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beszterczeb anyai százados 28 frtot, egy Fontanj úr 14 frtot, Plusenberg (?) 
Dorottya báróné 30 birod. tallért stb. stb., vett fel tőle s adott vissza 
néki interesestől. 

E fontos bejegyzések után házi kiadások következnek, melynek 
végeztével néhány jó pálinka-reczept után az emléksorokat találjuk, 
E bejegyzések szerzői többi közt a következők: Erdmannus Comes de 
Redern, Johann, Adam Posakowsky, Andreas a Dembiany Dembinszky, 
Nob: Polon. Paul Michaelis in Illus. quond. Collég. Eperien. Poes. Orat. 
et. Hist. P. P. nunc Religion. Causa Exul; — M. Joh. Fridericus Etelius 
Poson: Hung: SS. Theol. C.; —- Petrus Sextius dem. Ecclse Evange-
licse in libera et Regia Civitate Novisolien. Hung. Montan. Ecclesiast. 
nunc Christi Exul. Gabriel Trusius Veterisol. Hung. Philolog. Studios.. 

Ámde kétségtelenül a legérdekesebb a bejegyzések között, a mely
nek irodalomtörténeti becse is van az, melyet a hite miatt száműzött 
magyar író: Sinapius József írt be. Ez így hangzik: 

Quis te laesit ita ? ö JESU dulcissima vita! 
Pro mundi vitä, tu es crucifixus ita. 

Eximio Possessori in Sui memó
riám cum devota in cursu studio-

rum apprecatione apposuit. 
Johannes Sinapius quond. Trenchi-
nio in Ung. a Sacris nunc Exul 

Peregré Dresdee 
20 7br 1676 Mp. 

E kéziratos könyv e tekintetben irodaimtörténeti s egyháztörténeti 
becscsel bír s a könyvtárban 18182. szám alatt őrzöm. 

REXA DEZSŐ. 

CSEREI MIHÁLY ÉLETÉHEZ. 

Cserei Mihály alább közlendő levele becses adalék Cserei jellemé
nek ismeretéhez, egyúttal azonban családi viszonyaira vonatkozólag is. 
Az ágostonfalvi jószág, melynek erdeje miatt — a levél tanúsága szerint — 
Cserei Mihály és öcscse János közt elhidegülés állott be, — régi Cserei birtok, 
melyet még I. Apaffy Mihály adományozott volt Mihály nagyatyjának 
Miklósnak »örökös fiúágon.« A birtok több részre szakadt és e miatt 
tört ki a viszálykodás a tulajdonosok között. Jegyzőkönyvében (közzétette 
Szádeczky Lajos, Tört. Tár. 1903. 488—89 11.) maga Cserei is részle
tesen foglalkozott az ágostonfalvi ügyekkel. 

A levél eredetije a Délmagyarországi tört. társulat levéltárában 
található B. 1. jelzés alatt. 

AMOR«MEUS 
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Édes öcsém uram! 

Tegnap költ kglmed levelét ma estve hozá kglmed ajtai jobbágya 
kezemben. A mi az ágostonfalvi erdőben elvett fejszéseket illeti, az én 
híremmel a zálagalás nem esett, mert a magam tulajdon erdőmben is 
szabadságot engednék kglmed jobbágyainak erdölni, a minthogy czédulát 
is adtam, adják vissza. A bizonyos, ha kglmed maga meglátja is . . . ,* 
nemcsak a bükerdőt (noha az is igen káros, mert az élőfák mákjának 
hasznát vennők, ha Isten makkot adna), hanem a Macskaíyuk tilalmas 
erdőt úgy elpusztították, éppen nemcsak kárunkra, hanem gyalázatunkra 
vagyon, hogy az atyáink meg tudták oltalmazni s a mi időnkben szaba
doson praedálják. Mert a mi nagyajtai jobbágyaink nevezete alatt más 
ajtai idegen emberek, úgy Cserei Sámuel baróti jobbágyai árnyéka alatt 
baróti emberek, a kglmed és az én köpeczi zselléreink mellett a köpeczi 
emberek széltiben hordják a fát Ajtára, Barótra, Köpeczre, úgy szintén 
a házasság szabadsága mellett Donath Györgyné asszonyom maga s 
jobbágyai szánjai. Mikor meghallottam az ilyen excursiokat, úgy izentem 
Ágostonfalvára, hogy akár baróti, akár ajtai, köpeczi embereket kapjanak 
ott, ne csak megzálogolják, hanem minden marhájokat elvegyék, magokat 
is megfogják, mert non suffragante eo, hogy Donath Györgyné asszonyom 
leánya kglmed felesége, azzal just nem aquirált, hogy a Cserei família 
erdőjét szabadoson vágassa, maga házához hordassa, hanem mikor osztán 
az ő kglme ajtai háza s jószága kglmed kézire megyén, akkor kglmedtől 
senkisem tilalmazza. 

