
ADATTÁR 365 

Világ Fejedelmi, Urak és fő népek, 
Kik kősséggel birtok néki törvényt tesztek, 
Eöröckön az Urat áldgyátok s-fellyétek. 

Együgyű gyermekek, kegyesek szép szüzek, 
Kesergő sok özvegyek, böcsületes vének, 
Dicsiretet tegyenek az Ur szent nevének. 

Mert ő az a' kinek hatalmában az Ég, 
Néki enged Tenger, meny-s föld kerekség, 
Segelli mint Övéit mennyei ő felség. 

Ezt azért ti hivek Urak szent serege, 
Kik leg-inkáb vadtok az ő szerelmébe, 
Eöröckön szent nevét dicsirjétek Menybe 

Amen. 

BOTHÁR DÁNIEL. 

CASSAI ANDRÁS ÉLETÉHEZ. 

1634. 

Amplissime, consultissime Domine nec non musarum piarum Mae-
cenas, summa reverentia praeveniunde salule et servitiorum meorum 
humilium commendatione praemissa. 

Isten minden jókkal, jó egésséggel áldja meg Uraságodat minden 
Uraságodhoz tartozókkal egyetemben boldogságosan. 

Nemzetes és kegyes Patrónus Uram. Die ipso divi Georgii proxime 
praeterlapsi kijővén Graeczből az Hagymási ifjakkal, Andrási János uram 
ő Kegyelme Sopronban megadá énnekem az Uraságod böcsületes levelét, 
melyben miről certioráljon Kegyelmed engem, bőségesen megértettem. Nem
zetes Uram az többi között mind az én nyomorult ha2ám állapotjárói értett 
Uraságod, mostan mi karban lészen s mind egyebekről is kegyesen 
tudósít, hogy tudniillik, ha nagyobb káromat nem akarom vallani, 
egyszer immár vagy magam alá mennék, vagy rendes véggel idején 
felőle disponaljak. Nem kicsiny gondviseletlenseg ugyan tőlem ez 
Nemzetes Uram Patronusom, hogy miattam így haladott az dolog, mások 
szolgalatjára ekkoráig figyelmezvén, de megyek, ha ez említett ifjak 
mellett való kötelességem is, nek'em tisztességemre ez mai napiglan volt 
és szolgált kedvem szerint. De mivel immár Istennek hírével haza hoz
tam őket az graeci collegiumból, kitelvén esztendejek ebben, nem remény
lem, hogy tovább immár mellettek töltsem időmet! hála Istennek őket 
szárnyokra, okosságokra eresztettem és az ott benn való sárból is fer-
tezés nélkül kihoztam mind ennyi háborús fellegekben is. Jóllehet azért, 
ha az mostani ujabban fellobbant s zűrzavarban egyveledett idő engedte 
volna, még talán két esztendeig is édes szülei tovább benne tanulni 
szenvedték volna. így immár az én szerencsémre az ido úgy hozta magá
val, Nemzetes Uram, én is a következendő pünkösd után Isten egéssé-
gemet adván és jó szerencsét, haza felé eredek s Uraságtok közzé mentől 
hamarébb lehet sietvén sietek. Adja az magasságbeli Isten Uraságtokat 
kedves jó egésségben láthassam, szivem szerint kívánom. Az nemes 
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városnak és Alvinczi Péter uramnak mint nekem kegyes patrónus 
uraiméknak magam tiszta szüből írtam volna, de ez alkalmatossággal, 
minthogy az követ siető félben volt, érkezem csak az Uraságodnak szóló 
levelem készületére az tájban. Mindazonáltal alázatosan kérem Uraságo
dat, hogy Uraságod az nemes tanács előtt mentsen ebből, hogy nem 
írhattam, háládatlanságnak jelének ne magyarázzák ő Uraságok. Ha Isten 
alá viszen Uraságoddal meg tudok én alkudni ez én hitvány házam 
részéről, az mellett én is reménylem, hogy Uraságod is hozzám minden 
kegyes patrociniumjával leszen és nagy bizodalommal folyamodom minden
kor az Uraságod hűséges kegyességéhez és árvákon szíve eshető könyö
rületességéhez. His et de coetero amplissimam dominationem vestram in 
annos quam plurimos rectissime valere cupio. Praescriptae in arcé 
Zent-Grot die 5 Maii Anno ultimae numinis patientiae 1634. 

Amplissimae Dominationis Vestrae 
humillimus cliens 

Andreas Cassoviensis Metropolitanus 
Pannonius. 

Kívül: Amplissimo, consultissimo dominó Matthia Köszögy liberae 
regiaeque civitatis Cassoviensis iudici prudentissimo dominó necnon musa-
rum piarum Maecenati summe colendissimo. 

Alatta más kézzel: Exhibitae die 2 Juni anno 1634. 
(Eredetije papiroson, zárlatán piros gyűrűpecséttel, Kassa város lvt. 

6538/97. sz. a.) 
KEMÉNY LAJOS. 

ALVINCZI P É T E R É L E T É H E Z . * 

1612. 

S.(alutem) P.(lurimam). Bizodalmas uraim, az elmúlt 1611 esz
tendei salariumomat kész pénzül mind felvettem. Erre ez 1612 esztendőre, 
ha lehetséges, kérem kegyelmeteket, megadjon fi. 100, egy ideig ismét 
nem fogok kérni. In reliquo valeant Dominationes Vestrae. 

Ecclesiae Ungaricae Capellanus 
P.(etrus) A.(lvinczi) 

(Eredetije Kassa v. lvt., papírszeleten.) 

1614., 
Reverende domine, Amice nobis honorandissime. Salutem et nostri 

commendationem. 
Praepositus Agriensis reverendus Nicolaus Dallos non desistit apud 

nos vehementer in eo instare, ut nos domum cassoviensem capituli Agri
ensis vigore constitutionum publicarum, instar aliorum bonorum, quorum 

1 Lásd XIV. 112 s köv. XX. évf. 102 1. 


