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ELŐSZÓ. 
A XV. század második felétől Olaszországból sugárzóit 

felénk az irodalom, tudomány és művészet. Különösen Má-
tyás király édesgeti hazánkba a »csinkócsentó« olasz mes-
tereket, kik a humanista-latinos műveltségnek kiváló ter-
jesztői lőnek. iFájdaloin. a magyar nemzeti irányzatnak 
nem kedvezett ez a korszak s a magyar nemzeti szellem 
újjászületése sokkal később, a legszomorúbb időkben, nem 
is a magas rangot elfoglaló tudósok. írók, művészek, hanem 
a nép gyermekeinek fellépésével kezdődik meg. A politi-
kailag szétszaggatott, vallási egyenetlenségek által dúlt or-
szág nemzeti szelleme megújhodik s a köznép kunyhóiban 
megőrzőit ősi, zengzetes magyar nyelv hatalmas erővel tör 
a városok felé, melyek azután lassankint tért engednek a 
nemzeti géniusznak. Lehanyatlik a latin műveltség, hogy 
romjain helyet adjon a magyarnak. 

* 

Mohácsnál megbomlott az ország erejének s hatalmá-
nak egysége. Kiki a maga birtokát, tulajdonát féltette s 
aszerint igazodott az a néliány főúri család is, mely az 
ország sorsát volt hivatva intézni. 

A nemzet zöme II. Lajos halála után nem akar ide-
gent a trónra ültetni, látván, hogy a külföld bukni hagyta 
a török elleni küzdelemben. Ha Mária özvegy királyné 
kezébe nem veszi Ferdinánd ügyét, ez soha se ül a ma-
gyar trónra. Ő volt, aki bátyját, Ferdinándot pártfogolta 
s megnyerte részére azt a 8—10 főurat, akik Pozsonyba 
szorultak. Köztük Nádasdi Tamás akkori udvari titkárt. 
A másik, sokkal nagyobb párt, nemzeti királyt óhajtott, 
ki a széthullott hazai erőket összegyűjti s Zápolya János 
szepesi gróf és erdélyi vajda mellett foglalt állást, akinek 
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dúsgazdagsága, meg a tömeg előtt való nagy népszerűsége 
úgyszólván biztosította részére a trónt. Ferdinánd jól 
tudta, hogy nem a tömeg érzelme, hanem néhány befo-
lyásos főúr állásfoglalása dönt. Ezért Nádasdi Tamást s 
barátjait igyekezett megnyerni törekvéseinek. 

NádaSdi Tamás (szül. 1498-ban) előbb mint királyi tit-
kár, majd mint horvátországi bán, országbíró, végre ná-
dor: ennek a kornak első szerepviselője volt. »Nádasdi 
Tamás egyike volt hazánk legkiválóbb embereinek . . . . 
szolgálta az államot, a diplomácia, a hadügy, a politika 
és az igazságszolgáltatás terén. Viselt mindenféle hivatalt, 
mig végre a legmagasabbat, a nádorit is elérte. Utóbbi 
állása fényesen tanúskodik arról, mily mértékben egyesült 
benne a nemzet tisztelete és az udvar bizalma«. (K. Sz. 
IV.) 

Kitűnő nevelésben részesült. Gyermekkoráról keveset 
tudunk, de később »Grácban, Bolognában s Rómában ta-
nult, ismerte a classikus irodalmat, az olasz virágzó mű-
vészetet . . . szívesen fogadta Erdősit, sárvár-uj szigeti kas-
télyában ellátta a szükségesekkel, anyagi és erkölcsi támo-
gatással. Talán némi szellemi rokonság is volt köztük. SemV 
Nádasdi, sem Erdősi nem igen lelkesültek a vallásos küz-
delmek i ránt . . . Nádasdi nem üldözte, sőt bátorította szé-
les birtokán az újítás vándorapostolait, ami akkoriban 
majdnem egynek tekintetett a nyilt pártolással. Erdősi pe-
dig számos iratain sehol sem adta jelét azon gyűlöletes 
kifakadásoknak, melyeket a XVI. és XVII. század hitvi-
tázói minden lépten használnak«. (B. Zsolt. 122.) 

Nádasdi 1536-ban Sárvár-uj szigeten az iskola mellett 
nyomdát állított fel s azt Erdősi vezetésére bízta, aki ez 
időben az ottani iskola tanitója is volt. (B. Zsolt. 161.) 
Erdősi a krakkói, majd a wittenbergi egyetemen tanult 
s itt Melanchton Fülöp legkedvesebb tanítványa volt. Ná-
dasdihoz is ^Melanchton ajánlotta be. A sárvár-uj szigeti 
nyomdában két munkája, nyelvtana s u j testamentuma 
jelent meg. Ugyancsak Nádasdi udvarában találjuk Abádi 
Benedeket, Dévai Biró Mátyást, (Sz. Áron II. köt. 428.) 
1544-től Tinódi Sebestyént, ki »követte ú j urát, hogy országos 
gondjai közt lantjával s énekével szerezzen neki olykor-
olykor vidám perceket . . . leginkább Sárváron s Bécsben 
teljesítette u j ura körül el nem felejtett szolgálatait«. (Sz. 
Áron III. köt. XV.) Nádasdi bírta rá Tinódit, hogy Ko-



o 

lozsvárott 1554-ben megjelent Cronica-ját Ferdinánd király-
nak ajánlja föl s ezért a királytól 50 fr t jutalmat kapóit 
a dalnok. Nádasdi udvarából Kassára, majd Szegedre kerül, 
hol megírja az 1552. évi szegedi veszedelmet. (H. C. 487.) 

Nádasdinak levelei fennmaradtak s unokája, a Wes-
selényi-féle összeesküvésben résztvett Ferenc országbíró le-
fej eztelésekor részint Bécsbe az udvari-, házi-, állami-, ré-
szint Budapestre az országos levéltárba kerültek. 

E leveleknek majdnem mindenikében szó van vagy 
az ő, vagy felesége és fia betegségéről. Ugy látszik, mind-
hárm an sokat betegeskedtek. Xádasdi számtalanszor ajánl 
vagy küld orvosságot, gyakran bécsi orvosok tanácsával él, 
de igen sokszor megemlékezik Caspar Fraxinus (Körösi) 
de Zegedinus házi orvosáról is, kit igen nagy tiszteletben 
tartott. Gáspár doktor állandóan felesége s későn szüle-
tett Ferenc fia körül tartózkodott. í r j a is: asszonyomat 
az úr Isten tartsa meg. ha az doktor ott nem volna, hát 
doktort küldenék neki . . vagy: asszonjmm beteges . . . 
oda küldöm Gáspár doktort . . . Máskor ismét jó barát-
jailioz, rokonaihoz küldi házi orvosát: az orvosságot, kit 
Gáspár doklor kéret Balassjmé asszonyomnak, siess Po-
zsonyba küldeni. íla sok a dolga, leveleit másokkal intéz-
teti el: Az Gáspár doktor levelét, ki nekem szól, kománk-
kal tnézesd meg. Az orvos néha levélben adja le rendeléseit: 
• j. . küldtem egv levelet, Gáspár doktorét, mint keli az 
tejet Ferk o: í a k adnyi. Az orvostól néha egyetmást küldött: 
• . . iin küldtem az doktortól egy zsankó sípját, kivel nnast 
sípoljon Orsolla asszonn . . . orvosságot is küldtem az dok-
tortól Orsolla asszonnak. Gáspár orvos Sárvárról gyakran 
volt kénytelen házi betegeitől eltávozni: az szekeret küld 
meg . . . az doktort más szekeren is haza küldheted, vagy 
Pozsonyba vagy ede (Bécsbe) akar jűni. Érdekes világot 
vet az orvosi díjazásra a következő sor: az doktornak add 
meg imrrlír tikját, lúdját. Az doktorhoz mindjárást vesse-
nek egy inast, ki szolgáljon neki, mig ott leszen. 

Egyik lakodalmon a házi orvost becsípették: az dok-
tor felöl irtam volt azt, hogy csaknem Szegény Pál urammá 
lén, annyira elbúsétották vala. de immár mpgtért az meny-
nyegző után; majd ismét: az doktor kezd bolondulni, el-
veszett szünö. igen gyölri Simon kománk asszony is. Sár-
kány is, az amint látom, nekem! kell megszolgáltatnom 
menn yegzőét. 
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Nagy bizalma volt a nádornak Gáspár doktorhoz, ínég 
a bécsi udvari orvosokkal szemben is, mert így ír : míeg-
írtam ma igin reggel Gáspár doktornak, hogy alá siessen 
hozzád, azt vélöm, hogy semmit nem1 késik, hozzád siet. 
Jól lehet itt az királyné asszony udvarába mondnak egy em-
bert, hogy (ki igin ismér az szemfájdalomról, kit meg is kisér-
tettek itt, de mondják, hogy soknak használt. Az orvos-
ság penég, kivel gyógy ét, csak azon víz, ha nem használ 
is, de nem árt. Mindazáltal meglássok, leszen-e szükség', 
nem-i?; hat nap múlva azt írja, hogy: hiszem hogy Gáspár 
uram is eddig régen ott vagyon . . . de Gáspár doktort 
kérjed én szómmal, hogy ugyan ne cselekedjék az te sze-
meddel, mint az Beycsiével. 

* 

Az alföld sokáig elhagyatott, ősi állapotában volt. 
Egyetlen óriási por és sártengernek látszott, kultúra, ha-
ladás nélkül. A lakosság száma csekély volt. A nemesség', 
mely a művelődés iránt fogékonyabb lett volna, elván-
dorolt a síkságról, mely vagyonnak, életnek nem nyújtott 
kellő védelmet a zivataros időben. Még a püspökségek is, 
a kultura ezidőbeli gócpontjai a medence szélein helyez-
kedtek el: a bácsi, egri, nagyváradi, kalocsai és csanádi. 

A XVI század elejétől kezdve azonban nagy változá-
sok történlek. Az alföldi nép gyermekei lassanként felhú-» 
zódtak az egyházi pályára, ugy a katholikus, mint a pro-
testáns részen, a külföldi főiskolákon mohón szívták ma-
gukba a vallás és tudomány igéit s hazajövet, már a re-
formáció miatt is, a néphez saját nyelvén kezdtek szólni, 
írni. A hitvitázók lerázzák a humanizmus latin jármát s az 
ősi magyar nyelvet jogaiba visszahelyezik. A tudomány 
mellett megtanulják a nyomfdászatot, betü-öntést s nem-
csali az első írók, de nyomdászok, betűszedők, könyvki-
adók és könyvárusok lesznek. 

A nép fiai a felsőbb rétegekbe is beviszik a magyar 
nyelvet, elplántálják a tudomány és irodalom szeretetét 
Főuraink is magyarul kezdenek beszélni, írni, olvasni és 
levelezni. Az e korból reánk maradt levelek a legbecse-
sebb művelődéstörténeti adatokat szolgáltatják. Az állam 
még ragaszkodik a hagyományos latinhoz, de a fő- és 
köznemesség már a m/agyart használja. Nádasdi Tamás 
latin leveleiben is sűrűn használja a magyart, későbbi írá-
sai pedig teljesen magyar nyelvűek. A zavaros, két király 



léié húzó időben, elmondhatni, hogy a zsenge magyar 
nyelv és irodalom lön a nemzeti egység védő várává. 

Az irodalommal együtt nevelkedik a tudomány. Egy-
szerű polgár emberek fiai Bécsbe, Krakkóba, Wittenbergbe, 
Bázelbe, Párisba, Bolognába, Rómába stb. gyalogolnak, 
hogy az ottani híres egyetemeken, nagyhírű tanárok tudo-
mányos előadásait hallgassák, magukat kiképezzék. 

Megjelenik az első magyar nyelvtan (1539.), melyet nyo-
mon követ a magyar nyelvű irodalmi termékek egész se-
rege. Még a török basák is magyar deákokat tartanak s 
irataikat magyar nyelven adják ki, hogy a nép megértse 
rendeleteikel. 

A protestáns hitvitázó irodalom fellendülése folytán 
a katholikus egyházi irodalom is — különösen a XVI. 

század második felétől kezdve — a magyar nyelv felé for-
dul. De ezenkívül a vallásos líra, tanitó és feddő költészet, 
rege és monda s hazai történet-irodalom művelése is ma-
gyar nyelven történik. Betetőzi a magyar nyelv megúj-
hodását Pázmány Péter korszakalkotó föllépése s maga-
san szárnyaló munkáiban megteremti a magyar irodalmi 
nyelvet. * 

Igaza van dr Czimer Károlynak, aki egyik kritikai 
munkájában azt irja, hogy a helytörténeti műveknél azon 
kötetnek kell a legbecsesebb anyagot magában foglalnia, 

NÁDASDI TAMÁS NÉVALÁÍRÁSA. 
(Kohn Richárd szegedi műintézetébe!.) 



amelyik a vármegye vagy város belső életét s az egyes 
korszakokban elért anyagi és szellemi haladás eredményeit 
mutat ja be. (C. K. 41.) Ezért ragadtam én ki Szeged tör-
ténetéből a középkort, a XVI. századot, mely művelődés-
történeti szempontból a legérdekesebb, legváltozatosabb A 
Hunyadiak után következő visszaesés csak látszólagos volt, 
hisz egy korszakban sem találunk annyi tudományosan kép>-
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KÖRÖSI CÍMZÉSE NÁDASDIHOZ (1554. SZEPT. 17.) 
(Kohn Rikárd szegedi müintézetéből.) 

zett szegedi fiút, mint ebben a korban, ami a súlyos ál-
lapotok dacára ennek a színmagyar fajnak a nemzeti mű-
velődés iránti erős érzékére vall. Valósággal ellepik a krak-
kói és bécsi egyetemeket, de eljutnak Párisig, Bázelig, Wit-
tenbergig s Páduáig, hogy magukat a vezető-pályákra ki-
képezzék. A szegedi ősmagyar erő domináló szerepet ját-
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szik e korban az egész országban. A szegedi írók. hitvi-
tázók, szónokok, tudósok mindenült kedvelt apostolai a 
megújhodó nemzeti szellemnek, de a kereskedő és politikai 
világnak is számottevő tagjaivá lesznek. S így nyilvánvaló, 
hogy az ősi szegedi erő a nemzeti haladásnak eléggé meg 
nem becsülhető szolgálatot tett a XVI. században. Mivé 
fej lődhetet t volna Szeged szellemi élete, ha e kiváló szü-
lötteink, ily nagy számban, itthon, Szegeden, koncentrálva 
munkálkodhat tak volna a haladás jegyében a művelődésre 
oly fogékony színmagyarság tengerében! 

Caspar Fraxinus (Körösi de Zegedinus ennek a Szeged-
ről elszármazott kiváló férfiaknak egyik legkimagaslóbb 
a lakja volt. Levelei, melyeket Nádasdi Tamás nádorral , ki-
sebb részben Nádasdi feleségével s Erdődi Péter horvát bán-
nal váltott, orvos-tudományi, közművelődési, társadalmi s 
politikai szempontból a kor legbecsesebb írásai közé tartoz-
nak s valóban boldognak érzem magamat, hogy ezeket 
a budapesti országos- és a bécsi házi-, udvari- és állami 
levéltárból kiásva, szülővárosom nagyobb dicsőségére köz-
readhatom. mint becses ereklyéit a szegedi magyar f a j 
közművelődési munkásságának. A levelek orvos-tudományi 
szempontból nincsenek feldolgozva. Ez hivatottabb kezek 
munká ja lesz. 

* 

Végül mély köszönettel tartozom mindazoknak, akik 
nehéz munkámban segítségemre voltak: Károlyi ud-
vari tanácsos úrnak, a bécsi cs. és kir. házi-, udvari-
és állami levéltár igazgatójának, Pazár Béla és Fekete 
Ipoly tanár uraknak, dr. I íárf fy Ódön úrnak, a bpesti orsz. 
levéltár allevéltárosának, Barmos György házfőnök és 
Rózsa Károly tanár úrnak, továbbá Kerekes György kas-
sai történetíró úrnak. 

Most pedig útnak bocsátom munkámat, ajánlva sze-
retett szülővárosom, a kultura iránt mindenkor melegen 
érdeklődő polgárságának. 

Szeged, 1910. február havában. 
SZMOLLÉNY N Á N D O R . 









Szeged középkori iskoláira nézve alig maradt ránk em-
lék vagy biztos utmutatás. Még a Ferenc-rendiek följegy-
zései is (az 1526. előtti följegyzések, az u. n. História Do-
mestica, Reizner János történetíró kezei között elvesztek) 
oly hiányosak e tekintetben, hogy sokszor csak föltevésekre,, 
mellékkörülményekből vonható következtetésekre vagyunk 
utalva. 

Az első iskolákat mindenesetre az itt megtelepült plébá-
nosok, később a szerzetesek létesítették, akik közül a pre-
montreiek, domokosok, karmeliták, (?) de legkivált a Fe-
renc-rendiek nagy buzgalommal terjesztették a nép köré-
ben a szükséges elemi ismereteket. 

Az Árpádházi királyok alatt Szegeden kellett u. n. fárai 
iskoláknak lenni, hisz a város már 1199-ben mint a bácsi 
püspökség főesperessége említtetik. De persze ennek semmi 
nyoma nem maradt fönn. (V. 30—31.) 

Azt is tudjuk, hogy a szomszédos Csanádban Gellért 
püspök középfokú iskolát szervezett, annak élére Walter 
német mestert állította, ki a grammatika és muzsikában 
oktatta a növendékeket, de később a hét szabad művészet 
is taníttatott. Az első harminc növendék pappá szentel-
tetvén, oly sokan jelentkeztek további iskolázásra, hogy 
még Mór barátot kellett segédtanítónak fölvenni. (V. 35— 
36—63.) Ebbe az iskolába még a Dunántúlról is jelentkez-
tek, annyival inkább föltehető, hogy a szomszédos Sze-
gedről is voltak tanítványai. 

Igaza van Molnár Aladárnak, (M. A. I. köt. 1—2.) aki 
azt irja, hogy »a mult századokban az iskolák oly szoros 
kapcsolatban álltak a vallásfelekezetekkel, hogy a tan-
intézeteket érintett intézkedések is . . . a felekezetek által 
eszközöltettek. Viszont a vallásfelekezetek sorsában vagy 
jogállapotában beállt minden jelentékenyebb változás az 
iskolák helyzetében is megfelelő változásokat idézett elő. 

A XVI. század első éveiben »katholikusok és protes-
tánsok egyaránt igyekeznek iskoláikat táborhelyekké ala-
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kítani, melyekben bajnokokat nevelnek hitök védelmére. 
(F. II. 19.) 

A Ferenc-rendiek jelentősége domborodik ki legéleseb-
ben Szeged iskoláinak történetében. A rendet Assisi Szt. 
Ferenc 1209-ben alapította, III. Ilonorius pápa pedig 1224-
ben megerősítette. Magyarországon kevéssel a tartárjárás 
előtt, 1229-ben telepedtek le s Nagy Lajos király rájok 
bízta a Krassó-Szörény-megyei bogumil eretnek oláhok 
megtérítését, akik még a Szent-István korabeli s a csanádi 
püspökség alapítására befolyással volt Achtum (Atony) fe-
jedelem óta görög-keleti hitben éltek. E vármegyében, Cse-
riben hatalmas kolostort emeltetett részökre, honnan a 
nép csak »cseri barátok«-nak hívta őket. Szegeden is ez 
volt nevök, mint éppen Körösi Fraxinus Gáspár de Zegedi-
nus egyik magyar nyelven írott leveléből tudjuk. 

Szegeden 1301-ben alapították rendházukat, egy kis ká-
polnával s szűkös kolostorral, noha Szeged már 1199. óta 
a bácsi püspökség főesperességi székhelye, tehát tekintér 
lyes egyházi város volt, mégis a Ferenc-rendi barátok let-
tek a nép igazi nevelői. Nemcsak betegápolással, szegé-
nyek segítésével és nyomorultak vigasztalásával foglalkoz-
tak, de népneveléssel, s valószínűleg könyvek másolásá-
val, tudomány műveléssel is, sőt még a mesterségekben 
pl. a műfaragás — is kiváltak. A sekrestyében lévő ruha-
szekrények műfaragása, a fafaragászat egyik legszebb pél-
dánya. Egy barát készítette. 

A könyvnyomtatás föltalálása előtt a Ferenc-rendi ba-
rátok írták, másolták a legszebb könyveket, rajzolták a 
csodaszép, ma is megbámfult kezdő betűket (iniciálék) s e 
tekintetben munkájok művészi tökélyre emelkedett. Ha még 
hozzávesszük, hogy a Ferenc-rendiek szegedi házának úgy-
szólván alapításától fogva pompás könyvtára volt,1 — előt-
tünk áll a szegedi Ferenc-rendiek iskolája.2 

Pedig még a középkorban is (1493—1515.) sokan voltak 
a papok közt, akik alig tudtak írni-olvasni s az elemi is-
meretekben sem voltak eléggé jártasak, (-ML A. 3.) noha 
már az Esztergomban 1112-ben tartott zsinat kimondta, 

1 Ennek jelesebb példányait néhány év előtt vitték el a gyöngyösi 
központi rendházba. 

* Jászai Géza: A szegedi Ferenc-rendiek 700 éves jubileuma. (Sze-
gedi Hiradó — 1909. évf. okt. 17-iki szám.) 
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hogy tudatlanok ne szenteltessenek papokká s aki már fel-
szentelve van, az vagy tanuljon, vagy letétetik. (V. 26—27.) 

A Fercnc-rendiek szegedi iskolája nemcsak elemi, de 
középfokú is volt. Két okból következtethető. Először Hu-
nyadi János 1456-iki belgrádi nagy diadalában szegedi diá-
kok is említtetnek, hasonlóan, mint a pécsi eg3retem hall-
gatói az 1526-iki mohácsi csatában. Ezek csakis közép-
iskolai tanulók lehettek, mert nem hihető, hogy elemi is-
kolai tanulókat vittek volna hadba. Másodszor: a szegedi 
if jak a XV. század második felétől kezdve mind nagyobb 
számban látogatták a külföldi egyetemeket — Krakkó, Bécs. 
Wittemberga. Bázel, Padua. Bologna, Páris, Heidelberg, Ró-
ma stb. — ami csak ugy volt lehetséges, ha itt Szegeden 
középfokú, egyetemre előkészítő iskola is volt. De a sze-
gedi középiskola létezését igazolja az e korban fellépő szá-
mos szegedi író működése is, — akik minden bizonnyal itt-
hon szerezték meg középfokú ismereteiket s innen mentek 
az egyetemekre. A Ferenc-rendiek nagyszabású könyvtára, 
melyben az e korban megjelent jelentősebb munkák ma 
is mind megvannak, szintén súlyos bizonyíték a szegedi 
középiskola létezése mellett. 

Dr. Cziiner Károly jeles történet-tudósunk tagadásba 
veszi ugyan a szegedi középiskolát (Cz. 25.), de minden kö-
rülmény ezek létezése mellett szól. Hogy történetíróink 
a szegedi középiskoláról sehol sem emlékeznek meg, annak 
oka csupán az lehet, hogy a későbbi följegyzések alkalmá-
val inkább a be nem hódolt területeken találtak föl jegy-
zésre méltóbb művelődés-történeti eseményeket. 

Ebben a tekintetben talán hivatkozhatom a hunyadiak 
nagy rokonszenvére is Szeged polgársága s a Ferenc-ren-
diek szegedi háza iránt, meg Kapisztrán János többszörös 
itt tartózkodására. A hunyadiak, különösen Mátyás, a leg-
lelkesebb hívei voltak a renaissancenak, a humanisták is-
kolai törekvéseinek, a legtöbb idegen tudós az ő idejökben 
költözött be Magyarországra s terjesztette itt a megújho-
dott. bár latinos műveltséget. Nem hihető, hogy ennyi ked-
vező esély összejátszásának hatása alatt Szegeden — ha 
már előbb nem volt — ne alakult volna ez időben közép-
fokú iskola. De ez viszont nem lehetett másutt, mint a 
Ferenc-rendi barátok konventjében, hol ennek az iskolá-
nak minden kedvező előfeltétele meg volt. Különben is a 
középkori középiskolák mind a zárdák falai között húzód-
tak meg. 
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A reformatió hatása alatt Magyarországon 1530—1580 ig 
34 katholikus, 125 protestáns és 9 unitárius iskola keletke-
zett. (M. A. 4.) A papi elemi iskolákban az olvasást, írást, 
vallástant s némi latint tanítottak, előkészítendő a növen-
dékeket a középfokú oktatásra, — a középiskolákban pe-
dig a hittanon kívül a triviumot s quadrivinniot, melye-
ket együttvéve »septem artes libvrales«-nek (hét szabad mű-
vészet) neveztek. A triviumban a grammatika, rhetorika, 
dialektika; — a quadriviumban a geometria (földrajzzal), 
arithmetika, astronomia s muzsika taníttattak. (M. A. 33.) 

Az iskolák sokfélék voltak. Közös jellemvonásuk a fe-
lekezeti szellem. De a fönntartók tekintetében volt: zár-
dai, városi, egyházközségi, sőt egyes főurak (pl. Nádasdi 
Tamás is) a XVI. sz.-ban saját udvarukban tartottak isko-
lamestert, éppen úgy, mint orvost, gyóntatót vagy prédi-
kátort. Nincs főúr, akinek udvarában — bármily felekeze-
ten volt is — egyik-másik mester scolastikus, orvos vagy 
pap meg ne húzódott volna. A katholikus Nádasdi Tamás, 
udvarában még protestáns prédikátor is szerepel. S mind-
ezek a halványuló latinos műveltség mellett a magyar nem-
zeti szellem erős ápolói voltak. 

Az 1548. évi, de még inkább az 1550. évi országgyűlés 
(ez utóbbi a XIX. t.-c.-ben) intézkedett, hogy az elpusztult 
egyházak, káptalanok, konventek javai és jövedelmei a ki-
rály által »iskolák állítására és tudós férfiak eltartására 
haladék nélkül és mindenütt . . .« fordíttassanak. E két 
törvény alapján intézkedtek királyaink, egészen a legújabb 
korig, az iskola ügyekben. (M. A. 253.) 

Ami a methodust illeti, erre nézve — különösen a re-
formáció fellépése után — Németországban s Németalföl-
dön működő humanista paedagógusok által teremtett rend-
szer volt irányadó minden hazai iskolánkban. E rendszer 
annyira elterjedt térben és időben, hogy — különösen a 
protestáns iskolákban — egész a »Ratio educationis«-ig 
használatban volt. 

A külföldről behozott eszmék átplántálódtak tehát is-
kola intézményünkbe is. Az államhatalom ezt veszedelmes-
nek találta, főleg a katholicizmus szempontjából, ugy, hogy 
a XVIII. században már csak útlevéllel mehettek ki ifjaink a 
külföldi egyetemekre, de ezt is mindenképpen megnehezi-
tette a kormány, jólétiét, a nagyszombati jogi kart csak 1667-
ben, s az orvosi kart egy század múlva, 1769-ben állítót-
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ták fel,1 úgy, hogy aki ezen pályákat választotta, okvet-
lenül külföldi egyetem látogatására volt utalva. E nehe-
zítés is oka annak, hogy később mind kevesebb szegedivel 
találkozunk a külföldi egyetemeken. 

A reformátió módszerével némileg ellentétben, a je-
zsuita iskolák részére a XVI. sz. utolsó éveiben Rómában 
állapították meg a módszert, »Ratio atque institutio stu-
diorum« címmel, azzal a célzattal, hogy a római egyetemes 
egyháznak neveltessenek ifjaink. E módszert a piaristák 
fellépése a XVIII. sz. elején nemzeti tartalommal töltötte 
meg, amivel, főleg a magyar vidékeken — így Szegeden is — 
hihetetlen népszerűségbe tettek szert. 

A szegedi ifjak nem csupán a hittudományi pályát vá-
lasztották — noha leginkább itt volt módja karriert csi-
nálni a nép gyermekeinek — hanem más tudományokban 
is jeleskedtek. Az 1522-ik évi egyházi szegedi tizedlajstrom 
e tekintetben némi útbaigazítást ad. Lakott ugyanis a vá-
rosban egy »Magister Grácián us« (a Plathea Zantho, azaz 
Szántór-uteában), akinek e megjelölése nem lehet a véletlen 
műve. Tudományos embernek kellett lenni, de egyebet az-
után nem tudunk róla. Orvos nem lehetett, mert az orvosok 
külön megvannak jelölve, hanem inkább bölcsész. Ezt kö-
vetkeztethetni az egyetemek ez időbeli fokozataiból. Az első 
1 okozat ugyanis a bölcsészeti tanfolyamon a baccalaureatus 
volt, mely a második évben négy censor előtt kiállóit szi-
gorlat után volt elnyerhető. A második fokozat, melyet a 
bölcsészetben magisteriumnak s a theológiában doctora-
tusnak hívtak, a bölcsészeti korban a három éves, a theo-
lógiában a négy éves tanfolyam elvégzése után volt szerez-
hető. Tulajdonképpeni magistereknek a böIcsészeLi tudó-
sok hivattak, tehát a kettő között fokozatbeli különbség nem 
volt. (M. A. 216.) 

A szegedi Gracianus is ily bölcsész tudor lehetett. Ne 
gondoljuk azonban, hogy — a mai mértékkel mérve — e 
magisterek mély tudományos kérdéseket fejtegettek a szi-
gorlaton. Mert itthon 1719-ben a nagyszombati egyetemen 
a mesteri fokon adtak fel ugyan ily kérdést: »Magyarország 
története 1564—1577-ig«, de a freiburgi egyetemen, 1623-ban 
Pl- ily kérdés is volt a mesteri fokra képesítő szigorlaton: 
»Van-e s hol, a pokolba lejárás?« stb. (M. A. 217.) 

1 A Wittembergi egyetemen a XVI. sz.-ban ezernél több magyar ifjú 
tanult. (Molnár A.: Id. munk, 27—28. old.) 

2 
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Ugyancsak az 1522-ik évi egyházi tizedlajstromban há-
rom orvos is szerepel Szegeden s pedig Stephanus Wrwos 
(lakott a Plathea Baaloghon), Gregorios Wrwos (lakott a 
Plathea Trinitatison, azaz a ma is meglévő Szentháromság-
utcában), s Jacobus Wrwos (lakott a Plathea Lijsa-n). Ezek 
bizonyára külföldi egyetemeken szerezték meg orvos-dok-
tori diplomájukat s szülővárosukba hazaérkezve, folytat-
ták orvosi prakszisukat. Az időben, amikor az orvos által 
való gyógykezeltetés ritkaságszámba ment s inkább a javas-
asszonyokhoz fordultak a betegek, e szám tekintélyesnek 
mondható. Viszont igazolják ezek is a szegedi középiskola 
létezését. — A külföldi egyetemek XV. és XVI. századbeli 
annalesei számos szegedi hallgatót tüntetnek fel »de Ze-
gedino« jelöléssel, vagy pedig családnevüknek a helynévvel 
együtt való megemlítésével. Azt azonban csak a legritkább 
esetekben találjuk, hogy szegedi polgár fia vidékre ment 
volna középiskolába, — cSak egyetlen egy esetet ismerünk — 
mely körülmény szintén a szegedi középiskola mellett bi-
zonyít. 

A XV. század végén, de még inkább a XVI. század ele-
jén a fejlődő városok mindjobban érezvén a tanulás szük-
ségességét, egymásután állítják fel az egyházi iskolák mel-
lett az u. n. városi iskolákat (M. A. 34.), mélyeket a maguk 
költségén is tartottak fönn. Az iskola a templom közelé-
ben volt s a tanító legtöbbször egyházi funkciót is vég-
zett. A város választotta a tanítót, rendesen egy-egy évre, 
de a plébános szavára sokat adtak. Fizetésen kivüf kapott 
zabot, bort, sört, egy-egy pár lábbelit és bizonyos stólát 
Tanítottak írást, olvasást, számolást, vallástant, éneket s 
a latin nyelv elemeit. A tanulók néha színi előadást is tar-
tanak (comoedia) vagy passiót, karácsonyi játékot. Ame-
lyik városi iskolában latint is tanítottak, azt latin iskolá-
nak (schola latina) hívták, anélkül, hogy középiskolai jel-
leggel bírt volna. A tanítás általában a gyakorlati élet kö-
vetelményeihez simult (B. R. 2741.) 

* 

Az 1522. évi szegedi egyháztized lajstromban öt világi ta-
nítóval találkozunk s e tekintetben Szeged a leghaladottabb 
vidéki város volt, mert Budán 1525-ben 7, Pozsonyban 4, 
Brassóban 1543-ban 3, Szegedén pedig 1522-ben 5 iskolames-
ter van (B. R. 48.). Az öt szegedi iskolamester neve: Ste-
phanus Scolastikus (lakott a Plathea Sancte Trinitatison, 
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•azaz a mai Szentháromság-utcán), Franciscus Soolastikias 
(lakott a Plathea Sancti Demetriin, azaz Szent Dömötör-
utcán, tehát a mai belvárosi Szent-Dömőtör-temjplom kö-
rül), Jacobus Scolastikus (lakott a Plathea Feeijzler-en, hi-
hetőleg Felsővároson), még egy Franciscus Scolastikus és 
Andreas Scolastikus (mindketten laktak a Plathea Magnan. 
azaz Nagy-utcában, mely nem más, mint a mai Iskola-
utca.) Noha ez időben a városi iskolák tanítóinak java-
dalma évi 6—156 fr t közt váltakozott, Franciscus tanítónak 
mégis szőlője volt Kamancon. (F. II. 47—48.) 

Ezek a tanítók nem vezettek mást, mint elemi isko-
lákat. Még a lakhelyük elosztása (egy alsóvároson, egy felső-
városon és három a belvárosban) is erre mutat, sőt egészen 
megegyezik a városnak ez időben a Tiszapart hosszában 
való elhelyezkedésével. 

A szegedi ferencrendi barátok középiskolája a krakkói 
egyetemmel összeköttetésben kellett hogy legyen. Először 
azért, mert ez időben ifjaink közül többen keresték föl a 
krakkói egyetemet. De abból is következtetem, hogy a fe-
rencrendiek, — Kapisztrán János révén is, — szoros barát-
ságot tartottak fönn a katholikus hit védelmében a törö-
kök ellen oly sikerrel küzdő Hunyadiakkal, ezek pedig 
a krakkói egyetem vezetőivel levelezésben állottak. Kitűnik 
ez abból is, hogy Hunyadi János, amikor a gyászos végű 
rigómezői ütközetből menekülve Szegedre érkezeti, első te-
endője volt innen (1448. dec. 30-án) Miklós krakkói dékánt 
az' ütközet lefolyásáról érlesiteni. (M. XXXIII. köt. 153(0 
Ez az összeköttetés nem csupán a hadvezérnek, de a tudo-
mányokat s műveltséget kedvelő Hunyadiakinak s e réven 
a ferencrendieknek is szól s nyilvánvaló, hogy a ferenc-
rendiek szegedi középiskolája s a krakkói egyetem között 
már ekkor megvolt a későblD oly eminenssé vált összeköt-
tetés. Ez az okmány helyi történetíróink előtt eddig isme-
retlen volt. én pedig igen nagy fontosságot tulajdonítok 
néki, mert erősen támogatja a ferencrendiek szegedi közép-
iskolájának létezését. 

