelmüthigen Ungetauften, Beschnittenen, 
öffentlich zu bezeigen. Wir sollten uns angelegen sein lassen, Gefühle 
des Schönen durch jeden Weg zuverbreiten und Corporationen, die 
gedrückt sind, so viel an uns liegt, heben. Ich bin ein grosser Freund 
von Juden und das ohne Nebenabsichten. Die armen Teufel sind so 
sehr erniedrigt und wir demüthigen sie noch mehr. Die Regierung trägt 
die Schuld, dass sie nicht sind, wie wir. 

1 Rumi csak 1828. lőn katholikussá. R. 
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Ein runder, wallender Bart ziert ein volles, manchsmahl auch ein 
knochichtes Gesicht gewiss sehr. Aber eine bárba carens pilis, est omni 
tempore vilis. Ich würde einen Spitzbart haben, wenn ich mich nicht 
rasirte; denn ich bin fast ohne Backenhaaren. Was einer Bart zu tragen 
koste, wTeiss ich aus Erfahrung; seit December 1794 trug ich ihn bis 
Juni 1795 und dass ich ihn tragen musste, gehörte unter die empfind
lichere körperliche Qualen meiner Wange; dem da meine Barthaare sehr 
hart sind, stachen mich die kürzeren in den Hals und einige gingen in 
die Fäden meines Kissens und ich erwachte oft darüber, dass dadurch 
das Barthaar mit der Wurzel ausgedreht war. Wenn mich ein Bart auch 
schön machen könnte, ich trüge keinen. Wie unleidlich grau würden 
manche . . . . durch den Bart, wenn dieser Mode würde, da sie dieses 
auch ohne Bart so sehr sind! — (Wissen Sie woher ich den monachalen 
Vers oben, Zeile 2 herhabe ? Aus der Lehre, ob es 2 oder 7 Sacramente 
gebe: Ä-arba zeigt Ä-aptismus an, t-arens die confirmatio jp-ilis weiss 
ich nicht mehr; und ich möchte auch dieses vergessen, venn das Ver
gessen von mir abhinge.) 

Meine Freunde Szemére und Helmeczi in Pesth schreiben mir noch 
immer von Horvdttis Beförderung zur Bibliothekarstelle und es lässt 
sich also daran schwerlich zweifeln. Unterdessen kann H. den verbündeten 
Urményi nicht gleich verlassen, bis er nemlich sein Archiv nich ordnet 
und die restantes materias nicht endigt. — Gerne glaube ich's, dass 
Müller den Horvát zu dieser Stelle nicht wünscht; er furcht, dass dieser 
ihn bald gänzlich verdunkeln würde. Unterdessen sind sie sich doch gut 
zugethan, wiewohl sie sich sehr gut kennen. — Miller wird froh sein, 
ein unthätiges Leben führen zu können, um welches ihm ja sehr zu 
thun war. — Ich kenne den unnützen Menschen noch von Grosswardein. 

Itt megszakad a négy 4-rét oldalra terjedő, durva zöldes papírra 
Írott levél. 

Személyi vonatkozásainál fogva, de Kazinczy véleményezései miatt — 
is sok tekintetben igen érdekes. Az üres czímzések, nemesség hajhászat, 
sémita-kérdésekre vonatkozólag mily liberális felfogást tanúsít; ma bizonyára 
a receptió lelkes hívére akadna benne. 

Engel, Palma, Horvát és Miller — Íróinkat jellemző megjegyzései 
is tanulságosak. 

Rumi nemességét illetőleg Nagy Iván következőleg nyilatkozik: 
»Megjegyzendő, hogy Bumy György Károly, e század első felében hazánk 
egyik érdemes tudósa, szintén e családból igényli származását; mit azonban 
valamint állítani, úgy tagadni is, adatok hiányában, körömön kivűl fekszik«. 

Kazinczy ezen levelét Stojanovits régiséggyűjtő szerezte meg Eszter
gomban, hol Rumi Rudnay primás meghívására segéd-könyvtárnok volt 
és ugyanott 1847. évi április 9-én meghalt. A kéziratot most a főgymn. 
régiségtárban őrzi és ezennel közli 

Récsey Viktor. 
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XX. 
v EREDETI DRÁMÁK SZÍNLAPJAI A MÚLT SZÁZADBÓL.*) 

• •.-•,•• - - V • a) . . ' . . .., . . .„„ 
DEBRETZEN Nro. 4G. 

