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kötők lettek pesti polgárokká. 1812-ben Müller Antal dolgozik 
Pest városának,1 1823-ban Holdmann Bernát, 1824-ben Müller 
József, 1829-ben Martin János lettek pesti polgárokká. 

A könyvkötészet a felsoroltaknál nem csupán a könyvek 
bekötésére szorítkozott, hanem a könyvkötők díszmunkákat is 
végeztek. így díszítette fel 1715-ben valamely meg nem nevezett 
könyvkötő ama szekrénykét, melybe Alamizsnás-Szent-Jánosnak 
ereklyéje helyeztetett el. E munkáért Buda városa neki 8 frtot 
fizetett.2 

NAGY-BÁNKAI MÁTYÁS ÉNEKÉHEZ. 
ERDÉLYI PÁLTÓL. 

Nagy-Bánkai Mátyás Hunyady János históriáját 1560-ban írta 
meg Nagy-Szombat városában, s ama vitézlő népeknek ajánlotta, 
»kik vadnak környül az végházakban«. A magyar hazaszeretetnek 
és katonai dicsőségnek, Hunyadi Jánosnak históriáját bizonyára 
jól és okosan szánta ez a buzgó magyar a végházak vitézeinek, kik 
Érsekújvártt, Nyitrán, Tapolesányban stb. épen a török ellen voltak 
harczolandók és Hunyadi János nevét még ekkor is félelemmel 
határos hűséggel őrizték. A históriás ének azonban csak 1574-ben 
jelent meg, ferdítve, megtoldva, nyomtatásban, Debreczenben 
Heltai Cancionaléjában. E két év által határolt időszakban 
másolat útján terjedett s bizonyára nem egy énekkedvelő s nein 
egy deák másolta ez idő alatt. E közkézen forgó másolatok 
egyikének töredéke az az itt közlött szöveg, melynek eredetije a zay-
ugróczi levéltárban maradt ránk, s melyet dr. Thallóczy Lajos úr 
szívességéből használtunk. Ez a szöveg nem ismeretlen, 1860-ban a 
Vasárnapi Újság hasábjain már Balogh Lajos kiadta volt, de átírva, 
nem betűhíven. Most, hogy e töredék újra fölszínre került, XVI. szá-

1 Bekötötte a polgárokká lettek anyakönyvét »Bürger Matrikl«-t a mely
nek tábláján eme feljegyzés van: »Anno 1812 den 27. Nov. ist dies Bürger 
Alatrikl durch Herrn Anton Müller hiesigen bergerlichen Buchbinder Meister 
neuerdings eingebunden und ausgebessert worden unter dem Expeditorat des 
Andreas Pruzsinszky.« 

2 »Dem Buchbinder vor in und auswendige Austäffirung dies käpsels, 
auch aller anderer Assistons halber 8 iL Budapest székesfőváros levél
tárában, »Acta sacelli s. Johannis.« 
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zadi irodalomtörténetünk mívelői számára ezélszerűnek mutatkozott 
mindenben pontos és hű másolatának közrebocsátása. E töredék 
nem a nyomtatott kiadásról volt lemásolva, hanem egykorú, az 
eredetihez közel álló másolat, a miről mindenki meggyőződhetik, 
ha a Költők Tára negyedik kötetében megjelent szöveggel összeveti. 

Az vytez Hunyady János hystorijaya. 
Nekthók emlekózóm ha megy halgathnathok Jo hwnyadj Jánosról 
Nagy jamborsagarol hyw zolgalatthyarol erós wyadallyarol 
Es ew ideyeben keth laszlo kyralyrol az Mwrathes chyazarol 
Nándor feVerwararol Janiwla waydanak vtholzor haláláról. 

(I)rnak vala akor ezór négy zász es az negwen Jo ezthendóben 
Iffyw Alberth kyraly mykor regnál vala magyar orzag főidében 
Az kyraly megy hala felesege penyg megy marada thereben 
J o hwnyady János akor wayda vala az erdeinek földeben. 

Az kyralyne azony mykor láttha volna hogy ew elég nem volna 
Jo magyarorzagnak gondwyselesere veghazak olthalmara, 
Jo akaratthyabol az kyralyne azony vraknak paranclryola 
Valazathok vgymond kyralyth magathoknak az orzag othalmara. 