A szerencsétlen mohácsi csata után a Duna—Tisza köze 
csakhamar behódolt a töröknek. Hisz nem volt, ami az it-
teni városokat védelmezte volna. Szeged behódolása 1542-
ben. történi meg, mely után a törökök nem késtek itt isko-
lát felállítani. (R. I. k ö t 112.) 

A ferencrendi barátok, noha nagy üldöztetésnek voltak 
2* 
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kitéve a hódító török részéről, — itt maradtak a városban 
s a lakosságnak a katholikus hitben való megerősítése és 
megtartása körül nagy érdemeket szereztek. Iskolájuk min-
den valószínűség szerint ekkor bomlott fel, vagy legalább 
is züllésnek indult, hisz ifjaink vagy a harcmezőn hullottak 
el, vagy rabságba hurcoltattak, vagy elmenekültek más, 
védettek vidékekre. 

A reformáció hívei, főleg a Wittenbcrgából hazakerült 
hitújítók ez időben magyarul írott könyvekkel fordultak' a 
néphez. Egyik első nyomdájukat 1539-ben a Sárvár mel-
letti Ujszigelen Abádi Benedek, szegedi Kiss István ba-
rá t ja állította föl, Melanchton Fülöp ajánlatával, Nádasdi 
Tamás birtokán s ennek pártfogása mellett. Ez a nyomda 
nyomtatta ki 1541-ben Erdősi Sylvester János uj-testamen-
tomát »Uy Testamenta mag'ar nelwen, mellett az Goeroeg 
es Diaknelwboel vyonan fordytank az mag'ar nipinek Ke-
reszten huetben való ippuelisire. 1541«. 

Nem véletlennek tudom be azon körülményt, hogy Abá-
di Benedek nyomdász, hitújító és tanító erről a védett hely-
ről 1545-ben Szegedre, a hódolt területre került. Ha része 
volt ebben Kiss Istvánnak, bizonyára része volt Körösi 
Fraxinus Gáspár de Zegedinusnak is, aki mint Nádasdi Ta-
más udvari orvosa és bizalmasa, személyesen érintkezett Uj-
szigeten Abádi Benedekkel s aki éppen úgy, mint ura, katho-
likus létére teljes türelemmel és jóakarattal viseltetett a 
reíormatio és ennek a nép nyelvén való működése iránt, 
vagy legalább is nem tartották veszedelmesnek az ú j tano-
kat a katholikus vallásra. Körösinek nem csupán nagy tu-
dása, műveltsége s felvilágosodottsága, de szülővárosa iránti 
szeretete is befolyásolhatta, hogy Abádi Benedek figyel-
mét Szegedre, erre a nagy magyar városra irányítsa. 

Vita tárgyát képezi, hogy Abádi Benedek állított-e fel 
Szegeden nyomdát, vagy sem. Mert hogy az újszigetit nem 
hozta, nem hozhatta magával, ez több, mint valószínű. Elő-
ször azért, mert az alighanem Nádasdi Tamás költségén lé-
tesült, tehát nem volt az övé. De ha az övé lett volna is, 
a nagy távolság, a hosszú út, fenyegetett közbiztonság aligha 
voltak erre az átköltöztetésre alkalmasak. Másrészt azt is 
tudjuk, hogy a reformátio nyomdászai nemcsak a szedés és 
nyomtatás mesterségét, de a betűöntést is tanulták s így 
nincs kizárva, hogy Abádi Benedek — még ha nem is ma-
radt fönn igazoló példányunk, — Szegeden egy ú j nyom-
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dát állított föl. Hogy szüksége volt rá szegedi működése 
közben, az bizonyos, hisz a hithű katholikus színmagyar 
néphez fordult, amelyet bizony egyszerű, bármily lelkes 
prédikációval aligha vélt könnyen meghódíthatónak, míg 
nyomtatvány utján, — ami ez időben általán divatban volt 
— inkább terjeszthette tanait. 

Abádi Benedek 1545-ben Szegedre jöve, prédikálni kez-
dett s iskolát nyitott. Gyalui Torda Zsigmond Eperjesről 
1546. dec. 25-én azt í r ja egykori mesterének, Melancliton 
Fülöpnek: »Abádi Benedek szép tudományú és feddhetlen 
életű ember, aki az előbbi esztendőben (1545.) ordináltatott 
Wittenbergben, Szegeden, mely a Tisza mellett leggazda-
gabb s népesebb város, mind az iskolában, mind a tem-
plomban a pasa előtt nagy kedvességgel tanít.« (Gz. 43.) 

Hogy mily sikerrel járt reformátort működése, tudjuk. 
A törökök először átengedték neki az alsóvárosi templom 
egy részét, de később ezt is megvonták tőle s visszaadták a 
ferencrendi barátoknak. Állítólag még itt maradt volna 1552-
ig, de tovább semmi nyoma sincs. Némelyek szerint 1547-
ben Szegeden Abádi nyomtatta volna ki Melius Horhi Ju-
hász Péternek Uj Testamentumát. Franki Vilmos e dátumot 
1567-re teszi, mit Szabó Károlv kiváló bibliográfusunk is 
helybenhagy. (F. II. 346., 370.) 

Az 1552-iki dátum is homályos és egyedül Tinódi Se-
bestyén Szegedi veszedelem c. énekéből olvasható ki. (Sz. 
Áron III. köt. 60.) Az említett rész így hangzik: Nagy Isten 
igéjét ők bizon nem vevék, Jámbor prédikátort városból 
kiküldék, Istennek jóltöttét ők ezzel fizeték, Ilv éktelen 
dolgokon Isten megboszankodék. 

Szegedi Kiss István szegedi reformátort s tanítói szere-
pének azonban semmi nyoma sincs. Sőt agy látszik, — 
noha Reizner erősen állítja, — hogy Csanádon, Tasnádon 
(Szatmármegye), Gyulán, Makón, Temesvárott, Lippán, Me-
zőtúron, Békésen, Cegléden, utoljára pedig a Dunántúl re-
formátorkodott. Sziládi (Sz. Áron II. köt. 445.) Tar Benede-
ket is említi, aki mint ref. lelkész Szegeden 1541-ben taní-
tóskodó It volna. 

A szegedi ferencrendi barátok a Tóth Mihály-féle 1552 
évi felszabadítási kísérletből kifolyólag magukra haragí-
tották a törököket. 

Ezért aztán elvesztették kegyöket s durva üldöztetés, 
megaláztatás volt részök, sőt a felszabadítási törekvésben 
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való titkos részvételért a boszúálló hódító négy barátot, 
köztük a szegedi születésü Szegedi Tamás gyulai gvárdiánt 
is, — 1552. augusztus 16-ikán lefejeztetett. (Sz. A. 21.) 

Hogy azonban még a vértanúság sem rettentette vissza 
a hazafias barátokat a nép nevelésétől s hogy a nép isko-
láztatása körül ezentúl is buzgólkodtak, 'mutatjfa a következő 
történeti följegyzés (P. 0 . 74 ): . . . a Török kegyetlen ural-
kodása alatl a Püspöki megyék, Plébániák, Oskolák pusz-
tulásra jutván, nem tsak a vastag tudatlanság1, hanem a 
megvesztegetett erkölcsök és feslettségek is a nemzetben 
úgy annyira elhatalmaztak, hogy sokkal huzamosabb ok-
tatás, álhatatosabb munka és törekvés kívántatnék a nép-
nek az igaz jámborság és kereszténység úttyára való visz-
szavezérlésére. Ezen okokra nézve a szomszéd városokba 
és népesebb helységekbe ezen szegedi Conventből állandó 
Lelki Pásztorok neveztettek és küldettek ki, hogy ezek mint. 
szerényen felvigyázó Plébánosok, valamint itt Szegeden 
megmaradóit s Pásztori hivatalt viselő Lelki Atyák, ugy ők 
a szomszéd vidékben fekvő 11 népesebb helyiségekben az 
árván hagyott keresztény híveknek lelki szolgálattyakra, 
oktatásokra és vigasztalások™ szüntelen felvigyáznának.« 
Ugyanezekről egy másik följegyzés így szól (Sz. A. 37.): 
»az akkori (törökvilág) ínséges korszakban többnyire a püs-
pöki székhelyek, parochiák, iskolák és minden népnövelési 
intézetek, melyek mindig romjaikban hevertek, mint szerte 
az ország főleg alsó vidékein, tehát Szegeden és környékén 
is a Sz. ferencrendi szerzetesek voltak önfeláldozó egyedüli 
védői és fentartói a kath. religiónak.« 

Ez a rövid kis feljegyzés a szeged-alsővárosi ferenc-
rendi barátok rendházának naplójából rendkívül érdekel 
bennünket s igazolja, hogy ez időben (1540—1630. körül) 
nemcsak Szegeden, de a körülfekvő sok községben is egye-
dül ők voltak az iskolák vezetői, a nép tanítói. 

De itt élt nyugalomban Fülöp András barát is (1677— 
1685-ig) a szl. theologiának lectöra, továbbá Nagy János elől-
járó (1685-ben) ki jeles tudományokkal felruházott férfiú 
vala. (P. O. 85—88. és Sz. A. 23), Még később is talál-
kozunk ily föl jegyzésekkel: Telek József és Székely Gábor 
b a r á t o k . . . »kik közül az első ugyan a sz. Theologyiának 
több esztendőkig (1760. körül) nevezetes tanítója vala.« (P. 
0 . 12.) Különben a XVII. sz. derekától már kierikusaik is 
voltak a* szegedi barátoknak s 1699-től theologiai iskolájuk. 
(R. I. köt.) 
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Reizner azon állítását, hogy Thar Benedek, Kiss Ist-
ván és Ahádi Benedek reformátusok lettek volna Szeged 
első világi tanítói, lecáiolja maga a többször említett 1522. 
évi egyházi tizedlajstrom, melyben öt világi tanító van 
följegyezve. 

A város közművelődését, fiainak törekvését s az iskolák 
hatalmas munkáját mii sem jellemzi jobban, mint azon 
körülmény, hogy a külföldi egyetemet nemjcsak a mohácsi 
vész előtt, de utána is, a szegediek nagyon sűrűn látogatták. 

Zsigmond király a XIV. század vége felé Óbudán alapí-
tott egyetemei. A Mátyás király által az 1467-ben megszűnt 
óbudai helyett alapított pozsonyi, úgy a budai és pécsiről 
nem találunk föl jegyzéseket s nem tudjuk, hogy a szegediek 
mily mértékben látogatták. Különben is a mohácsi vész 
után nemsokára megszűntek. A pozsonyi még a XV. szá-
zad végén. 

A külföldi egyetemek annaleseiben azonban sűrűn talál-
kozunk szegediek nevével. Főleg a bécsi, krakkói és wit-
tenbergi főiskolákon. A följegyzések hiányossága folytán 
csak a XVI. század elejétől ismerjük a névsort, mely ki-
m e g y jóformán egész addig, mig az államhatóság a külföldi 
iskolázást meg nem nehezítette. De még ez a névsor sem 
teljes. Sok helyütt ez is hiányos. A katholikusok leginkább 
Olaszországba mentek tanulni. 

A bécsi egyetem (F. III. 6—7.) tagjai tanulók, bacca-
laureusok, licentiatusok, magislerek és doktorok voltak. 
A tanulók, kik huzamos időn át (a bölcsészeti tanon leg-
alább 2 évig) az előírt tanulmányokat szorgalmasan végez-
ték, a baccalaureatus fokozatáért versenyezhettek. Legne-
hezebb volt a hittudományi karon. Itt a tanulónak már a 
bölcsészettudományok magislerének kellett lenni, a hittu-
dományi tanulmányokat hat éven át hallgatni s bizonyos 
előadásokat tartani. A baccalaureusok a tanárok segédei 
valának. ők tartottak előadásokat az előkészítő tanulmá-
nyokból s ha ezen minőségben (a bölcsészeti karon leg-
alább 2, a hittudományi karon legalább 3 évig) működtek, 
versenyezhettek a licentiatusi tokozatért. De a képesítés 
előtt esküt kellett tenniök. hogy mint licentiatusok legalább 
1 éven át tanítanak az egyetemen. Aki ezt a vizsgát kiáltotta, 
azt a cancellár a Szent-István templomban ünnepélyesen 
felruházta a tanítás jogával. De hogy e jogot gyakorolhassa, 
bizonyos tantárgyból előadásokat tarthasson, szükséges 
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volt, hogy az illető kar tanártestülete befogadja. Ha ez 
megtörtént, inagisterré vagy doktorrá avattatott (a bölcsé-
szeti karon a magistari, a többi három fakultáson a doktori 
fok volt a legmagasabb). 

A krakkói egyetemen (F. II. 257.) a magyar búrsánt 
3192-ben szervezték. A tanulók közös házban laktak. A 
közös pénztárba befizetett összegből maguk élelmezték ma-
gukat, de a magyar főpapok és főurak is lettek alapít-
ványokat, sőt 1507-ben János király a vielickai bányából 
8 mázsa sót rendel részökre, melyet Zsigmond király 1510-
ben 10 mázsára emel föl. A magyar bursa egy senior veze-
tése alatt állott, kit 1 tanácsos (consiliarius) támogatott. 
Közös kápolnájuk volt Szt. Ferenc védnöksége alatt (Ca-
pella Hungarorum ad S. Franciscum). Leginkább a papi 
pályára készülők látogatták, kik egyházmegyéjükbe vissza-
térve vették föl az egyházi rendet, vagy már Krakkóban. 
Itt jár t a híres Zegedini Gergely Szt. Ferenc-rendi szerze-
tes is. 

A följegyzések szerint (Sch. K. III. — F. II. — Sch. 
K. I. — F;. III. A név utáni szám az iskolába járás éve) 
az alábbi hat külföldi egyetemen a következő szegedi tanu-
lók neveit találjuk: 

B é c s : 
(Alapítva 1385.) 

Georius Johannis de Ziget 1407 
Dominicas Nicolai Zegediensis 1412 
Ladislaus de Zegedino 1413 
Johannes de Segedino 1417—18 
Sebastianus de Scigat 1421 
Petrus de Zigedino 1427 
Martinus de Zigedino 1427 
Stephanus de Zeged 1429 
Johannes de Segedino 1429 
Ladislaus de Zegedino 1433 
Balthasar de Czegedino 1435 
Nicolaus Belgor de Czegedino 1435 
Benedictus de Czegedino 1435 
Ladislaus de Segedino 1435; 1442-ben licenti- \ 

atusi fokozatot nyert 1 «'S 
Emericus Ladislai de Czegedino 1436 J 2 ^ 
Petrus de Zegedino 1444 j 
Paulus Raducz de Zegeth 1445* 
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Ladislaus de Zegedino 1446; magisteri fokot nyert \ 
Emerieus de Segedino és Gerhardus de Segedinol450-52 « 
Petrus de Zegedino és Benedictus de Zegedino 1450 j — <u 
53: mindkettő lieentiatusi fokozatot nyert J < 
Stephanus de Zegedino 1453r 

Petrus sacerdos de Zegedino 1454 
Johannes Kerestes de Zegedino 1462 
Martinus de Zegedino és Fabianus de Zegedino 1465 
Martinus natus Benedicti de Zege 1461 
Johannes de Zegedino 1466 
Matheus de Zekedino és Matheus Blasii Sos de 

Zegedino 1470—71 
Nicolaus de Zegedine 1472; 1475-ben baccalau-

reatus, 1478-ban magister fokot nyert ( 
Jaeobus de Zegedino 1474' 
Ambrosius de Zegedino 1477 
Demetrius de Segedino és Matheus de Segedino 1478 
Antonius de Zegedino 1480 
Stephanus de Zegedino nepos Dominici Pre-

positi Ecclesie Albensis 1486 
Szeraphin de Zegedino 1486—87 
Urbánus parvi de Zegedino 1496, 
Dom. Gerhardus de Sigedino és Bernhardus de 

Segedino és Dom. Joannes de Segedino 1502 
Thomas de Segedino 1503 
Joannes Oswaldi de Segedino 1504 
Martinus de Segedino 1510 
Stephanus de Zegedino és ismét Stephanus de 

Zegedino 1512 
Seraphinus Ungarus ex Segedino és Nicolaus 

de Zegedino és Stephanus de Zegedino 1513 
Valentinus de Segedino Pístoris 1519 ^Bacca-

laurei artium" 
Bartholomaeus de Zeged 1520 ^Scholares 

nobilium status tenentes infra baronatum" 
Georgius de Zeged és Michael de Zeged 1524 
Franciscus Segedinus 1525 
Joannes Zegediensis 1526 
Caspar Sackhan (Zákány) Segediensis 1534 
Stephanus de Zegedino 1535 
Bartholomaeus Pelli de Segeth 1540 
Joannes Sehiger ex Sigedino 1548 
Stephanus Zegedinus Hungarus 1549 



26 

Heidelberg: 
Michael Zegedinus Tyrnaviensis 1592 
Benedictas Pastoris Szegedinus és Dániel Pastoris 
Szegedinus 1598 

Krakkó: 
(Alapítva 1364.) j. 

Stephanus Zegedinus 1493 
Joannes de Zeghedino 1494 
Martinus de Zeghedino 1494 
Petrus presbiter de Zeghedino 1494 
Franciscus Martini de Zeghedino 1494 
Barnabas de Zeghedino 1494 
Vrbanus de Zeghedino 1495 
Georgius de Zeghedino 1499 
Lucas de Zegedino 1500 
Gregorius de Zeged 1504 
Gregorius de Zeged 1508 
Martinus de Zeghedino baccalarius Viennienssis 
és Gregorius de Zeghedino canonicus Wacieusis 

1510—11 
Blasius de Zeghedino 
és Gregorius de Zewgedino 
és Gregorius de Zewgedino 
és Mattheus de Zegedino 
és Blasius de Zegedino baccalarius 1511—13 
Gregorios de Zegedyno Í513—14 
Martini de Zegedino baccalarius et consiliarius 

(tanácsos) 1513 ; 
Valentinus de Zegedino baccalarius i'ilius Ste-

phani Pictoris 1513—10 
Paulus de Zegedino 
és Johannes de Zeghedinus 
és Nicolaus de Zegedino 1516 
Stephanus de Zegedino Petri fewldes 1517 
Gaspar Rosas de Zeged 1524 
Ludovicus Zegedinus 1525 
Emericus de Zegedino 1527 
Mattheus Zegedinus 1530—31 
Joannes de Zeged 
és Gaspar de Zeghed 1536 
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Stephanus Naghizegedinus 1537 
Stephanus Szegedinus 1557 

Páris: 
(Alapítva a XII. sz. első felében.) 

Szegedi Gergely 1515 

Wittenberg: 
(Alapítva 1502.) 

Jacobus Segodunensis Pannonicus 1538 
Stephanus Seghedinus Hungarus 1542—43 
Mattheus Segetinus Ungarus 1545 
Josephus Zogedinus Ungarus 1547—48 
Gregorius Segedinus hungarus 1556 
Laurentius Szegedy 1562 
Alhertus Szegedy 1564 
Thomas Szegedy 1569 
Mattheus Szegedhinus 1574 
Paulus Szegedinus 1577 
Joli. Szegedi 1588 
Joli. Szegedinus 1591 ; 
Benedict. Szegedinus 1596 
Dániel Pastoris Szegedinus 1598 

A szám mindenesetre igen tekintélyes s igazolja ismétel-
ten azt, hogy Szeged középfokú iskolává! bírt ez időben. Né-
mely szegény szegedi tanulót vagyonos főúr iskoláztatott, 
•Hint ezt Zegedi Gergely eselébőf tudjuk, ki Wittenbergben 
Petrovics Péter tekintélyes temesvári lakos költségén ta-
nult (F. II. 197), míg másokat szülővárosa taníttatott. Némely 
külföldi egyetemen annyi volt a magyar tanuló, hogy ma-
gyar tanár is nyert alkalmazást, p l /Bolognában 1461-ben 
az orvosi fakultáson János (Giovani d'Ungheria) tanár ma-
gyar ember volt (D. K. 132). A többször említett krakkói 
egyetem Szt. Ferenc védősége alatt állott s hihetőleg csak 
fokozta a barátságot, mely az egyetem' s a szegedi Ferenc-
rendi barátok között fennállott. Ezen az egyetemen 1493— 
1558-ig 1892 magyar hallgató volt beírva, a magyar bursába 
pedig Szegedről 31, Pestről 25, Budáról 17, Nagyváradról 15, 
Kassa s Tordáról 12—12, Deésről 10, Temesvárról 9, Deb-
reczen s Újlakról 8—8, Czegléd, Esztergom s Szikszóról 

7, Nagybánya és Túrról 6—6. Tehát Szeged a legtöbb 
tanulói szolgáltatta ezen egyetemre(B. R. 49—50). 



Zegedi Gergely is mint Ferenc-rendi pap itt iskolázott, 
majd 1515-ben a párisi Sorbonne-on elnyerte a hittudomá-
nyi babért s itt szerezte azon tudományos ismereteket, me-
lyeket a vallásügyi vitában otthon értékesített (F. II. 276). 

* 

Szeged művelt társadalmát ez időben nlig néhány család 
tette. A város nagy kiterjedésű, gazdag város lehetett már 
a XV. században is, legalább az 1432-ben itt átutazott Ber-
trandon de la Broquiére burgundi lovag ilyennek ír ja le. 
Igen szépnek mondja a Ferenc-rendiek templomát s kolos-
torát, de a haladásnak kevés nyomaival találkozunk, noha 
már 1199-től mint főesperességi székhely említtetik, a ró-
kám ara pedig ősidőktől, a mohácsi vész utáni időkig fenn-
állott s számos okmányban mint az ország egyik fő fizető 
helye említtetik. Tinódi is azt í r ja róla (Sz. Áron III. kőt. 
60.): Császárnak sok kincse gyűle tárházába, onnat fizette-
tött hó-pénzt Magyarországban. Ennek tisztviselői is bizo-
nyára gyarapították a művelt társadalmat. A tatár járás után 
fölépült várnak a XV. században állandóan egy fő- és ;al-
várnagya székelt Szegeden. Itt lakott Csongrádmegye fő-
ispánja is, tisztikarával. A Zsigmond által 1131-ben (felső-
városon minden hétfőre), Hunyadi János által 1456-ban 
(minden hétfőre), Mátyás által 1459-ben (alsóvároson, a ba-
rátok kolostora előtt, minden szerdára), Ulászló által 1199-
ben (Lathran-utcában, Szt. Luca napján országos és min-
den csütörtökre hetivásár) engedélyezett vásártartási jogok 
a város forgalmát, tekintélyét, vagyonosodását nagyban 
emelték. 

Kereskedni elmentek a szegediek a délvidéktől kezdve 
föl Bártfáig, Kassáig s Lengyelországig, mint számos okle-
vélből tudjuk. Budán, a Szent-Miklós-téren, hol ma a pénz-
ügyminisztérium áll, háza volt a városnak, mely a magis-
trátus sűrűn felránduló tagjainak is szállásul szolgált. 1522-
hen a ház még megvolt, ma a helye emléktáblával van meg-
jelölve. 

A Hunyadiak alaíl különösen emelkedett a város s ha 
a török hódítás be nem következik, ma bizonyára sokkal 
nagyobb arányban kifejlődőit város állana e helyen. A tö-
rök hódítás azonban mindent elpusztított. A polgárság leg-
munkásabb elemei elmenekültek innen — mint pl. az öt-
vösök Kecskemét s Debrecenbe — s csak azok maradtak 
itt, akiket a föld röge ide kötött. 
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'Még a szegedi veszedelem (1552.) idején azt í r ja Tinódi, 
hogy (Sz. Áron III. köt. 60.): 

Csak jó fő halász es hétszáz benne vala, továbbá: 
Sok áros (kereskedő) fő török akkort megöl eték. 
Tehát még a török pusztítás sem tudta a város ősi for-

galmát, erős, bár a viszonyok miatt fejlődésre képtelen 
kultúráját egészen tönkre tenni. 

A behódolás után megszűnt az iskolázás, a külföldi 
egyetemek elvesztették a szegedi hallgatókat, az ország 
nagyszámú szegedi kulturmunkást nélkülözött, — úgy, hogy 
a városi tanács még 1719-ben is így ír a csanádi püspöknek: 
»az említett dicséretes, hasznos szerzet (a piaristák) az if-
júságot, amely ekkoron vadon és parasztul nevekedett fel 
mind városunkban, mind körülfekvő tartományokban (a 
környéken) — tudományokban felnevelhesse, azáltal ma-
gúk között szükséges subjectamokat városunk gubernálá-
s ára szaporítani. . .c1 

1 Papp János: A piaristák Szegeden. Szeged, 1886 , -7 . old. 





Szeged népének foglalkozása 
a XVI. században. 

Szeljrád Mátyás 
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(Egykorú rézmetszet, a szegedi rendház birtokában). 





Egy városnak műveltségi fokát mi sem mutat ja meg 
igazabban, mint a nép foglalkozások szerinti eloszlása. Sze-
rencsénkre ismerjük az 1522-dik év nyarán, a bácsi egybáz-
m e gye i püspökség részére összeírt szegedi tizedlajstromot, 
helyben a varos lakói utcák és az adózás mérve szerint 
felsorolva vannak. Az adózók az ezen időbeli szokáshoz 
képest, nagyobbára foglalkozásuk, esetleg származási he-
iyök szerint vannak megnevezve, mely megjelölés, noha 
a nevek leírása sokszor szembeszökően hibás, — nagyon 
Megkönnyíti annak felderítését, mivel foglalkozott, a mű-
veltség mily fokán állott Szeged város népe a XVI. szá-
zadban? Ily irányban, kellő részletezéssel, ez a jegyzék 
Még feldolgozva nem volt. 

A névsorban természetesen csak a püspöki hatóság 
alá tartozó katholikusok vannak felvéve, de ebben a kor-
ban kevés más vallású lakhatta városunkat, noha egy 
útca a reformáltak utcája volt: A Plathea Predicator. 

A névsorban találunk legalább két Magistert, kik min-
denesetre tudományos műveltséggel bírtak. Az össze-
írást valószínűleg papi ember teljesítette, vagy ellen-
őrizte s így tudatában lehetett annak, hogy mit jelent a 
Magister megjelölés. Ezek: a már említett Magister Gra-
rianus, továbbá Blasium magister; ez utóbbiról a jegyzék 
így emlékezik meg: Paulus Monos relaxaviinus propter 
blasium magister, azaz Monos Pál, elbocsátva Blasium 
Magister miatt. Mindjárt alatta: Barnabas idem. Azt, hogy, 
a Bwlch nevet bölcsre magyarázzam, nem merem tenni. 

A nemesek közül is hétnek a nevével találkozunk, 
ügynél oda van jegyezve: nobile regie Majestatis, azaz 
király ő felsége nemese. Egy asszonynál pedig: relicta 
Romina condam Kwthasy nobilis, azaz néhai Kutasy ne-
Mes elvált asszonya. 

Orvost (Wrvos) a jegyzékben hármat, tanítót (Scolas-
t l k us ) ötöt találunk. Deáknak, (Deac, Deák, Deach) azaz 
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titkár, jegyző vagy írnoknak nevével hatszor találkozunk. 
Kántor nevével (Cantor, I íanthor) kétszer. Bíró (Byro) 
névvel 16-szor, sőt kifejezetten (Judex) külön kétszer. Nem 
állítom azonban, hogy mind birói hivatalt viselt. A mű-
veltebb osztályt még egy ispán (Yspan) képviseli. Mind-
ezekhez még hozzászámítandók a jegyzékbe föl nem vett 
egyházférfiak, a katonák és a sókamara, valamint a vár-
megye tisztviselői. 

A kereskedő vagyis kalmár (Kalomar) osztály igen 
tekintélyes számmal van képviselve. Harminckét ily nevű 
ember van a jegyzékben, ezenkívül külön két szatócs 
(Zalhoch). Ez a szám városunk élénk kereskedelmi for-
galmát bizonyítja. Ide kell számitanom azokat is, akikről 
külön megjegyzi a lajstrom, hogy vidéken szőlőjük, bo-
ruk van. Péterváradon 26 szegedi polgárnak volt bora, 
más délvidéki helyeken pedig 48-nak. Ez a nagy szám, 
összesen 74, borkereskedelmünk kiváló jelentőségéről tesz 
tanúságot, kapcsolatosan a Kassa felé történt nagymérvű 
elvándorlással. 

A kereskedő osztály mellett nagyszámú volt az iparos 
osztály is, úgy hogy e tekintetben, különösen pémely 
iparágaknál, szinte túlsóknak látszik az iparűző. Ámde 
figyelembe veendő azon körülmény is, hogy Szegednek 
ekkor már legalább négy heti- és egy országos vásár-
jának kellett lenni s így iparosaink nemcsak a helyi, de 
a vidéki szükségletek kielégítésére is termeltek. Minden 
valószínűség szerint már céhek is állottak fönn ez idő-
ben Szegeden, de azoknak nyomait csak Mária Terézia 
korától kezdve találjuk. 

A finomabb iparágakat elsősorban az aranyozok, 
aranyművesek, vagy ötvösök (Aurifáber, Arany, Aranyas, 
Faber) képviselik, kiknek száma 11 volt. Mesterségük a 
mai aranyművesek mesterségénél sokkal művésziesebb le-
hetett, hisz az ezen korból ránk maradt ötvösmunkák a 
kézművesség remekei. Később elvándoroltak Szegedről s 
Kecskeméten, Nagyváradon, Debrecenben és Kassán tele-
pedtek le, hol a régi írások elismerő hangon emlékeznek 
meg műves munkájokról . Fájdalom, egyetlen példányunk 
sem maradt meg műveikből, ha csak az alsóvárosi klas-
tromban lévő két kelyhet ide nem számítjuk. Hihetőleg 
nagy kelete volt készítményeiknek, hisz ez a kor az arany-
ezüstből készült ruha- s f egy verdíszi léseket, ékszereket, 



továbbá a háztartási cikkeket sokkal művésziesebb kivi-
telben s nagyobb mértékben használta, mint a mai. 

A keztyíís (Kezthws) ipart egy iparos, fegyverkészítő 
ipart egy pajzsgyártó (Paysgyartho), két nyilkészítő (Nyl-
laas, Nyilas), három puskakészítő (Pwsskas, Pwskas), és 
egy kardcsiszár (igy: Kardos) képviseli. Akad egy hímező 
(Hymwarro) és két órakészítő (oraas) is. 

A szegedi nép dalos, nótakedvelő volta ősi eredetű. 
Már Gellért csanádi püspök írja, hogy utazása alkalmával 
egy magyar szolgáló-leány hajnalban urának lisztjét őröl-
vén, oly szépen énekelt, hogy olvasását ismételten kény-
telen volt félbeszakítani s a szép énekben gyönyörködni. 
Jgy volt ez a XVI. században s így van ma is. Az egy-
háztizedlajstromban a trombitáltatok (Tubicinator) igen 
n a g v számmal vannak, de e mellett van négy sípos (Sy-
Pos), két citerás (Citarista), négy dobos (igy!), öt másféle 
hangász (Hanga), négy lantos (Lanthos), mig hegedűst 
(Hegyedws) csak egyet találunk. Azt különben is tud-
juk, hogy a hegedű, lengyel hegedű néven, nálunk sokkal 
később került használatba s Tinódi is még ci teraszerű 
hangszeren verte ki dalait, mint címere mutatja. 

Igen nagy számmal voltak az élelmiszer- és ruházati 
iparosok. Mészáros (Mezaros) tizenkilenc található, füs-
hhő (húsfüstölő, Fystees) egy, boros (igv! egy, sörös 
(Serees) három, tarhós (Tharhos) kettő, sütő (Sythe) egy, 
túrós (Thwrws) egy, szakács (Zakach) kettő, csaplár 
(Chyaplar) egy, sajtos (Saytnyomo) egy, vajas (Wayas) 
egy, méhes (Mehees) egy, olajos Ólavos) három, molnár 
(Monar, Monaar) hat, mézeskalácsos (Mezees) egy. A ru-
házati ipart huszonöt szűcs (Zwlch, Zwic, Zwtch, Pelli-
¡íris), ötvenhét szabó (Zabo), egy gombkészitő (gomböntő, 
Bombenthe), két süveg vagv sapkakészítő (Syweyg) kép-
viseli. 

Gazdasági, háztartási szerszámok s bútorkészítéssel 
foglalkozott kilenc szíjgyártó (Zygyartho. Zigyartho), egy 
^ztergályos (Ezthergardus), három furkókészítő (Fwrka, 
Fwros), két nyerges (így!), két szekrény készítő (Almario-
Mos, Zekreyn), két patkós (ígv!), három' fényező (Pulitor), 
^ y festő (Pyctor), négy szekercés (Zekerchyees), tizen-
íiyolc kovács (Kowach). egv bárdos (így!), két köteles (Ke-
thelwere), három szitás (Zythas), hat fazekas (Begere), 
ŜV. köszörűs (Kezwrws), három cserepes (Chyerepes, Che-
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repes), három asztalos (Azthalgyartho, Aszthalgyartho), 
két fésűs (Fyses, Fwswgyartho), harminchárom láb-
belikészítő s bőrgyáros (Warga), négy kerékgyártó, két 
kádár (Kadar), hét pintér (Pynther, Pyntheer, Pynthees). 

Az ős foglalkozásokat és forgalmat négy hajós 
(Hayos), hét halász (Halaazs, Halaas, Piscator, Pyscator), 
hat kaszás (Kazas, Kozyas, Kozas, Kaza), egy madarász 
(Madarazs), négy szekeres (Zekeres), hét révész (Rewez, 
Rewezs), kél kocsis (Chochy, Kochya), hét csordás (Chyor-
das), öl taligás (Thaligas), egy kormányos (Kormanos), 
egy juhos (Johos) képviselik. Igen érdekes, hogy külön 
föl van említve varsás (Warsas) néven az a két halász, 
aki az ősi varsahálóval halászik. 

