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Capitel über die parthischen Sitze fertig, welches ich für eines der 
bedeutendste halte. 

Und nun eine vertrauensvolle Bitte. Zwölf Akademiker, unter 
denen auch Prof. Wenzel, haben sich zur Gründung einer ungarischen 
wissenschaftlichen Monatschrift vereinigt. Die Redaction habe ich fürs 
erste Jahr übernommen. Das erste Heft erscheint den 1-ten Oct. d. Jahres. 
Ich kann meinen Wunsch nicht unterdrücken Etwas von Ihnen gleich 
im 1-ten Heft mittheilen zu können. Was es auch seyn mag, von Ihrer 
Feder ist uns Alles höchst willkommen. Vor Allem wäre es aber irgend 
ein Auszug aus Ihrem grossen Werke, dass ich das Vergnügen hatte 
bei Ihnen zu blättern. Wenn Sie dieser Bitte nachzugeben geneigt wären, 
so brauchte das mitzutheilende gar nicht abgeschrieben zu werden. Der 
oder die betreffenden Aushängebogen würden mir als Original zur Über
setzung dienen und ich würde selbe nach vollbrachter Arbeit unter 
Kreuzband sogleich retournieren. Mit Blei Hesse sich das Mitzutheilende 
bezeichnen. Es Hesse sich leicht ein kleines Ganzes herausheben, wel
ches dann entweder für sich als selbstständige Abhdlg, oder als Muster
stück des zu gewärtigenden Werkes auftreten könnte. Doch wie gesagt: 
was immer aus dem reichen Vorrath Ihres Püttes! Vor Allem vielleicht 
Ihre Hunnica! Der Übersetzung unterziehe ich mich mit Freude. Noch 
muss ich aber hinzufügen, dass unser Dank für die Mitarbeiter im 
ersten Jahr blos in Worten bestehn kann. Desto wärmer ist er aber. 
Die Hefte werden Ihnen per Post zukommen. Dr. Rischel macht sich 
anhäuschig das Mitzutheilende zu übernehmen. Er kehrt etwa in 10—12 
Tagen wieder zurück. 

Emich sehnt sich schon nach dem zweiten Theil des Wegweisers. 
Er sieht mit Freude Ihrer Anwesenheit in Pesth entgegen. Ich nicht 
minder . . . ! 

In freudiger Erwartung der Gewährung meiner Bitte empfehle mich 
Ihrer ferneren Gewogenheit und zeichne mit besonderer Hochachtung als 
Dero ganz ergebenster Diener u. Fr. 

Toldy. 

Közli: DR. BÁNYAI ELEMÉR. 

ALVINCZI PÉTER ÉLETÉHEZ. 

I. 

Kassa városának az 1607. év május hó 1-én kelt s latin nyelven 
vezetett jegyzőkönyve szerint Alvinczy Péter »inspector ecclesiae Hun-
garicae« az alsó-külvárosban levő kertet oly feltételekkel megszerezheti, 
hogy rajta házat emelhet s birja, míg Kassán működik; ha pedig Kas
sáról eltávoznék, úgy az eddigi birtokosnak utódai, vagy bármely kül
városi lakos magához válthatja. 

16* 
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Ugyanezen évi jegyzőkönyv szerint június hó 8-iki kelettel Alvinczy 
Péter megszerezte özvegy Tóth Pálné 3/4 kötélnyi földjét hasonló felté
telekkel, mint a fent említett kertet. 

1605. februárius hó 14-én. 
Salutem et pacem in nomine Servatoris nostri Jesu Christi, Reve-

rentiae Vestrae praecamur nostra que officia sincere pollicemur. 
Mivelhogy az mi szegény ecclesiánk hű dajkáját az böcsületes 

jóemlékezetü Taracz Jánost az mi súlyos, siralmas állapotunknak idején 
sok nyavalyák által Isten ez világból eripiálta, immár tanitó nélkül 
siralmason bánatban hagyattunk. Gondolkodván azért mi is az mi idvö-
zülendg éhező lelkünknek kenyere felől, indultattunk arra, hogy püspök 
uramat Hodázi Lukácsot megkérjük és akire ő kegyelme dirigálna, Isten 
után ahhoz folyamodunk. Megkeresvén azért ő kegyelmét, kegyelmedre 
mutatott. Értvén mi is a kegyelmed böcsületét irtunk bizodalmasan; 
kérjük azért kegyelmedet, mint becsületes és tiszteletes urunkat, magát 
meg ne vonja, hanem a zathmári ecclesiának lelki pásztorságát, 
vegye fel és az Isten igaz szent ügyének hirdetésére predicatorságra 
jöjjön közinkben, ha kegyelmed máshová nem köteles. Mi pedig ígérjük 
magunkat arra, hogy kegyelmedet becsülettel vévén, illendő gondviseléssel 
leszünk és fizetéssel az kegyelmed dajkaságáért. Ha penig lehetséges 
volna, kivánnók, hogy kegyelmed mindjárt jönne el hozzánk, In reliquo 
faustiter valere Vestram Reverentiam quam diutissime exoptamus. Datum 
in Zathmar 14. Februarii Anno Domini 1605. 

