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En az nagy Iftennek ajanlolak titeket, If tennék aldafa ma- 124. 
radgyon mind veletek, Iftennek Szent Lelke es az ő jo ked
ve aldgyon meg mind bennetek, 

O fzemők lattara előlök el enyefzek, Nagy hala adaffal az 125. 
nagy Iftent dicsirek, Az Csafzarne Afzfzony mind az nagy 
Vrakkal eroffen meg felemlek. 

Az Iovenianus az Vraknak igy fzolla, En raytam lot dol- 126. 
got fenki moft ne csudallya, Az nagy bujafagot es rut ke-
velyfeget mindentek hatra hadgya. 

Aldot az Vr Iften ki velem ezt mivel te, Mert en bennem 127. 
az bűnt ugyan itten meg verte, Legyen hala neki en rzegenj' 
lelkemet Pokoliul meg mentette. 

Ezeket meg mondván az Csafzarne Afzfzonnak, Mely nag 128. 
fzep fzavaval befzelle az Vraknak, Az 6 rayta efet fok nyo-
morufagert Iftent fol magafztalák. 

e 
Ezek után Csafzar holta napig Regnala, 0 hivatallyaban 129. 

bekefeggel el jara, Az nagy Vr Iftennek parancsolattyaban 
mind holta napig jara. 

Immár ha meg haliad kérlek meg ne csufollyad, Az rut 130. 
kevelyfeget inkab te hatra hadgyad, Inkab az nagy pohart 
az ének mondónak jo boroddal meg toltfed. 

Az ki ez verfeket fordította Magyarra, Az Szektso men- 131. 
teben So-Var nevű Faluban, Az ének Szerzőnek nevet meg
találod az verfek folyafaban. 

Az ezer ot fzazban es kilenczven háromban, Ez éneket 132-
fzerze gondolkodván magában, Az nagy kevelyfeget, Iften-
telenfeget utalván o magában. 

VEGE. 

Közli: DR. GYÖRGY LAJOS. 

MAROCSAI JÁNOS COLLIGATUMA. 

A budapesti m. kir. tudományegyetem könyvtárában van egy 
érdekes 8-rét alakú nyomtatvany-colligatum, mely a hozzá közbül kötött 
s a végén lévő tiszta lapokon több becses magyar szöveget őrzött meg. 
A könyv kötése is figyelemre méltó: a vastag fatábla barna-sárga disznó
bőrbe van kötve rézkapocs nyomaival; a XVI. századi ismeretes germán 
kötés az elsŐ tábla közepén ma már teljesen elmosódott arany nyomású 
kép, hátsó oldalán a múzsák képei. Mindazáltal, hogy magyar ember 
volt a megrendelője, bizonyítja a táblák felirata: Az I. lapon: 
AVGV. CON. I PELAGIA I MD Lii I , a hátsó táblán: IOANNES I MAROCHIAI. 
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De magyarok a későbbi birtokosok is, mint a belső lap és a czímlap 
bejegyzései mutatják. Az I. tábla belső lapján ezek a bejegyzések 
olvashatók: constat d. 25. j Gregorius Keresry Varadina[e] scola[e] 
dabat- [ Scopus meae vitae Christus | Roma tibi fubitö motibus ibit amor. 
[Azért tetszett meg a bejegyzőnek, mert visszafelé olvasva is ugyanazon 
szavakat adja.] A czímlapon ezen neveket találjuk: Joannis Zent Mariái 
de Samsom &c: | Conventus Ujheliensis. j Stephanus Szentpeterj | Matteaeus 
Azalaj J Andreáé Aßalai. | Utolsó birtokosa, úgy látszik, az újhelyi 
konvent volt, onnan kerülhetett József császár korában az egyetemi 
könyvtárba. 