Házépítést űz egy téglás (Theglas), három házkötő 
(Hazkethe), azaz oly építő, aki sárból köti össze a fala-
kat s nádból köti össze a tetőzetet; tizenegy ács (Alch, 
Aalch) és két faragó (Faraho). 

Ezeken kívül még a következő foglalkozásokat talál-
juk a t izedlajstromban: egy becsüs (Bechys), négy őr 
(Ewr), három hamuverő vagy talán kéményseprő (Ham-
were), egy kenő (Kenw), hat borbély (Barbeel, Baarbeel, 
Barbeyel), kilenc kútkészítő (Kwtas, Kwthas, Kwthos), 
egy zászlós (Saslo), egy disznóverő azaz miskároló (Dizno 
were), egy tanácsi hirdető (Tanachy hyrdethe), két nyíró 
(Nyirő, Nyre), egy érvágó (Pulsator), három javító (Cori-
gator, Corrigator, Corrigiator), két makktermelő (Ma-
chos), egy taglós (Thaglo), egy koszorús (Kozoros), há-
rom sós vagy sóhordó (Soós) stb. 

A Lapicida jelölés igen sűrűn fordul elő. Én ezt nem 
kőfaragónak, de kőművesnek olvasom. A kőégetés, tégla-
égetés ez időben már előrehaladott ipar lehetett, hisz 
egy utca Kőégető utcá-nak is (Piatea Kwegyethw) ne-
veztetett. 

Csak mint kuriozumot említem meg, hogy a jegyzék-
ben ilyen nevek is fordulnak elő: okos (Wkws), mendegélő 
(Mendegele), szépenlépő (Zephenlephe), jókezű (Jókezw) 
stb. Ilyenféle megjelöléseket a szegedi nép ma is használ. 

Ez a névjegyzék természetesen nem teljes, bár hi-
hető, hogy a papi-tized összeírásánál lehetőleg tökéletes-
ségre törekedett az összeíró, vagy ellenőrző közeg. Az is 
meglehet, hogy a névbe itt-ott érdemi hiba csúszott be, 
az alaki hibákról nem is szólva. Mindazonáltal nagyban 
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ós általánosságban hű képét nyúj t ja annak, hogy Szeged 
üépe a XVI. században miféle foglalkozást űzött. De itt 
természetesen csak a városi lakók vannak fölvéve. Ha a 
tanyavilágot, mely akkor még inkább hajlott az ősi fog-
lalkozásokhoz: a földmívelés és állatten}résztéshez — ide-
képzeljük, úgy teljes képét kapjuk Szeged város egész né-
pessége ez időbeli foglalkozásának. 

A kép kedvező benyomást tesz. Igazolja, hogy a sze-
gedi nép ebben a zivataros időben is a kulturális, ipari 
ós kereskedelmi munkából kivette a maga részét s ha ké-
sőbb visszaesés állott be, ezt nem belső, de külső körül-
mények okozták. 









Amily mértékben emelkedett Szeged Zsigmond ki-
rály, de különösen a Hunyadiak korában, — amikor is a 
török elleni délvidéki harcok tábori főhelye volt a vá-
ros, — oly mértékben csökken nemzeti jelentősége a 
Mohácsi vész utáni zavaros időkben. Bertrandon de la 
Broquiérc 1432. évbeli utazó leírásában, még ha kedves 
túlzásait leszámítjuk is, — ez a színmagyar város nagy-
nak, hatalmasnak, polgárai boldogoknak, megelégedettek-
nek vannak megrajzolva s egy század múlva pusztulás-
nak, züllésnek indult itt minden ami magyar. 

