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TIZENHETEDIK SZÁZADBELI PASQUILLUSOK. 
Kassa városa lakosságát a tizenhetedik század első felében a val

lás kérdésé tartotta forrongásban. 
A hivatalos Kassa, tehát a város tanácsa és közgyűlése, mióta a 

városban a reformáczió gyökeret vert, Luther tanításához ragaszkodott 
s a vittenbergai akadémia theologusainak hitmagyarázatát fogadta el 
zsinórmértékül. Ha ebben a hitbeli meggyőződésnek főrésze volt is, a 
politikus városi tanács azért is ragaszkodott az 1549-ik évben I. Ferdi
nánd király elé terjesztett s általa approbált hitvalláshoz, az u. n. 
confessió pentapolitánához, mert erre az alapra állva, diadalmasan szállt 
szembe azzal a követeléssel, hogy Kassán Luther követőin kívül más 
vallásfelekezet tagjai is állíthassanak templomokat és iskolákat. 

Ez a követelés pedig a tizenhetedik század derekán mind türel
metlenebbül kopogtatott a lutheránus orthodoxia makacsul elzárt ajtaján. 

A (római katholikus) klérus mindig résen állt, hogy a városban 
régi helyét elfoglalhassa. Eger eleste után az 1597-ik évi országgyűlés 
Kassára helyezte az egri káptalan székhelyét. A város lakossága kezdet
től fogva ellenséges indulattal viseltetett a pápista papok iránt s az 
1600-ik évben megakadályozta a káptalant, hogy a szokásos úrnapi 
körmenetet a város utczáin megtartsa.1 

Az 1603-ik évben a tanács a sz. Mihály kápolnát hajlandó már 
részükre átengedni,2 de Rudolf kormánya a sz. Erzsébet templomon kívül 
a parochia s az összes egyházi vagyon visszaadását követelte. 

A katholikus egyház az 1604-ik év január hó 6-án a fegyver
hatalmával hódította vissza régi örökét s ugyanez év januárius hó 18-án 
pedig már híre járt, hogy a nagyszőllősi jezsuitákat a városban telepí
tik meg.3 Midőn Bocskay előtt a város kapui feltárultak, a katholikus 
egyház ismét elhanyatlott; de a fejedelem halálával ismét hírek szál
longtak. »Az pápista pap felől a mit ír kegyelmetek, abban semmi nin
csen, nem is volt minálunk, csak az Úristen ezután is oltalmazzon meg«, 
nyugtatja meg pozsonyi követeit az 1609-ik évben a városi tanács.4 

Az 1613-ik évi országgyűlésen követelte a klérus, hogy a római katho-
likusoknak a vallás szabad gyakorlata Kassán is megengedtessék, azt 

1 Kassa város levéltára. 4849. sz. a. 
a U. o. 5056. sz. a. 
8 U. o. 5099/27. sz. a. 
4 U. o. 5323/13. sz. a. 
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hozván fel okul, hogy itt a másik két felekezet — az ágost. evangélikus és 
a reform, kálvinista — ezzel a joggal máris bír.1 A városnak azonban 
sikerült meggyőzni az országgyűlés tagjait arról, hogy Kassán »csak egy 
igaz biblica religio vagyon.« Sőt ezen az országgyűlésen törvényt hoztak, 
mely szerint az egri káptalan székhelyét Kassáról Jászóra áthelyezték. 

Az 1617-ik év szeptember hó 9-én kelt jegyzőkönyv szerint: 
»Istennek nagy hálákat adunk, hogy ő felsége mindez ideig, az pápista
ságnak dögleletes tudománya ellen az igaz keresztyén vallás mellett meg
tartott« ; az 1619-ik évben azonban a jezsuita-rend megfészkelte magát 
a városban. Ebben volt egyik főoka, hogy Kassa Bethlen hajdúit tárt 
karokkal fogadta. Két jezsuita, Pongracz István és Grodeczy Menyhért 
életükkel fizettek meg térítői buzgosagukért, mert a dühös hajdúság 
felkonczolta őket. 

Ekkor magában a városban a protestánsok közt felütötte fejét a 
felekezetiesség, melyet Alvinczy Péter, a bíboros Pázmán méltó ellenfele, 
bírt csupán féken tartani az 1634-ik évben bekövetkezett haláláig. 