A colligatum tartalma: I. •%£*> DIVI | AVRELII AVGVSTINI | Hip-

ponenfis Epifcopi contra Pe- | lagianos, & Felicianos hypo- ) nofticon. 
libri fex. | HERO ALOPECIVS | excudebat, An. M. D. XXIX. || [Keretes 
czímlap a Három király imádásával.] 8-r. A—F5-f-2 lev. Vége, úgy látszik, 
már bekötéskor hiányzott, s ezért a hiányzó szöveg pótlására tiszta levele
ket [1—23 levél] köttetett hozzá a birtokosa, de a szöveg pótlásával csak 
egy levélig és a következő levelén 7 sorig jutott el s félbehagyta. 
A 2 b — 3 a b levél üres, A 4—6. levelén van »Az mirigh halairól való 
rövid keref: | tieni értelem, melliet irt Banfi Huniadi | Benedek. J« Az írás-
karaktere a XVI. század végső éveire vagy a XVII. század elejére 
vall s Rimái János írásához nagyon hasonló. A szerző neve eddig csak 
egyházi működéséről volt ismeretes, t. i. a tiszántúli ref. egyházkerü
let nyolczadik püspöke volt; 1550-ben Wittenbergben tanult s 1599-
körül halt meg. Teljes neve Bánfihunyadi Mogioró Benedek. (L. Tóth F . 
Túl a' tiszai ref. püspökök' élete. Győr 1812. 74—76. 1.) A mirigy
halálról vagy pestisről szóló művét 1577 körül írta, legalább ezt 
következtethetjük e kifejezéséből: »Igh leve az el múlt 1576 esztendeo-
ben.« A másoló nem írta le az egészet, hanem csak a második kérdés 
elejéig jutott el. (Lásd Függelék I. sz. a.) Bánfihunyadi műve után az 
Augustinus művét kiegészítni akaró kéz írásával: M. T. C.ICERONIS DE 
SOMNIO j SCIPIONIS. Exlibro de (lehúzva: Rep.: | SEXTO) R E . P . SEXTO).« 
czímet találunk, ennek szövegét kezdte el másolni a következő levelén, 
de egy levélnél itt sem haladt tovább, ez is ki van tépve; a 7—20. 
lev. üres. A 2 1 a levelén »Az keresztienfegrwl való kerdes j kedes?« 
ez. katechismustöredéket találjuk. Ez is befejezetlen. (L. Függ. 
II. sz. a.) 

A másik lapon ( 2 1 b 22b) nép- és városnevek latin-magyar jegy
zéke van: 

»Regionum, terrarum, gentium et Ciuitatum | Nomina, j« czímmel. 
Szikszaí Fabrícius Balázs Latin-magyar szótára (Debr. 1590.) 231—4. 
lapjairól van lemásolva, csekély, jobbára helyesírási eltéréssel. PL 
Polonia-t ^Lengjen orfzagh'-nak, Posoni latin nevét ő is Pisoniumnak, 
Visegradum magyar nevét ő is Misegradnak írja, ellenben Esztergám helyett 
Eftergomot ír, Kolozsvár latin nevét Claudipolis Claufwmburgumnak írja 
(1590: Claufemburgű), stb. V. ö. Melich J. Szikszaí Fabriciűs B. latin
magyar szójegyzéke Bp. 1906. (Akad. Ért. ny. és sz. k. XIX. k. 9. sz. 
99—101. 1.) A 23. levél üres. 
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. A coliigatum második nyomtatványa: »FABRICA: j TIO HOMI* \ 
NIS, I A' Cicerone libro fecundo | De natura Deorum | defcripta | Cum an-
notationibus Alberti Nouicampiani. | His accefsit Difsertatio eiusdem, } 
utrum cor an iecur in formatione | foetus confiftat prius. | ITEM | Oratio 
de laude Phyrices. | . . . Cracouie per Lagarum Andree.« A kolophon 
szerint 155 l-ben nyomatott [CRACOVI^E | per La^arum Andree. Anno | — | 
MDLI. | ] 8-r. ' A—Vm 4-1 lev. V. ö. Wierzbowski: Bibl. pol. II. 92. 1. 
1283. sz. . 

3 . IOANNIS | REVCHLIN PHOR- | CENSIS LL. DOCTORIS CO= | mcedice 
duce, Scenica progymnafmata, hoc j est, ludicra prceexercitamenta. \ Et 
Sergius uel Capi* \ tis caput. \ $& | könyvnyomtatói vignette, DISCITE 
IVSTITIAM MONITI jelmondattal (tengeri ló) | COLONIAE apud loann. 
Gymnicum. \ Anno M. D. xxxx. | 8-r. A—C5 -f- 3 lev. 

4. M • T • CICE= | RONIS ORATIO- | NES ' II . ALTERA PRO A. j 
Licinio Archia poéta, \ altera pro M. Marcello. \ Cum artificio, difpo-
fitione ac Paraphrafi \ Philippi Melanchthonis. | [könyvnyomtató 
vignetteje, előbbitől különböző, tengeri ló egy oszlopot körülölelve, az 
oszlop tetején kigyót felfaló gólya] j COLONIAE Martinus Gymnicus 
ex- | cudebat. Anno M. D. XLV. || 8-r. A—E 5 -f- 2 -f- 1 üres levél. 