Kiemelendő, hogy a szegedi polgároknak már a XV. 
szazad elején a pétervárad-kamenici hegyeken kiterjedt 
szőlőbirtokaik voltak s a kereskedelem, kupeckedés, fuva-
rozás, különösen a borkereskedelem a szeréinségi, bara-
nyai és somogyi borokkal Szeged népének egyik fő jö-
vedelmi forrása volt. E termékekkel fölfelé űztek kereske-
dést, főleg Kassán keresztül, Lengyel-, Porosz-, Orosz-
ország és Sziléziába. A borkereskedés arra inditott né-
Mely szegedi polgárcsaládot, hogy üzletének székhelyét 
az északi kereskedelem akkori középpontjába, Kassára 
tegye át. Iiogy ez a borkereskedés később, a mohácsi 
vész utáni időben, amikor délről a forgalom többé nem 
volt biztos, — megakadt, az csak természetes; de a Kas-
sára szorult szegedi kereskedőcsaládok szépen alkalmaz-
kodtak a viszonyokhoz s áttértek a kereskedés más 
agaira, amikor aztán nem a délvidéki bort szállították 
Lengyel-, Porosz-, Oroszországba és Sziléziába, hanem 
~~~ különösen a Habsburgoknak a magyar t rónra jutása 
után — bécsi s más nyugoti árukat közvetítettek Kas-
sára. Másrészt, amikor a vallási s politikai viszályok 
tetőpontra hágtak, különösen a hiluji tók pár t ján lévők 
közül ismét számosan hagyták el Szegedet s költöztek ré-
szint az első r a j után Kassára s a Felvidékre, részint 
7) főleg János és János Zsigmond nemzeti királyok ide-
jeben — Erdélybe. János király 1538. aug. 6-iki iratával 
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elrendeli, hogy a szegedi menekülők bármely megvédett 
helyen letelepedhessenek. A szegedi bíró és a tanács 1543-
ban azt ír ja György barátnak, hogy a szegedi nép Isten 
után belé helyezi bizalmát. (M. 512—513.) I)e a kivándor-
lásnak más okai is lehettek. Akit magasabb ambíció töl-
tött el, az itthoni áldatlan viszonyok miatt — ahol se 
vagyon, se élet nem volt biztonságban, a tudományos 
műveltségnek pedig semmi értéke nem volt — az or-
szág rendezett, biztonságos, északi vagy északnyugati ré-
szére, vagy a Dunántulra húzódott s ott telepedett le. 

Érdekesnek tartom ezekről a szegedi eltelepülőkről 
külön is megemlékezni, mivel eddigi történetíróink — 
talán a kutatások nehezebb és fáradságosabb volta miatt 
— nem emlékeznek meg róluk, nekem pedig bőséges ada-
tok állanak rendelkezésemre. 

Elsősorban a Kassára települő szegediekről akarok 
szólani. Hogy ezeknek nemcsák nevök, de származásuk 
is szegedi volt, igazolva van elsősorban azzal, mint egy 
alábbi okmány mutat ja , a »Mezőszegedi« előnevet hasz-
nálták, de továbbá, hogy ebben a korban — eltekintve a 
fő- és köznemesek ősi családneveitől — az idegenből jöt-
teket származási helyükről szokták megnevezni, mely név 
átöröklődött az utódokra is és családnévvé vált. Ez ugyan 
történeti közhitelességű állítás, de mégis hivatkozom báró 
Apor Péterre, aki ezt ir ja a magyar családnevekről: (B. A. 
I. 1.) 

Az magyart nevezik paraszt ülésekről, 
Királyi városról s szabad helységekről, 
Vagy valami tartomány s bizonyos vidékről. 

A Kassára húzódott Zegedy-család tagjai kereskedők 
s iparűzők voltak. A XVII. századbeli kassai ötvösök 
céhében már találunk Szegedről elszármazottakat. (M.) 
Sőt 1635-ben az egyik kassai tanácsbeli ezt mondja : »Tud-
ják-e kegyelmetek, hogy az itt való emberek majd mind 
alföldiek és kálvinisták? (K. 1. 16.) Ebből a nyilatkozat-
ból is elképzelhetni, milyenek voltak a török-időben az 
alföldi állapotok s mily nagymérvű volt innen az elván-
dorlás a védettebb részekbe! 

A Kassára vándorolt Zegedy-család tagjai a legelső 
sorba küzdötték föl magukat. Volt köztük kereskedő, ipa-
ros, földbirtokos, bíró, ügyvéd, országgyűlési képviselő 
stb. s valósággal irányítói voltak hosszú időn át a kassai 
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s felsőm agyar országi közéletnek. Jó hazafiságuk szám-
talanszor megnyilatkozik, de megcsillan bennük olykor-
olykor a szegedi virtus is: a pörlekedés és veszekedés. 
Nyomuk Bethlen Gábor után vész el. 

Az eltelepülés a XVI. század elején s derekán kezdő-
Jött, de legkorábban a XVII. század elején találkozunk 
Kassán Zegedy Gergelylyel és id. Zegedy Györgygyei. 
Gergely 1602. körül bort ad el Krauszj Joachim kereske-
dőnek, aki ezt Lengyelországba viszi ki s posztót hoz 
be helyetle. (K.. I. 48.) Szerencsés örököse is volt sógora, 
Almássy István biró, »Kassai gróf« óriási hagyatékának, 
ki az alábbi örökbehagyó levél szerint hagyott neki: 

»Item Zegedy Gergely uramnak jó akaró sógor uram-
nak két szekeres (igás) lovat, az üdvözült (elhunyt) sze-
relmes (kedves) fiamnak két paripáját is neki hagyom, 
o mellett bőrös szekeremet, könnyű kocsimat, az alsó 
hostáton Ludmány utcában való major házamat, benne 
való minden majorsággal egyetemben, a melynek felső 
szomszédja a Vak Istók háza, alsó szomszédja pedig a 
Hodnár Gergely né kerte vagyon.« 

»Item mégis hagyok ő kegyelmének feleségének, gyer-
mekének a kassai hegyen Térharaszton való szőlő örök-
ségemet, épen mind valamint én szereztem össze őket, 
mind a szerint.« 

»Item mégis hagyok, Zegedy Gergely uramnak magá-
nak hagyok no. (szám szerint) 50 aranyat. A feleségének 
asszonyomnak hagyok egy sarneros (kapcsos) aranyos 
párta övet.« 

»Item az öregebbik fiának hagyok egy veres bársony 
hüvelyes aranyos kardot. A kisebbik fiának hagyok egy 
öreg merő aranyos botot.« (K. I. 166—168.) 

Id. Zegedy György pedig ott szerepelt a Nagy Imre 
(Almássy István apósa) hagyatékának szétosztásánál is 
1608-ban, testvérével Zegedy Mihálylyal együtt, amikor 
l s a legtekintélyesebb polgároknak mondatnak. (K. I. 34.) 
U gyancsak neki volt »deákja (segéd, comptoirista) Szent-
királyi Sebestyén, későbbi biró s híres kassai kereskedő, 
aki kitanulván ura mesterségét, önállósította magát s ura 
rokonát, Papp Annát vette el feleségül. (K. I. 17.) Szent-
királyi, még mint id. Zegedy Györgv segéde tilalmat is 
lett Merten' Brett kereskedő javára 4 f r t 75 dénár erejéig. 
(K. II. 454.) Id. Zegedy Györgynek összeköttetése volt 
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Henkel Lázár hírneves bécsi bankár és nagykereskedő-
vel, kitől árúkat vásárolt. Henkel ez időtájt Bécs Ro-
tschildja volt s együtt emlegették a Fuggerekkel s kül-
földi összeköttetései folytán számtalanszor diplomáciai 
szolgálatokat is végzett. (M. 290—302.) Ez a Henkel 1610. 
okt. 24-én Thurzó nádorhoz fordúl követelése biztosítá-
sáért s szolgáját Kassára küldi 1437 forint 22 denárnyi, 
1604-ből kelt követelése zálogolásáért. Id. Zegedy György 
meghalt 1615-ben, mire Henkel pörbe fogta özvegyét, 
Czekő Sárát. Kiderült, hogy György 1608-ban Váradon s 
Debrecenben Henkel számlájára 1400 drb. marhabőrt vett, 
szekereket fogadott ezek elszállítására, de Bocskay lefog-
laltatta az egész szállítmányt s Kassára vitette. Persze 
nem adta vissza. A pör jó sokáig húzódott, az ítélet is-
meretlen, de id. Zegedy György védekezését i smer jük: 
»Mi az adósság fejében bőröket vettünk s hogyan lehet 
r a j tunk követelni, mikor az egész ország hatalmasul 
elvette tőlünk és pedig a németekre való nagy háború-
ságért . . . Már 1606-ban suplikáltunk itt Kassán az ország-
iig k, holott az országgyűlésre hagyták, hogy ott végez-
tetnék el.« (K. I. 49.) 

If j . Zegedy György, az előbbi fia, is összeköttetésben 
volt Henkel Lázár bécsi nagykereskedővel s tartozásait 
pontosan fizette. (K.. 1. 49.) Ennek az ifj . Zegedy György-
nek nevével találkozunk a kassai areslatiók könyvében is 
(melybe a hatósági úton elrendelt tilalmakat hejegyezték), 
— amikor 1627-ben Pap György javaira 242 f r t 61 dénár 
erejéig tesz tilalmat. (K. I. 86—87.) De szerepel Almássy 
István hírneves kassai kereskedő végrendeleténél is, ami-
kor 1635-ben a javak egy részéi az örökösöknek átadták. 
(K. I. 165—166.) 

Nagyon tekintélyes tagja volt a kassai Zegedv-család-
nak Zegedy István. Az írásokban már 1611. május 7-én 
szerepel és pedig ősi szegedi virtussal. Ugyanis házánál 
lakodalmat tartott. A második napon, a kárlátón azután 
a vendegek parázs verekedést rendeztek, a jó bor hatása 
alatt belekötöttek egymásba, úgyannyira, hogy Boncidai-
nak még az uj ját is levágták. (K. I. 26.) Zegedy István az 
országos politikában is szerepet játszott. Telegdi Bor-
bála, Rákóczi Zsigmond özvegye, sógorához, R. Lajoshoz, 
Makovicáról (Sárosmegye) Szerencsre ezt í r ja 1609. május 
13-dikán: »Szegedi Istvánt, uram, mindjárást fel kelletik 
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küldenem Illésházy uramhoz (a nádor) ő Ngához, csak 
szintén arrúl írok ő Ngának, hogy sem az ő fölsége 
parancsolatjának, sem az ő Nga levelének semmi helyt 
nem adnak . . . « (D. 200.) Amiből nyilvánvaló, hogy Sz. 
István a legelőkelőbb családokkal s az ország első poli-
tikusaival bizalmi összeköttetést tartott fönn. 

Bethlen 1623-ban Nagyszombatba országgyűlést híván 
egybe, Kassa a senatus tagjai közül Szegedi Istvánt és Al~ 
niássy Istvánt küldi ki követekül. Fönmaradt ez időből 
(1623. dec. 7.) Zegedy István egyik követi tudósítása, mely 
igy szól: »Mind szárazon, mind vízen nagy veszedelem-
mel és félelemmel jöttünk Nagy-Szombatba. Egy nap híj-
ján két egész hétre érkeztünk ide (két hétig utaztunk) 
mindazáltal tűrhető egészségben, ő felségénél több kö-
vettel együtt kértük az audianciát, de a többiek érke-
zésére halasztotta, hogy azokkal együtt leszen ő felsége 
velünk szemben. Most az itt való gyűlést elhalasztották 
s amint ér t jük, Besztercebányán fognak tartatni, de hogy 
mikor, nem tudjuk. Az Judiciat ő felségök Szent Mihály 
napra végezték, hogy ez alatt mi dolgok következhetnek, 
csak az Isten tudja. Palatínus urunk ő nagyságát mára 
vagy holnapra vár juk ide be. Ha itt maradunk még, a mi 
bizonyosat tudunk, megírjuk még. < (K. I. 91.) 

Zegedy István a rangban tovább emelkedett, mert a 
következő 1624. évben bíróvá választatott meg, mely tisz-
tet szokás szerint egy évig viselte. (K. I. 100.) 

Egy Zegedy Mihály is szerepel a kassai Zegedy-csa-
lád történetében. Sógora, Almássy István apósának, Nagy 
Imrének hagyatéka szétosztásánál (1608. aug. 27.) mint 
tanú van aláírva id. Zegedy Győrgygyel egyetemben. 
Zegedy Mihály neve 1629-ben Bethlen Gábor szőlőmunkál-
tatásának aktái között is előfordul (Bethlen szőlőit azok 
tartoztak műveltetni, kiknek Tarcalon szőlőjük s házuk 
volt), amikor is 20 frtot ajánl föl a fejedelem szőlőmö-
veltetésének váltsága fejében. (K. I. 137—138.) A legma-
gasabb összeg 25 fr t volt. Tehát Mihálynak szép birtoka 
lehetett ott. Ugyancsak Mihály volt a kassai gróf Kata 
leányának egyik keresztapja (1611. okt. 7.), ami nagy 
megtiszteltetés számba ment. (K. I. 147.) 

A kassai Zegedy-család nőtagjai közül ez időben egye-
dül Zegedy Anna említtetik, ki Krausz Jánosnak, a pa-
latínus secretariusáuak (a nádor titkára) felesége volt. 
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Tőle 1616-ban Alniássy István biró egy házat vesz »1132 
magyar fr ton és egy átlag boron«, mi nyomban ki is fi-
zettetett. (K. I. 81-82.) 

Nagyon tekintélyes ember volt Kassán Zegedy András 
is, úgyis mint kereskedő, úgyis mint országos politikus. 
Bocskay István Iíorponára országgyűlést híván egybe 
1605-ben, ezen Kassát Bocatius bíró, Zegedy András és 
Tolnai Mihály képviselték. A fejedelem békél szándéko-
zott kötni Bécscsel, de »a ha jdúk teljes elszakadási akar-
tak s velők tartott a radikális Zegedy András uram is«. 
(K. K. 13.) Később, 1629. körül pör9 van Bornemissza 
avagy Glückknecht Mihály bécsi kereskedővel, kitől 1600 
fr l értékű selyemárút, marhát , drágaságot s fűszert vá-
sárolt. Zegedy elhalván, a hitelező öcscse, István császári 
királyi főportamester kéri az 1000 f r t ra leapadt tartozást 
az elhunyt utódain behajtani, mert »az adósság nem szo-
kott az emberrel meghalni.« Ha nem fizetnek — úgy-
mond — elfog egy kassai embert. (K. I. 130.) 

Még egy Zegedyvel találkozunk a kassai okiratok-
ban: Zegedy Györgygyei (Szeghedy-nek van irva), aki 
ügyvéd volt s 1624-ben a Dadán lakó Moré Bálint porét 
vitte Almássy István ellen. Almássy ugyanis Morénak 550 
frl kölcsönt adott, melyre az lekötötte tarcali szőlőjét. 
A pör Tarcalon folyt a »polgári szék« előtt, majd mivel 
Zegedy György megnyerte s Almássy apellált, úriszék 
elé került a dolog. Itt kimondották, hogy Almássy a 
zálog-szőlőt a jövő 1625. évben tartozik visszaadni. (K. 
I. 145—146.) 

Az okmányokban előfordul még id. Zegedy György 
bátyja Gáspár (lásd alább), ki rokona, Szentkirályi Sebes-
tyénné szül. Pap]) Anna asszony minden javait 1626-ban 
el akar ja adatni. Ö — úgymond — vérszerinti rokona az 
anyjának s még az ellen is tiltakozik, hogy »zálogba 
vettesse.« (K. II. 454.) 

A Zegedy-családbót Kassáról egy lag, Zegedy Gáspár, 
id. Zegedy György bátyja, Nagyszombatba származott el 
s ott telepedett meg. Sógorának, Almássy István kassai 
bírónak fia nagyon szerette, mert egyik levelében azt í r ja 
anyjának Zalakuszról (Zalaköz) 1629. jan.. 5-ről: »Itt az 
idegenben Zegedy Gáspárt kivéve senkihez nem volt bi-
zodalmam: tőle kértem 25 apró pénzt, ne nehezteljen érte, 
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mert, amint már írtam, az urunk konyhájára nem biz-
ha t juk magunkat. < (K. I. 158.) 

Ennek a Zegedy Andrásnak, mint jó atyafiakhoz il-
lik, nagy pöre volt az Almássyakkal. Ugyanis Almássy 
István kassai bíró sógora. Nagy Imre átvévén az apai 
örökséget, Zegedy Gáspár nagyszombati lakos a még 
1629-ben apja ellen megindított port az utódok ellen foly-
tatván, az örökségre tilalmat tett s az összes ingó s 
ingatlan javakat aresztáltatta letiltotta); egyben kérte, 
hogy a javakat inventáriummal adják át Kassán lakó 
öcscsének, id. Zegedy Györgynek. Az örökség azonban 
csodálatosképpen elveszett; ellopták. Zegedy Gáspár az 
alpereseken kereste az ellopott örökséget. Alpereseket az 
esztergomi szentszék elé idéztette, majd Nagyszombat-
ban folyik a pör, hol azonban a dögvész miatt egy időre 
felfüggesztették az eljárást,1 — majd az alperesek fel-
peresekké lesznek, Zegedy Gáspárt vádolják meg (1632. 
szepl. 2.), hogy ő lopta el az örökséget s Kassára jdé-
zik. 1635-ben meg van az ítélet, ahol Zegedy Gáspár iga-
zához jutott, mikor pedig időközben Almássy István meg-
hal, Zegedy Gáspár Szepesvárról (1635. dec. 3.) igy ír a 
tanácshoz: 

»Véletlenül értésemre jutott itt, a néhai Almássy Ist-
ván uram halála, melyen keresztény indulattal szánako-
zom. Tudják kegyelmetek, mi ügyem volt vele, melyben 
ítéletet is kaptam, de még végre nem hajtották. Hagyott-e, 
nem-e ő kegyelme, nem tudom; de az egész rokonsággal 
egyezőieg tiltakozom, ha nem úgy, mint vártuk«.2 

Ez az atyafiságos pör 1662-ben nyer elintézést, ami-
kor is Sz. Mihály egyenes leszármazói. Zsófi, Judith, 
Anna és Zsuzsánna a következő levélben adtak a befeje-
zésről nyilvános nyilatkozatot:3 

»Mi néhai nemzetes Mezőszegedi Szegedi Mihálynak 
nemes Abaujvármegyében Kassán lakozó maradékai, úgy 
mint . Szegedi Zsófia, Anna, Judith és Zsuzsánna asz-
szonyék recognoscaljuk ez levelünknek rendiben, hogy 
mi vérszerint való atyánkfiának, néhai nemzetes Nagy 
Szombatban lakozó i f jú Mezőszegedi Mártonnak az nemes 

1 Zegedy Gáspár értesítése Nagyszombatból 1632. nov. 20. 
2 A nyilatkozat másolata a Keczer-család lapispataki levéltárában van. 
3 Kassa város levéltárában 6598—70. 12. a. 
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Kassa városa tanácsházán ez ideig tutioris conservationis 
gratia konferált arany, ezüst pénz és (azokon kivül, a 
melyeket Váczy Miklós uram mind az árva úgy mint né-
hai Szegedi Zsuzsánna tartására s mind felesége Bédi 
Zsuzsánna asszony kii résziben elvitt) lajstrom szerint, 
totaliter sine diminutione kezünkhöz vettük, mint con-
divisionalis és egyébaránt sine semine decedalt atyánk-
fiának őstűl maradott arany, ezüst és több ingó bingó 
marháit . Mely dologról mind most s mind ennekutánna 
való időkben, hogy az nemes tanács is securusabb le-
hessen, mi felül megemlített Szegedi família ezen levelünk 
erejével azon perceptumról quietáljuk, assecuráljuk és 
immúnissá tesszük, sőt ha idő jártában de bonis per 
attactam familiam Szegedianam perceptis, valaki törvény 
út ján molestalná, minden legitimus impetitorok, causi-
dicusok és actorok ellen, obligáljuk magunkat propr i is 
sumptibus, fatigiis, expensis quietalni és maradekink is. 
Harum nostrarum vigore et testimonio literarum me-
diante. Dátum et actum Cassoviae die 29. mart. anno 
1662. 

Ezzel azután le is záródnak a Zegedy-család aktái 
Kassán. Többekről nincs tudomásunk, illetve a levéltári 
anyag nem volt kikutatható. 

* 

Hogy az Erdély felé való elvándorlás is nagymérvű 
lehetett a török-világban, arra nézve két hiteles forrásunk 
van: báró Apor Péter és Gserey Mihály könyvei. 

Báró Apor Péter (B. A. II. 173—237.) ékes rigmusok-
ban sorolja fel a következő szegedieket: 

»Mikeszászán vagyon az Szegedi András, 
Fejérben assessor az Szegedi Gábor, 
Sóinspektor vala régen Szegedi György, 
Fejérben perceptor volt Szegedi János, 
Velem nevelkedett fel az Szegedi Pál, 
Mikeszászán él ifiú Szegedi Pál.« 

Szerencsénkre a nevek mellett jelzők vannak, melyek-
ből megállapíthatjuk, hogy Erdélyben is tekintélyes ál-
lásra küzdötték fel magukat a Szegedről elvándorlók. 
Volt köztük assessor, sóinspektor, perceptor stb. Az egyik 
pedig, Szegedi Pál, magával a báróval nevelkedett föl, 
ami a Szegedi-család előkelőségére vall. 



A SZEGEDI MÁTYÁS-TEMPLOM HAJÓJA ÉS SZENTÉLYE 
(Keglovich Emil szegedi műíntézetéből.) 
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Cserey Mihály (Cs. 226—283.) is négy Szegedit említ 
meg Erdélyben, ugyanazon időből, imigyen: 

»Hidegvízi Szegedi János jó nemes ember, 
Mikeszászi Szegedi Györgj-, 
Mikeszászi Szegedi Pál, 
Páter Szegedi, kolozsvári híres philosophus.« 

E névsorban egy nemest s egy literátus embert ta-
lálunk, aki még a tudósokban bővelkedő Kolozsvárott 
is híressé tudta magát tenni s aki alighanem az 1581-ben 
megnyitott r. kath. főiskola tanára volt. 

Báró Apor Péter (B. A. III. 144.) egyik munkájában 
a föntieken kivül Erdélyben még megemlíti Szegedi Ist-
vánt, aki Toldi, Tomori s Szörcsei barátjaival hadi vál-
lalatokba is bocsátkozott. 

Többen élhettek még Erdélyben szegediek, akik na-
gyobbára Zápolya János király, János Zsigmond s György 
barát idejében vándorolhattak ki Szegedről. 

Egész külön emlékezem meg Szegedi Lénárdról, az el-
vándoroltak ez alakjáról, aki mint váci püspök s ud-
vari kancellár, később egri püspök a XVII. században 
országos szerepet játszott sőt egyik alapítója volt a nagy-
szombati egyetem jogi fakultásának. (M.. A. 1. köt. 221.) 

Szegedi Lénárd, mint váci püspök, Lósy Imre esz-
tergomi érsek (meghalt 1642-ben) és utóda Lippay György 
szintén esztergomi primás (meghalt 1665-ben) végrendele-
t i k egyik végrehajtója volt. Mindkét főpap 15—15,000 
*'rtot hagyományozott a nagyszombati egyetem jogi fa-
kultásának megnyitására. Szegedi Lénárd a 30,000 f r t ha-
gyományra nézve egyezséget kötött az esztergomi káp-
talannal, miáltal a jogi fakultás 1667. jan. 16-án meg 
is nyílhatott. 

Szegedi Lénárd azután mint egri püspök egy igen szo-
rnorú aktusban szerepel. Ugyanis 1671. május 13-án Spankau 
császári tábornokkal megjelent az eperjesi városházán s 
kijelentette, hogy az evangélikusok által törvénytelenül 
épített kollégiumot (akadémiai tudást is nyúj tó gimná-
zium) elfoglalja s királyi magtárrá alakíttatja át. El is 
foglalták az iskolaépületet s 1672-ben átadták a jezsuiták-
bak. A következő év márc. 8-án Volkra szász táh 
ismét megjelenik Szegedi Lénárd püspök Eper je 

* 



pedig saját fegyveres csapata élén s két nap múlva a 
kollégiumot — melyet időközben a lutheránusok vissza-
foglaltak — éjjel, fáklyavilágnál, rohammal ismét bir-
tokba vette, de most már a templommal együtt. A lelké-
szeket, tanítókat száműzte az országból s mindössze két 
napi időt hagyott nekik dolgaik rendbehozására. Esküvel 
kötelezte a szerencsétleneket, hogy az országba sohase 
térjenek többé vissza, legfölebb mint katholikusok. Le-
tétette a protestáns városi tanácsot is s helyébe katho-
likust állított. (M. A. I. köt. 346.) 

Ne csodálkozzunk azonban eme, ma már borzalmas-
nak mondott eljáráson. A két felekezet — katholikus és 
protestáns — a hitújítástól majd egészen a Rákóczi-féle 
szabadságharcig, sőt később is, úgy pusztította egymást, 
ahogyan csak tudta és bírta. S ebben a harcban nemcsak a 
kisebbrendű hívek, de a vezetők is résztvettek, mint ép-
pen Szegedi Lénárd eseténél látjuk. 

Szegedi Kis István prédikátori, tanítói s tanári mél-
tatásáról egész irodalom keletkezett. Wittenbergben tanult 
Melanchton Fülöpnél s itthon számos helyen lelkipásztor-
kodott, tanítóskodott s tanárkodott a XVI. század végéig. 
Korának egyik legműveltebb embere volt, de nyughatatlan 
természete nem tűrte az állandó helyben maradást. 

Zegedi Pál (vagy István?) a nagyszombati első magyar 
papnövelde tanára volt 1590—1598-ig. Ezt a főiskolát Oláh 
Miklós primás 1558-ban akadémiai rangra emelte, azaz 
oly középiskolai fokra, melyben a szentírás magyarázatá-
val a héber nyelvet, hit tudományi, bölcsészetet is taní-
tották. Szervezetéhen (Modus et ordo regendae scholae 
Tyrnaviensis, institutus per Rmum D. Strigoniensem 20 
februarii A. I). 1558.) van egy felügyelő (superintendens), 
aki hospitál és tanít, hi t tudományi előadásokat tart, főleg 
az eretnek tanok (protestantizmus) cáfolására s három 
tanítót (magister) fogad maga mellé. (F. II. 31—32.) Még 
azt is tudjuk róla, hogy évi 60 írt fizetést, bent a növel-
dében teljes ellátást, naponkint egy pint bort, ruhamosást 
ós szolgát kapott, a borbély pedig évenkint ntolcszor volt 
köteles fejét megmosni. (F. II. 61.) 

Máramarosszigeten 1569-ből ismerjük Szegedy Albert 
protestáns tanítót. (»Szegedy Albert diák Scholamester«) 
(F. II. 125.) 

Reizner (R. III. köt. 130-460—464.) alig egy-két el-
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vándorlási ismer. így Hornyik munkájából leírja a sze-
gedi ötvösök elvándorlását, kik az 1542. évi behódolás 
és 1552. évi pusztulás után részben Kecskemétre, részben 
Debrecenbe telepedtek le, de mentek közülök Nagyvá-
radra is. Debrecenben 1623—31. körül él Szegedi Márton, 
1635-ben Szegedi Gáspár, kik ott céhmesterek is voltak. 
Nagyváradon 1612-ből Szegedi Mihály ötvös ismeretes. 
Kecskeméten ma is virágzik az elvándorolt Szegedi-család 
s egyik utóda: Szegedy György városi tanácsos. 

Jelentősebb volt a behódolni nem akaró Tóth Mihály 
volt főbírónak, családjának s barátainak elvándorlása 
Debrecenbe. A nyughatatlan természetű embert — mint 
uz ország történetéből tudjuk — Debrecenben a szabad 
hajdúk hadnagyukká választották, mire ő eltökélte ma-
gában, hogy a császári seregek segélyével Szegedet föl-
menti a török iga alól. 1552-ben némi segéllyel meg is 
érkezett Szeged alá, itt a palánkot — a mai belváros déli 
részét — bevette, de katonái lerészegedvén, a törökök által 
nagyobbrészt levágatlak, úgy hogy Tóth csak kevesed-
magával tudott Debrecenbe visszamenekűlni. Tinódi Se-
bestyén »Szegedi veszedelem címen meg is írta a kró-
nikát, sőt Tóth Mihályt Temesvár elvesztésekor is imí-
gyen énekli meg: (P. A. 43.) 

»Sőt az Szegedi Tót Mihál felgyűlt volt, 
Négy vagy öt-százan Temesvár felé ment volt, 
Terekek miatt népét vesztötte volt, 
Sebben kevesen ónnal szaladotl volt. 
Csalatságát megérték Tót Mihálnak, 
Az segéllő nép ott meghasonlanak, 
Maros révétől mind hátra oszlanak, 
Jó Losonczinak azzal bút adának.« 

A Tóth-családnak sok Szegedről elszármazott tagja 
élt Debrecenben: Rúzsa László (1548), Árva István és csa-
ládja (1549), Borin Kálmán, Péter és Mátyás (1553), Kiss 
•Miklós (1554), Szabó György és fia Ferenc .»literátus« 
(1564), Nagv János (1564), Csatren Gvörgy özvegye s árvái 
^565), Csetertek (Csütörtök) János (1567) stb. — Tóth 
Mihály háza ma honvédlaktanya s a nép ma is »Tóth-
haszárnyá«-nak hívja. 

* 

A török hódoltság idejében talán egy város lakói se 
.tártak-keltek annyit az országban, mint a szegedi me-

4* 
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szárosok. Ezért a török kincstár őket állami szolgálatba 
fogadta s ők voltak a török kormány postásai. Az or-
szág minden városába ők vitték az állami s hivatalos 
iratokat s a történetírók egyértelműen úgy emlékeznek 
meg róluk, hogy »török kincstári szolgálatban állottak.« 
Ezért a veszedelmes szolgálmányokért a fejadón kívül 
minden más adózás alúl föl voltak mentve. Budára, hol 
a szegedi szandzsák basája székelt, állandóan ők hordták 
a hivatalos iratokat. Mint marhakereskedők, kupecek 
utaztak, de még az úton is kiváltságaik voltak. Ez a kó-
borlásuk egész a XVIII. század elejéig tartott. 

* 

Sokkal nehezebben tájékozódunk a Dunántúlra való 
elvándorlás felől, noha kétségtelen adataink vannak a fe-
lől, hogy ez irány felé is tetemes volt az elköltözés. Sőt 
a Dunántúlra elköltözött »Szegedi« nevűek azon a tájon 
nemcsak abban az időben vergődtek nagy tekintélyre, 
de még ma is igen tekintélyesek a Szegedy-család le-
származottai. A Szegedy-család nagyhermáni (Vasmegye) 
levéltára talán bővebb felvilágosítást adna e tekintetben. J? 
levéltárból eddig csak egyetlen okmányt ismerünk, még 
pedig 1476-ból, amidőn Mátyás király Wytanovich Horvát 
Máté és Simon — a Szegedy-család oldalági tagjai — 
részére, Sabác ostrománál tanúsított vitézségük jutalmául 
— mety ostromban nevezettek János nevű testvére éle-
tét is veszté — a baranyamegyei Szeglak birtokot adomá-
nyozta. (M. XXXIII. kötet.) 

Hogy ezek a dunántúli Szegedy-ek valósággal szege-
diek voltak, kitűnik főleg az alábbiakból. 

Ennek a Szegedy^családnak legtöbbet emlegetett egyik 
utóda volt Szegedy. Kóza, Szegedy Ignác vasmegyei ¿dispán 
leánya, később Kisfaludy Sándor felesége. Szegedy Rózá-
nak köszönhetjük Kisfaludy két remek költői munkájá t , 
a »Kesergő szerelem«-et és »Boldog szerelem«-et. (Mint 
Kisfaludy Sándorné 1832. május 18-dikán bekövetkezett 
elhalálozásáról kibocsátott gyászjelentésen (H. A. 134.) 
az elhunyt »Mező-Szegedi Szegedy Rózá«-nak van meg-
nevezve, tehát a család praedikatum gyanánt is használta 
származási helyét. De 1821. szept. 4-éről kelt végrendelete 
is igy van aláírva: »Mező-Szegedi Szegedy Róza.« (H. A. 
136.) 

Szeged városának ilyetén való nevezése: »Mező Sze-
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ged«, régi keletű s úgy a Szegeden kiállított, mint az ide-
érkezett okmányokon is gyakran előfordúl, még a 
XVII. század elejétől (1606) egész a Rákóczi-féle föl-
kelésig (1703), tehát több mint száz éven át, de sőt 
teár előbb (1541) is találunk nyomára. így a sze-
pesi kamara 1606. február 3-iki kiadmányában (»op-
pídium (mezőváros) Zeged«), a pozsonyi kamara 1614. ápr. 
9-diki védlevelében (»civitatis Mezeő Zeged«), Császár Já-
nos szegedi főbíró 1617. febr. 28-diki levelében (»Mező-
Uagy-szögediek«), Szeged városának a pozsonyi kamará-
hoz intézett 16Í7. nov. 22-diki jelentésében (»Mi mező-
Uagy-Szögediek«), Szeged város egyik 1618. máj. 28-diki 
bizonyítványában (»Mező nagy szögediek«), Tóth Lukács 
szegedi főbíró 1611. jul. 31-diki levelében (»Civitate Mező-
szeged«), Vas István szegedi főbíró 1649. jul. 17-diki leve-
lében (»Mezeő Szöged városának«), Kocsis János szegedi 
iőbíró 1650. máj. 25-diki levelében (»CiVitate Mező Sze-
ged«), Szarvas Ferenc szeged városi főbíró 1652. okt. 1-seji 
levelében (»Civilate Mező-Szeged«), a pozsonyi kamara 
1653. jun.. 22-diki igazolványában (»Mező-Szegediek«), 
Hákóczi György erdélyi fejedelem 1655. febr. 25-diki le-
velében (»oppidia Zegediensis«), a pozsonyi kamara 1659. 
jun. 17-diki nyugtájában ('Mező Szegediek«), ugj 'anennek 
1680. jul.. 13-iki s 1685. okt. 31-iki nyugtájában (»Mező-
Szögedieket«, illetve »xMező-Szögediek«), a kirátynak gr. 
Bercsényi Miklósi szegedi főkapitánnyá való 1686. évi 
kinevezési levelében (»Mező-Szeged végházának főkapi-
tányává . . .«) stb., stb. 

De már jóval előbb (1514-ben) egyik névtelen szegedi 
író »Házasságról való dicséret« cimtí feddő versezetét 
»Mező-Szeged«-en adta ki. (B. Zs. 326—328.) Ebből nyil-
vánvaló, hogy Szegedy Róza családja Szeged városából 
származott eí a Dunántúlra, másodszor az is bebizonyí-
lottnak vehető, hogy ez az elvándorlás a XVI. század 
derekánál későbben nem történhetett. 

Szegedy Róza családjának nemesi címere is volt: a 
címer pajzs kék udvarában egvfejű, fekete, repülő sas, 
S a r ga j°bb lábával arany királyi pálcái, bal lábában pe-
öig arany markolatú pallóst tart, úgy hogy a pallós a 
paj zs alján álló zöld halomba mélyed s a sas, mintha 
azon állana. A pajzs fölött, a sisak koronáján, a sas ha-
sonló helyzetben, a pajzsbelihez mindenben hasonlóan 
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ismétlődik. Címerfoszlány: jobbról arany-kék, balról 
ezüst-vörös. (H. A. 97—98.) Érdekes, hogy Szeged város 
címerében is ott találjuk az egyfejű sast s a cimerfoszlá-
nyok is ugyanoly színűek. 

A Szegedy-családnak a híres Gógánfán részbirtoka 
volt (H. A. 115.) s ilt veszett össze első ízben (1796. már-
cius) a nagy költő szíve választottjával, mely után három 
évig bujdosott szerelmes szívével. 

A Szegedy-családnak több jeles tagját ismerjük Róza 
korából. Apját, Ignácot, a vasmegyei alispánt már emlí-
tettem. Róza húga, Antónia, Bezerédy Györgynek, Vas-
és Zalamegye több ízbeni követének, majd alnádornak 
felesége volt. (H. A. 137.) Még Katalin nevű nővéréről 
van említés téve, valamint Róza öcscséről, »Mező Szegedi 
Szegedy Ferencről«, ki az 1809. évi nemesi fölkelésben 
mint huszárkapitány vett részt s egyik ütközetben egy 
ágyúgolyó leszakította csákóját. (FI. A. 131—133.) Sze-
gedy Rozál nagybátyja, Szegedy János felsőőrsi prépost 
volt, aki Kisfaludy Sándor s Szegedy Rózának a felső-
őrsi templomban az egyházi szentséget szolgáltatta k k 
(H. A. XXIX.) 

SZEGEDY RÓZA N É V A L Á Í R Á S A . 
(Kohn Rikárd szegedi miiintézetéböl.) 

A Szcgedy-család előkelő családokkal állolt rokon-
ságban: a Szarvas Kendi Sibrikekkel, Niczkyekkel, Ne-
deczkyekkel, Rostyakkal stb. A Szegedy-családnak ma is 
számos előkelő, tekintélyes tagja él a Dunántúl. 

Vagyonban, tekintélyben mar az elvándorlás idejé-
ben gazdagnak kellett lenni a dunántúli Szegedy-család-
nak, mert nem hihető, hogy máskülönben a többi nagy-
tekintélyű, vagyonos és előkelő dunántúli családokkal oly; 
szoros összeköttetésbe juthatott volna. A törökök elleni 
hadakozásban pedig — úgy látszik — olyan (érdemeket 
szereztek, hogy királyi adományozást kaptak. 
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A Dunántúl még egy elvándorlásról van tudomásunk. 
Egy Szegedi Gergely a pozsonyi kamara tiszttartója volt 
újszigeten 1547—49. körül. Levele maradi fenn 1547. aug. 
31-ről, melyet igy címez: Ez lewel adassék Balas deyak-
Jiak Fosomban, kyrally w fclsege kamorassanak nekem 
byzoth (bizalmas) vvramnak.« aláírva: »Seged Goergh 
Zygety tyztartho.« (Sz. A. 145—46.) Erről í r ják 1549-ben, 
hogy: »Seged Gyoergy az kyralnal wagyon, de ammynth 
Jathom, az egyik laba az felesegenel vagyon, az inasyk 
ith az warban wagyon.« (Sz. A. 57—58.) 

Fraxinus-Kőrösi Gáspár de Zegedinus is ily elvándorolt 
volt. De hogy mikor, mily okokból került a Dunántúlra, 
nem tudjuk. Alighanem a török dúlások s vallási viszályok 
késztették, hogy soha ne lássa viszont szülőföldjét. 

Az elvándoroltak néha vissza is származtak. Ig3r 

1470 —71-ben szegedi várnagy és csongrádmegyei főispán 
Szegedi István volt. (R. I. köt. 50—69.) 1600—1601-ben pe-
dig Szegedi Lőrinc itthon Szegeden volt prédikátor, kitől 
a kecskemétiek bort vettek. Szegedi Lőrinc prédikátor-
óénak először altunk vala hol Ibér féle fl 6. ísmég Sz. 
István napján ú j szörént attunk 3 bor árát.«) (H.. I. 
II. köt. 118.) 

Az ország minden részébe szétszóródott Szeged népe 
a zivataros török világban. Úgyszólván nincs nagyobb 
város, hol egy-két szegedi nevű családot ne találnánk. 
Nagyvárad környékén, Biharmegyében Gáborján község-
ben ma is élnek »Szegedi« nevű. paraszti sorban lévő csalá-
dok. Pécsett 1880—1883-ig a Porges-féle felsőkereskedelmi 
iskolában vegytantanár volt Szegedy Fülöp; a budapesti 
óvás szakiskola jelenlegi igazgatója pedig Szegedy Árpád. 
( ) |t bizonyára szintén elvándorolt szegediek utódai. 

Fölemlítem Szegedy Gina alapítványi hölgyet, József 
hír. főherceg egyik udvarhölgyét, meg Szegedy Miklós 
jogtudort, beregszászi lakost, aki hihetőleg a Kassára el-
vándorolt szegediek utóda lesz: továbbá Szegedy Albert 
vákoskeresztúri főjegyzőt. 

A ferencrendiek között ismeretes Szegedi János, aki 
Ú>69-ben a szegedi convenl elöljárója volt s utódai: Sze-
gedi Ferenc (1675-ben) (P. O. 95—96—97.) és Szegedi A. 
bilit (1861-ben), aki megírta 1862-ben az alsóvárosi feje-
delmi templom és kolostor történetét is. Ugyanő említi 
Szegedi Tamás gyulai gvárdiánt (P. O. 21.), aki Szegeden « 
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törökök állal 1552-ben martirhaiái t szenvedeti s »Sze-
gedi István uram«-at (P. O. 21.), aki 1697-ben a csanádi 
püspöktől egyházi könyveket hozott le a szegedi ferenc-
rendiek részére. — Nagyszombatban még Szegedi János 
jogi író emlittetik 1734-ben, ki Tinódiról az első tanul-
mányt írta. (Sz.. Áron III. kötet XXIV—XXXVIII.) 

* 

De az elvándorolt szegediek kitűntek e korban az 
irodalom terén is, noha az Alföld igen mostoha viszo-
nyok közötl volt. Iskola kevés volt, a népesség ritka, 
az irodalmi és művelődési központokat képező püspök-
ségek mind a nagy Alföldön kívül, ennek szélein he-
lyezkedtek el. Csoda, hogy annyi jelesünk is volt, ameny-
nyit alább felsorolhatok. De ezek azután egész erejükkel 
munkálkodtak, különösen a XVI. század második felétől 
kezdve, — nemcsak a hitvitázó irodalomban, hanem a 
világi költészet terén is, sőt akadt köztük egy drámaíró 
— úttörő is. Hogy mind magyar nyelven írt, az csak 
természetes. Hisz mind ennek a tősgyökeres nagy magyar 
városnak nyelvén beszéli, itt szívta magába e jó magyar 