így is nem volnék ilyen inhumánus ember, ha szintén kglmedhez 
addictioja semmi sem volna is, hogy falumbeli becsületes ember, ha szépen 
requirálna, két-három szán fahordást difflcultálnék, de hogy engedelem 
nélkül azt practizálja, azt .bizony nem engedhetem, sőt a magunk jobbágyai 
iránt is olyan rendet kell tartanunk, mint azelőtt én practizáltam, mikor 
kglmed jószága s jobbágyai az én birtokomba voltának, hogy ha tűzi
fáért akartak odamenni, czédulát vettenek, kik hány szánnal, szekérrel 
mennek erdölni, azért hogy más falusi idegen emberek melléjek ne 
adjungálhassák magokat; és oda, mint azelőtt volt, mind három részről 
erős hit alatt erdőpásztorokat kell állítanunk, melyet ha mégis halogatunk, 
úgy járunk, mint a kinek ellopják a lovát, azután zárja be istállója 
ajtaját. 

Azonban noha a mint én másoktól hallom, kglmed igen alája 
feküdt a két asszonynak és talám nem szükséges, sőt haszontalan ez 
írásom; mindazáltal részemről azt akarván eltávoztatni, melyet kglmed 
mostani házasságának alkalmatosságával akkori levelemben megjövendöltem 
vala (utinam non essem verus vates!) hogy Donath Györgyné asszonyom 
miatt, ha nem a leánya miatt a közöttünk való igaz atyafiság gyűlöl-
ségre fordul, akarám kglmednek sem el pro semper megírni, ha kglmed 
az igaz férfi curasiát még megtartja s az én opiniom szerint talám meg 
is tartja, ha szintén mások mit beszélnek is, bizony könnyen s a míg 

1 Olvashatatlan szó. 
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magam nem experialom, el nem hiszem, intse meg kglmed a felesége 
anyját, ne mortificáljon és injurialjon annyira; sok már á soka, patiens 
ember vagyok ugyan, kivált asszonynyal s nyelvvel digladiálni nem 
szoktam, külömben olyan dologra kell kifakadnom (mely nem verésből,, 
vagy egyéb potentiákból áll) bizony a míg Miklósvárszéket ember lakja, 
fen marad az emlékezete. Annak az asszonynak, hogy az ura, a szegény 
bátyám Donát György uram megholt, mennyi sokfelől való impetitióji 
voltának, hozzám recurrált, mind tanácsadásommal, mind egyéb szolgála
tommal protegáltam, hogy akkor elmondotta, az urának testvératyafiai 
olyan sinceritással nem voltak hozzája, mint én. Nékem pedig, -— mondja 
meg jó asszony, — házam népe is, ha igazat akar mondani, ha soha 
vagy egy pénzt, vagy egy pénzt érő portékát adott sok szolgálatomért,, 
mert ha adni akart volna is, soha el nem vettem volna. Mihelt kglmed 
a leányát elvévé, én nem tudom, kglmedhez való bíztában, vagy mi 
véggel, maga tudja, senkit nem kézde becsülleni. Becsületes embereket, 
nemes asszonyokat széltiben mocskol, nyelvel s olyan száraz gőggel 
vagyon, egy grófnéban is sok volna. 

