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A SÍRRABLÁS MESÉJE. 

Csak nemrég jutott kezemhez az »Irodalomtörténeti Közlemények« 
1908-diki 3-dik füzete Fóti József Lajos czikkével. 

A sírrablás meséje sokkal régibb Boccaccio koránál. Már Toursi 
Szent Gergely (f 595) említ egy esetet »Liber de gloria Confessorum« 
czímű könyvében a »De sepulcro Helii ejusdem urbis (Lugduni) epis-
copi« czímű fejezetben, a ki »tempore paganorum in hac űrbe fűit 
episcopus« és midőn meghalt »sepultus est a fidelibus.« A következő 
éjjel egy pogány (quidem paganus) elhengerítette a sarcophagust fedő 
követ és »erectum contra se corpus Sancti spoliare conatur.« De a 
halott átkarolta s magához szorítva tartotta a tolvajt reggelig, midőn a 
hívők ebben a helyzetben föífödözték őt. A bíró, kit elhívtak, paran
csot adott, hogy a szerencsétlent kiszabadítsák, de a halott püspök 
nem engedte el magától mindaddig, míg a bíró meg nem ígérte, hogy 
nem fogja megbüntetni a tettest, a ki azután megtért és becsületes 
emberré lett. 

Az illető passus föltalálható Migne »Patrologiá«-jában, latin soro
zat 71 . kötet 873-dik hasáb, hol egy-két más eset is föl van említve, 
köztük »Joannes Moschus« Prati Spirit, cap. 78.« 

(London.) 
K R O P F L A J O S . 

LANTOSOK E M L É K E Z E T E . 

Í544. Thomas citharida et Nicolaus Nagy ambo iure mediante 
obtinuerunt a Gregorio Kwtheles in praecium cuiusdam vineae eidem 
venditae fi. 14 eodem die. 

1549. Nicolaus literátus praecium domus Michaelis literati cza-
czogho, quae a Joanne doleatore fl. 4 empta erat per ipsum Sebas-
tianum Rawazfogho reddendum optinuit ad festumque sancti Gregorii 
totidem fl, 4 solvere debet, feria tertia post dominicam Reminiscere. 

1550. Stephanus Kewtheles arestat pixidem apud se habentem 
cuiusdam citharidi reginalis maiestatis eodem die. 

Protestáns dráma. 
1603. 12. Decembris. Judiciarius (t i. dies). Die studiosi bietten 

ihnen zue vergünstigen eine christliche Comediam zu halten. Delibera-
tum: In betrachtung, das die walonen hier sein, khann es ihnen nicht 
zuegelassen werden, allein accedente consensu ministerii khönnen sie es 
den letzten Feyertag in der schulen halten. 

(Kassa város jegyzőkönyvéből.) 
KEMÉNY LAJOS. 


