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1. Bevezetés 

1.1. A disszertáció tárgya 

 Disszertációm tárgya Máriássy Andrásnak a Magyar Országos Levéltár P 

szekciójában, a P 1194 jelzetű dossziéban található magyar nyelvű leveleinek közlése és 

bemutatása, továbbá az anyaghoz kapcsolódó, illetve az anyagban rejlő kérdések közül 

néhány kiemelt problémának az  elemzése, megvilágítása. 

 A közölt levélanyag egyik legnagyobb értékét az adja, hogy egyetlen kéztől 

származnak, és az író saját kezű levelei. Ez a szempont különösen értékessé teszi a 

korpuszt, mert „korai missziliseink közül aránylag kevés a levélíró saját keze által írott 

levél. Sok esetben bizonytalan a leíró személye, a legtöbb esetben biztosan íródeák vagy 

más személy írta a levelet, még annak aláírását is […], és csak néhány ritka esetben 

valóban az a levél írója, akinek a nevében elküldték” (Hegedűs 2009: 91). Mivel Máriássy 

András levelei saját kezűek, így nem merül fel, az íródeák által írt levelekkel ellentétben, a 

kérdés, kinek a nyelvjárását, helyesírását tükrözik a levelek. (Ellenben megkérdőjeleződik 

Hegedűs Attilának az az állítása, hogy a misszilisek éppen azért izgalmasak, mert „ – 

éppen diktált voltukból kifolyólag – az élő nyelvhasználatot jelenítik meg” (vö. Hegedűs 

2009: 92). A levelek 1585 és 1607 között születtek, néhány kivétellel a családi birtokról, 

Batizfalváról, és a címzettek köre is igen szűk, kevés kivételtől eltekintve a levélíró 

testvérei. Ritka egységes forrásanyagot jelentenek tehát a XVI. század végének, XVII. 

század elejének nyelvtörténetét, nyelvjárástörténetét kutatók számára.  

Munkám alapul szolgálhat több tudományág kutatói számára is.  A kritikai kiadásra 

előkészített, közzétett forrásanyag nem csupán a nyelvészek számára nyújthat alapanyagot, 

de fontos adalék lehet a történészek, hadtörténészek számára is. A történészek az 1970-es 

évek vége óta fordultak az úgynevezett mikrotörténelem kutatása felé. A  mikrotörténészek 

„érdeklődése nem az „elitekre”, hanem majdnem kivétel nélkül az „alsó rétegekre” 

irányul” (Schlumbohm  2000: 174). Míg korábban a történelem nagy folyamatait, a 

háborúk ütközeteit írták le, az érdeklődés kezdett az úgynevezett mikrotörténelem és a 

hétköznapok történelme felé fordulni  (vö. Schlumbohm 2000: 170–179). Ehhez gazdag 

információval szolgálnak a dolgozat törzsanyagát képező misszilisek, melyek 1575 és 

1606 között, nagyrészt a tizenöt éves háború idején születtek, és közvetlen közel hozzák az 

olvasó számára, mit jelentett a háború a mindennapi élet során. Egyrészt szemléletessé 
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teszi, mit jelentett az egyén számára, másrészt a levélíró sokszor részletesen tudósít a 

felvidéki csapatmozgásokról (lévén, hogy azok fenyegetettségében élt, és elemi érdeke volt 

naprakész információkkal rendelkezni a hadak mozgásáról). A levelek által átölelt időszak 

a magyarországi egyháztörténet egyik különösen izgalmas korszaka, melyet makro szinten 

már alaposan feldolgoztak a kutatók, de a mikro szint megismeréséhez a levelek is 

hozzájárulhatnak.  

 Munkám a Régi Magyar Levéltár sorozatának szövegkiadási gyakorlatát követi. A 

levelek fényképfelvételei a dolgozathoz mellékelt CD-n találhatók. 

1.2. A disszertáció célja és módszerei 

A disszertációban közzétett levelek tovább bővítik azoknak az elektronikusan is 

elérhető XVI. századi szövegeknek a mennyiségét, melyek segítségével a nyelvtörténeti 

kutatások számára számítógépes korpusz építhető. Ezek a korpuszok a „történeti 

nyelvészeti kutatásokban is egyre nagyobb szerepet játszanak, hiszen nagy adatmennyiség 

bevonását teszik lehetővé, és ezáltal hozzájárulnak a nyelvtörténeti kutatási eredmények 

egyre pontosabbá, megbízhatóbbá válásához” (Kalcsó 2009: 64). 

Munkámmal a magyar nyelvű levelezések kiadásának sorát folytatom, mely a XIX. 

században kezdődött a Szalay Ágoston szerkesztette Magyar Leveles Tár első kötetével 

(Szalay 1861). A későbbiek folyamán számos levélgyűjtemény látott napvilágot, ám ezek 

többsége nem a nyelvészeti szempontok szem előtt tartásával készült. Az 1960-as években 

meginduló missziliskutatások azonban több fontos kiadvány megjelenéséhez vezettek. 

Közülük is kiemelkedik Abaffy Erzsébetnek Dunántúli misszilisek a XVI. századból című 

kötete (Abaffy 1968). A huszadik század végének nagy vállalkozása a Régi Magyar 

Levéltár sorozat elindítása, melynek első kötete, a Hegedűs Attila és Papp Lajos által 

szerkesztett Középkori leveleink 1541-ig 1991-ben látott napvilágot (Hegedűs–Papp 1991). 

A sorozat második kötete volt 2006-ban a Huszonöt levél a 16. századból című kiadvány 

(Darvas 2006), mely ezen dolgozat első 25 levelét tartalmazza. A harmadik kötet Terbe 

Erika munkája, a Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelei 1538–1575 című, mely 

2010-ben jelent meg (Terbe 2010).  

A disszertáció elsődleges célja Máriássy András leveleinek közzététele, kritikai 

kiadásra való előkészítése. Ehhez kapcsolódik a jelen tanulmány, melynek első fejezete 

megvilágítja az értekezés tárgyát, célját, módszereit.  
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A második fejezetben a levelek írójának, Máriássy Andrásnak az életét és a 

családját, valamint a levelek művelődéstörténeti hátterét mutatom be. A levelekben említett 

többi személy beazonosítása a legritkább esetben lehetséges, mivel a levelek tartalma 

általában a helyi kisközösséget érintő kérdésekre korlátozódik, így a bennük szereplő 

emberek többnyire a történelem „névtelen” kisemberei, ezért a többi szereplő 

bemutatásától eltekintettem. Aki például érdekes lehetne, a Máriássy család 

művelődéstörténeti hátterét jól példázná, a sárospataki rektorságból Márkusfalvára hívott, 

Wittenberget megjárt lelkész, Pilcius Gáspár (Szabó: 493–494), aki 1587-től 1605-ig 

szolgált Márkusfalván, ám őt név szerint nem említik a levelek, csak a számos „prédikátor 

uram” jelölés egyike-másika mögött sejthetjük.  

A harmadik fejezetben a levélanyag belső jellegzetességeit mutatom be, azt, hogy 

mely évekből mennyi levél maradt ránk, hogyan változott az íráskép az évtizedek során, 

kik a címzettek, és tárgyalom a keltezés és a sajátkezűség kérdéseit.  

A negyedik fejezetben ismertetem a levelek átírási elveit, a törzsanyag felépítését. 

Az ötödik fejezetben kiemelem a törzsanyag néhány nyelvi jelenségét. Minden 

mérést, vizsgálatot csak egy fix ponthoz, egy jól megválasztott null-ponthoz képest tudunk 

elvégezni. A (fizikában) a mérések szempontjából szinte közömbös, mit választunk nulla 

pontnak (jól példázza ezt a hőmérsékletmérésre használatos különböző skálák egymás 

mellett élése – a Celsius és a Kelvin skála ugyanúgy alkalmas a vizsgálati eredmények 

számszerűsítésére, annak ellenére, hogy kiindulópontjuk között 271 fok eltérés van). 

Lényeg, hogy legyen egy kijelölt pont, amihez képest az eltéréseket mérni tudjuk. A 

hőmérséklettel ellentétben nem vagyunk ilyen könnyű helyzetben a nyelvi vizsgálatoknál, 

hiszen az állandóan mozgásban, változásban élő nyelvben nehéz egy fix, szilárd pontot 

kijelölni. A kutató, a kérdést feltevő nézőpontja amúgy is nehezen lenne kiiktatható a 

kutatásból, tehát a nulla-pont, amihez képest az eltéréseket vizsgálni tudom és fogom, az a 

saját, a mai magyar köznyelven alapuló nyelvi kompetenciám. Ezen felül a 

vizsgálataimban kifejezetten fontosak még azok a jelenségek is, melyek a forrásanyagon 

belül ingadozást mutatnak, tehát amik a levélíró saját nyelvhasználatában nem állandók 

valamilyen okból.  

Ilyen feltételezett ok lehet például a nyelvi normára, írott vagy irodalmi-köznyelvi 

nyelvváltozat használatára való törekvés vagy a nyelvjárás-keveredés (vö. Benkő 1957: 

37). 
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A hangtani, morfológiai szempontok mellett vizsgálok néhány stilisztikai 

szempontból érdekes jellemzőt, úgy mint a levelek kezdő és záró köszöntő formuláit, a 

korpuszban előforduló szólásokat és a duplikáták jelenségét.  

Az összegzés és az irodalomjegyzék után következik a dolgozat fő része, Máriássy 

András 48 levelének közzététele.  

1.3. A Máriássy-levelekre vonatkozó szakirodalom áttekintése 

Máriássy Andrásnak a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára P 1194-es 

számú dossziéjában található leveleivel tudtommal senki nem foglalkozott előttem. A 

dossziéból, a Huszonöt levél a 16. századból című kiadványon kívül egyetlen dokumentum 

publikációjáról tudok, Szabó András közölt egy Pilcius Gáspárhoz írt levelet (Szabó 1992). 

A család levelezéséből Máriássy András anyjától, Sighér Annától hat, a fiaihoz írott 

levél szerepel a Magyar Levelestár II. kötetében (Deák 1879: 72–82), ezek közül ötöt 

Máriássy Andráshoz, egyet pedig Máriássy Zsigmondhoz írt. 

Iványi Béla ír két Máriássy András által írt levélről is a család levéltárát feldolgozó 

munkájában (Iványi 1917), ám ezek a levelek nincsenek az Országos Levéltárban a 

Máriássy család levelei között, és fordítva, úgy tűnik, Iványi nem tud róla, hogy léteznek 

az általa közölteken kívül más levelek is Máriássy Andrástól. Ebből arra tudok 

következtetni, hogy a család levéltári anyaga szétszóródhatott, a XX. század elején már 

nem volt együtt. Az Iványi közölte levelek hollétéről nem tudok, az ismert, hogy „1956. 

november 7-én reggel az Országos Levéltár belövést kapott, és a raktárnak az a része, ahol 

a családi levéltárakat is őrizték, kigyulladt” (Fritzné Terbe 2006: 22).  

A család történetét Kayser Michael 1803-ban megjelent Compendium historiae 

familiae Máriássy de Márkusfalva művéből ismerjük, Nagy Iván is innen vette az 

információit családtörténeti munkájához.  

1.4. A törzsanyag levéltári helye 

A levélanyag a Magyar Országos Levéltár P szekciójában található, a P 1194 

jelzetű dossziéban. Az 1. és 2. csomó a levéltári címadás szerint a család Márkusfalvi 

ágának 1570 és 1620 közötti levelezését tartalmazza. A csomagokon belül kisebb, 

papírlappal elkülönített kötegek találhatók, melyek változó időközöket ölelnek fel (1570-es 
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évek, 1576, 1580-as évek, 1589, 1590-es évek, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 

1598 és 1599, 1600–1610, 1610–1620). A levelek nagyobb része latinul íródott, de jelentős 

mennyiségű magyar nyelvű darab is található köztük, érdemes őket további vizsgálatoknak 

alávetni.  

2. Történeti és művelődéstörténeti kérdések  

2.1. Máriássy András és a Máriássy család 

A Máriássy régi nemesi család, melynek két fő ága a Márkusfalvi és a Batizfalvi 

Máriássyak. Márkusfalva már a XIII–XIV. századból adatolható, XV. századi 

oklevelekben többször is emlegetik, a Máriássy család törzsbirtoka volt, innen vették 

előnevüket is (Csánki 1890: 252). A XVI. században a család jelentős befolyással 

rendelkezett a Felvidéken, mind politikailag (birtokuknál fogva), mind szellemileg.  

 

A szűkebb család ágrajza:   

 

          

       

 

                                      

 

 

 

„A Habsburg-ellenes felvidéki Máriássy család természetesen a XVI. században 

protestánssá lett. A protestantizmus hatásának tulajdonítandó az a szellemi színvonalbeli 

emelkedés, amely a Máriássy családban és Márkusfalván a XVI. század második felében 

bekövetkezett, amidőn  Máriássy Pál és felesége, Sigher Anna iskolát alapítanak 

Márkusfalván, amely körülbelül 1577-től 1663-ig virágzott” (Iványi 1917: XX). 

Gyermekeik taníttatására is gondot viseltek. Érdekes „adat”, hogy Máriássy Pált 

Bornemisza Péter (tág értelemben vett) sógoraként tartja számon Nemeskürty is, bár erre 

nincs közvetlen bizonyíték (Nemeskürty 1999: 292). Másutt ezt olvasni: „Ismert a közte 

[Bornemisza Péter] és Máriássy Pál közti jó kapcsolat, s így nem véletlen, hogy a 

 

        Pál             Anna 

         +                 + 

Sigher Anna Czitneki Mihály 

 

 Ferenc      András   Zsigmond    Éva     Pál    
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prédikátor-szerző halála után Máriássy Pál az, aki a Bornemisza-könyvek elosztásában 

segédkezik” (Hubert 2000: 12). Tény az, hogy a dossziéban van egy levél 1585-ből, 

Gyothai Erzsébettől, Bornemisza özvegyétől, melyben arra kéri Máriássy Pált, hogy az ura 

által neki „terjesztésre” küldött posztillák és katekizmusok felét vagy azok árát küldje meg 

neki (a másik felét egy bizonyos Helmeczi Thomaskonak hagyta). Több levél van még, 

melyek Bornemisza családnevű emberektől származnak.  

Máriássy Zsigmond sárospataki tanulmányai után Wittenbergben is tanult, 1564 és 

1622 között szepesi alispán volt (Nagy 1860: 315). 

András 1558-ban született, fiatalkorában a hadi pályára lépett, és szolgálatát 

ajánlotta Báthory Istvánnak. A fejedelmet követte a lengyel királyságba is, harcolt az 

oroszok ellen, később, Nagy Iván szerint, Báthory Gábor erdélyi fejedelmet szolgálta, „míg 

végre hon megvonult” (Nagy 1860: 314). Ezt több okból valószínűtlennek tartom. Egyrészt 

Báthory Gábor 1608-tól, azaz Máriássy András halálának évétől volt erdélyi fejedelem 

(Máriássy 1608. március 19-én hunyt el), másrészt a levelek alapján biztosnak látszik, 

hogy 1588 után Máriássy András már a család batizfalvi birtokán gazdálkodott. A 

sírversében (Kayser 1803: 41–42.) szereplő Báthory inkább Báthory István lehetett:  

 

Munumenta Sepulchralia in Ecclesia Markusfalvensi 

 

Hoc monumentum Generosi Domini Andreae Máriássy vivo ipso 

excisum, mortuo vero expolitum Generosa Domina Margaretha Gör- 

gey Conjux, Stephanus, Georgius, Franciscus, Andreas, et Joanne 

filius, Sophia, Anna filiae Gratitudinis ergo posuerunt:  

Hic natus Studio excultus Mavortia Miles 

Rex Bathoraee! tuus Signa secutus erat. 

Ex Bello rediens tibi Transilvane Dynasta 

 Servit, et in Patriam morbidus inde redit. 

Oeconomumque Domi insignem, Natisque beatum 

pia ex medio saeva Podagra tulit. 

Natus Anno MDLVIII. denatus MDCVIII. Die XIX. Martis.  
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Sighér Annától hat, a fiaihoz írott levél szerepel a Magyar Levelestár II. kötetében 

(Deák 1879: 72–82), ezek közül ötöt Máriássy Andráshoz, egyet pedig Máriássy 

Zsigmondhoz írt. Az Andráshoz írt első levélben ír annak Krisztina nevű húgáról (kire 

feltehetőleg gondot viselt, mert a levélben örömmel számol be férjhezmeneteléről, ami 

felől igen aggódott, félt, hogy árván marad a lány őutána), aki talán Andrásnak nem a 

testvérhúga lehetett, legalábbis a Nagy Iván által közölt családfa szerint Máriássy András 

egyetlen lánytestvére Éva volt (Nagy 1860: 308). Tény, hogy ugyane Nagy Iván szerint a 

levélbeli férj, Zrittey Miklós felesége Máriássy Krisztina volt, kitől 1571-ben és 1596-ban 

született fiai szerepelnek a közölt családfán (Nagy 1865: 443), ezzel az adattal viszont 

azért nehéz összekötni a levélbeli szereplőket, mert a levél 1584-ből származik. Arra tudok 

gondolni, hogy a Zrittey család közölt családfája (is) téves, és Zrittey Miklós első fiának 

nem Máriássy Krisztina az anyja, hanem előző házasságból születhetett. 

Ugyanennek a levélnek az utóiratában György nevű öccséről is beszámol 

Andrásnak, akiről nincsenek hírei, annyit tud, hogy talán Nádasdi úrnál van (Nagy Iván 

szerint Pál testvére állt Nádasdy szolgálatában, vö. Nagy 1860: 313). György nevű 

testvérről szintén nem tud a Nagy Iván által közölt családfa, illetve György neve előfordul 

– mint András fia.   

A gyanú, hogy Nagy Iván adatai nem teljesen felelnek meg a valóságnak, nem 

Máriássy Andrásnál merülne fel először. Hasonló problémába ütközött Terbe Erika is 

Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin leveleinek közzétételekor. Nagy Iván 

családtörténeti munkája szerint ő Batthyány Ferenc második felesége volt, de kiderült, 

Alsólindvai Bánffy Katát csak Nagy Iván tette meg első feleségnek (Terbe 2009: 134–

135). 

Nagy Ivánt menti, hogy adatait valószínűleg Kayser Michael  Compendium 

historiae familiae Máriássy de Márkusfalva című családtörténeti munkájából vette át, 

melyben azonos adatokat találunk: „Alter vero frater Andreas in Juventute Arma secutus, 

Stephani Báthory Principis Transilvaniae Servitia obibat, et eundem, postquam Regiam 

Polonia Coronam consecutus fuisset, ei etiam comitabatur, subinde per Gabrielem Báthory, 

aeque Principem Transilvaniae revocatus, ibidemque Servitia continuans, tandem rediit ad 

Lares patrios, et ex Nobili Margaretha filia Generosi condam Chritophori Görgey de 

Eadem Vice-Comitis Scepusiensis ex Nobili Christina Csetneky progentia” (Kayser 1803: 

8).  
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2.2.  A levelek művelődéstörténeti háttere 

Izgalmas (művelődés)történeti korban és helye(ke)n születtek ezek a levelek. A 

három részre szakadt országban, a háborúk ellenére, megindult a reformáció ösztönözte 

anyanyelvi fellendülés, a magyar nyelvű írásbeliség terjedése. Különösen igaz ez a töröktől 

is és Bécs befolyásától is messzebb lévő Erdélyre és a Felvidékre. Köztudott, milyen 

állapotok voltak a XVI. századi Magyarországon, mit jelentett a folyamatos háború, s 

eközben mégis milyen élénk szellemi fejlődés bontakozott ki a védettebb vidékeken.  

Ismeretes, milyen művelődési tényező volt a reformáció, mekkora szerepet játszott 

az anyanyelvű írásbeliség terjedésében. Már működnek az első iskolák, Márkusfalván is 

(Iványi 1917: XX), sorra alakulnak a nyomdák, megszaporodnak a magyar nyelvű 

alkotások, megjelenik Károli teljes bibliafordítása (vö. Bárczi 1963: 196–198).  

A dolgozat levelei is magukon viselik mind a XVI. században nagy lendületet vett 

kulturális fejlődés, mind az állandó háborúskodás nyomait. Írójuk minden bizonnyal 

ismerős volt a korabeli szellemi központokban: az első levél 1585-ben, Gyulafehérvárott 

született, Máriássy András testvére Sárospatakon járt iskolába (Nagy 1860: 315), ő 

Báthory mellett szolgált Krakkóban is, édesapja terjesztette a távoli rokon Bornemisza 

(Nemeskürty 1999: 292) könyveit.  

Ismert  Bornemisza Péter „és Máriássy Pál közti jó kapcsolat, s így nem véletlen, 

hogy a prédikátor-szerző halála után Máriássy Pál az, aki a Bornemisza-könyvek 

elosztásában segédkezik. Az ő révén vásárolta meg 1589. október 31-én Soós Kristóf a 

hagyatékból Bornemisza ötkötetes prédikációit hat forintért” (Hubert 2000: 12). A 

könyvvásárlásban a márkusfalvi lelkész, Pilcius Gáspár közvetített, a Máriássy-család által 

Sárospatakról meghívott lelkész, aki a szepességi kriptokálvinisták egyike (vö. Szabó 

1986:  483–506). 

 Máriássy András testvérei, Ferenc és Zsigmond nevei feltűnnek Bocatius János 

verseinek címzettjei között is (Hubert 2000: 14). Bocatius a magukat „Pallas magyar 

ivadékainak”  nevező Balassi-követők közé tartozott, akik „az 1590-es évek elején 

összejöveteleket tartottak Sáros vármegyei udvarházakban, Darholcz Kristóf és tudós 

udvari papjai, Tolnai Balog János, Bocatius János, Péchy Simon, Forgách Mihály, Balassi 

Bálint stb. részvételével. Találkozásaikon sok szó eshetett az anyanyelv kiműveléséről, 

miként a reneszánsz kori akadémiákon ez szokás volt” (Hubert 2000: 15). Érdekes 

egybeesés, hogy az 1570-es évek közepén a Máriássy Andrásnál mindössze négy évvel 
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idősebb Balassi Bálint is hasonló körökben forgott, azaz ő is a gyulafehérvári udvarban 

volt, majd Krakkóban, s a 13. levél tanúsága szerint Máriássy András is elindult abba az 

esztergomi csatába, amelyikben Balassi életét vesztette.  

Mindezek ellenére a levelekben semmi utalást nem találni a szellemi életre, ezek 

egy gazdálkodó, katonáskodó és a betegségektől állandóan fenyegetett ember írásai. 

Amiből mégis arra következtethetünk, hogy otthonában a kultúra is helyet kapott, az 

legidősebb fiának, Máriássy Ferencnek (1597–1649) 1645-ből ránk maradt könyvjegyzéke 

(Iványi 1983: 238–242). Ebben számos magyar nyelvű kiadványt, kézzel írott könyvet 

találhatunk, például bátyjának orvosságos könyvét, verseket, ábécés könyvet, sok 

énekeskönyvet. A magyar nyelvű kéziratok „Máriássy Ferencnek és apjának feljegyzései, 

naplója, és az általuk összeszedett, részben levéltári, részben (a mai értelemben vett) 

kézirattári anyag, vagyis valakinek a manuscriptuma, s nem valamely intézményből 

kikerült irat. A magyarországi kiadványok szempontjából talán ez a leggazdagabb 

köznemesi gyűjtemény, amelyről információink vannak” (Madas–Monok 2003: 152). 

Máriássy András leveleiből, ha halványan is, de kitűnik, hogy többnyelvű 

környezetben születtek, ahol ha a nemesség magyar nyelvű is volt, a falvak-városok 

lakóinak többsége szláv és német nyelveken beszélt (a levéltári anyagban található egy 

Máriássy Ferencnek címzett, kiolvashatatlan feladótól érkezett német nyelvű levél is). A 

levelekbeli szláv szavakról nem tudom eldönteni, mely szláv nyelvhez tartoznak. Bél 

Mátyás Notitiájából tudjuk, hogy a XVIII. században a Szepességben a szlovák 

nyelvjárások leírása során lengyel és ruszin hatásokkal számol: „Dialectus eorum, mirum 

in modum variat. Poloniae adfines, idioma loquuntur fere Polonicum; Rutenicum contra, 

qui Comitatum Sarosiensem accolunt; soli isti, qui intimiora Comitatus tenent, propius ad 

Slavonicum vulgarem accedunt” (Tóth 2009: 169). Feltételezem, hogy ruszin lehetett az a 

levélvivő is, akire oroszként utal Máriássy András a 45. levélben: „irna egy leuelett 

Rakoczi Lajos Vramnak, kitt czak egy po- | raczi orosz is el uihetne.” A levelekből azt 

látni, hogy Máriássy András magától értetődő természetességgel használja egyszerre a 

nyelveket, latin, szláv, német szavakat, továbbá latin kifejezéseket „folyékonyan” használ a 

magyar nyelvű szövegben:   

„de Ê oly gonduiselettlen es feledekeny rosz ember, hogy uagy megh sem oluastatia 

jol, uagy elfelejti uagy elmulatia uagy az leuelett za szlup teszi” (48.),  
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„ez eiel es teghnap nap estigh is nagy kjnba uotam mjaja, most is uagiok, az 

feiemett sem fordithatom sohoua, Itt az emberek az kik latiak zausniczanak
 
 

mongiak, bizony felek rajta megh ne foiczon”(22.), 

 „am megh latia de migh mogiat nem latom ich halt nichts Davvon” (47.), 

„Az mjnt Mathe monda fajgell komamnak is szolt, Ê Treczi V. igazitotta, hogy ne 

mongia ugy mond, zeia wjmiszliam, minth ha nem Ê dogha uona, O ingratitudjnem  

summam∙” (45.), 

„Az penz felÊl Deo volente Coram, de en ighen akarnam ha Sigmond V. Ê-|czenk 

praesitumjaual lÊnne az dispensalas” (35.), 

„chak agion k∙metek modott benne mind aszt czelekeszem erÊm szerent quod 

bonjuiri est” (34.), 

„V. batiank szauabol erti k·med hogy Ê uelunk nem akaruan commisrealnj maghatt, 

ugian aszt kjuania immemor praeteritorum hogy az 3 louast mj el bochassuk, minth 

bochassuk en * az kettÊtt uagy k·med tugiam idejen, eszt penigh nem azert irom hogy en 

uonogatnam magham az kett louas kudestul quia quod dixi dixi, de k·med aliquid tali 

uidebatur innuere, hogy el ualank egy mastul, in summa en mjnd aszt  mjuelem az mit 

k·med akar chak erczem·”(18.). 

Amint azt a Bevezetésben írtam, a levelek gazdag adalékként szolgálhatnak a 

mikrotörténelem kutatói számára. Jól szemlélteti az 1593 őszéről származó 12. levél, 

mennyire fontos volt a háborús információk áramlásában a magánlevelezés: „A  K·med 

Vram nekem semmjt nem ira az k·metek tabora allapatiarol, | kerem k·medett irjon ez 

emberemtul tugiam magham mjhez tar- | tanom megh szogalom k·mednek, ha minjajan el 

megiunk, en is | tugiak indulnom, ha szogamott kell bochatanom tugiam aszt is | houa s 

mjkor es mjnt bochatanj, ha k·medtul nem u<a>rtam | uona nem uarnek most is honap 

magham js ha az eges- | segh szenyuedj kj elegh lassu talam az hadtul ualo feltem- | be, ala 

indultam uona·”.   

Persze, az is előfordul, hogy túl sok és egymásnak ellentmondó információ érkezik, 

ilyenkor a levélíró maga sem tudja, melyik a helytálló: „Az Balonok elejbe tudakoznj az 

szegenysegh Okolicznaigh kudÊtt uott, az Êczenknek Janos Vramnak irtam is uott, de Êtett 

hon nem tanaltak, ha-| nem Êczenk Andras V. ‘zenthe hogy megh liptoba ninczenek, 
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mihelyt be jut- | nak megh ‘zenj, teghnap uzeneposta Vram hogy az szegeny Rubernek | 

ment kett fi[.] ala azok aszt montak hogy megh az mas eiel kellett uona Rozen- | berben 

halnj, de liptoba fognak uarakoznj, uagy ÊtÊd napigh migh Gonzagha | el erkezik az 

Generalis. Ez ellen megh mas nemeth BeczbÊl juuen aszt monta | uona, ne higie mert 

semmj nep ala nem ju, az balonok az dunan tul uonanak, | azok ide nem junnek, mert ott is 

kellenek, az tÊrÊk ez farsanghba is newstatig | ment, senkj elejbe nem allott et similis, 

Immar ember nem tugia melliket | higie· Kezmarkrol az hirt hallam hogy Sigmond Vajda 

kouarott wija, nem tu- | dom ha igaz” (28. levél, 1601. március 22.). 

A csapatok mozgása mellett arról is képet kapunk, mit jelentett akár a „békés” hazai  

csapatok átvonulása is a területen: „az puszta mezÊtul fogua mind az en | kertemigh az 

egesz seregh az zabokon jutt, nagy kart czelekedett magha elegh szeles | uta uott, kitt az 

pogany sem czelekeszik az mitt ez attkozott hazafiak∙” (45. levél, 1606. szeptember 9.). 

  A török ellen lehetett zsoldosokat küldeni, fenyegetőbb volt a betegségekkel 

szembenézni. A hirtelen halál még a harcedzett embert is megérintette, értetlenül állt az 

ispánjuk halála előtt, ki egyik szombaton még vele volt a gyűlésben, következő héten pedig 

már csak a halálhíre jött. Röviden, de szépen fogalmazza meg gyászát: „És innét vagyon 

nékünk is csendességünk” (19.). A levelekben sokszor előkerülő téma a láb- és kézfájások, 

gyomorbántalmak. Érdekes receptet olvashatunk például a 22. levélben, hogyan is kell a 

fülön támadt kelést gyógyítani. Egy bizonyos Mátyás úr szerint keressünk egy 

fecskefészket, törjük apróra, szitáljuk meg, s ezt a port vessük forrásban lévő szegfüves 

ecetbe. A tajtékot szedjük le, s evvel borogassuk a fájó részt. Ide kívánkozik a gyógymód 

mellé, hogy levélíróm nem sok hasznát érezte a kúrának.  

3. A levélanyag néhány belső jellegzetessége 

3.1. Az anyag terjedelme  

A törzsanyagban 48 darab levél található az 1585–1607 közötti évekből, melyeknek 

a keletkezési ideje egyenetlen eloszlást mutat. Az első évtizedből származik 15 levél (a 

teljes anyag bő 31%-a), a második évtizedből 20 (41,5%), és 13 az utolsó két évből (27%).  

A dátumokból látható, hogy ugyan a levelek véletlenszerűen maradtak ránk és a levéltári 
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dossziéban ömlesztve találhatók, de valaha csomókat alkothattak, ugyanis azt vehetjük 

észre, hogy vannak évek, melyekből egyetlen levél sem maradt ránk, és vannak olyan 

hetek, melyekből akár néhány nap különbséggel vannak dokumentumok. Ilyen például az 

1585-ös év szeptembere, melyből 24-i, 25-i és 28-i levél is van az anyagban, vagy az 1593-

as év augusztusa, és különösen az 1601. év, melyből a 6 levél mind márciusi, és az 1606. 

év, melyből a ránk maradt 10 levélből 8 bő két héten belülről kelteződik (augusztus 

végéről, szeptember elejéről). 

  

1585 2 db 

1588 5 db 

1590 1 db 

1593 4 db 

1594 3 db 

1595 2 db 

1598 1 db 

1599 7 db 

1600 1 db 

1601 6 db 

1603 3 db 

1606 10 db 

1607 3 db 

 

 Bár a levélanyag eloszlása nem egyenletes, mégis alkalmas arra, hogy 

folyamatában figyelhessük meg egyetlen scriptor nyelvét, írásmódját, mivel a XVI. század 

végének, XVII. század elejének 22 évéből (1585–1607, Máriássy András 27 éves korától 

szinte élete végéig) 13-ból ad forrásanyagot, és legfeljebb két éves szünetek találhatók a 

ránk maradt levelek között.  

Az íráskép enyhe változáson ment át a nyomon követhető 22 év alatt. A korábbi 

években lazább, rendezettebb írás az évek során sűrűbbé válik mind a sortávolság, mind a 

betűsűrűség tekintetében. Míg az első, 1585-ös levelekben körülbelül (szóközökkel együtt) 

50 karakter állt egy sorban, a 1590-es években már hozzávetőleg 60, tíz évvel később már 

több mint 70, az utolsó években pedig nem ritkán 80-90 karakternyi szöveg helyezkedik el 

egyetlen sorban.   

 A betűk formálása nem ment át jelentős változáson, az Ê betű formáját szeretném 

csak kiemelni. Míg ennek formája kezdetben egy o betű fölé rajzolt teljes vagy nem bezárt 

(felülről nyitott) kör volt, ez a mellékjel az évek során egyszerűsödött, és végül pont 

formájúvá vált.  
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3.2. A címzettek köre  

A levelek többségének a levélíró bátyja, Máriássy Ferenc a címzettje (a 28 levélből 

16 hozzá íratott). 8 levél címzettje egy másik báty, Máriássy Zsigmond (1594-ből kettő, 

1598-ból egy, 1599-ból 4 és 1606-ból 1 hozzá írott levél található az anyagban). Egy-egy 

levél címzettje Máriássy Anna (1590.), Melletei István (1588.), Alexandro Farkas de 

Szarosz (1606.) és Ciriaco Fajgell (1599.). 

3.3 A keletkezés helye 

Kevés kivételtől eltekintve minden levél batizfalvi keltezésű, csak a korai évekből 

találunk másunnan írt levelet. A legelső, 1585-ben született két levél származási helye 

Gyulafehérvár, a harmadiké (1588-ban) Batiz, 1594-ben született egy levél Csetneken, 

1599-ben egy Márkusfalván és 1599-ben egy Polyánkán. 

A gyulafehérvári levelek kérdése érdekes. Báthory István korában a város 

reneszánsz szellemi központ volt, ám 1575-től 1586-ig (Báthory haláláig) az udvar 

Krakkóban volt. Bár Máriássy András állítólag követte Krakkóba fejedelmét (Nagy I. 

1860: 314), mégsem találtam Krakkóból írott levelet, találtam viszont két Gyulafehérvárról 

írottat (1585 februárjából és szeptemberéből).  

A leveleken a helymegjelölés kétféle módon történik: vagy latin vagy magyar 

formában, s úgy tűnik, a levélíró nem véletlenül használja egyiket vagy másikat. Amikor 

Márkusfalváról vagy Batizfalváról, a (levelekből kivehetően) saját birtokáról, otthonról ír, 

mindig magyar nyelvű helyragot használ: Batizfalvan (4.), Marcusfalu# (21.), ellenben a 

többi helyszínről küldött leveleiben Ex Giula feier Var (1., 2.), Ex czitnek (14.), Ex Polianka 

(25.) latinos formát alkalmaz. (Bizonytalan, hogy az Ex Batiz helymegjelölésű levél 

Batizfalváról vagy az erdélyi Batizról származik-e.) 

3.4. A levelek keltezése 

Minden levélen van dátum, ezt minden esetben nap–hónap–évszám sorrendben adja 

meg a levélíró, a kifejezésben előforduló szavakat latin formában használja, általában 

rövidítve. 
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A napok jelölése minden esetben arab számjegyekkel történik, a hónapokat latin 

nevükön nevezi meg az író. A 9. levélről hiányzik a hónapjelölés (7 annj 1594∙ ), de újévi 

üdvözletről lévén szó, ez nem tekinthető hiánynak, továbbá a 8. levél is pontos dátumot ad 

hónapjelölés nélkül: Miklos napō,
1
 valamint a 17. és a 40. is: Berthalan napi#, Bartolom 

estin.  A hónapok jelölésénél a számnevet tartalmazó részeket ugyancsak arab számokkal 

jelöli: 7bris (2., 4., 5., 6., 12., 14., 35., 42., 43., 44., 45.), 8bris (26.), 10bris (7.), az évszámot 

szintén.  

A leveleknek korábbi részében gyakran feltűnik a veteris kifejezés (6., 9., 10., 11., 

13., 14., 16.),  a majd a V. C. rövidítés (18., 19., 20., 21., 22., 23., 24.), utoljára az 1599.  

június 17-i (24.) levélen. A latin vetus, veteris szó jelentése ’ó, régi, régóta létező’. 

Szentpétery Imre Chronologia című művében kiemeli, hogy a Gergely-féle naptárreformot 

(újnaptárt!) az 1588. évi pozsonyi országgyűlés elfogadta ugyan, s az 1590. évi erdélyi 

országgyűlés is jóváhagyta, ám 1591-ben a reformátusok visszatértek az ó-naptárhoz 

(Szentpétery 1923: 39). Említi azt is, hogy az ország egyes részeiben még a XVII. század 

első évtizedeiben is használatban volt az ó-naptár. Tovább kutatva (Szentpétery amúgy 

téves jegyzete alapján
2
) kiderült, hogy az ország egyes részei alatt éppen az ország észak-

keleti részét kell értenünk, Kassáról és a Szepességből is vannak adatok, melyek ezt 

bizonyítják. A húzódozás a reformáció által erősen érintett területekre volt jellemző, 

melyek a pápa elleni protestálás miatt nem akarták a módosítást bevezetni (Szádeczky 

1882: 656; Bruckner 1922: 177). Ezek alapján én úgy vélem, Máriássy András  leveleiben 

a régi naptár használatára hívja fel a címzett figyelmét a veteris, illetve a veteris calenderii 

kifejezést rövidítő V. C jelöléssel. Báthory, akinek Márássy András a szolgálatában állott, 

Lengyelországban már 1583-ban elrendelte a reformot, így arra a következtetésre kellett 

jutnom, hogy Máriássy e téren felekezetéhez jobban ragaszkodott, mint uralkodójához. 

 

 

                                                 
1
 i olvasat is elképzelhető, de a mondat jelentése az ō-t támasztja alá. 

2
 Szentpétery hivatkozik Knauz cikkére (Századok 1882: 657). Az említett helyen a témához kapcsolódó cikk 

található, ám azt Szádeczky Lajos írta, s címe is különbözik a Szentpétery idéztétől. 
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3.5. A „manu propria” kérdésköre 

Az aláírás általában három elemből áll.  

Elsőként egy, az írásképből kiemelkedő, külön sort alkotó elem szerepel. Általában 

latin, néhány esetben magyar formában: servitor et frater (23.), K.med atiafia szogaja (2.).  

A következő elem a név, Mariasj Andras (3.), A. Mariasi (9.), Andreas Mariasi 

(21.).  

Ez után szerepel a leveleken egy két betűből álló elem; Varjas Béla útmutatója 

alapján (Varjas 1997: 215) úgy gondolom, hogy a manu propria rövidítését jelző betűkkel 

állok szemben. 

Azt a feltételezést, hogy ez az egyetlen scriptor maga Máriássy András lehet, az 

1603. február 24-i levél záradéka határozottan megerősíti: Az irasrol | megh bochasson 

k∙med, mert faj az fel kezem∙ (33.). Ilyen személyes megjegyzést minden bizonnyal csak a 

két sorral lejjebbi aláírásban jelölt személy (vagyis Máriássy András) ír a levél végére 

mentegetőzésképpen. Hasonló személyes megjegyzés áll a bő fél évvel későbbi, 1603. 

szeptember 4-i levél végén, ezúttal a helymegjelölés és a dátum között: faratt erÊ- | uel 

(35.).  

4. A szövegközlés módja 

A törzsanyagban a levelek időrendi sorrendben követik egymást, folyamatos 

számozással. Az egységek felépítése a következő: 

Sorszám. Félkövéren szedett arab szám, a dolgozat belső hivatkozásaiban is ezt 

használom a levéltári számozás helyett. 

Keltezés. A levél írásának helye és ideje.  

Cím. A levél íróját és a külső oldalon megjelölt címzettjét tartalmazza, a nevek mai 

helyesírásával. 

Fejregeszta. A levél tartalmának rövid összefoglalása. 

Anyagi leírás. A levélpapír méretét tartalmazza. 

 Szövegátirat.  Átírásomban betűhűségre törekedtem, de a kialakult gyakorlatnak 

megfelelően nem jelöltem a betűvariánsokat. A latin nyelvű részekben nem különböztettem 

meg az i és j betűket, mivel a korszakban ezek csak betűvariánsok voltak. A betűk 
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mellékjelét mindenütt megtartottam. Az ö hangot jelölő betű ékezete az első levelekben még 

láthatóan egy kis karika volt, a későbbiekben ez elnagyoltabbá vált, nem kanyarította az író 

teljesen körbe a vonalat, végül már pontszerűvé lett az ékezet. Ezt a folyamatot a fakszimilén 

lehet követni, én az átírásban egységesen Ê betűt használtam. 

 A levelekben található saját kezű betoldásokat, javításokat folyamatosan a szövegbe 

illesztettem és lábjegyzettel láttam el, itt közölve azt is, jelölt vagy jelöletlen betoldásról 

van-e szó.  

A levelek külső felén található számolásokat, későbbi feljegyzéseket nem 

tekintettem a szöveghez tartozónak. 

 A sérülés miatt olvashatatlan részeket [...] jellel pótoltam, s a lábjegyzetben 

magyaráztam. A levélíró által kihúzott részek helyén < > jel áll;  ha a törölt rész olvasható, 

akkor az található a csúcsos zárójelben, ha nem, akkor a betűk számától függő, de 

maximum három pont. 

 Az eredeti iratok kikezdéseit bekezdéssel jelölöm, a sorokat folyamatosan írom, és 

a  sorvégeket virgulával ( | ) jelzem, az oldalak végén kettős virgula áll ( || ). 

 A rövidítések feloldásakor követtem a gyakorlatot: a latin rövidítéseket (Madas Edit 

vezetésével, akinek külön köszönöm a segítségét), a szövegben feloldottam, s a feloldott 

betűket dőlten szedtem; a magyar rövidítéseket feloldatlanul hagytam, a nazálisok 

rövidítésére szolgáló jeleket csak egy betű szélességben jelöltem. 

 Sokszor nagyon nehéz volt eldönteni, szóköznek vagy csak a toll felemelésének 

tekintsek-e bizonyos szüneteket az írásban, illetve mit tegyek, ha két szó között az író, 

bizonyára sietségében, nem emelte fel a tollát. Minden ilyen esetben külön-külön 

mérlegeltem, mi is kerüljön az átiratba. 

 Ugyancsak nagy nehézséget jelentett a kis- és nagybetűk megkülönböztetése, mert 

használatukban az író meglehetősen következetlen volt. Ha a hely engedte (például 

sorkezdéskor vagy nagyobb szóköz után), akkor – mai szemmel nézve – indokolatlanul is 

írt nagybetűt, máskor pedig neveket is kisbetűvel kezd. Az a, b, d, e, i, k, l, r, t betűknek 

különbözik a kis- és nagy alakja, így ezek olvasata nem ütközött nehézségbe, de a gyakran 

előforduló m, n betűk esetében csak a relatív méret alapján tudtam dönteni, ami felettébb 

szubjektív mérce. 