Három évre reá már magasan lobogott a hitbeli indulat lángja s 
a városi tanács hiába igyekezett azt elfojtani. Az 1637-ik év április hó 
21 -én napján tartott tanácsülés jegyzőkönyve hű képet fest erről: 
»—- csak két vagy három ember valahol összegyűl, varga, csizmadia 
és akármi emberek is, mindjárást csak az religio dolgát forgatják, egy
mást káromolják.« Ez év május hó 14-én ismét végzést hoznak ez ügy
ben : »Az sok mód nélkül való disputatiókból minemű egyenetlenség támad 
az emberek között, majd ugyan kezünkkel tapasztaljuk. Az mint azért 
e minap az nemes község is elvégezte velünk együtt, serio parancsoljuk 
minden czéhbelieknek, hogy hitet itt senki nem igazgatván, az papokra 
hagyják, kiknek erre tiszti vagyon. Az ki azért ennekutána vagy czéh-
ben vagy czéhen kívül akárhol disputálódik, religio! igazgat s versen
gésre okot ad, toties quoties az czéhmester megtudja, öszvegyüjtse az 
czéhet, toties-quoties egy forinttal megbüntesse; ha meg nem büntetik 
az czéhmesterek, valamennyi czéhmester az czéhben leszen, megtudván 
az nemes tanács, mindenik tiz-tiz forinttal megbüntettetik. Ha penig az 
czéhmester maga okot ad az disputatióra s disputál, duplán büntetessék 
meg.« Mennyire uralkodott a lelkeken a vallás, bizonyítja, hogy Kőmives 
Jánost az 1648-ik évben azzal vádolják, hogy »Dávid Ferencz könyvei 
olvasásában inkább, hogy nem mint Calvinus Jánoséban gyakorolván 
magát sat.«2 

Azonban maga a városi tanács sem volt eléggé óvatos s a Kál
vint követő Várady Pál és Péter üldöztetéséből kerekedő vihar behatolt 
az országgyűlés termébe is s nyomot hagyott az 1647-ik évi 82-ik és 
az 1649-ik évi 95-ik törvényezikkekben. Ezekben felhatalmaztatik a 
nádor, hogy Nyereggyártó András, Kassa város bírája, Keviczky János 
és Miskolczy Gergely városi tanácsosok ellen indítsa meg a keresetet. 

' L. Révész Kálmán, Százéves küzdelem a kassai református egyház meg
alakulásáért, 1550—1560. Budapest, 1894. ez. műve 19. és következő lapjait. 

a Kassa v. It. 7691. sz. a. 
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A város ellentállása erre megtört s az 1647-ik évi 18. és 19. 
t.-cz. s az 1649-ik évi 12. t.-cz. rendelkezéseit, hogy a római katholiku-
sok s a reformátusok templomai és iskolái részére helyeket jelöljön ki, — 
végrehajtotta. Pálffy Pál nádor az 1650-ik évben személyesen járt ez 
ügyben Kassán s februárius hó 21-én a három, kereset alá vont tanács
belit feloldotta.1 

E harczokban írói fegyverekkel is küzdöttek egymás ellen az 
indulatos felek s darabos pasquilusokkal vérezték egymást kölcsönösen, 
első sorban a két protestáns felekezet tagjai. Kitűnik ez abból a tanú
kihallgatásból, melyet III. Ferdinánd király rendeletére az egri káptalan 
kiküldöttei 1649-ik év márczius hó 17-én eszközöltek, hogy a városban 
a református nemesség és lutheránus polgárság közt való villongás okait 
kiderítsék.2 

A kérdő pontok közül bennünket a hetedik érdekel közelebbről, 
a melyre a tanúk által adott válaszokból a városban terjesztett pasquilu
sok okáról, sejthető tartamiáról szerezhetünk tudomást. 