5. PRAEFATIO I PETRI ILL1CINI ÍVRE- | CONSVLTI DE HOMINE ET 
Discis | plinis, in qua & Iuuenes ad lite- | terarum ftudia excitan-
'ÍUT- | • • • | Vignette: angyalok \ CRACOVIAE | apud Viduam Floriani 
Vnglerij: | — j M; D: XL, IX: || 8-r. A — K m - f -1 lev. 

A czímlap belső oldalán: »Inuitatio ad Conuiuium Nuptiarum.« 
Latin és magyar szöveggel. Közölte mindkét szöveget (a magyart mai 
helyesírással) Szilády a Régi m. költők tára IV. kötet 300—1. lapján. 
(A magyar szöveget betűhíven 1. Függelék III. sz. a.) 

6. PRAEFATIO j PETRI ILLICINI | IVRECONSVLTI IN LAVDEM REG. 
POLONI^E ET | Samuelis Epifcopi Cracouienfís. | ( : ) | (#^^r»!i j alatta: 
keretbe foglalva a nyomtatási hely: CRACOVi/E | Apud Viduam Flo 1 
riani Vnglerij. j | Nyomt. év nincs. 8-r. A—Cij -f- 1 lev. Utolsó 
oldal üres. 

Az utolsó üres lapon van a »Bodogh ember kinek eo hazában«, 
s az utána következő levelén »Allapatomat ielentem« kezd. hegedős 
•ének, melyeket Szilády a Századok 1882. évf. 34—39. lapjain közölt 
»Három hegedűs ének« czímen. (A harmadik ének máshonnan való.) 
Az utóbbi versfejei: AS MOLDOVAI MIHALI DEÁK ENEKHE nevet adják. 
Az előbbi szerzője nem foglalta a versek fejébe nevét, de elfogadhat
juk Szilády feltevését, hogy ez is Moldovai Mihály deáktól való; a 
szerzés ideje (mely nem egy a másolás idejével) az utolsóelőtti versszak 
szerint 1587. A másolás ideje a XVI. sz. legvégére vagy a XVII. ele
jére; tehát a Bánfihunyadi művének másolatával egy időre tehető. (L. 
Függelék IV—V. szám a.) 

* * * 
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A colligatum magyar kéziratos anyagát itt közöljük : 

í. 
Az mirigh halairól való róuid kereí= 
tieni értelem, melliet irt Bann* Huniadi 

Benedek. 

Minden dolgoknak akar iok, akar gonoíok légiének, ket kivalkeppen való 
czelekedö okát talalliuk, ha iol megh uiígalliuk. Eggik az feő elíeő ok, ki nél

kül semmi ninczen, az eőrókke való Isten, az kinek mindenek kezeben 
PXal : vadnak, ki bir igazgat, es czelekeíik az eő io akarattia es beőlcze-
103 Xege ßerent mindeneket valamiket akar mennien es feöldon. Malik ok, 

Heb : 1. az Isten kezeben való ezkeőzeök, melliekkel Isten véghez vízi az eő 
ßandekat: De ezek amaz feő indító ok nélkül, az kinek kezeben vad

nak femmit nem mozdéthatnak. Iliién formán fokot giakrabban czelekednj az 
Isten az emberj keözeött: De azért nem keöttetet eő az maf odik okokhoz, hogj 
azoknelkúl, az mit akarna megh nem czelekedhetneie. Tartia es élteti az embert 

kenierrel, kész rend tartaía íerent. De mikor akaria el élteti az embert 
Matt : 4 minden kenier nelkúl. az eő hatalmas Isteni ereiével mint az Iefus 
Deut: 8. bizonitia : Megh verheti az Istentelent Ifmet az Istentelen kegietlen em

ber által. De mikor akar, minden fegiuer tőr, vágj víz nekiü el veft-
heti eőtet. Mivel hogj kedígh moft az dogh halairól akarok rovéd értelmet adni, 
ez ket ok ßerent kell arról tudakoznunk, fokán fok fele gondolikodnak az 
deógh halainak okarol, de nem mindenek talalliak egj arant az Chelt. Ebben 
iollehet az poganíagh nilvan ellenkedik az kereftieneknek értelmekkel, de azért 
megh [fenki] ßinte az kik kereftieneknek tartiak magokat. [| 

Megh azok kozottis kwlomb kwlom értelem vagion feleőle, Innét kouet-
kezék az hogj az kj azt mongia hogj ember el mehet az déogh halai eleotth, 
mint egj ar véz avagj pogani eleotth. Mert Isten azért atta embernek az okof-
fagot, hogj laffon világánál, fsmagara gondot uifellien, kj penégh azt tartia 

es vallia, hogj Isten eleól nehéz, feőt lehetetlen el futni, mert az 
2. Samu : deőgh Istennek bívnteteő keze. Az poganiok tellieffegel az egj czil-