Lengéi Khazmerth. kyralyth attlryafyath Lazlo herchegeth wk valoztok 
Khyérth Lythwasagban kówethókwl népet az vrak bochyathanak 
Myg oda jár[ná|nak adyg jo b[w]daban az kyratyne azoirynak 
Lón fyw magzatthya hogy ktyth kórózthsegwl newezenek lazlonak. 

Lathwan ezth vrak sokan ew kózwlók az azokhoz haylanak 
Nem sok idő mwlwan az kys kyraty fyath wk feyerwarba(n) hozak. 
Oth nagy tyzthessegel kyrallya valazthak wtheth megj" koronazak 
Onath Wysegradban mynd annyawal ózwe koronástól fólhozak. 

I th kyralyne azony azerth az khoronath ismegy helyere thewe 
De vgyan mentheben felsó rwha alath eló kóthóben thewe 
Az thokoth penyglen mynd az vrak elóth az ládában be thewe 
De az azony dolgath senky vrak kózwl chyak ezeben sem wewe. 

Nem sok idó mwlwan mynd fyawal ózwe mené nemeth orzagban 
Fr(yd)erych chazarnak rnynth atthyafyanak az gyermókóth ayanla 
Mynd az khoronawal gyei'mók lazlo kyralyth neky tharthany ada 
Ew maga megy therwe olly nagy syethysegel jówe magyarorzagban. 

Varak es varasok kyk kyralyne azonny parthyan az kyk valanak 
Népei es eleset kyralyne azonnytol oly igón thakharthathanak 
Azon kózben pen)lg az lazlo herchegel vrak haza jwthanak 
Zekes feyerwarba vywek tisztességei hogy wth megj^ koronáznak. 
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Az koronath vrak hogy helyen nem lelek igón megy bwswlanak 
De ra gondolának az zent Istwan thesteth nagy hamar wk fölasak 
Az feyeben való khoronath ky wewek a thesteth bechynalak 
Az lazlo herchegóth azzal tlryztessegel vrak meg}' koronazak. 

Mykoron zekyben lengéi laszlo kyraly jo bwdaban wlth volna 
Eóth jeles urfyw az azonny parthyarol otthan kyralykoz hayla 
Jo Rozgony Symon, Ireg MÁ'klos wayda, hwnyady János wayda 
Dyenes gardynal garay lazlo ban k,y wysegrady vala. 

Böwyd idón ezek nagy gong};a kyralynak az ktyralyne azonywal 
Merth nagy gongya vagyon az parthos vrakwal chykordy monostornál 
Kyth megj' erthe kyraly otthan nepeth ada jo hwnyady Jánosai 
[Ew] hogy szemben megy wyon nrynth ellensegyvel oth az partos vrakal. 

Otthan el indwla kyraly seregewel hwnyady János wayda 
Chykordy mezőben az parthos vrakat wayda oth zömben zalla 
Chywda bölchyesege az hadakozatban es bátor zywe wala 
Seregóketh zórze, nepeth bathorytha, vyadalhoz okthatha. 

Jo hwnyady Jánost sereg elóth mykor parthos vrak megy lathak 
Mynd el jedenek merth feyónkentk twgyak wayda jo wytez volthak 
J(o) leheth hogy zömben vele megy wynanak de el fwthamodanak 
Zamtalan nagy sokan akor el hwllanak, kyk földre vagathanak. 

Mykoron ez dolgoth az kyralyne azonny oth meg}* érthette v[o]lna 
Nepeth, zolóm varath az Izkra Jánosnak otthan kezeben [ada] 
Az chyeh Izkra János az tóbywel eózwe nag}' sok kastelth chy[nala] 
Erős klastromokath nagy sok themplomokath mynd, kastelnak [alkota] 

Ezókben mynd chyehók, lengelók és egyéb fele népek valan[akj 
Egyk fólfóldóth kyk eróssen dwlyak, egetyk es rabolya[kj 
La|z]lo kyraly parthyat valahol kaphatthyak fogyak és földre v[agjak| 
Mykor illyen kepén jo magyar orzagban eg,ymasth igen rong[aljakj. 

Ezek közben thórók 