A kérdés ez: »Septimo, hogy semmi újságos dolgot nem cselek
szik a város az nemességgel, hanem csak az, mivel eleitől fogva tartoz-
tanak. És nemdenem inkábbaz itt benn lakó nemességtől szenved-é az 
város sok injuriákat, holmi hamis hír költésekkel, pasquillus csinálással 
és minden garázda keresésekkel, főképpen Szemere PáL és Regéczkei 
Halaváts András, halottak temetésében, deákok, mendicások cántálásá-
ban, egyébaránt is belső seditiókat indítván az város népe közt ?« 

Az első tanú »egregius dominus Thomas Mathóczy« ezeket vallja 
feleletül »Ad septimum: Nem tud semmi egyebet mondani, hanem tudja 
azt, hogy igen regnált itt benn a városban az elmúlt esztendőben a 
nagy harag, irigység, átkozódás, mind egy fél között s mind más között, 
rágalmazván egymást in communi, de afféle bizonyos személyekről, a kik
től valami proczedált volna, nem tud semmit. Tudja azt, hogy voltak 
pasquilusok mindkél részről, de azok honnét indítattak s ki csinálta 
avagy csináltatta őket, abban nem tud semmit.« 

A második tanú, Szinyey István: »Az pasquilusok dolgát hal
lotta, de ki csinálta avagy csináltatta, arról nem tud semmit; hal
lotta azt, hogy igen darabos Írások voltak.« 

A többi tanú e durva Írások felől nem tud, közöljük azonban 
az ötödik és kilenczedik tanú e pontra vonatkozó vallomását, mert a 
versengés okára vet világosságot. Az egyik, Szentkirályi Márton: »Tudja 
azt, hogy Regéczkey halottakat temetett amellett, hogy deákok is, a 
calvinista religión valók, cántáltak, hasonlóképpen a mendicások is, de 
más olyan állapotról semmit sem tud. A másik, Kékedy alias Nagy 

1 Kassa v. lt. 7797. sz. a. 
8 Kassa v. lt. 7756. sz. a. — Jegyzet. Az 1637-ik évi szeptember hó 

2-án kelt jegyzőkönyv is megőrizte bizonyos rút versek emlékét. >Cortelius az 
mostani újonnan jött doktort im minemű rút versekkel diffamálta, kegyelmetek 
megértheti, az melyet nyavalyás keservesen szenved és hogy mi elszenvedjük, 
nem illik ; kegyelmetek erről is deliberáljon. Deliberatum : kövesse meg, menjen 
házához; többször effélét ne próbáljon, et sic in homagio convinctus est etiam.« 
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Márton: »Abban nem tud semmit, hogy valami újítást hozott volna a 
nemes város a nemes emberek közzé; tudja, hogy elég villongás volt 
az elmúlt esztendőkben az két religión valók között, úgymint az augus-
tana és helvetica confessión valók közt.« 

A huszonkettedik tanú, Wass János »a pasquilus dolgát jól tudja, 
de ki csinálta, abban semmit sem tud.« 

E pasquiüusokból egy töredék ismeretes. eddigelé, melyet Keviczky 
ellen költöttek az 1649-ik évi országgyűlésen való szereplése alkalmá
ból.1 Keviczkyrol tudjuk, hogy erős lutheránus érzelmű ember volt. Az 
1636-ik év szeptember hó 25-ike óta Kassa város polgára, fizetvén e 
jogért tíz tallért; a városi tanácsnak tagja lett, majd több ízben a város 
országgyűlési követe és főbírája is. Meghalt 1654-ben »októbernek 6-dik 
napján reggeli 9 és 10 óra között.«2 Emlékére neje, Madarász Erzsébet 
pénzt veretett; sírköve a kassai sz. Erzsébet templomból a kassai 
Múzeumba került.3 

Kassán most már a jezsuiták is megvethették a lábukat, a miben 
a király és Wesselényi Ferencz voltak leghőbb támogatóik. 

Házuk már 1639-ben volt itt, mert ez évben Hölgy nevű szerze
testársuk »a kassai residentia superiora« ; 4 iskolát is állítottak fel; 
midőn ugyanis Kassa az 1644-ik évben I. Rákóczy György előtt meg
hódolt, egy »jámbor ifjút«, a ki »az elmúlt háború (1644) előtt 
oskolamesterséget viselvén s kántorságot is az catholicusok kápolnájában 
az páterek között«, a város börtönre vetett.5 Ugyanakkor Kékedy Balázs 
ingóságait is lefoglalták »holmi oltári eszközt és egy antipendiummal 
együtt, melyek az itt való kápolnához valók voltának« s ezekkel 
együtt »az itt való jezsuita páternek ládáját.« 6 

Az idők teljessége bekövetkezvén, Wesselényi nagy körültekintés
sel fogott czélja kiviteléhez. 