 Az U és V, I és J, h és k betűpárok nem, vagy nehezen különíthetők el.  
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 Az u és v, illetve az  U és V betűk között az író nem tett különbséget. Kisbetűként 

mindig u alakban írta, nagyként mindig V alakban. Azt az elvet követve, hogy az átírás 

minél hívebb legyen a kézirathoz, ezt a különbséget tükröztettem az átiratban is. 

 Az I és J esetében más problémával álltam szemben. Ezeknek a betűknek a kisbetűs 

változata formailag különbözik egymástól – bár még egyazon szóban is váltakoznak 

egymással: ki (1.), kj (1.) –, csak a nagybetűs alakok esnek egybe. Ezeket én midig I 

formában adtam meg, mégpedig azért, mert a legtöbbször i hangot jelölnek. 

 A h és k betűk között ugyan van különbség, de annyira kicsi, hogy a nem elég 

gondosan írt részeknél nem különíthetők el egymástól (különösen, ha a jelentés sem ad 

fogódzót): így például az első levélben nem tudom, két vagy hét kanálról van-e szó. 

 Az elválasztó jeleket a ma használatos alakban egységesítettem. 

 Címzés. A levelek külső felén szereplő címzés. 

 Jegyzetek. A levelek végén, levelenként újra kezdett sorszámozással találhatók az 

adott levélre vonatkozó megjegyzések, mint a papír sérülése, javítások, olvasati 

nehézségek. 

5. A levelek néhány kiemelt nyelvi sajátossága  

5.1. Helyesírás 

5.1.1. A levelek hangjelölési rendszere 

              

hang   betű     

  

fővariáns helyzethez kötött 

változat 

szórványos 

előfordulás 

a a   

á a  aa 

b b   

c cz  c 

cs cz  ch 

d d   
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dz dz   

e, ë, é e ę  

f f   

g gh  g, g' 

gy  gi, gy gj 

h h   

i, í i, j   

j j, i   

k k  c 

l l   

ly  li, ly lj 

m m   

n n   

ny  nj, ny ni 

o, ó o   

ö, ő Ê  o 

p p   

r r   

s s   

sz sz  z 

t t  th 

ty ti   

u, ú u, V    

ü, ű u   ‘ 

v u, V   

z z   

zs   s, z 
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A táblázatból is jól látható, hogy a levelek hangjelölése meglehetősen következetes, 

ezért csak az ingadozást, bizonytalanságot mutató, a mai helyesírásunktól eltérő esetekkel 

foglalkozom.  

/á/:
3
 A hang jele gyakorlatilag minden esetben a, nem különbözteti meg a scriptor 

az /a/ hangtól. Egyetlen kivétel ez alól a 48. levélben található: saarosba. 

/c/, /cs/: A levélíró a /c/ hangot cz-vel jelöli, amit egyébként a /cs/ hang jelölésére is 

használ: lÊrinczet (9.), teczik (33.), suerczinoej (10.), hozelczrÊl (4), ferencz (26.), njolcz 

(3.), lanczon (32.), ranczigattak (33.), czedulatt (34.). Mindössze egy-két eltérő jelölésmód 

akad az anyagban: kurucmÊ (8.) (ennek olvasata bizonytalan), iadzik (42.) ’játszik’. 

A /cs/ hang jelölése általában cz, néhány szó esetében ch (szerencse, csak, bocsát, 

parancsol, cselekszik, tartsa). Egyetlen egy esetben º jelöli a /cs/ hangot, a 22. levél végén: 

paranºol.  

cz: miczoda (47.), botoczkabol (4.), czitnekj (28.), czinaloual (3.), kuczot (3.), 

lÊczen (35.), czudalkozom (3.), nincz (36.), czepeltessen (5.), szuczet (15.), giarcza (5.), 

ueczek (6.), koczian (6.), czorbarol (10.), taniczam (36.), czurek (10.), Êczemnek (13.), 

irczak (14.), czeres (14.) stb. 

ch: szerenchem (4.), chak (31.), bochatanom (12.), paranchol (31.), chelekeszem 

(9.), tarcha (35.) 

A ch jelölést használó szavak időbeli eloszlása nem egyenletes, csökken az évek előre 

haladtával. Az utolsó példa a 35., 1603-ban írt levélben fordul elő, az utolsó két évben írt 13 

levélben nem találni rá példát.  (A tulajdonneveket nem veszem figyelembe ebből a 

szempontból.) Már az 1600-as évek elejétől kezdve leszűkül azon szavak köre, melyekben 

használja a levélíró a ch jelölést, ekkortól kezdve már, két kivétellel, csak a chak és a paranch- 

szavakban találkozunk vele. A további két szó 1603-beli levelekben található: bochasson (33.), 

tarcha (35.).  

Nem állapítható meg olyan tendencia, hogy a ch-s jelölés teljesen fokozatosan és 

egyenletesen csökkenne, találni egy-egy levelet az időszak vége felé is, melyben kiugróan 

magas az aránya, de nyilvánvalóan csökken a használata, és egyértelműen leszűkül a használati 

köre a chak és paranch- szavakra.  
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Nagyon kevés olyan levél van az 1585–1603 közötti időszakban, melyben csak az 

egyik vagy csak a másik jelölést használja az író, ezek a 2., 5., 7., 12. , 21. és 24. levelek. A 2., 

7. és 12. levelekben csak ch jelölést találni, az 5., 21. és 24. levelekben pedig csak a cz 

változatot használja az író. Meg kell itt jegyezni, hogy a 12., 21., 24. levelek meglehetősen 

rövidek, bár tény, ennek ellenére a 24. levélben sok példa akad (7 darab).   

A tarcha szót kizárólag a levél záróformulájában találjuk 1585-ben (az 1. és 2. 

levélben), 1594-ben (15.), 1599-ben (19. és 25.), 1603-ban (35.) A tarcza/tarczon kifejezés 

szintén a záróformula jellegzetessége, bár nem kizárólag ott fordul elő. Először 1588-ban (5.) 

bukkan fel a levél belsejében, majd 1599-ben (21.), a záróformulában pedig 1595-ben (16.), 

1599-ben (20., 23., 24., ), 1606-ban (39., 40., 43., 45.) és 1607-ben (47., 48.) 

A paranch- alak összesen 17-szer fordul elő a levelekben 1585-ben (1.), 1588-ban (6.), 

1593-ban háromszor (9., 10.), 1594-ben (15.), 1595-ben (16.), 1599-ben négyszer (19., 20., 

22.), 1600-ban (26.), 1601-ben háromszor (27., 31.); cz hangjelölésre 6 példát találunk az 

anyagban: az 1594. (14.), 1595. (16., 17.), 1601. (29.), 1603. (33.), 1606. (36.) évekből. Amint 

már írtam, egyetlen esetben º jelölést találunk, 1599-ben, a 22. levélben. 

A szerench- változatra mindkét példa 1588-ból való (4., 6.), a szerencz- forma pedig 

1593-ban (23.), 1599-ben (24.), 1601-ben (31.) és 1606-ban kétszer (45.) szerepel.  

A cselekszik szó /cs/ hangjának jelölése már-már egységesnek mondható, egyetlen 

alkalommal, az 1593. évbeli 9. levélben találkozunk a chelekeszem alakkal, a többi 35 esetben 

minden alkalommal a cz hangjelölést használja az író.  

Nem állapítható meg biztosan a hangjelölés a t végű, -ság/-ség képzős szavak 

esetében. Valószínűnek tartom azonban, hogy ezekben a szavakban az író nem jelölte az 

ejtésbeli összeolvadást: tehetsegem, lehetseges, ketsegunkett. 

/dz/: A /dz/ hangra néhány példát találunk, a  jegyez/jegyzés szóban: iedzettunk 

(14.), iedzeset (36.), iedzesen (37.), iedzest (37., 38., 44.).  

/e/, /ë/, /é/: E hangok jelölése kapcsán megkülönböztetett helye van az -e 

kérdőszónak és az e mutató névmásnak. Ezt a kettőt (és kevés kivételtől eltekintve csak 

ezeket) minden esetben az újnak számító (Korompay 2003: 581) alul mellékjeles ę jelöli. 

Három esetben találjuk csak ettől eltérő helyzetben, az 1599. évi 22. levél Êreghb*dek 

                                                                                                                                                    
3
 A hangok és a betűk egyértelmű megkülönböztetésére a következő kettősség szolgál: az előbbiek két ferde 

vonal között jelennek meg, az utóbbiak kurziválva. Pl:: "A /cs/ leggyakoribb jele a cz." 
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szavában, és 1606-ban a 35. és 37. levélben: leuel*tt, fel*m. Az alul mellékjeles ę betű 

„főleg a mai é bizonyos példáiban” jelent meg itt-ott levelekben (Korompay 2003: 581), 

használata talán Sylvester hatását mutathatja (Korompay 2003: 582).  

/g/: A /g/ hang jele általában gh, de a szöveg minden részében találni g-s alakokat 

is. 

Érdekes képet mutat a /gy/, /ly/, /ny/, /ty/ hangok jelölése. Általánosnak mondható, 

hogy ezeket másképp jelöli az író szó elején vagy szó belsejében, s másképpen szóvégen. 

Néhány példával illusztrálom a tipikus jelölést, utána felsorolom a kevés kivételt. 

A /gy/ jele szó elején és szó belsejében jellemzően gi: Agion, legiek, tugia, 

egiarant, giartana, egiebet,; előfordul szórványosabban a gj is: uagjon,  fogagjon, 

ugjekesztem.
4
 Szóvégen gy: hogy, egy, uagy, igy. Ez az írásmód megmarad toldalék előtti 

helyzetben is (a nem szóvégi gy-k jó része ebből adódik), a következő esetekben: egyszer 

(1., 5., 6.), Nagymjhalj (3.), egybe (8.), egynehany (11., 15.), egynehanszor (20.), 

hadnagynak (17.), hegyrÊl (19.), egyutal (19.), agyra (19.),  fegyueres (25.), egynehanjan 

(27.), egybe (29.), jobbagynak (36.), egymassal (37.), ugyminth (38.), fegyuerrel (38.) 

egynehany (39.), egyszeruel (44.) 

 Észrevehető, hogy gy betűkapcsolat jellemzően az egy szóelemben jelenik meg. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy  a 6. levél 12. sorában az egy y-ja minden valószínűség 

szerint javítás eredménye! Továbbá érdekes a 8. és a 12. levél egy-egy elválasztott szava 

is: hagy-|hatnam, fegy-|ueresekett. Két adat nagyon kevés, de arra engednek következtetni, 

hogy van következetesség a gy használatában.  

 Egyetlen esetben, a 2. levélben a /gy/ hang jele g’: uj- | g'ek. 

Az /ny/ szó elején és szó belsejében nj: bizonjal, njolcz, aszszonjomnak, 

njomorusaghaba; a következő néhány szóban hasonló helyzetben ni-vel találkoznuk: 

meniegzÊbe (1.), meniegzÊ (1.), me<giek>niek (6.), bizonial (13.), aszszoniommal (14., 

20., 23.), kjua|nia (18.), En|nit (19.), Ispania (19.), niomorult (23.), niaualia (23.), niakam 

(23.), Capitanioknal (25.). Szóvégeken ezzel szemben az ny a tipikus: bizony, szegeny, 

barany, torueny, nehany, ezzel más helyzetben is találkozhatunk szenyuette (11.),  

szenyuedj (12.), szegenysegunknek (13.), hanyuan (21.), szenyuednem (21.), szenyuedem 

                                                 
4
 A j javítás i-ből, vagy fordítva. [Ezt a két betűt egyébként a XVI. századig egynek tekintették.] 
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(21.), nehamy (6.). Szóvégi esetben négyszer fordul elő az nj jelölés: bizonj (28., 41., 43.), 

leanj (42.) 

A j és az y használata e tekintetben egyértelműen elválik: amikor a szó végén /n/ + 

/i/ hangkapcsolatot jelöl az író, akkor nj betűkkel teszi azt, például: aszalnj (3.), mostanj 

(6.), ellentétben az /ny/ hang szóvégi jelölésével, az ny-nyel.   

 A nehamy minden bizonnyal elírás az indulatosan írt 6. levélben. Amikor az /ny/ 

után /i/ vagy /j/ következik, az nj, ni betűkapcsolat egyszersmind a magánhangzót is jelöli: 

annjt (48.), enjm (6.), kÊbÊlnj (5.), annj (16.), ennj (43.), menj (4.). 

 A /ty/ szó belsejében mindig ti: atiam (6.), batiamnak (11.). Szóvégi adatom 

nincsen.  

Az /ly/ jelölése jóval kevésbé következetes, igaz, sokkal ritkábban is fordul elő. A 

/ly/ hang jelei: ly, lj, li.  

Szó belsejében az adatok mintegy kétharmadában li áll: helie (27.), szabliak (1.), 

olianok- | kal (11.), niaualia (23.), egyharmadában ly, ezek nagy része a hely szó 

különböző alakjai: helyt (27.), mihelyt (28.), fortelyt (20.), Gomolykatt (11.). Az adatok 

mintegy tíz százalékában lj jelölést találunk: njaualjajatul (8.), amoljan (17.), iljen (42.). 

Szó végén az ly jelölés a domináns, de lj jelölésre is találunk példákat: Mihaly (28.), 

ily (29.), Gergely (34.), oly (44.), mely (47.), kjraly (19.); Nagymjhalj(3.), olj (34.), kehelj 

(19.). Nincs példa li betűkapcsolatra szóvégen. 

 Az /ü/ hang jele általában u, de szórványosan az ‘  jelölés is megtalálható: kudene 

(22.), ‘giekezem (22.). Hasonló jelenséggel állunk szemben, mint a /cs/ hang ch 

betűkapcsolattal való jelölésénél, azaz az figyelhető meg, hogy ennek a jelölésnek a 

használata kevés szóra korlátozódik, és 1600 után, egy 1601-es kivételtől eltekintve, már 

csak egyetlen szóban, az üzen különböző alakjaiban fordul elő: ‘zenj (28.), ‘zenthe 

(29.),‘zenhettem (33.) stb. Különbség a ch használatával szemben, hogy az ‘ jelölést 

mindvégig megtaláljuk, nem tűnik el a ch-val együtt 1603 után, és egyéb szempontokból 

sem korrelál a használatuk.  

5.1.2. Szövegtagolás, írásjelek      

A címzett neve minden esetben a levél külső oldalán található, a belső oldalon 

nincsen a maihoz hasonló megszólítás. (A Zolghalatomatt ... formulával kezdődik 
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mindegyik, amelyeket rokonainak írt, az egyetlen idegennek írtnak KÊszÊnetemnek utanna 

... a kezdete, l. 5.6. fejezet.) 

Két csoportba osztja Keszler Borbála a kéziratos nyelvemlékeket, melyek száma a 

XV–XVI. században már megszaporodott. Az egyik csoportot a teljes mértékben tagolatlan 

iratok alkotják, a másik csoportot a tagolt iratok. Igen kevés azonban az olyan szöveg, írja 

Keszler, „melynek írásjelezése minden szempontból következetes lenne, s melynek 

írásjelhasználatát a lehetséges tagolási esetek kihasználtságának magas százaléka 

jellemezné” (Keszler 2004: 12). E két csoport közül a disszertációm tárgyát képező levelek 

a másodikba tartoznak, sőt azon ritkának számító kéziratok közé tartoznak, mely többféle 

tagolójelet is használnak, erre, „hogy több, eltérő funkciójú írásjel tagoljon egy szöveget, 

ebben a nyelvemléktípusban (akárcsak a kódexekben is) csak kivételesen találunk példát” 

(Korompay 2003:  583). 

 A mai bekezdések helyett kikezdések találhatók, s ezek mindig nagybetűvel 

kezdődnek. Egyéb helyzetekben nem következetes a kis- és nagybetűk használata, a nevek 

kezdőbetűje sem mindig  nagybetű. 

 A bekezdéseken belül szövegtagoló jelként vesszőt, pontot, kettős vesszőt, 

kettőspontot találni (vö. Keszler 1995: 35). Vessző jelzi a grammatikai, gondolati 

egységeket, a nagyobb tartalmi egységek végére (sorközepi) pont került: „Ez mi- | nap is ez 

szegeny bolondok hogy az szendrei kapitan ghabonajatt el uittek, | 14 forinton fogattak 

szekerest hogy itt hon nem uotam·”; valamint sorközepi pont jelzi a k∙med-ben lévő 

rövidítést. A sorvégi elválasztást következetesen jelöli az író, minden esetben a sor alsó 

részén elhelyezkedő két egymás melletti vesszővel. Kettőspontot kizárólag a latin nyelvű 

dátumban találni, az elemek tagolását szolgálja. Intonációs jeleket a levélíró nem használ. 

A közbevetéseket néha zárójelbe teszi az író: „Megh szogaliuk kmednek hogy az giules 

uegezeset megh irta kmed, iollehet | ÊrÊmest ertettuk uona kj tudot olj io uegezest abba az 

frequens giu- | lesbe uegeznj ( kmedet excepto) kjrÊl mj kmednek egiebet nem ir- | hatunk, 

hanem” (14.);  „It egiebet nem tudunk hanem hogy ez kett helyre Milenba- | chra es 

Zakoczra iuttek, mjnjajan, de (minth hogy Êk indulasokatt nem ighen | jelentik,) senkj nem 

tudhatia houa es mjkor fordulnak·” (42.). 

 Latinos rövidítések nagyon ritkán jelennek meg a magyar nyelvű részben, akkor is 

gyakorlatilag csak a szóvégi nazálisok helyett: aranzottā (3.), Batizfaluā (9., 10., 12., 16, 
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18., 20., 21., 22., 23., 24, 26., 28., 29., 32., 33., 34., 36., 38., 39, 40, 41., 42., 43., 44., 45., 

46., 47., 48.), attā (17.), napiā (17.), Marcusfalu# (21.), Bethlenfaluā (27), Vrā (28.), 

Batizfal] (31), Manguzfaluā (32.), Commendaluā (45.). Egyéb helyzetben egyszer fordul 

elő: nāgok (48.) [’nagyságuk’]. 

Meg kell említeni még a 6. és 8., 28., 35., 48. levélben előforduló, névelőben álló 

aposztrófot is: a'. 

 Található továbbá több levélben is egy, leginkább a görög η-ra hasonlító tagolójel 

is: „Ir kmed arrol is hogy Benedek Vram hitta uona menieg- | zÊbe k·medet, de ighen banom 

hogy anjra extenualia k·med | magatt hogy meltatlan uotomra ¤, es ket
5
 kalant kudÊtt | uona 

k·med kiket k·med kepebe beh kellene mutatnj” (1.), „Ez alatt arra ajanlottam  | maghamott 

hogy qu ad impossibilie nemo obligatur ualamjre elegh leszek az en  | njomorult allapatom 

szerent faradok ¤ chak Ê lassa bizonicza rea, mert lator- | nak part tartoja sohanem uotam, 

most is arra ajanlom magham chak agion | k·metek modott benne mind aszt czelekeszem 

erÊm szerent quod bonjuiri est.”(34.), Az | Zauathaj jobbagio[..]
6
 en nem kergetthetem 

santa uagiok meszsze is uagjok
7
 az hely- | tul Ê kerhettek uona kÊzelben, tudakozzek 

jobban ha uott hireuel Iuannak az  | el szÊkese es ha kj reszes benne ¤  ha erkeznenk az sok 

latransagtul es egesse- | gunk uona hozza buntetnÊk megh, az bunÊst”
8
 (36.). 

5.2. Hangtani jelenségek 

A középmagyar kor  hangtani kérdéseiről számos részinformációval rendelkezünk 

már, és a források feldolgozásával egyre árnyaltabb képet kapunk a kor nyelvjárási 

térképének egyre pontosabb megrajzolásához (vö. Abaffy1954, 1962, 1965, Bárczi 1947a, 

Benkő 1957, Deme 1959, Papp 1961, 1963a, 1963b). 

Papp László levéltári gyűjtései alapján összeállított egy kérdőívet az északkeleti 

nyelvjárásterület XVI. századi viszonyait feltüntető nyelvatlaszhoz (Papp 1956: 466–472). 

Vizsgálatának adataival nem lehet összevetni a Máriássy-levelek szolgáltatta adatokat, 

                                                 
5
 Esetleg nem k, hanem h az első betű. 

6
 A papír a hajtása mentén kilyukadt. 

7
 A g betűt d-ből javította a scriptor. 
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mert bár közel szomszédos, de messze nem azonos területről származnak (Papp László 

Ung, Zemplén, Szabolcs, Szatmár, Bihar és Szilágy megyék területéhez köthető források 

alapján végezte a vizsgálatát (Papp 1956: 467). Mégis, a felvetett kérdések, szempontok 

támpontot nyújtanak, és elősegítik, hogy (a forrás adta lehetőségekhez mérten) azonos-

hasonló kérdéseket tegyünk fel, és így az eredmények egyszer majd rendszerben 

felrajzolhatók legyenek. A forrás adta lehetőségeken értem például azt, hogy az általam 

vizsgált levelekben nem minden jelenségre találni példát, ami természetesen nem jelenti 

azt, hogy egy-egy jelenség feltétlenül hiányzott Máriássy András nyelvéből, pusztán csak 

azt, hogy nincsen adat rá.  

 A tőmorfémák első szótagjában zárt í-zést találunk a következő példákban: kitelen 

(6., 22.), kjtelen (45.) kjnirnek (40.), kinirnek (41.) ( E szavak é-ző változata nem fordul elő 

az anyagban.) 

Tőmorféma nem első szótagjában több í-ző adat van: itilj (6.), itilek (6.), itilje (6.), 

itiliek (27.), itilie (28.), itilem (31.), itilem (34.), itiletitul (20.), igirtem (15.), igirtem (20.), 

igirkeznem (23.), igir (28.), igirkezett (33.), igirte (40.), kjmilessel (44.), az ítél- tövet 

találjuk egyetlen egyszer é-ző változatban: iteletbe (6.). 

 A szótő labiális ö-zése figyelhető meg a következő szavakban: szÊrÊzzem (8.), 

bÊczuletiert (17.), szÊrzÊtt (17., 39.), Êttem (31.) szÊrÊzuen (26.),  szÊrÊzzen (27.), kÊtem 

(27.), bÊczitt (27.), szÊrzene (27., 41), szÊrÊzze (42.), ÊszkÊz (43.), bÊczullik (44.). 

 Külön kérdésként kezeli Papp László a tett, lett, vett alakok ö-zését (Papp 1956: 

468). Ezeket a teljes anyagban ö-ző formában használja a levélíró, a példák nagy száma 

miatt csak néhány adatot sorolok fel, s az egyetlen ellenpéldát emelem ki: tÊtt (32.), uÊttuk 

(6.), lÊtt (40.), tettem (36.). A feltételes módú és az infinitivuszos alakokat is ö-ző 

formában használja: tÊnnem (34.) tÊnnj (27.), uÊnne (45.), uÊnnj (38.), lÊnne (35.),  lÊnnj 

(35.), ez alól három kivételt találunk: lenne (1.), lennem (6., 31.). 

A szótagzáró l kiesésére, Papp László megfigyeléséhez hasonlóan, gazdag 

példaanyag kínálkozik, hiszen, ahogy írta, „ezt a jelenséget ugyanis a legkönnyebb 

megfigyelni, hiszen a volt, volna minden szövegben előfordul…” (Papp 1956: 469). A 

dolgozat anyagában a következő l nélküli szavakat találjuk:  

                                                                                                                                                    
8
 az bunÊst: jelölt betoldás a sor fölött. 
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- a küld alakjai (161 adat, l-t tartalmazó példa nincsen): kudj (27.), kugie (27.), 

kudenj (33.), kudettem (36.),  kudesse (41.), kuttem (45.), 

- a volt, volna alakjai (254) adat: uotam (8.) uona (8.), uotak (19.) l-t egyetlen 

egyszer találunk: uoltabol (2.),  

- a szolga szó és ennek származékai (összesen 116 adat, l-t tartalmazó példa 

nincsen): szogalatomatt (1.), szogalnj (22.),  szoghabiro (38.), szogalom (43.), 

szogaja (45.),  

- dolog hangzóhiányos tőalakja, mely bizonyos toldalékok előtt jelentkezik (57 

adat): doghot (4.), doghomrol (6.), dogainekert (14.), dogaual (34.),  

- nélkül (17 adat, ellenpélda nélkül): nekul (20., 33., 40.), 

- holnap (7 adat, l-t tartalmazó példa nincsen) honap (34., 37., 41.), 

- az oltalmaz alakjai, melyekből az első szótag l-je kiesett (6 adat, l-t tartalmazó 

példa nincsen): otalmazzak (20.), otalmaztak (31.), otalmazza (26.), otalmaznunk 

(38.), otalmazhatom (41.), 

- a föld alakjai (4 adat, l-t tartalmazó példa nincsen), fÊdet (14.), fÊdet (31.), fÊd 

(33.) fÊdek[…],
9
 

- zöld (3 adat, ellenpélda nélkül): zÊd (18.), zÊdett (18.), zÊden (41.). 

 

Az utolsó szóra egyetlen adat van, melyből kiesett az l: utoso (35.). Ötször találjuk 

l-t tartalmazó formában: utolso (31., 39., 41., ), utoljarua (47.), utoliara alakban (31.), 

utolszor (8., 48.). 

Egy-egy példa van a következő szavakra: bodogsagh (1.), Bodizar (37.), nioczan 

(38.) (de: njolcz (3.), kuczot (3.), kÊtene (1), kÊczÊn (16., 45.). 

5.3. Morfológiai kérdések 

A -ból/-ből, -ról/ről, -tól/-től helyhatározóragok egységes rendszert alkotnak, az 

alakok között ingadozás gyakorlatilag nincsen. A -ból/-ből rag 77 előfordulásából 76 -ból/-

ből alakban áll, a 34. levélben találni egyetlen ettől eltérő adatot: magamebul. A -ról/ről 

                                                 
9
 A szó végén megfolyt a tinta. 
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rag hasonló képet mutat, 107 példát tartalmaz az anyag, ezek nagy része -ról/ről alakot 

mutat, egy kivétellel: kjrul (21.). A -tól/-től rag kivétel nélkül -tul/-tül alakban található.  

A törzsanyag 104 darab, középfokjelet tartalmazó példát tartalmaz, ebből 50-ben 

szóközi, 54-ben pedig szóvégi helyzetben találjuk a középfok jelét. Szóvégi helyzetben 

kizárólag a rövid, -b jel fordul elő, erre 54 adatot találunk, pl. hoszszab (17.), ifiab (38.) , 

szóközi helyzetben 11 adat van a -b, 39 adat a -bb használatára (nagiobra (11.), 

bizoniosbat (37.), bÊuebben (22.), keuesebbel (25.)). A jel geminált változata kizárólag 

intervokális helyzetben fordul elő, a rövid változat azonban megoszlást mutat.  

A -szor/-szër/-ször toldalékra vonatkozó adataim egybevágnak Papp László 

anyagának korábbi adataival (Papp 1956), a Máriássy-levelek is illabiális ë-zést  mutatnak. 

A ’sor, rend, mód’ jelentésű önálló szóból keletkezet -szor/-szër/-ször rag a korai ómagyar 

korban kialakult már, a kódexekben hol egyáltalán nem illeszkedett, hol palatális-veláris 

illeszkedést mutat (vö. Korompay 1992: 361–363). Benkő Loránd kutatása szerint a 

nyelvterület középső részén hamar illeszkedett mind palato-veláris, mind labiális irányban, 

de a keleti, a nyugati és az északi perem kimaradt az illeszkedésből (Benkő 1957: 103). A 

Máriássy-levelek árnyalják ezt a képet – eszerint a palato-veláris illeszkedés megtörtént, de 

lehet, hogy a labializáció szerinti nem, bár igaz, ez utóbbi tényre összesen egy szó ötszöri 

előfordulása szolgáltat adatot a 48 levélben. Az elÊszer alak a 6., 9., 16., 20. és 48. 

levélben található meg, labiálisan is illeszkedő párja nem fordul elő az anyagban. Öt példa 

kevés egy általános következtetés levonásához, de figyelembe kell venni a súlyához azt is, 

hogy a toldaléknak alacsony az előfordulási gyakorisága. A -szor/-szër/-ször toldalék 

összesen 24-szer fordul elő az anyagban, ebből -ször alakban nem fordul elő egyszer sem 

(igaz, hogy labiális tőre sem találunk más példát, mint a fönti előszer)”. Az elÊszer már 

említett előfordulásain kívül 9 példát találunk a -szer alakra: egyszer (1., 5., 6., 8.), egy szer 

(22.) egyszernel (44.), ketszer (1.), kettszer (2., 6.); 10-szer fordul elő a toldalék -szor 

alakban: sokszor (3., 3., 32., 33.,), maszszor (6., 43.), maszszori (35.), utolszor (8., 48.), 

egynehanszor (20.). 

A főnévi igenév személyjeles alakjai szembetűnően gyakran fordulnak elő a 

törzsanyagban. Gyakoriságuk különösen feltűnő a mai köznyelvi reprezentáltságukhoz 

képest, hiszen ma csak alanyi funkcióban jellemző a személyjeles infinitivus (el kell 

mennem, jó lenne megértened). A magyar nyelv történeti nyelvtanában A. Jászó Anna a 
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személyjeles alakokat a kései ómagyar kor jellemzőjének, azon belül is a kódexek 

nyelvének sajátosságának tartja (A. Jászó 1992: 419). A magyar nyelv történeti 

nyelvtanához összeállított korpuszon végzett statisztikai vizsgálatai alapján e szerző arra a 

megfigyelésre jutott, hogy a kódexekből származó szövegrészekben magasabb a 

személyjellel ellátott főnévi igenevek aránya (32%), mint az eredeti szövegekben (22%), s 

ezt irodalmi törekvésként, stiláris igényként magyarázza.  Tóth Ildikó ómagyar kori 

kódexszövegeken vizsgálta a ragozott főnévi igeneveket (én, elfogadva A. Jászó Annának 

A magyar nyelv történeti nyelvtanában használt terminus technicusát, a személyjelezés 

kifejezést használom), és arra a megállapításra jutott statisztikai vizsgálatai során, hogy a 

„ragozott alak gyakorisága nem mutat összefüggést az igeneves szerkezet mondattani 

szerepével” (Tóth 2011: 257). 

 Míg A magyar nyelv történeti nyelvtanának korpuszán végzett vizsgálatok azt az 

eredményt mutatták, hogy az eredeti szövegekben alacsonyabb a személyjellel ellátott 

főnévi igenevek aránya, dolgozatom törzsanyagában a kései ómagyar kori korpusz eredeti 

szövegeinél jóval magasabb, 29%-os az előfordulási arányuk (267 adat, ebből 78 adat 

személyjellel ellátott).  Ez nem hogy magasabb gyakoriságot mutat a TNyt. korpuszában 

szereplő eredeti szövegek adataihoz képest, de a kódexszövegekből kapott arányt is 

megközelíti.  

Különösen érdekes az arányok időbeli változása. A törzsanyag levelei huszonkét 

évet ölelnek fel, és ez alatt a látszólag rövid idő alatt is megfogható változás ment végbe a 

levélíró nyelvhasználatában a főnévi igenevek terén. Az első levelekben magas, 50% 

közeli arányt figyelhetünk meg, a későbbiekben ez az arány csökken: ha az első tíz évet 

tekintjük, a személyjeles alakok aránya 34%, a második tizenkét évben pedig csak 27%. 

Érdekes az időbeli változás abból a szempontból is, hogy a TNyt. korpuszán végzett 

vizsgálat nem mutatott időbeli eltérést (A. Jászó 1992: 419). 
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A személyjellel ellátott főnévi igenevek aránya a korpusz bővülésének függvényében 

 

A. Jászó Anna rámutat azonban arra is, az irodalmi törekvéssel való magyarázás 

mellett, hogy az adatok térbeli eltérést mutatnak, „a keleti és az erdélyi területeken 

keletkezett kódexek ugyanis – a DöbrK., a TelK. és a SzékK. – a szokásosnál nagyobb 

mértékben élnek a személyjeles használattal. Feltűnően gyakran személyjelez még  a déli 

területről való KazK.” (A. Jászó 1992: 419). Érdemes Máriássy Andrásnak a keleti és 

erdélyi területekkel való kapcsolatát is szem előtt tartani az adatok értékelésekor. Bár Nagy 

Iván életrajzi adatait, amint az a Máriássy család bemutatásánál jeleztem, fenntartással 

kezelem, kétségtelenül voltak erdélyi kapcsolatai Máriássy Andrásnak, az első két levél 

Gyulafehérvárott született, a harmadik, Batizról keltezett levélben is azt olvassuk, 

ErdelybÊl is sok uasarlast irnak | hogy uegiek (3.).  

Az adatok időbeli változását tehát két okra tudom visszavezetni. Az egyik, ha azt 

feltételezem, hogy a személyjellel ellátott főnévi igenevek használata egyfajta irodalmi 

igényességből fakad. Ez esetben azt a következtetést vonhatjuk le, hogy időben távolodva 

az iskolai képzéstől az irodalmi igényessége csökkent a levélírónak, és ritkábban élt a 

tanult stíluselemmel. A másik ok, és magam ezt tartom valószínűbbnek, hogy 

nyelvhasználatában a személyjeles főnévi igenevek használata a fiatalkorában Erdélyben 

tanult nyelvjárás, regionális nyelvváltozat hatásából fakad, mely nyelvváltozat hatása 

később, a Batizfalván való letelepedés utáni évtizedekben, fokozatosan kopott.  
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5.4. Egy sajátos szintaktikai jelenségkör: a duplikáták  

A kódexirodalomból jól ismert párhuzamos szerkesztésmódot gyakran használja a 

levélíró, az első évektől kezdve az utolsóig szép számmal találunk példát a levelekben. A 

jelek szerint a „stílusdivat […], melynek a magyar kolostori irodalom egy jellegzetesen 

késő-középkori képviselője” (M. Nagy 2003: 182), tovább él a magyar írásbeliségben.  

A jelenségre több műszót is találunk a korábbi szakirodalomban, Mészöly Gedeon a 

kódexirodalom párhuzamos szerkezeteit kettős kifejezéseknek nevezi (Mészöly 1917: 71), 

Horváth János szóvariálásnak (Horváth 1931: 275), Tarnai Andor duplikáták névvel illeti 

ezeket a szerkezeteket (Tarnai 1984: 233). E szerkesztésmód hátterében azt a középkori 

fordításmódot feltételezik, melyben az lefordítandó szót a célnyelven két szóval adták 

vissza (Bauer 1975, idézi M. Nagy 2003: 170). Horváth János tovább megy, szerinte „A 

latin példa nevelte bele e kezdetleges irodalmi nyelvbe a parallelizmus ösztönét, elannyira, 

hogy a magyar fordítók, bár tudatosan művészi, széparányú kiképzésre nem törekedtek, 

már a latintól függetlenül, a latin eredetinek ellenére is éltek formáival” (Horváth 1931: 

275). Ez a fajta fordítási mód nem a fordító bizonytalanságából fakadt, hanem a 

magyarázás szándékából (Horváth 1931: 276). Horváth János egyfelől divatot lát a 

szóvariálás hátterében, másfelől az ősi, bibliai parallelizmus szellemét emeli ki (Horváth 

1931: 277).  

Mészöly Gedeon a kettős kifejezések létrejöttét annak tulajdonítja, hogy az idők 

során a fordítást már nem találták megfelelőnek, és a régi fordítás mellé beszúrtak egy 

újabbat is, vagyis a kettőzések a javító munka eredményei. (Mészöly 1917: 71). Rámutat 

azonban arra is, hogy nem minden esetben a javítás áll a jelenség hátterében, kiemeli 

Ráskay Lea munkáit. A Ráskay által másolt kódexekben ugyanis a szokásosnál is 

magasabb a kettős kifejezések száma, és ez nem a szorgos javításnak, hanem a kor 

divatjának az eredménye. Mészölyhöz hasonlóan M. Nagy Ilona is úgy látja, a kettős 

kifejezések használata a meggyőzéshez, az érzelmek erőteljesebb kifejezéséhez kapcsolódó 

stíluseszköz (M. Nagy 2003b: 187–188).  

A Máriássy-levelek esetében semmi alapunk nincs feltételezni a latinból való 

fordítást, itt a levélíró már mint önálló stíluseszközt alkalmazza a halmozásokat. 

Kiemelendő a stíluselemnek a használata abból a szempontból is, hogy itt (már) 
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nyilvánvalóan nem az egyházi nyelvhasználat jellemzőjeként szerepel, hanem teljes 

mértékben világi szövegkörnyezetben alkalmazza az író (vö. M. Nagy 2003).  

A díszítésnek az M. Nagy által említett (M. Nagy 2003: 188) technikáját nem lehet 

a Máriássy-levelekben felfedezni, nem jellemző, hogy a kettőzés valamelyik eleme a 

szövegkörnyezetben is előfordulna, hogy azt ismételné meg az író. Szép ritmust ad 

azonban a szövegnek, mikor nem csak egy-egy szót ismétel meg valamilyen szinonimával, 

hanem egy egész szerkezetsort hoz létre:  

„ha mjtt beszedemben irasomban az mjt meg mondok uagy megh irok uetek” (6.), 

„Ide ualo allapatom es iarasom penigh ebbe uott es uagion” (13.), 

„ualamjnt es ualahogy leszek indulasomatt es menesemett touabra nem halasztom” 

(13.), 

„ha mj uetkett es fogiattkozast en benne tudok uagy tudnek” (20.), 

„hanem mind az teuÊ lennem az mitt k·med uegez es paranchol minden erÊm es 

ertekem szerent” (31.), 

„busult es szomoru sziuel hallottam es uÊttem”  (28.). 

Sőt, megfigyelhető olyan szerkezet is, melyben a három elemű „kettőzést” a sor másik 

felében is három elem követi:  

„hazug aruloul latrul nem jamborul, ualakj ugy minth magha szauatt en felÊlem 

aszt kÊzlÊtte, szolia es beszellj” (28.),  

illetve „háromszor kettes” szerkezetre is van példa:  

„Kerem is k·medett legien jo akarattal es tanaczadassal kell i tulÊk tartanunk es 

magunkatt otalmaznunk, es minth auagy mitt kellessek czelekednunk” (38.).  

Ez utóbbiban, úgy érzem, a harmadik kettőzést már tényleg csak a ritmus hívta életre, a 

kettőzések sorába illeszkedve „követelte ki magának” a szerkezet a „minth auagy mitt” 

megfogalmazást.  

 Néhány esetben az sejthető, hogy az ismétlést, szinonima használatát az idegen szó 

magyarázatának szándéka hívta létre:  

„ily nagy latorsagh szertelensegh” (11.), 

„megh regulaltassek es zabolasztassek” (34.), 
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ám, például a lator szó kapcsán, megállapíthatjuk, hogy ez a szándék alkalmi lehetett csak, 

mert gyakran (11-szer) fordul a lator szó (vagy származéka) a törzsanyagban, de másutt 

nem magyarázza az író.  

 Számos esetben a halmozás nem rejt az előbbihez hasonló magyarázó szándékot, 

mindkét elem magyar nyelvű, és legtöbbször egymás szinonimái: 

  „az k·med dogha es tiszti” (3.),       

 „Aszt akarnam es szeretnem” (3.), 

„mjndenekett <keduemre> teczesemre es akaratomra hagy” (6.), 

  „hogy okom es modom ne lehessen az panaszolkodashoz” (6.), 

 „en az hol iartam es laktam” (6.),  

 „az mj az k·med parancholatia es jo akaratia” (9.), 

„indulasomatt es menesemett touabra nem halasztom (13.), 

 „megh latuan tekintuen” (14.), 

 „fel duliak raboliak Êkett” (14.), 

„szogajanak es iobaginak mongia” (19.), 

 „uetkett es fogiattkozast” (20.), 

„tudom halajatt kÊszÊnetit es bÊczitt” 27.), 

 „felÊlemaszt kÊtÊtte es hirdeti” (28.), 

„az minth szoltam beszeltem uele” (43.), 

 „nagy szeliden es embersegesen ẅzenthe” (47). 

Az előbbinél ritkábban találni olyan szerkezetet, ahol éppen hogy nem szinonimát, de 

ellentétes jelentéstartalmú szavakat találunk:  

 „latorsagh nem hogy szunnek de sÊtt arad” (11.), 

 „nem banom sÊt akarom” (40.). 

5.5. Frazeológiai kérdések: szólások, közmondások 

A levélíró többször ízesen, szólásokkal megfűszerezve adja elő mondanivalóját, 

többet ezek közül megtalálni O. Nagy Gábor gyűjteményében is (O. Nagy 1976), illetve 

van, amelyik Baranyai Decsi János egykorú szólásgyűjteményében is fellelhető.  
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●  „merth ighen felek en rajta minth hogy TÊkÊlj Vram TÊrÊk modra  az ÊkÊr alatt is 

borjut ke- | res hogy migh minden jÊuelelmett ez idejt el nem ue- | szi nem ereszti megh, 

En is az mj rajtam al, noha jo aka- | ro Vrajmnak tanaczatt kj nem rekesztem, addigh egy 

penszt | sem adok nekj hanem nesze sznosga” (38.). 

 Ugyanebben a formában szerepel a szólás Baranyai Decsi János Adagiorvmában: 

Még az OkOr alatis boriút kerez (Baranyai 1978: 417.).   

O. Nagy Gábor gyűjteményében hasonló szólásokat találunk: „Az ökörben ikrát 

kerestet = kapzsi” (O. Nagy 1976: 526), illetve „Kihúzná az ökörből is a borjút = nagyon 

kapzsi, önzően anyagias” (O. Nagy 1976: 1085).  

● „felek rajta TÊkÊlj Vram uizre ne uigie” (39.).  

„Vízre visz valakit = csúnyán becsapja, rászedi, alattomos mesterkedéssel bajba 

sodorja” (O. Nagy 1976: 727).  

● „Engem szinte ugy akarnak ala | uinnj, mjnt az kjnek az szemet | be kÊtik ne lasson” 

(5.). 

„Beköti a szemét valakinek = a) becsapja, elbolondítja; b) valamivel, ami jóval 

kevesebbet ér, mint amennyi jár valakinek, látszatra kielégíti az illetőt”  (O. Nagy 1976: 

629). 

● „reghen fogattam Vram | hogy mas szekere farkan nem jarok ∙” (6.). 

„Valakinek a szekere farkán ül = valakinek a kegyeit élvezi, s ezért ki van neki 

szolgáltatva. […] (A)ki más szekere farkán ül, nem oda megy, ahová akar, hanem ahová 

viszik = aki mások szolgálatába szegődött, annak úgy kell cselekednie, ahogy mások 

kívánják, nem pedig úgy, ahogyan ő maga szeretné” (O. Nagy 1976). 