Dominationis vestrae servitor 
paratissimus 

* Johannes Aztalos 
judex primarius oppidi Zathmar 

totaque communitas. 
Kívül: Christiana pietate conspicuo ac doctissimo viro domino Petro 

Alvinczi, olim praedicatori verbi divini apud Varadienses vigilantissimo, nunc 
verő apud Kerekienses commoranti etc. domino nobis summa fide colendo. 

(Eredetije papiroson, zárlaton zöld pecsét, Kassa városa levéltárá
ban 19331. sz. a.) 

1631. 

Generosi, prudentes et circumspecti domini, amici nobis observan-
.dissimi. Officiorum nostrorum paratissima oblatione praemissa. 

Mivel az Úristennek ő szent felségének kegyelmes rendeléséből az 
én bizodalmas uramnak s atyámfiának Illyésházi Gáspár uramnak 
ő kegyelmének is jóakaratjából fiamat Betthlen Pétert az ő kegyelmek 
látogatására Trinczyenben ( = Trencsén) kelletett felbocsátanom; ezen 
szent igyekezetre nézve pedig requiráltam volt bizodalmasan az én ked
ves és bizodalmas uramat s atyánkfiát Alvinczi Péter uramat is, hogy 
ő kegyelme ne neheztellené ilyen szent igyekezetben való fáradtságát 
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fiam mellett Trinczyenigh. De ő kegyelme megemlékezvén böcsületes és 
köteles hivataláról, menti ő kegyelme azzal magát, hogy az kegyelme
tek királyi és szabad városában való magistratusának változása vizke-
resztnap után való vasárnap szokott lenni az városnak privilégiuma 
szerint változhatatlanképpen, mely nap az választás előtt nagy solem-
nitással való intés szokott lenni de magistratu etc. Mely ő kegyelme 
tiszti lévén, semmiképpen kegyelmetek kedve s akaratja ellen arra magát 
nem veheti. Holott pedig bizonyos és szükséges okokra nézve felette 
kívántatnék az ő kegyelme fiam mellett való létele. Kegyelmeteket azért 
szeretettel és nagy bizodalmasan kelleték requirálnom, ne legyen kegyel
meteknek ellene, hogy fiammal együtt mostani szükségében ő kegyelme 
mehessen fel, ne kellessék ő kegyelméhez való bizodalmamból fiamnak 
fogyatkozásának lenni. Mely kegyelmetek ebbeli hozzánk megmutatandó 
jóakaratjáért más alkalmatossággal igyekszünk mi is mind fiaimmal 
együtt kegyelmeteknek kedveskedni és szolgálni. His generosas, prudentes 
et circumspectas Dominationes vestras valere desiderantes. Datum Clau-
diopoli die 19. Decembris 1631. 

Generosorum, prudentium et circumspectorum Dominationum vestra-
rum amicus ad officia paratissimus. 

Comes Stephanus Bethlen. 

Kívül: Generosis, prudentis et circumspectis dominis, iudici primario 
caeterisque iuratis civitatis liberae regiaeque civitatis Cassoviensis etc. 
dominis amicis nobis observandissimis. 

Alatta más kézzel: Exhibitae apud aedes domini iudicis die 28. 
Decembris 1631. 

(Eredetije papiroson, zárlatán piros pecsét, Kassa v. lvt. 6399. 
szám alatt.) 

1633. 

Nobilissimi, prudentes et circumspecti viri, domini amici nobis 
observandi. Officiorum nostrorum paratissima oblatione praemissam. 

Akarván szegény üdvözült fiamnak utolsó tisztességének megadását 
vallásunkon levő fövebb ( = főbb) és tudósabb tanítóknak jelenlételekkel 
és tanításokkal is condecorálni, ez okon találtattam volt meg Alvinczi 
Péter uramat ő kegyelmét is, hogy ő kegyelme is lenne jelen az teme
tésnek napján, ki ellen ő kegyelme némi-nemü bizonyos mentségekkel 
mentvén magát, ez okon akarám kegyelmeteket is bizodalmasan requirálni, 
kérvén azon, intené kegyelmetek is ő kegyelmét, ne neheztellené ő 
kegyelme érettünk felvenni ezt az fáradságot, mely kegyelmetek ebbeli 
jóakaratját igyekezem én is, mint bizott uraimnak s barátaimnak meg
szolgálni. Tartsa meg az Úristen sok esztendőkig kegyelmeteket jó 
egésségben. Datum in arcé Eczed, die 3. Mártii anno 1633. 