Az 1652-ik évben Bornemissza János, felsőmagyarországi alkapi-
tány végrendeletében kassai házát, mely »vagyon az derék utczában, 
rajta való épületivel és minden pertinentiáival együtt« Wesselényire, a 
felsőmagyarországi főkapitányra hagyta.7 Ezt a házat a generális 
királyi házul (domus regia) ajánlotta fel s ő felsége czímerét is reáfes
tette; ez is lett a felsőmagyarországi kapitányok székháza. 

Wesselényinek a király tudtával az volt a titkos czélzata, hogy 
a régi királyi házba, a mely tehát nem tartozott a város hatósága alá, 
a jezsuita atyákat ültesse be. De még mielőtt szándékait kinyilvánította 
volna, a régi királyi ház megbővítésére a szomszédságában levő háza
kat a király nevében megszerezte. Kitűnik ez Szentkirályi Sebestyénnek, 

1 L. Dékáni Kálmán, Az 1649. évi országgyűlésen Keviczky János ellen 
írt gúnyvers. Irodalomtört. Közlemények. XIII. évf., 247. I. Keviczky országgyű
lési szerepléséről részletesebben ír Révész K. id. m. 68. és 'következő lapjain. 

a Kassa v. lt. 8317/6. sz. a. 
8 Arch. Értesítő. 1897. 170. 1. 
* Kassa v. lt. 6742/4. sz. a. 
6 Kassa v. lt. 7595. 
6 U. o. 7112. 
» U. o. 19413. sz. a. 
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a város főbirájának az 1655-ik év februárius hó 10-én Kállay Mihály
hoz, a város pozsonyi követéhez intézett leveléből, melyben írja, hogy 
»páter jesuita, hozzám jővén, kategorice jelentvén, hogy ő felsége nekik 
adta volna az generálisok lakóházát«, majd »urunk ő felsége, sem gene
rális urunk ő nagysága nem kért soha páter jezsuitáknak házat, hanem 
kértének az ő felsége házának megbŐvítésére azokat az házakat.«1 

Jól tudta tehát Wesselényi, hogy a város minden módon meg
akadályozná, hogy a jezsuiták a maguk részére nyíltan házakat szerez
zenek a megtelepedésre; a minthogy a város sejtette is a szándékot s 
a generálist megakadályozni igyekezett, hogy a Bornemissza-házat birto
kába vehesse; még a képírót is, Spangovszky Jánost, a ki a czímert 
festette a házra, az 1653-ik évben börtönre vetette. 

Ilyen előzményekből kelhetett az a pasquilus »generalis uram ő 
nagysága,2 Hatvány uram, Sós Gábor és valami aranyiánez felől etc.« 
s az 1654-ik év márczius hó 4-én a városi tanács Wesselényi megkere
sésére tanúvallatást folytatott a vers terjesztője, valószínűen szerzője, 
Egeressy János ellen.3 

A tanúvallatásból Egeressy szerzősége ugyan nem tűnik ki világo
san; a tanú csak azt vallja, hogy Egeressy »jött az deákhoz és valami 
levelecskéket adott neki leírásra« ; sejteti azonban Egeressy szerző voltát 
a tanúvallomásnak most idézett része; valószínű ugyanis, hogy a pas-
quilusnak fogalmazványa volt a levelecskéken. 

Időközben Egeressy szolgájával együtt eltűnt Kassáról; a bírói 
eljárást akarta ezzel elkerülni. Ez is arra billenti a mérleget, hogy a 
szerzőt benne sejtsük; mert ha csak egyszerű terjesztője a pasquilusnak, 
nem várhatott fejére oly súlyos büntetést, hogy attól való félelmében 
hír nélkül távozzék a városból. 

Éleszti ebbeli gyanúnkat, hogy midőn a város az 1656-ik év februárius 
hó 9-ik napján Egeressynek gazdátlanul maradt ingóságait összeíratta, a 
város kiküldöttei »az nemes egri káptalanbeli két becsületes papokkal« 
jelentek meg a pusztán maradt szálláson. A dologban a felperes Wesselényi 
keze játszhatott közre, a ki a tanács pártatlanságában nem bízott meg. 