● Érdekes, hogy egy feltehetően latinul tanult szólást magyar szövegben is részben 

latinul idéz az író (a munka szó nem hiányzik Máriássy András szókincséből, másutt 

többször is használja) : „Azert ighen jo uona k- | mednek kj iunnj es megh latnj mig it kin 

uagiunk, es uegeznj fe- | lÊle akar *
10

 kmed is irtatnj az kmed jobbagiual es kire bizza, | 

Qui enim reszes akar lÊnnj az hasznaba, reszesnek illik lÊnnj az | laborba is, holott penigh 

kmed
11

 kj nem iuhetne kmed lassa es a- | gia tuttunkra ez dologba mj az kmed akaratia, 

                                                 
10

 Az * felett pont van.  
11

 A d betű lehet, hogy javított. 
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es ha akaratia rea | leend paranczolion ugy iobbaginak, megh ne uonnak magokatt es | 

uetek ne esnek az miuelesbe, cum iniuria aliorum”.  

●  „ha egy hordo serbe buttak uona es az czapon kj ferhettek uona, talam | Ê is reajok 

tanalt uona” (18.). 

●  „en szinte ugy iartam mjnth az kit ighen Vernek es sir- | rnja sem hadnak” (6.). 

5.6. Köszöntések, jókívánságok 

A köszöntések, jókívánságok állandó elemei a törzsanyagban található leveleknek, 

egy-két kivételtől eltekintve mind a levél elején, mind a levél végén találkozhatunk velük.  

„A levelek elején valódi megszólításokkal nem találkozunk, csak „»mint«-tel 

bevezetett, értelmező szerepű fordulatokkal […], melyek, bár funkciójukban némi egyezést 

mutatnak a valódi megszólításokkal, mégsem tekinthetők azoknak, mivel csupán 

mondatrész értékűek…” (Sárosi 1988: 842); vö. Máriássy András leveleiben:  

Zoghalathomatt ajanlom k∙mednek minth bizodalmas Vramnak Êczemnek (22.), 

Zoghalathomatt ajanlom k∙mednek minth jo akaro bizodalmas vramnak ba- | tiamnak∙ (47.) 

A levelek általában a Zoghalatomatt ajanlom k∙mednek mjnth bizodalmas Vramnak 

batiamnak/ Êczemnek... bevezető formulával indulnak, majd ezt követi egy jókívánság, ez 

után tér csak az író a levél tárgyára (vö. Papp 1964: 15). Hasonló keret zárja a leveleket – 

az utolsó közlendő után ismét egy jókívánságot találni, ezt követi a keltezés, majd az 

aláírás (és az utóirat). A záró formulák még a sebtiben (raptim) írt 1593. szeptember 16-i 

(12.) és 1606. március 30-i (36.) leveleken is megfigyelhetők, ám a levél eleji jókívánsá-

gok két, Zsigmond bátyjához írott levélből hiányoznak: az 1598. július 16-i (18.) az igen 

tömör Seruitia parata bevezetés után rögtön a tárgyra tér, az 1599. április 25-i (21.) 

ugyanezt teszi, csak a magyar nyelvű Zoghalatomnak ajanlasanak utanna bevezetés után. 

Máriássy András levelei tehát a bevezető formákat tekintve jóval egységesebbek a Papp 

László által vizsgált korpusznál, itt a levelek mindegyike magyar nyelvű formával 

kezdődik, kivéve az 18. levelet, szemben a Papp Lászlónál található 74%-kal (Papp 1964: 

14).  

A záró köszöntés alapformájának az Isten éltesse kegyelmedet típus látszik, ez a mag 

4 levél kivételével (1., 5., 8., 26.) minden levél végén megtalálható. Hiányzik az időben 
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első, 1585.  február 3-án  Máriássy Ferenchez írt, az 1588. szeptember 25-én Melletej 

Istvánhoz írt levél végéről, az 1590. Miklós napján Máriássy Annához írt, valamint az 

1600. október 25-én Márássy Ferenchez írt levelekből. Az első levél formulájának 

különlegessége, hogy abban a tartsa… formát találjuk, mely többször önmagában nem 

fordul elő. Érdekes különbség ez Papp László anyagával, aki azt írja, „A magyar nyelvű 

záró formulák legáltalánosabb és gyűjteményemben legkorábbról adatolható típusa: 1546: 

»Jsten tarcha meg kegielmedeth«” (Papp 1964: 17). Az éltessé-vel együtt 16 levélben 

találjuk tartsa éltesse formában, az és kötőszó csak egyszer, az ugyancsak korai 1585. 

szeptemberi (2.) levélben bukkan fel. Mellettej Istvánról és Máriássy Annáról külön-külön 

azt állapíthatjuk meg, hogy „különleges” címzettek, Máriássy Anna (feltehetőleg az író 

nagynénjéről, Máriássy Pál Anna nevű testvéréről van szó) az egyetlen nő a levelek 

címzettei között, Mellettej István pedig talán a családi birtok valamilyen ügyintézője lehet. 

(A nekik  küldött levelek címzése is eltér, szemben a többi levél latin nyelvű címzésével, 

ezeké magyar nyelvű.) Mindkét levél kezdete is igen tömör, a szokásos hosszú, a viszonyt 

is jelölő (pl. bátyámnak, öcsémnek, uramnak) bevezető forma helyett Máriássy Annának 

annyit ír, Zoghalatomnak ajanlasanak utanna·, Melletej Istvánnak pedig azzal kezdi 

csupán, hogy  KÊszÊnetemnek utanna∙ A fenti háttér ismeretében válik értelmezhetővé az, 

hogy bár  az író mind a kettejüknek a többi levéltől eltérő záró üdvözlést ad, Máriássy 

Annának a levél tartalmához kapcsolódó, személyes mondatot ír (Isten hozza jó 

egészségben kelmeteket fejenként.), Melletej Istvánnak azonban csak egy Isten hozzád-ot 

vet oda. A levélírók közötti jó avagy feszültebb viszony nem tükröződik a 

levélkezdetekben, például a 6. levél kifejezetten indulatos, haragos, ám kezdetén ez nem 

hagy nyomot. Néhány levél (8., 19, 26.) köszöntése mégis közeli családtagok közötti 

szeretetteli viszonyról tanúskodik: Zoghalatomnak ajanlasanak utanna∙ Kjuanom istentul 

k∙med- | nek njaualjajatul szabadulasatt, kjben mjnd az utatul fogua | en is annjra giÊtrÊttem 

hogy megh nem mondhatom a' kepett | bizony eszembe sem jutt hogy annjra uotam uona 

mjatta, fer- | konak penigh agion az Vr isten megh giogiulast∙ (8.), Zoghalathomatt ajanlom 

k∙mednek minth bizodalmas Vramnak batiam- | nak∙Kjuanok az jo istentul k∙mednek 

mjnden iott adattnj ott ualo | doghajba elÊ menetett es ÊrÊmmel es jo allapattal ualo megh 

terest. | Istennek hala mj es ide az menjre tudom minjajan bekeuel uagiunk.(19.), 

Zoghalathomatt ajanlom k∙mednek minth bizodalmas Vramnak batiamnak∙ | Hogy az jo 
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isten k∙medett nehez beteghsegebÊl megh kÊnjebitette Ê szent felse- |genek halatt
12

 adok 

rola, kj erÊsicze megh k∙medett jobban egesseghebe es a- | gion sok esztendeigh ualo jo 

egesseghett aszszoniommal Ê k∙meuel es mjnden jo | akarojual egietemben, es mastanj 

ostoratul is otalmazza kegielmesen∙ (26.). 

 Felteszem, figyelembe véve, hogy Máriássy András és Máriássy Ferenc között, 

úgy tűnik, legalábbis bizonyos időszakokban, néhány naponta jöttek-mentek a levelek, 

hogy a levélkezdetek igen formálissá váltak, nem tükrözték a viszony pillanatnyi 

alakulását. További kutatási szempont lehet keresni és megvizsgálni a Máriássy Ferenc 

által írt leveleket, egy ilyen összehasonlítás több eredménnyel kecsegtetne a történeti 

szociopragmatikai kutatások szempontjából (vö. Sárosi 2003). A vizsgált levélcsomókban 

egy olyan levelet találtam csak, amelyet Máriássy Ferenc írt Máriássy Andráshoz 1606. 

augusztus 8-án (nyilván a márkusfalvi hagyatékban a Máriássy Ferenchez érkezett levelek 

vannak, a Batizfalvára küldöttek nem találhatók köztük). Ennek levélkezdete valódi 

megszólítást is tartalmaz: Zolghalatom Aÿanlaasa Vtaan bizodalmas Vram eochem, 

kÿvaanok az | Vr istentwl k.teknek mindniaion sok Jookat nagÿ bodogul adatnÿ.  

A fenti, Isten éltesse kegyelmedet alapforma egészül ki először a (sokáig jó) 

egészségben (1., 6., 8., 10., 14., 15., 16., 17., 19., 25.) , illetve a sokáig (2., 4., 10., 11., 14., 

15., 16., 17., 33.) elemmel. A sokáig kifejezés 1595 után csak egyetlen egyszer bukkan fel, 

ellenben felváltja, innentől kezdve majdnem minden levélben megjelenik a sok jókkal 

kifejezés (18., 19., 20., 23., 24. 27., 28., 29., 30., 32., 34., 35., 38., 39., 40., 43., 44., 46., 

47., 48.), ez az 1595 utáni levelek szinte mindegyikében szerepel (20 levélben az ebből az 

időszakból maradt 31 levél közül, azaz az ez időszaki források kétharmadában).  

 A levél eleji köszöntésben (is) megfigyelhetők divatok, míg az adjon Isten, áldja 

meg az Isten fordulatok itt-ott minden időszakban felbukkannak, a kívánok 

jókívánságkezdet az 1593–99-es évekre jellemző, a Látogassa az jó Isten kegyelmedet 

minden/sok jókkal típus 1601-ben jelenik meg először, és ezután a levelek szűk felének 

elején találjuk (9-ben a 22-ből).  

A levél eleji jókívánság szó szerint jót kívánás, néhány levél kivételével minden 

levélkezdet (40 db) tartalmazza ezt (vegyük figyelembe, hogy, mint korábban említettem, 

                                                 
12

 A szó nehezen olvasható, mert megfolyt rajta a tinta. 



 

39 

 

két levél elején nincsen köszöntés, kettőén pedig csak tömör, formaságok nélküli), a 

különbség abban mutatkozik, hogy ezt milyen igével vezeti fel a levélíró – Adjon Isten sok 

jót (7 db), Kívánok Istentől sok jót (9 db), Kívánok Istentől sok jókat adatni (7 db), Éltesse 

az Úr Isten sok jókkal (1 db), Látogassa a jó Isten sok jóval (9 db), Áldja meg sok jókkal (7 

db). (A sok és minden szavak váltakoznak a formulákban, ahogyan a jó és jókat alakok is, 

ezeket nem választottam szét az összeszámolás során.) 

Az ismertetett formák sorába illenek azon, 1607. szeptember 14-ről származó levél 

formulái is, mely levél bár más kéztől származik, de Máriássy András neve van aláírva: 

Agion Isten minden iokath kgnek. és Isten eltesse es tarcza Kdet sok iokkal. 

A fent bemutatott kezdő és záró formulák táblázatos áttekintésétől itt eltekintek, 

ezek részletesen tanulmányozhatók a Klárisokban (Csiszár–Darvas 2011: 98–100). 

5.7. A norma irányába mutató jelenségek 

A nyelvi norma kérdése roppant széles és szerteágazó kutatási téma, az utolsó bő 

fél évszázadban sokan foglalkoztak vele (vö. Pais 1953, Benkő 1957, Deme 1959, Papp 

1961, Bárczi 1963, Molnár 1963, Szathmári 1968).  

A középkori írásbeliségben is meg-megragadhatók valamiféle normára való 

törekvésnek a jelei, ám ez igazán a XVI. században kezd kibontakozni. Ekkor alakul ki egy 

tanult, értelmiségi réteg, indul meg a nyomtatott könyvek terjedése és nem utolsó sorban 

ekkor indul el mind több helyen az anyanyelvi oktatás a növekvő számú protestáns 

iskolákban (vö. Benkő 1957: 40). „Kétségtelenül jelentős részük van e folyamatban az 

iskoláknak is, főleg a protestáns iskoláknak, melyekben, ha nem is valami magas szinten, 

helyet kap az anyanyelvi írás-olvasásra való oktatás, s az iskolamesterek, akik többnyire a 

kóbor literátusok köréből kerülnek ki, az iskolákon át is terjesztik mind jobban 

kikristályosodó eszményeiket” (Bárczi 1963: 214–215). 

A könyvnyomtatás és az iskolák terjedésével az 1600-as évek elejére ismét felfelé 

ível a mohácsi vész által megtorpantott magyar nyelvű művelődés. A királyi udvar helyett 

a főúri udvarok vették át a vezető szerepet a kultúra terjesztésében is, ezek váltak kulturális 

központokká (Bárczi 1963: 193).   

A feldúlt és három részre szakadt ország északi peremén kisebbek voltak a 

pusztítások. A lakosság nem pusztult ki, bár, ahogy a dolgozat anyagát képező levelekben 
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is olvashatjuk, a keresztül-kasul vonuló hadak (vallon zsoldosok, hajdúk) sok kárt 

okoznak, és állandó aggodalomra, készenlétre adnak okot, a nyomor szélére taszítják az 

embereket (lásd pl. a 41. levélben:  „mert teliesseggel el njomorodik az szegenysegh ha 

tÊbbet tart” […] „s im ismett ujab kereszt ha szendrÊ- | be is adnj kell, nem tudom hol 

ueszik, el adositottak magokatt el njomorottak, | megh egy keue gabonajok sincz ben, az 

nekul kit kinirnek zÊden hoztak beh.” 

Mégis, mivel a terület népessége állandó marad és viszonylagos béke uralkodik, 

nyelvi-kulturális szempontból nem következik be olyan törés, mint az ország középső 

részén. A helyben maradt lakosság mellett megjelenik azonban egy új réteg, azok a 

deákok, akik az „ország különféle területeiről az északi megyékben keresnek menedéket és 

megélhetést mint nagy urak servitorai, íródeákjai, udvarbírák, intézők, ispánok, várnagyok, 

városi tisztviselők, királyi adószedők, végvári tisztek, sőt kereskedők és tőzsérek. S míg 

így hol itt, hol ott próbálnak gyökeret verni, különféle vidékek nyelvjárásait hozzák 

egymással érintkezésbe” (Bárczi 1963: 195). Ennek az új rétegnek az ország északi részébe 

való menekülése nagy jelentőségű volt a magyar irodalmi nyelv kialakulása szempontjából 

(Benkő 1957: 85).  

„[A]z írott nyelvnek már vannak bizonyos, főleg mondattani normái, melyek 

némileg eltávolítják az élő, beszélt nyelvtől, s ezek a normák jelentékeny részben idegen, 

latin minták utánzatai. Ennek az írott nyelvnek a kialakulása, a maga tarkaságában is, a 

maga idegenszerűségei ellenére értékes haladást jelent. Nyelv és stílus gazdagodott, 

hajlékonyabbá vált, s ezáltal a középkori fordítási irodalom legalább egyik oldalról 

előkészítette az irodalmi, majd a közös nemzeti nyelv megszületését” (Bárczi 1963:191). 

Az ország északi-északkeleti részére továbbá az erdélyi és a krakkói udvar hatása 

sugárzott ki. Nem hagyhatjuk említés nélkül a sárospataki iskolát sem, ahol számos 

szepességi ifjú tanult, Máriássy András bátyja is. Lelkészt is a sárospataki iskolából hívott 

a Máriássy család 1587-ben Pilcius Gáspár személyében. Pilcius Gáspár 1552-ben 

Szepesváralján született cipszer családan (de 1573-ban Kassán már magyar segédtanárként 

találjuk), megjárta a wittenbergi egyetemet, utána több helyen szolgált lelkészként. A 

márkusfalvi lelkészségbe a sárospataki rektorságból hívták el, ott élt a Máriássyak 

pártfogásában egészen 1605-ben bekövetkezett haláláig (Szabó 1986: 493–494).  
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Máriássy András nyelvhasználatára számos külső tényező gyakorolhatott hatást. 

Saját anyanyelvjárása fölé rétegződhetett már írni tanulásakor az iskolában, a tanító által 

közvetített nyelvváltozat. Nem tudom, hol-kitől tanult írni Máriássy András, de arról 

tudomásunk van, hogy szülei, Máriássy Pál és Sigher Anna iskolát alapítottak a családi 

birtokon, Márkusfalván (Iványi 1917: XX.), ahol minden bizonnyal nem helybéli ember 

tanított, de semmiképpen sem olyan, aki az iskolái elvégzése során ne másutt tanult volna. 

Minta lehetett számára bátyja, Máriássy Zsigmond is, aki a testvérek közül a legmagasabb 

iskolai végzettséget szerezte. Sárospatakon tanult, és Wittenbergben is járt (bár az 

egyetemre beiratkozottak névsorában nem szerepel), a humanista műveltségű szepességi 

kriptokálvinisták oszlopos tagja volt (Szabó 1986: 493). Hatással lehetett rá továbbá 

Báthory udvara is.  

Máriássy András nyelvhasználatában felfedezhetjük, hogy törekedett valamiféle 

normának a használatára, nyelve-nyelvhasználata sok szempontból meglepő egységességet 

mutat.   

A Bárczi Géza által felvázolt (Bárczi 1963: 218–222), az ország északkeleti 

megyéiben jellemző vonások nagy része a Máriássy-levelekben is megmutatkozik, úgy 

mint az ő helyett való ű-zés kérdésében. Papp László a labializációval kapcsolatos 

kérdések között, területi-nyelvjárási jelenségként mutatja be az ő névmás megoszlását 

(Papp 1956: 469), az figyelhető meg a törzsanyag leveleiben is, hogy a harmadik személyű 

személyes névmás kizárólag a korai,  1585-ből, Gyulafehérvárról írott levelekben található 

ẅ alakban, ezután eltűnik a levélíró nyelvhasználatából. Ugyanazt a magyarázatot látom 

ennek hátterében, mint a személyjelezett főnévi igenevek esetében, azaz hogy Máriássy 

András leveleiben a harmadik személyű névmás ẅ alakban való használata a fiatalkorában 

Erdélyben tanult nyelvjárásból, regionális nyelvváltozat hatásából fakad, mely 

nyelvváltozat hatása később, a Batizfalván való letelepedés utáni évtizedekben megkopott 

(vö. az 5.3. fejezettel).  

A tesz¸ lesz, vesz igéknek mind a befejezett múlt idejű, mind a főnévi igenévi és  

feltételes módú alakjait ö-ző formában találjuk (vö. 5.2. fejezet).  

A labiális jelenségek közül az idő szó kíván említést, ez az egész anyagban ü-s 

alakban fordul elő (u-val írva), míg a mai üzen szavunk szintén ü-s alakban szerepel, de (3 

kivételtől eltekintve) ‘  betűvel írva, mely betű 1600 után (1 kivétellel) már ebben és csak 

ebben a szóban található. Az ünnep szavunk egyetlen egyszer fordul elő az anyagban: 
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udnepekre (27.). Úgy tűnik, hasonlóan Deme Lászlónak a Telegdy-leveleken végzett 

kutatásainak eredményéhez, itt is néhány szó rögződött ü-ző alakban (Deme 1959: 86). 

Eltérést mutatnak a levelek Bárczi megállapításaitól az í-zés kérdésében, mert bár 

korlátozott az í-ző alakok használata, de bizonyos szavak esetében jellemzőnek mondható 

(vö. 5.2. fejezet adataival). Bárczi megállapítása szerint „Persze, az általános é-zés mellett 

találkozunk í-ző alakokkal is, főleg kevésbé gondos szövegekben, de nem kétséges, hogy 

az í-ző alakokat deákjaink egyetemlegesen kerülni iparkodnak” (Bárczi 1963: 219). Tény, 

hogy Máriássy András nem deák, de írásai nem tűnnek „kevésbé gondos” szövegnek.  

Ugyancsak eltérnek a Bárczi által vázolt képtől a levelek az l  kiesésének (ki nem 

esésének) jelölésének vonatkozásában.  

Bárczi szerint „régi írásbeli hagyományt követ a literátusok nyelve, amikor a volt, 

told, föld, kiált, tölt stb. stb.-félékben az l-et következetesen megtartja, holott az ilyen 

helyzetben az l kiesése mélyen a középkorba nyúlik vissza (már a Halotti Beszédben van rá 

példa), és a XVI. század végén nyelvjárásaink jelentékeny részére jellemző volt” (Bárczi 

1963: 222).  

Papp László az l kiesésével kapcsolatban arra a következtetésre jut, hogy „az 

írásbeliség általában, de különösen a deáki nyelvhasználatban, nem enged az ejtésnek, 

következetesen volt, föld, zöld stb.-féle írásmóddal él. Ez a norma, ezt azonban a kevésbé 

gyakorlott tollforgatók megszegik olykor-olykor …” (Papp 1961: 218). Amennyiben ezt 

elfogadom, akkor Máriássy Andrást a „kevésbé gyakorlott tollforgatók” körébe kell 

sorolonom, de hajlok rá, hogy inkább azt mondjam, semmivel sem gyakorlatlanabb, csak 

úgy tűnik, más normát követ, az általa követett norma megengedi az l nélküli alakok 

írásbeli használatát.  

Németh Miklós is azt figyelte meg az általa vizsgált középmagyar kori 

kéziratokban, hogy „az írott nyelvváltozatokat e korszakban sem tudták megérinteni a 

beszélt nyelvben évszázadokkal korábban végbement vokalizációs folyamatok, amelyek a 

mai adatokból visszakövetkeztethetően valamennyi nyelvjárásterületen kifejtették 

hatásukat. Az írott nyelv regiszterei, változatai között nem tudunk különbséget 

megállapítani az azonszótagú l jelölése szempontjából, hiszen úgy tűnik, hogy az a 

hivatalos írásbeliségben éppen úgy kötelező, mint a magánlevelezésben” (Németh 2008: 

67).  
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A törzsanyag leveleiben (lásd 5.2. fejezet) a küld, volt, szolga szó (és származékai), 

a dolog hangzóhiányos tőalakja, a nélkül, az oltalmaz, a föld és a zöld szavak rendre l 

nélküli alakban szerepelnek.  

Ezek szerint ezt a jelenséget, a rendelkezésre álló forráskiadványok mennyiségének 

bővülésével, még tovább kell a jövőben vizsgálni, hogy átfogó, az egész nyelvterületet 

leíró képet kapjunk.  

A honnan? kérdésre felelő helyhatározóragok alaki egységessége (vö. 5.3. fejezet) 

ritka következetességet mutat. A nagy tarkaságot mutató kései ómagyar kori adatok közül 

a Guary-kódexre, a Czech-kódexre, a Teleki-kódex 1. kezére, a Székelyudvarhelyi kódex 

2. és 6. kezére, valamint az Érsekujvári kódexre jellemező a -ból/-ből, -ról/-ről, -túl/-tűl 

alakok használata (Korompay 1992: 374). Az 1526 és 1567 közötti nyomtatványok szintén 

széles skáláját használják a toldalékok változatainak (Kalcsó 2007: 122–143), 12 olyan 

nyomtatvány van ebből az időszakból, melyek a honnan? kérdésre felelő 

helyhatározóragokat ugyanilyen alakokban használják (Kalcsó 2007: 147).  

Kalcsó Gyula doktori disszertációjában 1526 és 1576 közötti nyomtatott szövegeken 

vizsgálta, többek között, a -szor/-szër/-ször rag illeszkedését is, és arra a megállapításra 

jutott, hogy „A multiplicativusi rag labialitás szerinti illeszkedése tehát kialakulóban van a 

magyar nyelvű könyvnyomtatás nyelvében. Az archaizmusnak számító illeszkedetlen 

alakok zöme, mintegy háromnegyede két literátorhoz, Heltai Gáspárhoz és Bornemisza 

Péterhez köthető.” (Kalcsó 2007: 189)  

6. Összegzés 

A disszertáció elsődleges célja Máriássy András (1558–1608) szepességi nemesnek 

a Magyar Országos Levéltár P szekciójában található, a P 1194 jelzetű dosszié 1. és 2. 

csomójában található leveleinek közzététele, a levélanyag kritikai kiadásra való 

előkészítése volt.  

A törzsanyag közlése mellett bemutattam a levélanyagot, a levélírót, hangjelölési 

rendszerét, továbbá rámutattam néhány nyelvi sajátosságára a morfológia, szintaxis, 

frazeológia stb. területén. 
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A disszertációban közzétett levelek tovább bővítik azoknak az elektronikusan is 

elérhető XVI. századi szövegeknek a mennyiségét, melyek segítségével a nyelvtörténeti 

kutatások számára számítógépes korpusz építhető. 

A dolgozat mindezek mellett adatokat szolgáltat a XVI. század nyelvjárási 

helyzetének és az írott nyelvnek a kutatásához is.  

A levélanyag nyelvjárási sajátosságairól a következőket állapíthatjuk meg:  

 a honnan? kérdésre felelő helyhatározórag Máriássy András nyelvében -ból/-ből,  

-ról/-ről, -túl/-tűl alakú; 

 a -szor/-szër/-ször toldalék (minden valószínűség szerint) labiálisan nem 

illeszkedik; 

 í-zés figyelhető meg a tőmorfémák első szótagjában a kénytelen és a kenyér 

szavakban és a tőmorféma nem első szótagjában az ítél, ígér szavakban; 

 a szótő labiálisan ö-ző a szerez, becsület szavakban;  

 a tesz, lesz, vesz igék múlt idejű, feltételes módú és főnévi igenévi alakjai ö-ző 

formájúak; 

 a szótagzáró l kiesik a küld, volt, volna, szolga (és származékai), nélkül, holnap, 

oltalmaz, föld, zöld szavakban és a dolog bizonyos toldalékok előtt jelentkező 

hangzóhiányos tőalakjában. 

Máriássy András levelei az igényes írott nyelv vonásait hordozzák magukon, ez 

különösen megragadható a személyjellel ellátott infinitivuszok (pl. „tugiam magham mihez 

tartanom” (9.)) és a duplikáták (pl. „Kerem is k·medett legien jo akarattal es 

tanaczadassal kell i tulÊk tartanunk es magunkatt otalmaznunk, es minth auagy mitt 

kellessek czelekednunk” (38.)) használatában.  

A kutatott levéltári dossziéban nagyon nagy számú további magyar nyelvű levél 

található. Ezek a levelek csak részben származnak családtagoktól. Vizsgálatukkal a közel 

azonos földrajzi helyen, azonos társadalmi közegben forgó emberek nyelvjárásáról, 

nyelvhasználatáról további információkhoz jutnánk, ez a XVI. század végi, XVII. század 

eleji nyelvi norma megismeréséhez gazdag anyaggal járulna hozzá. 
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* 

 

A kutatás minden fázisában nagy segítségemre volt témavezetőm, Dr. Korompay Klára. 

Szakmai és emberi támogatásáért ezúton is hálás köszönetet mondok. 

 

* 
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1.  

Gyulafehérvár, 1585. február 3. 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Egy zálogban lévő gyűrű kiváltását és most vásárolandó lovai tartását és tanítását kéri, 

valamint ígéri, hogy egy menyegzőre szánt ajándéknak gondját viseli. Információt kér egy 

genealógiáról. 

 328 x 421 milliméteres papíron, jobb sarkából 210 x 95 x 225 milliméter hiányzik 

Zogalatomatt ajanlom k·mednek mjnt bizodalmas Vram- | nak batiamnak· Az k·med 

egessegen ÊrÊmem nagy ua- | gion, agia az Vr isten ez utan is mjnden iauatt k·med- | nek 

hallanom
1
, istennek io uotabol most en is egessegben | uagiok· Az k·med mentsegenek 

helie uagion, az szabliak | es pallos felÊl, sÊtt k·med nekem megh bochasson | hogy egy 

penszt sem kudÊk, es anjual bantom k·me- | dett, hanem ha k·med is paranchol ualamjt, 

ugy | iuhet sziuem heliere, egyszer egy czalamyt
2
 keretett | uala

3
 k·med, aszt bizony megh 

is czinaltattam es | megh is kuttem uala k·mednek, de nem tudom attak | * megh uagy nem 

mj <hel>uel hogy k·med sem irt | semmjt felÊle, inkab hiszem hogy oda basa, az kj | el 

uitte uott is Kutasj Istuan Vram w N· szogaja | az sem lata megh megh iunnj, ha uona 

kitulÊrÊmest | mast is kudenek k·mednek, de az Ilosuaj Vram | embere is hirem nekul ment 

uott el, irjon k·med felÊle |  

Immar ketszer
4
 is irtam Vramnak pomjnoczki filep | Cancellarius Vram sogora 

dogarol mjuel hogy kert enghem | hogy az rimaj
5
 tisztartonal uona egy giurÊje kjbe uagjon 

tiz a- | rany tiz forintba zalogba, hogy Vram ‘ k·me megh ualtana es | megh kudene, en 

innet az penszt tule megh ueuen megh | kudenem ‘ k·menek, ualaszom semmj rea nem 

iuue, ha | ot leszen az tisztartonal megh is kerem k·medet ualcza | megh es kugie megh 

k·med, ha bizonjos ember tanalko- | zik, akar abbol az penzbÊl ualcza k·med, az kit az lo- | 

uak arraba Vram nekem akar kudenj, uagy penigh chak | irjon k·med, <mj> ualamjt felÊle, 
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mert ez nagy dologh hogy uala- | mit en haza irok semmjre ualaszom nem iu, akar feier 

akar fekete u[...]
6
 | megh leuelet irt uala philep az tisztartonak | hogy papi ferencz it uala 

hogy penze megh leuen | az giurut k·med kezebe agia
7
|| 

Ilien Tanacz kerdesem is uagion k·mettul, szandekom az | uona, ha isten ki keletett 

adna ernem hogy egy szogamot | kj bochatanam es ualamj negy harmadfu czikokott
8
 uetet- 

| nek szent haromsagh napian Eperiest
9
, mert ha negy kez | lab kell is lÊnnj, atalan fogua 

koczi nekul nem lehetek, | az it ben ualo loual penigh ighen hamar el uesznek, ugian | nem 

kjuannek it uÊnnj, mas az megh ernem olianok- | kal, az mjnemuk az enjmek ualanak, Az 

questio immar | chak ebbe uona, bizhatnam * en anjbol oda haza, hogy az | migh en kj 

mehetnek, ki uelem szent Mihaly
10

 napiafele | lehet, ha aszt erem, hogy addigh ot tartanak 

es tanjta- | nak Êket, kj ha lenne, annal nagiob bodogsagh nem | kellene nekem, az utan 

oszton en is be uontatnam ma- | gamott rajtok, ha ugian it lÊnne maradasom, kerem k- | 

medet mjnt Vramatt ha lesz kitul irjon nekem mjnd | ezekrÊl mjczoda bizodalmom lehet, 

tugiam hozza tar- | tanom magamott, poliefkaual is beszelien k·med, ha | oszton masunnat 

remenseghunk lehetne, mert en ‘ rea | biznam az uetelet tudom karat nem uallom ha ‘ ue- | 

szi, bar sem uetelekre, sem az kj banik uele semmjt V- | ram ‘ k·me ne kÊtene, chak addigh 

etellel tartana | el ‘ket, ha lesz kitul megh is informaciot uarok ebbÊl | k·mettul, hiaba ne 

faraszszam kj szogamatt. |  

Ir kmed arrol is hogy Benedek Vram hitta uona menieg- | zÊbe k·medet, de ighen banom 

hogy anjra extenualia k·med | magatt hogy meltatlan uotomra ¤, es ket
11

 kalant kudÊtt | uona 

k·med kiket k·med kepebe beh kellene mutatnj | azert mjkorra az meniegzÊ leszen ÊrÊmest fel 

ueszem az munkatt || 

de szinte mostanrol el mulek, chak hogy megh az Calanokatt | sem az kupat nem 

lattam, de erte leszek hogy kezemhez uegem, |  es mjkor annak ‘deje leszen gongiatt is 

uiselem. | Az czasoli ioszagrol ualo Geneologiatt megh mutatam kÊpeczi Vram- | nak, de 

az mjnt szauabol ertem ‘ aszt
12

 is akarna ertenj, nem chak | mj reank az mjnt derjualik az 

geneologia, hanem Melith Istuanra | is mjnt deriualtatik, hogy ahoz kepest tudna magatt 

ingeralnj, ha | lesz kitul es tudua uagion k·mednel irjon k·med | Kmed megh bochasson hogy 
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ily sokatt irok es enjuel bantom | k·medet. Az atiofiaknak mind feienkent ajanlom 

szogalatomatt, | Tarcha megh az Vr isten k·medet sok io esztendeigh io
13

 egessegben. | Ex 

Giula feier Var
14

 3 februarii. Anno 1585· |  

Seruitor et frater  

Mariasj Andras
 
 Manu propria  

GiÊrgy gereb Vram irt leuelet, | mjnd Vramnak ‘ k·menek, | mjnd penigh kmednek, kiket |  

megh kuttem k·mednek |  

 

Címzés: Egregio domino Francisco Mariasi | de Marcus falua nostro domi- | ni sempero 

 

Jegyzetek:

 

1
 Az m javítva van. 

2
 Valamilyen török eredetű fejfedő. (NySz.) 

3
 Rongálódás miatt nehezen olvasható. 

4
 Esetleg nem k, hanem h az első betű.  

5
 A szó olvasata bizonytalan. 

6
 A papír sarkának begyűrődése miatt nem látható. 

7
 Az utolsó három sor a bal margóra írt, jelölt betoldás. 

8
 A második k talán átírt betű; ’csikókat’. 

9
 Eperjes: felvidéki város Kassától (Košice) északra; Prešov. 

10
 Lyukas a lap,  rosszul olvashatók az utolsó betűk. 

11
 Esetleg nem k, hanem h az első betű. 

12
 Az a fölött kicsi vízszintes vonal van. 

13
 A szó fölött lyukas a papír. 

14
 Gyulafehérvár: város Erdélyben a Marosba ömlő Ompoly jobb partján, közel a 

torkolathoz; Alba Iulia. 
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2. 

Gyulafehérvár, 1585. szeptember 11. 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Jókívánságok mellett közli, hogy a levélvivő mindent el tud mondani; egy vásárlás-kérésre 

reagál. 

 330 x 212 milliméteres papíron. 

Zogalatomatt ajanlom k·mednek mjnt bizodalmas Vram- | nak batiamnak· Leghen 

hala az Vr istennek hogy k·med | egessegben uagion, azon io isten sokaigh eltesse 

k·medett, es | uigasztaljon bennunkett
1
 keserusegunkben, istennek io | uoltabol en is 

egessegben uagiok· |  

Minden allapatunkott megh tud k·mednek papi ferencz | mondanj, kjert rÊuideb 

uagiok az Irasba, Antal dj- | ak is megh atta uala az k·med leuelett, bar iob hirt | irhatott 

uona k·med benne, de istenunktul mjndent | io neuen kell uÊnnunk· Tarcha es eltesse 

sokaigh | az Vr isten k·medett · Ex Giula feier Var 11 die | septembris · Anno· 1585· |  

 K·med atiafia | szogaja 

      Mariasj Andras Manu propria 

Az Istuanfi Vram leuelett megh kuttem agia megh | k·med aszszonjomnak· |  

Dolianszkj Matias Vram ir nekem kett leuelebe hogy | egy egesz laznakott es egy 

<Vrbarj> Herbarjomott uj- | g'ek nekj, az laznakott k·med mongia megh nekj | megh nem 

uihetem, mert parjpan leszek, uihetnenek | magunkatt kj portecastul, kettszer ualo arraert 

bizony | kj nem uinnem, de az Herbarjomott ha rea tanalok | megh uiszem ‘ k·menek· |  

 

Címzés:  

Egregio domino Francisco Ma- | riasi de Marcusfalua nostro domino | [...]
2
  mihii 

obseruandissimo  
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Jegyzetek:

 

1
 Az un betűk felett vízszintes vonal van. 

2
 Olvashatatlan rész. 

 

3. 

Batiz, 1588. május 1. 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Mentegetőzik, hogy nem tud másnap reggelre Márkusfalvára érni. Nehezményezi, hogy 

Ferenc testvére kételkedik a szavában egy per kapcsán. 

 210 x 324 milliméteres papíron. 

Zoghalatomatt mjnt Vramnak batiamnak Agion az Vr isten | kjuansagha szerent 

ualo sok iokatt k·mednek Valamjt ir k·- | med ighen iol ertem, tehetseghem szerent azon is 

leszek hogy | mjndenek akaratia szerent essenek k·mednek, de udÊd kjuan- | nak, ma estue 

njolcz orakor iuta ide benedek az k·med leue- | leuel Batizra, soghor Vram czitnekj Vram 

penigh aszt kjuanja | ho[..]
1
 Virrattigh Markus faluan

2
 legiek, <az> gondolhatia k·med | 

mjnth uihetnek ugy pisztrangott Barczaj ferencz Vramnak, | kiket megh honap kell megh 

fognj, az utan kit megh foznj | kit megh aszalnj kell bennek, Tribelnek is penigh megh | 

addigh irnja kellene, es az iglaj
3
 goliobis czinaloual is beszel- | lenj, az ez ejel megh nem 

lehet, hanem eszt gondoltam, | hogy
4
 noha ÊrÊmest el uarom uala az rauokatt de tugia | 

ÊrdÊgh mjkor iunnek, jmmar nem uarom ha honap nem | indulhatok is penteken Virrattigh 

Marcus faluan leszek | ott el uegezuen az doghokat kiket k·med ir, mjngiarast | ala megiek 

k·medhez, de az is mjnd udÊtt ueszen, ha | k·med az kuczott <ala> fel kutte uona en megh 

tanaltam | uona az leuelekett, de uagy az hogy nem merte k·med az | kuczot ream biznja 

auagy chak okott keres k·med kj- | uel haza iuhessen, ErdelybÊl is sok uasarlast irnak | 
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hogy uegiek arrol is kellene Tribell Vrammal szolnom | ideje uona, ha lÊczen
5
 leszen talam 

beh is futamodom | hozza ha lehetseges leszen. |  

Az mj az Nagymjhalj Vrajm doghat illeti czudalkozom | hogy arrol enghem 

szorgalmasztat k·med, hiszem mjnd | Ê k·mek smjnd penigh mas ember is tudhatia hogy | 

egy arant uagion kÊzunk hozza, chak hogy az k·med dogha | es tiszti czitnekj Istuankent az 

hogy k·med uiselie gon- | giat en ream ne mutasson, se en akaratombol el ne halasz- | sza, 

ha penigh k·med magatul ualamjt mjuel am  

megh latia k·med, en oka nem legiek, nem chak magun- | katt kellene Vram <.>
6
 

neznunk mjnd ebbe smjnd mas- | ba hanem egebet is, k·med se szeretessen se giulÊltessen | 

enghem az kÊzÊnsegesert senkjuel, hanem egiarant fog- | iuk ha akarja k·med, Enghem 

penigh k·med semmjre ne | uarjon en akara[.]tombol
7
, mert lam reghen szoltunkarrol, | 

Aszt akarnam es szeretnem en hogy aszt tartanak felÊ- | lunk hogy egy arant akarunk 

mjndent nem azmjnt k- | med jrja hogy aszt uelik hogy
8
 chak k·med az pernek oka Mennel 

hama- | reb lehet Vram nem kesem ala megiek, se napiat se orajat | megh nem irhatom. 

Isten eltesse k·medet. Ex Batiz
9
 | 1 Maÿ. Anno. 1588. k·medszogajaatiafia |  

      Mariasj Andras Manu propria || 

 

post scripta . megh irtam uala immar ez leuelett hogy iuta | az k·med leuele, az mj az 

procurator doghatt illetj, honap jo | reggel el uiszik, eszt mjnek elÊtte jrnam expedialtam | 

az embert es leuelet, magham is irtam nekj hogy megh | irja szandokatt, noha szegeny 

uagiok, de mjnth hogy em- | bernek egy szoua uagion, ualamj roszszul embernek is | tartom 

maghamott, szom is egy uagion, ha kÊzÊnseges do- | logh <uona> nem uona is, nem 

kellene bizony k·mednek | se atiafiusaghomba se szomba ketseghesnek
10

 lÊnnj, lam | 

meghmontam ot letemben is hogy ghongiat uiselem.
11

 | mert az mjt mondok ÊrÊmest 

eszembe is tartom, am | megh latia k·med, hotig nekem is el kel uajunnom. |  

Azert Vram mert nem uiselnem ghongiat, gongiat uise- | lem ualamj
12

 mogiat Ê 

magha az procator agia szinte o- | lian modon, kjrÊl irtam nekj es az ualaszt ha kud in | 

specie oda kudÊm k·mednek, hogy inkab el higie k.- | med, ha aszt is
13

 nem hiszi ottan hit 
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leuelet kudÊk
14

 k·mednek, | hogy ualamjt egy szommal megh mondok, megh is te- | 

liesitenj mjnden tehetseghem szerjnt akarF, mert nem | jo sok szo. |  

Az mj az k·med panaszolkodasatt illetj bizony czudal- | kozom k·meden hogy k·med 

megh sem ismer es leuele a- | tal panaszolkodik rolam, holott en sokszor ugian hittel | is 

montam rola, hogy k·med megh kergien rola az mj | k·mednek en bennem nem teczik <es> 

auagy az mjbe k- | med ghondolna hogy uetettem uona k·mednek, es em- | berseggel ualo 

okatt adom, az mj az sziuemen uagion | aszt mondom az szammal is ugy mjnt atiamfianak, 

| de latom njncz hitele az en beszedemnek k·mednel, kit | noha szegenlek de nem tehetek 

rola, bizony ideghen he- | lien is el hittek az en szomatt, ahol megh ismertek, chak | k·med 

nem <hi.> uehetj maghat rea, mjnd az tetetes
15

  jo aka- | ratt teczik inkab k·mednek, kit en 

eddigh aszt aranzott# | hogy nem atiafiak kÊzze ualo, nem is akartam elnj uele, | de njncz 

mjt tennem ha nem lehet egieb benne k·med | kedueert aszt is megh kel tanulnom, mert 

eddigh nem tuttam   

Ennek mjnd az a summaja hogy k·med nem ueheti ma- | ghat rea hogy az en szomatt 

el higie, mert ha k·med is | el hjnne en is ÊrÊmest igazat mondanek es beh is
16

 telje- | 

sitenem azmjt sokszor montam. Magiarul akarnam hogy | beszellene k·med uelem en is 

ugy tÊnnek ualaszt. | 

 

A levél külső részén:  

Barczaj ferencz Vram- | nak ajanlom szogalato- | matt 

 

Címzés:  

Generoso domino francisco Mariasi de | Marcusfalua nostro domino et fratri pluri- | mum 

obseruandissimo 

 

Jegyzetek

 

1
 Elkenődött a tinta. 

2
 Márkusfalva: helység a felvidéki Szepességben Iglótól (Spišska Nová Ves) délkeletre; 

  Markušovce. 

3
 Igló: város a Szepességben; Spišska Nová Ves. 
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4
 A papír bal széle hiányos. 