nép csodálatos erejű ősi szellemét s nagy részük volt 
abban, hogy a kor levesse a latin humanismus köntösét. 
Valóban elvándoroltaink a magyar renaissance legbuz-
góbb apostolai lőnek. 

Hogy ezek mind szegedi származásúak voltak, igazolja 
Szilády, ki ezt í r ja : »A Szegedi nevet viselő, XVI. szá-
zadbeli magyar írók s azok közt a Gergelyek is, leg-
hihetőbben Szegeden születtek.« (Sz ..Áron 11. I.) 

Az első »Szegedi« keresztnevét nem i smer jük : »A ma-
gyaroknak siralmas éneke a tatár rablásról« c. jeremiád-
versében, melynek fejeibe nevét is beleszőtte, — drá-
mai hangon ír a szegény magyar foglyok sorsáról, kiket 
1566-ban tatár rablók hurcoltak el: (B. Zs.. 265—266.) 

Nagy sírván annyoknak a gyermekik kiáltanak: 
Adnál vizet innom édes anyám, azt mond ják ; 
Ö édes anyjoknak csak nem hasad szívek, 
Hogy csak azt sem adhat ják. 
Az énekes a zsidók történetét, ezek ellenségeinek el-

pusztúlását tár ja az olvasó elé s így vigasztalja a rabo-
kat a szabadulás reménységével. 



57 

Szegedi István is figyelemreméltó verseket írt e kor-
ban, melyek közül: »A török rabságból kiszabadúlásért 
Való hálaadása« című a legjobb. Szerző maga is rabos-
kodott s mély és igaz érzelemmel í r j a : (B. Zs. 270.) 

Megmentél engem bánatból, 
Megszabadítál tömlöczből, 
Ki vőd lábaimat vas nehézségéből, 
Kihozál engemet ellenség kezéből, 
Az kegyetlen népek nagy hatalmasságából. 

Ezenkívül is több vallásos verse maradt fönn. így. 
(H. C. 117.) 

Kegyelmes az Isten nem ver őrökké minket, 
Egy szempillantásig hagyott most csak el minket, 
De örökkévaló irgalmasságából 
Ismét fölemel minket. 
.Vagy például: 

Egyfelől környőlünk a szent érdemesek, 
Másfelől környőlünk idegen nemzetség, 
Kiknek a Krisztusnak szolgái nevetség. * 

Ne hagyj azért minket, hatalmas Üristen, 
Mert az te népednek nincsen segítsége, 
Nincs oltalmazója, nincsen fejedelme. 

Szegedi Gergely (Gregorius Zegedinus magister in Deb-
recen) zsoltárokat fordított. Debrecenben 1557-ben ta-
hárkodott. (F. II. Gl.) Szent Dávid szavait a 6-ik zsol-
tárban imígyen adja vissza: (B. Zs. 270—271.) 

'Háborúsága az én lelkemnek oly igen nagy vagyon, 
Minemő szélvész és háború az tengeren vagvon, 
De míg reám nész hatalmas Isten 
Az czak addig vagyon. 

Fordította a 37., 38. és 71. zsoltárt is. Ez utóbbinak 
fejébe beleszőtte: »Uramnak Németinek éneköm.« Egy 
Ulás versében meg: »Gregorios Segedinos feci« — van 
beleszőve. Zsoltárfordításai gyöngyei a kor irodalmának 
s teég katholikusok is énekelték. (H. C. 431. és 447.) Éne-
kes könyvét (megjelent Debrecenben 1569-ben) Szilády 
Áron ú j ra kiadta ' 1893-ban. 
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Később Szegedi Gergely vissza akart térni a r. kaüL 
egyház kebelébe, amit igazol Verancsics következő le-
vele: (Sz. Áron II., VIII.) 

»Szegedi Gergely mester dolgában, aki hozzánk ke-f 
gyelemért folyamodott, tudjátok akaratomat, mely sze-
rint ügyét nyilvánosság nélkül kell megvizsgálnotok és 
hogy testvéreink közül meg a gyarlóbbaktól sem kell 
megtagadni elsőbben a lelki gondviselést, azután a kímé-
letességet s végül a kegyelmet, legkivált azoktól, akik 
atyai feddés és intés után az addig követett rossz útról 
visszatérnek s jóba foglalják magokat. így keli bánni 
Szegedivel is « 

Egy másik Szegedi Gergely 1535-ben két munkát írt 
Nádasdi Tamás nádor sárvári udvarában, Dévai J3író 
Mátyás reformátori könyvei ellen, Apologia és Censurae 
címen. Amaz kéziratban volt s elveszett, emez Bécsben 
megjelent ily címen: »Censurae in propositiones erro-« 
neas M. Dévai, seu ut ille vocat: Budimenta Salutis..< 
(Sz. Áron II. köt. 428.) A munka ellen Dévai 1537-ben 
Bázelben ellenbírálatot adott ki. 

Az ismert író: Szegedi Lőrinc is fordította a 7. zsoL 
tárt, de csak ütemei csengenek jól, egészen hasonlítván 
népdalainkhoz. (4—4—3) A fordítás gyenge. Nagyobb sL 
kert ért el drámájával . (Lásd alább.) 

A rege- és monda-irodalomban az első hely Szegedi 
Veres Gáspárt illeti meg, aki 1577-ben Deésen ír ta: »Szép 
roevid história két nemes i f jaknak igaz barátságokról«; 
című regényes versét: megjelent Kolozsvárott 1578-ban, 
mások szerint 1580-ban. (F. II.) A megható, szerelmes 
történet a görög-római korból van merítve s mint ké-
sőbb Dugonics, ő is a keresztény vallást a pogány világ-
nézettel hozza összhangba. Verselése feltűnően sima, 
könnyed, zeneisége fülbemászó s ugyanazon ütemeket 
használja, mint Szegedi Lőrinc, ami teljesen piegfelel 
a szegedi népdaloknak. (4—4—3.) (B. Zs. 326—328.) 

Szegedi András Rufinus nyomán 1560—80 között Je-
ruzsálem pusztulását verseli meg. (H. C. 497.) Szegedi 
Ferenc Lippán gvárdián volt a franciskánusokná]l s a vár 
megvételekor Uláma basa öt fogát kihúzatta s kegyetlenül 
elverette. (Sz. Áron IV. köt. 409.) Szegedi Lajos 1557-ben 
Krasznán reformátorkodott s innen Erdélybe ment, (Szr-
Áron II. köt. 464.) Szegedi Tamás Tályán (Zemplén m.) 
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az első ref. lelkész volt 1590-ben. (Sz. Áron II. köt. 451.) 
Szegedi Szarka (Picus) Ferenc pedig Konstantinápolyban 
lerjeszté 1590-ben a ref. vallást s még törökök is hall-
gatták. (Sz. Áron V. kötet 278.) 

Egy Tatár vagy Tar Benedek nevű szegedi írótól je-
lent meg Mező-Szegeden (így) 1541-ben: »Házasságról való 
dicséret«, mely a feddő-tanitó költészet sorába tartozik 
s mely a XVI. századbeli költői irodalomnak egyik leg-
becsesebb terméke. Tizennyolc négysoros strófából jáll 
s egyik jobb ízű, mint a másik. Valószínűleg Tatár Be-
nedek a szerzője. Benedictus Thaarare-nek van írva. 
Alighanem sajtóhiba s Thathar Benedek lesz. E név az 
1522. évi szegedi egyházi tizedlajstromban kétszer is elő-
fordúl: Gregorius és Johannes Thathar. Lelkesedéssel ír 
o házasságról s a következőképpen óv attól, hogy csupán 
gazdagságért, öreg asszonyt vegyünk feleségül. (H. C. 472. 
Sz. Áron II. köt. 153—155.) 

Csuda szép életek egyes madaraknak 
És vadon erdőben járó szép vadaknak, 
Kiki mind hasonlót keres ő magának, 
Pelikán nem vészi baglyot ő társának. 

Meg is mondja, hogy: »a nő csak jámbor nemzet-
ből, bátor (ámbátor) szegény légyen.« Továbbá: a fiatal 
férfi úgy illik össze az öreg asszonnyal,: »mint az ikes 
(ékes) sólyom az bagoly íeszkibe. Viszont az asszonyt 
az udvarlóktól imígyen óvja: 

A kövér lúd ha felkél ő sugár szárnyára, 
lm az éh kesel}*ő mely igen forogja, 
És ha hamarsággal földre lerúghatja, 
Fényes tollaitól ott utet (igy!) megfosztja. 

Azután így folytat ja: 
Vegyétek esztökbe, if jak magatokat, 
És úgy tanítsátok házas társatokat, 
Gyakran üsse nékik sompálca hátokat, 
Hogy ők ne nyargalják csak az piacokat, 

ami megfelel annak a szegedi közmondásnak, hogy az 
asszony verve jó. Akik meg nem fogadják tanácsát, azok-
hoz így szól: 

Ha nem fogadod: Isten ne mentsön 
Bottúl, pálcától a te hátadat, 
Piros orcádat szégyönvallástúl, 
Hátadnak hosszát szép sudár pálcától. 
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Utolsó s t rófája így hangzik: 
Ez éneket szerzék az Mező-Szegedön, 
Szent Mihály havának legelső hetiben, 
Ezerötszáznegyven és egy esztendőben, 
Azt ki ezt szerzette, versben nevét tötte. 

Ugyancsak Tar Benedeknek »Az Ilyés prophétáról 
és Áckáb királjTÓl való história« cím alatt is jelent meg 
egy munkája . 

Csak át kell olvasnunk e sorokat: írója humoros, 
derűit világnézetével azonnal tisztában vagyunk. Jóféle 
szegedi paprikás humor vonul végig egész versezetén, 
melyek könnyedek, folyékonyan gördülnek s irálya fö-
lötte áll kortársai irályának. A képek, melyeket állan-
dóan használ, egészen megfelelnek a szegedi nép lel-
kületének. 

Szegedi Istvánnak Genuában, 1573-ban ily címmel je-
lent meg egy munkája : Assertio vera de trinitate, contra 
quorunduni deliramenta, que ex Serveti, al iorumque pha-
naticorum hominum opinionibus íiunc pr imum iu quis 
busdam Hungáriáé part ibus exorta ac publicata ;sunt. 

Szegedi Istvántól Schaffhausenben 1592-ben: Tabulae 
analyticae in prophetas, Davidem scilicet, Esaiam, Da-
nielem, Ezechielem et Hieremiam. 

Szegedi Kis Istvántól Bázelben s ugyanott 1592-93-
ban: Theologie sincerae loci communes. 

Szegedi Istvántól szintén Bázelben 1598-ban: Tabulae 
analyticae evangelistarum Matthei et Johannis: item Ac-
torum Apostolorum, quibus oinnes etiain epístolas Paulli-
nas et Apocalypsin adiecit 

A XVI. század elején a wittenbergi egyelem .orvosi 
fakultásán, Melius Juhász Péter társaságában találjuk Sze-
gedi Istvánt, egy Szegedi nevű pedig részt vett 1538-ban 
abban a vallási vitában, melyet Erdélyben János király 
rendezett. A strassburgi orvosi egyetemen Szegedi Pesti 
Sámuel hírneves tanárt találjuk, aki a nyakról és nyál-
káról tudományos munkát is Irt. (D.. K. 225., 240., 440. 
és 468.) 

Szenczi Molnár Albert 1617-ben kiadott Postillia 
Scultetica c. beszédgyűjteményét kiadván, azt négy kiváló 
férf iúnak a jánl ja imígyen: »Az nemes és tiszteletes fér-
f iaknak Mező Szegedi Gasparnac, Lublai Krausz Janos-
nac. Debreceni Bédi Istvánnak, Ivoeroesi Bőidre Mihály-



\ 61 

uac. . .« (B. Zsolt I. k. 315.), amiből nyilvánvaló, hogy 
Szegedi Gáspár még a nagyhírű Sz. M. Albert előtt is első 
helyen elismert tekintély volt. 

Még Szegedi Lőrincről, az első magyar drámaíróról 
akarok szólani, aki »Theophania azaz isteni megjelenés. 
Üj és igen szép comoedia az mi első atyáinknak állapot-
járói és az emberi tiszteknek rendeléséről avagy gradiczá-
ról« címmel 1575-ben Debrecenben adta ki Kain, Ábel, 
SethJ s Éváról szóló úttörő munkáját. Hogy előadásra volt 
szánva, muta t ja a bevezetés: az mi gyülekezetünk comoe-
Jiát akar ágálni, kinek neve Theophania.« A darab nyelve 
zamatos, meseszövése drámai, de nem eredeti mű, hanem 
mint Heinrich Gusztáv kimutatta, idegenből van véve. 
(B. Zs. 472-473.) 

* 

Hogy Szegedről az elvándorlások mikor kezdődnek: 
uem tud juk egész pontosan, de útbaigazítanak bennünket 
azok a királyi okmányok, melyek a kereskedésben (ku-
peckodás) utazó szegedi polgárok, gazdák és cselédeik 
vám- és adómentességére vonatkoznak. Mert az elvándor-
lások hihetőleg ezzel a kereskedéssel kezdődtek s a török 
pusztúlás idejében folytatódnak. 

Zsigmond király 1389. ápr. 9-diki levelében a Buda, 
Délegyháza vagy a sáregyházi (Budám, Feleghaz, Saareg-
haaz) úton járó szegedi polgárok kereskedelmi cikkei ré-
szére, a régi kiváltságok értelmében, vámmentességet biz-
tosít s megfenyegeti a vámot szedő pusztaszeri nemese-
ket. Ugyancsak Zsigmond 1409. ápr. 14-diki, Borbála ki-
rálynő 1415. jan. 18-diki, ismét Zsigmond 1422. jun. ő-diki, 
1430. máj . 1-seji, 1436. ápr . 9-diki s 1436. ápr. 20-diki, 
1436. ápr. 24-diki, Albert király 1438. febr. 22-diki, Mátyás 
király 1164. ápr. 3-diki, Lajos király 1516. dec. 4-diki, Já-
oos király 1529. febr. 22-diki stb. levelök mind az ország-
ban járó-kelő szegedi polgárok zaklatásának védelmét, 
vám-, rév- s adómentességét biztosítja. 

János király pedig 1536. ápr. 28-diki, 1536. októberi, 
|S38. aug. 0-diki védő levele elrendeli, hogy a szegedi 
jobbágyok és polgárok szabadköltözkődési s bárhol való 
letelepedési joga (még u. n. kerített helyen« azaz város 
és várban) senki által ne háborgattassák. 

Ezek a sűrű egymásutánban kibocsátott védő levelek 
a legszebb okmányai a szegedi polgárok ez időbeli nagx 
vándorlásainak. 













Caspar Fraxinus (Körösi) de Zegedinus korának leg-
jelesebb tudósa, legképzettebb orvos-doktora volt, aki Sze-
gedről minden valószínűség szerint vagy az 1526-ik évi 
török dúlás alkalmával menekült, esetleg még előbb 
hagyta el Szegedet, talán nem is azzal a szándékkal, hogy; 
ide többé sohase térjen vissza, de a körülmények kedvező 
és kedvezőtlen összejátszása folytán kényszerűit szülei 
városától távol maradni s nagy tudását az akkori politikai 
s társadalmi világ legelőkelőbb tagjai körében értékesíteni. 

Elemi és középiskoláit Szegeden elvégezvén, külföldre 
ment s mint egyik levelében ír ja, a páduai (Olaszország 
egyetemen az orvosi és művészeti tudományokat hallgatta 
s ott phyisicus, artium et medicinae doktori fokozatot 
dyert, azaz a művészetek, természet- és orvostudományok 
tudora volt, de gyógyszerészi képzettsége is ott van cí-
mében. (Artium et Medicinae Doctor, phyisicus et 
Medicinae.) 

A páduai egyetem anyakönyveit átnéztem, azonban 
úaspar doktor nevét nem találtam, ami egyedül ezen .anya-
könyvek hiányosságának tudható be. 

A páduai egyetemen a jogi, orvosi és hit tudományokat 
tanították. A leghíresebb tanárok foglaltak itt tanszékeket, 
ágy hogy »a tekintélyes tanerők Európa majd minden 
0 rszágából körükbe varázsolták a jobb tehetségeket». Az 
egyetem külön magyar bursája már az Árpádok alatt 
fennállott. (V. 107.) 

Hogy kik voltak Caspar doctor tanárai, ezt egykorú 
följegyzésekből tudjuk. A pááuai egyetem orvosi fakul-
á s á n tanárkodtak ez időben : Trincavella Vettore s Cam-
Polongus Aemilius, akik a vérrendszer-tudomány művelői 
v*Mtak, Zerbi Gábriel s Alessandro Benedetti híres ana-
tómusok, Vesal András anatómus s egyik legnevesebb 
hidomáuyos író, da Monté (Montanús) a páduai San Fran-
cisco kórház első klinikai oktatója, Fonseca Roderigó a 
r agályos és járványos betegségek kiváló ismerője és tani-
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tója, — azonkívül Mercuriale, Fabrizio ab Aquapendente, 
Bottoni, Oddi, Fracastoni, Falliopo, Massa stb. a kor leg-
nagyobb orvos tudósai. (D. K. 201—224). 

A tanúlmányi évek száma a stúdium fontosságától 
függött. A hallgatók a művészetek mestere (Artium Ma-
gister) cimet 21 éves, az orvosdoktori (Medicinae doctor) 
címet pedig 2G—27 éves korában nyerhették el. (B. Zsolt 
295.) 

Az orvosoknak a boncolás nem igen volt megengedve, 
úgy hogy a nagyhírű da Monté eldicsekedett, hogy életé-
ben 14 boncolást végzett. (B. Zsolt 294.) 

A promoveálandónak magister art ium liberaliumnak 
(a szabad művészetek mestere) kelleti lennie, azaz elvégez-
nie a triviumot, quadriviumot, az előírt előadásokat szor- I 
galmasan látogatnia s az orvossal féléven át betegét 
gyógyítania. A bacalaureusnak, hogy a doktori rangot 
elnyerje, legalább egy évig tudományos előadásokat 
kelleti tartania, mely után a dékán jelenlétében a dis-
puta következett. A disputa után kérhette a jelölt az 
examen kitűzését. A dékán a doktorokat, promoveálla-
kat, tanulókat tavasszal a rétek, hegyek s völgyek füvei-
nek, ősszel a gyökerek tanulmányozására vitte ki. Az or-
vos-doktori diploma 2 és fél év alatt megszerezhető volt, 
de némelyek 8—10 évet is eltöltöttek tanulmányukkal , mi-
előtt praxist kezdenének. (V. 226—227.) 

A szegény tanulókat a főurak, városok segélyezték. 
Néha főurak gyermekei mellé, kik ugyanazon egyetemen 
tanultak, praeceptorokúl alkalmazták. A magyar orvos if-
jak kiváló szerepet játszanak, kedvelt alakjai e korban a 
fejedelmi udvaroknak, hol nemcsak mint orvosok, de mint 
titkos tanácsosok vagy diplomaták nyernek előkelő alkal-
mazást. Számosan kint maradnak az egyetemen s tanszé-
ket vállalnak. (D. Ií. 199.) A városok, az ösztöndíj ado-
mányozásával kikötötték, hogy a tanulmányok bevégzése 
után a doktorok visszatérni s a városban praktizálni 
tartoznak. (L). K. 283.) 

Gaspar Fraxinus (Körösi) de Zegedinus nem tudjuk 
mely évben járta a páduai egyetemet, de hogy tanulmá-
nyai bevégzése után beutazta egész Olaszországot, egyik 
leveléből tudjuk meg, melyben emliti, hogy Calabriában 

• (déli Olaszország), gyógyfüveket szedett. Ha pedig Calab-



67 

riáig eljutott, akkor Rómában és Nápolyban is kellett 
lennie. 

Nádasdi Tamás, Körösi későbbi ura, ugyanez időben 
Rómában a jogot hallgatta (F. II. 278.) s nem lehetetlen, 
hogy ismeretségük és barátságuk innen kezdődik. 

Annyi bizonyos, bogv 1551. őszén már Nádasdi ud-
varában és környezetében van s itt marad egész 1562. 
tavaszáig, Nádasdi haláláig. Az sem lehetetlen, hogy Ná-
dasdinál mint t i tkár kezdte meg szolgálatát, mert isme-
rünk egy Nádasdinéhoz intézett, 1551. oki. 13-ról kelt sze-
heni levelel, mely így szól: »az en kochymat, konyha koc-
hyt és Gaspar Deakel . . .» (Sz. Á. 90.) 

A Körösiek Szegeden nein nagv számmal voltak. Az 
1522. évi egyházi lizedlajslromba mindössze hatnak nevé-
vel találkozunk. Némelyik név hibásan is van írva. Ezek: 
Paulus Kwrws és Grogorius Kwrws laktak a Plathea 
iWarga-n, Lucas Keres lakott a Plathea Bwday-n, Fran-
ciscus Kwrws lakott a Plathea Kerek-en, továbbá Johan-
nes Chju'es és Michael Iveros. 

Hogy Körösi Gáspár miért vette föl a Fraxinus nevel, 
erre könnyű megfelelni. A tudományos, író s közéleti 
világnak ekkor ez volt a divatja. Magyar nevét minden 
valamire való ember latinosította, vagy mellé illesztette 
a latint is. Olyanforma volt ez a szokás — mondja egyik 
szellemes írónk, — mint a tóga vagy a copf. 

Körösi családja — szülei s testvérei — 1553-ban már 
nem volt Szegeden. Hihetőleg az 1552. évi Tóth Mihály-
féle vállalkozás szerencsétlen kimenetele tette őket földön-
futókká. De az sem lehetetlen, hogy a vallási villongások 
miatt már előbb voltak kénytelenek menekülni. A család-
ról két igen érdekes okmányunk maradt fönn. Az egyik-
ben Balassa Zsigmond gyarmathi kapitányt 1553. aug. 
31-éii értesíti a diósgyőri pap, Imre káplán, hogy fölke-
reste Caspar doktor szüleit és meg is találta őket Nagy-
hállóban. 

Tudósítást küld a család hogylétéről, mely igy hang-
o k : (Sz. A. 110.) 

Címzet: Magnifico domiuo Sigismundo Balassa de 
Gyarmatli etc. domino meo gracissimo. 

Szöveg: Nagsagos vram. Isten imatsagom vtan eroeke 
való zolgalatomat. Az nagsagod parancziolataira en azon-
túl 4mihelt Gozthoni vram mutata az N: lewelet myn-

5* 
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diarast kezembe wewem az memóriáit, es atal menek 
az Tyzan es eleg budosasal mint tyzoen ket faluról jarek, 
az vtan Nag Kallóra menek es ott talalami meg az Cas-
par Doctor attyat es anyat, es eggik oecyet, es eg' l iugat; 
az attyat ot Kallóban hyak Vén Zabo Janosnak, lakozyk 
Zabo Istwan hazanal az vcában kynek Debroeczeni vcza 
newe, az wén annyanak Perselt Sophia newe, az fyanak 
ky weloek wagyon Ferenc newe, az huganak Helona ne-
we, ezt ferynek attak Poczra, ky koezel wagyon Kal-
lohoz, az embernek az kynek attak Demyen Matthias-
newe, ennek az huganak eg' czioemeoliet zokniat kül-
dőét wolt Caspar Doctor, aztys lattam, az apyanak eg' fe-
kete czwhat, az másik oectzienek newe Melchior, de azt 
azt mondák, hogy Kerezthoesön, yt Koewesdnel hazasodot 
meg, az nemoes wlesoen walo haz vdwaran lak3'k, az 
harmadik oectzie ky kyssebb wolt Zeged alat wezoet thaual 
az thoeby meg holt. Nag-ak eg' ieb hyrt nem írhatok kyt 
hallottam, hanem hog' az Budaj passa atal joet az Sár 
rethen Zelg' halom fele, Petroyt Nadanrol íBorhalomra 
joet; Cazzon passa az Koeroesoen atal koetezoet, de az 
koesség Debroeczoen wydeken alol zernyen fwt, Poczayt 
hetfwre vyrradolan egette meg az pwspoek nepe, azt. 
mog'iak, hog' sok kereztyen nép egoet benne. Isten thar-
czia meg Nag-at es teryczie az wylagra. Augüstusnak vtols*> 
napyan koelt Dyosgwrben, 1553. 

W : Kaplanya Jmroe Pap. 

E levél mindent megmagyaráz. Nádasdi egyik kapitá-
nyát megbízta Körösi elmenekült szülei s testvérei föl-
kutatásával, ki azután a diósgyőri paphoz fordult. Ez 
fáradságos út után megtalálta az atyafiságot s hírt adott. 
De ismerjük Gáspár doktor levelét is Nádasdihoz, mely-
ben azt ír ja, hogy: Ngod fáradozásai és gondoskodása 
folytán szüleim megta lá l ta t tak . . . Ngod igéri, hogy ró-
luk gondoskodik; ainig élek, örökké hálával fogok tar-
tozni. í r j a továbbá Nádasdinak, hogy szüleit a jövő év 
április havára Pozsonyba várja. Az üt költséges volt, de 
azt Nádasdi előlegezte. Er re vonatkozóan igy ír Gáspár 
doktor: mindazon pénzösszeget, amit mgos uraságod ily 
nagy út megtevésére adni fog, mgodnak és ngodnak igaz 
hittel, az utolsó krajcárig megadom; csak kedves test-
véreimet és azokat (szülőit) is épen láthassam. Testvé-
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reiről, Melchior és Pálról úgy rendelkezik, hog\r azok Lé-
t á r a a kastélyba hozassanak. 

Imre pap fönti leveléből az tűnik ki, hog3r Körösi 
apjának neve Szabó volt, ainit más írók is állítanak. (K. 
Sz. XXVI.) Én úgy magyarázom a dolgot, hogy Szabó 
János mostohája volt Körösinek. Anyja Perselt Zsófia, 
mely névvel az egyházi tizedlajstromban találkozunk: Va-
lentinus Pwrswlt, lakott a Platha Warga-u. Ügy látszik, 
hogy a szülőkön kívül Ferenc, Pál és Melchior öcscse, 
meg Ilona húga is a menekültek között volt. Legkisebb 
lestvére, mint a levél í r ja : Zeged alat vezoet thawal, azaz 
1552-ben. Ez a testvér tehát résztvett Tóth Mihálynak 
Szeged város felszabadítására irányúié vállalkozásában s 
itt halált szenvedett. 

A levélből az is kiderül, hogy Körösi doktor sze-
gény szülőit s testvéreit gyámolította, mert : az huganak 
eg' czioemoeliet zokniat kuldoet wolt Caspar D o c t o r . . . 
ÚZ apyanak eg' fekete c z w h a t . . . 

A közlekedés nehéz volt. Egy év múlva is még azt 
ícja a nádorhoz: Szeretném rokonaimat látni, főleg sze-
retett anyámat, aki az utolsó krajcárig mindenét tanul-
mányaimra költötte. 

1555. végével a menekült családot már Sopronban 
találjuk, ahol úgy látszik, Körösi birtokot, házal vásárolt 
s gazdálkodott. í r ja nov. 3-ról a nádornak: Sopronban 
legkedvesebb anyámat könyek közt hagytam; éhségéről 
s szomjúságáról, oly gyorsan eltávozván, nem bírtam gon-
doskodni. Amiért is alázatosan könyörgök ngodhoz, hogy 
úz olyan nehéz ügyei közepette is legyen keg3/es meg-
emlékezni az én, öregségtől meggyöngült anyámról, amit 
hogy meg fog tenni, nem kételkedem . . . 

Gáspár doktor soproni gazdaságát Pál öcscse vezette, 
kinek egyik levele, mely alapos műveltségre vall, fenn-
maradt s így szól (Sz. Á. 219—220.): 

Cím: Ez lewel adassék Gaspar doctornak mastan Po-
fonba lakozonak nekem vramnak es batyamnak. 

Szöveg: Kweszoenetomnek es szolgalatomnak vtanna. 
Towabba kegyelmed jol tugga, mikeppen hagyottli enge-
metth itth az hazban, annak okaerth im masth az ro-
Wasth fel vetettek az hazra, kegyelmed reszere vetettek 
hatth magyar forinlotth, en ream peniglen esmeg róttak 
€ s vetettek masfel magyar forintotth, minth ha en ke-
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gyelmeddel osztályos volnék, kegyelmed taplal engemetth, 
kegyelmed lassa, iryon kegyelmed ide polgár mesternek 
es az egesz cznak, (talán: tanácsnak?) az penztes 
kwelgye meg kegyelmed merth kérik. Towabba egy re-
tettes ayalnak masthan, vgy minth liatlh rendetth the-
szen, en aszt welem, hogy hatth forinton meg vehetem 
toele, azerth lassa kegyelmed ha meg kell vennem, awagy 
nem, ezekroel kegyelmed aggon thanulsagotth ennekem 
az vegezetre. Az hatalmas Isten tarcza meg kegyelmedeth. 
Vale date Soprony 9. February 57. (1557.) 

Mater nostra Deo volente bene valet, nosquoquc ora-
nes. 

servitor el f ráter vestre ;do: 
Paulus Kweroesz. 

Pálnak ezen levele azt igazolja, hogy Körösi Gáspár 
doktornak Sopronban háza, gazdasága volt, melyet öcs-
cse vezetett, gondozott, de nem önállóan, hanem meg-
bízásból. Bennünket különösen az érdekel e levélből, hogy 
igazolja a Szabó név ellenében a Körösi nevet egyrészt, 
másrészt hogy gazdálkodást folytató öcscse is a korhoz 
képest kellő műveltségű ember volt. Jól írt magyarul, de 
latinul is. Ha pedig a levél dátumát összevetjük a Sze-
gedről való elmenekűlés idejével, minden kétséget ki-
zárólag beigazolódik, hogy az írást és latin nyelvet még 
Szegeden kelleti elsajátítani, ami az ez időbeli szegedi 
iskolák létezése mellett egyik legerősebb argumentum. 

Körösi Gáspárnak nagykállói családjáról, soproni gaz-
dálkodásáról, Pál öcscséről ezentúl semmit se tudunk, 
de annál bőségesebb adatokat szolgáltatnak Gáspár dok-
tornak a Nádasdi-családdal váltott levelei úgy tudomá-
nyára, műveltségére, mint bizalmi állására és összeköt-
tetéseire nézve. 

Maga Nádasdi Tamás is, felesége Kanizsai .Orsolya 
is, meg későn született Ferenc fiuk is, — úgyszólván 
állandóan betegeskedtek s ez tette szükségessé a családi 
orvos alkalmazását. Nádasdi Tamás, mint horvátországi 
bán, majd országbíró s később nádor, előkelő állásainál 
fogva állandóan változtatta helyét. Lakott Sárváron, Új-
falun, Sopronban, Lékán, Pozsonyban, Bécsben, Budán, 
de országos dolgokban sokat utazott, még külföldön is. 
Körösi Gáspárt is hol Sopronban, Pozsonyban, Bécsben, 
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Dékán találjuk, de betegei gyógykezelése céljából több-
ször Szlavóniába majd Veszprémbe stb. utazott. Orvosi 
tanácsait sokszor levélben adja meg, vagy pedig az ag-
gódó nádort levélben értesíti felesége, Kanizsai Orsolya s 
később született Ferenc fia egészségéről. E levelei, me-
lyek nem a nyilvánosságra voltak szánva, tehát őszin-
ték, a kortörténet legbecsesebb adalékai. Megtudjuk be-
lőlük, hogy számos főúri család házi orvosa volt, így Szla-
vóniában Erdődi Péter bánt, feleségét, fiát s idősebb leá-
nyát és Erdődi nővérét gyógyította, itthon a Batthiányi-, 
Majláth-, Sibrik-, Cziráky-, Balassa-, Korom-, Révai-csa-
ládoknak is orvosa volt. Tudományának híre messze el-
terjedt s ezen a réven még a zágrábi, veszprémi és győri 
püspökkel, meg az esztergomi érsekkel is levelezésben állott. 

Egyik levele, melyet Nádasdinéhoz, sógora, Majláth 
Istvánná betegségéről intézett, tisztán magyar szövegű s 
ni a is meg van a bécsi Házi-, Udvari- és Állami-levéltár-
ban s így hangzik (fényképmásolatban lásd a könyv ele-
jén): 

Cím: Magnifica domina. Posl servitorium stb. 
Szöveg: Ma nyolc bórán Majláthné asszonyom meg-

gyónék és magát az úristennek ajánlá. mind testébe mind 
lelkébe; bizony jó hitbe vala és jó terjedelmességbe; de 
az oltári szentségnek elvétele után, úgy mint két tyúk-
mony (tyúktojás) sülte után annyira elájula, hogy az 
bódog lölkét, azt tudók, hogy az úristennek markába adta 
volna; de addig kenék-fenék, hogy ez világra fordula és 
evék valami kicsint az törölt lébe; ozton elnyúgodék, az-
után felsörkene és jobban evék, a mint lehete. ígön biz-
tatja magát az te nagyságod hosszú betegségével; de ezt 
másszor meg ne késértse, hogy felöltözzék fehér szok-
nájába és köntesét reá vögve és úgy sokáig az ágyon fel-
ülve megfáradjon; mert felelte igön erőtlen és nem tu-
dom ha másszor az ájlásból felkél-e; meghigyje te nagy-
ságod hogy felette igön beteg embör. Őrdeg elvitte volna 
mind szelenczéstűl az tőrjéket, az kit megitt; mert min-
den nagy nyavalya azután szállott reá; igön féltöm az 
félfelét valamitűi ha meggyógyul es. Az úristen tartsa 
meg te nagyságodat mind az én urammal és kis Ferenc 
urammal sok esztendeig stb. 2. Julii 1557. 

Gaspar doctor 
Servitor Magnificentiae Vestrae. 
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Ma írtam az én nagyságos uramnak es Osztfy Jakab 
által az Majláthné asszonyom felől; de ha te nagyságod 
ez én levelemet elkildi es, akarom. 

Ezen levélnél sokkal érdekesebb és értékesebb egy 
korábban, 1555. jul. 4-ről kell magyar levélrész, melyet 
Nádasdi Tamáshoz intézett s melynek eleje és vége telje-
sen latin szövegű. A levélrész egy jóízű szegedi francis-
kánus baráthistóriát mond el. Előrebocsátja, hogy az 
anekdotát magyar nyelven írja meg'; kellemesebb ugyan-
is, — úgymond — ha a magyar találmányt magyar nyel-
ven meséljük el. Mert ez az ügyes elbeszélés nem fejez-
hető ki oly találóan latinul. A levél Nádasdinak arra a 
szemrehányására vonatkozik, hogy Körösi nem ír ja meg 
levelében a nádor feleségének minden baját, hanem el-
titkolja. A levél (hasonmásban lásd a könyv végén) ere-
deti írással így szól: 

egyezer wolt egy zegeny nywmwrwlt bywnoes em-
boewr, nagyhetbe az czeri fa labu baratokhoz megioen 
gyónni, oew zegeny azth luttha hogy mynden barath a 
kynek sczuklyaia feiebe wagyon igoen is gyontho le-
gyen, egyket meg vonythia ees kery hogy oewtet meg 
gyóntassa es megh oldozza hat az oew gonoz zerenczeiere 
parazl baral woltli az akyt megh vonitot woll, az ze-
geny emboer igazan mynden boewneyl ineggyonia hogy az 
oldozatra kelnek mond az parazth barat az zegeny em-
boewrnek, en parazt baral wagyok meg nem olthatlak, 
hanem elmegywk megyzenoewm az gargyanak boewney-
det, megh yed az zegeny emboewr es sapolyodni kezd, az 
parazst barat, az ember boewnet az kuczyar baratnak 
meg mongya az kuczar az zakaczynak, az zakacz, az 
kertezynek, az kertezy, az portarioznak, az zegeny em-
bernek az zomzegya comfrater woll es az portariossal 
bezel woll, azon koewzbe az gargyan az varosbol meg ter, 
es az portan az portarios az confraler eloet az zegeny 
ember bywneit az gargyanak meg monygia, az confraler 
czak az piaczyon bezcly meg, es harmadnap mynd az 
egezy varos az zegeny ember byneit meg halya es meg 
twgya. 

Máás ezlendoew fordulwan az zegeny emboer Nagy 
beibe esinoegh gyonny megyen az czerí baratokhoz, meg 
vonytya egyket kerwen hogy megh halgassa byneit, az 
barat engett az zegeny emboer keresere, es le vowl az 
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confessor zekbe, es mond az byownoes embernek, io 
fiaczykam mond meg byowneidetli, mond az zegeny em-
beren io Atyám kertek hogy mond meg ha parazst, avvagy 
mise mondo barath wagy, az barat azt mongya hogy oew 
mise mondo barat wolna es ewtet myngyarton byownei-
boewl megli oldozhatna}' ha, mond az zegeny ember ebe 
hygye hogy parazst barat nein wagy mynd addyg myg az 
czywklyat le wezoewd feyedroewl es az pilisoewdet megh 
mutatod, tawalys megh gyóntam wala Byneymeth az egez 
varosnak megh monta wolt, azért en soha parazst ba-
rathoz ennek wtanna ineg nem gyonom, hanem mynden-
koron mise mondohoz gyonom kv az en byneyboewl myn-
gyarton megh oldoz es sem az parazst ¿aratoknak, sem 
az varosbely confraternek megh nem valya es vadolya 
bywneymet. 

Ugyanezen levélszöveg ma így olvasandó: 
Egyszer volt egy szegény nyomorult bűnös ember, 

nagyhétbe a cseri falábú barátokhoz inegven gyónni, ő 
szegény azt tudta, hogy minden barát, akinek csuklyája 
fejibe vagyon igenis gyóntató legyen, egyiket megvonitja 
és kéri, hogy őtet meggyóntassa és megoldozza, hát az 
ő gonosz szerencséjére paraszt barát volt az, akit meg-
vonilolt volt, a szegény ember igazán minden bűneit meg-
gyónja, hogy az oldozatra kelnek, mond a parasz barát a 
szegény embernek, én paraszt barát vagyok, meg nem old-
hatlak, hanem elmegyünk, megizenem a gárgyánnak bű-
neidet, megijed a szegény ember és sápolyodni kezd, a 
paraszt barát az ember bűnét a kulcsár barátnak meg-
mondja, a kulcsár a szakácsnak, a szakács a kertésznek, 
a kertész a portásnak, a szegény embernek a szomszédja 
konfrater volt és a portással beszélt volt, azon közbe 
¡a gurgyán a városból megtér és a portán a portás a kon-
f ra ter előtt a szegény ember bűneit a gárgyánnak meg-
mondja, a konfrater csak a piacon beszéli meg és har-
madnap mind az egész város a szegény ember bűneit 
meghallja és megtudja. Más esztendő fordulván a szegény 
ember nagy hétbe ismét gyónni megyen a cseri barátok-
hoz, megvonitja egyiket, kérvén, hogy meghallgassa bű-
neit, a barát engedett a szegény ember kérésére és leült 
n confessor székbe és mond a bűnös embernek, jó fiacs-
kám, mondd meg bűneidet, mond a szegény ember: én 
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jó Atyám, kérlek, hogy mondd meg, ha paraszt, vagy 
misemondó barát vagy, a barát azt mondja, hogy ő mise-
mondó barát volna és őtet mingyárton bűneiből megol-
dozhatná, mond a szegény ember: ebe higyje, hogy paraszt 
barát nem vagy mindaddig, mig a csuklyát le ve-
szed a fejedről: és a pilisödet meg nem mutatod, ta-
valyis meggyóntam vala, de paraszt baráthoz, ki min-
den titkos bűneimet az egész városnak megmondta volt, 
azért én soha paraszt baráthoz ennek utánna meg nem 
gyónom, hanem mindenkoron misemondóhoz gyónom, ki 
az én bűneimből mingyárton megoldoz és sem a paraszt 
barátoknak, se a városbeli confraternak meg nem vallja 
és vádolja bűneimet. 

Ránk nézve az teszi kiválóan értékessé e levelet, mer t 
a legrégebbi szegedi, kéztől eredő, magyar nyelven írott 
emlékünk s igy az ősi szegedi nyelvet tá r ja elénk. Beiga-
zolja e levél azt, hogy a szegedi nyelvjárás a honfoglalás 
óta alig változott meg s ami lecsiszolódott belőle, az is 
csak a legutóbbi idők munkája . 

* 

Körösi Gáspárnak összesen 77 levele maradt fenn, 
melyek közül 76 a budapesti állami levéltárban, í pedig 
a bécsi Házi-, Udvari- és Állami levéltárban van. Egy le-
vél a horvát bánhoz, egy Erdődi Péterhez, egy Nádasdiné-
hoz, egy Lajos nevű doktorhoz, a többi Nádasdihoz szól. 
Legtöbb levelel írt 1554—1556-ig (50 drbot), azután ritkáb-
ban. A nádor halálával úgy látszik megszakadt a családdal 
az összeköttetés. 

A levelek legnagyobb része latin szövegű, itt-ott ma-
gyar és olasz szöveggel tarkítva, egy túlnyomóan magyar, 
egy pedig egészen az. 

Gáspár doktornak tudományára, műveltségére, nagy 
összeköttetéseire e levelek élénk világot vetnek, megtud-
juk ezekből, hogy hat nyelvet beszélt és pedig a magyart , 
németet, latint, olaszt, görögöt és tótot. Lehet, hogy töb-
bet is. Leveleinek egyes részei mély életbölcseségre val-
lanak. Gáspár azt i r ja Nádasdihoz: egész emberek egészen 
szeretnek; mert amit adunk, azt egészen a d j u k ; — m a j d : 
semmi sincs oly jól, gondosan és megfontoltan téve, hogy 
máskép fel ne lehetne fogni. 

Nagy tudásáról számos adatunk van. Egyik levelé-
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ben azl i r ja Nádasdinak, hogy ugy a régi, mint a jelen-
legi orvosoknak legjobb írásait betegei ¡számára átolvasta; 
többször beszél itáliai barátjairól, akikkel ugy látszik ál-
landó érintkezést tartott fenn. Egy alkalommal Erdődi 
Péter bánné Lorelloba zarándokutra készül s kényszerí-
teni akar ja Gáspár doktort, hogy kisérje el. Mikor pedig 
ez vonakodik, a bánné azzal fenyegeti meg, hogy köny-
ves ládáját (könyvtárát visszatartja, amibői kitűnik, hogy 
a doktor legbecsesebb ingatlana könyvtára volt s azt ínég 