Ha kglmed nehezen veszi is, nem tehetek rólla; mely szabados 
nyelve volt s vagyon is ő kglmének, azt nemcsak itt, hanem az egész 
Háromszék tudja, tudják azt is, a kik látják, ritka napja vagyon, hogy 
egész józansággal volna, akkor mindent elmond, elkövet, azt sem tudja, 
rtlit beszél, vagy mit csinál; mert az férfiak is, kiket nagyobb resolutioval 
és ratioval ékesített fel a természet, mint az asszonyokat, ha kelletinél 
többet isznak, könnyen akármi excessust elkövetnek, ő kglmének penig 
conversatioja gyakrabban nem becsületes asszonyokkal, hanem olyan 
boszorkánynyal, mint Kádár Kata s más hasonlókkal vagyon, a kiket 
igaz nemes ember, vagy asszony, a ki maga becsületit szereti, még az 
udvarára sem bocsáttatna be, nem hogy a házában. És hogy a dologhoz 
közelebb térjek, micsoda casusok estek itt a magam kapuja előtt, az ő 
kglme tolvaj béressé (a ki azelőtt kglmed házánál szolgált és micsoda 
exemplaris legény, maga is tudhatja kglmed) és hasonló jobbágyai agyon
verték igaz nemes emberből álló becsületes tiszttartómot, melynek declara-
tioja hosszas írást kívánna, verbis coram plura. Azért a nagy malefactióért 
a béressét a székre certificáltattam, a jobbágyaira magától törvényt 
kérettem, kiket is, ha ő kglme rendes utakon törvényesen protegál, azért 
bizony nem neheztellek, jól cselekeszi. De Ő kglme nem hogy moderatioval 
inkább complanálná a rossz dolgot, sőt mind maga s mind magától 
tanult, jobbágyai s jobbágyasszonyai szerte-széjjel a faluban mocskolódnak, 
sőt ma mind a tiszttartómot certificáltatta a székre; itt mondhatnák: 
pap fék lovat ördög bűnös érette. Engemet is citáltatott, nem tudom 
ugyan miért; gondolom egy kurva lopó. nagy nyelvű jobbágy asszonyát 
itt a kapum előtt való utczán a náddal megveregettem vala, mert mikor 
a tiszttartómon az a casus esett és a míg nekem híremmel lett, addig a 
malefactorok elszaladtak, nagy confusioval lévén, kimentem a kapun 
eleiben, akkor jő ki a szegény tiszttartóm véres fővel s megriasztom a 
szolgáimat, miért nem fogak meg a tolvajokat; az a kurva az utczán 
jővén, hogy én ott boszonkodom magamban, minden kérdés nélkül el 
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kezd pattogni, miért fognák meg az asszonyom béressét, mert a kglmed 
tiszttartója cselekedett rosszul. Úgy fordulék vissza s úgy ütögetem meg:. 
bizony nem hogy olyan kurvát, mint az, de abban a nagy fervorban a 
magam nénémet húgomat is egyben rontottam volna. Azt is kglmed 
tudja, ha meg meri vallani, hogy az ő kglme jobbágyai többire (nem 
is szólva kettőről, vagy háromról, kik Örökös et per consequens emberséges 
jobbágy emberek) iminnen-amonnan per fas et nefas gyűjtögetett lopók, 
tolvajok, a nőstinye kurva és maga a jó asszony is, nem hogy discipliná-
ban tartaná őket, sőt minden gonoszságokban favorizál, s abban tartja 
jó gazdaasszonyságát, hogy furton fáradjon s protegálhassa malitiájokban;. 
csak bízvást pereljen, bizony nem bánom, de ezután is, sőt annál inkább 
mint addig, az ő kglme erkölcstelen jobbágyai s jobbágyasszonyai, ha 
nem szűnnek s nyelvekről le nem tesznek, magamot, feleségemet, Isten 
engem úgy segéljen, a magok jobbágyi házokból is kihúzatom s addig 
elveretek bennek egyet, vagy kettőt, a míg a lelket érzem bennek; mert 
én nem haragunnám meg érette, ha olyan nyelves kurva jobbágyom
asszonyt jól megver becsületes nemes ember, ha gyalázza s injuriálja. 

Jól látom, ezekben az dolgokban kgímednek is inmiscealódni kell, 
mert Donát Györgyné asszonyomnak, mint olyan maga rendeletien-
indulatival nem bíró, megátalkodott haragú, maga elhitt napájának ha 
kglmed nem favorizál, nyugodalmas élete alig leszen kgímednek, énnekem 
is penig, a ki ilyen nyilvánvaló injuriákot rajtam s házamon elkövető 
személylyel consentiál s conniveál, annak miképpen lehessek ezután (ha 
úgy találná kglmed magát accommodálni, melyet könnyen nem remél
hetek, nem is érdemlek) olyan igaz, nemcsak atyafiúi, hanem ugyan 
atyai igaz sinceritással s addictióval való bátyja, mint eddig voltam s 
most vagyok, nem mást, hanem kglmedet bírálom meg benne; mindazáltal, 
ha ugyan úgy leszen is, több rajtam bokrosával megesett szerencsétlen
ségeim között ám transeat az is, én részemről okot nem adok kgímednek 
a distensiora, sőt kglmedet a jó Istennek oltalmában ajánlván, a mint 
eddig, ezután is, míg kglmed optiot szántszándékkal nem ad, maradok 
kglmed igaz atyafia szolgája 

Cserei Mihály m. p. 
K. Ajta, 22 Januarii A. 1723. 