24. lagoknak tulaidonitottak az deögh halalt, hogj azok dögleinejek 
megh az eleő es be ßivo eget, az miat deőgletnejek megh az ember : 

ebból következet baívaniozaíokis. Heraclides iria. hogj az poganiok az heiv 
hónak vrat kit kutiaczkanak hínak. (czillagnak neve neve [így]) mikor az czil-
lagok rendj ßerent fel ieőt, igen ezekben vettek, es abból intéztek nemenemw 
leßen az forgo eztendeő, deögöíe auagjegeííeges, mert ha az czillagh feötetes 

es homalíos volt, azt itellek feleőle, hogj kóver es czoportos az be 
Colum ßivo egh, es az miat lenne nehéz s*deögos az eftendeo, ha penégh 
Ovidij vélagoson es feniefen tec= czeneiek fel, tehát Jegczenéie azt, hogj az 

4:Faftor: egh genge tifta es egeffeges lenne. 
Attul az czillagtul oly igen feltének wk hogj mikor homalíos voltat 

lattat [így], ebből aldoztanak nekj . fel tecczik ß : Ivan havának 12 napian, 
velem hogj az kaczkoj olahok azoktul tanoltanak volt hogj 1575 eftendeőben 
mikor az deogh vonnaia le eőket az megh perfelt epet hordoztak az falun 
ßerenferte es fara fwggeí tettek. De ugjan az kik kereftieneknek tartiak f=valliak 
magokat megh azokis czak egj teőrtenetnek tartiak, vágj az egj deőgoffegnek, 
vágj az népnek fok ehezefenek azertis hogj néha ninczen minden helieken, 
hanem foltonkent iar, helienek deőgoííegenek auagj íokafaganak tulajdonitjak.jj 

Hogj azért az poganioknak teve Íj gef ékre felellj onk vallanunk kell ugian 
hogj az egj czillagokat az Isten ugj teremtette, hogj ez feoldeőn es ez feöld-
jekben erejeket ki mutatlak, es az iovendeo dolgoknak ugian hir mondó, követi 
légiének. De azért ninczen Isten ellen nekik ez itth ualokon íemmj hatalmok : 
tehát eő nekik fem áldozni fem keőneőrgeni nem kell, fem teőlok felnj, hanem 
annak az ki azokkal bir. Nagj halaadafíal kel eztis az kegielmes Istenteoí 
vennünk, hogj nem feet az mi romlaíunkra hanem mindenek lattara, ha az em
bereknek ßemek volna, hir teueő követeket ßerez, uagj az czillagbol uagj az 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXVIIí. 18 
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égből, uagj az keödokbol vagj Belekből, uagj meniútó keővekbol kik mind Isten 
keővetj, es az eő felleges voltának odvarlöj. Azertis mongia az Dauid 

Pia i : hogj eő az Beleknek ßarvan iar es az kódokon forgodek. De 
18.104. az kik ukereítienek valuan, vagj egj teőrtenetnek velék, uagj eghnek 

dogoííegenek tartiak, megh azokis igen czakelljen gondolkodnak az 
Matt . Istennek emberek keőzeőt valo dolgairól. Miért az Istennek akarattia 

6 nelkúl, ha haiúnk ßala el nem eíhetik, mi magunk inkab nem halha-
Anno : 3. tunk megh. 

Azokaert iras ßerent ket okát valhattiuk az deógh halainak, 
eggék az feő oka az Isten, ki az mirégh halalt nem czak ereítve boczattjar 
hanem az eő igaz iteleti ßerent, verekedeő kezével Berzj, az embernek bunejnek 
oítorozaíaert, kiről az iras bizonfagot teßen Exo : 9. Leu : 26. Deu : 28. | Pa-
rali : 2 | Ezech : 6 . 14 . 33. || 