5
 Lőcse: város a Szepességben; Levoca. 

6
 Talán egy elkezdett betű. 

7
 Elkenődött a tinta. 

8
 A sor fölé írt jelölt betoldás: aszt uelik hogy. 

9
 Javított szó. 

10
 A szó vége javított, bizonytalan olvasatú. 

11
 A sor utólag lett betoldva a már megírt sorok közé. 

12
 A két szó közt valami indokolatlan vonás van. 

13
 Az is a sor fölé van írva. 

14
 A szó jelölt betoldás a sor felett. 

15
 Az egyik te betoldás a sor fölött. 

16
 Az is a sor fölé van írva. 

 

4. 

 

Batizfalva, 1588. szeptember 24. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

 

Értesítés pénzügyekről, szekérküldésről. 

 

 330 x 210 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatomatt ajanlom kmednek mjnth Vramnak batiamnak | Algia megh az Vr 

isten kmeteket kjuansagha szerent ualo sok | iokkal·
1
 |  

Az procatornak en megh kuttem uott az k·med leuelet kjre ua- | laszt is irt kit megh 

kuttem k·mednek, az mjt nekem ir aszt | is oda kuttem megh erti k·med kjuansaghatt, azert 

ha k·med | mjt ide akar kudenj el nem uesz kezehez iut.  Ê maghat pe- | nigh ala kudÊm 

ualamjnt leszen, mentul [..]marab
2
 erkezik es | rea uehetem· |  
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Magham mjnt mehessek ala megh nem gondolhatom, mert sem | aszt nem tudom 

mjkor kel indulnj sem mjczoda mogiaual, ennek e- | lÊtte igy eltem uele mjkor houa 

indulnom kellet az elÊtt ueghere | mentem, de ehez nem lÊn szerenchem, Ha Vran 

szekereseknek | penz kelletik, am uagion az meszarosnal k.med szinte annjt foga- | gjon az 

menj kell az en reszemre, mert en annak sem tudek ue- | ghere mennem menj kell, 

hozelczrÊl
3
 leszen egy szeker annak penz | nem kell, k·med az magha adossagath is uegie 

kj az mesza- | rosnal ualo
4
 penzbÊl. |  

Az dezkatt es sindelt ala kudÊm szombathon, Oth Marcusfal- | uan is egy szekrenje 

es egy almarjoma uagion katus aszszonnak | <aszt is> az kis botba, aszt is ala kellene ujnnj, 

mert ighen kert | szegeny, chak tudhatnam mjkor indulnak az szekerek kj adnam | az 

botoczkabol uinnek megh szegennek. Eltesse isten k·me- | det sokaigh. Batizfaluan
5
 24 

septembris. Anno : 1588. |  

   Seruitor et frater 

 

     Mariasj Andras  Manu propria 

 

Az 12 penz rauast az drabantokra ualot megh hosztak nalam uagion, | ÊrÊmest 

megh kuttem uona, de mjuel hogy hozelczi ember uiszi ala | az leuelet, ennj kez atal nem 

merem ala kudenem, de abba nem esik | fogiattkozas, <mj> az mjkorra az drabantoknak 

penszt adnanak, annak | elÊtte ala iktatom·|| 

Az mj az poraczi
6
 doghot illeti, ha mj haszna az en ot letemnek uagion 

7
 | en az oda 

ualo menest nem restellem, de ha ott semmjnek nem kellek, | nem tudom <mjert mennek 

oda> mjt iarok
8
 ott |  

ÊrÊmest ertenem aszt is menj deszkatt uihetnek el az szekerek nenem- | nek es 

szinte annjt kudenek· 

 

Címzés: 

Generoso ac Egregio domino francisco Ma- | riasi de Marcus falua nostro domino et fratri | 

plurimum obseruandissimo 
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Jegyzetek:

 

1
 A szó alá van húzva, jelölendő, hogy a második sorhoz tartozik. 

2
 A papír az összehajtás miatt kilyukadt. 

3
 Hozelec: felvidéki helység Poprádtól délkeletre, Gánóc közelében. Magyar neve Ószelec.  

4
 Az l nem látszik teljes mértékben, mert a papíron, a hajtás miatt, függőleges tengely 

  mentén lyukak sorozata található. 

5
 Batizfalva: felvidéki helység Poprádtól nyugatra; Batizovce. 

6
 Porács: felvidéki helység az egykori Szepes vármegyében, Iglótól délkeletre; Porač. 

7
 A jobb margón kb. 0,5 cm átmérőjű paca van. 

8
 A szó iarnek-ból van javítva  

 

5. 

 

Batizfalva, 1588. szeptember 25. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MELLETEJ ISTVÁNHOZ 

 

Betakarítások elvégzését kéri, valamint hogy siettesse a szűcs munkáját. 

 

 214 x 125 milliméteres papíron. 

 

KÊszÊnetemnek utanna· szeretÊ atiamfia kerlek mond megh az benjonak | 

czepeltessen ha baratom annjt az en zabomba hogy legen uagy 25 kÊbÊlnj, | ha ala
1
 kelletik 

mennem, legen mjt uelem ujnnj, Aszt is tud megh tule | az szekerek elÊb szoktak * ala 

mennj, mjnt batiam uagy az utan indul- | nak, mert en semmjnek megh ueghere nem 

mehettem, tudnam magha- | matt mjhez tartanom, ha kellettik,
2
 ha penigh nem annj bar

3
 

ha | isten oda szanta, am ueszszen oda ez egyszer
4
 Engem szinte ugy

5
 akarnak ala | uinnj, 

mjnt az kjnekaz szemet | be kÊtik ne lasson
6
 |  
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Kerjed azon is ha isten az mezÊn ualo ueszedelemre nem ualasztotta az en ta- | 

tarkamott
7
, uiselien gondot rea, talam megh szogalhatom, megh is fizetek rola. |  

<Ha be>
8
 |  

Az en barany burejmet ha megh giartana az szucz ighen akarnam, ha tuttam | uona 

ennj ideigh tarcza nem bantottam uona ez jambort uele, mj nem kj- | uanom * kurua fiatul 

hogy penz nekul giarcza, szorgalmasztasd nala kerlek· |  

Kerjed hughom aszszont meteltesse leh Ê k·me az en majoranamott, es az mjnt | 

iobnak gondolia uagy most kugie megh uagy kÊtÊsztesse fel Ê k·me· Isten | hozzad· 

Batizfaluan 25 septembris Anno : 1588· Mariasj Andras Manu propria 

 

Címzés:      

Melletej Istuannak ne- | kem atiamfianak adassek 

 

Jegyzetek:

 

1
 Az a betűn kicsit elfolyt a tinta. 

2
 Kb. 1 cm átmérőjű tintapaca van a sorban. 

3
 A szó első két betűjén megfolyt a tinta. 

4
A  ha…egyszer szakasz alá van húzva a szövegben. 

5
 Az y olvasata egy tintapaca miatt bizonytalan. 

6
 Az engem…lasson rész utólagos betoldás. 

7
 ÉrtSz.: A pohánkával rokon, egykor takarmánynak termesztett növény. (Fagopyrum 

tataricum). [északi szláv] 

8
 Kihúzta az író, és új sort kezdett. 
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6. 

 

Batizfalva, 1588. szeptember 28.  

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

 

Felel a testvére vádló levelére, miszerint ő lenne a hibás egy találkozás elmulasztásában s 

egyéb vitákban. 

 

 214 x 335 milliméteres papíron. 

 A levélíró több helyütt aláhúzta a mondandóját. 

 

Zoghalatomatt ajanlom k·mednek mjnth Vramnak atiam fia- | nak. Algia megh 

mjnden joual isten k·metekett· |  

Ir k·med <k> elÊszer nekem hogy Lajos Vratt <ighen> eleghet solici- | talta k·med 

de nem uegez het uele, ha en doghom uona en fe- | lette nem solicitalnam, de am megh 

latia k·med· | Ertem hogy puspÊk Vrammal sembe uott k·med, de talam jo uott | uona az 

dezmarol is emlekeznj nekj, uÊttuk uona kj ketsegun- | kett belÊle· |  

Az mj az en ala menesemet illeti most sem irhatok egiebet mjnth | az elÊtt, mjkor es 

meddigh megiek megh
1
 gondolnom nem tudom | mert semnjtt nem tudok sem ertek az 

dologhban, magha isten tu- | gia k·med is ha akarja ez elÊtt egy
2
 nehamy nappal kÊnjÊrgÊ | 

leuelet irtam en k·mednek keruen hogy tudhassam, de nem | engettetet, az utan kettszer 

uotam ot alatt egyszer az k·med | irasara maszszor az hughom hjuataliara, de nem hogy 

tÊbbet | egy szott sem szolt k·med en uelem kj az dologhhoz ualo uott | uona, Aszt irja 

k·med hogy mas leuelebe megh irta k·med | az indulasnak napiatt de egy talamott talaltam 

ott, kit | en bizontalan dologhnak tartok,
3
 de mas uott az en keresem | hamegh akarta uona 

k·med leuelemet ertenj. Mindazon | atal ha az procator az mjnth jrja ma ide erkezik, uagy 

uele | leszen uagy az utan ha lehet ala megiek, ugy is megiek ha | mogia leszen hogy
4
 el is 

me<giek>niek
5
 <…>

6
 | <…>, Holott k·med az ala menesnek az mogiarolaszt | itilj hogy az 

k·med koczian akarnek mennj, ha k·medakar- | ja aszt is <megh kell …> ÊrÊmest megh 
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mjuelem, | inghen hogy szinte chakarra szoruliak reghen fogattam Vram | hogy mas 

szekere farkan nem jarok· | Az sindelt es deszkatt en ala kuttem aual k·med szabad uagy
7
 | 

uitetj ala k·med uagy nem chak en bunÊm ne legen osztan | ha az taliaj
8
 zeller hazhoz 

szuksegh sindel uagion megh egy ne- | hany chak k·med jrjon ÊrÊmest aszt is ala uitetem· |  

Az hozelczi szekeres az mjnth megh irtam keszen leszen, chak tudna | mjkor kell ala 

mennj, de njncz remenseghem hogy megh tudhas- | sam·|| 

Ertem hogy Istuan Berzetere
9
 uagion es azert nem adhatta k·- | med megh az en 

leuelemet nekj, az Vram az en gonosz szerenchem | ha hon nem uott, az utan sem szuksegh 

bar ne agia
10

 k·med megh ne- | kj, mert el mulatta idejett, kj mellet panaszolkodik k·med 

en fe- | lÊlem egy nehany dologhbol 1 hogy gonosz iteletbe uonek k·med | felÊl, kjtt mjrÊl 

Colligal k·med megh nem tudom gondolnj, mert | ha en masnak irok szukseges doghomrol 

aual k·med felÊl go- | noszt nem itilek, tuduan k·mednek annj doghajt, hogy maghaehoz | 

sem erkezik k·med, nem hogy masehoz, kik kÊzzul az enjm | legh kisseb· 2· aszt irja 

k·med hogy nekem k·med igaz atiamfia | kjrÊl nekem is kett seghem nincz, sem is uott
11

 

chak hogy mjnemu atiafiusagott | en ualakitul kjuanok b‘ beszeddel megh montam en aszt 

k·med- | nek, ha rea emlekezik· 3· aszt irja k·med hogy k·med syncerus | chak hogy en 

nem akarom eszembe uennj, Az mj az k·med synce- | ritasatt illeti az ellen nem hogy 

szolnek de nem gondolko<.>
12

- | tam is soha, de az ugian bizony dologh hogy en ighen 

magha fe- | ledet uagiok, aprolek doghott nem ighen ueszek eszemben· 4. | Causa quo[...]
13

 

Aszt mongia k·med hogy mjndenekett <keduemre> teczesemre es | akaratomra hagy 

k·med megh sem ueszem io neuen, Istuan kent | az mostanj dologhba szinte
14

 hic iacet 

lepus Mind isten mjnd | az termeszet aszt hoszta uona hogy ne hadna <arra> per omnia 

ream
15

 k·med, hanem | mogia uona <...>k, annak tudom es tudnam ha k.med akar- | na
16

 

mjuel tartozom
17

 en k·med<del>nek,
18

 k·med is nekem, mjnden- | nek ahoz kellene maghat 

tartanj, es ugy maradhatna megh | mjnd az igassagh mjnd <az> mas. 5. Irja k·med hogy ez 

do- | logh arra kenszeriti k·medet hogy az terhet le uesse magarol | hogy okom es modom 

ne lehessen az panaszolkodashoz, mert | ¤ Mi legen az a' tereh szinte bizonjal nem 

tudhatom, deua- | lamj az ugy legien az mj az k·med jo akaratia· Az mj az en | 

panaszolkodasomatt
19

 illeti, k·med itilje ualamjnt akarja szabad | Vram, en szinte ugy 

iartam mjnth az kit ighen Vernek es sir- | rnjasem hadnak, de chak istenem es k·med ellen 
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kjt bizony | soha nem ugiekesztem , nagiobbat ne ueczek euel semmjt nem | gondolok, mert 

1 igazatt
20

 irtam es szoltam . 2. gonoszatt nem szol- | tam sem irtam· 3· Mj nem en bunom 

hogy k·medel nem beszelhe- | tek, et per hoc nem is panaszolkodhatom, kitelen uagiok 

annak|| 

Panaszolkodnj az kj megh
21

 halgatia, En is ember es giarlo ua- | giok, ugian kÊnjeb 

njomorusaghaba embernek ha ualakj nek | jelentheti panaszolkodasatt higie megh k·med ha 

beszelhet- | nek k·meddel ÊrÊmesben k·med elÊtt hogy nem mas elÊt | panaszolkottam 

uona sed hoc non dato super fuit alterum |  

Vtoliara leuelenek jrja k·med hogy eleghe kert k·med hogy megh | maradgiak hogy 

beszeliunk, Ex antecedentibus iudico poste- | rjora penteken reggel hogy k·med GÊrgÊre
22

 

ment hagia k·med | megh uarjam k·medet mert beszel uelem, noha el
23

 keszul- | tem uala 

megh mjuelem , estue iuue k·med haza es noha ot | is ennj akarunk uala megh is az k·med 

parancholatiara fel | menek , en uelem chak egy iget sem szolt k·med , ha k·med | mongia 

uala ÊrÊmest mas nap
24

 el is megiek ual k·meddell· Sedhec | enumerare longum est, hanem 

ha k·med
25

 ertenj akarjaker- | gien megh rola e felekett tÊbbet is beszellek, es az en el- | 

memet az mjnt uagion syncere
26

 megh ielentem k·mednek. | az mjnth ez elÊtt is nem 

fucate
27

 szoltam, mjnden atiamfia- | tul is azt kjuanom, k·med szabad uele mjnek tart· | 

[...]
28

nludalia aual k·med hogy k·med mjndenkor mjnth atiafiat | ÊrÊmest latt, Aszt en 

megh szogalom k·mednek, latia isten en | sem kjuanom kulÊmben, es az migh aszt 

eszembe ueszem ad- | digh megiek k·medhez, holott nem hiszem megh enghedi k·- | med 

ha arra utam leszen uagy ott doghom hogy a' faluba | megh szaliak· Mind ezekre en 

mjndent az k·med io aka- | ratiara hattam mjnd aszt mjuelie k·med az mjtt akar. | Isten 

tugia soha sem haraghszom sem giulÊlÊm k·medett | azert <ch> ha  ioual nem leszen is 

k·med, chak hogy mjnth | a' ioual nem tartozik k·med kÊteles keppen gonoszszal | se legen 

k·med, mert az sem melto· Vagy haragszik k·- | med ream uagy nem de ha kjuanja k·med 

en k·mednek | igaz atiafia akarok
29

 lennem es szogalnom, es ha mjtt be- | szedemben es 

irasomban  az mjt megh mondok uagy megh irok
30

 uetek, bar mjndenutt szemem- | 

memre
31

 uesse k·med, ha Vra annak nem leszek az mjt <.> mondok, de en | az hol iartam 

es laktam nem lattam hogy igy czelekegienek az embe- | rekkel, mint k·med en uelem· || 
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Isten eltesse k·medet is egesseghben · Batiz faluan <..> | 28 · septembris · Veteris. 

Anno: 1588· 

  Seruitor et frater 

     Mariasj Andras Manu propria 

A címzés alatt: 

Az drabant penszt megh kuttem k·mednek kj | a 9 portis per d 12 faut fl 1 d 8· 

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino Francisco | Mariasi de Marcusfalua nostro domino et | fratri 

plurimum obseruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 1-2 betű szélességű paca vagy törlés van a sorban. 

2
 j-ből javítva y-ra. 

3
 A k betűn megfolyt a tinta. 

4
 A szó a sor fölé van írva, a beillesztés helyét a sorvégi elválasztójelhez hasonló kettős 

  vesszővel jelölte az író. 

5
 A niek a kihúzott giek fölött van. 

6
 A sor második felét és a következő sor első szavát az író kihúzta. 

7
 A szó olvasata bizonytalan, mert a sor szélén egymásra futottak a betűk. 

8
 Tállya: helység Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Tokaj közelében, Szerencstől 

északra. 

9
 Berzéte: felvidéki helység Rozsnyótól (Rožňava) nyugat-délnyugatra; Brzotín 

10
 Az i j-ból javítva (vagy fordítva, de ez a valószínűbb) 

11
 sem is uott: sor felé írt, jelölt betoldás. 

12
 A sor vége olvashatatlan. 

13
 A latin kifejezés utólagos betoldás. 

14
 sz : a két betű egymásra van írva. 

15
 per omnia ream : a sor fölé írva. 

16
 Szokatlan kötésmódja az n-nek, talán m betű. 

17
 Az o egy j fölé lett írva. 
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18
 A nek a sor fölé van írva. 

19
 A szó közepe nehezen olvasható, az író javított néhány betűt. 

20
 A második a javított betű. 

21
 Vízszintes vonal látszik, feltehetően nem a szöveghez tartozik. 

22
 Görgő: felvidéki helység Lőcsétől (Levoca) délkeletre; Spišský Hrhov. 

23
 Az e-n megfolyt a tinta, vagy javított betű. 

24
 mas nap: jelöletlen beszúrás a sor felett. 

25
 Az e betű javítás eredménye. 

26
 A második e felett ékezet vagy piszok van. 

27
 Az e felett ékezet vagy piszok van. 

28
 A lap bal széle hiányos. 

29
 Az első a javított betű. 

30
 az mjt megh mondok uagy megh irok: jelölt betoldás a sor felett. 

31
 mem: utólag beírva. 

 

7. 

 

Batizfalva, 1588. december 30.  

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

 

A törvényszék napját kérdezi, s segítségét ajánlja egy levélnek a prókátorhoz való 

eljuttatásában. 

 

 209 x 140 milliméteres papíron. 
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Zoghalatomatt ajanlom k·mednek mjnth Vramnak batiam- | nak· Agion isten sok iott 

k·mednek· K·med irjamegh az | procatornak az leuelet es az <sze> tÊrueny szeknek az 

napiatt, | en ghongiatt uiselem, az el kudesenek es ha el ju az ala | kudesere is ghondom 

leszen, uagy magham uihetem ala vagy | kudhetem · Isten eltesse k·metekett. Batizfaluan
1
 30 

decembris | Anno 1588· |  

 Generosae Dominationis Vestrae  

 Servitor et frater 

K·med chak kugie ide    Mariasj Andras  Manu propria 

az
2
 leuelet. 

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino fran- | cisco Mariasi de Marcus falua | nostro domino et fratri 

observandissimo  

 

Jegyzetek:

 

1
 A szó betűi kissé elmosódottak. 

2
 A papír bal alsó sarka hiányzik. 

 

8. 

 

Batizfalva, 1590. Miklós nap 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY ANNÁHOZ 

 

Találkozás időpontját próbálja egyeztetni, hogy egy bizonyos pénzt átvehessen; sajnálja, 

hogy az előző alkalmat betegségek miatt elmulasztották. 

 

 209 x 327 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatomnak ajanlasanak utanna· Kjuanom istentul k·med- | nek njaualjajatul 

szabadulasatt, kjben mjnd az utatul fogua | en is annjra giÊtrÊttem hogy megh nem mondhatom 
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a' kepett | bizony eszembe sem jutt hogy annjra uotam uona mjatta, fer- | konak penigh agion 

az Vr isten megh giogiulast· |  

Bizony sziuem szerent banom hogy az en bizontalan szandokom mj | az k·metek 

hetfwn ualo bizonjos ide juuetelit el mulattatta, | nem tagadom eset az mja mjuel k·med 

jelentette uala hogy fer- | kott giogitatia nem gon[··]lhattam
1
 ily hamar lehessen, Mjnd a- | 

[···] atal
2
 az mj megh [···]igh [···] ualtoztat[···]tiuk, Vagy uott | az ala menesre szandokom 

uagy nem, de isten ha akarja szerdan | ot leszek, egieb ok el sem mulattatia uelem hanem 

ha GÊrgej | christof uagy aszszonjom junnenek, ez alatt ide, es Êket nem hagy- | hatnam, de 

aszt is ha hjremmel lehet udejen tuttara adom k·- | mednek
3
, Noha bizony igazatt irok, ha 

k·med fel ju, mjnt hogy | teliesseggel el hittem, nem tudom en ot mjt jarok, mert az  | 

penszt k·med fel hozhatia uele, en penigh chak az kedueert | akartam fukeppen ala mennj 

hogy aszt egybe szÊrÊzzem es Tri- | belnek uigiem aszt sem tudom penigh bizonjal talalom 

* Tri- | belt hon uagy nem, kjtt ha hon nem tanalok en oda chak hja-| ba jarok, mert ha 

leszen az penz innet is megh kudhetem, azert | ha k·med jo akaratia en k·medet inkab ide 

uarom, kjrÊl Ja- | cab atal uarom az k·med jo akaratiatt· Mjnd azon atal ha | k·mednek az 

akaratia ala menjek, az egy oktul el ualua | kit megh irtam, en mjnd az teuÊ leszek az mjt 

k·med akar. |  

Az borbala aszszony ‘zenetjre magham szoual teszek ualaszt· |  

Zodoshoz megh ma el kudÊk es ha ide hjuattathatom mjnd [···]
4
 | gezek uele, ha nem 

kedden uagy szeredan magham m[···] | es szoluan uele k·mednek hjreuel leszen mjnden 

akar[···] | Az oz kudesbe uallom uetkemet, mert nem kerdenem[···] | nak elÊtte kellett uona 

kudenem migh czitnekrÊl
5
 ne[···] ||  

Bizony nagy latorsagh fabiantul az mit * kurucmÊ
6
 cze[···]

7
 | lem, mert latia isten 

hogy  utolszor Marcusfaluan uotam[···] | med beh sem jutt uott, akkor eszt monta reghen el 

atta [···] | megh en penigh haraguttam rea hogy el atta, hagion be[···] | nekj, ha megh nem 

halok es elegh leszek rea, bizony o [···] | dom megh egyszer
8
· K·medet felette kerem 

Jacabtul Ê [···] | mjndenekrÊl en · mjnd az teuÊ leszek az mj az k·med al[···] | tossagha es 

jo akaratia, ha lehet ne faraszszon ala k·med, hanem | jujÊn fel, az agh feleseghem megh 
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szogalia k·mednek· Isten hozza | jo egesseghben k·meteket feienkent· Batizfaluan Miklos 

napō
9
 | Anno· 1590· K·med szogalo atiafia  Mariasj Andras Manu propria |  

 

A címzés másik felén, az eddigiekhez képest fejjel lefelé: 

Bizony igazatt irok nagy irgalmassagott teszen k·med | uelem ha k·med fel ju, es enghem ala 

nem faraszt, aual | az erÊuel mjkor leszen szinte czitnekre kjsereni k·medett | uagy akarja 

k·med uagy nem· |  

 

Címzés: Az en jo
10

 akaro bizodalmas aszszonjomnak | szerelm[..]
11

 hughomnak Mariasj Anna 

asz- | szonnak adassek czepanba
12

 

 

Jegyzetek:

 

1
 A 9–10. sor közepén paca van. 

2
 A sor elejénél a papír, a levél hajtása mentén, beszakadt. 

3
 A sor elején be van szakadva a papír, s ezért az m első fele hiányzik. 

4
 A papír  sarka hiányzik, ezért az utolsó 5 sorból kb. 2-2 cm hiányzik. 

5
 Csetnek: felvidéki helység Rozsnyótól (Rožňava) nyugatra; Štítnik. 

6
 Bizonytalan olvasat. 

7
 A papír  sarka hiányzik, ezért az első 6 sorból kb. 2-2 cm hiányzik. 

8
 Az y olvasat kétséges. 

9
 i olvasat is elképzelhető, de a mondat jelentése az ō-t támasztja alá. 

10
 A j olvasat bizonytalan. 

11
 A levél másik oldalán lévő tintafolt átüt, ezért a szó vége nem olvasható. 

12
 Csépán: valószínűleg Csépányfalva – falu a mai Szlovákiában a Nagyszombati 

kerületben a Szenicei járásban; Štefanov. Esetleg Csépán falu Romániában a Borgói-

hegység nyugati lábánál a Csépáni patak mellett; Cepari. 
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9. 

 

Batizfalva, 1593. augusztus 6.  

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

 

Figyelmezteti bátyját a törvénynapra, figyelmébe ajánlja Csorba Lőrinc és Horvát Gergely 

ügyét. Kérdezi, hozzassák-e a mestert, és panaszkodik, hogy mindent maga kell intézzen. 

 

 199 x 207 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatomatt ajanlom k·mednek mjnth bizodalmas Vramnak batiam-| nak· Kjuanok 

az jo istentul k·mednek aszszonjommal Ê k·meuel | sok jokatt·|  

Minth hogy k·med parancholta uala az tÊrueny nap elÊtt irnek, k·- | mednek hogy 

k·med el ne feletkeznek az tÊrueny teuo Vrajmnak | irnja, akaram k·mednek eszebe jutatnj, 

k·medett kerem, czorba | lÊrinczett se hagia el k·med |  

Ezen is felette kerem k·medet irna
1
 arrol is az mestert hozassam * | el uagy nem, ugy 

teczik wgy szoltunk uala elÊszer latnok mjre | megien, ne farasztanok es kÊtenenk
2
 hiaba, 

ez szegeny tudatlan | emberek semmj gongiat doghoknak nem tugiak uiselnj, mjnd | 

maghamnak kell ueszekednem, en mjnd az atal aszt chelekeszem | az mj az k·med 

parancholatia es jo akaratia, kjrÊl kerem k·- | medet irjon tugiam magham mihez tartanom, 

Im az Horuatt | Gergely dogha is nem ertem mjbe maratt se iranak se wzenenek | ha eszt 

tuttam uona ez heten is megh lehetet uona az tÊrueny, k· | medett kerem nekem ne 

tulajdonjcza· Isten eltesse k·meti- | kett· Batizfalu#  6 Augustus. Veteris.: Anno: 1593· |  

    Generosae· Dominationis Vestrae | seruitor et frater |  

      A. Mariasi Manu propria 

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino francisco Mariasi | de Marcusfalua nostro domino et fratri 

observandissimo 
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Jegyzetek:

 

1
 Az r valószínűleg betoldott betű. 

2
 Az Ê helyett (kis valószínűséggel) talán í is olvasható. 

 

10. 

 

Batizfalva, 1593. augusztus 13. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

 

Ígéri, hogy Lőcsére megy. Beszámol szállításról, aratásról, tapasztókról. 

 

 330 x 219 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatomatt ajanlom k·mednekmjnth bizodalmas Vramnak ba- | tiamnak· Kiuanok 

istentul k·mednek aszszonjommal Ê k·me- | uel sok jott adatnj· |  

En Vram ha az Vr isten eletet es arra ualo erÊtt ad penteken jo | koran ot leszek 

lÊczen |  

Jutt uala Thebus hozzam az Majornet az k·med paranchotia | szerent az egy szeker 

deszkaual ala kuttek, k·med kugie megh az | borbala aszszony sin uasatt, kudhessuk megh 

ez heten, mert jo ha | eszten napra kezdhetiuk el az aratast aszt is ugy ha jo udÊ le- | szen 

addigh, Okolocznaj Janos is uala it nalam kezmarkra
1
 ment | ma ismet ide ju Ê is monda 

hogy ighen szukseges uona· |  

Az tapasztok haza mentek uott aratnj ez estue juttek megh, immar | continualiak az 

doghot, az mjnth Thebus beszelle belol immar | mjnd megh tapasztottak az palankott, kjuul 

is az czurek meghett, | megh az kett odala uona hatra, k·med kudgion penszt nekik | az 

mjnt beszelle Thebus megh fl 2 d 50 kellene· |  
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Iratia aszt is Thebus hogy az Êtt ezer suerczinoej sendelt haza | hozatta czorbarol
2
, 

immar hon uadnak· | 

Az 2 forintara Veres fenju sendel felÊl elegett szoltam mjnd | az biroual mjnd az 

bartos fiajual, de aszt mongiak hogy nem | lehet immar az aratasjg, az utan penigh felÊ nem 

sokarabe | ne alion az udÊ, hanem ha hazoknal mjelnek· Isten el- | tesse k·metekett sokaigh 

jo egesseghben. Batizfalu# 13 Augusti: | Veteris. Anno: 1593. |  

Generosae· Dominationis Vestrae |  Seruitor et frater |  

      A. Mariasi Manu propria 

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino francisco Mariasi | de Marcus falua nostro domino et fratri 

ob- | seruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 Késmárk: város a Szepességben; Kéžmarok. 

2
 Csorba: felvidéki község a Magas-Tátra lábánál, a Csorba-tótól délre. 

 

 

11. 

 

Batizfalva, 1593. augusztus 21. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

 

Lopások utáni vizsgálatról számol be. 

 

 208 x 330 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatomatt ajanlom k·mednek mjnth bizodalmas Vramnak | batiamnak· Kjuanok 

istentul k·mednek aszszonjommal sok jo- | katt es jo egessegett· En Vram haza juuen az 
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menjre az udÊnek | allapatia szenyuette az k·med zeliere dogharol szorgalmatoson | 

tudakosztam, de az mjkeppen az elÊtt is k·mednek felÊle ualo
1
 | az embereknek 

beszedekett montam, ugian nem tanalkozik ku- | lÊmben, sÊtt az utan az Ê magha njelue 

uallasa is bele hozza, | az kit k·med elÊtt mondott, mert holott aszt mongia hogyaz | 

loptaknenek
2
 az menje <..t.> uitte el az marhatt, nem fog | ugy talaltatnj chak ebbÊl is hogy 

mjkor Ê az czatabol uisz- | sza jutt 8 orakor uott, az menje penigh kilencz oran jutt | sott 

talam 10 uagy 11 orakor is
3
 | megh, nehez uott uona az mezÊrÊl az kamaraba es ladaba | 

njulnj ez megh fogh bizonjosodnj, az mjnemu zarakatt mjnd | kamaraet szekrenjet fel tÊrt 

ugy annjra hogy feiszett is tÊrt | rajta, egy aszszony ember nem mjelhette uona, it is rea 

bizo- | njosodik hogy ighen jo lakatt njto uott · |  

Mas az hol
4
 aszt mongia interim dum a labore se absentaret, <...> | uott az fuchs es 

<.>
5
 Êregh barom pasztor hazoknal, kikett hon nem | tanalt uona, es az pasztornetul azon nap 

uajatt es Gomolykatt | uÊtt uona az sem tanaltatik ugy, mert az pasztorne hon uott | fuchsne is 

az tajba, sott az pasztorne azon nap ki sem uott ha- | zabol, se uajatt se turott az nap nem is 

uÊtt tule, hanem | az elÊtt egynehany nappal sÊtt majd kett hettell· |  

Az tarsa kj uele uott aszt mongia hogy Vogondreszelybe
6
 is chak | 16 penzre 

miueltek egy napra Ê penigh tugia k·med· 30 d ha- | Zudott, k·medett kerem mjnt Vramott 

batiamott, k·med | ezekrÊl ne feletkezzek az mjkor az dologh kjuanja, megh szo- | galom 

k·mednek, mert az latorsagh nem hogy szunnek de | sÊtt arad, ez el mult Vasarnap 

uirradora  az Iacab hazara | ment eggik, Ê it ben halt, az szegeny kas ha chak nem hott | 

megh feltebe tÊrtek az ajtot rea, Azert Vram bizonjoson sen- | kj dogha hanem Êue, 

k·mednek megh szogalom Êrisztesse megh, | mj az tÊrueny napra rea tartozunk, k·medett el 

is uarjuk, holot | mas uona az k·med akaratia agia tuttunkra mature, megh szo- | galaik 

k·mednek·|| 

K·mednek megh szogalom per occasionem agia tuttomra az mestert | ha kj hozassuk 

* az korra, mert felek azon egiud az tÊrueny nem uegezÊdheti | nala nekul, ha ugian tagadnj 

kezdj:
7
 |  
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En megh montam az bironak az atiafiajnak agia tuttara· |  

Az mj Vram az tapasztok doghatt illeti, teghnap mentek el az tapasztast | eluegezuen 

chak hogy harom poliatt hattak az majorne mellet ualo ka- | pu felÊl, aszt mondak az 

zellerek hogy aszt ugian az biro nem hatta  | megh tapasztanj, mjuel k·med ot ualamjt 

epitetnj akarna· |  

Az mjnt hallom ugian ez el mult Vosarnap az k·med jobbagia folkancz | feleseghe talalt 

az Sopion
8
 egy oruott, kj hogy megh latta el szalatt ily | nagy latorsagh szertelensegh 

uagion kÊsztÊk, kjnek ha elejt nem ue- | szuk nagiobra neuekedik· Isten sokaigh eltesse 

k·metekett· Ba- | tizfaluan 21 Augusti Veteris.: Anno: 1593· |  

Generosae· Dominationis Vestrae | Seruitor et frater | A. Mariasi Manu propria 

K·med ercze megh [...]
9
 birotul mjt mond az Szalocziakkal

10
 | ualo hatar felÊl, 

pos[...]ia
11

 ut si[.]
12

 moris est. 

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino francisco Mariasj |  de Marcusfalua domino et fratri obser- | 

uandissimo  

 

Jegyzetek:

 

1
 Kicsi, vízszintes irányú szakadás a papíron. 

2
 A második e betű javított. 

3
 sott talam 10 uagy 11 orakor is: a két sor közé van beszúrva. 

4
 Az l-en megfolyt a tinta, vagy javított betű. 

5
 Egy elkezdett betű, talán a barom eleje. 

6
 Wagendrüssel: felvidéki település Iglótól délkeletre a Gölnic folyó partján; a mai Merény 

  (Nálepkovo). 

7
 A két sor közé van szorítva. 

8
 Sop: ‘szín, fészer’ (1670.) TESz. 

9
 Olyan halvány a szó, hogy nem olvasható. 

10
 Szalóc:  felvidéki helység Rozsnyótól (Rožňava) délnyugatra; Slavec. 

11
Az írás halványsága miatt nem olvasható. 

12
 Nem olvasható betű vagy rövidítés. 
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12. 

 

Batizfalva, 1593. szeptember 16. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

 

Levelet vár bátyjától a tábor állapotáról. 

 

 208 x 175 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatomatt ajanlom k·mednek mjnth bizodalmas Vramnak ba- | tiamnak· Eltesse 

az Vr isten k·metekett feienkent sok jokkal |  

K·med Vram nekem semmjt nem ira az k·metek tabora allapatiarol, | kerem k·medett 

irjon ez emberemtul tugiam magham mjhez tar- | tanom megh szogalom k·mednek, ha 

minjajan el megiunk, en is | tugiak indulnom, ha szogamott kell bochatanom tugiam aszt is 

| houa s mjkor
1
 es mjnt bochatanj, ha k·medtul nem u<a>rtam

2
 | uona nem uarnek most is 

honap magham js
3
 ha az eges- | segh szenyuedj kj elegh lassu talam az hadtul ualo feltem- | 

be, ala indultam uona· K·medtul ualaszt uarok· | Isten eltesse k·metekett· raptim
4
 

Batizfalu# 16. Septembris | Anno: 1593. 

 Generosae· Dominationis Vestrae | Seruitor et frater |  

    A
5
 Mariasi Manu propria 

 

Mihelyt mjt ertek k·medtul <ha> ahoz kepest en is | mjngiart indulok· 

 

Címzés:  

Ad manus Generosi domini Francisci | Mariasi de Marcusfalua 

 

Jegyzetek:

 

1
 Az o-n megfolyt a tinta. 

2
 Az a nehezen olvasható. 

3
 A j i-ből javítva, vagy fordítva. 
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4
 'kapkodva, sietve, sebtében, hirtelenében' (lat.) 

5
 Az A elég nehezen olvasható a cifra betűszárak miatt. 

 

13. 

 

Batizfalva, 1594. május 24. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY ZSIGMONDHOZ 

 

Amint betegségéből felépül, nem késlekedik tovább, hanem indul ő is a táborba, amit 

előzőleg nem talált meg. Kéri testvérét, hogy a költségeket igyekezzenek átgondolni. 

 

 210 x 327 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatomatt ajanlom k·mednek mjnth bizodalmas Vramnak | Êczemnek· Agion jo 

isten k·meteknek sok jokatt· |  

Megh szogalom k·mednek hogy irt k·med mjnden dolognak allapatia | felÊl, ha 

tuttam uona k·meteknek ezbeli el uegezett szandokat | akaratiat bizony ÊrÊmest egiut 

uotam uona k·metekkel, de | gondolnj sem tuttam Ispan Vram is ighen breuiter irt uala | 

iruan chak aszt hogy Marcusfaluara menjek, beszelgetnj uele
1
 mert Ê is az | Vrajmot kik 

hon uadnak hiuatna, azert Vram mast
2
 semmi- | keppen nem mehetek, mert ugy rendeltem 

hogy honap induliak | hazul Marcusfaluara, onnat ha isten uelem leszen nem kes- | uen en 

is k·metek utan tartok az taborba, Ide ualo alla- | patom es iarasom penigh ebbe uott es 

uagion, En az fegy- | ueresekett idestoua sokaigh kerestem
3
, uegre banoczon

4
 men- | tem 

uegere hogy bizonial el mentek 15 maii Cor: mentek | el onnet 17 indultam en az taborbol 

eiusdem, azaz, nem | sok hia mjkor en kj indultam Êk imma esztergom alat nem | uotak, 

ugy irtam megh oszton Generalis Vramnak, magham |  haza induluan, az utba tanala egy 

nemet, az ismet mon- | da hogy az banjak fele mentek, oda is sokatt farattam u- | tannok 

hiaba, punkÊsd keddjn jutottam haza, it hon azom- | ba nagy giomor has fajas eset uala 
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ream, kj mia uagy ket | nap ugian fekÊ betegh is uotam
5
, az labam is kezdet u[...]

6
 | 

bestelkednj, de ualamjnt es valahogy leszek indulasomatt | es menesemet touabra nem 

halasztom, mert istennek hala | immar is jobban uagiok, k·mednek megh szogalom hagia | 

megh Berzethen az en birilkamnak, hogy az szerker keszen le- | gien hogy hetfun 

indulhasson, kjrol ez minap irtam uot | nekj ha megh attak uona grauiter proposita poena
7
 

VVogondreszbe is irtam czelde- | nek hogy Vosarnap egy szekeret kugion kj predicatio 

utan | mingiart, ha alkolmatossaga leszen k·mednek hozza megh szo- | galom ‘zenjen arrol 

is, ne secus faciat· Isten eltesse k·- | metekett· Batizfaluan 24 maij · Veteris.: Anno · 1594· 

| Generosae· Dominationis Vestrae  Servitor et frater | A· Mariasi Manu propria || 

Isten tudia sziuem szerent banom hogy egiut nem jarhatek k·- | metekkel, de az elÊtt 

gondolnom sem tuttam, most immar | semmikeppen nem lehet· |  

Az mj az en teczesemet illeti nekem bizony ighen teczik az Ê k·me | propositoma 

hogy ala megien, lam ot uagion batiam Vram es k·- | med, mellete lehet k·metek, azonba 

en is ala jutok, es ha mjt | en Ê k·menek szogalni tudok, magham megh nem uonszom, in- | 

terim legien azon k·metek kÊnjebegiek mjnd magunknak | mjnd szegenysegunknek terhe, 

habeatur ratio etiam posterita- | tis talan bizonjos szamu louasokatt fo
8
 es gialogokatt 

fogaduan | kinjebitenek kottsegunkett es faratsagunkatt· |  

 

Címzés: 

Generoso ac Egregio domino sigismundo Ma- | riasi de Marcusfalua nostro domino et 

fratri | obsevandissimo 

 

 

Jegyzetek:

 

1
 beszelgetnj uele: Jelölt beszúrás a sor felett. 

2
 Az a javítás (a szó fölé írva), talán o-ból. 

3
 Az m talán javított betű. 

4
 Bánóc: felvidéki helység Gálszécstől (Secovce) keletre; Bánovce nad Ondavou. 

5
 A papír hajtása miatt nehezen olvasható szó. 

6
 A papíron lévő folt miatt nem olvasható, talán vala. 
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7
 grauiter proposita poena: jelölt beszúrás a sor felett. 

8
 Félbehagyott szó. 

 

14. 

 

Csetnek, 1594. szeptember 15. 

 

MÁRIÁSSY FERENC ÉS ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY ZSIGMONDHOZ 

 

Megköszönik a gyűlés végzéséről való értesítést, s tájékoztatják Zsigmondot egy föld 

irtásáról. 

 

 217 x 324 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatunkatt mjnth bizodalmas Vrunknak atiank fianak Istentul | sok iokatt 

kjuanok
1
 kmednek aszszoniommal o kmeuel |  

Megh szogaliuk kmednek hogy az giules uegezeset megh irta kmed, iollehet | 

ÊrÊmest ertettuk uona kj tudot olj io uegezest abba az frequens giu- | lesbe uegeznj ( 

kmedet excepto) kjrÊl mj kmednek egiebet nem ir- | hatunk, hanem hogy mi nagy 

dogainkert iuttunk ide
2
 es mulattunk ez

3
 kedig | it, kiket immar el is kel uegeznunk, hoc 

facto be megiunk es az | allapatot megh latuan tekintuen megh latiuk mjt kel czelekednj, ha 

| kudenj kell kudunk, holot nem aszt is megh latiuk, keszek az Vrajm | mindennek 

uegezesere, de nehez az praestalas. |  

Az zaboth Vram megh kell adatnj az szegenseggel inkab hogy nem mjnt | duliak 

raboliak Êkett, kmedett keriuk ‘zenje megh az oda fel | ualo ioszagnak is agiak megh, 

megh szogaliuk kmednek |  

Mi teghnap az ioleszi
4
 hatar felÊl egy nagy darab fÊdet iedzettunk el ugy | hogy megh 

irtuan
5
 tisztituan negy fele oszszuk, megh is hattuk jobbagink- | nak hogy megh

6
 ez Êszszel 

megh irczak az kj czeres benne, gonduiselÊiul | es pallerul hattuk rajta Szabo Benedekett, 



 

83 

 

ugy hogy ualakj abba az do- | logba szauatt nem fogadna, megh buntethesse, Azert ighen jo 

uona k- | mednek kj iunnj es megh latnj mig it kin uagiunk, es uegeznj fe- | lÊle akar *
7
 

kmed is irtatnj az kmed jobbagiual es kire bizza, | Qui enim reszes akar lÊnnj az hasznaba, 

reszesnek illik lÊnnj az | laborba is, holott penigh kmed
8
 kj nem iuhetne kmed lassa es a- | 

gia tuttunkra ez dologba mj az kmed akaratia, es ha akaratia rea | leend paranczolion ugy 

iobbaginak, megh ne uonnak magokatt es | uetek ne esnek az miuelesbe, cum iniuria 

aliorum Isten tar- | cha eltesse kmedett sokaigh egesseghben Ex czitnek 15. septembris | 

Veteris.: Anno: 1594. |  

   Seruitores et frater 

       franciscus et Andreas 

       Mariasi Manu propria 

herant kristof Vram erkezek ma ide | monda szabo peter aszt monta uona | hogy husz hordo 

borunk leszen ott Talian
9
 |  

 

Címzés
10

: 

Generoso ac Egregio domino Sigismundo Mariasi | de Marcus falua nostro domino et fratri 

nobis ob- | seruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 Az o betű u-ból lett javítva. 