Nobiliss. prűd. et circumspectarum dominationum vestrarum amicus 
ad officia paratissimus 

Comes P. Bethlen. 



246 ADATTÁR 

Kívül: Nobilissimis, prudent, et circumspectis viris dominis iudici 
primario, caeterisque iuratis civibus liberae regiaeque civitatis Kassovi-
ensis, dominis amicis nobis honorandis. 

(Eredetije papiroson, zárlatán piros pecsét, Kassa v. lvt. 6467. sz. a.) 

1634. 

Prudentes ac circumspecti domini, amici observandissimi, servitiorum 
nostrorum paratissimam commendationen. 

Az kegyelmetek levelét vettem, melyben mit irjon kegyelmetek, 
megértettem; bizony szivem szerint akartam volna, hogy ha örvende-
tesebb dologban kivánta volna kegyelmetek szolgálatomat és jelenlé
temet, de úgy kellett lenni, az mint az nagyhatalmú Isten akarja. 
Amellett örömest az kegyelmetek hivataljára és az szegény jó emlé
kezetű Alvinczy Péter uram ő kegyelme hideg testinek eltakarítá
sára jelen lettem volna, de az idő rövid; más az, leveleket is vettem 
onnét felül, az melyben igen szorgalmaztatván siettetik felmenetelemet, 
az minthogy Isten segítségéből holnap reggel akarok megindulni; azért 
kegyelmetektől bocsánatot várok. Kívánom is Istentől, mind kegyelmetek 
s mind az szegény joemlekezetü Alvinczi úr maradékinak örvendetesb 
dologban szolgálhassak. Tartsa és éltesse Isten kegyelmeteket jó egész
ségben. Dabam ex curia Nadasdiensi 24. Novembris anno 1634. 

Prudentium ac circumspectarum Dominationum vestrarum 
amicus ad serviendum 

paratissimus 
Nicolaus Forgats 

de Gymes. 

P. S. Bornemisza János uram ő kegyelme ott leszen az mi képünk
ben is, az miben kívántatik az ő felsége szolgáit is praesentálja ő kegyelme. 

Kívül: Prudentibus ac .circumspectis dominis N. N. iudici et iuratis 
civibus regiae ac liberae civitatis Cassoviensis etc. dominis amicis 
observandis. Cassa. 

Alatta más kézzel: Exhibitae die 24. Novembris 1634. Andreas 
Wass.1 

(Eredetije papiroson, zárlatán piros pecsét, Kassa v. lvt. 6533. sz. a.) 

II. 

Alvinczy Péter az 1634-ik évben kelt végrendeletében könyvei 
felől ekképpen intézkedett: »Sok pénzben került, fáratsággal nagygyal 
öszveszedegetett kedves, szép bibliothekámat írásaimmal, leveleimmel együtt 
hagyom az nemes városnak, ugy hogy senkinek azok közzül semmit 

1 Városi jegyző. 
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elidegeníteni ne engedjenek, hanem örök emlékezetre minden leveleimmel 
megtartsák ; tanulhatnak is belőle.1 

Bár nincs kétségünk affelől, hogy a végrendeletnek ezt a pontját is 
végrehajtották, a könyvek levelek, ma lappanganak, vagy megsemmisültek. 
Csupán a kassai jogakadémia bír ma e könyvekből egyetlen egy kötetet. 

Alvinczy végrendeletében azt is meghagyta, hogy özvegye holtáig 
bírja a hagyaték haszonélvezetét. így nem valószínűtlen, hogy a köny
vek is részben az özvegy tulajdonába maradtak. Erről Alvinczyné hátra
hagyott javainak az 1645-ik évben lett osztálya is tanuskodhatik. 

