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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. 
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inscriptiones super fundamento Bochkaianarum inscriptionum sunt super-
aedificatae, eidem capitulo tanquam dominis legitimis gratis restituamus. 
Et licet iam nos superinde resolverimus nihilominus verendum est, ne 
hoc negotium capituli apud Sacratissimam Imperatorem et Regiam Maies
tatem, quae feliciter Viennam appulit idem praepositus ita assidue solli-
citet, ut tarn praefatae Suae Maiestati, quam nobis molestiam pariat, 
ab illa mandátum impetret et a nobis executionem mandati importune 
efflagitet. Proinde Reverendam Dominationem Vestram favorabiliter prae-
monere et adhortari piacúit, ut diligenter perpendat quot annis et quantos 
fructus atque emolumenta portionis Zeplak * non solum post depositam 
summám florenos mille, verum etiam autem gratis perceperit domumque 
Cassoviensem sine censu incoluerit, quidque leges patriae de statu pigno-
rum statuerint et quod Dei benignitate iam eiusdem facultates auctae 
sint commoditatemque habitationis praeter hanc Cassoviae habent opor-
tunam. Quibus omnibus atque etiam suo statu accurate considerato, 
transactionem aliquam tolerabilem cum capitulo, a qua minimé alienum 
fore animadvertimus, suaderemus esse ineundam, ut hac ratione laudi, 
honori virtutique Vestrae Rever. Dom., cum hac ratione se palam reddat 
alineae rei non esse appetentem, nostrae tranquilitati ac suis pariter 
expensis securitatique futurorum eventuum consulatur. In reliquo Eandem 
bene valere optamus. Datum Thyrnaviae 2Í . mensis Octobris, anno 
Domini 1614. 

Reverendae Dom. Vestrae 
amicus benevolus 
Comes Georgius Thurzó. 

Czím: Reverendo dominó Petro Ahvinczy, liberae ac regiae civi
tatis Cassoviensis hungarico concionatori etc. amico honorandissimo. 

Eredetije Kassa város levéltárában 5587/18. szám alatt. 

1620. 
Generosi, egregii, prudentes ac circumspecti domini, fautores nobis 

honorandi. Salutem et servitiorum expeditissima commendatione praemissa. 
Az mindenható Istentől ez új esztendőben kívánunk kegyelmednek 

egesség es és békességes állapotot megadatni kedves házanépével egye
temben. 

Vettük az kegyelmetek levelét 6 die Januarii becsülettel, az melyre 
hogy ilyen későre resolválhatíuk magunkat, kegyelmetek nem másra, 
hanem az kegyelmetek felé menő meghitt embernek nem létének magya
rázza lenni, mely kegyelmetek leveléből elsőben is hogy kegyelmeteket 
értettük, tűrhető állapotban lenni, annak felette igen örültünk, ennek 
utána is az Úristen azon jó egésséges állapotot adjon Isten kegyelme
teknek ; másodszor Doci András felől való instructióját kegyelmednek 
megértvén, abban mi noha ezelőtt is fáradoztunk, de most is semmit 
abban hátra nem hagyván, felette igen voltunk azon, hogy kegyelmetek 

1 Széplak-Apáti, Abauj vármegyében. 
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votumja szerint legyen az ő állapotja. Alvinczi Péter urammal ő kegyel
mével is communicalvan azt az ő dolgát, ő kegyelme is szorgalmatosan 
fáradozott abban fejedelmünknél ő felségénél, az mint nekem azután 
mondotta, de mi egyebet semmit nem obtineálhattunk az országnál, 
hanem hogy ő felsége praemissa certiflcatione in futura diaeta iure revi-
deáltassa az ő dolgát. Az gyűlésnek penig állapotja miben volt legyen, 
az nemes ország követinek itt való sok ideig létele és költsége után 
kegyelmetek azt az előbbi kegyelmednek küldött levelemből megértette, 
hogy immár csak az ő felsége fejedelmünknek az beadott conditiok 
szerint királyságra való választása és koronázása volt hátra, de az Fer
dinand császár commissariusi elérkezvén és ő felségével, az országgal 
akarván tractalni de modo pacis, annyira ment az dolog, hogy mind az 
coronázás és electio, mind penig az békességről való tracta véghez nem 
mehetvén, most differáltatott, ő felsége az nemes országgal együtt con-
descendált az induciának tractálására és ezt az Ferdinánd császár 
commissariusival, hogy szent Mihály napig legyen véghez vi vén, az mely 
induciát Ferdinánd császárnak is diplomájával kell confirmálni, melyet 
minden órákon várunk Bécsből. Ez az inducia penig extendáltatik az 
confoederata provinciákra is ilyen conditióval, hogy azok is bizonyos 
emberi által requirálják Ferdinánd császárt ő felségét. 