2
 A szó a sor fölött van. 

3
 Eredetileg: it. 

4
 Jólész: felvidéki helység Rozsnyótól (Rožňava) délkeletre; Jovice. 

5
 Az a nem látszik, mert egy kis tintapaca van rajta. 

6
 Az e betű, a papír hajtása miatt, csak félig látszik. 

7
 Az * felett pont van. 

8
 A d betű lehet, hogy javított. 

9
 Minden valószínűség szerint Tállya: község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Tokaj 

   közelében. 

10
 A címzés oldalán több számolás (összeadás-kivonás) található. 
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15. 

 

Batizfalva, 1594.  

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE  MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

 

Újévi jókívánság után rókabőrökről ír. 

 

 191 x 208 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatomatt ajanlom k·mednek mjnth bizodalmas Vramnak batiamnak· | Istentul 

k·mednek kjuanok ez wy esztendÊben aszszonjommal Ê k·meuel | sok jokatt adatnj. Az k-

·med jo akaratiat es gazdalkodasatt ha az i- | sten eletemet halasztia ugiekezem megh 

szogalnom
1
, hogy penigh k·- | meddel szembe nem lehettem oka nem egieb hanem hogy 

semmjkep- | pen fel nem mehettem, az mjkor el juttem az elÊtt egy oraual indul- | tam uona 

ha k·medet nem uartam uona, azert k·med megh bo- | chasson. Kuttem az mjnth igirtem 

k·mednek tiz roka b‘rt, | ÊrÊmest
2
 chak az hatakat kuttem uona, de nem tanalam popra- | 

don
3
 hon az szuczet hogy el hosztam uona uelem, es kj meczettet- | tem uona, azert Vram 

mjnth hogy ott szucz uagion, ha nem | szukseges az malak es az labak k·mednek, kugie 

megh ezen | embertul, megh szogalom k·mednek· Vagion megh egynehany | roka b‘rÊm, ha 

ez keues uona es k·med paranchol, ÊrÊ- | mest tÊbbet is adok· Az Vr isten tarcha eltesse 

k·medett | sokaigh egesseghben· Batizfaluan · 7 annj 1594· |  

 Generosae· Dominationis Vestrae | Seruitor et frater 

      A. Mariasi Manu propria 

 

Címzés: 

Generoso ac Egregio domino francisco Ma- | riasi de Marcusfalua nostro domino et fratri | 

plurimum obseruandissimo  
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Jegyzetek:

 

1
 Talán javítás, betoldás az a. 

2
 A második Ê betűn elfolyt a tinta, vagy javított betű. 

3
 Poprád: felvidéki város a Magas-Tátra alján; Poprad. 

 

16. 

 

Batizfalva, 1595. április 25. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

 

Köszöni a megküldött leveleket, ír a számadásról, valamint az egészségéről panaszkodik. 

 

 212 x 311 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatomatt ajanlom k·mednek mjnth jo akaro bizodalmas Vramnak | batiamnak· 

Kjuanok az jo istentul k·meteknek sok jokatt· | K·mednek mjnt Vramnak megh szogalom 

az leuelekett hogy ide kutte es ue- | lem kÊzlÊtte
1
, kiket az k·med paranczolatia szerent 

k·mednek im ismet | megh kuttem, Holott k·med parancholia hogy arrol iriak opinjott 

Ispa[.]
2
 | Vramnak mjnt legien megh az satisfactio, aszt en ugy ertem hogy aszt kjua- | nia 

k·med tudnj mint elegitethetik megh szogalatiarol es arrol is ha ua- | lamjt Varmegie 

szukseghere uala hol kÊczÊn kert uona, Isten tugia ÊrÊ-<me> | mest aszt irnam az mjt leg 

iobnak tudnek, de most sem tudok egiebet | irnom az mjt az Varmegiebe montam hogy 

elÊszer az szamadasnak kelle- | ne megh lÊnnj, az megh leuen ugy szolhatna ember az 

satisfactiohoz | Mert Vram isten mondua az ratiok oly intricatak hogy en nehezen hi- | 

szem kj tugion ember belÊle mennj, ha az szegensegre mit uetnek is | elegh sulioson esik, 

mert majd az harmadi drabantokra is kelletik tu- | lÊk penszt szednj, chak isten tugia hol 

ueszik szegeniek, ha Ispan Vram | esztendÊnkent adot uona szamott, most nekj uona 
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kÊnjeb, nekunk is az | fizetes, ezbol bizony maghara uethet isten tugia en nem tudok mjt 

irnom |  

Magham allapatia felÊl aszt irhatom k·mednek hogy mjnd kezem labam | elegge 

fajdalmas, im megh latom mjt uegeznek az Varmegiebe ahoz ke- | pest rendelem en is 

dogomatt, sÊtt mjnek elÊtte k·med el menne k·- | medett kerem irja megh opinjojatt ha 

isten jobban allapatomatt nem | agia quid mihi statuit fauendum, megh szogalom 

k·mednek, ha most el | kellene maradnom is, mihelt az Vr isten annj erÊtt es egesseget 

adna | hogy elmehetnek, menten mennek· Az Vr isten tarcza eltesse k·me- | tekett sokaigh 

jo egesseghben· Batizfalu# 25 Aprilis: Veteris. Anno: 1595. |  

Generosae Dominationis Vestrae    Seruitor et frater      A· Mariasi Manu propria 

 

Kerem k·medett Sigmond Vramnak Êczenknek k·med mongia szogalato- | matt, es 

kerie irja megh Ê k·me ha giulesek leszen ot mjt uegeznek, |  

Touabba aszt is. Ê k·me mjt uegezett magha felÊl es ha megien az tabor- | ba, es 

mjkor indul, megh szogalom k·meteknek· |  

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino francisco Mariasi | de Marcusfalua nostro domino et fratri 

plurimum | obseruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 A második Ê javítva, talán i-ből. 

2
 A lap széle begyűrődött, emiatt az utolsó betű nem látszik. 
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17. 

 

Batizfalva, 1595. Bertalan nap 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

 

Csizmát és papucsot küld, reméli, jók lesznek; köszöni a bort. Ír a hadbamenésről és a 

zsoldokról.  

 

 206 x 311 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatomatt ajanlom k·mednek mjnth bizodalmas Vramnak ba- | tiamnak· 

Kjuanok istentul k·mednek aszszonjommal Ê k·meuel | hozza tartozojual sok jokatt megh 

adatnj. |  

Megh szogalom k·mednek mjnth jo akaro Vramnak batiamnak, hogy | az leueleknek 

pariajt uelem kÊzlÊtte, Az czizmatt es papuczott | megh kuttem k·mednek, chak legien jo 

Vram k·mednek, annak | sem arra sem masnak czinalasa nem kell, remenlem az papucz
1
 | 

jo is leszen, az czizmanak az szaratt mjnth hogy ighen b‘w otÊzet | kell az en labomnak kj 

eresztettem uott, de ha aszt el uetteti | k·med, kj kÊnju munkaual lesz uelem jo leszen, mert 

nekem | mostanj udÊre ugian nem uona jo. |  

Megh szogalom k·mednek <az> es Êczem Vramnak is az k·metek jo akara- | tiat az 

bor kudesben aszszonjomnak, az Matias Vram grauamenjt | is ertem
2
 kit latia isten sziuem 

szerent banok is, szinte ugy mint | maghamon esnenek, Noha penigh az bolhakrol tetuktul 

tehetne | ha akarna, mert masuua is mehetne halnj, de az masik ilegh la- | torsagh en nem 

hogy ez doghokatt dic[...]nem
3
, de az tÊbbibe sem | latok egiet is iott, de nem tehetek rola, 

az mjnt czelekesznek | ugy uegiek hasznatt, en az mjt k·metek en ertem czelekedek, | mjnd 

k·mednek mjnd Matias Vramnak megh szogalom·| Nem tudok isten bizonsaghom Vram 

teczest irnja az hadba ualo me- | nesrÊl, mert mjnt hogy ez elÊtt mast karhosztattam az kj 

hadban | nem menuen mast kudÊtt, most felek rajta mas ember azonnal | ne karhosztasson, 
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mert teghnap faradua haza jutuan hogy leh fe- | kuttem, kezde az labam ualamenjre fajnj 

uirrattigh annjra el | mergedek hogy chak aligh juttem az mas hazba es ugian kj sem | ighen 

mehettem, nem tudom mjnt leszen touab, az kezem is santal | megh, Mas az ha lehetne az 

orszagh uegezese <.>
4
 ebben bizony ÊrÊmest | nem

5
 szolnek, az orszagh bÊczuletiert, Ez 

okokbol Vram elsÊ | nem lehetek, de ha latom hogy mjnden ember el megien chak | annj 

egessegeth agion is az Vr isten hogy koczira tetethetem ma-| ghamott az tÊbbjtul en sem 

maradok [...]
6
 el, Interjm ha mj szo | esnek megh szogalom k·mednek legien jo akarattal 

k·med, | kjben kettseghem semmj nincz ha ugian el uegezett akaratia k·- | mednek az el 

menes, lam kett szogam uagion ott es ha kulÊmben | nem lehetne azoknak eggiketul is 

irhatt k·med, Valamjhelyt | isten annj egesseghet ad hogy el mehetek, en is megh 

latogatom k·me | dett|| 

Az mj Vram az giules napiatt illeti nem tudo k mjnt napot nekj presignal- | nom 

holott magham rea nem mehetek
7
, filiczere

8
 azert ha Ispan Vram elju | es az Varmegiebe 

aszt uegezik hogy megh legien az szam ueues, ualamjnt | lehet ha isten akarja oda el 

megiek jol lehet akarnam ha megh irna rea | ju * uagy nem· Ispan Vram, ne uessen 

jÊuendÊbe az Varmegie en ream·|  

Ha az udÊ hoszszab lesz uala ÊrÊmest penszt is kudÊk uala az szogajmnak, | noha 

supraid hogy usque  2 octobris
9
 Veter. Atta[.]

10
 penszt nekik fl 3 is att# | uot uelek, Az 

szombatiak is ma hozak megh az [..]
11

z forintot, kibÊl ha k·med | mjt paranczol es 

szukseghe uagion k·mednek rea, megh nem leszen <...>ua
12

 |  

Az drabantoknak is kell * az szegenseggel penszt szedetnj uagy nem k·metek | 

opinjojatt agia tuttomra, noha azoknak is usque 2 octobris Veteris. Ho penzek | megh 

uagion ot machaloczinal, semmjt se irnak se wzennek mjnt uad- | nak 

Megh szogalom k·mednek az hozelczieknek ualo peczetet kugie megh k·med, | Az 

drabantok Vram lÊnnenek uesztegseggel ugy uegesztunk eszten napra | hozzuk el, hogy az 

utan ualo
13

 hetfun legien az czata, kjrÊl megh tudositom Êkett, tempestive 
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Ugyanazon lapon, a címzéstől másik oldalra, az eddigiekhez képest fejjel lefelé: 

 

Az zodos Vram leuele ighen bolond, sicut erat in principio most is chak abba | mennek el, 

hogy nem merik mondanj hogy az orszagh uegezesetul nem akarnak ta- | uoznj, hanem 

imjlien amoljan subterfugiomokatt  keresnek, Vegre arra hozza hogy | ualaha ugian el kel 

mennj, Mas felÊl az louasok fizetesett solicitalia, kjt Ê | nem tud hogy leh szal ha az 

personak el mennek, harmadba maghanak ker | tÊb fizetest, az mjt penigh szÊrzÊtt es az 

mjnt uiselj magatt tortenhetik annjt | sem adnak, mert ha personaliter el kel mennj az 

szepesi hadnagynak ugian | chak 12 forint az dia· Isten eltesse k·metekett sokaigh jo 

egesseghben· Ba-| tizfaluan O Berthalan napi# Anno: 1595. 

 Generosae Dominationis Vestrae seruitor et frater A. Mariasi Manu propria 

 

Címzés: 

Generoso domino francisco Mariasi de Mar- | cusfalua nostro domino et fratri plurimum 

ob- | seruandissimo 

 

 

Jegyzetek:

 

1
 Az utolsó betűk egymásra csúsztak, nehezen olvashatók. 

2
 Az e talán i-ből javítva. 

3
 Kb. 1 cm átmérőjű lyuk van a papíron. 

4
 Megfolyt a tinta. 

5
 Az  n talán javítás m-ből. 

6
 Lyukas a papír. 

7
 A he javítás gi-ből. 

8
 Filice: Település Poprádtól dél-délkeletre, Gánóc mellett. Filefalva (másik, későbbről 

adatolt neve). 

9
 A szó elejét az író átjavította, ezért nehezen olvasható. 

10
 Lukas a papír. 

11
Lyukas a papír. 
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12
A sor szélén egymásra csúsztak a betűk, ezért nem olvasható. 

13
 az utan ualo: jelöletlen beszúrás a sor fölött. 

 

18. 

 

Batizfalva, 1598. július 16. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY ZSIGMONDHOZ 

 

Beszámol két rab elfogásáról, s kéri, enyhítse a büntetésüket. Kérdi, hány lovast küldjenek, 

valamint anyagot kér Lőcséről. 

 

 209 x 337 milliméteres papíron. 

 

Seruitia parata· Ighlon ismett talalam k·mednek kett madaratt, | kikett onnet az megh kudesbe 

modom nem leuen haza hosztam, es | mjnd azzal egietembe az mj nalok uott Simon Vram 

kezebe attam, | ha egy hordo serbe buttak uona es az czapon kj ferhettek uona, talam | Ê is reajok 

tanalt uona· K·medett kerem k·med az en tÊrekedesem- | re es keresemre az poenatt kitt erczem 

lettek mitigalia nekik, mert | ha nem en sem fogok tÊbbe rabott k·mednek· |  

Ha k·med kedden lÊczere beh megien az mitt ott uegez k·me<d>tek
1
 agia tuttom- | ra 

mature kerem k·medet, simul aszt is az harom louast, minth hogy | az V. batiank szauabol erti 

k·med hogy Ê uelunk nem akaruan com- | misrealnj maghatt, ugian aszt kjuania immemor 

praeteritorum hogy | az 3 louast mj
2
 el bochassuk, minth bochassuk en * az kettÊtt uagy k·med | 

tugiam idejen, eszt penigh nem azert irom hogy en uonogatnam magham | az kett louas kudestul 

quia quod dixi dixi, de k·med aliquid tali uide- | batur innuere, hogy el ualank egy mastul, in 

summa en mjnd aszt | mjuelem az mit k·med akar chak erczem· |  

[...]en
3
 is kerem k·medett ha lÊczere beh megien k· kerje langh christofot hozas- | son 

nekem megh egy Vegh zÊd karafiatt fekete zÊdett, az masikatt penigh | ha megh hozatt[.]
4
 

uona hozza kj k·med uele megh szogalom· k·mednek· | Vram batiank emlegeti uala hogy Ê 
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k·menek is kellene egy Veggel, nem | tudom kell[...]
5
 arra is kernj, talam Ê k·metul megh 

tudhatna k·med· |  

Az GÊmÊr
6
 Varmegei Ispan ha mi ualaszt ir leuelunkre agia mature | tuttunkra 

k·med, Thamas V. en szoltam szuksegh hogy idejen ercze. | kjuel az mitt uegesztem, megh 

irtam Vram batianknak· Isten eltes- | se k·metekett sok jokkall· Batizfalu# 16 Iulii: Veteris· 

Calendarii· Anno: 1598· |  

 Seruitor et frater  

 A. Mariasi Manu prorpia 

 

Címzés
7
:  

Generoso ac Egregio domino Sigismundo Ma- | riasi de Marcusfalua nostro domino et 

fratri | obseruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 tek: sor fölé írva. 

2
 Jelöletlen sorfölötti betoldás. 

3
 A a papír széléből 1×5 cm hiányzik. 

4
 A papír gyűrődése miatt nem olvasható. 

5
 Lyukas a papír. 

6
 Gömör vármegye: egykori vármegye, nagyobbára a mai Szlovákia területén. 

7
 A címzés oldalán egy név olvasható: Lanczi Janos. 

 

19. 

 

Batizfalva, 1599. március 1. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

 

Pénzküldésről számol be; új vallatást javasol egy szénhordásról és a berzétei határról. 

Tudósít az ispán haláláról. 
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 209 x 337 milliméteres papíron. 

 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiam- | 

nak·Kjuanok az jo istentul k·mednek mjnden iott adattnj ott ualo | doghajba elÊ menetett es 

ÊrÊmmel es jo allapattal ualo megh terest. | Istennek hala mj es ide az menjre tudom 

minjajan bekeuel uagiunk. |  

Notarius Vram Ê k·me mind az Collateralist mind az Testimonialist megh | kutte, 

kikett fel is kuttem k·mednek, az Maradek fl 6 is megh kudÊm | Notarius Vramnak mihelien 

Marcusfaluara megiek az 25 forintnak az | maradekabol, immar nem tudom heranth 

christoftul kell * ualamenjtt | megh kernj benne. Iosef az mely Istentelenul uallott megh erti 

k·- | med, magha isten bizonsaghom en hallottomra is monta aszt, hogy az Ber- | zeteiek is 

sok szenett hortak nekem az hegyrÊl ¤ Az kik penigh az iga- | zatt es pro nobis uallottak 

ugy minth Nebancz Thamas, Bakos Ambruz | es Bakos Benedek roznajak
1
, azokatt im kj 

hattak, inkab hiszem az regius | latorsagha, Notarius Vram is aszt irja hogy az 

protocolumba nem tala- | lia az hamuaj relatiojatt, kjbÊl megh teczett
2
 uona hogy azkor 

Iosef | biro uott, most hamis bizonsagh, Azert ha k·mednek teczenek talam jo | uona egy 

kaptolommal es kjraly embereuel megh uallattnj azokatt | kik biro tarsaj uotak ott az hegien 

kikbe noha megh is hotak de sokan | elnek is, Vgy minth Torna[..] Giorgy, I[.]nosi pall, 

Bazo pether, az iuh | Ispan ezektul tÊbnek is mehetnenk ueghere, talam ezen egyutal | es 

azon parancholattal az mely roznajakatt ezek kj hattak megh | uallathatnok, mind az 

dologrol, mind penigh ha uallattak * Êkett | az elÊtt uagy nem es miert nem irtak beh, de 

Ezekhez k·med na- | lamnal jobban tud· Iosefen kiuul az mely bizonsagok nekiek | 

szogalnanak fukeppen az Berzethei hatarrol, mind interessatusok | es szaduarahoz
3
 tartozo 

joszaghbol es az Veiej
4
 ioszagokbol ualok az | minth megh erti k·med· Az mely leuelekett 

Notarius Vram ku- | dÊtt k·mednek megh kuttem, mind az magam leueleuel kitt ne- | kem 

irtt egiutt, Az k·med leuelett azert szakasztottam fel hogy | gondoltam talam ualamj oly 

dologrol ir kitt nekem ertenem kel- | lene. Itt mi most nagy czendesseghbe uagiunk, 

orankent uarjuk | uala az Currensett kj az Saros Varmegie
5
 rendelese szerent fel ultes- | sen 

bennunkett, azomba chak hozak hogy az szegeny Ispan Vram megh | hott nagy 

hirtelenseggel, <szombathon Eszten ez nap> Tegnap mult egy heti
6
 egiutt uottunk az giu- | 
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lesbe semmi njaualiaja nem lattatott, szombathon mongiak ebeden jo | keduu uott Êtt iutt, 

Ebed utan panaszolkodnj kezd haza nepenek hogy | bagiadas uagion rajta, az asztalra hajtia 

feiett, ueghre az agyra fektetik, | es holott aszt tudnak hogy el alutt, nem sokara ueszik 

eszekbe hogy kj ment | az lelek belÊle, kj azon nap kj az utan ualo eiel mongia hogy megh 

hott, En- | nit ertettem felÊle, Es innet uagion nekunk is czendesseghunk·  

Am megh erti k·med Notarius Vram mitt ir hogy egy gialogott uetett | portara, kj 

nekunk hirunkel megh nincz. Isten tarcha eltesse k·metekett | sok iokkal es hozza megh jo 

egesseghben Batizfalu# 1 Martii: Veteris Calendarii Anno: | 1599· 

 Generosae Dominationis Vestrae 

 Seruitor et frater 

 A· Mariasi Manu propria 

En leuelett k·mednek egiet sem lattam megh | ez harmadik az kitt en irok· |  

Post scripta· Minth hogy komam posta Vram hon nincz oda poson
7
 fele uagion, | 

Nem tudek mitt tÊnnem nem merem az Collateralist in Specie fel kudenem es az | Masik 

leuelett is, hanem im pariajt kuttem, immar nem tudom ha iol esik * | uagy nem, ha 

szuksegh leszen az minth ez elÊtt is megh irtam parancholion k·med | mingiart fel kudÊm, 

talam ez alatt komam posta Vram is megh iutt. |  

Az minemu hirekett Êczem Sigmond Vram ez oraba ira, es az mitt Vram batiank 

pachott | Sigmond ir az Saros Varmegei exercituatio felÊl k·meteknek kuttem hogy ercze 

k·metek· | Az embertul kj az Êczem leuelett hoszta az fl 6 is megh kuttem Notarius 

Vramnak· |  

Az is szep dologh ualahol Dernej
8
 embert elÊ hoz kehelj Giorgy szogajanak es 

iobaginak | mongia, magha aszt ertem dernjo eppen krasznahurkahoz
9
 ualo, es az elsÊ 

bizonsagh pokol | fabian, az aszszonnak mindenutt ualo dogosa es Ispania. Kouacz uagasa 

is az Varhoz | ualo es ott is uallattak es semsei miklos jobbaginak neuesztek, Varalliakatt
10

 

is. |  
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Címzés: 

Generoso ac Egregio domino francisco |   Mariasi de Marcusfalua nostro domino | et fratri 

obseruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 Rozsnyó: felvidéki város a Sajó mellett; Rožňava. 

2
 A második e javítva i-ből. 

3
 Szádvár: Rozsnyótól délkeleti irányban található. 

4
 Azonosítatlan település. 

5
 Sáros vármegye: egykori vármegye, a mai Szlovákia területén, Eperjes környékén. 

6
 Tegnap mult egy heti : a kihúzott rész fölé írva. 

7
 Pozsony; Bratislava. 

8
 Dernő: felvidéki helység Rozsnyótól (Rožňava) keletre; Drnava. 

9
 Krasznahorka: felvidéki vár Rozsnyótól (Rožňava) keletre; Krásna Hôrka. 

10
 Váralja: helység Krasznahorka mellett. 

 

20. 

 

Batizfalva, 1599. március 19. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY ZSIGMONDHOZ 

 

Egy bizonyos erdőről és őrzéséről ír. 

 

 209 x 333 milliméteres papíron. 

 

 Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Êczem Vramnak· |  Kjuanok 

az jo istentul k·mednek aszszoniommal szep fiajual sok jott | adattnj. Az minemu leuelekett 

az Berzeteiek es rudnajak
1
 irnak k·- | mednek kuttem Êkett minth hogy k·mednek is 

szolnak az en opiniom | szerent az rudnajak justum petunt, chak ez kellene hozza elÊszer 
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ielen- | tenek megh megh is szabo
2
 Benedeknek, ne fognanak fortelyt az dolog- | ban ez 

utan, <chak> Es
3
 hogy falutul

4
 kellene buntetnj nem chak az mj iobba | ginknak, en aszt 

tartom ne hogy ellene lÊnne Vram
5
 batiamnak sÊtt [...]

6
 | urgealia mindenkor az tilalmas 

erdÊk Êrzesett, azert ha igy uagion az | dologh mint iriak, bar mind en ream megh 

otalmazzak tule az erdÊtt, | sott megh intuen harea megien megh is buntessek· |  

Az Berzethei dologh felÊl nem tudok mitt irnja, Vgy uagion egieb falukon is | lattam 

az fele palankott es ha chak az erdÊbelj kart kellene tekintenj | es magham dogha uona en 

megh is engednem nekjek, jollehett kis enge- | delem mellett Êk nagiobra is uesznek 

szabadsaghott magoknak, hanem | gondolkodom benne az batiam Vram felÊlem ualo 

itiletitul, es attul | is hogy talam hir nekul ez fele palankott nem szabad epitenj, lehetne | 

kassarol
7
 nehessegh

8
 reank, hanem ott az szomszedsaghban kellene tudakoz- | nj ha 

pelsÊczÊn
9
 hon czinalnak az felett talam tulek is megh lehetne, | mert hachak az faba jarna 

az dologh job az feiek az erdÊnell Im | kmednek karta blancatt kuttem es ha teczik ez en 

opiniom kmed | iria megh nekiek, holott nem en ÊrÊmest aquiescalok az kmed opiniojan |  

Predicator Vramnekem is ir az beh hozatatas felÊl kjnek leuelett kmed- | nek kuttem, 

irtam is oda kj emberimnek felÊle, kmedett kerem per | occasionem kugie kj kmed, megh 

szogalom kmednek Isten tarcza | eltesse kmetekett sok jokkall Batizfalu# 19 Martii: 

Veteris Calendarii Anno: 1599. |  

 Seruitor et frater 

  A Mariasi Manu propria 

K.med egynehanszor emlekezett nekem az en | louam felÊl hogy ha el adom kmednek 

adnam, | igirtem is magham rea, most el untattak hogy el agiam, noha penigh szin- | ten el 

adnj szandokom nincz, mind azon atal ha ugian el akarom adnj, | akarok kmedtul ertenem, 

uenne * megh k·med uagy nem, ha mj uetkett | es fogiattkozast en benne tudok uagy 

tudnek, aszt en kmednek megh | mondonom
10

, lassa kmed mi szandoka hogy erczem 

mature. |  

 

 



 

96 

 

A címzés oldalán
11

:  

szakallost en nem tudok honnet kudenj mert en se czitnekre | se Marcus faluara nem 

parancholok, lassa kmed, az nem sokatt | tÊnne Iglon
12

 uehetnenek falujul. 

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino Sigismundo <...> Mariasi
13

 | de Marcusfalua nostro domino 

et fratri obseuandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 Rozsnyórudna: helység Rozsnyótól nyugatra, Rudná. 

2
 Az a javítva van. 

3
 A szót a kihúzott chak fölé írta az író. 

4
 t: javított betű, bizonytalan olvasat. 

5
 A papír foltossága miatt a szó nagyon nehezen olvasható. 

6
 A lap széléből kb. fél centiméternyi hiányzik. 

7
 Kassa; Košice. 

8
 A h utólag beleírva. 

9
 Pelsőc: felvidéki helység Rozsnyótól délnyugatra, Plešivec. 

10
 A második n utólagos betoldás. 

11
 A címzés oldalán számolások találhatók. 

12
 Igló: város a Szepességben; Spišska Nová Ves. 

13
 Az író a sor fölé írva javított. 
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21. 

 

Márkusfalva, 1599. április 25. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY ZSIGMONDHOZ 

 

Levelet kér korábban átadott pénzről illetve birtokról, és tiltakozik egy rágalom ellen. 

 

 210 x 217 milliméteres papíron. 

 

Zoghalatomnak ajanlasanak utanna· Most leueljmett megh hanyuan | uÊm eszemben 

hogy k·med az Ganoczi
1
 Curiarol ualo adott penzemrÊl | es az Gerlafalusi

2
 es Batizfalusi 

iobbagiok impignoratiojarol nem adott | semmj leuelett, kj nekem karos minth hogy 

halando az udÊ, mert tugia | k·med az Rosko
3
 hazaert az zellerert es az Ganoczi Curjanak 

negied re- | szeert en k·mednek ÊrÊkett attam, es igy az mi penzem ezeken uott az Ger- 

|lafalusi es Batizfalusi iobbagiokra hajoll, Kerem azert k·medett | k·med ez melto dologhba 

ne tarczon ellent, minth hogy en is minden- | keppen ez dologhban ugjekesztem
4
 az k·med 

akaratia szerent czelekednem |  

Bizony nem turhetem hogy megh ne irjam k·mednek, hogy k·mednek na- | giob jo 

akaratiatt uartam uona hozzam, minth ma amaz hituan lator | doghaba experialtam, kjrul 

en, isten bizonsagom az elÊtt is megh tanal- | tam k·medett es jo ualaszom is uott, de tÊrÊk 

Gaspar latom el hitette | k·medett, kj minemu keptelent hazudott az
5
 Berzetheieknek az 

jambora | minth tugia, En olian rosz emberrel se rosz emberert nem perlek, | Az kar en 

rajtam megh esett, kitt ha el kellet
6
 szenyuednem eszt is | el szenyuedem, Nulla enim 

Calamitas solo, Istenre tamasztottam | ugiemett· Agia isten k·med sok hasznatt uehesse· 

Isten eltesse | k·medett·Marcusfalu# 25 Aprilis: Veteris Calenderii Anno: 1599· |  

 Seruitor et frater 

 Andreas Mariasi Manu propria 
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Címzés:  

Domino Sigismundo Mariasi 

 

Jegyzetek:

 

1
 Gánóc: helység a Szepességben Poprádtól (Poprad) dél-délkeletre; Gánovce. 

2
 Gerlachfalva: helység Poprádtól északnyugatra; Gerlachov. 

3
 Bizonytalan olvasat. 

4
 A j javítás i-ből, vagy fordítva. 

5
 Jelölt betoldás a sor fölött. 

6
 Az et betűk jóval kisebbek a többinél, valószínűleg később lettek odaszorítva. 

 

 

22. 

 

Batizfalva, 1599. május 20. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY ZSIGMONDHOZ 

 

Panaszkodik, hogy megdagadt a füle, s elmeséli, milyen gyógymódot javasoltak neki, de 

inkább vár a doktor levelére. Ír még borról, kalendáriumról és lovasok küldéséről. 

 

 210 x 338 milliméteres papíron. 

 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak Êczemnek. | Agion 

az jo isten k·meteknek sok jokatt· Az k·med ream ualo gonduisele- | sett ha elek 

‘giekezem megh szogalnj. Az utan hogy k·metek el mene az | en njaualiam ighen megh 

Êreghb*dek az ball fulem toue ighen megh daga- | dott erÊssen njilallik
1
 az also fogam 

husostul is ighen faj bele, Ez ez | eiel es teghnap nap estigh is nagy kjnba uotam mjaja, 

most is ua- | giok, az feiemett sem fordithatom sohoua, Itt az emberek az kik la- | tiak 
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zausniczanak
2
 mongiak, bizony felek rajta megh ne foiczon, Az | haz nepe mongia hogy 

<m> szegeny Matias Vram ez fele njaualiatt igy | giogitott, az feczke feszkett megh 

kerestette aszt per omnia aprora tÊrette | megh szitaltatta, oszton eczetet fizetet megh 

szekfuuel, kj hogy felfor | az feczke feszkett beleje uet<ik>ette, kj
3
 tajtekott uett es aszt

4
 

leh szedik, ezzel | kÊtittek eddigh, de keues hasznatt erzettem. Az meliemre uagy ad | 

uitalia hogy uert uona megh eddigh nem erzettem, de az honom alia | fajt egy szer oszton 

labajmott es kezeimett tÊrte, En az Gaspar Vram | Ê k·me tanaczaual ÊrÊmest elek, de felek 

azon hogy azoknak etele- | uel megh nem szunik, az Vomjtust penigh en nem tudom
5
 mjnt | 

kellene prouocalnom· Azert kernem megh is Ê k·mett lÊnne uala- | mj jo Consiliummal, 

mert szuntelen ualo nagy kjnba uagiok, az gio- | mor immar megh kjuanna az etelt, es ez 

mia nem lehett az mint | kellene, holott penigh Ê k·menek az teczenek talam jouona az | 

doctort is Consulalnj felÊle, k·med parancholna Bendiknek ha Ê | k·me doctor V. mitt irna 

<u.n> kudene oda es az ualaszt is nekem· |  

Az k·metek jo akaratiatt ‘giekezem megh szogalnj. |  

Az Doctor bora felÊl nem tudok most mitt irnja, ilien njaualias al- | lapatomban, de 

chak erczuk az napott azbol nem esik fogiattkozas, | En az mjbe nekem all, azba adom az 

bortt· | Vramnak batiamnak ajanlom szogalatomatt semmj uetek nincz hogy Ê k·me | nem 

irt
6
, latia isten sziuem szerent banom az Ê k·me busulasatt es az czit- | nekj gonosz hirtt. Az 

Calendarium doghatt megh mondom predicator Vra- | meknak· |  

Az louasok doghatt mj illeti chak tudnank GÊmÊrbe mihez tartiak ma- | gokatt ahoz 

kepest kÊnju uona embernek maghatt resolualnj, de hogy | nem tudom irnja sem tudok 

mitt, En az elÊbbj szokashoz magham tar- | tanj ighen kesz uagiok, es ha Vram batiam 

louast kud GÊmÊrbe az | louast is kitelen ala kell kudenem, es az fel hiuasrol az mj ream | 

jutt Vramott batiamott Contentalnom, kjrÊl irtam is bendiknek
7
 azert talam ez alatt ert 

k·me- | tek ualamitt
8
 felÊle, irion k·metek en az teuÊ leszek az mitt k·me-| tek paranºol, 

Isten eltesse k·metekett·Batizfalu# 20 maij. Veteris Calenderii Anno: | 1599: 

  Generosae Dominationis Vestrae  Servitor et frater 

 A. Mariasi Manu propria 
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Bizony Vram nem irhatok bÊuebben  |  

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino Sigismundo Ma- | riasi de Marcusfalua nostro domino et 

fratri | obseruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 A j utólag beírva. 

2
 Az utolsó a javított betű, talán e-ből. 

3
 ette kj: a kihúzott rész fölé van írva. 

4
 Az s utólag behúzva, a t egy második z-ből lett javítva. 

5
 A d javított betű. 

6
 Az i javítva j-ből, vagy fordítva. 

7
 kjrÊl irtam is bendiknek: jelöletlen betoldás a sor fölött. 

8
 A második a javított betű. 

 

23. 

 

Batizfalva, 1599. május 29.  

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ  

 

Jókívánságait küldi beteg testvérének, s beszámol saját bajairól, amik miatt nem tud a 

kőművesre felügyelni. 

 

 210 x 335 milliméteres papíron. 

 

 Zoghalatomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiamnak· | 

Kjuanok az jo istentul k·mednek aszszoniommal Ê k·meuel telies hazaual | sok jokatt 
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adattnj. Az k·med beteghseghenek, sok faradsaginak es busulasinak | latia isten sziuem 

szerent Compatialok, az Vr isten giogicza megh k·medett, | elÊbj io egessegeth agia megh, 

farattsaghitt szakicza·  Hogy k·med leue- | leuel lattatt
1
, megh szogalom k·mednek, Nem 

irhatok magham felÊl | egiebett hanem hogy niomorult uagiok, <V> Egy niaualia szalmas 

ju, Vgy | uagion az bal fulem alatt ualo keleueny szalott immar, talam oszolnj | kezd, nem 

is faj oly szuntelen minth az elÊtt, de neha neha ugian rea | ju azert az fajdalom is, es ugian 

nagy molestiam uagion miatta, Az fe- | iemnek penigh az hatulia szuntelen faj. Vagion 

ualamenjre az kÊszueny
2
 | is az labajmba <de u> es ujaimba, de ugy aranzom az feletteb 

<.> megh nem | keslelne, chak giogiulhatna az fulem alia, Az doctor Vram leuelett | megh 

kuttem hogy Sigmond Vram is latthassa Thebusnak az penszt | magham attam megh |  

Az mi az penz doghatt illeti Vram, noha ez mostanj <.dÊ> udÊnek haboru [...]
3
 | 

terrealhatna embert az adastul, mind az atal en azon ember uagiok [...]
4
 | mitt montam es 

irtam k·mednek, az az mim nekem uagion k·mede
5
 Bi- | zony dologh hogy most en aszt 

ueghez nem uihetnem az minth uagiok, | talam isten jobban agia doghomatt, mert nem is 

lehetne migh en | Marcus faluara nem mehetek, k·med sem ir udejerÊl mjkorra | kelletnek, 

megh aszt sem tudom menjnek tehetem szeritt· | Isten tarcza eltesse k·metekett sok jokkall 

Batizfalu# 29 | maii. Veteris Calenderii Anno: 1599. |  

 Generosae Dominationis Vestrae 

   Seruitor et frater 

  A. Mariasi Manu propria 

felette felek az Constipatiotul is, noha nem | erzek istennek hala semmj nehessegett 

megh | testembe, de ez minap czuda Casus esett uala rajtam kitt <most > megh nem | 

irhatok, kj ha leszen iaj nekem· |  

Az mely kÊmies az Gerlaj egy hazatt todoznj fogia, ma erkezek, elegh gonosz | 

szerencze se magham se Iacab nem lathatunk hozza az is halalra betegh, ha uo- | na 

k·meteknek oly embere kj ualamjtt ertene hozza, nem artana neha | megh lattattnj, mert 

felÊ hiaba ne legien az kÊttsegh. |  
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Doctor Vram enghem szoual is hitt, de mitt tudok igirkeznem, ha ez kedigh | megh az 

agion is mas ember forgatott, nem tudom isten minth agia do- | gomatt az korra, im ualaszt 

irtam nekj, megh szogalom k·mednek agia Bendiknek | kugie megh nekj:||  

Lattatam az utan jobban az fulem touebe ualo keleuent, de aszt
6
 mondak | hogy chak 

keuesse szallott es ighen kemeny, az egesz niakam faj tule, nem | tudok mitt uele 

czelekednj. |  

 

Címzés:   

Generoso ac Egregio domino francisco Ma- | riasi de Marcusfalua nostro domino et fratri | 

plurimum obseruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 Bizonytalan olvasat. 

2
 Az s utólag betoldva. 

3
 Hiányzik a papír széle. 

4
 Hiányzik a papír széle. 

5
 Az e utólag beírva. 

6
 Az s utólag beírva. 

 

24. 

 

Batizfalva, 1599. június 17. 

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY ZSIGMONDHOZ 

 

Kéri, egy lóra viseltessen gondot, és ír pénzügyekről . 

 

 211 x 182 milliméteres papíron. 
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Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak
1
 <b> Êczem- | nek· 

Kjuanok istentul sok jokatt k·meteknek adattnj. |  

Irok Vram rÊuideden, mert aszt sem tudom erik * k·medett leuelem- | mel uagy nem 

hon, En az drabanth felÊl Currensett nem lattam, | hanem ha az k·med silenusanak kj eiel 

nappal reszegh attak uona, lam | az mas mustran mjkor az Currens ide iutt
2
 ott uott, im 

tudakozom felÊle, jo uo- | na k·mednek megh fenjtenj hogy az szalokon
3
 ualo lora  gondott 

uiselne, | mert az kouacz panaszolkodik hogy semmj gongia rea nincz ma <..> uala | nalam, 

aszt mongia hogy mas njaualiaja is esett az lonak az takony, es | migh abbol kj nem 

giogitia nem merj az labatt fel meczenj. |  

Az penszt hispanusnak megh irtam hogy megh agiak, Berzethere is. | Az 

Batizfalusiak hogy keues penszt uittek czudalom, magha elegge elejkbe
4
 | attam, de az minth 

k·med az recognicionalist irta megh uetettem en | is es jol uagion· Az hamor doghaba ualo 

k·med szerenczettlensegett ba- | nom· Agia isten jora· Az Stolnaj
5
 dologhbol k·med nagy 

iol czele- | kedett, Az doctor bora arratt megh talaliuk Vram· Isten tarcza | eltesse 

k·metekett sok jokkal· Batizfalu# 17 Iunii Veteris Calenderii Anno: 1599 |  

 Generosae Dominationis Vestrae  

   Seruitor et frater 

      A. Mariasi Manu propria 

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino Sigismun- | do Mariasi de Marcus falua nostro domi- | no et 

fratri obseruandissimo  

 

Jegyzetek:

 

1
 Az első a javított betű. 

2
 ide iutt: jelölt betoldás a sor felett. 

3
 Valószínűleg Nagy-Szalók, felvidéki falu Gánóc közelében. 

4
 A k jelölt betoldás a sor fölött. 

5
 Erdélyi helység Kolozsvártól (Cluj-Napoca) nyugat-délnyugatra; Stolna. De lehet, hogy 

ez itt elírás a batizfalva közelében fekvő Stóla helyett. 
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25. 

 

Polyánka, 1599. augusztus 24.  

 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE CIRIACO FAJGELLHEZ 

 

Egy jobbágyának lóügyében és valamely saját dolgában kéri a jóindulatát s közbenjárását. 

Kérdi, mi lett a beszállásolásokkal. 

 

 316 x 212 milliméteres papíron. 

 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek jo akaro bizodalmas Vramnak a- | tiamfianak· 

Eltesse az jo isten k·medett hozza tartozojual sok ideigh | jo egesseghbe.  Emlekezhetik 

k·med rea ez minap Bethlenfaluan
1
 | letemben az k·med hazanal kertem uala k·medett 

hogy az fegyueres | Vrajm Capitanioknal es hadnagy Vrajmnal lÊnne jo akarattal es | 

tÊrekedessel az en jobbagiom louaj doghaba, Vgy uagion negy louatt | uittek uott el, es az 

ketteitt megh attak, de az kettej ugian oda ua- | gion, Az minth k·meddel el uegesztem uala 

megh hattam uala az | szogamnak hogy eszten el mult nap k·medett LÊczen uarja, de * 

szegeny | ember az kett lonak Êrultebe haza juue, [...]em
2
 azert megh is k·me- | dett minth 

jo akaro bizodalmas Vramott k·med ne hagia elÊbbj | megh jelentet jo akaratiatt legien 

mjnden jo akarattal tÊrekedes- | sel, kjtt ha elek ugiekezem k·mednek megh szogalnom, Es 

ha mjtt | k·med az dologhba tÊrekedett es eficialt uona, agia tuttomra· |  

Magham indultam uala Cassara de jo akaro Vrajm atiamfiaj adak | tanaczul hogy ne 

banczam megh most Generalis Vramott felÊle, hanem | szedniczkj Vram tÊrekedese mellett 

horuath Ianos Vrom menjen | ala es tÊrekegiek felÊlÊk mind Rottuicz es mind Kittlicz 

Vramek- | nal, az Varmegie is irt nekiek mellettem· K·med is legien mjn- | den jo akarattal 

segitseggel ha mjbe k·medett megh tanalnak, | megh szogalom k·mednek· |  
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Az minemu mas dologhra k·medett kertem az fegyuereseknek ua- | lo szallas felÊl 

hogy Batizfaluara ne szalianak, szolion per occasio- | nem arrol is, az minth uegesztunk, 

megh szogalom k·mednek· | Isten tarcha eltesse k·medett jo egesseghben. Ex Polianka
3
 | 

24 Augusti: Anno: 1599. |  

 Generosae Dominationis Vestrae 

   Seruitor et frater 

 Andreas Mariasi Manu propria 

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino Ciriaco Fajgell | Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 

Annonarum Magistro | nostro domino et fratrj obseruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 Bethlenfalva: felvidéki helység Poprádtól (Poprad) délkeletre; Betlanovce. 