A' Felsőbbek' Engedelmével 
Kedden u : m :• Julius 9-dik Napján 1799 Észt . 

A N E M Z E T I J Á T S Z Ó T Á R S A S Á G 
fog előadni 

Egy Nemzeti Drámát 5 Felvonásban. 
Ezen nevezet alatt: 

MATSKÄSI JULIÁNNÁ. 

Avagy az 

Irta Endrődi János. 
A JATSZO SZEMÉLYEK, 

Bartsai János Erdélyi feje
delem — — — Kotsi. 

Gyárfás, a' Fejedelem' báttya Kontz. 
Vernika, Ákos húga — Ernyiné, 
Lonyai Apalin Vernikának 

jó barátja — — Sáskáné. 
Kálmán,Szerémi ifjú Hertzeg Ernyi. 
Julianna, Julius név alatt 

Matskásinak vélt leánya Kotsiné. 
Bálint, Matskásinak fija — Sáska. 

Vida, Udvari Fő-Bíró '— Medve. 
Sára, Matskásinak hitesse 

és Bálintnak Annya — Kontzné. 
Schelmajer, Ákos titkossá >— Láng. 
Tserei, író-Deák — —? Saági. 
Dongó l m r a S 7 t o k — * * * 

•Kóka ) P a r a s z t o k _ , Molnár. 
Jenő, Fejedelem szolgája — * * * 
Rimái, egy öreg Katona — Matoltsi. 
Náthán, egy 'Sidó — — Jantsó. 

T U D Ó S Í T Á S . 
Ezen Nemzeti Drámát, melly egy Hazánk Leányának az ő Szülei

hez való nagy szeretetet adja-elő, annyival kedvesebb előttünk mivel 
azonkívül hogy élő bizonysága annak hogy a' mi Eleink között (midőn 
még idegen szokásokkal és erköltsökkel az övék meg nem kortsosodott) 
nem vala nehéz sok jó erköltsű Magyar Fejér személyt, és Férjfiakat 
találni, egyszersmind élőnkbe tűnteti azon tiszteletre méltó Eleinket az 
akkori öltözetben. 

A' Dolog valósággal történt Kolos várait Erdélyben, a' Bartsai 
Ákos Fejedelemsége alatt. 

A BEMENETEL ÁRA 
Az Első Hely ... 20 kr. 
A második ... ..... 10 kr. 
A harmadik 7 kr. 

A Játék szín vagyon a' Fejérió Vendégfogadó Udvarán. 

Kezdődni fog a' Játék Hét órakor, vége lészen kilentzkor.' 

*) Mind a három színlapot az eredeti helyesírás szerint közöljük. Az a) 
sz. a. darabra az a megjegyzésünk, hogy az nem más mint Dugonics András 
ismert regényének színpadra alkalmazása. A b) sz. alattira, hogy azt 1799 oct. 6-án 

Irodalomtörténeti Közlemények. 8 

. A R A N Y - P E R E T Z E K . 
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DEBRETZEN Nro. 73. 
A' Felsőbbek' Engedelmével 

Szombaton u : m: Augustusnak 31-dik Napján, 1799-dik Eszt. 
A N E M Z E T I J Á T S Z Ó T Á R S A S Á G 

fog elő-adni 
Egy Nemzeti Érzékeny Játékot 5 Felvonásban 

Ezen nevezet alatt: 
M Á T Y Á S K I R Á L Y 

vagy 
A' NÉP SZERETETE JÁMBOR FEJEDELMEK' JUTALMA. 

Szerzetté a' História szerint Szent-Jóbi Szabó László. 
A' JÁTSZÓ SZEMÉLYEK: 

Pogyebrád, Tseh Király — — — — — Sáska. 
Katalin, a' Leánya — — — — — Lángné. 
Tseh Ország Kantzellariusa — . — — — — * 
Geréb Er'sebet, Hunyadi János Gubernátor' Özvegye — — Kotsinc. 
Szilágyi Mihály, Báttya Machoviai Bán — — — Kotsi. 
Mátyás Er'sebet' fia 1 D , ,, . , . 
Madrótzi Pál | P r a S a b a n foslyok 

• — — I Ernyi. 
Saági. 

