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CSÉCSI JÁNOS L E V E L E DELI LÁSZLÓ SZŐLŐSKEI 

PAPHOZ.* 

Sit Deus Auxiliae. 
Én noha kelmédet soha nem is láttam, hallom interea szép hírét, 

et virtutes, quas colo forte supra omnes homines, in specie quod non 
male gustavit de fontibus Aganippidos, et non tantum Laicum, sed et 
Hellena subiit quod utinam hue usque scivissem; most pedig épen alkal
matosságom van ut seribam tam Bono iCapiti ob cpXuapíav melly mint 
régen Athénásban, úgy most itten et in Agro Patakino regnat, Siquidem 
jött fülemben, immo percussit aures meas, hogy az Újhelyi Plebanus, 
licet mihi numquam visus, a Decessoranak, ki nékem jó esmerőm volt 
itt, sok leveleket is írt most pedig Egri Canonicus nomine Steph. Tsák, 
valami levelét olvasta volna kelmed előtt, mellyben írva voltt volna: 
hogy én emlegettem azt, de nem tudom kinek: hogy az Collég, ante 
Annos 300. juxta illorum maiam Cronologiam, holott tsak 241.'j. ab 
1524 quo primum reformari cepit Sztarai Mihály Barát legelső Pataki 
Pap volt ki 1527. It Januarii Imam Concionem Evglicam habuit Pata-
kini, ex illó Térjetek meg mert el közelített az Istennek országa Kopatsi 
István pedig I. Scholae Rector, postea veró primus Pastor hie et Tractus 
Senior volt és így Ciastrom yoltt itt mellyet én már VI. észt. koromban 
tuttam, az Atyám minden nap beszélte, az után könyvekbül olvastam, 
ma is olvasom, et putavi rem esse Lippis et tonsoribus notam, azomban 
ami Tudós Embereink óh! quam Ajiaaoq: kikről igazán írták: Peciora 
sunt ipsi Barbariora sent Históriáé Patriae ita sunt expertes, hogy 
ezt mint nagy Calumniat lármázzák, et putant esse in qualibet illa vene-
num, Szememben merte mondani ez élőt 4 nappal egy ex illis qui 
Patroni et Dni vocantur, a szegény Deákokról, fenyegetodik rútul et me 
Proditorem putat pessimo stomacho, és hogy ezért elveszik a Collegio-
mot: Igazán oh coecas hominum mentes! 0 ! Pectora coeca! bártsak 
három volna ollyan az országban mint én, qui tantum pugnasset pro 
monte Sionis, mellyet ők mégsem tudnak gondolni. Hiszen több Clas-
trom is volt itt, a Széldombon az Apátzáké, a Szemintzén és a 
Darnoban, ugy a Szerentsi vár Clastrom volt, ugy Terebesi vár. 
Erdélyben Alvintz, Szamos Újvár, de az egész világon ezernyi ezerek. 
Ultrajectumban ami Academiank az Érsek háza volt hol én 3 esztendeig 
laktam, néhol pedig elrontották, Angliában Hendricus VIII. többet ezernél. 
Oxoniában és Cantabrigiában hagyott egynehányat, az hol most is Refor. 
Barátok laknak nomine sociorum, nagy uri módon, ezüst tálakbul esznek 
isznak, én is voltam köztök. Érti ebbűl kémed a dolgot miben áll, rogo 
ergo Charissime, ugyan írja meg serio, mi volt abban a Levélben; mert 
így mondják hogy kémed is diffamálta némellyeknek, ut ingens peccatum, 

1 Eredetije a debreczeni ref. főiskola kézirattárának egy 473. a. jelzésű 
colligatumában (Egyházi és vallási egyvelegek 8. szám alatt). 
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cujus brevis origó haec est. Egy Blao nevű Kassai Franciscanus requi-
ralta T. Dannyai Uramat Levéllel, hogy valami könyvetsket ír, hogy 
segittse őtet az Hlyekben, melly Levelet ő kelme ide hozott, a Barátott 
is ide igazította, ki Fraterculus ignorantiae képen volt itt, hizelkedett, 
szemtelenkedett, tudakozott holmit, ego ut soleo dixi aliqua, sed et plura 
debuissem ha ezt tuttam volna, hogy a Collegiumbol az óh Temetőn 
által pintze és nagy lyuk van a Szél dombig, mellyen a Barátok az 
Apátzákhoz jártak kiknek ott volt Clastromok, melly mind mennykövektül 
mind tűztül el pusztult ott veszett, a jószágát Ardot Somlyodot Petrahaot 
a Dominiom coníiscalta. Ergo exspeto Litteras et concludo illó AXka 
pűaat újxaq CCTCOIÖ itovyjp« et sum ad officia paratissimus 

S. P. Ao. 765, 7 8-bris 
Johannes Tsetsi. 

S. P. S. Kérem a Levelemet nem kell diffamalni, a mi embereink 
az ökör alatt is borjut keresnek, nékem minden bajaim, nyomoruságim 
az illyen pletykákbúi származtak. 

Kívül a czímzés: 
Reverendo ac erudito 

Domino 
Ladislao J : Deli 

Ecclae Szőlőskeiensis V : D. — 
Ministro Eximio: Fratri in 

Xto dilecto. 
Szőlőskeinum. 

Közli: CSŰRÖS FERENCZ. 