Maíodik oka az merigh halainak az ezkeözók melliekkel Iíten az eo-
bünteteő akarattiat ueghez veßi, Es minek hogj az termeßet foliaíanak dolgatis * 

nézi. Az termeßet tudó Doktoroknak Irafok bol is kel hozza ßolnonk. 
Ammia- Az orvos Doctorok azért es egjeb Jeles béolczek tartiak es Irua hat-
nus Mar- tak. Hogj az mirigh halainak oka az forgo eltendeőnek uagj Bertelen 
cellinus valo hidegfege, uagj heufege, uagj nedveísege, uagj aßallia IL Ne-
lib : 19. melliek ualliak hogj az egnek deőgoííege oka, mellj auuagj valamij 
fol: 5. 33. poííat viz miat, uagj deógh miat auagj az egnek hirteleníeggel valo-

valtozaía miat (Igh leve az el múlt 1576 eztendeoben. Annira hogj 
az bozzak rólak kétezer virágzottak ki ugian iele volt az deogh halainak mint. 
az beőlczek montak) deogleték megh. Mellj oítan az emberben valo eget, melliet 
ípirituínak hinak deőgleti megh. Harmadczor valliak ezt hogj az feódbol kj 

parlodo temérdek es Búro egh megh fojtia az teltekből ki parlodo 
4 Evíeb: fielet, es ben rekeíti az mellj miat megh kell halni az embernek 
lib : 7. Negiedik okát tanalliúk az eléol el múlt ehfeget, mellben az ember 
Cap: 21 minden ala valo eleíeget beteöltot melliet megh emefthet: Erről ßol 

Salamonis Isten eleotth: Vrlíten azon keöniorgok, hogj ha ehíegh 
3; Reg : 8 vagj deogh halállal, vagj megh deögletet egh, vagj hirnio, vagj 

ragia, tamadand az feöldeon. az ki ezeket megh elmeri ßiveben es 
feleöle neked keőniorógh meg halgalsad az te lakó heliedbol. Az 

Lib : ehíeget veti elöl az után az dogh halalt. Joleph Doctoris azt Ma 
Antiq:15. hogj az Sidok közót ugj támadót az dogh halai, hogj az el múlt 
Cap : 22 eztendoben fem gabona nem termet, lem eő kenien valo feőldj elet. 

es az után támadót az mirigh halai, Azon modo ßol az [lehúzva : Isten] 
Ieruíalem veíedelmenek ideiéről is De kj nem tuggja hogj az Isten mind ezek-
nelkül az ezközök nelkulís Isten legjen? || Azért noha az niavaliat teítenk által, 
uagi io uagj gonoz ember, uagj ogieb által boczattia, az emberekre, De néha 
ezek nekul, uagj io auagj gonoz Angialok által boczattia ki az eő kezet, mint 
az Dauid miatth leotth deogh halai feleol, nem oluafsuk hogj deőgos egh által 
leőtth volna hanem hogj Isten deogh halállal hirtelen verte megh az népet. Mert 
uagj tartót czak [lehúzva: ideigh] délig, uagj napeftigh,uagj . 36 . oraigh, Immár 
ezekből Xok kerdeft fejthetnek megh. 

Elíeő kerdes. 

Ragadoe ä merigh halai auagi nem ? F. Sokan ebbenis megh atalkotta-
nak hogj nem ragadó niavalia, mert azt mongiak en íoknak foktam be ßaiat 
de en ream nem ragadot, U megh ime itth uagiok. De akar ki mit ßollion ez 
az igaz hogj ragadó niavalia, mint hogj vadnak egieb ragadó niavaliak, fzem-
uedetek, ízem fajas &c. Mert az Iíten eő maga [leh. vifelí] miveli hogj egrol 
maira ragaggiő. Azért mongja az Dauid ki vegezeő puztitaínak, mert az inelli 
házban be Bal ki puítitia onnét az népet. Antonius pius Czaßar mikor Siria-
ban hadakozneiek es Seleocia varoíaban volna, támad deógh halai es el arad. 
Illienkeppen az Apollo templomában volt egy vak ablak, mint kivol megh arania-
zot Iada : Ezt Caííius vitéz es hadnagj velven hogj kencz vagion benne fel 
teőrj. Es oly pokol dohos Bel io kj beleőle, hogj nagj dógh halalt Bérez ez 
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egeß orßagban. az Czaßar népében eíik es haßaig Romában [lehúzva : menvén] 
Jővén, minden orßagok tartomaniok, es varasok el deó'gletenek az 

Lib : 7 had nepeteol mind Romaigh. Diczerj az Euf ebius az Alexandria] keresz-
Cap : 22. tieneket, íokan ugj mond az mi attiank fiaj kéozöl az eő nagj íeretetek 

méat nem ßantak magokat, hanem eőzve. útettek magokat, es minden 
magokra való gondviíeles nelkul, az betegekhez láttának, es azoknak Chrűs 
ßerent gongiakat véíelven, ísgiogitvan vélek eggiut megh holtának, es nagj 
keßen mainak beteglegevel megh telvén, es az dogot fele barattiokrol reaiok 
vonván. || 

Es az niavalakat ßabad akarattiok ßerent magokra veuen íokan kik az 
betegekkel bántanak, es eőkeót uigaítaltak meg holtának, amazoknak halálokat 
magokra veuen. De lam mi magonkis Iattiúk hogj egj mairól az emberek el 
deógletnek. 