Gasa Nádor Ispánv — — • : — — — Láng. 
Újlaki V — — — — Molnár. 
Lindvai !• — ~ — — — — * * * 
Rozgonyi 1 — - — — — — — Matóltsi. 
Vitéz Nagyváradi Püspök — — — — — Kontz. 
Lengyel Király' Követje — — — — — Medve. 
Tseh Országi Fő Nemesek — — — • — - * * 
A 7 Magyarok' Kísérői, Fegyveresek, és Polgárok — — . * * * 

A' Játékszín mutatja elsőben a' Rákos mezejét azon sátorral 
egygyütt, a' mellyben az Ország gyűlése tartatott, Buda Várára való ki 
nézést, azután a' Cseh Királynak tronussat, és elő adódik a' Játékban 
Magyarok követsége a' Cseh Királyhoz, melly Játéknak méltóságához 
meg-kivántató minden Dekoratziokat, és köntösöket a' Társaság ki-pótolni 
igyekezvén a' Játék is a' maga nemében egy lévén a leg-szebbek közzül 
reményijük, hogy érdemes Nézőinknek kedveket vele meg-érdemeljük. 

-

A BEMENETEL Á R A : 
Az első Hely 20 kr. 
A' második 10 kr. 
A' harmadik 7 kr. 

A* Játék szín vagyon a' Fejérió Vendégfogadó Udvarán. 

Kezdődni fog a' Játék Hét órakor, vége leszen kilentzkor. 

megismételték Debreczenben. A c) sz. alattira pedig, hogy az nem más mint 
Werthes Kelemen pesti egyetemi tanárnak, eredetileg németül írt, de magyarul is 
ily czímen megjelent munkája: Zrínyi Miklós avagy Sziget Várának Veszedelme, 
egy Históriai Szomorú Játék Három fel-vonásokban. Mellyet Német Nyelven ki 
botsátott Werthes Kelemen. A Királyi Magyar Universitásban a jó-izlés Törvé
nyének Professora. Magyarra pedig fordított. Gy. (örgyfalvi) Cs. (épány) /. (stván) 
Komáromban. Weber S. P. betűivel 1790 8-r. 104 1. — Mind a három színlap 
érdekesen jellemzi színészetünk naiv gyermekkorát. B. J. 
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C) 
DEBRETZEN Nro. 99. 

A' Felsőbbek' Engedelmével 
Szeredán u : m: november 6-dik Napján 1799 Észt. 

A NEMZETI JÁTSZÓ TÁRSASÁG 
fog elő-adni 

Egy nagy Nemzeti Drámát 3 Felvonásban. 
Ezen nevezet alatt 

Z R Í N Y I M I K L Ó S 
Avagy 

S Z I G E T V Á R Á N A K V E S Z E D E L M E . 

A1 JÁTSZÓ SZEMÉLYEK 
Gróf Zrínyi Szigetvárának Kapitánnyá — — — Kotsi. 
Frangepán Katalin, ennek Felesége — — — — Kontzné. 
György ezeknek idősebb fiak Kapitány — — Ernyi. 
Rafael, Zriyinek kis fia — — — — * * * 
Horváth Kristóf, egy 0 Szigeti Polgár — — Kontz. 
Szetsödi Máté Vajda — — — — — Jantsó. 
Mária, annak Felesége — — — — — Lángné. 
Benedek, ezeknek kis gyermekeik — — — * * 
Alapi Gáspár 1 — — — — Molnár. 
Csáki György > K it'nvok ~ 
Radovan Adorján \ — — 

— — Láng. 
— Farkas. 

Dandó Ferentz ' — — — — Saági. 
Majláth 'Sofia — — — — — — Ernyiné. 
Katonák, Polgárok, Törökök és Aszszonyok — — * * * 

A' Játék Szín mutatja Sziget Várának belső részét azután a' Kő
falt Városokkal és, egy Puskaporos Toronnyal egygyütt. Mivel pedig 
ezen Játék egyazon remekek közzűl való, mellyel érdemes Nézőinknek 
Anya nyelvünkön kedveskedhetünk, és egy olly történet, mely élő bizony
sága a' Magyar megrettenthetetlen bátorságnak Hazához és Királyhoz 
való Hűségnek. Előre bátorkodunk magunkat ketsegtetni azzal hogy 
számos Nézőink, minekutánna ezen ritka történetnek Nézői lesznek, meg
elégedéssel fogják Játék Színünket el-hagyni. 

A' BEMENETEL' ÁRA 
Az Első Hely 20 kr. 
A' második 10 kr. 
A' harmadik 7 kr. 

A' Játék Szín vagyon a' Fejérió Vendégfogadó Udvarán. 

Kezdődni fog a' Játék Hat órakor, vége lészen kilentzed-félkor. 

Közli: Bayer József. 

8* 