2
 A papír, a hajtás mentén, kilyukadt. 

3
 Több ilyen nevű település is van, például a közeli Tátraszéplak (Tatranska Polianka), de 

jelentésénél fogva (’mező’) a helynév igen gyakori.  

 

26.  

Batizfalva, 1600. október 25.  

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ  

Különféle pénzügyekről és búzaeladásról ír testvérének. 

 330 x 210 milliméteres papíron.  

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiamnak· | Hogy 

az jo isten k·medett nehez beteghsegebÊl megh kÊnjebitette Ê szent felse- |genek halatt
1
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adok rola, kj erÊsicze megh k·medett jobban egesseghebe es a- | gion sok esztendeigh ualo 

jo egesseghett aszszoniommal Ê k·meuel es mjnden jo | akarojual egietemben, es mastanj 

ostoratul is otalmazza kegielmesen· |  

Hogy az langh christof penzett k·mednel solicitaltam talam importune is bocza-| 

natott kerek, nem tagadom hogy en sem feltettem hogy zalogom
2
 nala ne uesz-| szen, de Ê 

is solicitalt kitt k·med egy nekem irt leuelebÊl kitt Pal Vram- | tul Êczenktul ha megh atta 

k·mednek kuttem uott, es masikbol kitt | most irt es in specie k·mednek kuttem, megh 

erthett, Teghnap uala nalam | es az leleszrol hozott penzbÊl tÊbbett szÊrÊzuen hozza 

Contentaltam, immar  | aszt ebbÊl teszem heliere, kitt is ha az Vr isten ez mostanj ostoratt 

tagitana, | nagy ÊrÊmest elÊ hoznek, k·meteknek, hogy igazodnek ell, elegh nehez hogy 

nalam heuer·
3
 |  

Az penszt az k·med parancholatia szerent megh oluastam plus minus minth egy | 45 

penz fiatt tanaltuk, de uelem az is kÊszte uagion, mert nem oluashattam | magham egy 

jobbagiom es az feleseghem segitettek, uelem azok uetettek el, megh | oluasom wjobban ha 

elek, es az mj leszen el nem lesz titkolua· |   

[...]
4
 mi az penz allapatiatt es adossaghott illeti, En annak extractusatt Êczem | 

Vramnak Ispan V·atta uott, most semm tudok egiebett annal irnom, nem tu- | dom atta * 

megh k·mednek uagy nem, im egy menedek szabasuba irtam, | ebbÊl mindent megh erthett 

k·med, eszt sem azert irom hogy
5
 oly seuerius | Censor uonek hogy nale uelle megh 

kjuannam k·med<del>tul
6
 mert ha k·med | parancholia ha es az mj nalam uagion k·medtul 

megh nem lesz tartua, | hanem hogy az emberek kÊszt ualo Contractusnak ugian a[.]
7
 

mogia, a[.]
8
 mj a- | dossagh adossagh, az mi atiafisagh atiafisagh. |   

Az Czitnekj ferencz beteghseghett banom, giogicza megh isten kjuanom· |   

az Kereplej ghabona felÊl szoltam szoual is Szabo Mathenak, de minth hogj labi- | 

lis az memoria, en az elÊtt is chak aszt ‘zenthem Êczem Vrameknak [..]
9
 k·med | 

beteghseghett tekjntuen nem akaruan k·medett bantanj, hogy Ê k·mek uegezzen | es 

ualamitt uegeznek en engedek nekj, ha ember touab tarthatna jo uona, | de felÊ sok kartul 

butul boszszutul, <hog>
10

 fukeppen hogy az kjtul lehetne sem | uisel semmj gondott, ahoz 
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kepest minth hogy az buza keresÊ oda sok, ha el adatia | k·metek is ellent benne nem 

tartok, chak hogy ahoz is ember kell· TÊb- | bel mostanj allapatiaba k· nem bantom· Agion 

isten k·medne kjo egesse- | geth· Batizfaluā 25· octobris Anno 1600· Seruitor et frater· A. 

Mariasi Manu propria|| 

 

 Az penz kÊzÊtt hosztak uott ide az en menedekemett kitt is megh kuttem k·mednek· 

 

Címzés:  

Generoso ac egregio domino francisco Mariasi de | Marcusfalua nostro domino et fratrj 

obseruan- | dissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 A szó nehezen olvasható, mert megfolyt rajta a tinta. 

2
 Az első o olvasata bizonytalan, a betű is elképzelhető. 

3
 elegh...: Utólag, valamivel kisebb betűkkel, két sorba írt betoldás. 

4
 A lap széle töredezett, beszakadt, ezért a sor eleje hiányzik. 

5
 Az utóbbi három szó olvasatát tintapacák bizonytalanítják. 

6
 A tul a scriptor javítása a sor fölött. 

7
 A szó végét tintafolt fedi. 

8
 A szó végét tintafolt fedi. 

9
 A szót tintafolt takarja. 

10
 A scriptor törlése. 
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27. 

Batizfalva, 1601. március 18.  

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Prédikátor hívásáról, javaslatok és levelek küldéséről ír testvérének, valamint 

mentegetőzik, amiért nem megy el egy bizonyos gyűlésre. Ír továbbá gabonaszállításról és 

-tárolásról is. 

 328 x 218 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth Vramnak batiamnak· Latogassa | az io isten 

k·metekett minden jokkall· Az k·med parancholatia szerent | im a Gerlaj kett emberth ala 

kuttem, k·metek szolion ne chak az Ionathas | Vrammal ualo alkouas felol uelek, hanem az 

juuendÊ predicator felÊl  | is, ne legienek predicator nekul fukeppen ez husueti udnepekre. 

Im az mj- | nemu mesterunk itt uala aszt is el hiuak predicatorsagra Silesiaba az is | el 

megien, es mesterunk sem leszen, kjrÊl irtam D. Andreasnak kaplan  | Vramnak, hogy per 

occasionem szÊrÊzzen egiett, minth hogy ertettem hogy ez mi- | nap az temetesen 

egynehanjan uotanak az fele ifiak, de az sok ueszÊdes  | kozbe ingien sem szolhattam se 

uelek se senkjnek felÊlÊk· | 

Az propositiokatt Vram ualam[…]
1
 esettt uona i[..]m

2
 felÊlek leuelembe, de nem 

kiuan- | tam hogy megh oluasuan megh kugie k·med, sÊtt ha nem irtam is de aszt akartam | 

irnja hogy ighen is Ispan V. kugie k·med megh oluasuan, mert Êczenk pall V. | is azont 

kjuania tulem leuelebem sÊtt Ispan V. praestitusabol es akaratia- | bol pachott V. is, es 

onnett megh hozuan ha Ispan V. nincz pr[.]prietasa
3
 hozza | ugy kugie nekem, megh, im 

ertem most az k·med leuelebÊl hogy nekj kutte, | azert nem tartok ellent benne bar ott 

maragion, sÊtt ugian nem is szuksegesek | immar nekem, mert az mely czikeleert kjuantam, 

aszt az k·med leuelenek megh  | irasa utan ugian kj is irtam Bethlenfalu# az joszagh 
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foglalas felÊl· |  

christof  Vramnak en postan immar kett leuelett kuttem Thamas Vram irtatt,  | ez 

utanis ha ide kudj fel iktatom ha lehet, noha nem szinte jol uagiunk | most posta V. az 

komammall· | 

Az giulesbe en semmikeppen beh nem mehetek, meltatlan is en tulem aszt kiuan- | 

nj hogy minden heten en ala meniek, mert egy az en se loual se farattsaggal nem | giÊznem, 

mas az az mitt en tuttam ez minap is megh montam ha hiaba beh fa- | radnek is nem 

mondhatnek egiebett, Vagion az is benne tudom halajatt kÊszÊne- | titt es bÊczitt annak is 

ha mindenkor beh mennek is, kj kÊtem en is az gier- | meksegbÊl az pirongatast nem 

szoktam, ualaszt tuttam uona ez minap is tÊnnj az | k·med […]
4
, de non obseruatione 

statutorum Comitatus mert erzettem hogy rolam | uagion, de feltem aszt ne itiliek hogy az 

bortul uagion, Egessegem fogiattkozasa- | ual mentenem magham, de senkj nem hiszi, isten 

tugia penigh chak az Marcusfalusi | utatt is megh erzem harmad nappal is az utan· Az roz 

es ghabona el uitelt hogy ma- | turalnj kellene az bizony nekem is teczik kj czak az 

tisztviselÊktul lehet authoritate eis  | concessa, ha […]
5
 akarne[…]ele

6
.||  

Im nekem az Szendrei katonak mit irnak k·med ex inclusis megh erti, En ott hon 

ighen  | megh hattam hogy rea uigiazzanak mikor k·metek beh kudj Êk se maragianak el, 

k·me- | kett is kertem uala hogy hirre tegie nekjek, azert ha emberimtul uetek esett banom, 

de | en az keues rozert ott nem ulhettem· |  

fajgell Vrammal en az penz felÊl nem szoltam minth hogy nem azert mentem uott | 

oda, de megh emlite hogy Treczinek kitt oda ala szurthere czeplenj kudÊtt megh hatta, | 

hogy el agion az ghabonaba es penszt kugion fel, n[…]ott
7
 uetet hozlaloba et similia | hogy 

nekunk szÊrzene ÊrÊmest penszt· |  

Az minemu hirekett az Balonok felÊl ¤ egy baratom ir aszt is k·mednek kuttem· |  

Az k·med minden fele itt ualo ghabonajanak en szeretettel helyt adok, mert elegh 

uagion, | ha kalon akarja tartanj az fah hazakon, ha penigh egiutt az Ispan V. ual
8
 ugian itt 

fen az | kishazba, chak k·med parancholion emberjnek hogy idejen horgiak fel, ne azkor 

mjkor im- | mar niakokon uadnak, En is kerem k·medett ha az […]
9
 kjuania k·med is 

legien io aka- | rattal oda az en szallasomra· |   
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A címzés másik oldalán, fejjel lefelé:  

Zauzer Marthont
10

 hiuattam uala elejbe adam az doghott, es megh mondam nekj 

hogy | ualamjkor es ualahoua akarja tÊtenj az k·med ghabonajatt helie leszen, de job ha ir | 

k .med nekj, mert Ê egy naprol masra czak halogatt, azonba rajtunk az niaualia, et  | patitur 

iustus, el kell az ghabona. Isten eltesse k·metekett sok jokkall· Batizfaluan | 18 martij 

Anno 1601. |  Generosae ac Egregiae Dominationae Vestrae Seruitor et frater  | A. 

Mariasi Manu Propria |  

 

 

Címzés: 

Generoso ac Egregio domino francisco Ma- | riasi de Marcusfalua η domino et fratrj | 

plurimum obseruandissimo | mihi  

 

Jegyzetek:

 

1
 Tintafolt miatt olvashatatlan. 

2
 Tintafolt miatt olvashatatlan. 

3
 Tintafolt miatt olvashatatlan. 

4
 A papír ázása miatt megfolyt a tinta, a szó nem olvasható. 

5
 A lap alja letöredezett már. 

6
 A lap alja letöredezett már. 

7
 Elmosódott a tinta. 

8
 Kisebb betűkkel, a felső index magasságába írva. 

9
 A szó, a tinta elmosódása miatt, nem olvasható. 

10
 A szóvégi t betű jelölt betoldás a sor fölött. 
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28.  

1601. március 22., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Két falu lelkészkérdése után a vallon csapatok mozgásáról számol be testvérének, majd az 

utóiratban egy birtokvita kapcsán védekezik. 

 330 x 214 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas
1
 Vramnak batiam- | nak· 

Algia megh az jo isten k·medett kjuansagha szerent ualo jokkall· |  

Hogy k·mednek
2
 az Gerlafalusi Ecclesiara gongia [..]gi[..]

3
 isten iott ad k·mednek 

e- | rette, bizonj dologh ha lehetne ez udnepekre nem kellene Êkett az nekul  | hadnunk· Az 

Melihior Vram doghatt es ez lator porok embertelensegeth | isten latia busult es szomoru 

sziuel hallottam es uÊttem, im Janos diak-
4
 | nak irtam minden keppen felÊle mind hogy 

Êkett
5
 horpazza ¤ semmitt | az mj [..]

6
 eszembe juttot

7
 el nem hattam benne, mind penigh 

hogy | Zelemerjne aszszoniomnak,  es az ott ualo atiafiaknak szolion zabolazzak | megh az 

rosz porokatt, enghem hazughsagba e[.]
8
 aszt az jambort gialazatba | ne hagiak, de mitt 

tehetek rola en ott ha uonek is menj reszebe uonek | tugia k·med, ha istent es az u igejett 

megh utaliak, niakok szakattanal | ueszedelemnel egiebett reajok·
9
 nem uarok· Ha [...]

10
 

tudnek mjelnj ez  | utan is kesz uonek, Nekem is mitt ir Janos diak ex inclusis k·med | 

megh erti . Az ochtinai predicator dogha [..]
11

 succedalt uona is nem | tudom ha jol esett 

uona, mert en ugy aranzom hogy k[...]zas
12

 az is.  |  

Az k·med gabonaja kj czepelue uott mind itt uagion immar az hazamnal, | az tÊbbitt 

is ha kj czepelik szeretettel beh ueszem, hogy k·med az enjm- | nek gongia uiselesere igiri 

maghatt megh szogalom· |  

Az Balonok elejbe tudakoznj az szegenysegh Okolicznaigh kudÊtt uott, az | 

Êczenknek Janos Vramnak irtam is uott, de Êtett hon nem tanaltak, ha- | nem Êczenk 

Andras V. ‘zenthe hogy megh liptoba ninczenek, mihelyt be jut- | nak megh ‘zenj, 
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teghnap uzeneposta Vram hogy az szegeny Rubernek  | ment kett fi[.]
13

 ala azok aszt 

montak hogy megh az mas eiel kellett uona Rozen- | berben halnj, de liptoba fognak 

uarakoznj
14

, uagy ÊtÊd napigh migh Gonzagha | el erkezik az Generalis. Ez ellen megh mas 

nemeth BeczbÊl juuen aszt monta | uona, ne higie mert semmj nep ala nem ju, az balonok 

az dunan tul uonanak, | azok ide nem junnek, mert ott is kellenek, az tÊrÊk ez farsanghba is 

newstatig  | ment, senkj elejbe nem allott et similis, Immar ember nem tugia melliket  | 

higie· Kezmarkrol az hirt hallam hogy Sigmond Vajda kouarott wija, nem tu- | dom ha 

igaz, Isten eltesse k·metekett sok jokkall· Batizfalu# 22 Martij. Anno | 1601. Generositatis 

Vestrae | Seruitor et frater A. Mariasi. Manu Propria|| Ha mitt ertek ez utan is az balonok 

felÊl hirre teszem k·mednek·|| Post scripta Megh i[.]
15

 | Zoghalathomatt mint Vramnak 

batiamnak | Az mitt Janos diak ir in Specie k·mednek kuttem. Az | tÊbbjrÊl nem 

gondolnek, mert nem akarok k·mednek bu- | sitasara lÊnnem, de kuttem chak az feiebe 

k·mednek hogy | noha eb Bazo Peter Vram felÊl el nem hittem aszt hogy | monta uona 

hogy en birom az czitnekj Mihaly reszett, de  | az mint k·mednek is megh montam mjkor 

k·med monta
16

  | hogy irtak * montak * k·mednek ezent  felÊlem, most | sem irhatok <h>
17

 

hanem h[…]
18

 hazud  aruloul latrul | nem jamborul, ualakj ugy minth magha szauatt en 

felÊlem | aszt kÊlÊtte, szolia es beszellj, mert nehogy mind de egy | szalatt sem birok 

benne, az masett penigh ne hogy atiamfiaett de  | az ideghenett sem kiuantam en se 

kjuanom, mert lator uonek  | ugy hanem az a’ lator az kj en felÊlem aszt kÊtÊtte es hirdeti. | 

Kerem k·medett ha Ê dogha uona kjt en nem hiszek szolicza megh,  |  

Az Zernej doghatt az mj illeti, aszt sem hiszem hogy Bazo Pether Vr#  | dogha 

uona, mert chak ugy kellene czitnekj Annatt el arulnj, ne- | kem is atiamfia uala hiszen, de 

mind en u[.]ttem
19

 el mindenet | quasi ueto itilie az isten Zelemerjne aszszonjomon es ha 

czeleszi  | czudalom, az atiafiak az mjnemuk […]
20

 uotak nem annjra, mert | en aszt hiszem 

jol laktak uott, es nemelj embernek chak az az gio- | njÊruseghe ha mas embernek kart 

tehett. Ha ezt mod nekul beh | ueszik es uÊttek Szkarosit es Zomboritt is beh uegiuek, 

semmie | tegiek igassagokatt, Latera textus habet. Vram ha ember ju az leue- | lett megh 

uarom, Es ha mitt felieb irtam mint kellet uona megh bo- | czasson k·med, quia urget justus 
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dolor, es maghara semmit ne uegien, de | kjtelen k·mednek kell panaszolkodnom· Isten 

eltesse k·medett· Batizfal- | u# 22 Martij.  Anno 1601. Seruitor et frater A. Mariasi Manu 

Propria  

 

Címzés:   

Generoso ac Egregio domino francisco Mariasj de | Marcusfalua ¤ domino et fratrj 

plurimum |  mihi obseruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 Az utolsó három betűn megfolyt a tinta.  

2
 A -nek toldalék utólagos betoldás, félig a következő szó alatt van.  

3
 A szó nagy részét tintafoltok fedik. 

4
 A szó végén megfolyt a tinta. 

5
 Az Ê lehet, hogy javított betű. 

6
 A szón megfolyt a tinta, ezért olvashatatlan.  

7
 Az -ot betoldás a két sor között.  

8
 A szó végén megfolyt a tinta. 

9
 Az o betű javítás eredménye.  

10
 A szón megfolyt a tinta.  

11
 A szó tintapaca miatt olvashatatlan. 

12
 A szón megfolyt a tinta. 

13
 A szó utolsó betűje helyén lyukas a papír.  

14
 A z javított betű.  

15
 A lap alsó kétharmada megázott, emiatt sok helyütt megfolyt a tinta rajta. A szó olvasata 

valószínűleg: itt. 

16
 Az előző két szó között egy tintapaca van.  

17
 A scriptor törlése. 

18
 A szó végén szétfolyt a tinta.  

19
 A szón megfolyt a tinta. 

20
 A szón megfolyt a tinta. 
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29.  

Batizfalva, 1601. március 24. 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Számolja, hány szekeret fogadjanak egy gabonaszállítmány elküldéséhez, beszámol 

haldokló fia állapotáról és a vallon csapatok mozgásáról. 

 324 x 210 milliméteres papíron.  

Zoghalathomath ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiamnak· | 

Kjuanok az jo istentul k·mednek hozza tartozojual egietemben sok jott adatnj |  

Vram teghnap iuue egy Currens hogy tiz portarol agianak egy szekerett kj az szen- | 

drejek ghabonajatt al[.]
1
 uigiek Roznora es nincz megh limjtalua hol uetet- | tek es mellik 

falukatt egybe, azert en az minapi beszedunkh[. ]z
2
 kepest minth hogy  | itt az harom 

falubol kj nem telik az egy szeker, Mert Batizon 1 ¼,  | Gerlan 1. Manguzon 1 ½  portak in 

summa portas 3 ¾ facien: Vadnak
3
, im | egy embert kuttem ala penzel ily okkal hogy az ott 

ualo ioszagunkal | egiutt fogagiak
4
 megh az szekerest, mert sulios is uona az szegeny 

seghnek | ily meszsze az szekerest innet ala farasztanj, Mas az ha az Êczenk Ispan | Vram 

negied reszett kj tugiuk, kitt ighen is kj kell tudnj az szeker berbÊl | az portakbol, nem 

sokal marad tÊb az tiz portanknak per totum is, es  | chak egy szeker kell, ha penigh egy 

uagy kett portaual felieb uona is | kitt nem remellek fogagianak egy uagy kett loual tÊbbet 

az szeker elejbe | es ugy [..]
5
  az egy szekeren el uihetik, kjbe ha k·med az szegenyseghnek 

mj | joual leszen isten jott ad k·mednek erte, en ha ott uonek az munkatt nem | restellenem 

ertek, mind azon atal ha az emberim mitt szogalhatnak k·- | med paranczolion nekjek, az 

k·med szauatt tudom megh hiszik· Ez mi- | nap is ez szegeny bolondok hogy az szendrei 

kapitan ghabonajatt el uittek, | 14 forinton fogattak szekerest hogy itt hon nem uotam· |  

Maghunk allapatia felÊl aszt irhatom k·mednek, hogy az kissebbik fiunknak  | ez 

ejel mind uartuk halalatt felette nehezen uott, most is ugy uagion hogy | emberj remensegh 

felÊle nincz hanem ha az jo isten czuda atal szabaditia | megh mostanj niaualiajabol sicut 
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Domino placuit ita factum est. |   

Az balonok felÊl teghnap aszt hallam hogy szuczan tajan uonanak. Isten  | eltesse 

k·metekett sok jokkall· Batizfalu# 24 Martij: Anno: 1601.  

Generosae Dominationis Vestrae   

Seruitor et frater  

Mariasi Manu propria 

Teghnap Horanszkj V· hagia itt ualamj paranchola- | tokatt kjkett ala kuttem 

k·medett kerem agia | emberimnek hiuen uig[..]k
6
 megh Ispan V. mert az Balonok mja 

uagy mehetek en ala az giulesre | uagy nem, kjkett aszt mongiak hogy immar Rozemberken 

uadnak, ma ‘zene az <..>
7
 posta  

 

Címzés:  

Egregio domino francisco mariasi de  | Marcusfalua nostro domino et fratrj obseruan- | 

dissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 A szó vége egy tintafolt miatt olvashatatlan. 

2
 Az utolsó betűk egymásra torlódtak, ezért a toldalék magánhangzója olvashatatlan. 

3
 Az a betű javíás eredménye. 

4
 A szó közepe foltos, nehezen olvasható. 

5
 A papírra víz vagy egyéb folyadél csöppent, ezért a szó nem olvasható. 

6
 A szó közepén elázott a papír, megfolyt a tinta, ezért olvashatatlan az írás.  

7
 Valószínűleg egy tévesen megkezdett szót húzott ki az író. 
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30.  

Batizfalva, 1601. március 2[.].
1
  

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Fia temetéséről, bor és szalonna elhelyezéséről ír, valamint tájékoztatja testvérét a vallon 

csapatok helyzetéről.  

 326 x 210 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiam- | nak· Kjuanok 

istentul k·meteknek feienkent sok jokatt adatnj. |   

Az Êczenk Ispan V. leuelett az minth k·med irja az notarius
2
 Vrammal ua- | lo 

dologhrol ide nem hosztak. fajgell Vramott az k·metek jo akaratiatt
3
  | latuan hozza en is 

ÊrÊmest megh uarom egy bizonios napigh, kjrÊl en | azert Ê k·meuel nem uegesztem
4
, mert 

Ê k·me sem urgealta, hanem aszt
5
 | monda minth hogy ertette tulem penteken ualo ala 

menesemett Ê k·me | is azkorra ala ju Marcusfaluara az szegeny fiam temetesere, […]
6
 

uegez,  | en is oszt[.]n
7
 chak abba hattam· |   

Az Pachot ferencz Vram boratt szalonnajatt ualamjkor k·med ide kudj helyt | 

adatok nekj, es az szerent czelekeszem uele az mint Ê k·me kjuania, noha oda  | az 200 

diszno, szekerem Vram most nekem tudomasom szerent ala nem me- | gien ha tÊrtennek 

mennj kit mostansagh nem aranzok hirre tÊnnem k·med. | nek· Jr Pachot Vram egy leuelett 

az Lipczei predicatornak is kitt in- | dukalt az enjmbe, ker hogy megh kugiem nekj, es ha 

erte kud az eggik  | bort es szalonnatt aprolekostul fel adassam szekerere, de en addigh az | 

leuelett se kudhetem megh migh az bor es szalonna ide nem leszen, mert | tÊrtennek erette 

kudenj es ha az szekere uressen jarna az sem esnekjol, | kjre is ighen ker batiank hogy ne 

legien leuelebe. |  Az Valonesek ez eiel czorban, [..]czinan
8
, Batiz es Menguzfalun 

halanak. Hans | lenart uelek uagion, nalam uott teghnap ebeden az Rittmasterrel egiutt | en 

megh nalok Voczoran, im szinte indulo felbe uadnak, szandokok az hogy | Popradra, 

Velikara, Mathe faluara es ottan kÊrul szaluan Ê[...]
9
 nap ott mu- | lassanak, Teplicze ures 
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le[..]
10

 az gialoghnak hattak, hanem ha arra hoznak az  | bort es szalonnatt, de ember 

kellene melleje, oszton talam eiel uona job | el hoznj, mert noha erÊs regimentet tart Hans 

lenart V. de nem ohatia Êket, | es kj mennek es ugian toluajol az gaza az uton, most en 

kettÊtt uettettem ue. | lek az lanczra bennek· Alman Vram mitt ir in specie oda kuttem 

k·med- | nek, kjrÊl k·med nekem semmit nem ir, azert lassa k·med abbol is mitt kel | 

czelekednj, ha k·med ide kudj az mjbÊl lehet en gratificalok ez jambornak, k·- | med 

leuelett kugie ismett uiszsza· Isten eltesse k·metekett sok jokkall· Batiz- | faluan 2[.]
11

 

Martij. Anno: 1601. Seruitor et frater A. Mariasi Manu Propria |  

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino francisco Mariasj | de Marcus falua ¤ domino et fratrj obser- | 

uandissimo mihi 

 

Jegyzetek:

 

1
 A dátumon megfolyt a tinta, nem olvasható ki pontosan. A levelet tartalma alapján (az 

előző levélben beszámolt az író fia súlyos állapotáról, ebben a levélben a temetéséről ír) 

soroltam a helyére. 

2
 A szó első három betűje nehezen olvasható, megfolyt rajtuk a tinta. 

3
 A második a betű javítás eredménye. 

4
 Az sz betűk olvasata kétséges, összefolyt rajtuk a tinta. 

5
 Lehetséges, hogy az s betűt a scriptor utólag szúrta be. 

6
 Megázott a papír, ezért a szón elfolyt a tinta, nem olvasható. 

7
 Megázott a papír, ezért a szón elfolyt a tinta, egy betű nem olvasható 

8
 A szó eleje tintafolt miatt olvashatatlan. 

9
 A szó végét tintapaca fedi. 

10
 A szó végét tintapaca fedi. 

11
 A második számjegy elmosódott, nem olvasható. 
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31.  

Batizfalva, 1601. március 26. 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Egy birtokvita kapcsán mentegetőzik, mentegetőzik a berzéteiek panasza ellen, az 

utóiratban beszámol a vallon csapatok mozgásáról.  

 322 x 214 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiamnak | 

Eltesse algia az jo isten k·medett aszszoniommal Ê k·meuel jo egesseghben· |  

Sok szoual nem bantom k·medett irasomba, mert tudom ez nekem irt leue- | le is 

k·mednek nem kiczin molestial esett, en keuesebbel is megh ertem | uona· Bazo Pether 

Vramott es Janos diakott en most nem itilem kj miczo- | das, Zelemerjne aszszoniom is 

mitt czelekegiek mitt ne nem tudom, de most | sem irhatok egiebett hogy nincz az ember ez 

uilaghon az kj eszt mongia | szemembe hogy en ne hogy atiamfiaet de masett is el 

foghlaltam uona | uagy birnam, kjnek ellene ne szoliak, mert bizony az soha megh nem 

bizo- | njtatik, sÊtt nem hogy az maset de az maghamett sem birhatom k·med mja | chak 

egy talpalnj fÊdett is mert ha k·med az hughaen […]
1
 tartotta kezebe | uott k·mednek hogy 

nem otalmazta k·med. Ha penigh k·med se Bazo Pether | Vram semmitt nem birna is 

benne, azert uagion hogy nem akaria, Volenti ue- | ra non fit injuria· Az maset bizony en 

sem birom sÊtt az magunkett | sem, Sequitor Hogy bitanghba uagion, <..l>
2
 Hol k·med 

lelekben iaro do- | loghnak iria, k·med jol gondolkogiek rola hogy praepostera ista 

diligentia,  | ne inpingalion, mert az isten ar aruaknak egy arant ualo istene, es szinte | ugy 

bania ha eggiknek injuriaja esik minth masiknak, Talam az isten ta- | maszt kÊzinkbe oly 

diuisort, hogy nem kelletik rajta sokatt ueszÊdnunk, ki- | en bizony soha nem siak, chak en 

akombol ne essek, agion mind isten elÊtt ez | uilagh elÊtt az szamott az kj oka, de 

k·mednek ez felett irnja semmj haszon ¤ |  

Az patientiat nem kellene oly giakorta k·mednek urgealnj, patial<…>
3
  latia | 
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isten, es aszt is hogy en nē uetenj de szogalnj ‘gekeznem k·mednek ha tudnek | hozza, de 

minth hogy nincz szerenczem hozza, mi hasznom az feiemett benne tÊrnj. |  

Az mi az utolso kÊuetest illeti az Notarius V. kudÊtt leuelem felÊl es az en szit- | 

kozodozo leuelemett, lam k·med is eleghett szitkozodik minduntalan, en nem in- | 

terpellalom k·medett bantam hogy ualaszt nem  hosztak Notarius Vramtul, kitt | en nekjek 

megh irtam uott, jobbagiomtul szogamtul az szofogadast megh kiuan- | nam, de megh 

egiett sem Êttem megh bennek, el alhatik ez jambor biro az felÊl. | Ha k·med az minth iria 

ez utan cauatiorb leszen, en is minth hogy melto is tanu- | lok k·medtul, de latia az en 

istenem hogy se egy se mas dologhba en senkj boszszusagatt | semmjt nem czelekettem, de 

hiszem maghamra gondott kel az mint lehet uiselnem. || Az mj az Berzetheiek panaszatt 

illeti isten latia mindenekett el felejtuen az kik til tul rajtam | erdemem kjuul esnek, aszt 

irnam es mondanam hozza az mj legh job uona, de bizonsagom
4
 az | isten hogy nem tudok 

mitt hozza szolnom egiebett hanem k·med lassa es Consultalion in me- | dium mitt 

kellessek czelekednj, es en
5
 nem chak egiett akarok k·meddel ertenem hanem | mind az 

teuÊ lennem az mitt k·med uegez es paranchol minden erÊm es ertekem sze- | rent, mert 

igy in june grafsalnj hadnj sem jo, ugy kellene penigh eleie uÊnnj, hogy az utan | is jol 

esnek, emlekezhetik k·med rola az szegeny Gaspar V. temettseghen ezekett en mind | 

megh profetaltam uala k·mednek· 

Noha nem uott in foru de az Ispan V. leuelenek az utoliara in eo uidere ez aʼualasz, 

hogy ha | az elÊtt penszt attak ¤ Vigilantibus sub uenjunt jura az Ê k·me jobbaghi, most 

penigh ha | ghabonatt nem adatott uelek, ugian ugy uagon az uitelere sem tartoznak penzel, 

de hogy | az Ê ghabonajokatt is az mj jobbagink uigiek injuriosum uona, sÊtt ha en ott 

uonek mondhat- | na szogha biro Vram hogy az mas ember jobbagia gabonajatt uigie az mi 

szekerunk, de nem | kellene engednj, m[..]t
6
 ez az igassagh hogy kj kj uigie az maghaett. |  

 

A címzés másik oldalán, a korábbi írásírányhoz képest fejjel lefelé:  

Az Balonok ez ejel hibe tajan haltak ugy ertem honap ott niugosznak, es szerdan lesznek | 

Szepesbe. azon kjuul is az mj hireim uadnak k·mednek kuttem […]
7
 Berzethei es Êczem | 

Ispan V. leueleuel· Isten eltesse k·metekett· Batizfal] 26 Martii Anno 1601 | 

 Seruitor et frater      A. Mariasi Manu Propria 
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Címzés:  

Generoso ac Egregio domino Francisco Mariasi | de Marcusfalua ¤ domino et fratrj 

obseruandissimo 

 

Jegyzetek:  

 

1
 Lyukas a papír. 

2
 A szkriptor törlése. 

3
 A szkriptor jaította a szöveget, a sor fölé és az egymásra írt betűk nem olvashatók.  

4
 Az s betű javítás eredménye. Először bizonj-t írt a szkriptor, majd a j betűt, felső szárat 

illesztve hozzá, alakította át s-sé, és így folytatta az írást.  

5
 A szó után egy tintafolt van, a lap másik feléről ütött át a tinta. 

6
 Lyukas a papír. 

7
 Lyukas a papír. 

 

32. 

Batizfalva, 1601. március 29. 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Csitneki és berzétei birtokügyek után ismét a vallon hadak ügyeiről ír. 

 330 x 213 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiam- | nak· Kjuanok 

az io istentul k·mednek sok jokatt megh adatnj. 

Az czitnekj dologh Vram am bar maragion ebben, noha
1
 nekem uotak es uad- | nak 

okaj miert k·medett mind magham mind egiebek atal az Concordia- | ra intettem, mj 

kÊuetkezik ueghre belÊle megh latiuk· En is magham | mentseghere chak eszt irom hogy 

szinte annj nehez neuen nem uÊttem az k·- | med irasatt az mint h
2
 k·med magiarazna, 
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hiszem az en affectusimott en | ismerem es erzem jobban masnal· Az menjre isten erÊtt ad 

az jo Conscientiara | is hogy legien gondom uagion, ugian szuksegh is penigh hogy 

minjajan arra | gondott uiseliunk· |   

Az Berzethej dologh felÊl ha mitt tuttam uona irnja bizony Vram nem keret- | nem 

magham ez
3
 minap is irtam

4
 uona, de minth ez minap nem tuttam | most sem tudok egiebet 

irnj hanem hogy k·med reajok irt es nem chak in- | te[…]
5
 sÊtt feniegett[.]

6
 is, aszt az en 

reszemrÊl en is megh szogalom es jol is | esett, ha megh nem szunik im penteken ala 

megiek es isten hireuel uala- | mj legh job aszt czelekegiuk, en semmjbÊl kj nem uonszom 

maghamott, de | hogy ingenue fatealiam bizony en most sem tudom mint kellene eleit  | 

uÊnnj egy massal beszeluen ha mj ott eszembe jutt bizony sinere kj mondom. |   

Az minth ma reggel is megh iram az Valonesek ma menenek el innett· Alla- | patiok felÊl 

aszt irhatom hogy bizony elegh kar teuÊk, harom louas ment uott | kÊzzulÊk szalok fele 

teghnap egy emberemett kjt Vasarlanj kuttem uott Kez- | markra megh foztottak, Gerlan 

i[..]
7
 egy puskatt uÊttek el, aszt Hans Lenart | mind megh teritette, maghatt ez el mult eiel 

lanczon halatta, de az mjnt | hallom ma ismett louk hatan forgottak, az minth az szell fu 

ugion azonak | egy aszszony emberen szalokrol erÊszakott tÊttek es egieb czintalansagott, 

ha az | Thurzo Vrak jobszogaj akarnak, remellem kj halaszhatnak kÊnjen Êkett. Man- | 

guzfalu# is egy nehany embernek tÊrtek fel ladajatt penzett hol ualojatt kj uÊt- | tek, de az 

kitt megh mutathatott az szegeny ember benne, mind uiszsza attak, ha | az fele tÊrtennek 

mennjek nem artana hans lenartnak keduett keresni, az Ê | mogiokhoz kepest fogh az 

szegeny ember mellett · K·mednek se Ispan V· nem kellett | uona faradnj az Notorius 

Vramtul ualo kÊuetsegh megh hozasba, mert en mas | emberem atal reghen ualaszt uÊttem 

Notarjus Vramtul· Az Ispan V· leuelett | uiszsza kuttem k·mednek·|| Isten eltesse 

k·metekett sok jokkall· Batizfalu# 29
8
 Martij: Anno: 1601 ·  

Seruitor et frater 

       A. Mariassi Manu Propria 
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Címzés:  

Generoso ac Egregio domino francisco Ma- | riasi de Marcusfalua ¤ domino et fratrj | 

obseruandissimo mihi 

 

Jegyzetek:

 

1
 Az a betű javítás eredménye, valószínűleg e-ből.  

2
 A h minden bizonnyal a  mint szó végének néma h-ja, ám a scriptor, szokásától eltérően, 

nem kötötte a t betűhöz.  

3
 A z betű olvasata bizonytalan, mert a betű szárán öszefolyt a tinta az előző sorból lenyúló 

betűszárral.  

4
 Az rt betűkön megfolyt a tinta. 

5
 Olvashatatlan betűk (megfolyt rajtuk a tinta).  

6
 Olvashatatlan betű (átütött a tinta a címzés oldaláról). 

7
 Megázott a papír, ezért a szó vége nem olvasható. 

8
 A második számjegyen elfolyt a tinta, nem olvasható ki teljes biztonsággal. 

 

33. 

Batizfalva, 1603. február 24.  

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCNEK 

A birtokán sok pusztítást okozó hadakról és keze-lába fájdalmairól panaszkodik 

testvérének, valamint néhány szót ír a megyegyűlésben tárgyalandó ügyekről.  

 290 x 207 milliméteres papíron. 

Zoghalathom ajanlasa utan Agion az jo isten sok jokatt k·meteknek· | Minden szandokom 

az uala hogy <…>
1
  beh meniek LÊczere <…>

2
 es onnet | Marcusfaluara is, mind az penz 

megh adasert, mind penigh hogy az Varme- | giebe az maghunk doghaba es az 
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kÊzÊnsegesbe is az mire elegh uonek szogal- | nek, el is keszultem uala de az ball 

kezemben <es>
3
 oly nagy fajdalom juta, es  | az ball labom is fajni kezdett hogy 

semmikeppen az uthoz elegh nem uagiok· | Az Vr isten mind kulsÊ belsÊ ostoriual felette 

megh latogatott, Az istenert | ha mi mogia uagion az Varmegienek szolion nekjek k·med
4
 

uegiek eleitt, mert ide az | fÊd teliesseggel el pusztul es fukeppen az mi ioszagunkon nagy 

az iga Mim[…]
5
 | az obester leuten ampt mind czettlicz oda Varalia fele uadnak, nem 

tanalia[.]
6
 | fol ember Êkett, az mellikeuel megh iuuett. Szolhattam es ‘zenhettem nekjek, | 

mjnden joual ajanlottak magokatt semmj sem kÊtt benne. GÊrgei christof Vram[.]
7
 | is 

igirkezett uala hozzam, Ê sem juue ell
8
, In summa chak njomorusagh pusztu[.]

9
 | las. 

Magok kÊszt azert aszt hirdetik hogy el mennek ez napokba de en latua hi- | szem, sokszor 

uott ez im mar. Ha jo uona es uala hogy el mennenek, talam sze- | pesbe tÊtt karokatt megh 

kellene summalnj, es az kÊueteknek mind az orszag- | nak hogy proponalnak mind 

suplicatioba az feiedelemnek hogy adnak commendalnj
10

 talam | jo uona, mert halhatattlan 

dologh az mitt czelekesznek, es minth tudnak keres- | kednj. Az ocatauaert is kitt az orzagh 

uegezese ellen irtak az articulusok- | ba talam jo uona az koueteknek megh mordulnj. 

Azonkeppen az czitnek[.]
11

 | mod nekul ualo paranczolatokon, kjkett ha […]
12

 | 

Varmegienek mind a[..]lesbe
13

 ha elÊ adott ÊrÊmest ertenem es | azon kjuul us miczoda 

exitusalott annak az giulesnek, es kitt ualaszt | k·metek kÊuetnek, Ezekett szaniszlotul 

hanem torhes ‘zenie megh k·med, | megh szogalom k·mednek, mert az irassal k·medett 

ugian nem merem bantanj, ha mas | giulesunk leszen es akar chak ualamj modon el 

mehessek, en is ott leszek· Az irasrol | megh bochasson k·med, mert faj az fel kezem· Isten 

eltesse sokaigh k·metekett. Ba- | tizfalu# 24. februaris  Eifel utan Anno 1603. 

 Generosae Dominationis Vestrae   Seruitor  Andreas Mariasi Manu Propria 

 

Talam aszt is jo uona az koueteknek intinalnj hogy az manguzi predicatort is megh 

ranczigat- | tak 
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A lap szélén:  

Im az Varmegien is talam kellene az | czitnekj dologrol panaszolkodnj es patroci- | mamott 

kernj
14

, kitt ha ott leszen GÊrgei Istuan V. | io uona peczi Gasparnak is megh uzennj. 

 

Címzés:  

Ad manus Generosi domini francis
15

 | Mariasi dentur 

 

Jegyzetek: 

 

1
 A scriptor törlése, valószínűleg az előző hogy szót írta le mégegyszer.  

2
 A scriptor törlése. 

3
 A scriptor törlése. 

4
 k·med: jelölt betoldás a sor fölött. 

5
 A papír széle sérült, ezért hiányzik a szó vége.  

6
 A papír széle sérült, ezért hiányzik a szó vége.  

7
 A papír széle sérült, ezért hiányzik a szó vége.  

8
 A szót a kihúzott megh fölé írta a scriptor. 

9
 A papír széle sérült, ezért hiányzik a szó vége.  

10
 A szó jelölt betoldás a sor felett. 

11
 Lyukas a papír. 

12
 Lyukas a papír. 

13
 Lyukas a papír. 

14
 Jelölt betoldás a szöveg mellől.  

15
 Lyukas a papír. 
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 34.  

1603. április 10. Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCNEK 

Egyik jobbágyával kapcsolatos ügyben ír, valamint a berzétei lelkésszel való ellentétekről 

számol be, és egy vásárlás elintézését kéri. 