óz ulra is magával vitte. Tréfásan megjegyzi itt a bán-
néra: ilyen az asszony. Később a nádort kéri, hogy ha el-
megy, gondoskodjék a könyvtáráról. Mikor Nádasdi holmi 
kuruzslókhoz fordult, Gáspár doktor büszkén vágja oda, 
hogy ő Páduában ianulía az orvosi tudományt. Levelei-
ben többször említi Hyppokrates orvosi munkáit , melye-
ket végig tanulmányozott. Többször idézi Horatiust is. 

Egyik levelében úgy nyilatkozik, hogy barátai, ,még 
a főemberek is, hogy sokkal többet gondolnak felőle s 
azt hirdetik is, mint amit ő is tart magáról, — ezzel 
csak baráti kötelességet teljesítenek. Majd később örül, 
hogy a zágrábi püspök is oly szépen nyilatkozott róla 
Nádasdi előtt. 

Tudományánál csak szerénysége s mély vallásossága 
volt nagyobb. Egyszer így kiált föl: nincs boldogabb 
ember nálam. Öl betegem van! Ennyi, Szlavóniát kivéve, 

Magyarországban senkinek se lehet egyszerre. — Majd 
azt í r j a : a természet gyógyítja a beteget, az orvos pedig 
a természet szolgája. Mikor Nádasdiné beteg, az aggódó 
nádorhoz igy ír: Jézus Krisztussal imádkozzál Istenhez, 
imádkozzál teljes, és ha lehet tiszta szívvel. — Majd: 
Isten gyógyítja meg a betegségeket, az orvos pedig Isten 
szolgája. Tehát helyesen mondotta az én egyik legkedve-
sebb atyám fia — folytatja bizonyos humorral — hogy én 
mint orvos senkit sem gyógyíthattam meg s nem is fogom 
senkinek az egészségét helyre állítani, mert az Isten az 
egyedüli, aki a betegségeket elűzi, de én is segítségre va-
gyok . . . az eredményt Istenre bízom. — A nádort, fia be-
tegsége alkalmával így vigasztalja: Isten gondját viseli a 
gyermekeknek, az ő külön kirendelt angyala útján. 

A kuruzslókkal, akiket, úgy látszik, a nádor családja 
is meghallgatott, sok baja volt. El is panaszolja, hogy 
roppant ba j a betegség fel nem ismerése, meg: csak ide-
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jen hívnák mindig az orvost. — A bécsi orvosok állan-
dóan intrikáltak ellene s szerették volna állásából ki-
túrni. Ő azonban keményen megmondja róluk vélemé-
nyét a nádornak, így szólván: ha minden bécsi orvos 
ott lett volna is, azok sem tettek volna másként, mint ő. 
Egyszer el is tiltotta gyógymódjukat. Az aulikus bécsi 
orvosokat szemtelen udvari besúgóknak nevezi s különö-
sen az bántotta, hogy alacsony származását hánytorgat-
ták fel. Haragjában igy ír a nádorhoz: még végre en-
goewmet hogy im magyar fy vagyok, es tugyak ky lovva 
fya vagyok, giermoek ezoewvé teznek az enymoek, (de 
mastan így koel loenni. Majd igy szól: a jkamra teszem 
ujjamat, sőt a jkammal uj jaimat megfékezem . . . — Mikor 
bizalmas közlése van a nádor feleségéről, vagy gyerme-
kéről, olaszúl ír, nehogy más is elolvashassa. 

Tudománya kiterjedt a gyógyszerek készítésére is s 
úgy látszik, a különös hatású gyógyszerekhez szükséges 
anyagot nagy fáradsággal gyűjtögette. Beszél Calabriáról 
(déli Olaszország), hol mannát szedett s most gyógyszert 
készít belőle a nádornénak. Emiit zeep zoeloe (szép szőlő) 
nevű gyógyszert is. 

Többször tartott orvosi tanácsol is a nádorné beteg 
sége felől, egyszer Péter és József nevű orvosokkal. Más 
alkalommal a konzíliumot így nevezi: toth thanacz reggel 
al egybe (tót tanács reggel áll egybe.) 

Ha a nádor, nagy elfoglaltsága miatt nem válaszolt 
azonnal levelére, azzal fenyegette meg, hogy: ez az utolsó 
levél, ha a többi választ se érdemel és semmit se írtok 
Gáspártoknak. Még a zágrábi püspöknél is bevádolja e 
miatt a nádort, majd mikor a várt levél megérkezik, így 
szól: legutóbbi levelemben, melyet tisztelendő zágrábi püs-
pök úrhoz írtam, kissé haragosabban irtain n g o d r ó l . . . 
de most már részemről szent a béke. 

Nagy gondot fordít a nádorné táplálkozására és sok 
helyütt a jó magyar szegedi ételeket jut ta t ja eszünkbe, 
amikor pl. a kapoztas hust nem ajánl ja , vagy örvend, 
hogy úrnője a juhvaj jal készült kalácsot már kedveli, 
meg a pogaczat, a fonathos vayas ees tykmonyas kalaczol. 

Lassankint megúnja a nádorné udvari életét s azt 
í r j a : inkább szerelnék tiz férfi beteget, mint egy beteg 
nő gondozását elvállalni. El is kívánkozik a súlyos mun-
kától s maga helyett olaszországi orvosokat ajánl, kik — 
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nádorhoz, udvari szolgálatra. Mert én — ír ja — polgár 
(szabad ember) akarok maradni, nem udvari (aulicus) 
ember, amint ezt már többször megmondottam. 

Sokszor teljesített a nádor megbízása folytán bizalmas 
szolgálatot Bécsben a főuraknál. Egyszer levél vivője is volt. 
í r ja , hogy a bécsi főurak és érsek a nádort örömmel vár-
ják. Máskor meg Veszprémből és Szlavóniából hadi tu-
dósításokat küld Nádasdinak. 

Ügy látszik, hajlott a hitújítók felé is, mert egyik le-
velében azt í r ja , hogy: a ngos asszony úrvacsorát vett ma-
gához. Remélem te is megtelted. Ne tántorodj el a meg-
ismert igétől. 

Egyik legszebb levele az, melyben Nádasdinak ná-
dorrá történt megválasztatásához gratulál. Ékes, klasz-
szikus latinsággal van írva s nyelvészeink az ezen kora-
beli levelek legkiválóbb példányának mondják. 

Nagy elfoglaltsága mellett foglalkozott festészettel is, 
mert egyik levelében a nádortól a rajzoláshoz ceruzát s 
festékeket kér küldeni; majd panaszkodik, hogy zöld fes-
ték helyett vitriolt, ceruza helyett oltott meszet, gummi 
arabicum helyett cseresznye gummit küldött az értet-
len bécsi tót kereskedő. Össze is szidja amúgy magyaro-
san. Később ír ja, hogy egy növényt se rajzolt még meg.. 

Foglalkozott régészettel is, mert egyik levelében í r ja 
a nádornak, hogy Egervárában, a templom bejáratánál, 
a Nádasdi-család ősi betűkkel írt neveit leirta s nagyon 
örült a régi dicső tetteknek. 

Talán sehol nem ír annyi melegséggel s oly benső-
séggel, mint mikor a nádor Ferenc nevű gyermekéről be-
szél. Egyszer ezt mondja : hiszem, hogy ngod legjobb fiá-
nak legjobb apja lessz. Máskor: a ngos asszony jól van 
legkedvesebb fiával, kit a legjobb s legnagyobb Isten 
Krisztus Jézus állal ápoljon, védjen, éltessen s engedje 
meg, hogy mathuzsálemmel korban s jámborságban vetél-
kedhessék legkedvesebb atyjával, anyjával egyetemben, 
Amen! 

Mint említettem, gazdaságokat is vezetett. Sopronban 
háza, földje volt, melyet testvére hasznosított, de em-
líti, hogy háza van Veszprémben is. Pénze nem igen le-
hetett, mert a soproni ház vétele előtt azt ír ja a nádor-
nak, hogy: Sárkán Antal házát megvenném, ha barátaim-
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Lói kapnék kölcsön annyi pénzt. A liázat szülei s testvérei 
részére akar ja megszerezni, mert az övék — úgymond — 
török területen (t. i. Szegeden) van. A nádori kéri is, 
hogy Sárkánt Márton napkor (1554. nov. 11.) küldje le 
Sopronba, hogy a tanács előtt tőle a házat átvegye. 

A nádor számtalanszor lett neki baráti szolgálatot. 
Egyszer í r ja : Köszönöm, hogy ngod Bécsben az én ügyem-
ben eljárt. Majd ismét arra kéri, hogy azt a virágos posz-
tót, melyet Bécsben vett, javadalma terhére fizesse ki. 
Azután kéri évi tiszteletdijának kiegyenlítését s hozzáteszi: 
akárhol leszek, soha sem fogok megszűnni ngodnak a vett 
jótéteményekért hálás szívvel lenni. A nádor bizalmába 
így a jánl ja magát: Isten veled és szeresd viszont Gáspá-
rodat. Majd arra kéri, hogy Nádasdi Pozsonyban valame-
lyik tisztességes vendéglőben saját neve alatt valami jó 
helyről gondoskodjék részére, mert néhány napig ott kell 
maradnia, azután pedig Isten és a szerencse gondoskod-
nak majd róla. Ügy látszik, ekkor megvált a nádor család-
jától (1556. márc. hó), mert írja, hogy. Pozsonyból Bécsbe, 
innen meg a hudjeczi kastélyba megy, hol Révai Lőrincz 
feleségét fogja gyógykezelni. Balassa Zsigmond, a híres 
gyarmati kapitány is, egyik hírnöke útján, csalogatta ma-
gához udvari örvösül, mint í r j a : legnag}robb Ígérettel, de 
— úgymond — nem megyek, mig Ferenc mga meg nem 
gyógyul. Mikor a veszprémi püspök gyógyítására Sümegre 
készült, a püspöktől biztonsági-levelet kért, hogy kiváltja 
a török fogságból, ha az uton elfognák, de Nádasdit is 
kéri, hogy ebben az esetben gondoljon rá, barát jára. 

Nádasdihoz intézett leveleiben sokféle aláírását talál-
juk Körösi doktornak. A legelsőt igy í r ja alá: Caspar 
Fraxinus Zegedinus, artium et medecinae doctor, ma jd 
későbben mind jobban rövidül a cím: Caspar servitor 
et filius, Caspar D. Frax. Zeg., Caspar Frax. Zeg. art. ct 
med. I)., Caspar Frax. Zeg. physicus et med., Caspar 
Doctor, Caspar D. és Casp. D. 

A levelezés 1562. április havában megszakad s ettől 
kezdve Körösinek egészen nyoma vesz. 
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Caspar Fraxinus (Körösi) de Zegedi-
nus írásai s az ősi szegedi nyelv. 
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Magyarország magyar-lakta területét az újkori nyelv-
tudósok nyolc nyelvjárásra osztják, melyek között előkelő 
helyen szerepel az alföldi nyelvjárásterület, melynek fő 
jellegzetessége az ö-zés. Ehhez a területhez tartozik a kis-
kunsági, szegedvidéki és duna-drávaközi nyelvjárás. (B. I.) 

Az ö-zés gócpontja Szegedvidéke és a Kiskunság De 
el van terjedve a Dunántúl is, egészen a nyelvhatárokig 
s itt különösen az 1 betű előtt (föl, köll, fölhő) és néhány 
tőszóban (pör, szöm, vörös, köröszt) használatos. 

A szegedvidéki nyelvjárás sajátosságai: a névszók bir-
tokos személy ragozásában a harmadik személyt i-vel hasz-

C A S P A R FRAXINUSS(KÖRÖSI) D E Z E G E D I N U S N É V A L Á Í R Á S A (1554. ápr. J7.) 
(Kohn^Rikáfdlszegedi müintézetéböl.) 

-iSM 
^ I j a (fejit, tetejibe), az i-t gyakran ü-vé alakítja (üdő, üng, 
U z en, üsmer), az o ó ö ő hangzókat u ú ü ű-vé alakítja 
(sutét, kű, fatüve, söprű, gyün, lük, sunka, mustoha, hun); 
a z í helyére é-t tesz (késér, széksó, kéván); a hoz höz név-
ragot hon hön-nek mondja (tábláhon, asztalhon, jéghön, 
^évhőn); az igeragozás tárgyas alakja harmadik szemé-
t é t a mélyhangúak is mindkét számban a magas han-
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gúak módjára képezik (húzi, taszíti, voni, aditok, kiapa-
ritok); de legjellemzőbb sajátsága e nyelvjárásnak az, ö-zés 
(mög, vösz, verőd, őszöd, szömös, veszödelöm, követkő-
zetös). A magánhangzó eme változását az ajakzárás felé 
törekvő hajlamnak tulajdonítják a nyelvtudósok. 

Ez az ö-zés és általán a szegedi nyelvjárás említett 
sajátosságai régi keletűek lehetnek, sőt talán ősinek mond-
hatók egyrészt, másrészt valamikor sokkal elterjedtebbek 
lehettek, mint ma, amikor az egyetemes irodalmi nyelv 
erősen csiszolja a parcialitásokat. 

A ránk maradt irodalmi emlékekben szinte túlon túl 
előfordul. Ez idők (1540—1557.) legtermékenyebb krónikása 
és lantosa, Tinódi Sebestyén úgyszólván állandóan hasz-
nálja az ö-zést s egyik méltatója (P. A )̂ ezt í r ja róla: 
» műveiben a különböző nyelvjárások sajátosságai 
egyesülnek, főleg a szegedi ö-zés«. Ebből joggal következ-
tethetjük azt, hogy a szegedi nyelvjárás közhasználatban 
lehetett s köztetszésben részesült. Ha az irodalmat kedvelő 
magasabb műveltségű emberek fülének nem csengett volna 
kellemesen, Tinódi bizonyára nem ő-zött volna oly 
gyakran. 

Munkáiban gyakoriak a szegedi nyelvjárás eme kife-
jezései: szörzése, halálátul, innét, lött, veszödelmek, revi-
dedön (így!),1 köszönetöt, jelön, szörzeni, vitézüknek, tisz-
tösségös, lélök, körösztyénnek, életöt, kezdetött, löttenek, 
ezöknek, tinektök,2 lészön, érdömökből (így!) engömet, je-
lentenem, kegyös, énökleni, veszödelmöket, értelömmel, vé-
tők,3 némötök, értötte, hitöt, kérők, kétségős, hívségömben, 
vetőm,4 csudák, kesergöm, beszéllöm, engödelmes, Temös-
vár, jelös, onnat, esött, köztetök, kétségös, tisztöt, meg-
segéllitök, készön (így!), vélök, vesztötte5 stb. 

Nem akarok ugyan következtetést vonni belőle, de 
Nádasdi Tamás nádor is szegedi, vagy hozzá igen hasonló 
nyelvjárást használt leveleiben. De sőt nem egy oly szóval 
él, mely egyedül a szegedi nyelvjárás sajátossága (pl. cihe-
lődjél). Szegedi nyelvjárásra mutatnak Nádasdi eme, sa-

1 A krónika címlapján. 
8 A krónika elős2avában. 
3 A krónika ajánlása. 
* Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról. 
* Az vég Temesvárban Losonczi Istvánnak haláláról. 
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játkezűleg írt szavai s kifejezései: azúta, belűle, bisalmát. 
csöpögtet, egészségbe, egészségiekről, egyébről, éj étül, en-
cem-bencemekkel, énneköm, errííl, feljöhetsz, fölföldön, 
fölső, feleségöm, Ferkéstül, fiastúl, fölség, föröstökömet, 
haragrúl, hattad, házsöprőket, hétfőn, Istentűi, jöhettünk, 
jöhetünk, jű, jűjj, jöjjön, jűnek, Kanizsáról, kellemetösök, 
kéméljök, kéméli, kérködhetöm, kitűl, kirül, költ, költet, 
követöt, köszönetömnek, kűdött, leszök, léteiéről, lölköt, 
lött, lórúgásba, mástúl, másikról, mátul (így!), mentül, 
megjönnek, mönyasszonyt, megtaláli, megengedött, megjöj-
jön, mindenrűl, naptúl, oztán, őrízzön, örömöst, pöcséted, 
pecsétgyűrű, pórikért, röstell ed, rúla, rólad, szerént, szód-
dal, szőrözni, tennapi, tókat, tött, tűlem, tűled, tűle, ugyan-
ezön, uramtúl, ű, üdő, üdőközbe, tízönegy, tizönnyolcad, 
tizenkilenced, ű fölsége, űk, üket, üngöket, üngökre, űtet, 
véle, vörös, vüszök stb. stb. 

CASPAR F R A X I N U S (KÖRÖSI) D E ZEGEDINUS N É V A L A I R Á S A (1553. szept. I.) 

De felesége is éppen így ír. Ami nem is lehet másként, 
hisz asszony korában férje tanította meg írni, mint egyik 
leveléből tudjuk. íme Nádasdiné néhány kifejezése: attúl, 
avval, azúta, csöppöt, dóga, előjütt, errűl, értőm, felőlem, 
fölül, fölső, föstött, hattam, hetfén, jühet, kérköd, kű, költ 
(kelt), lölköm, megént, mentül, onnét, osztán, örömöst, péz, 
r úla , szökfű, szőleje, szömeim, tennapi, többön (többen), 
tüle, ű, üdő, ügyekeztem, üngöt, vüszöm (veszem), vüvő 
(vivő) stb. stb. 

Caspar Fraxinus (Körösi) de Zegedinus magyar írásai-
ban is minduntalan feltörnek a szegedi nyelvjárás sajá-
tosságai, noha meglátszik, hogy sokat élt idegen környe-
zetben s a latint használta leggyakrabban, mely körül-
mény mégis csak símitotta szegedi nyelvjárását. 

így használja: emboewr (embör), megioen (megjön), 
°ew (ű), igoen (igön), oewtet (űtet), emboer (embör), el-

/ 
(Kohn Rikárd szegedi müintézetéböl.) 
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megywk (elmegyök), megyzenoewm (megizenöm), mongija 
(móngya), esmoegh (esmög, ismét), ewtet (ütet) wezoewd 
(vesződ), feyedroewl (fejedrül), pilisoewdet (pilisödet), stb. 

Nagyon érdekes Caspar Fraxinus (Körösi) de Zegedinus 
abc-je is, mert e tekintetben a XVI. századbeli szegedi 
írást tár ja elénk. Körösi abc-je a következő: 

a == a n = D 

á = a, áá ny = ny, n 
b = b o == o, w, ü 
c = czy ó = o 
cs = cz, czy, scz ö oevv, oe, w 
d = d, t ö — oe, oew, ew 
e = e p = p 
é = ee, é r = r 
í = f á — /*, s, ss 
g = g, gh sz = z, /z, cz, / , zy, z/, zz 
gy = gi, gy, g t = th, t 
h — h ty = thy 
i = i, y, e u = u, ü 
í *= i ú = 11 
j — y, i, j ü = yow 
k = c, k ű = oew, yw, y. yow, iow 
l - l v — v 
ly — ly, 1 z = z 
m = m zs = / 

Még érdekesebbek Körösi írásaiból azok a szólásmó-
dok, melyeket használ s melyek ma már elavultak. Ilyenek; 

thykmonyos kalac = tyúkmonyos, tyúktojásos (tojásos) 
kalács; 

magyar fy = magyar fi, magyar ember; 
ky lowa fya vagyok — ki lova fia vagyok, miféle szár-

mazású vagyok; 
giermoek ezoewve teznek = gyermek eszüvé tesznek, 

bolonddá tesznek; 
pozog = pozsog, bizsereg; 
kegies azzony = kegyes, Kegyelmes asszony; 
mezítelen dajka = szoptatós dajka; 
fa labu baratokhoz = facipőjű barátokhoz; 
azth tuttha = azt tudta, azt hitte; 
gyontho — gyóntató; 
meg vonythia = meg vonítja, meg íogja ; 
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megh oldozza = meg oldozza, feloldozza; 
gonoz zerenczeiere = gonosz szerencséjére, szerencsét-

lenségére; 
parazth barat = konfrater (?); 
oldozatra kelnek = feloldozáshoz érnek; 
meg nem olthatlak = meg nem oldhatlak, nem oldoz-

gatlak fel; 
sapolyodni = sápolyodni, sáppadozni; 
meg ter = meg tér, megérkezik; 
esmoegh = esmög, ismét; 
engett = engedett; 
myngyarton == mindjárton, mindjárt; 
pilisoewdet = piiisödet, fejed búbját; 
megh nem valya = meg nem vallja, el nem mondja; 
vadolya = vádolja, árulja. 









U Kórosí Nádasdíhoz. (J553. szept. J.) 

Illustrissimo ac magnifico domino coinili Thomae Na-
dasdi judici curae regiae maiestatis Caspar Fraxinus Ze-
gedinus, artium et medicinae doctor s(alutem) p(larimam) 
d(icit). 

Optima societas inihi a nostro amico Botka ubique lo-
corum est habita. Nobilis enim natura cum sit, humanis-
sime ab eo sum tractatus, quare nihil est, quod illustritas 
ac magnificentia vestra sid de nostro roditu in Sclavoniam 
solicita. Sani enim ad pestilentem locum venimus, ubi 
aduc non vagatur pestis: verum circumiacenlia loca ferit 
acerbius. Fuella sana est. Magnifica domina mea femel-
lam pari tura est, ob id in Hungarian® venire noil potest. 
Timendüm enim illi est ne abortum faciat in ipso itinere. 
Valde sum sollicilus de illustrissima el magnifica domina 
consorte vestra quid agal in praesencia, quid et quoinodo, 
quave hora cibum et potum capiat, an febriat adac, an 
dormiré possit. Angit etiam me plur imum, sitiat ne in 
tarn frigida et húmida aeris constitutione, an leviter si-
tim ferat. Pungit et illud me, prodeunl ne menses statis 
temporibus, quando inceperinl, quando desinant, multae 
an pancae profluxerunt. Haemorrhoides si redierunt, et 
quantae, et quales. Haec omnia et alia, quae contingere 
possunt ul sollicitum me reddunt, ita brevi scyre desy-
dero. De doctoris Fracantiani petitione non dubito (si 
honesta est et possibilis) qum apud regiam maiestatem 
illustritas ac magnificentia vestra sit solicita, ipse enim 
compater meus est. 

A lap a l ján : Verte folium si placet. 
A lap inásik oldalán: et in dies urget suum negotium, 

alia forsa de taliani. De parentibus meis certior esse 
velim. Foeliciter válete una cum domino Georgio meo 
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rharissimo palre et clomino. Totus enim toLum amal. 
Nam quiquid dat, toto dat. 1. septemberis ex Okycz. 1553. 

Nova nulla sunt praeter meam de vobis sollicitudi-
nem, quare certior fieri de vestra sanitaíe cupio. 

En inelusa est excellentissimi art ium et medicinae 
doctoris Antonii Frachantiani petitio, manu propria 
scripta. 

Czím: Mint a levél elején: in Zenth Miclos. 
Magyar fordítás: 

Méltóságos és nagyságos Nádasdi Tamás gróf úrnak, 
a méltóságos királyi kúria bírájának Szegedi Fraxinus 
Gáspár, a művészetek és az orvostudomány doktora a leg-
szívélyesebb üdvözletét küldi. 

Valahol Botka barátunk kellemes társaságát élvez-
tem. Mivel ő nemes jellemű, a legbarátságosabban érint-
kezett velem, amiért is nincs ok, hogy Méltóságod és 
Nagyságod Szlavóniába való visszatérésem felől aggód-
jék. A ragályos vidékre ugyanis egészségesen értem, oda, 
hol még nem dühöng a pestis, de a körülfekvő vidéket 
kegyetlenül súj t ja . A leány egészséges. Nagyságos úrnőm 
leánykát fog szülni, emiatt Magyarországba nem jöhet. 
Félnie kell ugyanis, hogy éppen az úton el ne vetéljen. 
Nagyon aggódom méltóságos és nagyságos úrasszonya fe-
lől, mit csinál jelenleg, mit eszik és iszik, hogyan és 
mely órában; van-e láza még, tud-e aludni? Az is szer-
felett aggaszt, hogy ily hideg és nedves éghajlat mellett 
nem szomjúhozik-e, vagy könnyen viseli-e el a szomjúsá-
got? Az is nyugtalanít, hogy h . . . t rendes időben 
jönnek-e meg, mikor kezdődnek, mikor szűnnek meg, sok, 
vagy kevés folyik-e el ? Ha a vérfolyások visszatérnek, 
mennyi és milyen ? Mind ezek és effélék aggasztanak, úgy 
hogy rövid idő alatt tudni óhajtom. Fracantianus doctor 
kérése felől (ha az tisztességes és lehetséges) ne aggódjék a 
királyi felségnél méltóságod és nagyságod közbenjárni, 
atyámfia ő és napról napra sürgeti foglalkozása az olaszok 
erősségére. Szüléimről szeretnék értesülni. Isten áldjon 
meg titeket Györg3rgyel, kedves úratyámmal együtt. Egész 
emberek egészen szeretnek. Mert amit adunk, azt egészen 
adjuk. Okyczból, 1553. szept. 1. 

Nincs semmi újság a rólatok való aggodalmamon kí-
vül, amiért is egészségetekről értesülni óhajtok. 



Mellékelve van Frachantianus Antalnak, a művészetek 
és orvostudományok jeles orvosának saját kezével írt kér-
vénye. 

Cím: Szent Miklóson. 

2. Körösi Nádasdíhoz. (1553. okt. 15.) 

Illustrissime ac magnifice domine! Post servitii inei 
eommendationem! Solitus eram, turn in Italia apud gen-
tes humanitate plenas, cum apud Graecos, homines ab 
omnibus laudatos, etiam ad amicissimum ternas dare lit-
ter as, quibus, si uoii respondisset, amplius juxta pro-
verbium ne quidem, in hoc et me ipsum his protirnc 
dilapsis diebus vici. Nam quinas ad illustrissimam et 
magnificam vestram dominationem dedi litteras, quae si 
redditae sunt, miror nihil responsi me habnisse. Si om-
nes sunt supressae, nihil minor pessimorum hominum 
IVaudulentam nequiciam. Ut ut res se habeat hae sunt 
ultimae, si ceterae responsum non merentur, nihil vestro 
Caspari rescribantur. Summa omnium est: quid magnified 
domina domi agat, pest febrem tumor an detumuerit , de 
quo ex litteris domini mei nonihil (igy!) olfeci. Nam nul-
lás post discessum meum ab illustrissima et magnifica 
dominatione accepi litteras, ubi agat an siliat, an per 
vineas et hortos obambulet, quid comedal, an aiiquo re-
medio usa sit. Valde enim solicitus sum de omnibus his, et 
similibus accidentibus, quae fortassis essent minus saeva 
si aliquis medicus aslaret. Ipse in praesentia sum in 
Osal apud illustrissimum et magnificum banum, qui co-
xendico dolore vexatur, filius eius lienteria, et filia major 
natu quotidiana febre laborant. Ego tamen, Deus est tes-
tis, cum hos euro, magnificae dominae meae, consortis 
illustrissimae ac magnificae dominationis vestrae suni 
memor. Illustrissimus et magnificus banus semper ho-
norificam mentionem vestri facit. Bene vale, et ad me, 
si amas, rescribe de his, quae a me supra sunt attacta, 
alioqui hae sunt ultimae meae ad vos litlerae. Rescribat 
antem illustrissima et magnifica (dominatio a tollbán ma-
radt.) vestra a certo vestro homine.. 15. octob. 1553. Cas-
par Doctor. 
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A lap szélén: ne folium vertas. 
Cím: mint az előbbi levelen: In Zenth Miklós, ,vel 

ín Leuca. 
Magyar fordítás : 

Méltóságos és nagyságos Uram! Ajánlom szolgálato-
ma t ! Ügy Itáliában, e műveltséggel telt népnél, mint a 
görögöknél, akiket mindenki dicsér, még a legmeghittebb 
embernek is három levelet írnak s ha ezekre se jön vá-
lasz, a példabeszéd szerint többet nem; ebben a tekintet-
ben az elmúlt napokban magamat meggyőztem. Mert Mél-
tóságos és Nsgs. uraságodhoz öt levelet írtam, ha ezeket 
átadták, csodálkozom, hogy nem kapok választ. Ha mind 
elsikkadt, nem csodálkozom eléggé e rossz emberek 
álnok hanyagságán. Akárhogy is áll a dolog, ez az 
utolsó levél, ha a többi választ se érdemel és semmit 
sem írtok Gáspártoknak. Az eddigieknek lényege ez: mit 
csinál otthon nagyságos úrnőm, a láz után a daganat le-
apadt-e, amiről Uramnak levelében semmi sincs. Mert 
hogy Mgs és xNgs Uramtól való eltávozásom óta semmiféle 
levelet sem kaptam, hol időzik, szomjazik-e, vagy a sző-
lőben vagy kertben sétál-e, mit eszik, használt-e valami 
gyógyszert. Ugyanis nagyon aggódom mindezek és effélék 
miatt, mert ezek talán kevésbbé gyötrők lennének, ha 
orvos volna kéznél. Jelenleg Ozalban vagyok a Mgs és Ngs 
bánnál, aki sántaságban (lábbénaságban) szenved, fia gyo-
morsíkúlásban (hasmenés féle), idősebb leánya napos láz-
ban. Én mégis, Isten a tanúm, midőn ezeket gyógyítom, 
Ngs úrnőmre, Mgs és Ngs Uraságod nejére gondolok. A 
Mgs és Ngs bán mindig tiszteletteljesen emlékezik meg 
rólatok. Isten veled, és ha szeretsz, í r j nekem azokról, 
amiket fennebb érintettem, máskülönben ez az utolsó le-
velem. Mgd és Nságod biztos embere által í r jon vissza. 
1553. okt. 15-én. Gáspár doktor. 

A lap szélén: Ne fordíts levelet. Cini: Szent Miklóson, 
vagy Lékán. 

3. Körösi Nádasdíhoz. (1553. okt. 18.) 

Illustrissime ac magnifice domine! Post servitii mei 
commendationem. S. p. IiItéras 8. die octobris ab illu-
strissima ac magnificentia vestra in Leuca seriptas eos 



quidem mihi iucundissimas 18. octobris apud illustris-
simuin dominum banum in Ozal, qui saerissimo coxae do-
lore laboral, eo accepi animo, quo etiam erant scriptae, 
nempe candido et syncero. Nam diu a me expectatus cer-
tus nunt ius certiorem me fecit de valetudine magnificae 
dominae ineae Ursulae, et nisi hie nunt ius venisset, pror-
sus aliquid sinistri evenisse illustrilati ac magnificentiae 
vestrae fuissem suspicatus, hoc est eandem aut in maxi-
mam (Deus averlat) aegritudinem vel corporis vel animi 
incidisse, aut in negotiis regiae maiestatis longinquo 
ivisse, aut adeo esse occupatum. ut scribendi ad me de 
affectibus magnificae dominae minime vacaret. Si quid 
i racundius ultimis meis litteris ad reverendum dominum 
episcopum Zagrabiensem missis, magnificentiae vestrae 
scripserim, eadem mihi commissum condonet. Nam noil 
iniquo animo id factum, sed nimia solicitudine erga aeg-
r i tudinem magnificae dominae ineae scripsisse fateor. 
Angebar enim, imo discruliabar, quod nihil Jitterarum 
tanto ¡tempore habere poteram. Nam turn vetuslissimorum, 
turn neotericorum medicorum optime scripta in gratiam 
magnificae dominae revolví, addidi et mea, quae in di-
versis regionibus, in simili aegritudine rat ione et experien-
tia foeliciter semper eventum rei respondisse comproba-
veram. Non parvam istam sollicitudinem et laborem, 
nullae litterae, nullus certus nunt ius illustrissimi domini 
comitis Nadasdy refocillabat. In presentía fervor sangui-
nis circa cor omnis mitigatus est litteris magnificae ve-
strae dominationis. lain pax est inita, quantum ad me ad-
tinet, quam mecum inire et magnificam dominationem 
vestram inaximopere oro. Foelicem egregii domini Botke 
ad me adventum eo tempore expecto, quo illustrissimae 
ac magnificae vestrae dominationi placuerit. Litteras do-
mino mco misi, qui scribit se velle proficisci cum domino 
Ungnad in Croaciam, ut ex eius litteris cadem intelligere 
poterit . Pro depellendo magnificae dominae (si ita con-
lingat, faxit tarnen Deus ut ne eveniat) dolore praesens 
remedium misi. Isto enim unguento calidc quantum saf-
ferre potest, modo ne exuratur , saepius locus affectus 
perungi debebit. De ratione victus aduc usque domini 
Botke adventum, idem sentio. quod praesens docui, ver.1111 
hoc addendum videtur, propter fu tur i aeris mutationem, 
et loci temperiem, neinpepisces saxatiles, et tructas, cina-



momo et aliis speciebus debere condere, idque parcius. 
A cancris iam absdneat et ab omni piscium genere, 
praeter saxatiles et tructos, quos sine omni lesione cum 
cinamomo conditos tum coctos, tum assos comedere po-
test. Per egregium dominum Botkam certior esse desy-
dero, quid faciat magnifica domina, ubi agat, quid co-
raedat, quid bibat, an aliquantum fainescat, an sitiat vel 
die vel nocte vehementer. De feuxu duorum generum, 
redeant ambo, auf solus naturalis mensium fenor. Si mul-
tus, quo! diebus, die potius an nocte, initio mensis aut 
defectu. ruber an aquosus, si pinguedine cervi usa est 
un non, si non. iam utatur. Fornax domus sit calefacta, 
et pulcherrimis odoribus aér domus alterata. Frigidae 
hiemis injuriam calore odorífero magnifica domina pro-
pulset. De caeteris per dominum Botkam certiorem red-
dam. 

Illi ipsi sunt parentes, et f ra t res mei, dequibus amici 
illustrissimae ac magnificae vestrae dominationis clare 
scribunt. Quod autem opera et diligentia magnificae ve-
strae dominationis parentes mei sunt invcnti et quod 
de illis curam habere magnifica vestra dominado 
in suis litteris promittit, semper dum vivam im-
mortales habi turus sum gradas. De eorum cura sic 
cogitavi: Melchiorem in Kerezthws et Paulum in Twr 
agentes ad Leucam Castrum quamprimnm venire velim, 
quos illustrissima ac magnifica dominado vestra ad me 
mittere dignabitur. Parentes vero tanquam senio con-
fectos ad mensem Aprilis fu tur i (deo volente) Posonii 
expecto Pecuniae, quae illis ab illustrissima vestra: do-
minatione ad tantum iter conficiendum dalumtur, bona 
fide ego illustritati ac magnificentiae vestrae ad assem 
usque persolvam, modo charissimos meos fratres, et eos 
quidem salvos (e szó ki van szakadva) videre liceat. 
Scripsi ad eos litteras, qae a me non obsignabuntur, 
antequam eas eadem percegerit, et si eidem placuerint, 
eas obsignabit, et ad illos ad praefectum agriensem scri-
bens, mittet. Bene vale una cuín magnifica domina mea, 
quam meo nomine salutare magnificentia vestra dignetur. 
Nova haec sunt : cum has scriberem, illustrissimo bano 
sui servitores ex castro Vinodol pulcherr imum equum 
turcicum cum adolescente davo miserunt, nunciaruntque 
35 lurcas excursiones versus Castrum Vinodol fecisse, 
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coepisseque 13 rusticos alia praeda abaeta, ubi hoc ser-
vitores domini bani certo scivissent 20 palantes milites 
turcas praeda oneratos fuderunt et fugarunt, capti ex 
tureis vivi 10, mortui se, alii vulneratis relicta prnni 
praeda fugerunt, nostris illaesis. Haec vera sunt. Nam 
14 equi turcici capti hodie sunt in Ozal adducti, quorum 
optimum, cum adolescente turca milites domino bano 
donarunt. I terum foeliciter vale. 18. octobris 1553. Egre-
gius dominus Botka, vei alius, quem ad me eadem est 
missura sit bene edoctus, ne nostri ipsis imponatur di-
versa ab illis sciscitando. 

Caspar Devotus servitor et filius illustrissimae magni-
ficae vestrae dominationis. 

Illustrissimus et magnificus dominus banus vestri 
semper honorificam inentionem facit, qui iubet piihi, 
nomine suo illustrissimam magnificentiam vestram quam 
officiosissime salutare, et servitia sua commendare. 

Cím: mint az első levelen. In Leuca. 
Magyar fordítás: 

Mgs. és Ngs. Uram! Ajánlom szolgálatomat! A Mgó 
és Ngod által október 8-án Lékán írt levelet, és pedig 
nekem igen kedveset, okt. 18-án Ozalban a Mgs bán úr-
nál, aki kegyetlenül szenved lábbajával, oly lélekkel vet-
tem, amivel íródott, t. i. tiszta, őszinte lélekkel. Mert a 
rég várt biztos hirnök értesített Ngs úrnőmnek, Orsolyá-
nak, egészségi állapotáról és ha e hírnök nem jött volna, 
gyanúm támadt volna, hogy váratlanúl valami balúl ütött 
ki Mgtok és Ngotoknál, t. i., hogy úrnőm valami nagy lelki 
vagy testi bajba esett, — amit Isten fordítson el — vagy 
a királyi felség ügyeiben távol volt, vagy annyira el volt 
foglalva, hogy Ngs. úrnőm állapotáról írnia éppen nem 
volt ideje. Ha legutóbbi levelemben, melyet tisztelendő 
zágrábi püspök úrhoz írtam, kissé haragosabban 
írtam Ngodról, bocsássa meg. Mert nem rosz indúlatból 
tettem, hanem Ngs. úrnőm betegsége felett való szerfeletti 
aggodalmamból. Aggódtam ugyanis, sőt keseregtem, hogy 
annyi idő óta semmi levelet sem kaptam. Mert úgy a ré-
gieknek, mint a jelenlegi orvosoknak legjobb írásait Ngs. 
úrnőm kedvéért átkutattam, hozzátettem a magam tapasz-
talatait is, hogy különböző vidéken hasonló bajban az 
elmélet és tapasztalat szerint mi használtatott szerencsés 
kimenetellel. És ezen nem csekély aggodalmamat és fá-
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radozásomat Mgs. Nádasdi gróf úrnak egy levele, egy biz-
tos hírnöke se szüntette meg. Jelenleg szivem körül a vér 
buzogása Ngs. Uraságod levele által teljesen enyhült.. Ré-
szemről szent a béke s kérem Ngs. uraságodat, hogy ré-
széről is az legyen. 

Botka tekintetes úrnak szerencsés hozzám érkezését 
abban az időben várom, amikor Mgs. és Ngs.. uraságod-
nak tetszeni fog. Levelét elküldtem uramnak, aki azt ír ja, 
hogy Ungnad úrral akar Horvátországba utazni, hogy az 6 
leveléből ugyanezt olvashassa ki. Ngs. úrnőm fájdalmának 
elűzésére (ha jön a fájdalom, adja Isten, hogy ne legyen) 
rögtönható orvosságot küldtem. Ezzel a kenőccsel pedig 
melegen, ahogy kiállja, csak ne égessen, a fájdalmas hely; 
gyakran kenettessék meg. Az életrendjére nézve, amíg 
Botka úr megérkezik, ugyanazt vélem, amit személyese * 
ajánlottam, csak azt teszem hozzá a jövendő légváltozí 
és a hely éghajlata miatt, hogy hegyvidéki halat és pisz 
trángot fahéjjal és más szerekkel fűszerezze, azt is csín-
ján. Rákot ne egyék és semmiféle más halat a hegyvidékin 
és pisztrángon kivűl, amit minden lé nélkül fahéjjal fű-
szerezve úgy főzve, mint sütve ehetik. Botka úrtól ¡érte-
sülni szeretnék, mit tesz Ngs. úrnőm, hol (tartózkodik, 
mit eszik, mit iszik, váljon kissé éhes-e, vagy szomjazik-e 
éjjel ¡vagy nappal erősen. A kétféle folyás közül visszatér-e 
mindkettő, vagy csak a h . . . folyás. Ha sok az, hány, 
napig, nappal inkább, vagy éjjel, a holnap kezdetén, vagy; 
végén; piros-e, vagy vizes, használt-e szarvashájat, vagy 
nem, ha nem, használjon. A ház kemencéje be legyen 
fűtve és levegője a legkellemesebb illatokkal megjobbítva. 
A hideg tél kellemetlenségét szagos meleggel űzze el Ngs. 
úrnőm. A többi felől Botka úrtól küldök üzenetet.. Ott 
vannak szüleim és testvéreim, akikről Mgs. és Ngs.. ura-
ságod barátai világosan írnak. Minthogy Ngs. uraságod 
fáradozása és gondoskodása folytán szüleim megtaláltat-
tak és minthogy Ngod levelében igéri, hogy róluk gondos-
kodik, a míg élek, örök hálával fogok tartozni. Felőlük 
így gondoltam gondoskodni: Melchiorl, ki Keresztösön 
(Kerezthios, Keresztúr is lehet) és Pált, ki Túron (Twr) 
van, szeretném mennél előbb a lékai kastélyba vinni, ha 
Mgs. és Ngs. uraságod őket hozzám küldeni méltóztatik. 
Szüleimet, kiket az öregkor megviselt, a jövő áprilisra 
— isten segítségével — Pozsonyban várom. (Mindazon 
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pénzösszegei, amit Mgs. uraságod ily nagy út megtevésére 
adni fog, Méltóságodnak és Nagyságodnak igaz hittel az 
utolsó krajcárig megadom; csak kedves testvéreimet és 