Akartam volna, ha kglmed általjött volna, hogy szóval bővebben
mind ezekről, mind egyebekről kglmeddel beszéltem volna, külömben is 
bizony kívántam már egyszer kglmedet látni, de talán meg van parancsolva 
napamasszonytól, hogy kglmed hozzám ne jöjjön. 

Kívül: P. S. Én apertus ember vagyok, minden ember tudja, 
másban is azt kerestem, a mit bennem nem szeret, mondja szememben. 
Azért megvallom, kglmedet méltán okolhatom, nem abban, hogy ezek 
a rossz dolgok kglmed akaratjából lettének volna, merd kglmed itthon 
sem volt, nem« hogy kgímednek hírével lettek volna; ha itthon lett volna 
is kglmed, mint prudens ember nem jovallotta volna, hanem azért, hogy 
kglmed a maga felettébb való submissiójával és Donath Györgyné 
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asszonyomnak sok rossz dolgait az ő kglmétől való félelem, vagy nem 
dicsiretes kedvezésből való elhallgatással ansát adott kglmed mind ő 
kglmének. mind indisciplinarius jobbágyainak arra, hogy kglmedhez való 
bizodalomból úgy felfuvalkodtanak, hogy minden tartozásban excedálnak 
(adja Isten még kglmednek kissebbségire ne essék !) Az én feleségemnek 
is vagyon anyja, bizony tud is a haraghoz, akárki sem jobban; mint 
feleségem anyját megbecsüllöm, szolgálni, protegálni, ha rám szorulna, 
in justis et licitis obiigatus vagyok; de külömben, nem napám, hanem 
édes szülő anyám volna is, a mi vétek van benne, soha nem approbálom; 
sem az ő kglme barátságáért, ha másokkal rendeletlenül bánik, egy 
idegen jóakarómnak is ellensége nem leszek, sem penig jószágáért, pénziért, 
ha ugyan semmim nem volna is, ő kglme alá bizony nem fekszem, mert 
az asszonyi tanácsnak s feleségnek való rendeletlen kedvezésnek soha 
még ennyi vénségemre jó exitussát nem láttam. Példa Ádám atyánk, a 
ki felesége jóvallása s feleséginek kedve keresése miatt magát, feleségit 
s egész emberi nemzetből álló posteritását örök veszedelemben ejté; azért 
a második Ádám, édes Idvezítőnk, az édes anyjának is, úgy látjuk a 
Szt. írásból, nem akart kívánsága szerint cselekedni, sőt gyakran kemé
nyen megfeddette: mi közöm veled asszonyi állat ? etc. 

Kívül: Tekintetes nemzetes idősbik Gserei János uramnak (cum 
tit et honore) kedves öcsém uramnak ő kglmének Bölön. (Zárópecsét 
töredéke.) 

DR. LUKINICH IMRE. 

ARANKA GYÖRGY KÉT LEVELE S HÁROM ISMERETLEN 
VERSE. 

Aranka György, mint általában az erdélyi írók és államférfiak, a 
magyar művelődés történetében is tisztes nevet szerzett magának. Állása, 
tudománya, irodalmi műveltsége széleskörű összeköttetést szerzett számára 
s ő ezt, valamint költői tehetségét is a magyar művelődés, az erdélyi 
magyarság culturájának az előbbre vitelében értékesítette. A mint ezt az 
irodalomtörténet s kölönösen az erdélyi magyarság művelődésének törté
nete megállapította. 

Az alább közölt két levél (czím nélkül) egy oly colligatumban 
van, *melybe csupa Sipos Pálhoz intézett levelek vannak egybekötve. 
Sipos Pál nevelősködött báró Naláczy Józsefnél, a testőrírónál, szász
városi majd pataki physices professor volt s élte végén ref. pap a tordosi 

Jól dotált egyházközségben. Kazinczynak, Döbrenteinek barátja s a kor
társak által bámult és csodált philosophus és physicus. A Kazinczyval 
való levelezésének egy része önállóan is megjelent Lipcsében, 1846-ban. 
Bizonyosra vehető tehát alaki s tartalmi szempontból, hogy Aranka 
alábbi két levelét Siposhoz írta. A levelek a személyes vonatkozáson 