Maíodik kerdes ? 

Ha ragadó az mirigh kikre ragad, es kiken fogh P. Ne veílie íenkj hogj 
íótetben való verekedeö keze légien az mirigh az Istennek, mint ha nem latnaia 
kit íuit megh velle, íem egj történet ízerent való dolognak ne aliczak az em
berek, mert lattia í=tuggia az Isten kit kell vele megh vemj El ragad azcrt de 
czak azokra az kiket Isten uagj az hivek kőzul, uagj az hutotlenck kozul, 
aual ki akar az világból vennj. Mert bizonj ez hogj giakorta az Isten az 
híveket az huteőtlenekkel az bwnteteíben éoíve íozza mint Dánielt az rabíag-
ban az teőb néppel Jobbot es mind egieb ßent prophetakát, Noha kwlombozo 
okokért mongia ezt Evíebius [Itt megszakad a szöveg.] 

Más. kézzel: M. T. CICERONIS DE SOMNIO | SCIPIONIS. Ex libro de 
RE . P . SEXTO. [Több nincs; utána egy levél, melyen u, a. kéz írásával latin 
szöveg volt, kivágva.] 

2. 

Az keresztienseg[nek]rwl ualo kerdeskedes ? 

Kereítien uagie ? kereítien uagiok. miuel bizonitod ? Azzal, hogi megh 
kereitelkettem, attianak, fiúnak es ízent leieknek neueben, es hifzek az íefus 
Chrufban. 

Többel miuel bizonitod ? 
Azzal hogi tudom az kerestieníegnek fondö[mento]mat. 
Hani dologban fwgh az kereítieníegnek fondomentoma ? 
Eőtben. Melliek azok ? Elíeő az tiz paranczolat. Maíodik az Credo. Har

madik az mi attiank. Negiedik az kereítíegh, Eőtödik, az Vrnak vegh uoczoraia. 
Mellik az kereítieníegnek elíeő fö[ndome]nt[om]a ? 
Az tiz paranczolat. Miczoda az tiz paranczolat ? Istennek bezede, meli 

megh tiltia az gonoízt, es az io czelekedetet paranczollia. 
Ki atal ada ki Isten az tiz paranczolatot. 
Moifes által, ket kö tablan az Sina heginek teteiben. 
Mire tanit az maíodik tábla ? Istennek tizteletire. 
Han paranczolat uagion az elíeő tablan ? Három. Melliek azok. Elíeő 

egi Istent high. II. Az Istennek neueuel gonoízul ne ellj. Harmadik innepet 
f zentelj. 

Hani paranczolat uagion az elíeő tablan. 
Het. Melliek azok ? Elíeő Attiadat es aniadat 

[Itt megszakad a szöveg ; az írás gondosabb, de u. a., mint a »Mirigh 
halairól« szóló elmélkedés. Másik lapján a levélnek más kézzel, mint a czim-
lapi Szent Mariái János v. Szentpéterj kezeírása, következik ez a bejegyzés :] 

13* 
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3. 

Inuitatio ad Conuiuium Nuptiarum. 
Vngarico Idiomate. 

Vitezló vram es tiíztelendo barátom, közonetemet es magam aianlasat 
iron» keg[yelmed]nek, miért hogj Istennek engedelmebol es kegielmeíegebol, ez 
iouo [lehúzva : faríangon] aggják haza az mi attiank fiat patoczi Margitot, az 
vitézlő patoczj Miklós leaniat, az vitézlő Tomorj Egjednek Czucző lakozónak. 
Annak okaert kérem Vraíagodat mind az Vraíagod feleíegevel egj etemben, az 
felöl megh nevezet, meniegzonek napja legjen ielen Vraíagod, melj ielen létével 
ekeíicze Vraíagod az mi lakodalmunkat, melliet mies baratíagos [jav. nkal volt 
előbb] ízolgalattal fzolgalhaísonk megh Vraíagodnak. Végezetre io egefseget 
keuanonk Vraíagodnak. Vele [így Vale helyett] feliciter. || 

4. 

Bodogh ember kinek eő hazában, faia bóuón uagion oduarabá. 
Nagi laínakia eő vetet agiaban. 