azokat is épen láthassam. írtam nekik levelet, amit nem 
pecsételtem le, amig ugyanő el nem olvasta és ha jónak 
találja, pecsételje le és küldje el nekik, ha az egri prae-
fectusboz ír (várparancsnokhoz). — Isten veled és Ngs. 
úrnőmmel, kit Ngod nevemben üdvözölni kegyeskedjék. 
Midőn ezt írom, ez az újság: a Mgs. bánnak szolgái Vino-
döl kastélyból gyönyörű törők lovat egy i f jú lovásszal 
együtt küldtek és hírül adták, hogy 3a török Vinodoí 
kastély (váracs) ellen támadást intézeti s 13 parasztot el-
fogott s más zsákmányt is elvitt, midőn ezt a bán úr 
szolgái biztosan megtudták, 20 zsákmánnyal megterhelt 
török katonát, amint kószáltak, szétvertek és megszalasz-
tották, 10 törököt élve elfogtak, hat meghalt (elesett), a 
többiek megsebesülvén, otthagyva minden zsákmányt, el-
elfutottak. A mieink sértetlenek maradtak. Ez pedig igaz. 
Mert 14 elfogott török lovat hoztak ma Ozalba, amelyek 
közül a legjobbat az ifjú törökkel a katonák a bán úr-
nak ajándékozták. 

Ismét Isten veled. 1553. okt. .18. 
Tekintetes Botka úr, vagy más, akit hozzám ő (az 

asszony) szándékozik küldeni, jól kioktattassék, hogy a 
mieink rá ne szedjék, ha különfélét kérdez tőlük. 

Mgs. és Ngs. uraságodnak szolgája és fia Gáspár.. 
A Mgs. és Ngs. bán úr mindig tisztelettel emlékezik 

meg kegyedről s meghagyta nekem, hogy Mgt és Ngodat 
nevében a legtiszteletteljesebben üdvözöljem és szolgá-
latát a jánl jam. 

Cím: Lékán. 

4. Körösi Nâdasdihoz (1553. nov. 1.) 

Illustrissime et magnifioe domine post servitii mei com-
mentationern S. P. D. octoberis scriptum epistolium primo 
hovembris in Ozal accepti et illustrissimo bano servitia ve-
strae illustrae dominationis commendavi, ita enim inilii 
m litteris einsdem erat commissum. Ad litteras vestrae il-
lüstritatis ex Stenysnijak allatas respondi breviter. Non 
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enim liabui olium scribendi, quum magnifica domina mea 
cordis palpilatione. sthomaci frigiditate, et nephritide eo 
ipso die laboraus a cura domini bani revocasset, reddita 
est ipsa pristinae valetudini 8 diebus. Dominus ban'us iteruni 
pro me mittens in praesentia apud eum in Ozal curae pedis 
dextri dolore coxendico vexati insisto. Jucedit nunc melius-
cule et spero prope diem prorsus morbum solvi posse. Mag-
nificns dominus meus Erdödi nondum rediit ex Croacia, et 
locis inaritimis, indies tamen speratur eius reditus una 
cum Ungnod, qui mi lie milites ex Hungaris, Sclavis, Cro-
atios, Germanis, ad castrorum Croatoruin visendorum per-
lustrationem collegerat et secum circunduxerat. De pace 
fu tura circumfert'ur rumor publicus ad 7. annos confir-
matam fore, faxit Deus, ut confirmetur in 7GOOO annos. 
Illustrissimus banus eadem salute illustrissimam et mag-
nificentiam vestram impetit, qua fuit quam officiosissime 
salutatus. Sed ista transeant. Veniam ad magnificae do-
minae meae Ursulae negotium. Si in die natalis sui (igy!) 
aliquot placentis mensam nou adornarit, videat. ne diva 
Ursula cum suis sodalibus rigide has ceremonias inensae 
asseclis utiles exquirat. Sed satis jocatuni est. Valde in 
genere litterae illustrissimae dominationis vestrae de va-
ria et periculosa valetlidine magnificae dominae me do-
cent, el illud me inter caetera augit plurimum, libenter 
expectaret primum ver, si posset, et illud mihi animum 
erigit non parum, si modo per dominum mieurp licerel, 
vellem ut nihil mihi rescriberes: sed venires: ego vero 
lion solum venirem, sed quam velocissime (testib est Deus) 
advolarem. verum additum est consilium illustrissimae ve-
strae dominationis de boni viri officio. In summa minu-
tissimas quasque aegritudinis praesentis circumstantias 
scire velim. Calefaciatur aedes ubi agil magnifiea do-
mina, nihil frigoris sentiat, oratum velim. Capparibus loco 
acetarii utatur. Cibos suos cinamomo condiat. Kapoztas-
hust omit tat, aviculis vescatur. Unc t ioneam e missa, si opias 
fuerit. Hoc est, si intensissimus dolor redierit, singulis 
fere horis ungatur, idque calide, modo ne c'alicula exu-
ratur. Si essem praesens, per cuperem, faciat illustris-
sima vestra dominatio apud dominum mieum, ut ad vos 
veniam. Brevi enim ex Ozal in Jazlre earn, ubi nostri 
resident, redibo quam libentissime enim hyemis injuriarn 
in Leuca transire desyderarem. Bene vale una cum mag-
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nifica doniina consorte vestra, filia mea observandissima 
(fuam plurima salute impertiri velim. Deus per Jes'urrfl Chris-
tum det suae magnificentiae sanum corp'us cum mente 
Christiana, amen. 1. novembris ex Ozal, 1553. 

Pestis valde sevit in castro caesareo, et Petavia a ci-
vibus est relicta, ita et Zagrabia. 

Caspar Fraxinus Zegedinus artium et 
medicinae doctor, servitor illustrissimae 

et magnificae vestrae dominationis. 
Cím (mint előbb): In Leuca. 

Tartalom : 
1553. nov. 1. Ozal. — Nádasdiné betegsége. A bán láb-

baja gyógyul. Erdődi ezer katonával vizitálja a horvátor-
szági őrségeket. Hire jár, hogy béke lesz 7 évre. Szeretné 
maga gyógykezelni Orsolya úrnőt, de tavaszig várni kell. 
Kaporna mártást egyék, ne ecetest. Káposztáshúst mel-
lőzze. Kenje a fájdalmas részt kenőcscsel. A császári tá-
borban pestis dühöng. Petoviát és Zágrábot elhagyták a 
lakosok. 

5. Körösi Erdődi Péter horvát bánnak. (J554. febr. 28.) 

Post servitiorum meorum commendationein. S. p. d. 
Illustrissime et magnifice domine, salvi ad magnificam do-
minam serorem magnificentiae vestrae, quae magnificen-
tiam vestram salvere plurimum jubet, appulimus. Ipsa et 
paneni et vinum reliquit, pedes tument, venter tűmet tu-
moré duro anüquo, renitenle. Ego, deo volente, curam ag-
grediar, quae longa valde. et difficilima milii videtur, deus 
nrandus est, ut effectuai optimum largiatur. Nova apud 
nos nulla sunt si magnificentia vestra aliquid növi 
habét, scire velim. Quo pacto magnificam dominam 
meam eadem reliquerit, certior fieri cupio. Solicitus sum 
et de Bogmulap meae sanitate, quam in curia magnifici 
domini Nadasdi apud magnificam sororem magnificentiae 
vestrae educari meo consilio tu turn foret. Bene vale. 28. 
Pebrurarii 1554. 

Caspar Doctor. 
Cim : Illustrissimo et magnifico domino Pef^o 

°mniti montis Claudii, et capitaneo regiae mafce 
mino suo observandissimo. 

t o 1 ' 
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Tartalom : 
1554. iebr. 28. Erdődi Péternek szól. — Ennek nővére 

súlyos beteg. Ezt kezdi gyógyítani. Leánya, Bogmula, Ná-
dasdinénál, Erdődi nővérénél van. 

6. Körösi Nádasdíhoz. (1554. márc. 6.) 

Illustrissime et magnifice domine, post servitiorum mc-
orum commendationem. S. p. D. litteras illustrissimae et 
magnificentiae vestrae accepi, in quilens currenti calcar 
addere eadem stndet. Ipse fídeliter diligcnter et stúdiósé 
rem magnificae dominae coram magnifica domina Anna et 
et domina Ursula Sennej ita tractavi, ut nihil est re-
lictum, quod ad explorationem conceplionis attinet, praeter 
ea, quae nullomodo fieri pessunt vobis absentibus. Meli-
cratum enim intrepide magnifica domina 5 martii cum 
dormitura esset, prius bene coenata, ebibit, mane a rae 
interrogata respondit se alvi termina, et parum doloris 
sensisse. 6 martii mane iciuna praesentibus magnifica do-
mina Auna, et Ursula Sennej, suffitu aromatum bis est ex-
plorata, et satis ad propositum omnes meae explorationes 
uno contentu responderunt, de caeteris signis nolui ale-
sente magnificentia vestra interrogare. Quare meo judi-
cio, ad ununi vei dous dies magnificentia vestra a regia 
maistate licentiam redeundi peteret et dúos doctores ex-
cellentos, Petrum et Josephum una vobiscum ad Sáárvar 
duceretis, vei, si piacebit, magnificentiae vestrae ego ad 
vos veniam, ubi cum cxcellentis doctoribus de negotiis 
magnificae dominae judicia collaturus una cum illis et 
magnificentia vestra ad Saarvar rursus rediturus essem. 
Ubi si omnium consensu magnifica domina videbitur ute-
rum gerere, cura niorbosum est supersedenda, siu mi r u s 
(a lap alján: verte folium) diligenti studio de cura fu tura 
magnificae dominae omnes vires ingcniorum nos tres con-
feremus, sex enim oculi perspicaces (igy!) plus videre duo-
bus existimo. Quicquid vofnerit magnificentia vestra, idein 
et mihi piacebit. Nam ipse semper dum vivam ulilitati 
hominum operám meam addicam. Et quum videam, ma-
ximé opus esse arte medica in morbis magnificae dominae 
profligandis, meam diligentiam, fidem, ompe studium, vi-
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gilias, si quid efficere possunt. ad usum magnificentiae ve-
strae offero, idque lubens et ex amino faciam. Citissime 
certior esse velim, in hac re. quid magnificentia vestra ve-
lit. Nam tempus labitur, et ne ipse cunctator esse videar, 
celebérrima omnia facienda velim. Ego curam in Leuca, 
donee Posonium venissemus, exorsus fuissem, nisi praesens 
suspicio irrepsisset. Coram plura. De his omnibus eontuli 
studiose cum egregio domino Georgio, utrique nostrum 
parte, cui idem consilium perplacet. Qui in dies melius 
se Gabet Goreas eniin germánico saltu ducit, et carnes dé-
vorât more Lutheranorum, quamvis se neget (így!) esse 
Lutheranum. Quod ego non credo, neque vos credatis, per 
Deum sanctum dico Foeliciter vale. 6. martii 1554. ex 
Sarvar. 

Caspar Doctor et servitor illustrissime 
et magnificentiae fidelis. 

Cím (Nádasdinak, mint előbb): Posonii. 
Tartalom : 

1554. márc. G. Sárvárról Pozsonyba. — Neje betegsé-
géről ir, kéri, hogy Péter és József doktorokat hiyja le, 
hogy velők tanácskozzék az asszony betegsége felől. György 
é r is javul, már német módon táncol és lutheránus módra 
eszi a húst, ámbár tagadja, hogy az volna; amit én nem 
hiszek, ti sem higvjétek. 

7. Körösi Nádasdíhoz. (1554. márc. 8.) 

Illustrissime et magúi fi ce domine, post servitiorum mc-
orum commendationem S. p d. Impresentia ex dei erga 
nos gratia magnifica domina mea, et egregius dominus 
Georgias peroptime valent, eandemque bene valere cu-
piunt. Ipse expecto magnificentiam vestram in Sarvar, cum 
excellentibus doctoribus, si ita placebit magnificentae ve-
s trae, sin minus veniam ad vos conferendi gratia de n ego ti is 
niagnificae dominae meae. ut vobis bibet, faciuml libenter. 
Giurii enlm pelles sunt in capite meo, oportet eas excel-
Icntibüs doctoribus vendere. Nam vigiles admodum requirit 
empt6res, ut sunt Viennenses. Haec joco, ista serio dicun-
tnr. Necessaria sunt valde ad usum niagnificae dominae 
nieae in cartacea papyro adscripta medicamenta, quare sum-



mopere oro magnificentiam vestrairi, ut citissime eman-
tur, et citius ad magnifican! dominani, nieam ad Sarvar 
mittantur. Nihil enim sinistri evenit, tamen muuilum" 
me esse hisce relens nunc oportet, ne forte vei die, vei 
nocte (quod deus avertat) slubrepat vcntus aliquis infor-
tunii. Si vitae ineae dominae consultum velis, fac, currat 
nuntius, qui ocyus haec ad nos í'erat. Testőr enim Deum, 
nunc suo modo bene valet magnifica domina, ne mlagni-
ficentiam vestram hae litterae pertesrefaciont, quum mag-
nifica domina sit sana. Bene vale, et cito medica expecto, 
aut magnificentiam vestram una cum excellentibas doc-
loribus et medicamentis a me in Gartula annotatis. Bes ne 
sint inveferatae. 8 martii 1554. Ex Sarvar. 

Gaspar Doctor illustritatis et magnifi-
centiae vestrae servita. 

Cim: mint előbb. 
Tartalom: 

1554. március 8. Sárvárról — Pozsonyba. Úrnője és 
György úr jobban vannak. Kéri, hogy egy receptet csinál-
tasson meg s az orvosságot küldje el. 

8. Körösi Nádasdíhoz. (1554. márc. 9.) 

I ' 

Illustrissime et magnifice domine! Post servicioruni 
meoruni commandationem. S. p. d. Thomae presbytero a 
me relatio est data in his litteris, quae annexae sunt inag-
nificentiae litteris. Summa 'hec est, pecuniam a magnifica 
domina Erdődi acoeptam in eum ussum expendat, qui ipsi 
est commissus. Et in Italia meos amicos nomine meo quam 
officiosissime salutet. Si Posonii est magnificus dominus 
Erdődi, ipse cupiio, ut aliquid litterarum ad eum scribam: 
Darem el ad dominum Vernerium, aut ad suurn. generuin 
epistoliuin si dietae adesse intelligerem. De meo f ra t re 
non sum sollicilus, quum magnificentia vestra onus in se 

receperit. Quod autem meus Compaler Italus medicus comesi 
futurus fieri possit, lion video cur lanto tempore differatur. 
Medicamenta in chartula annotala et per Christophorum 
Nemeth magnificentiae vestrae missa, habere in dies cupio. 
Nam si aliquid mali magnificae doininae meae contingafi 
dionec Vienuam miserimus forte aliquid potest accidere, 
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quod non sperabatur. Magnifica domina suo more optime 
valet. Bene enim oomedit et bibit, suaviter dormit, bonam 
reddit urinam. Pedes non tument ut ipse velim, ipse aduc 
nullám hydro pisis notam neque febris hethicae, neque pthi-
sis video, deo optimo maximo agendae sunt gratiae, possunt 
tamen omnia hacc non solum ipsi (igy!) sed et omnibur 
evenire. Subjectum enim est corpus humanuni omfnibus 
morbis, verum iinpresentia igy!) nullum malum signam 
video. De pacto inter nos praeter fidem datam a inagni-
ficentia vestra nihil unquam volui. Homo enim homini 
credat, donee vixerit. necesse est. Quare nullum nihi dubium 
est de pacto inter 110s inito, magis sollicitus sum de mag-
nificae dominae mcae valetudine, quum ubi üara incipi 
debeat, quod (A lap alsó szélén: verte folium.) ego auspica-
hor, deo volente. quamprimum pululatam suspicionem novi 
eonceptus cum excellentibus doctoribus absolverimus. No-
lim enim simplici meo judicio in tain re ardua, periculosa, 
aduc incerta magnificentiae vestrae optimam expectatio-
nem fallere, ob id cuperem exceilentium doctorum adven-
tum, aut meum ad illos: tamen illorumi ad nos longo pieiior 
esset adventus ubi oculala fide omnia cernerent. Bene vale. 
Librorum meorum magnificenlia vestra sit mfemor. 9. Már-
tii 1554 ex Sarvar. Et magnifica domina, et eg regi us dominus 
Georgius bene valent, qui et magnificentiam vestram op-
time valere cupiunt. Egregius dominus Fran eisen s mihi 
quodidie bonam socielatem facit, ne magnificentia vestra 
animo discutietur. Nihil deest nostrae necessitudini. 

Caspar D. lllustritatis et inagnificentiae 
vestrae servitor. 

Cím (mint előbb): Posonii. 
Cerusam ad plantulas depingendas si otium magnifi-

eentiae vestrae fuerit. mihi mittat eadem. 
Tartalom: 

1554. márc. 9. Sárvárról Pozsonyba. — Erdődinek sze-
retne irni, hogy itáliai barátjait üdvözölhesse. — llrnője 
rlég jól érzi magát, de szeretné, ha doctorokat hozna, 
hogy biztos legyen abban, amit megállapított. Kéri. hogy 
küldjön ceruzát rajzoláshoz és gondoskodjék könyveiről. 
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9. Körösi Nádasdíhoz. (1554. márc. 19.) 
Illustrissirne et magnifice domine! Post servitiorum 

meoruin commendationem. S. p. d. Tr ium consiliariorum 
magnificentiae vestrae eonsilia non satis tuta, alias pe 
audienda quidem existimarem, si per meí reí cardo ver-
terelur. Tribus opusdem iam diebus maledictum paludem, 
imo infernalem Cocythen, Förtő, Iranare incoepimus, 
maximi ventus, largae pluviae, domicilia in villis plus 
quam hircum olentia. Coacla enim fuil in cur ru magnifica 
domina nocturnas vigiiias agere (e szó kiszakadt.) nobis 
in Koczy mures ne claudae equorum roderentur , custodine. 
Itinera plusquam foetidissimus lutis plena. Ego solitus 
sum magnificam dominam nomine peraegrinationis (igy!) 
sanctae terrae consolari, quod ipsa deridet. Credo domi-
num Franciscum caetera scripsisse, haec paucis, ne pror-
sus nuncius vacuus a ine Posonium veniret scribere joco 
volui. Bene vale. 19. Mártii 1554. 

Caspar D. servitor et filius illu-
strissimae et magnificae domina-

tionis vestrae fidelis. 
Magnifica domina (volenle deo) ut sui moris est, bene 

comedit et bibit suam aquam, sanaque est, laudetur deus 
per Christum Jesum, amen. 

Cím: Posoni. 
Tartalom : 

1554. inárc. 19. Sárvárról Pozsonyba. Ütban vannak 
Pozsony felé. Ürnőjét kiséri fel. Nagy sár és eső; a pokoli 
»Förtő«-n átvergődnek. Úrnője a kocsiban maradt éjsza-
kára, ők meg a »Koczy«-ban őrködtek, hogy az egerek ne 
rágják a liovak farkát. A többiről Ferenc úr ír.. 

10. Körösi Nadasdihoz. (1554. marc. 22.) 
Illustrissime el magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Magnifica domina mea, ut sui 
moris est, bene valet. Sani salvique redivimus.. Bene enim 
comedit, aquam crudam bibit, mediocriter omnia, ul mihi 
retulit, non instrenue. Ilodie, ut Christiana, corpus et 
sanquinem Christi secundum suum testamentum sumpsit, 
quod et magnificam vestram dominationem ita fecisse 
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•crediderim. Ne retrocedas a verbo cognito, item Christus 
non crucifigitur. Litteras excellentis domini Josephi. 
Viennam ero mitlere. Singulis epim diebus Posonio Vien-
nam veriunt, qui ferre possunt epistolium meum. Egre 
cnim tulisse vidi magnificenliam vestram, quuin litterae 
lardiuscule ad eandein aliquando venissent. Colores ex-
pecto una cum Renbarbero et Manna. Heri in idiversis 
decoclionibus nostrum Matthiam Seplasiarium tentavi, an 
suae artis esset peritus, offendi eum in omnibus Arca-
dium inmentum. Quapropler aliquem probum et suae 
artis peri tum apotecharium adesse velim, qui jussa fa(c 
ceret. Nolim medicum (non refragor, modo sit doctor) 
tumidum, ut sunt germani bibuli, qui ubi unam decoc-
tionem a suis medicis de coquere didicerünt, inedicum 
se esse putant, et praeceptis medicorum non obediunt, 
servum, non dominum, seplasiarium non medicum sepla-
siarium volo. Resseria agitur, volo tumidum, anulatum, 
(igy!) quinqué horis, ad minus quattuor ornari cupidum. 
Magnificam dominam credo scripsisse de probis matronis, 
quae curam suam gerant, ut seplasiarium ad tres menses 
luturos habere nolim, anulatum (igy!) responsantein, prae-
fraclum et bestialem, ita ñeque matronas illas túmidas, su-
perbas. suos majores semper referentes, bibulas, foetidäs, 
b i rcum ol entes, slultas, garrulas velim. Ilonestae enim 
familiae matronae honesta, púdica, sobria, humilíma 
(igy!) serviat, necesse est. Au meoruin aliquis venerit, 
certus esse velim. Cogor enim hac aestate (nisi his diebus 
venerit aliquis illorum) eos videre. Nam multi sunt anni, 
quod eos non viserím, praecipue meam charissimam mat-
r em quae sua ad assem usque ad mea sludia impendit. De 
ómnibus certior esse cupio. 28. Martii deo volente Leucam 
cum magnifica domina et egregio domino. Francisco 
veniam et si Manna adfuerit , incipiam curam, post 
corporis magnificae dominae refocillationem. Altero enim 
die incipere curationem propter inquietudinem corporis 
nolim. Ut dies, et aliae circumstantiae occasionem Of-
ferent non ero negligens, modo medicamenta adsint quae 
»n eartula in Scziin (igy!) magnificentiae vestrae tradidi, 
nhttenda, sine illis enim cura incipi non potest. Ob id 
ocyus adesse velim illa medicamenta. Palatinum et non 
®peciorium iam magnificenliam vestram expecto. Videsis, 
ne maledixeris hiñe benedicto meo veto. Ex animo enim 
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praecor deuiii ut palatínus verus, et non ficlicius nobis, 
imo uhiversae Hungáriáé redeas. Iia faxil deus, amen. 
Foeliciter vale, et excellentos doctores meis verbis quam 
officiosissime salvere desydero. Deliberavi circa Leucam 
ante magnificentiae vesrtrae ad nos reditum, cum egregio 
domino Francisco aliqua loca, ad usum magnificae do-
minae querere, itaque, si placueril, magnifico domino 
Francisco Batthianino, ut et suas possessiones perlustre-
mus, ea magnificae dominae meac Iubens circumeundi 
loca. Magnifici domini Francisci in me toluin onus susci-
piam, quod suis lilteris ad suos officiales scriptis, munitos 
et admonitos reddet. I terum bene vale die paschatis a 
prandio. 1554. ex Sarvar. 

Caspar D. illuslritatis et magni-
ficentiae vestrae servitor et filius. 

Cím: Posonii. 
Tar ta lom: 

1554. márc. 22-én kb. Sárvárról Pozsonyba. Ürnőm jól 
érzi magát. Ma úrvacsorájához járult . Remélem te is meg-
tetted. Ne tántorodj el a megismert igétől! —Próbára tet-
tem Mátyás gyógyszerészünket, meg is bántottam őt ar-
cádia minden barmaival. Szükségem volna hozzá értő 
gyógyszerészhez. Az iszákos németek, ha egy főzetet meg-
tanultak, azt hiszik, hogy már orvosok s nem engedelmes-
kednek. Nekem meg szolga kell, nem orvos-szatócs.. Űr-
nőm írt már jeles matrónáiról, kik ápolják. Ezek is gő-
gösek, iszákosak, bakbűzűek, osjobák és fecsegők. — Sze-
retném rokonaimat látni, főleg szeretett anyámat, ki az 
utolsó krajcárig mindenét tanulmányaimra költötte. Már-
cius 28-án Lékára jövök, Ferenc úrral . Sürgeti az orvossá-
got, amely nélkül nem kezdheti el a kúrát. Kívánja, 
hogy nádorné legyen. Batthiani Ferenc birtokán keres a 
gyógyúlásra alkalmas helyet. 

11. Körösi Nááasdíhoz, (1544. márc. 30.) 

Illustrissime magnifice domine! Post servitiorum 
meorum commendationem. S. p. d. 29. Mártii Leucam ve-
nimus (ex mera dei volúntate) sani et incólumes, quamvis 
28. Mártiié ex Sarvar itineri nos decinxiinus et in Söprög 



eo die propter balneum quievimus. Volui enim lie, si fieri 
posset, mutationem loci el üeris subitam magnifica domina 
mea sent i re t Praeter magnificam dominam caetera puel-
lar 'um turba se laverunt. Hodie a prandio, deo duce, vi-
cina loca ameniora ad usum magnificae dominae cum 
egregio domino Francisco perlustraturi , et eras mane 
inicium curae antiquae deo prosperante successum, aeg-
Htudinis faciam. Volui enim ut uno die post itineris lassi-
tudinem magnifica domina quiescerel. Impresencia magni-
fica domina, ut est sólita, sana est, et optimum spem 
sanitatis fu turae concepit, orandus est deus, per Jesum 
Christum, ne concepta spe frustemur, in me neque dili-
gentia ñeque in medendo fidem quisque desiderabit, effec-
tus deo est committendus. Nos non desimus nobis, et 
spero deum etiam non defuturum. Apothecapium expecto, 
cui aliquis locus est in castello praeparandus, ubi et ignem 
continuo lacere, dum velit, possit. Ipse interae temporis, 
donee fabricetur pro camera porticus scribarum, ubi nunc 
domini militares eibum capiunt, in cubículo Baptistae 
^eapolitaui ero. Fovea enim illa soricum vcl poluit, into 
ne lectum quidem commode aeeipere potest, quare iii earn 
foveam scribas instrudere visum est. Non enim video, cur 
scribae tanta commoditate cubiculorum abutantur, qui 
neque decoctiones, neque syrupos, neque ungventa, aut 
cerota el similia rerum medicorum Organa in tarn opor-
tuno loco, etiam si inille annos scribant et rescribant, 
t'acere possunl. Quare ne sit molestum magnificentiae 
vestrae, si eura locum mihi cum apothecario futuro, ubi 
uecesse est omnia medicamenta ad usum magnificae do-
^ i n a e (a lap szélén: verte folium) componere, coquere, 
Pcaeparare, invitis scribis, elegerim. Nullum enim locum 
in castello ad medicamenta praeparanda eo commodiorem 
Potui. Leclis litteris magnificentiae vestrae statim post 
Arcadium vinopolam, ut litterae magnificentiae vestrae 
•ne docebant, misi. Versabo ipsum hominem sclavum 
Hungarico more, ne quid sinistri in medicamentis prae-
parandis commitat. Si Hungaricum studiuin hominis per-
nicaciam damare nequeat, accedam ad Italicum consilium, 
taniquiun ad sacram anchoram, neuque virum optima aqua 
hiluam, et fortassis 11011 prorsus malum consilium temp-
lal urus, movebo saltern truncum, etiam si nihil promovere 
videam. Haec joco. Tarnen ipse efficiam serio. Solicitas 
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sum de meis parentibus, qiios unice niagnificentiae ves-
Irae commendo. Excellentos dominos doctores resalutato-
senpio, quibus alias scribam. Nunc enim alia instant 
agenda, quae me solicitum tenent. Egregius dominus ge-
orgius secundo die paschatis, epoto antea poculo lapillum 
fraugente septem lapillos orabi quantitate respondentes 
eminxit, et statim curatus est homo longa vita dignus. 
De coloribus nihil dubito, quin ocijus quam velim acci-
piam. Magnifica domina incoepit panem Ilungarico modo 
butigro, ovis praeperatum, atque contortum comedere, 
Hungari vocant Kalacz thykmonijas, vei vayas Kalacz. 
Fortassis paulatim aggredictur et panem simplicem, faxit 
deus, Amen. Bene vale, et aniplius nolo esse molestus de 
palatinatu. 30 Marlii ex Lenca 1554. 

Caspar D. Frax. Zeg 
illustritatis et niagnificentiae vestrae 

servitor et filius. 
Valde miror tam excellen les doctores melius Rembar-

baram non habere, et si prorsus non sit molum, tarnen 
magis nóvum desijderassem. De Manna idem sentio, quod 
et remitto. Est enim mihi parura Maniiac in Calabria raa-
nibus meis collectum, quo tamquam dei manu utar. Múl-
túm enim distant eera (igy!) lupinis. Quare tantum dis-
pendii magnificentia vestra in abyciendis vestris pecuniis 
facere nolim. Ipse eo pauco utar, quod penes ¡me pro 
thesauro ex Calabrorum sylvis eduxi. Ais diebus Viennam 
ire cogor, pro medicamentis emendis, verum valde me 
Renbarbara et Manna exterruere. Tarnen dabo, operám, 
ut utrosque oculos aqua lyncaei abluam primo, et ita ne 
oleum et operáin amittere cogar, medicamenta apertis 
oculis emam. Ilerum foeliciter vale. Quid sim facturus 
de emendis rebus Viennae magnificentia vestra rescribat. 

Cím: mint előbb. 
Tar t a lom : 

1554. márc. 30. Lékáról Pozsonyba. Márc. 29-én értek 
Leukába. (Léka, Sopronmegye..) Egy napig pihentek. Fe-

\ renc úrral megnézték a vidéket. A levegőváltozás, úgy 
látszik, használ úrnőjének. Várja a gyógyszerészt, akinek 
a kastélyban helyet kell csinálni. Amig ezt elkészítik, 
Nápolyi Keresztély szobáját foglalja el. Mert az üres szoba 
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tele van egérrel, ezért ide az írnokokat tette be, mivel nem 
látja be, mire való nekik ekkora kényelem, úgy se tudnak 
se főzni, se szirupot, se más orvosságot készíteni, ha ezer 
évig írnak is. Azért e helyet választotta ki, a Mgs. és Ngs. 
úr engedelmével, magának és a gyógyszerésznek, bár az 
írnokok haragudtak. — Ura levele szerint Arcadius bor-
gazdáért küldött. Magyar módra fogok bánni e tót em-
berrel, hogy el ne hibázza az orvosság készítést. Ha a 
magyar módszer nem használ, olasz módhoz fordulok és a 
bori jó vizzel vegyítem, talán megmozgatom a fajankót, 
ba már nem sokat tesz. Tréfálok, de komolyan megteszem. 

Szüleit Nádasdi gondjaira bizza. — György úr is be-
teg volt, de a hánytató segített rajta. — Nagyságos úr-
uőm kezd magyar módon juh vajjal készült fonatos ke-
nyeret enni, a magyarok tikmonyas kalácsnak, vagy va-
jas kalácsnak is hívják. Lassankint majd rendes kenyeret 
ts ehetik. A küldölt rembarbarával nincs megelégedve, 
réginek ta r t j a ; mannát a magáét adja, amit Calabria er-
ileiben maga szedett. Bécsben maga fog venni jó orvos-
ságot. ' 1 . 

12. Körösi Nádasdihoz. (1554. ápr. 2.) 

Illuslrissime et magnifice domine! Post servitiorum 
hieorum commendationem. S. p. d. Invocato dei nomine 
Per Jesum Christum, curam magnificae dominae optimis 
auspiciis auspicati sumus. A multis enim amnis, ut et 
*Psa fatetur, adeo bana valetudine non est usa, ut hie 
l t l Leiice aére, optiine enim edit et concoquit, dormít 
strenue, et potiones suas medicas grato potat animo. Si-
n e aliarum auxilio per montem pedetentim gratia exer-
eltii descendit, et si permitterem, sine curru ascenderet, 
lenien ad castri pontem usque curru vehitur, sola pedi 
S equis cur rum sequentibus. Primo die Április bis venulae 
Vemorrhoides sunt apertae, exigium sanquinem eijcien-

Jes, eodem die solae nalurae beneficio clausae sunt. Únde 
n ° c contigisset litteris conredere nolim. Ira enim illa, ex 
<IUo fonlc emanarit, sola coram fortassis referet, si urge 



batur , quamvis ipse finxi me nescire. Octavo Április, deo 
volente una cum egregio domino Botka Viennam, emen-
dorum medicamentorum causa veniam. Utinam aliquid 
boni haberenl isti germani. Dabo operám ut meliora ho-
beamus. Martinus Ke wer pro viridi colore misit vitrio-
lum in magna copia, pro cerussa calcem extinctam et lo-
tam, pro guranii Arabico, gummi cerasorum Viennen-
sium, ipse voluissen ut viennae eo die, quo haec 
emeret, pro pane comedisset Priznyak, pro vino bibis-
set Bozath. Cum enim colores apud mercatores carbona-
rios quesisset et non apud pictores, facilis erat lapsus, ego 
illi (a lap szélén: verte folium.) indicabo ubi priznyaz 
et bozalh insarciendi ventris gratia querat, nempe apud 
thotoknal, et kunoknál. — De fratr ibus meis querendis 
magnificentiae vestrae immor tales ago gratias, multum 
enim augebar, quibus modis eos videre possim. Apotheca-
rius Sclavus est apud doctorem Hungarum, qui hactenus 
usus est disciplina Hungarica, et bene respondit. — 
Egregius dominus Pernezijth offert se tantum saxi parere, 
quantum sufficiat ad cucumerariam donvum in suo hor-
tulo, et quod reliquum fuerit, domino Francisco mutuo 
dare non recusabit. — Ultimo Mártii ex Sclavonia a mag-
nifica domina accepi literas queriomoniis plenas, inter 
cetera scribit so Loretum persolvendi voti cansa, 21. Ápri-
lis i t u r a m . . . ora (e szó kiszakadt.) me, ut itineris co-
mitem me exhiberem et hoc (e szó kiszakadt.) adjungit, 
si me nolle hoc officii illi praestare ut (e szó kiszakadt.) 
supellectilem librorum meorum oh medicamenta in spe-
ciaria sua a me diversis aegrotis ordinata retineret. Vide 
muliebre consilium, toth tlianacz seggel al egybe. Ego res-
pondi illi ut est merita. Quare oratum velim, niagnificen-
tia vestra quampri tnum mitteret eadem pro tribus cistis 
rerum mearum, antequam ipsa in Italiam proficiscatur. 
Nam hac aestate ipse res meas habere non possum, si 
ut mihi scribit, in Italiam venerit. Quapropter certum 
oliquem servitorem magnificentiae vestrae cito pro rebus 
meis inittere dignetur. Nam timendum ne muliebre iniuria 
res meae ita neglectae, pereant. De partu idem mihi scri-
bit, quod Hashagi magnificentiae vestrae Posonii retulit. 
Duo loca mihi visa sunt aptiora ad magnificac doininae 
animum reficiendum. Tercius locus Kereztur, ubi aliquot 
diebus potest agere convivam. Loca inagnifici domini 
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Batthiani 11011 perlustravimus, variis enim negotiis do-
minus Franciscus distrahitur, et reliquimus ad magnifi-
centiae vestrae adventum etiam illa visitare. 

Casp. Frax. Zeg. ar. et med. D. 
illustritatis et magnificentiae ve-

strae servitor. 
Cím: Posonii. 
Nádasdy Tamás sajátkezű jegyzete, a levél külső lap-

ján : Res domini doctoris sünt in Jeztrabaczka. 
T a r t a l o m : 

1554. ápr. 2. Sárvárról Pozsonyba. Űrnője jól (érzi 
magát, már sétál is keveset. Ápr. 1-én kissé gyengélke-
dett. Ápr. 8-án Bécsbe készül Botkával orvosságot venni. 
Kövér Márton zöld festék helyett vitriolt küldött, ceruza 
helyett oltott meszet, gummi arabicum helyett bécsi cse-
resznye gummit (ami a fából kicsurog); szerettem volna, 
ha a mikor ezekel vette Bécsben, aznap kenyér helyett 
priznyakol evett volna s bor helyett bozáth (kukoricából 
készült erjes ital) ivott volna. Persze, ha a festéket a 
szénárúsnál kereste; majd megtanítom, hogy a priznyakot 
és bozát a tótoknál és kunoknál keresse. A magyar mó-
don kezelt tót gyógyszerész megfelel. Szlavóniából márc. 
31 -én kaptam úrnőmtől (Erdődiné) levelet, hogy Lore-
tumba (Lorettó) zarándokol s ha nem kísérem el, vissza-
tar t ja könyves ládámat. Jlven az asszony! Tót tanács 
reggel áll egybe! Kérem Ngodat, hogy holmimról gon-
doskodjék. — Nádasdi jegyzete: A doktor úr holmija Jesz-
trabaczkán van. 

13. Körösi Nâdasdihoz. (1554. âpr. 17.) 

Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 
meorum commendationem. S. p. d. 16. Aprilis Achatius 
Ghanius a coena titulo palatinatus magnificam dominam 
hostram quam officiosissime salutavit. Hoc officio, deum 
Per Jesum Christum, illustrasse magnificentiam vestram 
Plurimum gaudeo. Robustum enim et f i rmum fueri t vo-
(untatis dei effectus, necesse est. Nam divina voluntas ex 
ünbecillioribus mundi, fortia et immania acta semper 
eIficere solita est, idque praeter illius, cui obtulit, ex-



pectatione. Gratias itaque immorlaleis deo per Jesum 
Christum agimus, quod ex nostra humiti patria, caque: 
fere a sevissimo hoste devórala, magnificentiam vestram 
ad tantos honores vocaverit, elegerit, et coram m u n d o 
exaltaverit. Tu tui officio ne sis, magnifice domine, im-
memor, duram provinciam susceptam, molliorem reddet 
Christus, si abjectis propriis commodis afflicte patr iae 
succurrere studueris. — Magnifica domina mea solito 
sanior est, vereor tarnen ne novi officii titulus aliquid 
modi adferat, haue enim noclem, ut mihi asseclae, pro-
batae vitae mulieres, retulerunt , insomnem produxit, 
quuin antea optime totam noctem dormiret. Repentinae 
enim mutationes par iunt varios affectus. Nam et exteriora, 
dicebat Hippokrates, ad bonam medendi ralionem mul-
tum conferre, et efficere, si rite non administrentur. 
Quare magnificentiae vestrae munus erit, magnificam do-
minam consolari, ne despondeat animum, ipse hoc mane 
videus fluxum sangvinis variuin concionatorem egi, 
quamvis divini verbi ignarus, tarnen visa est sensim res-
]>irasse, adminiculo fuere mulieres, quae diligentem eius 
curam habent. Admonenda est, consolande esl, verbis 
lenioribus, piis, paternis, fideli marilo convenientibus, 
et tractanda, et cogenda, nisi enim ista ocyus fiant, ti-
mendum, ne totus labor susceptus horae fluxu inanis 
fu turus sit, et (a lap szélén: verte folium.) juxta adagium 
oleum et operam omit tarn us. Consola tione, non medica-
mento, consolatore, non medico impresencia opus est. 
Si sine hominum strepitu, tumultuario concursu, ut ¿n 
his inieiis mos est nostrae gentis, salulationibus, congra-
tulationibus, ad nanseam usque molestis, l iberare magni-
ficentia vestra posset novum palatinum, cui et nos congra-
tulan! ur, is solus noveril consortare moestam suain con-