Egeressy személyéről az inventárium egyes kifejezései fellebentik a 
fátyolt s talán szerzőségére is bátorkodhatunk belőle következtetni. 

Az összeírás e szavaiból: »más prokuraíor könyvecske maga 
írása« (t. i. az Egeressyé), megtudjuk, hogy az ingóságok tulajdonosa 
ügyvéd (procurator) volt; ezt a könyvei közt felsorolt generale decre-
tum zöld táblás, ius civile manuseriptum, ius thavernicale, ius civile 
ungaricum, Tripartitum, Kitonicz sat. megerősítik. 

A felsorolt protestáns magyar papok, Félegyházy Tamás, Bor
nemissza Péter, Mihálykó János, Alvinczy Péter munkái Egeressy vallásáról 
tesznek vallomást s magyarázatul szolgálhatnak, hogy a jezsuita atyák érde
kében buzgón eljáró Wesselényi ellen pasquilus írására ragadtatta magát. 

1 Kassa v. lt. 
2 Wesselényi F. 
8 Irodalomtört. Közlemények. 1904. évf. 119, 1. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVI. 7 
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S hogy ő a vers szerzője s hogy költészettel foglalkozhatott, a javai 
közt felsorolt »De componendis historicis« czímű munka is sejteti velünk. 

Az inventarium végén Reviczky neve után egy-két sorral alább az 
»Articuli dietales anni 1647« is felsoroltatnak, annak az országgyűlés
nek a végzései, a melyeknek egyike Keviczky ellen is hozatott. Ha vélet
lenség is, hogy Egeressy javai közt egymás szomszédságába kerültek, 
mégis mintha újjmutatással volnának arra, hogy Egeressy pasquilusa 
a czikkünkben felhordott események talajából nőtt ki. 

Végül közöljük Egeressy javainak, fegyvereinek, könyveinek inven-
táriumát. 

Egeresy János inventariuma. 
Anno Domini 1656. Die 9. Februarii. Az mi becsületes nemes 

bíró urunk, nemzetes Szentkirály Sebestyén urunknak hírével és nemes 
tanács commissiójából mi Soprony Markus Mihály, Lehman Gáspár és 
Ujhely Mihály és az nemes egri káptalambeli két becsületes papokkal, 
úgymint Vizaknay Péter és Nemesány uramékkal együtt voltunk jelen 
az Bakony István uram házának hátulsó házrészeiben Egeresy János 
szállásán ennek okáért, hogy mivel sem maga, sem penig szolgája elő 
nem jött és holmi házi bútora és egyéb mása levén az házban és bolt
jaiban, abban jövendőben kárt ne vallana; azért mi azokat a jókat, a 
mellyek ott találtattak, inventarium szerint beírtunk és ládákban helyhez
tettünk, az mellyek legelsőben így következnek. 

Első láda tarka, lábatlan az ágy lábnál, abban vagyon két ara
nyas szablya, egyik új, a másik ó; egy pár pisztoly, egy aranyas fék 
szügyelőstől, egy veres karmazin szablyatasoly (tarsoly), egy zöld szablya-
tassoly, egy bársony lóding, egy armálislevél; azon kívül direb-darab 
vászon, a ki benne volt, abrosz és lepedők, párnahajak, egy sárga 
papucs, egy darab zöld gránát, egy darab tengerszínű kamuka bepe
csételve, egy angliai setétszínű zöld mente zöld szűrkamukával béllett, 
egy veres skarlát dolmány tengerszín kamukával béllett, két arany 
gyűrű, egyik türkizes, másik rubintos, aprópénz ó dutkával egy zakcsó-
ban (így!) egynehány, három aranyas szkófiomos keszkenyő, egy pár 
nyuszt azon ládában. Ládán kívül egy paraszt kard, ezüst dróttal tekert 
markolatú szablya tassolyostól, egy homok (?) í rajta; a mi aprólék 
volt az tassolyban, azt behántuk az ládában. Item egy paraszt kardot 
betettük a ládában, egy hegyestőr hüvelyt találtunk, harmadik paraszt 
szablya csak felvas szablyatassolyostól, egy csonka szablya új törés vas, 
negyedik szablyának csak a hüvelye, egy széles pallosnak csak a 
hüvelye; 3 pár pisztoly, 2 pár az szegen, harmadik pár az ágyon, egy 
lóding fejér csontos palaszk rajta, egy gyenge ezüst pikkelessel (?) való 
fék szügyellővel együtt selyem majczon, egy vas buzogány, egy bokor 
régi sarkantyú, két ló nyakába való csörgő széles szíjján, egy kantárra 
való zabola, három puskapalaszk tesenyi puskához való, egy sarkantyús 
veres karmasin csizma, egy vidra kesztyű, egy kopott zöld süveg, egy 
veres czafrag, egy tarka török kecze (?) 

