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schlössen Vmb dilation anzuhalten, 6 wochen begehrt, 4, 2, 1. Nichts 
erhalten mögen. Solchs hin vndt her gehen hatt den gantzen Tag 
gewehrt, Vndt weil die Resolution gewesen, man woll die kirch nicht 
abtretten, hatt Belioiosa (!) 5 fahnen Reitter zur Stadt hinein gelassen, 
das Cassawerisch Praesidium in Schlachtordnug gestelt, alle Vortheii 
eingenomen, der Stadt Ratt dissipirt, die Gemein anheim gangen, Ich bei 
Belioiosa selbst wieder verhalten, In gemachter Schlachtordnung vnser 
4 absonders durch die Schlachtordnung durch Musqvetirer vndt Hel-
parter,1 wie zum supplicio gegen d(er) kirchen zu geführt, da mir 
befohlen Ich solt die kirchen aufmachen, Ich michs geweigert, weil 
ich kein glöckner, do hatt man den Glöckner mit gewaldt herfür 
gebracht, vndt wie Ich gefragt, ob Ich Sie Übergeben wolt, vndt zur 
andtwort geben, Nein, mitt dawid(er) Protestieren wid(er) den gewaldt, 
bin Ich wid(er) Zum Veldt obristen geführt, biß In die Mittnacht da 
verhalten, Einen Eidt thun vndt mich verschreiben sollen, Ich wol kein 
aufruhr machen, Sonsten woll er die Reitterej In die heuser legen, mich 
vndt die fürnebsten In fessel vndt bandt, so für Vns durch den Profoß 
gelegt, einschmiden. Also hab Ichs für mein Person keinen Tumult Zu 
erregen versprochen, vndt Zu(m) Pfandt Schilling h(err)n Melchier Reiner 
den Walonern mit hinauß In die Vor Stadt geben vndt die gewaldt, 
biß Sie Gott selbst, geroch(en) leiden müssen, keins weges in nichts 
verwilliget, Auch da man vnsere Predig(er) vertrieben schon zu Prag 
-gewesen, mitt anderen gutten herren so Todt so lebendig mich Schier 
Zu Todt gelauffen das Vnserig Zu recuperiren. Das bezeug Ich mitt 
dieser meiner eignen handt vndt Sigill. 

Actu(m) Cassoviae 20 Junij 1617. 

M. Joan. Bocatius Consularis 
Reipub. Cassov. & p. t. 

Gymnasiarcha 
ppria m. 

Papir, rányomott ostyapecséttel: czimer, körirata: M. IOAN. 
BOCATIVS. P. L. C. CONSVLAR. CASS. 

(Lőcse város levéltára, V. osztály 87. szám.) 

Közli: DR. HAJNÓCI IVÁN. 

ANTONINUS CASSOVIENSIS E L E T É H E Z . 
1586. 

Prudentes et circumspecti viri, domini et vicini honorandi. Salutem 
et servitiorum nostrorum commendationem. Továbbá ez dolog felől kelleték 
kegyelmeteket megtalálnom. Mivelhogy az én kegyelmes istenem mostan 
engemet meglátogatott nagy betegséggel, kényszerítetem az én egésségem-

1 = Hellebarder. 
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nek elébbi helyére való állatásaért Craccóból egy orvosdoctort hozatnom, 
ki mostan itt nálam vagyon, ki adja nekünk ezt elinkbe, hogy az" 
Antoninus doctornak, ki kegyelmetek között halt meg, egy atyafia, ki 
az Antal doctorral atyafigyermek volt, kérte őtet, mikor Craccóból 
kiindult, hogy szorgalmatosan menne végére, ha az Antal doctornak 
maradtanak volna gyermeki vagy nem, és ha gyermeki nem maradtak,, 
hogy végére menne, ha valami jószága, marhája maradott volna, mely-
nem egyébre nézve, hanem arra: az Istennek igazsága szerint. És mivel
hogy úgy értette volna ez doctor, hogy gyermeki nem maradtak 
volna az megholt Antal dofctornak, kére engemet az craccai doctor, 
hogy kegyelmeteknek irnék ez dolog felől. Jól lehet pedig nem kétel
kedem banne, hogy kegyelmetek igazságot nem szolgáltatna mindeneknek 
minden dologban, ennek is ez dolog felől, mindazáltal akarám mégis
megtalálni kegyelmeteket ez dolog felől. Kérem azért kegyelmeteket, 
mint jó szomszéd uraimat, hogy az kegyelmetek városának törvénye 
szerint ez dolog felől szolgáltasson igazságot. És hogy megtudhassa ez 
doctor, mit kelljen cselekedni és mit kelljen ez dolog felől oda beirni, 
azon kérem kegyelmeteket, hogy az Antal doctor testamentumának 
páriáját küldje ide kegyelmetek, kit vehessünk jó néven kegyelmetektől. 
Isten tartsa meg kegyelmeteket. Ex Paczen 6 Maii 1586. 

Andreas Magoci. 
Kiv'úl: Prudentibus et circumspectis viris Laurentio Otwes iudici primario 

et reliquis iuratis civibus civitatis Cassoviensis dominis et vicinis honorandis-
Alatta más kézzel : 22 Mai A(nno 15)86 ab Andrea Magochio. 
(Eredetije Kassa város levéltárában 3948/63. sz. a.) 

KEMÉNY LAJOS. 

EGY SZEGÉNY MENDICANS SZURIT ÍGY DÍTSIRI (1711?) 

Az alábbi 8, négy-négy soros, egy rímű versszakból álló költe
mény,^ mely az Asztalnak dicséretét, a Jó és gonosz szerzetesnek dicsé
retét és szidalmát (Winkler-kódex), a Házasság dicséretét (Tar Benedek,, 
1541), Az asszonyi nem dicséretét (Kolosi Török István, 1630), A jó 
gazdasszony dicséretét (Irodtört. Közlem. 1909. 189. 1.), A nádnak 
dicséretét (Könyvszemle, 1891. 134. 1.), továbbá a vasnak, sónak,, 
vadászásnak, a kalmároknak, a malomnak és ácsmesterségnek (Szent-
mártoni Bodó János) dicséretét, valamint a józanság dicséretét (Irodtört^ 
Közi. 1904. 110. 1.) s a bort és vizet (Thaly: Vit. é. II.) stb. dicsérő
verseket juttatja eszünkbe, a sárospataki ref. főiskolai könyvtár kézirat
tárának 1111. számmal ellátott »Tököli Gyűjtemény «-ében található 9'. 
sorszám alatt. III. Károly magyar király 1711. május 26-án, trónra
léptekor kiadott levele másolatának (töredék) a hátára van írva. A má
solat és a vers egy és ugyanazon kéz írása. Kora, az írás jellegéből 


