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EGY S.-PATAKI DEÁK TRÉFÁS PREDIKÁTIÓJA. 
1674. 

Egészséggel János pap, 
Kezünkön van most a csap 

Hát ne szomorkodjál. 
Minden bánatod hadd el, 
Régi kedvedet vedd fel. 

Velünk vígan lakjál. 

Isten hozzád János pap 
Oda kezünkből a csap 

Siess takarodjál. 
A tógádat bár vedd fel, 
Oly levél érkezett el 

Ki Pozsonyba czitál. 
(Egyet, könyvtár. Pray Collectio XX : 31.) 

Közl i : FÖLDVÁRY LÁSZLÓ. 

TÓTFALUSI KIS MIKLÓS VERSES ETHICÁJA. 
Tótfalusi Kis Miklós sok nyomtatványa közt kalendáriumot is adott 

ki, 1694-től haláláig. E fajta kolozsvári kalendáriumot a Tótfalusit köz-
vetetlenül megelőző könyvnyomtatók kezdtek kiadni s alakra nézve, vala
mint beosztás tekintetében a lőcsei kis kalendáriumhoz egészen hasonlítottak. 

Tótfalusi folytatta e kalendáriumok kiadását. Talán egyetlen kiad
ványa volt, mely kellőképen jövedelmezett. Halála után utódja Telegdi 
Sámuel is folytatta e kiadványt. E kalendáriumokban a naptári részen 
kívül volt jövendölés az időjárásról, vásárok jegyzéke és krónika, mely 
utóbbi a főbb históriai eseményeket felemlítette, a kalendárium megjele
nése évéig. 

Az 1697-ik évre szóló kolozsvári kalandáriumban, — melyről 
Szabó Károly nem tesz említést, — Tótfalusi rövid Éthicát írt s adott 
ki. Mindenik hónap után három-három soros strófa olvasható, összesen 
36 sor. Az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtárának példánya épen Cserei 
Mihályé volt, a ki e naptár hét folyamába följegyzéseket tett. Ferenczi 
Zoltán kiadta ez érdekes jegyzéseket a Történelmi Tár 1893 évfolyamá
ban. Sajnos, az 1697. évi kalendárium e példányából hiányzik a június 
hó végét és július hó elejét tartalmazó levél, hiányzik tehát a június hó 
végére tett három soros vers. Remélem, hogy alkalomadtán, valamely 
ép példányból kipótolhatom. 

Tótfalusi ellenségeinek ez az ő kis verses műve sem tetszett, meg
csipkedték ezért is. Mentségében így ír erről: »Tavaly a' Kalendáriumba 
valami verseket töttem, mellyek az Ethicát comprehendálták rövideden. 
Ezért-is megszóltak némellyek' hogy nem ide való' Ha — úgymond — 
Ethicat akarnak írni, légyen Ethica; a' kalendáriumban egyébnek vagyon( 
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