1 Fomok, zomok ? 
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Más ládában öt darab sárga viasz, egy fejér két fiókos skatulá-
ban azon ládában másfél vég zöld török selyem zsinór, azon kívül alkal
mas számú levelek fasczikulusokban, három ezüst kanál, egy csomóban 
egy néhány pénz és valami szennyes ruhák azon ládában valami ken
dőkkel együtt, egy pár veres karmasin kapcza, egy veres aba köpö
nyeg, egy veres viselt angliai mente, óntál numero 14, egy réz mosdó
edény, három ónkanna, egy kis zöld korsócska. Item harmadik ládában 
az pitvar ajtajánál valami darab nyers vásznak és vászon tarisznyák, 
egy pár sárga karmasin csizma, egy darab viasz és egyéb dib-dáb, 
mellyek benne vannak, egy nyakba való óra, egy zöld gránát süveg, 
egy fésű tok, egy tükör, egy eczet,3 egy vas czap, mellyeket a boltból 
kihoztak, egy kék viselt fajlondis nadrág azon ládában, két tesiny 
puska, négy pár puskatok, négy rézgyertyatartó, egyike eltört, egy 
tőcsér, egy darab ón, egy serpentina fedetlen kanna, egy koppantó, egy • 
rézmozsár törőstől; egy borsörlőmalom, 5 nyereg, 2 lánczos fék zabo
lás, egy kantár, azon házban egy zöld nyoszolya, azon két vánkos, 
egy paplan, egy reczés lepedő, két derekalj, egy generale decretum zöld 
táblás, két eczetes átalag, egy darab só, egy fejér asztal, egy paraszt 
kárpit rajta, egy fekete kalamáris ládácska tentás, negyedik kis ládács-
kában merő azon levelek fasciculusokban, egy zöld selymes párnahaj, 
két kis darab kék posztó; egy aranymérték, abban egynehány apró
pénz ; egy üveg kalamáris téntástól, egy favágó fejsze. 3-dik ládában 
két egyes karszék, Compendium Joannis Okolycznay, más prokurator 
könyvecske maga írása fejértáblájú, egy sojtáros (== zsoltáros) könyv, 
más kis imádságos könyvecske és 4 könyv, az harmadik ládában vagyon 
két patkóverő, egyik csonka, item hársfahéjjal kötött ágy, abban egy 
derekalj, két vánkos, harmadik őzbőrből csinált; huszonnégy új fatányér, 
hat szakasztó tekenőcske új, egy más öreg tekenő, öt zsojtár, négy 
dézsa, egy vendely, egy dézsa boroncza, egy kisebb tekenő só vagyon 
benne, egy erdélyi fapalaszk, egy darab lapáton új háj, két vas nyárs, 
három vas serpenyő, egy fedeletlen ládában, egy üres pinczetok, négy 
mázos korsó, egy kis kupácska, egy medvebőr, három lábas üveg pohár 
paraszt és hosszú nyakú kotyogós üveg, más czerzes Unghi korsó, 
két palaszk rózsaeczet, egy nagy rézkondér, egy vastörő, egy új vászon 
általvető, egy tollas kalapos süveg viselt, egy viselt papucs, egy új 
legyező, egy vas rúd, egy vas rost, egy sutus üvegpalaszk, négy ó háj, 
három új órja, három disznóláb, hat új sodar, másfél új órja, másfél ó 
szalonna, tizedfél új szalonna, egy száraz potyka, öt kolbász, az szoba 
kemenczéjében egy réz fazék, egy ácsfejsze, egy bőrös ocular szemre
való, egy borsoló ládácska, egy lakat kulcs nélkül, egy pár sarkantyú, 
egy bádogskatulában Fejérváry János armálisa, egy faskatulában Jáz 
(= Jász) Lukács armálisa, exemtionalis levele sub pendenti sigillo 
Petri Kovacz, Antonius Bonfinius in folio, Istvánffi, Ovidii Nasonisy 
Calepinus, Tripartitum et Decretum, Articuli diaetales, item articuli 
dietales, liber manuseriptus in folio, Biblia latina, Postilla Félegyházy, 