 270 x 210 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek mjnth bizodalmas Vramnak batiamnak· | 

Latogassa az jo isten k·medett aszszoniommal Ê k·meuel sok jokkall· |  

Mitt irjon Pachott Sigmond Vram batiank k·mednek in specie  oda kuttem, ez | 

feiebe hogy k·med az menjre erkezik es jo akaratia tartia, magha is elejbe | agia 

emberemnek hogy aszt az Balinth neuu jobbagiomatt rea erÊltesse ad | satis factionem, 

hogy Ê k·me en hozzam ez utan se legien gianos, mert bizony | banom hogy miuelte ha 

mjuelte es az en njaualias allapatom szerent azon | is leszek hogy Ê k·mett megh 

elegitessem uele ha kaphatom, sÊtt ha szott nem | fogadna el k·med magha bantasa nekul 

fogsagghal is rea erÊltetne megh szogalnam· |  

Az komank Gergely Vram megh iouetelitt hogy k·med megh irta megh szogalom, | 

en ighen uartam Ê k·met hozzam, Az Vasarlas doghatt az Ê k·me jo akaratia- | ra es 

Commoditasara kell hadnom· | 

Quod ad Ispan Janos bizony Vram en nem ‘zenthem aszt hogy en aaratom az | 

hogy az <p..>
1
 fogliott fel kugie k·med, hanem sÊtt Ê monta aszt hogy fel hozza, bar | 

kÊzbe monta aszt is hogy Ê hosztaba leh uagia, mert Ê szegeny legeny ott hon | is dogha 

uagion ¤ En aszt montam arra hogy ha kezebe agiak, noha en nem | diczerem hatalmaba 

leszen az mitt czelekeszik uele, Ez alatt arra ajanlottam  | maghamott hogy qu ad 

impossibilie nemo obligatur ualamjre elegh leszek az en  | njomorult allapatom szerent 

faradok ¤ chak Ê lassa bizonicza rea, mert lator- | nak part tartoja sohanem uotam, most is 
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arra ajanlom magham chak agion | k·metek modott benne mind aszt czelekeszem erÊm 

szerent quod bonjuiri est. | En az k·med leuelett postane aszszoniomnak el kuttem uott 

Jacabtul quia in- | ter Cecos monoculus rex egiebtul nem uott kjtul, de az legent 

semmjkeppen | Marcusfaluara nem akaria kudenj, ueti ut dicitur aszt is hogy az legeny nem 

| akaria de ez munkas udÊbe maghanak sincz kedue hozza, hanem hogy ha | ide hozzak ide 

el boczatia, Ehez kepest k·medtul ertuen es ha megh nem bantom | k·medett az k·med 

opiniojatt megh iruan nincz mitt tÊnnem ha maghamnak | kell erte mennem is fel hozom, 

legien Ê is itt Ispan Janos es lassak megh. | Sed de his nom tam scribere quam loqui uona 

job, mert Janos Vramott az bosz- | szusagh ighen megh tebolitotta, k·medett penigh az fel 

kudeseuel nekem banta- | nom nagy embertelensegh uona, Janos V. sem akarom hogy 

hoher legien· |  

Az Berzethei predicator Vram leueleit megh oluastam es megh kuttem k·mednek, 

bi- | zony banom haborodasatt, es ugy teczik ez minap nagy szott irtam uala k·mednek | ha 

en mindenn igazba pro posse segittsegul az dologhba nem leszek, chak akarjuk mjnia- | 

jan, most is azon ember uagiok
2
 Im ertem hogy Birilla Simont most megh neueszte, igaz az 

is hogy en tulem keueset | fel, de aszt itilem, hogy k·med  is pro sua prudentia predicator  

Vram is pro sua pietate | nem tartia aszt hogy szaua megh erem halua uala kitt buntessek, 

hanem sokszor uegeze- | sunk szerent determjnalion k·metek egy napott kjre az 

interessatusok jujenek beh, ualamjnt | lehet en is rea megiek, ha isten addigh eletbe megh 

tart azkor oszton az kjn mulik|| 

tisztiben ualo el nem jaras pirulion es bunhodiek ban, ha penigh k·mednek mas te- | czik az 

dologhba agia ertesemre, es semmj io es melto dologhbol magham megh nem  | uonszom· 

post scripta megh irtam uala eddigh ez leuelett hogy hozak az k·med es berzethei | 

predicator Vram leueleit, im az <Ber>
3
 predicator V. leuelet oda kuttem hogy k·med lassa 

mit ir,  | kjre supra egieb ulaszt nem tehetek hanem rajtam semmj nem mulik chak erczem 

mogiatt | es napiatt, ha az Valerianus Vram dogaual egiutt auagy mas nap az utan kel lÊnnj 

is, ala megiek | chak erthessem ez heten ha az utan leszen aszt is ÊrÊmest ertenem tudnam 

doghajmott hozza ren- | delnj, irtam maghanak is egy czedulatt kitt hogy k·med per 

occasionem megh kugion kerem, megh | szogalom k·mednek· Horanszkj Vram mjuel 

menti maghatt az giules hirdetesrÊl leuelebÊl | k·med megh erti, kerem k·medett agia 
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tuttomra mint uott az uegezes, es ha igy uona is ez | keues uitetnek el az itt ualo 

szegenysegeuel, en jo emberseggel felelek rea, chak egy szoual ker- | ie ualakj az mj rajok 

esik az uitetesetul magamebul adom megh, ne faragianak olj meszsze | ez keuesert· Az 

komank Vram leuelett hogy uelem kÊzlÊtte k·med megh szogalom kitt megh | is kuttem, 

akarom hogy ertem az giules napiatt im en is kuttem 4 zakott az Vasarlasnak | talam bele 

ter, megh szogalom k·mednek ha k·med az en Vasarlasomatt is el hozatia, de  | legien chak 

k·mednel megh talalom, non szuksegh fel kudenj.  

 

 A címzés alatt:  

Az Valerianus Vram doghara az predicator Vrajomott ne hogy ne boczatanam 

kjken hatalmom  | sincz sÊtt magham is tÊrekettem es tÊrekeszem nalok hogy el menjenek, 

chak hogy az Gerlaj beteges | Magam is minth hogy Valerianus Vram is kert el megiek ha 

annjra ualo egesseghem leszen fukep- | pen ha az Berzethei dologrol mitt erthetek ez heten 

Ê k·meert is, azert is mjuel poraczon nekem is | jobbagim uadnak, hogy ha touab ott marad 

is D. Martinus megh regulaltassek es zabolasztassek· |  

Az zabott Vram szombathon es azon tul ualamjkor k·med erte kud megh agiak, 

ÊrÊmest is adom ha | lesz es kell tÊbbett is. Isten eltesse k·metekett sok jokkall· Batizfalu# 

10 Aprilis Anno 1603.  

 Seruitor et freter A. Mariasi Manu Propria 

Ha el kel hoznj es ala mehetek az juhaszt magham hozhatom el de quo coramplura 

 

A címzés mellett, fejjel lefelé:  

G. Leonardus kudÊtt D Valerianusnak egy kony- | uett k·mednek megh szogalom iktattassa 

kezehez. 

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio domino francisco Mariasj | de Marcusfalua ¤ domino et fratrj 

plurimum | obseruandissimo mihi 
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Jegyzetek: 

 

1
 Törlés  miatt olvashatatlan. 

2
 most is azon ember uagiok: jelölt betoldás a sor fölött. 

3
 A scriptor törlése. 

 

35.  

1603. szeptember 24., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCNEK 

Köszöni a neki továbbított leveleket, ír szekerek küldéséről, egy saru beszerzéséről, 

valamint betegeskedéséről. 

 333 x 216 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiamnak· kjuan- | 

nok az jo istentul k·mednek aszszoniommall Ê k·meuel sok jokatt. Hogy k·med az | Balinth 

diak es Bede Pall leuelejnek
1
 az massatt megh kutte megh szogalom k·med- | nek, bizony 

en sem latom semmj mogiatt hogy maszszori kudes utan kelletnek uara- | koznj, hanem az 

eszten napi es honap eszten napi kett nap kÊszt az utoso teczenek az | ueghre hogy minth 

hogy ha el mehetek ez iuuo
2
 hetfun czitnekre kelletik mennem, ott kedden | el uegezuen 

doghomott remellenem szerdan megh iuhetnek es czÊtÊrtÊkÊn az elin- | ditasokon magham 

is ott lehetnek, mind az atal minth hogy az Êczeinkett uehetnj* | rea uagy nem bizontalan, 

en mind az kett napra rea tartozom es megh ‘zenthem | emberimmel hogy szerdan eszten 

nap Marcusfaluan legienek estuere az szekerek | hogy rakogianak uagy estue uagy 

czÊtÊrtÊkon jo reggel· Nekem az leuelekhez kepest | ighen teczik az nap eszten czÊtÊrtÊk, 

kj
3
 honaphoz egy hett. Az sarutt az Vinczlernek | ha teczik k·meteknek megh kell kudenj, 

talam Iglon uagy lÊczen megh uehetnek, | en is az en reszemett megh adnam, jollehet az 
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kÊuett aszt monda hogy sztaniszlo aszt | monta nekj hogy en czina[…]
4
 megh, bizony 

keues burem uagion, de erte leszek | ha megh czinaltathatom I[…]
5
 ez el mult ejel nagy 

zapor Villamas es meny- | dÊrges uott· Az penz felÊl deo Volente Coram, de en ighen 

akarnam ha Sigmond V. Ê- | czenk praesitumjaual lÊnne az dispensalas. En Vram sok 

keppen uagiok njaualias, | az torkom ball felÊl ighen faj uagy fekszem uagy ulÊk, erÊssen 

kenetem maghamott, szando- | kom az ha az egessegh szenyuedj az czitnekj dologert 

szombathon ala menjek Marcusfal- | uara es ha annj egesseghem lÊnne nem restellenem 

bizony az lÊczere ualo terest, de i- | ghen felek az razodasba az serest inkab megh ne 

indiczam, megh latom isten minth agia | doghomatt. Az GÊmÊr Varmegiei uegezest nem 

szinte tudom ha mingiart uegesztek * az | louas boczatast uagy ha szuksegh leszen Megh 

szogalom k·mednek hogy az leuelekett | czitnekre kj kutte es irt Bazo Pether V., bizony 

Vram ha megiek uagy kudÊk hetfun | kelletik lÊnnj az a’ napia· Az Lanczi Vram es Balinth 

diak leueleit megh | kuttem· Isten tarcha eltesse k·metekett sok jokkall· Batizfaluan faratt 

erÊ- | uel <24>
6
 24 septembris estue. Anno 1603  

  Seruitor et frater 

A. Mariasi Manu Propria 

Ha mitt kell az gazdaknak uinnj | k·metek uegezze ell, en szombathon uagy maghamu uagy 

feleseghem ala menuen | mindent megh adunk, <.>akosnenak
7
 is megh kudÊm

8
 az 300 

sindelt. 

 

Címzés:  

Generoso domino francjsco Mariasi de Mar- | cusfalua […]
9
mino et fratrj obseruandissimo 

mihi 

 

Jegyzetek:

 

1
 A j betű javítás eredménye. 

2
 ez juuo: jelölt betoldás a sor fölött 

3
 A szót a scriptor a kihúzott uagy fölé írta. 
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4
 Lyukas a papír, ezért kb. 6-8 betűnyi szöveg nem olvasható. 

5
 Lyukas a papír, ezért kb. 6-8 betűnyi szöveg nem olvasható. 

6
 A szkriptor törlése. 

7
 A név első betűjét nem tudom megfejteni. 

8
 A szót a kihúzott uiszem fölé írta a scriptor. 

9
 Lyukas a papír. 

 

36. 

1606. március 30., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Köszöni a neki küldött leveleket, válaszol egy szökött jobbággyal kapcsolatos kérdésre és 

ír egy sereg érkezéséről. 

 250 x 211 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiamnak· | 

Latogassa az jo isten k·metekett sok jokkall· kett leuel*tt attak megh
1
 k·mednek ez na- | 

pokba nekem, kjkre hogy ualaszt nem irtam az kouetnek szuk<seghe>[…]
2
  az oka, Zau- | 

zer se Jacab fojtt sinczenek hon hogy az k·med paranczolatia szerent Ê uelek | kudettem 

uona el leuelemett, jollehet az mjnemu hir[..]
3
 ma jreggel jutott Ê- | czenk heranth christof 

V. aszt ira megh iria k·mednek minth hogy komanknak | Nagy szombathi G[.]rgely
4
 V. 

uott nala hir tudakozo embere, eszt az birora uetem | hogy kÊzÊnseges […]riarasbol
5
 megh 

kugie. Az hirekett megh szogalom k·mednek | jollehet ÊrÊmest tettem uona mj lehet az 

inditium kit k·med ertet es latt. | mert holott arra […]laszt
6
 k·med hogy Coram beszel rola 

uelem isten tugia az mj- | kor leszen ha k[.]ed
7
 ide nem ju, mert en Marcusfaluara sokaigh 

nem mehe- | tek ha az sok ja[.]bortul
8
 (isten boczas) lehetne szantanj kellene az louakon· | 

azonba el is fel[…]
9
iuk Valaminth uagion az dologh es hol akattak megh de | nem erthetiuk 
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[..]gy
10

 Lippaj es horuath Gaspar Vramek ezen el mentek uona | Vram kerem k·medett ha 

ualahogy az hazugh VV. pap az konyueket kerne | kj ne agia k·med nekj, mert en az k·med 

hazanal ugy minth in fidelibus | manibus hattam, az Ê rosz harom loua szekere nem erj az 

en adossagomatt, | agia megh az enjmet nekem az Êue nem kell, ha nem ream ne uessen ¤  | 

Megh szogalom k·mednek hogy az Szaniszlo kÊuetsegett megh irta, az tanjert | nem 

hosztak megh, az minemu az kÊuett uott olian uott az executio is. Az | Zauathaj 

jobbagio[..]
11

 en nem kergetthetem santa uagiok meszsze is uagjok
12

 az hely- | tul Ê 

kerhettek uona kÊzelben, tudakozzek jobban ha uott hireuel Iuannak az  | el szÊkese es ha 

kj reszes benne ¤  ha erkeznenk az sok latransagtul es egesse- | gunk uona hozza buntetnÊk 

megh, az bunÊst
13

 de omnja ruunt in peius, megh szogalom | k·mednek· Eszem uala ebedet 

hogy iuta Liptaj Ispan V. masik leuele | kitt in specie oda kuttem k·mednek, es kjbol k·med 

mjndenekett ert, nekem | nincz modom hogy Ispan Vramott az mienkit
14

 taniczam ¤  nem 

is tudom hol uagion, k·med | megh latia mitt kell czelekednj es kjuel kell kÊzlenj. Isten 

eltesse k·mete- | kett raptim Batizfalu# 30 Martij Anno 1606 |  

Seruitor et frater A. Mariasi Manu Propria || 

 

Talam uona az el szÊkÊtt jobbagynak ualamj marhaja uagy adossagha megh ott | 

Zauathan, azon kellene tudakoznj es tartoztatnj Szaniszlonak, sÊtt ha uona hiu | emberunk 

nem kerulne Ê el megh Zauathatt, megh kaphatnak ha akarnak· | Mongia megh k·med 

emberimnek erÊssen szanczanak uessenek megh szoga- | lom k·mednek· 

Post scripta· Bekeny Andras Vram leuele juta kjt is in specje k·mednek kuttem | 

megh erti k·med mit kjuan Ê k·me, lassa k·metek mert nekem semmj mo- | dom nincz az 

dologhba, Jonas diak erkezek mjnt egy 25 loual ma elÊl | az seregh is el ju, ?? en nem 

tudom mint leszen dogunk, mert ezek itt akar- | nak mulatnj ut latera sonant migh Ispan V. 

helyt nem mutat nekjek  | az penigh quando Coelj, itt bizony sohol semmj nincz, czak 

istenere lassa | k·metek mitt czelekedhetik·
15
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Címzés
16

:  

Generoso ac Egregio Domino Francisco Mariasi | de Marcusfalua etc. Domino et fratri 

plurimum mihi obseruandissimo 

 

Jegyzetek: 

 

1
 A szó jelölt betoldás a sor felett. 

2
 A szó második felét a scriptor kihúzta, a javítást a sor fölé írta, ám az nem olvasható. 

3
 Kiszakadt a papír. 

4
 A papír hajtása miatt nem olvasható egy betű. 

5
 A papír hajtása miatt nem olvasható a szó eleje. 

6
 A papíron egy függőleges irányú gyűrődés fut végig, emiatt nem olvasható a szó eleje. 

7
 l. előző jegyzet 

8
 l. korábbi jegyzet 

9
 A gyűrődés mentén kilyukadt a papír. 

10
 l. korábbi jegyzet 

11
 A papír a hajtása mentén kilyukadt. 

12
 A g betűt d-ből javította a scriptor. 

13
 az bunÊst: jelölt betoldás a sor fölött. 

14
 az mienkit: jelölt betoldás a sor fölött. 

15
 Az utolsó két sor a címzés után következik, helyét a hozzátoldás elejére és a nekjek szó 

után tett két kereszt jelöli. 

16
 A címzés mellett más tintával és írással három sornyi latin nyelvű írás van.  
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37. 

1606. június 14., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY ZSIGMONDHOZ 

Mentegetőzés után a borának eladására kéri testvérét, és beszámol gazdasági ügyekről, 

katonáknak adandó támogatásról. 

 260 x 175 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt minth bizodalmas Vramnak Êczemnek. Isten algia k- | metekett sok 

jokkall. Vram nem irhatok sokatt szinte Voczorakor hozak  | az k·med leuelet Vendegim 

uotak non fuj mej iuris sokatt mulat[.]-
1
 | nak, az ember is monda ighen el faratt, betegh is 

uagiok
2
 faratt is al- | hatnam is azert irok rÊvideden. Vram az k·med opinjoja nekem i- | 

ghen teczik per omnia Veszet feiszenek ¤ hoc addito ha modom uona | benne az en 

borajmott Bartfa tajan el adnj, harommal is oda | adnam, minth hogy nincz hol tartanom, 

most is mendicondo tartom.  | Sed kitt non kujus locj, k·med en felÊlem felelhet Vram 

batianknak | hogy ualamjtt uegez Ê k·me es k·metek adok, hiszem aszt <asz>
3
 az erte | 

<…>
4
deseert es el hozasaert megh Consultalkodunk egymassall. | <…>

5
 aszt akarom es 

annak allok az mitt k·metek akar. Elegh czuda hogy | Vram batiank teczesett megh irta, kj 

ha mas uona is (quod non spero)  | en arra is allok, minth hogy Ê k·me erti inkab az 

allapatott, kjrÊl Ê k·met kisu | assecuralom ¤ Az hirekett megh szogalom k·mednek. Ma 

jutt uala ide Kopcz | Miklos Vram, komam Szekely Bodizar Vrammall monda ez kett falutt 

oda rendel- | tek elest kugiek 4 lora magha czak 3 ½ esnek en haromra kerem uala minth 

hogy | Hajdi Gergely V. most
6
 itt tanalta, halaszta migh Ê kj megien az VarmegiebÊl kj 

szombat- | nak elÊtte nem leszen, mert honap reggel az Êtt Varasra megien elest kernj 

onnet || KÊtsegett Vram Greganak agjanak az en jobbagim is: | Akarnam per occusionem 

ertenj mit kell az 3 ugy 3 1/2 liuasra | egy hetre adnj az k·metek teczesert. 
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A címzés másik oldalán:  

 Tepliczere az hadatt ott jo mogiaual hadnj Ê magha az louassal honap estue ere | Liptaj 

Ispan V. akar mennj az szallasokatt el rendelnj az louassall, mert | ma juue ualasza hogy 

beh fogagiak ¤ Bizony jo uona ha Ispan Vram el  | limjtalna egy hetre egy kora menjtt kell 

adnj, mert felek rajta az Wite- | zek sokatt fognak kjuannj ezek szegeniek, Gerla puszta, 

nekem kopcza Vram | aszt monda Ê fogia el ljmjtalnj de az Varmegie iedzeset nem hoszta 

uott el uele. | Isten eltesse k·metekett. Batizfalua 14 Junij. Ao. 1606 Servitor et frater A. 

Mariasi Manu Propria 

 

Címzés: 

Generoso ac Egregio Domino Si- | gismundo Mariasi de Markusfal- | falua etc. Domino et 

fratri obser- | vandissimo mihi 

 

Jegyzetek:  

 

1
 A sor utolsó betűjét paca fedi, valószínűleg a lehetett.  

2
 Az a betű jelölt javítás a sor fölött, az eredeti betű elkenődött.  

3
 A szókezdeményt az író kihúzta. 

4
 A lap széle kiszakadt, ezért a sor eleje hiányzik. 

5
 A lap széle kiszakadt, ezért a sor eleje hiányzik. 

6
 Jelöletlen betoldás a sor fölött. 
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38. 

1606. augusztus 23., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Érdeklődik a hadak vonulásáról, hogy tudják, mikor kell védeni a birtokot, és erősítést kér, 

továbbá ír egy szerződésről, amely a bíró távolléte miatt nem készült még el. 

 324 x 205 milliméteres papíron. A bal alsó sarokból 86 x 81 milliéteres négyzet 

hiányzik. 

  Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiamnak· Algia az  

| jo isten k·metekett kjuansagha szerent ualo sok jokkall· Az hirekett hogy megh irta k·med 

| megh szogalom, lam <k> <.>
1
 komam Vram az eggik hiret magha sem hiszi et per hoc 

bocza- | natt Ê k·menek· Kerem k·medett ha mj bizoniosbat ert k·med az Somoghi hada 

juue- | serÊl agia tuttomra az magham emberj atal megh szogalom k·mednek tugiuk 

magun- | katt tulÊk otalmaznunk ha es az minth lehett  az mellett ha megh ertheti k·med | 

menjn uadnak, mikor erkezhetnek ide es minth uiselik magokatt, en azert ha szomatt | 

fogagiak az szegenyseghnek megh ma ielentem Êrizkegienek az minth tugiak es | 

gondoliak, ez alatt minth hogy Demethert ma ala kuttem remellem ha mj bizonios- | bat 

ertet k·med ez alatt ualo dologrol Ê tule is ir, kjtt
2
 honap megh uarok· Kerem | is k·medett 

legien jo akarattal es tanaczadassal kell * tulÊk tartanunk es | magunkatt otalmaznunk, es 

minth auagy mitt kellessek czelekednunk, mert az  | marhanknak az dereka  sÊtt majd mind 

az mezÊn uagion, aszt nem ohatiuk az me- | njre az belj ostoratt isten reank boczatia, czak 

maradhatnank hazunkba megh ¤  | sÊtt ezen kernem k·medett ha szepesbe kezdenenek 

erkeznj hadna megh emberjmnek | ott ualo joszagombol ugyminth fukeppen 

WagondreszelybÊl kudene ide uagy hatt | jo fegyuerrel ualo legent, az k·med munkajatt es 

hozzam ualo jo akaratiatt meg | szogalom· Az Kalna dogarol irtam es mentettem 

maghamott en is komank Ger- | gely Vramnak, kj tudom eddigh k·mednek hireuel uagion, 



 

136 

 

es hogy k·med mentett | megh szogalom Ê k·menel· Az szÊlÊ pasztornak ha czelder megh 

adatia az kÊttseget, | [...]ed
3
 szamara, ne hogy bannam de ighen akarom, megh talaljuk az 

mjnth k·- | [.]ed
4
 is irja az kÊz borboll, Az mi az kj uetesett  illetti nem tudok egiebet irnja, 

ha- | nem hogy job egy keuesse uarnj mjgh
5
 megh latiuk mjre megien az allapatt, mert | az 

mely furj modra ezek jarnak, kj tugia meljre fordulnak es ualamely resze | merre 

s[..]kadhatt, k·med ott leuen inkab hozza aranjozhatt az alkolmatissaghhoz ¤ | Az fajgell 

Vram fassiojanakaz signaturajatt nem feledekensegemben nem attam o- | da, hanem 

k·medett nem merem uele bantanj, de az fiammal az minth tuttam kj | irattam es ma 

k·mednek Demetertul kudÊttem, kjuantatik immar hozza az k·med | censuraja es 

emendalasa es az mellett ha lehetseges az Gergely Vrame is, kjbol ualo jo | akaratiatt 

ugiekezem k·mednek megh szogalnom, de hogy ez heten az giulesigh el keszul- | hessen 

nem tudom ha lehet, Egy az kettseges Treczi el ju * uagy nem, most penigh megh irhat- | nj 

es peczeteltetnj es ismett megh ualtoztatnj terhes uona talam, mas az ha el junne is Treczi | 

6
az Notarius sincz hon, harmad kj tugia ereszti * | megh TÊkÊlj sonauatt uagy nem, es igy 

ha az datum- | ja elÊb kelne az megh eresztes kesÊbben cum mea in- | jurja uona, mert 

ighen felek en rajta minth hogy | TÊkÊlj Vram TÊrÊk modra az ÊkÊr alatt is borjut ke- | res 

hogy migh minden jÊuelelmett ez idejt el nem ue- | szi nem ereszti megh, En is az mj 

rajtam al, noha jo aka- | ro Vrajmnak tanaczatt kj nem rekesztem, addigh egy penszt  | sem 

adok nekj hanem nesze sznosga, noha az k·metek jo | teczese[...]s
7
 tanaczatt magham 

opinjoj ellen is ÊrÊmest | acceptalom· Es errÊl az minth eszembe jutt Demetertul | is irtam 

k·mednek· neo uidere czak az szoghabiro keze | irasa legien az iedzesen mjndenkor megh 

irhatnj.|| Noha kj Êrulne in kab minth en hogy mennel hamareb ueghez mehetne, de mitt 

tehe- | tek rola ha Treczi megh nem ju, kjbÊl ha mj kÊuetkezik en ream fajgell Vramne 

uessen | minth hogy ighen biztata maghatt hogy megh ez el mult hetfun is uarja, ighen 

felek | czalardsagoktul· Az iedzest azert in specie is beh kudÊm hetfun lÊczere, ha az haj- | 

duk juuetelitul szabad uta lehett emb[...]emnek·
8
 Es ezen dologh felÊl Demetertul  | tÊbbet 

irtam· Isten eltesse k·metekett sok jokkall· Batizfalu# 23 Augustii Anno 1606. 

 seruitor et frater A. Mariasi Manu Propria 
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Az Nagy Janos hada fel uagion, es ezek az kjk itt uadnak mjnjajan melyre | fordulnak fel * 

mi felenk uagy Cassa fele ÊrÊmest ertenem, kjt [...]
9
 ha per | occasionem megh irhat

10
 

k·med megh szogalom· | Megh latia k·med ex incluso currente minemu szep giules hirdetÊ 

formatt kÊtÊttek, az oka is | hamis mert nem az absenti[.]ert
11

 mult el hanem az 

szamadasert ¤ ez annit teszen nioczan uagionk | kjlencz birank uagion· 

 

Címzés: 

Generoso ac Egregio Domino Francisco Mari- | asi de Markusfalva etc.  Domino et fratri 

pluri- | mum obseruandissimo mihi 

 

Jegyzetek:

 

1
 A scriptor törlései. 

2
 A j betűt i-ből javította a scriptor.  

3
 A papír széle a levél lezárása miatt sérült. 

4
 A papír széle a levél lezárása miatt sérült. 

5
 A j betűt i-ből javította a scriptor.  

6
 A lap bal alsó sarka, mintegy a papír nyolcada, hiányzott már a levél megírásakor is, ezért 

rövidebb a következő 13 sor. 

7
 A papírra cseppent tinta miatt olvashatatlan betűk. 

8
 A papírra cseppent tinta miatt olvashatatlan betűk. 

9
 Elcseppent a tinta, a scriptor újra kezdte utána a szót. 

10
 A hat betűk jelölt betoldás a sor fölül. 

11
 A szón megfolyt a tinta. 
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39.  

1606. augusztus 25., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Egy régebb óta húzódó örökvallás állása után a hadsereg mozgásáról ír. 

 320 x 210 milliméteres papíron. 

 

 Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth jo akaro bizodalmas Vramnak batiam- | 

nak· Agion [.]z
1
  jo isten minden jokatt k·meteknek feienkent. Az signaturatt | Vram megh

2
 

beh ku[..]em
3
, ha Treczi Vram ben leszen az k·med jo akaratiatt megh szogalom | ha uall 

mint[.]
4
 hogy uallanj is kell irassa oda, ennekem Vram errÊl Thamas Vra- | mott se Ti[..]elj 

Vr[..]ott
5
 solicital[.]om

6
 nem illik, hiszen Êk tugiak mjre feleltek es Ê gongiok az nem | 

enjm, kitt ha nem praestalnak en ream ne uessenek, mert en hetfunel touab | koteles nem 

akarok nekjk lÊnnem, mert isten latia e[.]
7
 uartam az sok modne- | kul ualo 

halog[.]tasokatt
8
, megh erti k·med ex inclusis [.]gy

9
 baratom kj szamkj-  | uetesembe 

ne[.]em
10

 sok joual uott mitt kjuan tulem, tobbet
11

 is […]
12

 | iliet, annak i[.]
13

 ÊrÊmest 

kedueskednem ha ettul lehetne, es igy miattok majd | esztendeje immar minth egy megh 

kÊtÊzÊtt uagiok, az magameual nem birok· | Kerem azert k·metekett Êczenk Sigmond 

Vrammal egiutt, k·metek ‘zenje megh | Ê k·menek fajgell Vramnak, agion uegh ualaszt ez 

mostanj Ispan ualaszto szek | napian, mert en Pall Altmannak rea feleltem ha hetfun o k·me 

nem uegez | uelem sÊtt fin[..]uter nem e[.]e[.]ua[…]
14

 kedden oda adom az fl 500 nekj, 

megh szogalom k·meteknek, es igy az | fassio semmjbe mehett, mert en touab nem 

uarakozhatom, lam megh szerdan | megh iutt TÊkÊlj Vram· Vgy uagion teghnap ebedkor 

ert az minth ertem | Thamas Vram Kezmarka, de afajgell V· felÊl semmjt nem hallottam, 

de ne- | kem megh ez kedigh se irtak, se ‘zentek, az minth penigh hallom hetfun uagy | 

kedden megh indul TÊkÊlj Vram, im az hajduk is hogy (ut dicitur) indulo | felbe uadnak 

azoktul is felÊ mind utamba, mint itt hon ha hon nem leszek, | czak latnaku[…]
15

 de felek 
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rajta TÊkÊlj Vram uizre ne uigie ¤ k·metek- | tul Vram en e[…]re
16

 hetfun ualaszt uarok, 

megh hattam az embernek ejel | is megh jujÊn, megh szogalom k·meteknek· Az mitt k·med 

az en leue- | lembe nem ertet ez az. Ha Treczi nem uallana kÊtÊtte fajgel V. nekem az | Ê 

Bethlenfalusi reszet, kÊtÊtte amazoknak is az kjk m[…]
17

 kÊtÊttek ugy mjnth | az ifiab 

fajgell pether maradekjnak es christinanak maradekjuall, immar ha | Trecj nem akarna 

uallanj kj nem jo uona es k[…]
18

 az penz adas elÊtt megh | erthenek, czak azon is el 

mulnek mjnden tractank ¤ kiuannam  aszt az ma- | gha joszagha kÊtesebe en lÊnnek elsÊ 

amazaknal es aszt […]
19

  Annak utolso kett uethet | megh emenda[…]iuk
20

 ez uatan is, sÊtt 

LÊczen is ueghere mehetnj, de nem hiszem | az leuel most […]kelhessen
21

 az minth Dauut 

Janostul is
22

 megh irtam ¤ |  

Zauzernek en nem mertem az k·med kÊuetsegett ugy megh mondanj az minth k·- | 

med irta, mert egiud semmit sem uetet uona, hanem aszt montam az meghga- | neizott 

fÊdek[…]
23

 mind beh uesse qualjtercunque Et etelekrÊl k·med prouideal, hi- | szem leszen 

arpa egiek aszt, aszt monda czak szaradna megh az roz beh hordatia | es kj czeplj de meg 

lagy. Bizony felÊ ha reank junnek nagy kart ne czeleke- | gienek· post scripta Megh irtam 

uala eddigh ez leuelet hogy iuta az mj hajdunk, aszt mon- | gia eszekbe sincz higy megh 

indulianak, mert Rakoczi Lajos V. aszt irta uona nekjek migh Ê nem | ir uesztegh legienek, 

TÊkÊlj is czak az magha joszaghara szÊrzÊtt Lajos V. leuelet, sed aszt mongia | non ualet 

exceptio ugian rajta lesznek mig mas leuelek nem jutt Varjak orankent Nagy | Janost 

Cassarol, remellik az hoz ualaszt nekjek, immar sert | nem akarnak uÊnnj, hanem penszt 

kernek. || Megh is
24

 post scripta· Eddigh megh irtam uala az leuelet hogy iuta az k·med 

leue- | le· Az hirekett megh szogalom k·mednek czelekegien az io isten uelunk szent 

akaratia | szerint. Az Wogondreszelj drabantok fel kudeserÊl ualo jo akaratiatt is megh szo- 

| galom k·mednek, de k·med aual ne faraszsza maghatt hadjarjon istennek ajan- | liuk 

magunkatt, nem is szuksegh ezek ellen ide juuetelek, mert az czeledem- | nek is aligh 

adhatok kjnieret, nem hogy hiaba ualott tartanek, hanem irtam | uala, ha az Somogi hada 

junne ¤ Az Fajgell Vramnak ualo doghott az Ê sok | fortelj mia
25

 ugy el untam, atta uona 

isten soha hirel se hallottam uona, im megh | kuttem ugian most [..]
26

 iedzest, azon leszek 
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azert hetfure ugian beh kudÊm emberemet | az Valaszert· Im e[…]
27

 ha ju<..>ue
28

 az hajdu 

ismet ream hogy az mitt ker megh nem a- | giak aszt mongia ezek is fel kelnek es az tÊkÊlj 

‘zenethj szerent falurol falura | jarnak ide is el junnek, az itt ualok az en szomon nem 

jarnak megh keresztesultek | lassak en bunÊm ne legien, az mitt en mondanek Êk mjnd 

eszesbek, fel*m sem junnek· | Isten tugia az rosz emberemnek dogatt banom, de en nem 

uagiok elegh rea hogy megh or- | uosoliam, am irtam azert nekj egynehany szamos igett.
29

 |  

 

A címzés másik oldalán:  

 

Isten tarcza eltesse k·metekett sok jokkall· Batizfalu# 25 Augusti Anno 1606 · 

 Seruitor et frater  A. Mariasi Manu Propria 

En elegh busult es njaualian felen ualo njomorult ember uagiok | miattok, rÊuid  

nap ez
30

 is romlas es romlott leszen ennel is jobban | egy nehany lator mja·|  

En nem tudom mjre uelnj az hajdu ighen mongia nem indulnak, mas felÊl serre fl 4| 

Abrakra fl 2 D 9 ker, honapigh sem akar uarnj, ha nem lesz feniegeti, fogagia ha indu- | 

lasok tÊrtenjk <idÊ>
31

 ejel is hirt teszen nekunk hogy ohassuk magunkatt, ez a nieluen | mj 

az sziuen en nem tudom· 

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio Domino Francisco | Mariasi de Markusfalua etc. Domino et | fratri 

plurimum obseruandissimo 

 

Jegyzetek

 

1
 A levél hajtása mentén felgyűrődött néhány milliméternyit a papír. 

2
 A szó jelöletlen beszúrás a sor fölött. 

3
 A levél hajtása mentén felgyűrődött néhány milliméternyit a papír. 

4
 A levél hajtása mentén felgyűrődött néhány milliméternyit a papír. 

5
 A Ti[..]elj Vr[..]ott jelölt betoldás a sor fölött; a második szó néhány betűje a papír 

gyűrődése miatt nem olvasható. 
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6
 A levél hajtása mentén felgyűrődött néhány milliméternyit a papír. 

7
 A levél hajtása mentén felgyűrődött néhány milliméternyit a papír. 

8
 A levél hajtása mentén felgyűrődött néhány milliméternyit a papír. 

9
 A levél hajtása mentén felgyűrődött néhány milliméternyit a papír. 

10
 A levél hajtása mentén felgyűrődött néhány milliméternyit a papír. 

11
 A szó közepe egyrészt a papír hajtása, másrészt egy enyhe folt miatt nehezen olvasható. 

12
 A sor vége a papír hajtása miatt kb. két szó/10 karakter hosszúságban nem olvasható. 

13
 A levél hajtása mentén felgyűrődött néhány milliméternyit a papír. 

14
 A SÊt… utáni rész jelölt betoldás a sor fölött; a sorok közé írt szöveg nagy része nem 

olvasható. 

15
 Kb. 1 cm átmérőjű lyuk takarja a szöveget. 

16
 Kb. 1 cm átmérőjű lyuk miatt kb. 3 betű csak részben olvasható, a betűszárak alapján 

valószínűleg zek áll a kipontozott helyen. 

17
 A szó a papír sérülése miatt nem olvasható. 

18
 A lap hajtása miatt olvashatatlan rész. 

19
 Jelölt, ámde olvashatatlan betoldás a sor fölött. 

20
 A hajtás mentén kilyukadt a papír, ezért néhány betű hiányzik. 

21
 A hajtás mentén kilyukadt a papír, ezért néhány betű hiányzik. 

22
 A szó jelölt betoldás a sor fölött. 

23
 A szó végén megfolyt a tinta. 

24
 Az i betűt j-nek indította a scriptor.  

25
 Az a betű javítás eredménye. 

26
 A papíron kb. 1 cm átmérőjű lyuk van.  

27
 A papíron kb. 1 cm átmérőjű lyuk van.  

28
 A ue betűk a szkriptor jelölt betoldásai a sor fölött, a kihúzott szórész fölött. 

29
 A levél a címzés után, a lap alján folytatódik. 

30
 A z betű javítva van. 

31
 A scriptor törlése. 
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40. 

1606. Bertalan napja, Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Egy birtokátruházással kapcsolatos ügyintézésről, aláírások megszerzéséről ír, valamint a 

bora elhozásáról és a gabonatermés állapotáról.  

 228 x 212 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth jo akaro bizodalmas Vramnak batiam- | nak· 

Latogassa az jo isten k·metekett feienkent sok jokkall· En nem merem Vram el  | mulatnj 

hogy komank
1
  Gergely Vram leuelere ualaszt ne iriak, masra ne magiarazza | minth

2
 hogy 

Ê k·me is jo akarattal uagion szuksegembe hozzam, ha k·med megh oluassa | nem banom 

sÊtt akarom· Vram az fassio signaturajatt im expurgaltattam az mjnth | tuttam es ala 

kuttem, kerem k·medet per otium az hol szuksegh megh tekjntuen | emendalia k·med, 

lÊnne keszen megh szogalom k·mednek, talam azonba uagy Nota- | rius Vram ju megh 

uagy per occasionem ualakjuel expurgaltathatom, ez alatt ha per | occasionem kÊzÊlhetne 

k·med Gergely Vrammal is talam nem artana·Minth hogy | penigh ez juuÊ hetfure es Ispan 

ualaszto szekre nem uelem ala mehessek, kerem | [k]·medett
3
 Êczenk Sigmond Vrammal Ê 

k·meuel egiutt legien jo akarattal k·me- | [.]ek
4
 ha rea ju ualion Treczi Vram is nes

5
 iriak 

oda hogy uallott, mert migh az nem  | leszen peczettala sem irhatiak, es ha ugian nem lÊnne 

feliebe az fajgell Vram pon- | tiojatt kelletik oda irnja, az fassio szerent, jollehet abba eset 

egy kis uetek hogy | minth hogy in eo casio ha Treczi nem uallana nekem is az tÊb 

atiafiajnak is  | uallotta joszagatt fajgel V.
6
 de hogy en legiek az elsÊ aszt horanszkj Vram 

oda nem irta, ta- | lam oda iratthatnok ha Treczi az fassiott el mulatna.Mas uetek ez az sok 

sie- | tesbe zajba es fajgell Vram kesedelmesseghe mia megh felettkesztunk az penszt oda | 

uitetnj hogy inkab Coram nobis lehetet uona, kjre langh christof  Vram komam igirte  | is 

uott nekem penszt ad ostentandum ¤ Azert ha Treczi Vram beh iunne es szuk- | segesnek 

araniozza k·metek keressen tule magha diakjatul kugie oda es is- | mett el uiheti, tudom 

megh czelekeszi, aranjatt es dutkatt
7
 megh szogalom az | k·metek jo akaratiatt· Im aszt is el 

felejtettuk kerdenj Tulnenak es Tum- | maknenak ha uagion giermekek hogy az misokatt 
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fel uÊttek uona, [..]
8
 nem tu- | dom ha szuksegh azert hattam helyt nekj, Suaboiszkj 

peternek sem tudom az apia | neuett k·mednek megh szogalom ha az TÊkÊlj Vram megh 

iuuetelerÊl es mj hirt | egiebet ert hajduk juuetelerÊlηagia tuttomra, mj semmjt nem 

hallunk· Isten | tarcza eltesse k·metekett sok jokkal Batizfalu# wj Bartolom estin Anno 

1606. | 

 Seruitor et frater A. Mariasi Manu Propria 

Demetert kelle ala kudenem az boromatt megh tÊtenj, megh szogalom k·mednek, kerje en 

szom-  | mal Marthont ne hagia lasson hozza, nem hagiom hiaba, es mihelyt modom leszen 

el hozom onnet || Azon leszek azert hogy az fassio signaturajatt kjre Horanszkj Vram irt
9
 

beh kugiem hetfure lÊczere es  | beh is kugiek ualakitt az giulesbe. Zauzer azt iratia 

k·mednek az Loszin lÊtt 22  | felkepe roz, annak ketteiet az magiabol kj uerette kjnirnek, 

uagion megh 20 kjuel fel  |az uetest sem erj fel, Az raron uetet 3 modius rost es 3 modius 

buzatt kitt megh fel nem | aratot, de aszt mongia fukeppen az roz ighen szegeny czak imitt 

amott uagion szena | kalangiaba is uagion beh hordanj ualo, uagion kaszalua is, 

kaszallattlan is, uar az | udÊtull· 

 

Címzés: 

Generoso ac Egregio Domino Francisco | Mariasi de Markusfalua etc. Domino et fra- | tri 

plurimum obseruandissimo mihi 

 

Jegyzetek:

 

1
 Az a betű javítás eredménye. 

2
 A szó fölött lyukas vagy tintafoltos a lap. 

3
 A k betűnek csak a felső szára és a hurok jobb oldala látszik. 

4
 A papír sérülése miatt a szó eleje hiányzik. 

5
 Az n betű egy hibásan elkezdett, ám ki nem húzott szókezdet. 

6
 fajgel V.: jelölt beszúrás a sor fölött. 

7
 dutka: ’kis értékű pénzérme’. Lengyel eredetű.TESz 693. o.  

8
 Megfolyt a tinta, ezért a szó nem olvasható. 

9
 kjre Horanszkj Vram irt: jelölt betoldás a sor fölött 
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41.  

1606. augusztus 29., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

A hivatalos dolgok nehéz előrehaladásának elővezetése után az állandó hadihelyzet miatt 

teljesen elszegényedett falvak helyzetéről ír, valamint egy nála bujdosó szökött jobbágyról.  

 324 x 217 milliméteres papíron. 