Ez illy ember az hideg teöl nem fel, cellaiaba giőniőrwfegben el, 
mert az hidegh eő hazába nem fer. 

Vagion nekj baran bőr kontóie, alul felöl nekje belleíe. fot 
kapczaual rakua fekemieje. 

Eő keßeben uagiő ßep keítiwe. Nagj pupoíon feláll eő ßuvege. 
abból tecezék nekj legenfége. 

Nem íonniaítia [lehúzva : íoha meg] hidegh eő orczaiat, Nagj uig keduel 
ßuti twzhoz hatat, halon fekue emelj korfoiát 

Barátinak teőltene poharat, ha lakoznék íok pénz taríoliaban. 
hai denommal kj altia ßomieggjat. 

Nem akaria karat barátijának tt Czomorlcítol félti ßegin 
taríat, azért tartia íok level az haíat. 

Nem kel nekj íenkj gazdagfaga, hogj nincz pénze azt 
igen ohaitéa. az ehezeít íem igen kevannia. 

Vrafaghoz íemmi kedven ninczen, mert nem toltéék rea 
ßüvegh vetve, egj Niars hwrka íob eő nekj ßutue 

Ha akaria eíék vágj aluíék, ha fel kelés ugja czak 
vai uíék, awal bizoni igen kiczint hézék. 

El tauozzal tőlem io baratíagh, nekem nincz fam hanem 
nagj boßuiagh, ez hidegteöl czak nagj niomo-
ruíagh. 

Bodogfagot kjt nálad nem bánok, czak az eggiet ßis 
' vemben ohaitok, en ez teobbit te neked aianlő. 

Az koplalaít teőled nem kevano ßent aßoni ugj íegellie 
baratő, ha pénzed nincz teőled el nem lopom. 

Az kj ßerze vagion fazodaíban, egieb Jámbor uígh az mc* 
slegh házban keczke módra tombol eő hazába 

Ezer eőt ßas es az . 87. íapoloduan az atkozot 
házban, decembernek legh elíó hetiben. 

Az ßerzoiet konnien . megh találod, vak ßemed 
del eőtet meg lat hatod, ha kereíed nálad 
légien botod. || 

5. 

AD Notam. Irgalmaísagh. 
Allapatomat ielentem, nevemet el nem felejtem, hwíegem 
rol emlékezem, vándornak maga elmerem. 

Szwk taíkam étkem ßep ßold fű. Italom igen keíerw, ruhíí 
oli foltos íok ßinu, czak nem eßen megh az tetw. 
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Mekor Vrak odvarabá, fel binak ßep tornaczokban 
hogj enekelliek nagj uigá. háta viíkct ige gjakrá 

Oly igen enge telteinek ßep tifta ßoual illetnek. 
ha menté maga veretnek, czeber rudő czak 
kj vetnek, 

Las iflak ezen nevetnek, ven emberek emlegetnek 
ßep kegjeísek ugj ßemlelnek kjk czak rajtam 
keőniorulnek 

De mit mongiak hwfegemrol, torkomhoz hailo mertekről 
• harő ejteles tegezből, itatnak engem egjedol. 

Oh bort elégj tven vezzel, az gazda iol tart retekkel. 
torkomat moíía ßos vezzel, feiemet kapoíta 
level. 

Vegan nagiokat rikkantok, íenkitol íemmit né tartok 
fok oríagot elöl hozok melleekrol imigjen 
ßolok. 

Álnok tarlók az kik uattok, iart költ vtamot 
tuggjatok, azt megh nem tagathattjatok, hogj 
voltam vándor tarlótok. 

Igen kemenien huß hétben, vßem az mivet er ; 
delében, de nem fokára elmemben, megh fa-
kafkoda teftemben. 

Mefter valek az kő miben, de nagj kart teon 
en teftemben het napigh fekúvem az hévben. 
megh vnam maga az hétben, 

Indolek magiar orßagban, fafek gjarto lok kafsabá. 
onnét el ßokem tokajban . mert módot lelek 
dolgomban. || 

H[o]gj kedvem Ion az czatara, iovek erdeieben patára, rofdas 
kardö oldalamra, kotem tarifniam niakamra, 

Az czaplarhoz be hévanak, kozepin ßepefi piacznak, pénzemtől 
eot megh foztanak, eb kofonie megh totóknak. 

Le vetem vetem [így] farga cziímamot, vtnak ereítem lovamot, 
lovam ragada magamat, czak nem fakafta néakamot. 