Az okirat erre vonatkozó pontjai ezek: 

»Anno 1645. die 17. Februarii. Az mi nemes és tisztelelendő 
.cassay bíró urunknak, nemzetes Keöwiczky János uramnak ő kegyei
mének commissiójából voltunk mi Pattantius István, Gombköteő János, 
Aranyassy János az néhai Alvinczy Péterné asszonyom ő kegyelme 
házánál itt Cassán ennek okáért: hogy az minemű álló és ingó javai 
maradtanak volna ő kegyelmének halála után, azokat az ő kegyelme 
maradéki között elosztanánk« sat.2 

Majd: »Mivel az szegény üdvözült Alvinczy Péter pap uram 
testamentumában meghagyta volt, hogy éltéig az ő kegyelme házas
társát nemzetes Muttnoky Anna asszonyt semminemű javaiban meg ne 
háborgassák. Mostan penig mivel Isten nemzetes Muttnoky Anna asszonyt 
ez árnyékvilágból kiszólította, kívántatott azért, hogy az ő kegyelme 
maradéki között az minemű javai maradtak itt az cassai territóriumban, 
mindeneknek előtte penig Alvinczy uramtól maradott arany, ezüst mar
hából először is az atyai részt az ő kegyelme maradéki között elosz
tanánk. Mely ezüst marhának summája extendáltatott fi. 988. d. 72.« 

Az osztályban emiitett könyvek ezek: 

Egy aranyos Postilla Alvinczy ur fi. 5. d. 40. 
Egy Kalauz in folio fi. 3. d. 60. 
Egy generale decretum fi. 9. 
Comment, de Poenitentia fi. 2. 
Prosodia Cladii in 16mo fi. 1. 
Canisius Patris Cathechismus d. 75. 
Egy históriás könyv fi. 1. d. 25. 
Credonak magyarázatja d. 65. 
Dictionarium fi. 3. d. 60. 
Hellopeus Bálint catechismus d. 50. 
Herbarium könyv fi. 9. 
Deák biblia fi. 3. d. 37. 

1 Az eredeti végrendeletet Kassa város titkos levéltára megőrizte. Kiadta 
Révész Kálmán »Száz éves küzdelem a kassai reform, egyház megalakulásáért« 
czímű 1894-ben megjelent művében. 

2 Az osztálylevél Kassa városa titkos levéltárában. Y. Alvinczy. Nr. 8. 
jelzés alatt. 
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Magyar horologium fi. 5. d. 40. 
Melius Péter könyve fi. 1. d. 50 
Félegyházi könyve d. 90. 
Csepreghi oskola felöl fi. 1. 
Virgilius könjT-ve. 
Amanatis (?) grammatica d. 80. 
Magyar Catechismus d. 50. 
Explicatio vocis d. 18. 
Tripartitum hungar. latinum fi. 3. d. 60. 
Speculum trinitatis in 4-to fi. 1. d. 50. 
Félegyházi Tamás könyve d. 90. 
Ciceronis opera in 16-mo d. 50. 
írott predicatio könyvecske d. 60. 
Pathika szerszámos könyv fi. 1. 
Egy halottas predicatiós könyv d. 25. 
Egy kis Catechismus d. 27. 
írott predicatiós könyvecske fi. 3. d. 36. 
Egy kis cathechismus d. 27. 

Kétségtelenül a felsorolt művek Alvinczy könyvtárának csak csekély 
részét alkották, de közlésük semmiesetre sem felesleges; mert részét 
alkották annak a fegyvertárnak, a melylyel megvívta harczait oly nagy 
és félelmetes ellenféllel, mint a minő Pázmány Péter volt. 

KEMÉNY LAJOS. 

ABONYI LAJOS LEVELE — SZÁSZ KÁROLYHOZ. 
Kedves Károlyom ! 

Szíves megemlékezésetek jól esik, — szintúgy tolled kit annyira 
szeretek és tisztelek, mint azoktól, kiknek szívét hiszem — hozzám az 
első ifjú kor emlékezései, s őszinte szeretet csatolják. 

A kérdő pontokra azonnal, s örömmel válaszolok; csupán azt 
kérem tőled — bocsásd meg kíváncsiságomat — tudasd az eredményt 
velem: egyik és másik pont ki részére dőlt el. Tehát 

Az 1847/8-iki tanévben Kecskeméten voltam a II. évi bölcsészeti 
tanfolyam halgatója, azaz biennis diák. Laktam a csongrádi kis útszán, 
özvegy Buriánné asszonynál. — Laktársam volt halasi Kovács Imre. 

Jókay sem magán, sem nyilvános tanítóm nem volt, csupán 
rajztanítóm 1843/4-ben, midőn mint a 4-ik latin osztály halgatóját, 
az akkor jogász Jókay Kecskeméten a Budai útszán Gyeneséknél levő 
szállásán, az egész éven át rajzolni s festeni tanított. — 

A gymnasiumot 1841-ben kezdtem Ketskeméten, ott végeztem 
bezárólag a IV. osztályig. A két utósó úgynevezett humanitásit Pesten, 
az evangélicusoknál 1844/45 s> 45/46-ban. A Logikát 1846/7. a 