 Zoghalathomatt ajanlom k·mednek mjnth bizodalmas Vramnak batiamnak· Algia | 

megh az jo isten k·metekett feien kent sok jokkall· Ez minap komank Gergely Vram | kert 

recens agariumott, isten latia elegge kerestettem de ennel tÊbbet nem kaphattam, | kitt Ê 

k·menek ala kuttem, kerem k·medet emberjmtul kudesse nekj megh szo- | galom 

k·mednek, ez utan is erte leszek es ha kaphatok kudÊk Ê k·menek· | 

 Megh szogalom k·mednek az fajgell Vram komankal ualo doghomba asz
1
 k·med jo 

akaratiatt, bizonj nekem | is elegh nehez az Treczi Vram halogatasa, de mitt tehetek rola· 

Immar nem tudom | kelletik * az dologhoz az penz mutatas , <minth>
2
 kjrÊl utolso 

leuelembe k·med- | nek megh feletkesztem uott irnja, oszton inkab hiszem, minth hogy ez 

jo komam- | nak in juriat nem akarok czelekednem hogy az megh ualtasnak napiatt 

annuatim | ez maj napra ugy mint Decolationis Johannis Baptista kell irnja, mjnth hogy | 

ma aprefendaltam az dominiumott, az leuel penigh kj tugia mikor kell kj ¤ | Az scrupulus 

mj legien nem uehetem eszembe, nem is tudom mjkor mehetnek | ala, minth hogy se az itt 

ualo hajdusaghnak el meneteljbe, se Somoginak juue- | sebe bizonjosak nem uagiunk, adna 

isten szÊrzene ualamj jott ott Bekesi V- | ram, mert teliesseggel el njomorodik az 

szegenysegh ha tÊbbet tart, mert | mjnden heten megien maid
3
 annj reajok ez kett puszta 

falubol az menjt az Cassaj | es korponaj kett giules fl nempe 3 tÊnne[.]
4
, s im ismett ujab 

kereszt ha szendrÊ- | be is adnj kell, nem tudom hol ueszik, el adositottak magokatt el 

njomorottak, | megh egy keue gabonajok sincz ben, az nekul kit kinirnek zÊden hoztak beh. 

| hogy k·med az Varmegie uegezesett megh irta minth Vramnak megh szogalom· | farkas 

Sandor ir nekem egy leuelett kitt k·mednek oda kuttem, latia isten en | soha se czalogattam 

se tudua el nem szÊktettem, hanem az mely jobbagy az elÊtt | az helyt birta az arra nekj, 

penzen, ugy uagion hogy immar bele szallott monta | […]
5
 hir nekul jutt el onnet, kitt elegh 
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keduetlen hallottam, feluen attul az minth | […]m
6
 megh is eset hogy ez utan se legien bum 

mjatta· Azert kerem k·medett agion | jo tanaczott mind maghamnak mjnd emberimnek, 

mitt kell ez dologhban czele- | kednunk megh szogalom k·mednek, mert noha joszagunk 

pusztulasatt banom, de  | en rea feleltem nekj hogy kezbe nem adom se en miattam ott kart 

nem ual, ha- | nem ha nem otalmazhatom menjen mjnden kara nekul az houa akaria, ha k·- 

| mednek annj uresseghe uona talam emberim elÊtt beszelgetne k·med uele | alahiuattatuan, 

Jollehet nekem 20 kÊbÊl rozert quod D 60 kj teszen fl 12 kezes | szenth Marthon napigh, 

ugian el kellene budosnj, megh szogalom k·mednek hagia | megh LÊrincznek az en penzem 

oda ne ueszszen, mert bizony Ê fizeti megh. Kerem | megh is k·medett az en szogalatomert, 

agion jo tanaczott mitt kell belÊle czeleked- | nem, mert noha mas ember injuriajaual nem 

ÊrÊmest elnek, de minth hogy az | patuar
7
 oda hoszta bannam ha el budosnek, se nekj sem 

nekem nem leszen· Isten | eltesse k·metekett· Batizfaluā 29 Augustus 1606. 

Seruitor paratissimus et    A. Mariasi Manu Propia 

  frater.  Ma TÊkÊlj aszt wzene nekem aszt hallotta uona Somogj |  roznora 

ment, kit adna isten·  

 

Címzés:   

Generoso ac Egregio Domino Francisco Maria- | si de Markusfalua etc. Domino et fratri 

plu- | rimum obseruandissimo 

 

Jegyzetek: 

 

1
 dogomba asz: jelölt beszúrás a sor fölött 

2
 A szót a scriptor áthúzta. 

3
 Jelölt betoldás a sor fölött. 

4
 A szó utolsó betűjén elmosódott a tinta. 

5
 A papír széle sérült, lehet, hogy írás is volt rajta. 

6
 A papír széle sérült. 

7
 A második a betű javítás eredménye. 
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42.  

1606. szeptember 2., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

A csapatmozgásokat részletezi, beszámol a hivatalos ügyek alakulásáról. Ír a bortermésről 

és annak árának alakulásáról, valamint egy esztergályossal való egyezkedésről. 

 318 x 220 milliméteres papíron. 

 Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiamnak· La- | 

togassa az jo isten k·metekett minjajan sok jokkall Hogy k·med az hirt kitt ertett | megh 

irta megh szogalom· Teghnap jutt karolj Ianos kj most Capitankepe es kjnek ez kett falu 

[…]
1
 ide | szomszedsaghunkba Milenbachra, uagion minthegy negy oraja ugy minth del e- 

| lÊtt tiz ora tajba ma hogy ismet
2
 ertettem szombathelyrÊl az Vasarrol hogy k·metek- | tul 

is el mentek, kjkett isten soha tÊbbe oda ne uigien ¤ Egy fertaly oraja  | sincz hogy […]
3
 

Ianos ‘zeneti utan monda hogy | czuda ferencz fel jutt, es az minth Ê monda az 

Capitansaghott attak uona | nekj, oda me[..]
4
 hozzajok Ispan Janos es aszt fogarra az mitt 

ott erthett | megh ma ide juuen megh mongia, otet uarom es az birott kj teghnaptul fog- | ua 

oda uagion, honap en is oda kudÊk, mert az szegenyseghnek kett loua ua- | gion
5
 oda. It 

egiebet nem tudunk hanem hogy ez kett helyre Milenba- | chra es Zakoczra iuttek, 

mjnjajan, de (minth hogy Êk indulasokatt nem ighen | jelentik,) senkj nem tudhatia houa es 

mjkor fordulnak· Az mj az k·med ez | elÊtt irt leuelett e[.]rimo
6
 az fajgel V.

7
 doghatt illeti 

immar abbol
8
 sokall

9
 bantottam k·me- | dett, ha ertelmes emberekkel uona doghom, nem is 

kellett uona enjre faradnunk | benne, most azert ebbe hagiom czak irom aszt mely 

haladattlan es istentelen az ko- | mank fajgel Vram ualasza hogy Ê az Ê joszaghatt kÊtÊtte ¤ 

holott masnak is kÊtÊtte | mas az az utan Thamas Vramnak is kÊtÊtt jobbagiott belÊle, 

harmad Condjtiona- | lis az Ê kÊtese migh Treczi fel ju ¤ immar hogy ueheti kj ember az 

leuelet iljen | bizontalan dologhra, bar az kÊttsegett semmjre beczuliuk is, de az gongia 

farad- | sagha ilien beteges embertul mjnt en uagiok, [..]lias
10

 bizony banja isten hogy eszt 

czeleke- | szi uelem, ide uarom ma szollok magham errÊl uele. Az scrupulusert im az k·- | 

med harmadik leuelett megh
11

 kuttem ¤ Az mj az szÊkÊtt jobbagy doghatt illeti | az bol is 
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az k·med […]zam
12

 ualo jo akaratiatt megh szogalom czak az en adossagom | megh legien 

[…]
13

 bizony soha nem adom am megh [..]tia
14

 keressen helyt maga- | nak, mert rea f[…]
15

 

ne[…]
16

 felnek […]
17

 hogy most az szekek | nem szogaltatnak ha isten annjra ualo 

egesseget
18

 […]
19

 | tem az munkatt, hanem im ualaszt
20

 irtam leuelere, kitt ighen giengen is 

peczete[…]
21

 | k·med az en szog[.]latomert
22

 oluassa megh es ha teczik adassa megh nekj, 

bar czak | ez juuÊ giuleskor minth hogy leuelebe ker is azon hogy k·mednek kugiem  | es 

asztis az giulesnek az ueghin es azert irtam utolban az datum jutt
23

 ¤ ha penigh nem tartok, 

czelekegie az mj job | ugian nem is uona jo mingiart kj bontokoznj, talam el felejti azomba, 

ez alatt Ênz- | ze maghatt, czak az en adossaghom oda ne ueszszen, mert en kezbe 

semmjkeppen nem | adom· Az en dogoczkajmra ualo k·med jo akaratiatt megh szogalom, 

most ily | hirtelen semmitt felÊle irnom nem tudok, hanem az adossaghott es egjeb
24

 

dogokatt | Vvogondreszbe szÊrÊzze kj LÊrincz ¤ mert az penzre nagy szukseghem uona, 

megh szogalom | k·mednek· Az christina leanj giermekjnek is az neueknek az minth 

ueghere mehetem | im megh kuttem k·mednek, megh tudakozom ha elju komank fajgell 

Vramtul || Az k·med hozzam ualo jo akaratiatt hogy megh irta hogy az Êczenk borajtt el 

atta, es | k·med is es hogy az enjmek el adasaba is ÊrÊmest farad minth Vramnak megh 

szo- | galom, bizony az mjnemu udÊ ez niaron jara nem remelhett az ember [.]u
25

 bort | es 

ugy keleti uona az o bornak, ha szent Mihaly napiatt et per consequens touab ua- | lo udÊtt 

erhetnek, es adosimtul beh uehetnem adossagomatt, kj ighen bizontalan | minth hogy ez 

hajdusagh mia az szegenysegh ighen megh niomorodott, mondhatnam hogy | penzre sem 

uona szukseghem, de most fukeppen es ha aszt
26

 is beh nem uehetnem ighen | is uona es 

leszen, ha elnj akarunk es isten bekessegett adna· Azert Vram mjnth | hogy fukeppen az 

kett hordoja ugian jo Êreg, es remellem az bornak az ara is nÊ
27

ha miuel az fl 40 feliett 

adhatna k·- | med egy a’~a’ uagy 3 fl jo holott nem az negjuenen is ha bantasa nekul leszen 

| k·mednek bar agia el ha el ueszik megh szogalom k·mednek, de ugy hogy mind az ÊtÊt | 

el uegiek, oszton ha lehet ne agianak aranjatt per fl 2 es tallert 12 fl 20 D erte, mert en  | 

ugy el nem tudom adnom itt szepesbe, jollehet ha arra kelne azon se muliek oszton, Az mj 

az | Varasatt illeti es […]
28

 |  

 
29

In summa ualamitt uegez k·med uelek mjndenekett Sancte megh allok megh is 

szogalok· | Im az szombatiak sem uÊnek egy bort is tulem, uelem, aszt uarjak en kjnalko- 

|giam kj nem leszen czak uono jo az faja es bekessegh· Az esztergarost mind ma es teg- | 

nap kerestettem, de nem kaphattam, mjnth hogy most mjues udÊ uagion, de Mathe aszt | 

mongia mind uele mind Zauzerrel beszelt <felek>
30

 az eniem felÊl
31

 merth hogy k·med 
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uzent uona <fel.->
32

 | tule
33

 es aszt montak uona 50 uagion keszen Zauzernel, czudalom 

beh nem hoszta talam ma- | gham is el uihettem uona ala, mihelyt megh iu, mert szombatba 

uagion szollok mind uele |mind az esztergarossall felÊle· Isten eltesse k·metek[..]
34

 

Batizfalu# 2 septembris Anno 1606.  

Seruitor et frater A. Mariasi Manu Propria 

 

Címzés: 

Generoso ac Egregio Domino Francisco | Mariasi de Markusfalva  etc. Domino et | fratri 

plurimum obseruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 es kjnek ez kett falu […]: jelölt betoldás a sor felett, a toldás vége nem olvasható ki. 

2
 ismet: jelölt betoldás a sor felett. 

3
 A levél hajtása miatt nem olvasható a sor nagy része. 

4
 A levél hajtása miatt nem olvasható. 

5
 Az o betű javítás eredménye. 

6
 A levél hajtása miatt nem olvasható. 

7
 Jelöletlen betoldás a sor fölött. 

8
 Jelölt betoldás a sor fölött. 

9
 Az a betűt javította a sciptor. 

10
 A szó jelölt betoldás a sor fölött, első betűi a betűszárak összekavarodása miatt nem 

olvashatók. 

11
 A szót a kihúzott fel fölé írta a scriptor. 

12
 A hajtás mentén kiszakadt a papír. 

13
 A papír hajtása mentén a szöveg nem olvasható. 

14
 Lyukas a papír. 

15
 A papír hajtása mentén a szöveg nem olvasható. 

16
 A papír hajtása mentén a szöveg nem olvasható. 

17
 A papír hajtása mentén a szöveg nem olvasható. 

18
 A szó végén a betűk felső szára nem látszik a papír gyűrődése miatt. 

19
 A papír hajtása mentén a szöveg nem olvasható. 
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20
 A szó jelölt betoldás a sor fölött. 

21
 A papír hajtása mentén a szöveg nem olvasható. 

22
 A papír gyűrődése miatt olvashatatlan betű. 

23
 es azert irtam utolban az datum jutt: jelölt betoldás a sor fölött. 

24
 A j betű i-ből lett javítva. 

25
 Az első betű, a betűszárak összegabalyodása miatt, nem olvasható ki. 

26
 Az a javított betű, valószínűleg e-ből, az s pedig betoldás. 

27
 es remellem az bornak az ara is nÊ: Jelölt betoldás a sor fölött.  

28
 A sor többi része a papír gyűrődése, sérülése miatt olvashatatlan.  

29
 A címzés alatt, jelölt folytatás (valószínűleg a címzés fölötti rész utolsó sorának 

folytatása).  

30
 A szkriptor törlése.  

31
 az eniem felÊl: jelöletlen betoldás a törölt rész fölött. 

32
 A szkriptor törlése.  

33
 A tu betoldás, utólag írta a szkriptor a sor elejére.  

34
 A papír hajtása miatt olvashatatlan a szó vége.  

 

43.  

1606. szeptember 5., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Panaszkodik a katonák okozta károkról, beszámol a csapatok mozgásáról.  

 326 x 212 milliméteres papíron. 

Zoghalatomatt ajanlom k∙mednek minth bizodalmas Vramnak batiamnak∙ Latogassa
1
 | 

az jo isten k∙metekett minjajan minden jokkall∙ Teghnap tumultarie irhattam ualaszt
2
 | az 

k∙med leuelere, mjuel hogy Somoghi Vram az Capitan szinte rajta <..>talala
3
 hogy Vo- | 
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czorara beh iutt uala, bizonj el sem oluashatam sem uegezhetem, ma menenek el | sok 

karok utan, az minth szoltam beszeltem uele talam isten segitsegebol
4
 kÊnjen eleit uehettuk 

| uona ha tuttam uona hogy Ê, mert hadnak
5
 juueset hallottuk, de hogy Ê Dobsina felÊl | 

jujÊn soha nem hittem, az itt ualo keresztesek is sok kart tesznek az falunak ¤ | Mathett 

most ala kelletuen kudenem penzert ha kaphatna kjre nagy szukseghem | uona nem akaram 

leuel nekul el boczatanom∙ fajgell Vram komamnal | mint jartam ex inclusis megh erti 

k∙med, bizony aszt tartom banja isten is hogy | igy iadzik uelem, ÊrÊmest ertenem ha uott 

Marcusfaluan ¤ Megh
6
 hattam Mathe- | nak uiszsza juuett Bethlenfaluara terjen, es ha 

tÊrtenett szerent Treczi komam | megh jutt uona∙kerne menne beh lÊczere hetfure fogadasa 

szerent, lÊnne uegh | ualoha az dologhba, ha megh nem jutt penigh patentia∙ Tudom es 

kettseghem benne | nincz k∙med megh ielentet jo akaratia szerent ha rea ju gongiatt uiselj ¤ 

Az po- | pradi nemetek ugy ertem ez ejel mentek kj az 13 Varosbol elest is uittek uelek | 

mely fele mentek nem tugiuk, de inkab hiszem uiszsza muranba∙ Az kopcza hada | felÊl 

megh semmitt nem ertunk Somoghi Vram monda hogy nekj agiak uott Cassan | az leuelett 

houa es mjkor menjenek, de Ê el nem merte hoznj ez okert hogy nem | tutta ha erre ju uagy 

nem, ebbÊl az lehet az tanusagh hogy ha uona kj futnj talam | [.]ddigh
7
 is kj uittek uona, Jaj 

az szegeny szepesnek, mert ha sokaigh leszen igy ell | [.]ell
8
 pusztulnj. Mongiak ighen 

pirongatta azert is az itt ualo hajdukott hogy eddigh
9
 | az Muranj nemetek itt letet Cassara 

megh nem irtak, am en is elegge mondam | az Varmegien Kis Ispan es Nagy Szogabiro 

Vram miczoda Currenset ir ex inclu- | sis k∙med meg erti, en bizony nem tudom hol uegie 

az szegenysegh, mert im az mj | keueset uetett is mind el tekozoliak, aszt is penigh job 

reszere mind hitelbe | uÊttek, czak nekem is kÊzel fl 150 adosok kÊnjÊruliÊn isten rajtunk, 

lam mint | az pogant <…>
10

 a szegenyseget nem szania ha ugian megh kell lÊnnj, en megh 

hagiom nekjk, er- | tik mar Êk is, czak tehetnek szeret∙ egiebet irnom k∙mednek nem tudok∙ 

Isten | tarcza eltesse k∙metekett sok jokkall∙ Batizfalu# 5. Septembris Anno: 1606∙ 

 Seruitor paratis simus et frater A. Mariasi Manu propria 

 

Az Hrabusican lako Christina leanjanak kitt Anastasianak irtak az neue u- | gian 

Chatarjna ¤ el mult czÊtÊrtÊkÊn kutte uala hozzam az kis szek szogha | birajatt eskuttet 

Kubjni Mihaly panaszara, Demetert uelek kuttem ell, | uiszszajuuett egy popradon lako 

ember hozzalÊegy bokorbol, czaknem megh | lutte, ‘zenthem az ott ualo bironak hogy 

buntesse megh hogy maszszor az sza- | bad uton jarott ne bancza, aszt ‘zente Ê nem tugia 

megh buntetnj, mert | czak az Vizbe lutt, mas aszt monta az eghbe lutt, en nem tudom 
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menjre arad e- | zeknek [..]
11

 petulantiajok, ha mind ennj szabadsagok leszen∙ Irom czak 

injuriam- | hoz kepest k∙mednek, hiszem ha oda lutt uona ut pratendit nem bokorbol kellet |

 uona lunnj, hogy nem is lattak∙||  

Ha mj ujab had juueset ertene k∙med agia tuttomra, megh szogalom k∙mednek | Mathe 

atall∙ Aszt beszellik mind ez egesz telen is mind annj had is nem czeleke- | dett ennj 

czintalansagott kemencze es holmj hazj ÊszkÊz tÊrest minth ezek, nekem | is mind az 

harom kertem sÊuenjett beh tÊrtek, fajmott tÊrtek, mehemett is kj | loptak ez arulok. 

 Post scripta Im aszt mongiak az nemetek most is itt uad<.>nak
12

 az Varasokon, kjk | 

kÊzÊtt egy Venpan Marthon tisztartott is mondanak hogy uagion inkab hiszem | Hermon 

Marthon, beszellik penszt keresnek kÊczon, sÊtt amaz lator Melcher kj | most itt az Ispanal 

reuch palnal Êczonk Sigmond V∙ jobbagianal tart szallast, aszt | hirdette hogy Kujan fogad 

legenieket es Ê is oda megien, harmadnapa me[.]
13

 hirt | hallunk, ma ment szombath fele 

me, uott hiremmel, mert ¤ nem jo hogy Êczenk | Sigmond V∙ iljen embert it tart, kj tugia mj 

niaualiank lehet mjniajunknak miatta, | En abba gianakodom az nemetekett akariak 

Muranba beh uinnj. 

 

Címzés: 

Generoso ac Egregio Domino Francisco Maria- | si de Markusfalua etc. Domino et fratri 

plurimum | mihi obseruan dissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 Az s-ek alsó szárát tintafolt fedi. 

2
 A szó első betűjei egy tintafolt miatt nehezen olvashatók. 

3
 A szó elejréről a scriptor két vagy három betűt kihúzott. 

4
 isten segitsegebol: jelölt beszúrás a sor felett. 

5
 A d és n betűk az előző sorból lenyúló hosszú betűszárak miatt nehezen olvashatók.  

6
 A h betű felső szárát tintafolt fedi. 

7
 A szó első betűje leszakadt. 

8
 A szó első betűje leszakadt. 

9
 A h betű olvasata bizonytalan, mert a sor végén egymásra torlódtakl a betűk. 

10
 Egy megkezdett szót (4-5 betűt) törölt a scriptor, melynek az első betűje s, a vége 

valószínűleg g. 
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11
 A betűkön megfolyt a tinta. 

12
 A d és n betűk közt egy javított betű nyomai láthatók.  

13
 A szó utolsó betűjénél kissé elázott a papír, és elmosódott a tinta. 

 

44. 

1606. szeptember 7., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE ALEXANDRO FARKAS DE SZAROSZHOZ 

Válaszlevél, melyben ígéri, hogy utánanéz egy szökött jobbágynak.  

 323 x 209 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k∙mednek minth bizodalmas Vramnak baratom- | nak∙ 

kjuanok az jo istentul k∙mednek hozza tartozoiual sok jokatt |  

Az k∙med leuelett kjben k∙med irja hogy egy szÊkÊtt jobbagia uona k∙med- | nek 

alattam uÊttem, kjre hogy ily kesÊ irok ualaszt k∙mednek, ha hogy | Marcusfaluara menÊ 

ember nem tanalkozott, most penigh ez miues es az | Witezek itt lete mja ualo terhes udÊbe 

nem ighen kudezzuk emberinkett | Tudom aszt hallomasbol hogy Tepliczere szallott ez el 

mult telen egy iob- | bagy, kitt egyszernel tÊbbe nem is lattam, de isten bizonsaghom se 

hitegettem | oda se nem tuttam hogy ualakjnek szÊkÊtt jobbagia
1
 legien, hanem az mely | 

ember az elÊtt az hazatt birta az atta nekje ell∙ Azert mihelyt romlott e- | gesseghem 

szenyuedj ala menuen Marcusfaluara megh tudakozom felÊle az | * uagy nem, es k∙mednek 

Valaszt irok∙ Ha az uona is kitt en nem tu- | dok mj haszna Vram embernek akar szoghatt 

akar jobbagiott tartanj erÊ- | uel, ez utan is el megien es oly heliuue hogy k∙med soha hozza 

nem fer es | igy se k∙mednek se nekem nem leszen∙ Inkab ha az uona kitt en nem tu- | dok 

ha mi kart tÊtt fizetne megh, hadna bekett k∙med nekj, ne uallana  | mind k∙med mind en 

kart, k∙mednek udÊuel talam tÊbbett szogalhat- | nek, Mind az atal az dologhrol en jobban 

tudakozom∙ Isten eltesse k∙- | medett sok jokkall∙ Batizfalu# 7 Septembris Anno 1606∙ 

 K∙mednek szogall Mariasi Andras Manu propria 



 

153 

 

 

Címzés:  

Generoso ac Egregio Domino Alexandro |  Farkas de Szarosz etc. domino amico ob- | 

seruandissimo 

 

Jegyzetek: 

 

1
 Az i javított betű, valószínűleg j-nek indította a scriptor. 

 

45. 

1606. szeptember 9., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

A hadsereg okozta károkról ír, és közbenjárást kér Rákóczi Lajosnál.  

 322 x 220 milliéteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k∙mednek minth jo akaro bizodalmas Vramnak batiamnak∙ | 

Latogassa az jo isten k∙medett aszszoniommal Ê k∙meuel mjnden jokkall∙ Az tÊb | karok 

kÊszt kitt az Somoghi hada czelekedett rajtunk, es kjnek nem reghen mentem  | uegere ez 

sem kiseb, ide juuett az Loszin az puszta mezÊtul fogua mind az en  | kertemigh az egesz 

seregh az zabokon jutt, nagy
1
 kart czelekedett magha elegh szeles  | uta uott, kitt az pogany 

sem czelekeszik az mitt ez attkozott hazafiak∙ Bizony Vram | itt is minden penteken megh 

kjuania az Capitan kepe az hodott, teghnap is it uot | szogaja es hogy mind az kett falu 

puszta uottighen fenjegetÊzek megh duliak hogy | semmit nem uittek, mert nem is uott 

kjnek el u[.]nni
2
∙ Az Nagy Andras hada is az Somo- | gie el menese utan ide akart szallanj, 

kitt nagy nehezen kÊtÊttem el, kitt k∙med  | ex inclusis megh is ert, immar hogy az Vice 

Capitan uott segittseggel hogy ide ne | szalianak, annal inkab meg kjuania az hodott, kj ha 

sokaigh tart isten tugia | foiagh el romol az szegenysegh, mert mind az kett falu hataraba az 

mjt uetettek | inkab mind az Varasbeliek uetettek, ha mitt magok uetettek is keuesett mjnd | 

hitelbe szettek fel az maguatt, sok adossaghba uadnak, ez hod penszt is mind kÊczÊn | kerik 
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az Varosokon, immar penigh elest nem hadnak uinnj, hanem mind kesz penszt, | czak 

nekem is sokkall adossok, Im az szent mihaly adoja e szeker ber is majd | elÊ ju. Azert az 

istenert kerem k∙medett talaljon k∙metek Varmegiejul uala- | mj io modott mennenek kj 

innet es szunnek az insegh, talalna megh k∙metek | Ê nāgat fu Ispan Vramott is rola mert 

ueszunk ha rolunk nem tauoznak, ha | penigh az Varmegie czelekednj nem akarna, mjuelie 

az istenert es az szegeny  | kÊssegert k∙med eszt irna egy leuelett Rakoczi Lajos Vramnak, 

kitt czak egy po- | raczi orosz is el uihetne, k∙med ott Cassan Valamely baratianak 

Commendalu# | 
3
kj beh adna es Valaszt uÊnne rea, es kerne k∙med irna ide az Witezeknek 

lÊnne- | nek ualamj kjmilessel ioszagunknak mind az sarczoltatas es fukeppen az rea 

szallas | doghabol, de ha ezert irnja nem kellene is megh erti k∙med az Treczi V. leuelebÊl | 

ugian ezent monda nekem Somoghi Girgy is hogy Palaj Pall hada erre ju, ezert is | jouona 

Ê k∙menek irnja, hogy irna Palaj Palnak egy leuelett ne szallana joszagunk- | ra, higie 

k∙med sokatt fogna, kjt is megh erthet k∙med az Vice Capitan V. leuelebol, | oszton magok 

is mongiak az hajduk hogy minth hogy Ê felseghe kegielmes feiedelem | mindennek ad 

leuelet ugy sohol megh nem szalhatnanak, de az Rakoczi Vram  | leuelet ighen megh 

bÊczullik nekem is az hasznalt most. Megh is az istenert ker+ | k∙medett ne restelie ez kis 

munkatt, szerencze probalua jo, isten megh fizethi k∙mednek | Iria aszt is komam Treczi 

Vram, hogj ez el mult kedden Ê felseghe Cancellarius Vra- | mott megh fogatuan Vasba 

uerette, mellette az Êczet Janost az secretariusat es egy | inassat, Egy aszszony allatot es 

egy leanzott η Ha k∙med az giulesbÊl mit irhat fu- | keppen ez itt ualo had allapatiarol 

k∙med az kis Ispannak es Nagy szogha bironakad- | hatia, tudom k∙medert Hozelczre el 

kudj, ez embert penigh k∙med  boczassa uiszsza | Marcusfaluarol megh szogalom 

k∙mednek∙ Az grofnak Vram mostnem irhatok, ha | irnek is haszontalan nem er ember 

ueghet uelek, Cornix Cornjcj η K∙medett kerem megh | jelentet jo akaratia szerent ha 

mogia lesz k∙mednek benne agia el az borajmott, megh szoga- | lom k∙mednek∙|| 

En is ÊrÊmest irtam uona rakoczi Vramnak, de egy az nem uotam bizonios benne ha 

teczik k∙ | meteknek, mas az nincz modom is az el kudesebe, lassa k∙metek, nekem az 

teczenek nem uona gonosz | Ez a nagy dologh hogy ez <had..>
4
 had is mind inkab az 

orzagh utahoz kÊzel jar, az houa mjnden hadak∙ | ugian kjtelen bele utkÊznek, az hol helyt 

attak nekjek auagy felre ualo helieken nem mernek lÊnnj. | Ha mj kÊtsegh megien az 

Cassaj utra en megh adom∙ | sziluatt kuttem k∙mednek 18 szemett, enghem annjra megh 

purgat hogy | czak aligh uagiok hebe. |  

Az minth mondak teghnap hosztak az Vice Capitannak onnet feluul leuelet, de nem 
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tud- | hatom kjtul, immar az kett zaszlo alia szellel jar falurol falura, az harmadik uesztegh | 

uott megh Milenbachon, de az faluknak az hodott penzul ugian beh kell adnj, ha nemadjuk
5
 

| rea szalnak es ugian megh is kell adnj, igy se takarodhatunk se uethetunk∙ |  

Az nemetek felÊl aszt czÊrgetik ighen ueszik az elest, Muranba akarjak hiszem ujnnj. |  

Treczi komamott Mathe szerenczere hon tanalta czak erkezett uott megh, aszt mongia 

szolt | nekj es aszt monta el megien hetfun lÊczere de az leuelbe egy igett sem ir felÊle, 

azert ke- | rem k∙medett megh jelentet jo akaratia szerent uigie beh az iedzest es ha beh 

megien es | Val irassa rea megh szogalom k∙mednek, hogy oszton foghassunk az leuel 

irashoz. Az mjnt | Mathe monda fajgell komamnak is szolt, Ê Treczi V. igazitotta, hogy ne 

mongia ugy mond, | zeia wjmiszliam, minth ha nem Ê dogha uona, O ingratitudjnem  

summam∙ Interjm | irasarol el feletkezuen az ide juuesrÊl egy igeuel sem∙ Nemeth forma 

fortely η  | Mind az atal en mingiart irtam  Treczi V. kertem fogadasa szerent beh menjen 

lÊcze- | re, de nem tudom mj az oka nem juue ualaszom rea magha jo reggel irtam nekj, ez 

leuelet | penigh szinte estue ex pedaltam, irtam komam Tamas V. is hogy incze. Isten 

tarcza eltes- 

se k∙metekett Batizfalu# 9. Septembris Anno 1606 Seruitor et frater A. Mariasi Manu 

Propria |  

 

6
post scripta Megh irtam uala ez leuelett hogy | juta Treczi Vram ualasza, kitt in specie 

k∙mednek | megh kuttem, es az leuelett k∙medtul megh uarom, ke- | rem is czelekegiek jol 

uelem
7
, ugiekezem k∙- | mednek megh szogalnom. 

 

Címzés:  

Generoso Egreio domino francisco Mariasj | de Marcusfalua η domino et fratrj pluri- | 

mum obseruandissimo 

 

Jegyzetek: 

 

1
 A g,y betűkön megfolyt a tinta, nehezen olvashatók.  

2
 el u[.]nni: jelölt beszúrás a sor fölött. Az előző sor hosszú szárú betűi miatt az u utáni 

betű nem olvasható ki. 

3
 A lap bal szélén mintegy centiméter átmérőjű lyuk van. 

4
 A scriptor törlése. 
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5
 A sor végén egymásra torlódtak a betűk, így a szó vége nehezen olvasható. 

6
 A címzés felett, ahhoz képest fejjel lefelé. 

7
 Az előző két szó között centiméteres lyuk van, a levelet lezáró pecsétnek a helye.  

 

46.  

1607. március 23. Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Egy cédulát küld tovább testvérének, és kimenti magát a következő heti gyűlésről.  

 170 x 203 milliméteres papíron. 

Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth bizodalmas Vramnak batiam- | nak Latogassa 

az jo isten kmetekett sok jokkall·Ma talalek ez czedu- | lara kj mar nekem nem szuksegh es 

k·mednek megh kuttem· | En nem tudom megien * ueghez az VVogondreszelj
1
 tÊrueny 

minth hogy | egy Currenset hosztanak ide kjbe ez juuÊ kedre giulest hirdetnek, hia- | ba
2
 

penigh most setalnj karos, ha isten udÊtt adna szantanj uetnj | kellene, talam en nalam 

nekul is megh lehetne Isten eltesse k·- 

metekett·Batizfalu# 23 Martij Anno 1607. |  

Seruitor et frater A. Mariasi Manu Propria 

 

Címzés
3
:  

Generoso ac Egregio Domino Francisco | Mariasi De Markusfalua etc. Domino | et Fratri 

plurimum obseruandissimo 

 

Jegyzetek:

 

1
 Az l betűn szétfolyt a tinta. 

2
 A ba betűkön megfolyt a tinta, nehezen ovahatók. 

3
 A levelet egy újrahasznosított papírfecnire írták, a címzés oldalán három sorvég látható. 
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47. 

1607. június 17., Batizfalva 

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCHEZ 

Betegeskedése miatt ügyintézésekben segítségre szorul, beszámol néhány vármegyei ügy 

állásáról és egy erdőirtásról. 

 316 x 200 milliméteres papíron. 

 Zoghalathomatt ajanlom k·mednek minth jo akaro bizodalmas vramnak ba- | 

tiamnak· Agion isten k·meteknek mjniajan mjnden jokatt. Hogy k.med com- | patial 

njaualiamnak
1
 minth Vramnak megh szogalom, bizoniara megh most | is elegh bagiatt 

erÊuel uagiok, kj sem merem magham uitetnj, Iria k·med hogy | talam ez napokba k·med 

magha is megh keres, kitt megh szogalok k·mednek az en | njomorult allapatom szerent 

szeretettel is latom k·medet, ÊrÊmest ertenem is  | ha lehetseges mj tajba leszen, mert ugian 

js egy nehany czikell uagjon
2
 az | k·med mostansagh irt nekem leuelejbe kitt nem ertek, et 

inter Caetera mellik | az k·med reghi buntetesenek  az helie az melyre fel akariak k·medet 

ujnnj, Vagion | tÊb is ¤ kjkbe czakannitt akarok ertenj az mi melto ¤ Nem remeluen ennj | 

ideigh ualo heueresemett, sÊtt ueluen aszt, az ez minapi el mult giulesre rea me- | hessen, 

kitt megh is probaltam uona talam ha komam Doctor Vram nem dehor- | talt uona rola, 

irtam uott az Berzethej bironak Birilla Simonnak hogy Mar- | cusfaluara jujÊn beh hozzam 

ma estuere, nem tudom fogagiak uagy nem, de | minth hogy magham ala nem mehetek ne 

lattassam uagy el felettem lÊnnj uagy | hiaba mondanj fukeppen hogy obedientiajatt 

exploraliam, mert nekem nagiott | […]tet
3
, im ala kuttem ferenczett, kjnek telies tanusagott 

attam felÊle, k·medett | […]rem
4
 az mjbÊl k·medett megh tanalia legien segittseggell megh 

szogalom k·mednek· | Ertem Vram az Varmegie modnekul ualo conclamatiojatt, nem 

tudom mely jambor | uott az, Î kj ante tempus ily aposite tudot uegeznj, am megh latia de 

migh mogiat | nem latom ich halt nichts Dar von, lassuk miczoda hatalommal mjueltek, kj 

tartia | megh kj nem, elsÊ nem leszek, utol jarua megh latom mjtt kell miuelnj, nec sa- | tis 

est hogy saarosba GÊmÊrbe irtak Ê n#gok az Commissarius Vrak, de azok mjt | akarnak 
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[…]
5
 Liptoba is  irt az Varmegie onnett is megh ertem mi lesz a’ ualasz, | mert ha azok es 

fukeppen az szent Juanjak nem akariak az is semmj. Bizony jo | uona ha oly haragoson 

uegeznek el az minth el kesztek, de en nem ismerem aszt | az embert az kj ueghez uinne, 

mert Êrulnem en is. Az Almasi doghaban ualo jo | akaratiatt is megh szogalom
6
 k·mednek, 

de czak fraska az thamas Vram mondasa, | egy paraszt embert nem tudnak megh buntetnj 

soltisz es szabados szabasu nemes em- | bert hogy
7
 buntetne ¤ nix, serbe ueszik ueret, En 

felÊlem am akarmitt czelekednek | czak az en neuemett ne difamalna ez hituan marczona
8
 

Isten tarcza eltesse k·- | metekett sok jokkall Batizfalu# 17 Junij. Anno 1607. |  

Seruitor et frater A. Mariasi Manu Propria 

 K·mednek en ugy jutt eszembe Nagy Benedek felÊl elegh czendesen es haual jrtam, 

| latia isten az emberjmtul is nagy szeliden es embersegesen ‘zenthem, az Valasz elegh | 

derczes es mas fele szoll, hanem szogall ez jambor az Ê jo akaratia az, Valasztas wagion az 

| hajduk kÊszt kjk uotak, es az hajduczkak, kÊszt kjk uadnak, kj kezd nekunk ketten is az 

ma- | ro fogunk esnj uele·|| 

Kuttem
9
 uala estue ismett latnj az Lucziunaj erdÊtt, de sokatt <ug>

10
 uagtak | sajtaltak 

benne sokatt hantottak is, megh uaghni ualo
11

 is sok uagion, megh is | egett benne, ilien 

kako bako az emberek· 

 

Címzés: 

Generoso ac Egregio Domino Francisco Mariasi | de Markusfalua etc. Domino et fratri 

plurimum | obseruandissimo 

 

Jegyzetek: 

 

1
 Az i betűt j-nek indította a scriptor. 

2
 A j betűt i-ből javította a scriptor. 

3
 A lap bal széle (a levél egykori leragasztása miatt) hiányos. 

4
 A lap bal széle (a levél egykori leragasztása miatt) hiányos. 

5
 A sor fölé írt betoldás olvashatatlan. 

6
 A a betű javítás eredménye. 

7
 A hogy szó jelölt betoldás a sor fölött. 

8
 A szóvégi a javítás eredménye. 

9
 A szó közepén megfolyt a tinta, ezért nagyon nehezen olvasható. 
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10
 A scriptor kihúzta a rontott szókezdeményt. 

11
 Az a betűn megfolyt a tinta.  

 

48.  

1607. július 3., Batizfalva  

MÁRIÁSSY ANDRÁS LEVELE MÁRIÁSSY FERENCNEK 

Hivatalos levelek érkezéséről számol be. 

 320 x 209 milliméteres papíron. 

Zoghalathomott ajanlom k·mednek mjnth jo akaro bizodalmas Vramnak batiam- | nak· 

Latogassa az jo isten k·medett aszszoniommal Ê k·meuel hozzatartozojual | mjnden jokkal· Ez 

el mult Vosarnap kesÊ estue Voczora utan juue hozzam | az Lucziu[.]aj
1
 posta az regalisokatt 

hoszta ala kitt akarek k·mednek megh irnom | de nem tudom mjczoda okbol uagy tÊrtenetbÊl az 

mj Varmegienknek szollo | nincz kÊsztÊk, en
2
 maghammal haniatta megh Êkett, hanem az 

minth eszembe | jutt uagion <…>
3
  Rakoczi Sigmond, Homonnaj Balinth, Magaczi Ferencz, | 

Bathori Gabor, Niarj Pall, Forgacz Sigmond es Doczi Andras Vrameknak sze Ko- | oszton 

staribus regnj hungariae ad Trasnsiluaniam pertinentibus, az is […]
4
 | az ide ala ualo 

Varmegieknek, Sarosnak, Zemlinnek, Vnghnak, GÊmÊrnek, Torna- | nak, Borsodnak, 

Heuesnek Szolnoknak
5
 Soltnak, Szatmarnak, Szakocznak, Beregnek, | V[..]czanak

6
, 

Maramasosnak, Biharnak es Krasznanak, Aba Wj Varmegienek is | Ismett nemes Vrajmnak, 

Bakos Janosnak az meghhott Kapi Janosnak es az ele- | uen Kapo Sigmondnak, Daroczi 

Ferencznek, Alaghi Ferencnek, Tarhanj Ferencz | Peternek szollo is. Azon felul az Êtt szabad 

Varosnak Cassanak, LÊczenek, Eperies- | nek Bartfanak es kis Szebennek Debreczennek is 

irtat
7
 Utolszor Micati puspÊknek es az Egri kaptolom- | nak, kmednej szollo nincz kÊsztÊk, az 

napiatt az posta szent Jacabott mongia | Forgacz Sigmond Vramott Ê felseghe Judex […]ienek
8
 

irja, az napnak az LÊczeiek- | tul k·med jobban ueghere mehett. Berkacz [.]stua[…] […]
9
 

Paczott Sigmondot. 
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Ott alatt letembe ighen megh hattam uala Lorincznek hogy mikor Lorkiual elÊszer | megh Êkett 

minth oszszuk hogy se nekem se nekj injuriam ne legien, es ez utan | ualottis oszton tugiak az 

szerent osztanj, kmedett kerem hagia megh nekj ha ninczenek
10

, hogj | mingiart az kosarrol az 

hiudakkall egiutt ala is jujÊn Barsak Marcusfalua- | ra, erÊssen megh hagia nekj, es ot legien az 

egy hetbÊl ualott menit uernek | hogy megh lassa es ha ala mehetunk nekunk megh tugia 

mondanj, hogy az tÊb hi- | tekre is Bendiktul annjt uarhassunk, kjrÊl ÊrÊmest maganak irnek, de 

Ê oly | gonduiselettlen es feledekeny rosz ember, hogy uagy megh sem oluastatia jol uagy | 

elfelejti uagy elmulatia uagy az leuelett za szlup teszi, k·mednek megh szoga- | lom 

inculcaltassa nekj ne lehessen mentsege. Isten tarcza eltesse k·metekett sok | jokkall· Batizfalu# 

3 Julij Anno 1607 | 

Seruitor et frater A. Mariasi Manu propia 

czak nem el felejtem Barczaj laszlott is hiak es homonnaj GiorgiÊtt, ebbÊl eszt tanultam | inkab 

mind az papistakatt keresik fel, η forralnak ugain ualamitt, hogy megh az hotakatt is hiak· 

 

Jegyzetek: 

 

1
 A szó közepén megfolyt tinta. 

2
 A szó eleje egy (víz)csepp miatt nehezen olvasható. 

3
 A kb. 6 betűből álló szót a scriptor kihúzta. 

4
 A sor végén elkenődött a tinta, kb 5 betűnyi szöveg nem olvasható. 

5
 A nak jelölt betoldás a sor fölött. 

6
 A szó elején összefolyt a tinta.  

7
 Debreczennek is irtat: jelölt betoldás a sor fölött. 

8
 Elkenődött a levélen a tinta, a szó eleje nem olvasható. 

9
 A sor második felén sok folt takarja a szöveget.  

10
 ha ninczenek: jelöletlen betoldás a sor fölött 