Jutek vaíarnap Szakmarra, talalek Tambor gazdara. el lopa 
louam lattomra, megh oda vagion ozara. 

Dwrgo barlobaít talalá", Koßos1 teft fabeant ot lata, el vouek 
kenieres tafkam, teobbe nem latna fogadá. 

El be iovek , Kolofvarra, talalek ßep magh bwzara, akara 
vinni patára tehát igen3 fen az ara. 

Akadek io barátimhoz, haísugh hafartos lukaczhoz, 
az iffiu vándor Janóihoz, hat iol tudnak az lopaíhoz. 

Koltíegem el fogiot vala, kartiara veítette vala, az 
czaplarnak3 adoísaghan, Ruhamot* vetem niakabá 

Embertelen leon magában, megh fem keoßene bívuaba 
borát megh ittam taríimmal, el ßokem io barátimmal. 

Nagj koplalaft éotth ßenvettem, Koloívarra hogj be menté 
az kodulaft íegienlettem mit el hullattak fel íetté. 

Ehiomra íemmit nem eőttem veröfenien megh reftoltem. 
az italtis meg tűrhettem, mert en ferít nem tehette 1 Századok, 1882. 36. 1 

2 Itt egy szó lehúzva. 
3 Lehúzva : attá. 
4 Századok, 1882. 36. 1 

Rostos. 

Czuhamoz. Javítással. 
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Kérdezem Sokadalmokban, adnake bovon áz ßoban, teol* 
czetek innom azomban, ehetnem paréj os huíban. 

Haj haj pridem megh vakoltam, minden haznal haíarkotta 
voltis ninczis kjaltottam, haddis viddis né hallotta. 

Ez Éneket Molduaban : ßerzek kenczes Koloívarban 
Simando Egren Tokajban, vándor uczaban ßalaba.1 . 

Közli: DKZSI LAJOS. 

BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMOND ÉS KOVÁCS LAJOS LEVELE 
BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓSNAK. 

Apr. 22n 845 Berencze. 
328. j . Apr. 27én Vsz: 28. 

Tisztelt Barátom! 

Már a' szó legszorosabb értelmében lélekvádokat kezdek érzeni, 
hogy olly hosszas idő óta körülményeimről és a' Sibóra menetelem 
halasztásainak okairól, tégedet nem tudósítottalak. 

Én Februar végen elindultam Kolosvárról, hogy egy pár napot 
N : Bányán töltvén, onnan egyenesen tiszteletedre siessek: de szándéko
mat a' mostoha időjárás meghiúsította. Mint tudod erős hideg után 
gyors olvadás következett; az utak járhatatlanná lettek; a' Szamos 
kiáradott és elszakita minden közlekedést Sibóval. Mihelyt a' sár 
annyira szikkadott, hogy az országúton járni lehetett, Kol'svárra Wes
selényi Ferencznek egy levelet küldöttem, mellyben kértem őt, hogy 
mentsen ki nálad, hosszas késedelmezésemért. Nem tudom: vette é ő 
ezen levelet 's te izenetemet ?; mert gróf Serényitől, ki akkortájt rán
dult be Erdélybe, haliám, hogy Ferenczék már nem voltak Kolosvárt, 
hanem Drakban. 

Most az idő már jó és én minden perczben indulhatnék; de 
viszont más akadály gördült el[ém], Ugy egyeztünk meg t : i:, hogy 
Kovács Lajos és Eötvös Miska is velem jőjenek; azonban közelget 
a || Nagy-Károlyi közgyűlés és tárgyai nevezetesek; mert a' főispáni 
hivatal iránti uj intézkedések minden aggodalmokat fölzaklattak és az 
ellenzék' erélyes föllépését tették szükségessé: ennél fogva Kovács Lajos 
és Eötvös legalább a' gyűlés elsőbb napjain telyességgel nem távoz
hatnak. Kénytelen vagyok tehát én is május 5 e i g várni. Reméllem: 
szives barátságod nem fogja azt, sem hanyagságnak sem szószegésnek 
magyarázni, mi a' körülményekből olly természetesen folyt. — 

Egy kérésem van még hozzád: 
Ugy haliam, hogy Jósika Miklós Muncsel' eladása iránt téged' 

hatalmazott föl. Nagy-Bányán létemkor Thurmanné* (a' Kovács Lajos 
napája) azt monda, hogy ő szeretné a' zálogsommában átvenni; olly 
feltétellel, hogy hat ezer forintot most májusban fizessen le, a' többi 
öszveget pedig igen rövid terminusra. Ha csakugyan az egész zálogár 

1 Századok id. h. : szálóban. 


