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Kit értett Bogáthi a magyarok koronázott királyán ? ha nem a 
lengyel királylyá választott Báthori Istvánt, a kinek kegyét e költemé-
nyében is keresni látszott —- nem t u d o m . . . . Azt hiszem, a „K. Magvető" 
olvasóinak érdekében cselekszem, midőn az nUngaricumoku nagymes-
terének e szives közléséért köszönetet mondok. 

Közli: 
Jakab Elek. 

XLVI. 

Péchy Simon levelei. 
í. 

Generose dne fili plurimum dilecte observaude! 
Levelével az kegyelmed Bzolgája Segesvár és Szent-Erzsébet felől 

kerülvén. Búmban sok gondomban hamar expediálván elfelejtettem meg-
írni az imátkozásra a mint másokat intőnk kérőnk betegöket: Ö maga 
az beteg valamint ereje szenvedi Istenhez esedözzék sirássa!, óhajtás-
sal. Bizonyos Írásban olva3tam és sok bizonság van róla. ő magának 
az betegnek imádsága, zokogása, sirása előbb hallgattatik meg, s igen 
is meghallgattatik. Azért kegyelmed intse magatul is a mint ereje, szen-
vedi és a mint tudja, untassa fárasza Istenét maga eletéért. És ha tud, 
auyira tudna, akár az Bogáti soltáraból s a k á r az ón f o r d í t á s o m -
b ó l az 38-ik, 39-ik, 40-ik, 41-ik soltárokat imátsága példájára ol-
vashattya. Ezen occasióval hogy értsek szolgám által leányom állapotja 
felől küldött, . ez czedulát kegyelmedhez. Adja Isten érthessek örvende 
tesebb állapotuk betegek felől, ex Szt-Erzsébat die 23 febr. 1637. 
Gd. v. Páter Sincerus 

S. Pechi. 
Külczim: Generoso domino Stephaao Angyaloss de küs Egrestő 

etc. űlio plurimum dilecto, observando. 
Eredetije a gr. Teleki család levéltárában M.-Vásárhelyit. 

2. 
Ilumillima Supplicatio generosae dnae Elisabethae Zygethi, Relic-

tae viduae generosi dni Ioannis Angyalosi de Egrestő et filii Sui Steph-
ani Angyalosi ad Illustrissimum D. Principem. 

Kegyelmes Urunk Fejedelmünk, Nagyságodnak igen alázatosan je-
lentjük; Az miért Nagyságod mindmagamat, fiamat provocaltatta az 
Sabbatismusért, Noha comparealt az fiam, és magam súlyos nyomorult 
betegségem miatt personaliter nem comparealhattam is, mindazáltal töb-
bet biztam Nagyságod fejedelmi méltóságos kegyelmességihez; Nem ítil— 
hetjük elégségünket arra, hogy Nagyságoddal perlekedjünk, 

Könyörgünk Nagyságodnak igen alázatosan, ellenünk való causá-
ját méltóztassék kegyelmed remittálni, holott mi nem judaizáltunk. 

Nagyságod kegyelmességéért az Isten áldja meg Nagyságodat. 
N. K. Y. V. 

Válasz a hátlapon : A törvénhez tartsák magokat. 13 febr. die 1633. 
Eredetije a gr. Teleki család levéltárában. 

Péchy zsoltár-forditásait, melyek az ujabb időig ismeretlenek voltak, épen 
az érdemes közlő, Koncz József úr fedezte fel a Teleky-könyvtárban. 

Szerb. 
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3. 

Generose domine fili, plurimnm dilecte, observande. 
Servitioram meoram et paterni amoris commendatione p raemissa . 

Algyamegh Isten Kegyelmedet jó egészséges élettel, ós szomorusagibol 
vigasztalja. 

Sok foglalatosságim miatt mindazulta is kegyelmed la togatasara 
nem keoldhettem, czuda ez mostani eúdeó, mely igen egymás há tá ra 
hajtja, szorgalmaztattja az gondokat. Jó szivvel és atyai kedvel keva-
nom azért, mind az kegyelmed és kiczid arva unokaczkamat egéssége 
és állapotja felől látogatni. És mivel az ferfiu edgyes állapotja, mint 
légyen magam tudom, kostoltam. Annak az kiezidnek jo móddal való 
dajkalkodasara mint ezközhessek" gondjai miatt, feöképpen mikor haza-
iul kikelletik távozni; nállamnál kegyelmed kostolya azt inkább napon-
ként. Mostan már az atyámfia háromszékérői ugy jeött ki, oda be ve té-
sit elvegezven, itt keűn leszen ezután mulatasa. Kegyelmed gondolia 
megh mind az maga atyai jo gondviselését s mind az én atyai affectu-
somat szerelmes unokámhoK, bátorságos, tisztességes, csendes novelese-
ben ne tarczon ellent, biz^a í s ad ja ide mi kezünkben. Az bátorságér t 
és illendeő tiszteösseges heve séért , kegyelmednek ebből mind szive, 
e méje nyugodalma, megh le 3n, és gyeönyeöreüséghe is napról napra , 
mindenkor szeüníelen értvén is feleőlle, oly kedves jo akaró dajkái lesz-
nek itt, mindenbe kedvekereséssel lesznek itt hozzá. És ha kegyelmed-
nek ehez jo akaratja léazen (S legyen is penigh azon kérem, mind maga 
nyugodalmáért és az arvarska jovaert) maga elmegyen felesegeöm oda 
elhozására, czak tegyen bizonyos választ kegyelmed az dologra. É l tesse 
az Úristen kegyelmedet sokáigii kedves jó egessegbe. Ex Szentersebet 
die 16 octobris A. D. 1641 . 

GDV. ( ~ g e n e r o 3 a e Dominat ionis Vestrae). 
Pá ter Sincerus 

Simon Pechi mp. 
Külczim: Generoso domiao Stephano Angyaloss de Keüss Egres-

teő etc. Domino filio mihi plurimum dilecto, observando. 
Eredetije a gróf Teleki család levéltárában Maros Vásárhelytt . 
NB. E z e n kivül van még Pechi Simonnak négy eredet i levele az 

emii te t t l e v é l t á r b a n : 1637. ápril 20. és jun. 18-ról Szent-Erzsébetről 
164:1, aug. 25 . S á r d r ó l ; a negyedikről az évszám kiszakadt . 

Közli Koncz József . 

XL VII. 

K. Nagy Lázár levola a Brassai S. tanárrá választása 
érdekében. 

Az a 'ábbi levél i rója Káli Nagy Lázár , néhai K. Nagy Elek fő-
gondnokunk édes atyja , kolozsmegyei főbiró, kolozsvári Collegi umunk-
nak 1 8 0 7 t ő i — 1 8 3 6 - i g egyik legérdemesebb felügyelő gondnoka volt . 
E z e n hosszú idő a la t t a nevezett iskolában életbe lépet t csaknem minden 

üdvös reform ő tőle származott , melyeknek kivitelében rendkivüli kitar-
tás, szívósság jellemezte. 27 