1 Ecset. 
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Processus iudiciarius Friderici Filtopi (?) Decretum la/inum-ungari-
cum, opera quinque ungarice Petri Bornemisza, liber incerti autoris, 
Postille Georgii Kulczar, Kitonicz numero 2, Liber Esthrae per Ludo-
vicum Summumbonum, Explicatio Evangeliorum ungarica, Esopus, 
Contiones manuscriptae, Dictionarinm, Margarita Teologica, Justus 
Lipsius ungarice, Speculum Aureum, Merante Roborti Vesinus, Enar-
natio Evangelii Joachimi a Bays, Ciceronis Epistola, Cathalogus here-
ticorum, Psalterium Davidis, De origine Verbi Dei, Simbolum aposloli-
cum ungarica, Reguláé Vitae (?), Janua linguarum, Explicatio Apo-
calipseos, Loci Theologici Philippi, Explicatio Evangeliorum Vásárhely, 
Examen Philippi, História Magni Alexandri, Agenda ungarice, Ovidius 
de Ponte, Cathechesis, Erotemaiica Theologica, Antonio Sadeolis de 
sacramentali manducatione, liber ungaricus incerti authoris, Psalterium 
Davidis, Examen Philippi, Joannis Gerhardt, Coniugium Homengy, 
Petri Paevit Variae (?) morum, Novum Testamentum latiné, Ovidius 
Nasonis quatuor opera, Liber de trinitate ungarice, Magyar Graduale, 
Marcellus Pallenginus Novissima Tuba, Donatus, Martialis, Formuláé 
Praecum, Thesaurus epistolarum, Canisius Catholicus, Arithmetica, 
Historialis liber, Mihályka János Imádságos könyv, aliquot duplices 
scriptae contiones, Petri Melii Füves Kertecske, Institutiones aulicae, 
Manuale Berani Cantionale, Refutatio . praesbiterii, Institutio poetica, 
Petri Alvinczi contra Pasman, Catho, Lelki Calendarium, Cisio, Dialó
gus, Praecationes Joanni Feri, De componendis historicis; Libellus 
polonicus, Duo disputationes Arnoldi, Responsum Andreáé Horváth, 
Egy aranyos tiszta papirosú könyv cantionalis forma, Octo libri manu-
scripti, contiones funebrales Adami Kis 1 numero 3, Articuli Ecclesia-
rum ungarice exemplaria nro 3, Articulorum exemplaria nro 4, 
Calendar. praesentis anni, obligatoriae aliquot literae in fasciculo, 
egygyel-mással 13 fazék, Exercitum Gerardi, czapfuró egy, pennacsináló 
kés 2, egy olló, egy új kalamáris, item más legyező, egy puskapalaszk, 
egy hosszú, fiókos ládában kása, dara, lencse, tatárka etc., egy rakás
ban zab circiter cubuli nro 28, két terhelő szíj, három kép, formula 
variarum liter árum, 3000 zsindelyszeg; egy missilis levél felszakasztva 
nagy pecsét rajta, Keviczki uramnak intituláltatott, azon levélben vagyon 
egy czédulácska, melyet kivettek consignálva etc. Liber iuridicus jus 
civile manu scriptum, jus thavernicale, Articuli dietales anni 1647, jus 
civile uugaricum, nro 5 sebesi pokrócz, egy nagy fakalán, egy faze-
kacska lépes méz. Egy vasas ládácskában hét arany gyűrűk, nyolcz 
tallér és egy fertály, azon ládácskában fiók skatulában holmi levelek, 
üres zacskók, egy puskakulcs, valami egynehány kulcsok. 

Az kapu között való boltban vagyon három hordó és egy átalag 
bepecsételve és egy félhordó lőre, három szalonna, egy kádban valami 
búza, három ló az istálóban, az pinczében négy hordó káposzta.2 

1 Kassai magyar pap a 17-ík század közepén. 
s Eredetije Kassa városa levéltárában ,8338. sz. a. 
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