Fejedelmünknek penig ő felségének sub nomine principis absoluta 
potentiája legyen mindazokon, az kik most ő felsége kezénél vannak és ő 
felsége gyűlést is hirdessen ad ultimum diem Mai Beszterczebányára és 
ott Ferdinánd császárnak is commissariusi levén, de publica permansione 
regni tractáljanak és concludáljanak az nemes országgal együtt. Immár 
ezért az diplomát Bécsből meghozván, reméljük, hogy innét Isten segít
sége által eloszlunk és fejedelmünk ő felsége is halljuk, hogy ez jövendő 
hétfőn bizonyosan megindul, Cassára kegyelmetekhez megyén. In reliquo 
generosas egregias dominationes vestras Deo altissimo commendantes. 

Datum Posonii anno 1620. 16 die Januarii. 
Generosarum egregiarum Dominationum vestrarum 

servitores paratissimi 
Tánczos Pál, 
Bodnár Gergely. 

Czím: Generosis, egregiis, prudentibus ac circumspectis N. N. 
dominó iudici caeterisque dominis senatoribus regiae liberaeque civitatis 
Cassoviensis etc. dominis fautoribus nobis observandissimis. 

Eredetije Kassa város levéltárában 5902/6. sz. a. 

1627. 

Kegyelmednek, mint kedves atyámfiának szolgálván, kívánom, hogy 
Isten minden jóval megáldja kegyelmeteket fejenként. 

Kegyelmed levelét vévén, búsulását látom, minthogy nagyon is 
méltó oka a búsulásának. 0 felségére, az mi kegyelmes urunkra nem 
differálhatjuk az dolgot semmi utón, hanem ha valaki, de legkiváltképpen 
Alvinczi uram alájöhetne, kívántatnék igen. Mind az által bennem soha 



ADATTÁR 869 

kegyelmetek meg nem fogyatkozik sem az religióban, sem egyéb dolgai
ban. Ma immár derekasan elkezdjük az dolgot. Az aíájövetellel ne kés
sék kegyelmetek, egy credentiát hozván város pecsété alatt; én meg
mondom, mint szóljon az credentia mellett velünk az mi kegyelmes 
urunk commissariusinak. Én kegyelmetekkel levén, kívánom, hogy Isten 
jó egésségben adja látnom kegyelmeteket. Tokajini 5 Április Anno 1627. 

Kegyelmed atyafia, barátja 
B(ornemissza) János. 

Czím: Prudenti, amplissimo ac circumspecto dominó Stephano 
Almásy liberae regiaeque civitatis Cassoviensis iudici primario etc. dominó 
et fratri mihi observandissimo. 

A levél eredetije Kassa város levéltárában 6196/33. szám alatt; 
pecsétjén a körirat: Johannes Bornemisza. 

1657. 
Keviezky János kassai főbírónak az 1657-ik évben összeírt könyvei 

között Alvinczinek egy ismeretlen műve említtetik : Alvinczi Péter, Az római 
Babylonnak kőfalai. 

Alvinczyné az 1644-ik évben hunyt el. 
KEMÉNY LAJOS. 

SUKÁN JÁNOS ÉLETÉHEZ.» 

1562. Swkan Jánosnak, a kinek Kassay János 456 forintjával tar
tozik, Kassay a Forgács-utczán levő házát, mely a város fürdőháza és 
Kalmár Kristóf háza közt van, zálogba vetette két év előtt. Most a 
városi tanács határozatából Sukán a házat birtokába vette. 

1563. Joannes Sukan Strigoniensis, ius civitatis ab inclyto senatu 
est consecutus feria sexta ante Nicolai episcopi. 

1564. Franciscus Swkan nomine et in persona egregii domini 
Joannis Swkan nunc arcis Agriensis provisoris fratris videlicet sui, 
veniens in conspectum senatus arestavit omnes haereditates Joannis 
Cassay in territorio huius civitatis Cassoviensis existentes et habitas, 
videlicet vineas, agros, prata, terras arabiles et alias quocunque nomine 
vocitatos ratione certae summae pecuniarum, quibus idem Joannes Cassay 
praefato Joanni Swkan tenetur usque ad iuris revisionem. Actum feria 
sexta proxima post ferias domini Andreáé apostoli. 

1566. Joannes Sukan prohibet quendam rusticum de Tehan2 ab 
aedificio domunculae, quam construere cepit iuxta allodium suum in 
superiori suburbio, usque ad revisionem iuris. Actum feria secunda ante 
Philippi et Jacobi cum scitu totius senatus. 

1 V. ö. XVHI. évf. 492. 1. 
• Falu Kassától éjszakra, ma Abauj-Tihany. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXI. 24 