sortem, in único verbo plus effecerit, quam nostrae longis-
simae undecunque collectae orationes efficiunt. Ego ad 
paucos dies redeundum svaserim, ne moestam Ursulinam 
vestram ad extremam maciem cogere videamini. Servien-
dum loco, tempori, personis honestum est: lionestum 
fueri t non negligere vitam ejus, quam deus corpori ita 
conjunxit , ut ex duobus unus fieret homo. Redi ad de-
mulciendam sociam, ad lachrymas delendas; ad contur-
batam resedendam, ad moestam exhilarandam, haec serio 
scribo. — Non levi domui Pernezith noster aedificando 
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Castro atlulit. Desiit enim concipere et parere. Nam post 
cpotum medicamentum disruptis petris, lapillos exignos 
barena commixtos peperit, neque amplius hunc sevissi-
mum parendi Jaborem tentare ausus est. Pro honorífico 
•Sclavonico unsere undius tertius magnifica domina mea a 
Fernezith, aliquot allea, herbacea, pútrida, mala, et vere 
mala bolera vermiplena, pyra lapidosa accepit non sine 
risu. Ipse enim eram orator, et in hol er urn dignitatem 
declamavi, ut extempore potui, addens in epilogo: totus 
totum diliget, et quicquid dat, toto dat. Videram enim 
suis pulchriora poma, quam totos dec.ebat oblata. Et nisi 
hortuni suum vibis holeribus exonerasset, hand munificum 
cum crediderim. Sed, ne videatur illud negligere, porcis 
comedenda . . . (egy szó kiszakadt.) relinquis, voluit al-
tearum et holearium sclavum fu turum, injunxerat mihi, 
ne cui vei minium allei praeter magnificam dominam 
porrigerem; hominis avaritiam, dicam an Sclavonicam 
naturam tenaciorem, subrisi, et in Alba, portae custodibus 
omnia liberaliter donavi, cum magnificae dominae re-
tulissem paternum munus, toto die, toti muneris, cum 
nostri totum hoc fuit totum suum manus, toto cohatu, 
lota familia, totam domum, tota gaudens risit. Toti ergo 
omnibus, lotus labor. Ilaec joco. — Toto conde meo, de 
foelici magnificentae vestrae successu gaudens, quem 
deus optimus maximus per Jesum Christum secundet, 
nd multa saecula, ad sui nominis gloriam illustrandam, 
patriae salutem, amen. Bene vale. 17. Április 1554. Ex 
campo Leucae jucundissimo, (egy szó kiszakadt.) floribus 
svasissimis est ornatus. 

Caspar Frax. Zeg.. physicus et 
med. Illustrissimi palatini Hun-
gáriáé. Illustritatis et magnificen-

tiae vestrae servitor fidelis. 
(A lap al ján: verte folium.)1 

Nova haec sunt: mediocris sangvinis varium fluxus. 
Maxima vitreae pituitae, melancholiae, adustae bilis ex-
ocetio. Moerores, tristitiae, lachrymae, quas noliin ut mag-
Pfice domine a me intellectas rescriberetis. Novit enim 

magnif icentia vestra non opus esse dissidio hostili apud 
negros, quum satis i rarum ipse morbus pariat. Haec 
Scripsi} se intelligeret a quo ladem lachrymas intellexerit. 
Ipse pro optima nota habeo tantae putredinis excretionem, 
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et ut inam longe plures in dies excerneret. I t e rum consulo 
de redi tu sis menior, $ene vale.. 

Cím: Il lustrissimo et inagnifico domino Thomae Na-
dasdi, palat ino regni Hungár iáé dignissimo etc. Domino 
sno observandissimo. 

Cím: Posonii. 
T a r t a l o m : 

1554. ápr . 17. Lékáról Pozsonyba. Szép szavakban gra-
tulál Nádasdinak nádor rá választatásához. Majd ügyesen 
á t té r arra , hogy ú rnő je gyöngélkedik s a nádorné tisztsé-
gét mosl nem töltheti be, mer t az éjjelezés nagyon á r tana 
neki. Komolyan kéri, hog}^ jó szívvel legyen azért neje 
i ránt , mer t a hű f é r j vigasztaló szava többet ér minden 
orvosságnál. 

Pernezi th ba rá tunk nem kis kár t csinált. Sziklát akar 
fej teni , de csak homokos köveket szült, aztán abbahagyta. 
Tót a jándékkal is kedveskedett ú rnőmnek. Küldött neki 
ro thadt hagymát , férges zöldséget, köves körtét . Felkö-
szöntöttem s a disznónak való eledelt elfogadtam s Al-
bában (Leukát nevezi latinosan Albának) a kapuőröknek 
adtam a hagymát , pedig a fösvény le lkemre kötötte, hogy 
egy szálat se ad jak senkinek ú rnőmön kívül. Az egész 
ház nevelelt r a j t a . 

14. Körösi Nádasdíhoz. (1554. ápr. 23.) 

Illustrissime et magnifice domine ! Post servitiorum me-
o r u m commendationem. S. p. d. Magnifica domina mea 
Cumanorum judessa ex bozae fortassis ¡JOtu, deo volente 
adeo bene valet, ut sibi ipsi videtur corpore Mathuselae 
sanior. Quantum fieri potuit , nihil est oniissam in magni-
ficae dominae consolatine. ¡Magisler enim curiae, castel-
lanus, provisor et ego omnem movimus lapidem ut moeror 
et tristita mit igaretur . Ipse enim locum iiiveni amoenis-
s imum prope culimam, in campo Elíseo, ad r ipam flu-
violi, qui locus, ut visu s est, lenivit moestum magnificae 
dominae vultum. Nam fons est jucundiss imus, ad quem 
rudis mea manuar ia ¡ars accésit, unde non pariim doloris 
est remissum, quod et doctores ligonibus, secliribus cul-
tratoriis, rastr is terrain exercere visi sont. Nihil poterani 
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ex tempore excogitare nisi ex oratore alleario cito Herein 
orator i'ontaneus. Accesit ad risum palmarum miearam fra-
etio, el levis callus. Profecto si majus artificium accederet 
*nemini locus ille displiceret. Magnifica domina suos sy-
rupos, purgationes, confectiones adeo dextre omnia ab-
solvit sine omni perturbatione, ut mihi miraculi vice fu-
erit. Nulla nansea, nulla tormina, nulla sitis ingens, nlalla 
eibi el potus appentia amissa, imo aucta, 11am pogacza 
hoe est panis subcinericius, et cerebella sunt explosa, pro 
his utitur fonathos vaijas ees tijkmonijas kalatzal, carni-
htis pullastrinis el columbinis, vifcalinis, aguellis, capreolis 
etc. Potus est ex czijazar kuthija praeter enim meum fon-
teni nullus (a lap szélén: verle folium) fontium est eo ad 
hihendum svavior, et amenior. cedit tarnen a nie elaborate 
fonliculo, qui situs est in loco stricto quidem, sed jucundo, 

ad epicurream vitam apitissimo. Nam veterum rnona-
choruni non parum vestigium aduc conciunati lapides ad 
Ion lis elegentiam accedene videntur. Hodie, deo volente, 
halneis herbaceis magnifica domina lotura est, praecandus 
est deus per Jesum Christum, at prosint, et fu tara remedia, 
u t hactenus oblata profuere. idque ex pura dei gratia per 
•J es um Christum. Nosti, qualis fuerit, qualem accipies ex 
hei jnctate in Kerezthor brevi videbis. Proposuit enim mag-
bificentiam vestram illic expectare, tarnen si aliquid con-
hgeril, quod non esset ad usum magnificae dominae, volo 
bt domi. in compo eliseo, circa fontes et fluviolum sanior 
Ruam quis sperasset, magnificeniiam vestram laeto excipia 
^iiimo. In dies enim aliquid doloris, tristitiae moeroris 
°hliviscilur. Lachrimarum autem ne locus quidem est re-
hclus. Litterae magnificentiae vestrae multurö perturboli 
f ihmi extirparunt, vidi ego litteras magnificentiae vestrae 
hi campo eliseo lectas, cum anserculi pascerenlur 'ut oves 
biansvetae, penes quos satis hiRari vultu est visa litteras 
Tiegens. Quid habuerit salis jucundi, non satis teneo. Nolui 
gavisurae esse molestus, imo nostrum tres magister cu-
Jhae, castellanus, et ego in promptu habebamus non nihil 
hbiiestae fabulae, quam de auserculis excogitaveramus, sed 
hihil opus era t neque actore, neque spcctatore, qaando 
htterae acceptae satis laetitiae visae sunt attulisse. — Nos, 
heo volente, foeliciter valemus, sed de meis parentibus 
bulla mentio. De librorum meorum suppellectiti nihil scri-
ham. Fidei enim et diligentiae domini Franeisci Seney 

8* 
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reliqui. Facile enim eredi terűm magnificam dominam Er -
deődi in Italiam fuisse profectam. Nocuit seniper diferre 
paratis. Vale 23. Április 1554. Ex Lenca. 

Caspar Frax. Zeg. artium el med. D. 
servitor iilustritatis et magnificentiae 

vestrae. 
Cím: mint előbb. 

Tartalom : 
1554. ápr. 23. Lé kár ól Pozsonyba. — Úrnője, talán a 

boza italtól jobban lett. Mindent elkövetnek felvidítására. 
Forrást is fedezett fel s azt kicsinosította, itt szeret lenni 
úrnője, ki már megkívánta a pogácsát, azaz hamu alatt 
sült velős kenyeret, de e helyeit csak fónatos, vajas és tyk-
monyos kalácscsal él. A cijazar (császár) kútjábói iszik 
vizet. ¡Ma növényfürdőt vett. Szeretné, ha már megláto-
gatná. Levelének nagyon megörült. Könyves ládáját Sen-
ney Ferencre bizta. 

15. Körösi Nâdasdihoz. (1554. äpr. 26.) 

Illustrissime et magniiice domine! Post servitiorum rae-
oruni commiendationem. S. p. d. Magnifica domina sanior 
est lupo pisce, qui dum semel satis bene ventriöulum im-
pleverit, a cibis obstinet. Et synupis , etpurgationibus le-
iiioribus nihil neque nanseae, neque depertiti appetitus cibi 
vel potus sensit; hactemus, (deo volente) omnia quam foe-
licissime eventui bono responderunt. Nam, nisi ego fal-
lor, tumor lienis duras prorsius est dissolutas, simul et 
est cum antiquissimo, coque d'urissimo matricis tu more, 
ventris tumor cessavit, impraesencia mihi belligerandum1 

qui, ut mihi, et probatae vitae umberibus videtur, mollior 
factus est Dens optimus maximus per Jesum Christami 
praccandus est, ut ipse tarn durissimüm, nodum facile dis-
solvat. Amen. Cras tercium balneum adhibeber, neque vi-
deo pluribus opus fore. Fide et diligentia nie nemo mjedi-
corum \lncet, eruditione et disciplina omnibus cedamt N'JI-
lam herbulam depinxi, si magnii'icentia vestra adl'uisset, 
quainplurimas deliniassem (igy !), verum prodesse quan-
tum in me fuit, volni. Alias depingaml Adventum magni-



ficentiac vestrae desydero. Noster Pernezith una cum mag-
nifica waynodissa ex Sarvar 25. Április Leucam venit. Bene 
vale, 26. Április ex campo Eliseo. 1554. 

Casp. D. Ilhistritatis et inagnificentiae 
vestrae servitor. 

Cím: mint előbb. 
Tartalom: 

1554. ápr. 26. Lékáról Pozsonyba. — Úrnője egészsége-
sebb a sügér halnál. Egy növényt se rajzolt le még, várja 
Nádasdit. Pernezith és a vajdáné ápr. 25-én jöttek Leu-
kára. 

16. Körösi Nádasdihoz. (1554. jun. 4.) 
Uluslrissiilie et magnifice domine! Post áervitiorum 

wieoruin commendationem. S. p. d. Quamprimum Leácham 
Nveni illico febris me reliquit, et comedí egregie, a multis 
cniin diebus lantum ciborum, appetitiis non ilíexit gulam, 
quantum hodierno clie in l'oelici Leucha, qíiae sem per- sit 
álba et candida. Cura magnificae dominae me multuni 
augit. Scio et in ciborum sumptione, et noctis quiete pri-
stinam a me sancitam horam non posse servare, idque 
vobis fero acci iptnm. Nunquam enim finis est expeditionám 
bianium litter írum. Sanitas donum dei est, ne abutamini 
dono dei, sed potius utamini. Visitantium tarba, supplex 
oro, n e a m e bene praescriptam magnificae dominae dietani 
perturbel. Hora sua consveta eat cubitum, consveta cubita 
veniat. Sanissima erat, dum modum recte vivendi obser-
vabat, aegrotare coepit abusu edendi, cubandi quiescendi 
Si illustrismflia et magnificentia vestra nunquam sanam 
eam velit, contemnat, irrideat, pro falso habeat pias inje-
dici exhortationes. Aegrotis corpore multum concedendum 
scio ego post meum discessum causa vestri, omnes recte 
°rdinationes ciborum assumendorum, cubandorem, in 
horto suis horis digressionum obliteran, idque faciunt 
üiulíae f rus t remearum litterarum expeditiones. — Sani-
tas magnificae dominae semper oh oeulis versetur, item 
átque item oro. De abilione matris meae eertior esse ve-
tini. Bene vale. 4. Junii. 1554. Ex campo Eliseo. 

Caspar Doctor senitor Illuslrissimae et 
magnificentiae vestrae. 

Cím: in Kerezthur foetido. 
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Tartalom : 
1554. jún. 4. Lékáról Sárkeresztúrra. Inti Nádasdiéka l, 

vigyázzanak. Nem jó, hogy neje sok levelet ir, és sok a 
látogató. Vigyázzanak a megszokott életrendre. 

17. Körösi Nádasdíhoz. (Í554. jun. 11.) 

lllustrissime et magniñce domine! Post servitiorum 
comm end a ti o n c m S. p. d. Magnificus Batthiani non ve-
nit quamvis prope nos in villa propinqua dicit se calarrho 
laborare. Ego haminis voluntatem olfeci. Velit eniml id 
magnifica domina mea ad suam consortem eam visendi 
veniret, sed non vacat meae dominae ungventumi in len-
ticulam infundere. Magnifica domina wayvodissa in Saar 
var profecía est. 7. junii. Chaterina Czuni ad filiae suae par-
tum rediit, magnificam dominam eo tempore reliuquens, 
quo non poterat magis necessaria fore. Nam cuius fidéi 
concredam medicamenta matricaria per clystere in ma-
tricem infundere, neminem/ habeo praeter illuslrissimam 
et magnificentiam vestram. Poterat et edoceri et Catherina 
Czuni. si non abiisset, idque cum volúntate magnificentiae 
vestrac cu i ante haec omnia significare volui, quum 
mulieribus probatae vitae, quae mihi non satis idoneae 
ad illam nem agendamj praeter Catherinam Czuni videntur, 
intimare. Quare maximopere reditum magnificcntia ve-
stra ad huius medicamenti impisitionem brevi expector. 
Labitur enim tempus irrevocabile. Si redire magnificcntia 
vestra non potest, litteris certis signifecit, an ista proba mu-
tier, censors magistri curiae edoceatur, et peragat ipsa 
sola, ea quae clysteri sunt agenda, an expectemus redi tarn 
magnificentiae vestrae, quem dii faciant breven et cele-
rem. Caetera medicamentorum genera partim sunt focta, 
partim in dies agenlur, per eas, quae ad hoc negotium sunt 
electae. Superest, ut dixi infusio medicamenti in imtr i -
cem, quae per neminem aliuin praeterquam magnificen-
tiam vestram. potest exequi, ant per consorleml magistri 
curiae. Nam ea sola est apud magnificam! dominam. Quid 
consilii magnificentia vestra in hac re habeat, cito certior 
esse velim Bene vale. 11. Junii, 1554. Ex campo Eliseo. 
(A lap szélcn.) De matris ineae abitione mtignificentia ve-
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slra s i t . . . lachrymetur. Me dii áment vehementer (A 
kipontozott rész kiszakadt.) 

Casp D. servitor illustrissimae et mag-
nificentiae vestrae. 

Cím: mint előbb: Viennae aquid stellaml 
Tartalom : 

1554. jún. 11. Lékáról Bécsbe. — Batthiani a szom-
szédban meghűlt, de nem jött el hozzá. A Vajdáné jún. 
"-én Sárvárra utazott. Czuni Katarina leánya szüléséhez 
visszatért. Orvosszereket ajánl. Szeretne tudni valamit anyja 
elmeneteléről. 

18. Körösi Nádasdihoz. (1554. szept. 3.) 
Illustrissime el magnifice domine! Post servitioruni 

meorum comlmendationem. Magniíicam dominam in Sár-
v á r optimes anam cum tota sua família 2. Septembris 
reJiqui. Ipse enim cum domino Christophoro Nadasd vi-
dendi gratia veni, et hodie, deo volente, ad Egörvar ve-
niam, ut taplonatum castrum foeliciter videre aliquando 
niihi contingat. Nam a multis eius aerem non prorsus 
malum esse audio, dicunt et loci amoenitate multis cum 
illius regionis locis contendere, quae omnia ante videre 
volui, quam Pisonium ad illustrissimam et magnificentiam 
vestram ire liccat. Transcripsi, interprete tamen et dic-
tatore domino Christophoro vetustissimae familiae vestrae 
antiquissimis litteris in fcempli aditu marmoreis lapidibus 
insculpta nomina. Nullum enim est, quern non minificc 
delectent antiquorum foelices memoriae. Nam volupe quod 
sentire videtur animus quUm quis veteruiri optime et ge-
sta, et lacta narrantes audiat, ego multum me debere scio, 
domino Christophoro, ob tarn pulcherriir.brum rerum an-
hquarum ostensionem, et interpretationem. Bene vale, ex 
Nadasd 3. Septembris. 1554. 

Caspar D. Illustrissimae el magnificen-
tiae servitor 

Cím: mint előbb: Pisonii. 
Tartalom: 

1554. szept. 3. Nádasdról Pozsonyba. — Úrnőjét Sár-
váron egészségesen hagyta sze])t. 2-án. Kristóf úrral Ná-
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dasdra mentek és ma Egörvárra. Kristóf úr segítségével 
és magyarázatóval a Nádasdi ősi családnak régi betűkkel 
a templom bejáratán márványba vésett neveit leírta s na-
gyon örült a régi dicső tetteknek. 

19. Körösi Nádasdíhoz. (1554. szept. 17.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

moorum comlmeaidationem. Magnifica domina mea bene 
valet, si febricaus Posoniensis bene valet. Multa ego ultra 
ci troque mente agitáns de Thonia illo literato, qui aus'ns 
fuit in febrícula magnificcntiae vestrae maiiumi admovere. 
Non enim scholarium, sed doctorum* est arte mederi. Nam 
doctorinae medicae cognitio, non visi in arte exercitatis 
contingit. Non video ergo cur ille bonus vir tanto prin-
cipi absque medendi inanus admoverit. Fuit enim mihi 
ille Thomas literátus Patavii bene natus. Pedotriba enim 
erat filiorum Renaj, et Posonium certis litteris ad scri-
bae pfficium a civibus Patavio evocatus, jubi ille mederi 
didicerit, non satis scio. Nam patavii scholas legistaruni 
frequentabat, exososquc semper habiut medicos. Unde rni-
randum, quae sit haec tain súbita de legista in medican) 
metamorphosis. Quamobrem velim ne in messem ali-
orum falcem suamí immiteret, sed Spartam nactus ornare 
modis omnibus condendcret. De excellentis Propertii judicio 
in corona doctorum medicorun. plurihus agam. Videtur 
enim mihi bonus ille doctor, salvo alierum judicio, in me-
dicae facultatis principia iinpingere, et honestissimas m'a-
tronas Hungaras, non dico Quihus mulieribus similes, quan-
tum ad locum affectum attinet, sominat. Ipse enim certo 
scio nunquam aliquam Il'imgaramt eo morbo, coque loci 
laborasse, ñeque eo medicamenti genere uti debere, ncque 
etiam convenire: sed de his cum doctis medicis plura: 
oporlet enim me his diebus Viennam proficisci vestium 
hyemalium praeparandi gratia, ubi opiiiionem excellentis 
Propertii doctis proponam, scriptaque eius producam, ne 
videar hominem odisse quam palam opinioni eius adverser. 
De cura magnificae dominae aminum ¡magjnificentiae vestrae 
intellexi, tamen dolet mihi (igy!) tarnl pulcherrimum, ap-
tissimumque tenipus absque curationi dilabi. Batthianissa, 
et Czoromessa si mea opera uti voluerint mihi significa-
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bunt. Pudet enim mea meam operam illis obtrudere. Fieri 
enim potest, id iam opera aut non egeant, aut no-
tint. Nam quum ipsae eupiebant ego non accessi absque 
niagnifícentiae vestrae volúntate, nunc, accepta licentia 
cas adeundi, fortasse illae nolunt. Magnificae waijwodissae 
curatio, cum magnificae dotninae meae curatione exordictur, 
He in medio intermitiere cogamur, sistere enim gradum 
circa dimidii factum, inodendi methodum perturbat, quo 
f i t ut operam et oleum perdiderit, si imprudenter eupaudi 
methodum quis aggrediatur. Sed haec transeant, si enim 
vocabor, acceda m, si non. Viennam, ut dixi, ves tin m/ hije-
öialium sarciendarun:( caussa veniam, modo dominas Sen-
bej velit. Ab eo enim pecunias petain. Cum domino Sarkan 
de domino emenda in Sarvar contuli, qui bona fide prom isit 
se adt iuturum me in omnibus, quae meam egestatem suble-
vare possit, tautum addidit hanc particulam, si mlaguificus 
dominus voluerit. voluntas eliam domini Sarkani est, Hit 
cum cerlis hominibus et domum suam, et hortum, et ve-
biam venalem ipsemel eernam. et aestimare faciam, haec 
bionia iam absolutum oportuisset. Nam in dies expecto 
Párenles, et fratres, quibus, promisi me don uní emptúrum, 
ct si venerint, mendatio me arguent, si promissa non ap-
Paruerinl, haec est causa meae festimationis emmdae do-
bius. nulla alia, ita me dii anient. Hyemis enim injuria 
bi l'oribus est, et adversis valde dificile esL alieiiam domum 
bceupare. quam propriam, et earn' quidem inter tarcas 
babenteni. relictam semel, non licere sine vitae periculo 
bigredi. Haec omnia magnificentiam ves tram scire volui. 
Nam praeclarissima res est, irioderatum virum omnia nosse. 
He rebus magnificae dominae pulcherimam narrationeni 
s u m narraturus. His enim diebus dilapsis, quum Hippo-
cralis »de sterilibus inscriptum librum aliquoties rumi-
bassem. argumenta validissima colligebam adversas illos, 

, ' o O , 
R'bi affirmarent ulero patientes posse concipere, rationes 
€ t autboritates, pro confirmanda line propositione dies 

bocles pervolvens, quid enim facerem, quum neqae me-
deor, neque cum meis niortuis praeceptoribus colloqui in 
Praesentia liceat. Tandem experimenta, rationes et autho-
bitates quodammodo vincere premittebant. Rccordabar 
enim superjori anno praxime exacto in Sejthor consorti 
Nntonii Naghy uteri scryho laboranli non nihil consilii 
he conceptione me dedisse, ilia el concepit, et masculuni 



peperit, his diebus adii ipse magnificam dominam meam. 
interrogans nt valeiret consors Antonii Nagy, respondit se 
vidisse sanam. Dic mihi, unquam, magnifica domina, num 
aduc illa scyrrho uteri laborat, ipsa se nescire respondit, 
sea posse facere, ut uxor Antonii iam iam veniret, quae, 
explorata, iuvcnimus longe maiori scyrrho uteri, qaam 
quum jussá magnificae dominae in Sarvar venisset, re 
magnificam dominam, laborare, et tamcn potuisse et con-
cipere et foeliciter peperisse. Hunc casuin, qu'um admi-
rarer, nam nenio inf idas ire poterat rem vere actam 
Magnifica domina narravit , aliam pauperculam mulierem, 
nomine Sóphiam, quae máximo scyrrho uteri laborasset, 
et tamen peperisset aliquot filios. Ipse amittens et rabo-
nes et autbori tates vero experimento fidem adhibens, pro-
positionem hane esse falsam »uteri scyrrho laborantes 
concipere nequeunt«. Sed dicat quispiam, si 'ana atque 
altéra concipere potest in uteri scyrrho, non tamen roe-
te ros, affirmabimus id posse praestare. Ipse ex tempore 
illi responderem, dei manus non esse spasmo contractas, 
ñeque paralisi resolutas, quin possit etiam abis mulieri-
hus dona sua largiri. I laque bonam spem habeo de magni-
fica domina, si deus volucrit, exempla enim ad manus 
suut, quae admonent in re difficili non esse animum de-
spondendum. Deus orandus est, ut ad glóriám sui nomi-
nis illustrandam, fidelium praeces exaudiré dignetur. 
Amen. 17. Septembris. 1554. Ex Sarvar. 

Caspar D. servitor illuslritalis et mag-
nificentiae vestrae. 

Hac. de re coram plura, nam litteris non omnia sunt 
commi tienda. 

Cim: Illustrissimo et magnifico domini comiti Thomae 
de Nadasd, requi Hungáriáé palatino, et locumtenenti re-
giae maiestalis etc. Domino suo oleservandissimo Posonii. 

Tartalom: 
1554. szept. 17. Sárvárról Pozsonyba. — Tréfásan szidja 

azt a Tamás literátust, aki úrnőjét Pozsonyban gyógyítani 
merte láz ellen, holott nem ért az orvosláshoz, ö ismerte 
még Páduábói, hol az jogot tanult, azután Révai fiainál 
volt nevelő, majd Pozsonyban városi írnok. Hol tanult 
ez gyógyítani? Hogy meri sarlóját a más vetésébe vágni? 
Majd beszél ő a bécsi doktorokkal, úgyis fel kell mennie 



Bécsbe léli ruhát beszerezni. Kéri, a jánl ja őt Batthiani 
és Cz,oromé úrnőknek, kik betegek, de maga restelt ajánl-
kozni. A vajda (Majláth Istvánné?) nejét is hasonlólag fogja 
gyógykezelni, mint Nádasdinét. Sárváron házat akar venni 
Sárkán úrtól, hogy szüleit és testvéreit elhelyezze, mert 
az övék török területen van. Hippocratesnek a meddőkről 
szóló könyveit olvasta s vele szemben igazolja, hogy Nagy, 
Antal né Sejlhörön fiút szült, pedig fekélyes baja volt, egy 
Zsófi nevű nőnek is; így tehát a méhrák mellett lehet szü-
lés. Reméli, hogy úrnője is szülhet. 

20. Körösi Nádasdihoz. (Í554. okt. 13.) 
Illustrissime et magnifiée domine! Post servitioruni 

meorum commendationem. 12. Oetobris curam magnificae 
hominae bonis auspiciis exorsi sumus, quam, nisi diabolus 
111 cor Iudae intrasset, hoc est Strabo ille empyricus cu-
r a m différé non persuasisset, maiore ex parte, quantum 
ad medicinarum exhibitionem altinet, absolvissemus, Scd 
mxta opinionem illustrissimae et magnificentiae vestrae 
°mnia tempus habent, hoc est cuique rei faciendae, atque 
peragendae certa hora est deffinita. Et utinam nunc iáin 
advenisset hora illa, qua sanitati resti tueretur in univer-
sum magnifica domina, quae impresentia (deo volente) 
uptime valet, scirrho uteri excepto, cuius curatio longis-
smium tempus judicio omnium excellentum phisicorum 
''cquirit, quamvis empyrici 40 diebus potione ligni galli-
cani tantam matricis duritiem delere promittunt. In dies 
a magnificentia vestra cxpecto litteras ad egregium An-
[onium Sarkan, quae cum doceant, coram circumspectis 
JUdicibus Semproniensibus milii domum a inc emptam, 
assignare debere, si autem hoc voluerit magnificcntia 
vcstra, certior esse velim, ul ab amicis meis tantam pe-
cuniae summam interae temporis accipere mutuo possim, 
piam relationem cum litteris credentionalibus (ut vocant) 
i)fl Sarkan datis cxpecto. 13. octobris 1554. 

Caspar D. Illustrissimae et mag-
nificentiae veslrae Servitor. 

A lap szélén: verte folium. 
Nullus medicorum me foelicior vivit, quinqué enim 
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acgroles liabeo, quos antea in Hungaria, excepta Sclavo-
nia, habere non licuit. Nunc tesculapio matuiam porrigere 
ausim, sed bono pharmacopola careo, nisi et id mei officii 
esse putem. Foeliciter vale, et veterem amicum fidelem 
et servitorem diligentem ne pro novis conteinpnes. 

Tartalom: 
1551. okt. 13. Sárvárról Pozsonyba. Ürnője kúrá já t el-

kezdte. Eddig minden jól megy. Sárkán Antal házát meg-
fenne, ha barátaitól kapna kölcsön annyi pénzt, vár ja a 
hites kötelezvény levelet Nádasditól Sárkánnak. (Gyöngéd 
célzás!) »Nincs boldogabb orvos nálam, öt betegein van! 
Ennyi, Szlavóniát kivéve, Magyarországban senkinek se 
lehetett egyszerre. De nincs gyógyszerészem s így magam 
vagyok az is!« 

21. Körösi Nâdasdihoz. (1554. nov. 6.) 
Magnifica domina inea bene valet. 

Illustrissime et magnifiée domine! Post servitiorum 
meorum commendationem. Post narrat ionem rerum mag-
nificae dominae plane oblitus eram orare magnificentiain 
vestram ni egregium dominum Antonium Sarkan, a quo 
ipse emi domum, ad festum diem divi Martini Sempro-
nium remittere eadem dignaretur. Is enim dies, coram 
egregiis viris, ah uterque nostrum praefixus et constitutus 
est, ad denunciandani seu profiténdam mihi domum em-
ptam coram senatu, cum omnibus ad domum pertinen-
tibus. Proinde suplex oro magnificentiam vestram ne pro-
hibeat praedictum egregium dominum Sarkan ad prae-
fixum diem divi Martini Sempronium redire, imo si in 
aliquibus negotiis inagnificentiae vestrae esset occupatus, 
quod alioquin eum scerto scio circa res inagnificentiae ve-
strae studiosissimum atque vigilantissimum fore, dimittat 
eum ad vestrum atque alterum diem ad negotia mea co-
ram seftatu peragenda. Nam ipse, deo volente, Sempro-
nium ad constitutum diem, nempe divo Martino sacratum, 
ocyus advolabo, ut illuc post acceptam domus provinciam 
ad magnificae dominae meae curam revolare possim. Ne 
hanc piam petitionem magnificentia vestra f rus t re tur , 
etiam atque etiam suplex oratum velim. Magna enim spes 
mihi sita est in magnificentiam vestram, ne ergo f rus t ra 
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soler animum cupiía spe, agat cum domino Sarkano, 
cui etiam liac de re paucis scripsi. Bene vale. 6. novem-
bris 1554. 

Casp. D. Illustrissimae et magnifí-
centiae vestrae servitor. 

A lap szélén: Verte folium de rebus magnificae do~ 
biinae. Post discessum magnificentiae vestrae interpositís 
aliquot horis magnifica domina una cum domestica sua 
família in Pagii prope Sarvvar amini refocillandi gratía, 
sana curru vecta est, ubi et coenarunt more suo, hoc est 
hilari, et a coena, deo auxiliante, sanae omnes redierunt. 
Ipse, deo volente, hodie iterum curam remissam his die-
bus continuare incipiam. Magnificum dominum Franeis-
cum Batthiani, nomine meo inagnificentia vestra salvere 
dignelur. 

Cím: mint előbb. Viennae! 
Tartalom; 

1554. nov. 6. Sárvárról Bécsbe. Kéri Nádasdit, hogy 
bárkán Antalt küldje le Sopronba Márton napkor. Ak 
Korra ő is ott lesz, hogy a tanács előtt a házat tőle átvegye, 
úrnője ma kikocsizott s jól érzé magát. Tisztelteti 
Batthiani Ferenc ngos urat. 

22. Körösi Nädasdihoz. (1554. nov. 15.) 

Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 
bieorum commendationein. Magnifica domina bene valet, 
et ut video, in dies melius habitura, roseo enim vultu in 
pipit cerni. Nam faciès illa clara, venusta, futurae sanitatis 
'ndex est, nisi aliquid praeter opinionem contingat, ob, — 
Physicus loquendi mos est, — materiae contimum fluxum 
e t refluxum. Omnes eniin variis mulationibus sumus ob-
boxii, quae non obvenit, (si peripateticae scholae principi 
ddes est habenda) nisi ob materiae mutationem. Proinde 
s peramus nostram operam non prorsus fore jnutilem, 
(Ibod autcm nestro tempore hie scirrhus resolvatur omnino, 
bemo sibi persuadeat. Maximis enim laboribus, et longo 
i enipore, multis annis accitus uteri tumor dissolvetur, 
u t ab omnibus exellentimissimis turn regiis turn Vienne 
Slbus medicis est conclusum. Ipse fidem, diligentiam, in 
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dustriain omnem adhibebo in hie paucis, arctis, augustis 
diebus, eventus soli deo commitens. Utinam Aesculapius 
essem, si alias, nunc esse velim. Tamen morbus est diffi-
cillimus, neque meo tempore, ut dixi, dissolubilis. De 
Craetensium moribus nihil impraesencia video, hoc nuum 
de illis cerlo aff i rmare possim, mihi nihil fuisse mentitos, 
etiam se eorum propheta mendacii eos arguai. Fieri enim 
potest ut alter alterum menciendo deludat, tamen eo vitio 
in me nunquam sunt abusi. Et utinam nunc apud illos 
niederer, non tantum vitae eremiticiae mihi numdano, in 
medio mundi, apud mundanos transigendum foret. Sed 
mihi equo Horaciano hominis auxilium petenti, sella, 
freno, ferreo, calceo, usus erat. Quod am ici mei, apud 
principes etiam, multo maiora de me sentiant, et prae-
dicent, quam in me ipso sentiam, amicorum officio fun-
guntur. Nam veri amici affectiones variae sunt, variisque 
modis his uti oportuit, ut illi bene norunl, tamen et nos 
illorum memores sumus, velim tamen Horaciani illos non 
esse immemores, — » qualem commendes vide« atque 
etiam etc. nota sunt reliqua.. De Matthaeoli Senensis voca-
tione gaudeo, nempe quod tandem fortuna senem iam 
respexerit tain honorifico sallario, ipse dabo operam ne 
senex, juvenum more, mures, in iuvenum aulis capere 
tentem. Meo enim consilio in Italia, domi suae, apud doc-
tos, senio confectos, non prorsus contemnendo stipendio, 
liber, multis aegrolis medeus, panem fur furaceam co-
medet, quam peregrinas cerevisias bibere appetat ; ,cui-
que suae voluntatis appetitus pro voto est. Hac de re 
coram plura. De pharmacis emendis hoc sentio, nisi opu-
lentissimum pharmacapolium instituere magnificentia 
vestra velit, alioqui non video, cur pro paucis remediis, 
quae Viennae astanti medico semper sunt ad manum, 
pro ut diversae indies possunt contingere aegritudines, 
Venecias mitteremus, nisi enim integrum corpus mijropo-
lij (ut speciarii loquuntur quis constituât, nunquam ad-
versus omnes corporis affectiones remedia medicus in-
veniet. Quapropter si animus est magnificentiam vestram 
pharmacopolium aliquod novum construere, non f rus t ra 
tantum auri abjiciet. Nam nos ad usum magnificae do-
minae satis remedii habeums ad eum usque diem, qui 
auxiliis medicis oportimus esse videbitur. De futur is enim 
ingruentibus morbis, quos deus avertat, mihi non licet 
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praesagire, incerium enim est, qui morbi futuri sünt mag-
öificam dominam vexaturi. Et omnia pharinacia Viennae 
ad scr i r rhum si quis intendat animum, dissolvenduin fa-
cile inveniuntur. Nascitur et in campis non prorsus con-
temnendus remediorum numerus. Bene vale. 15. novemb-
ris 1554. 

Casp. D. lllustrissímae et magni-
ficentiae vestrae servitor. 

Cím: mint előbb: Viennae. 
T a r t a l o m : 

1554. nov. 15. Sárvárról Bécsbe. Úrnője napról-napra 
jobban érzi magát. De a baj súlyos, nagy időre van szük-
ség, míg elmúlik. Ő mindent meg tesz, amit lehet.. »Hogy 
barátaim, még a főemberek is, sokkal többet gondolnak 
felőlem s azt hirdetik is, mint amit magamról tartok, 
baráti kötelességet teljesítenek! Te lásd, kit ajánlsz!« A 
Senyéi Mátyás szerencséjének örül. — Ha Nádasdi gyógy-
szertárt akar berendeztetni, nem volna rossz, ámbár a 
szükséges orvosságokat Bécsben megkaphatni, de hát ki 
fuó ja, milyen betegség fordul ínég elő. 

23. Körösi Nädasdihoz. (1554. nov. 26.) 
Illustrissime et inagnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendalionem. Magnifica domina mea bene 
valet, sana est et magnifica domina wajvodissa, quae 
|0<?dicarum ope est restituta. Quid morbi habuerit praeter 
Buorem alvi me tatet, reddidit valetudini lupus piscis 
Ç^enteralus, cera infarctus, et lento igne assatus, sicque 
muno ventpiculo esus. — Antiqua est consvetudo italorum 
j^edicorum, publico stipendio conductorum, ante abi-

10nem suis patronis, significari, quam anni praefixus 
Pi'aetereat terminus. Hune morem et graeci homines in-
SÇniosi, qui veri et falsi, ut Aristoteli placuit, habent ju-
dicium sequuti, suos medicos ante aliquot menses intel-
igcre cupiunt, an servitutem apud eos venalem, esse ve-

id non in jur ia factum esse apud optime constitutam 
cenipublicam existimo. Nam patroni de fu turo medico 
cpnsultius praevidebunt, si animum praesentis medici de 
abitione vel mansione intellexerint. Ipse ante meuin prae-
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i'ixum dilabentis praeserttis anni terminum magnificentae 
vestrae significare velim, ut loco mei (si in aula magni-
ficentia vestra aliquem physicum habere velit) alium ad 
fu tu rum annum conducat. Nani ipse civis, non aulicus 
esse contendo, ut saepius a me est dictum. Ubiciinque gen-
tium fuero, magnificentiae vestrae servire studebo, modo 
servitus meae apud eandem efficere possit. Sunt Viennae 
excellentissimi medici, qui aulam libenter sequuntur ; si 
isti aulici esse volint, non deest Italia, unde excellentis-
sima ingenia emittentur, modo magnificentiae vestra jd 
velit, et ipse quam libentissime in hoc re omnera movebo 
lapidem, ut doctum medicum magnificentia vestra in sua 
aula habeat, (Si ita velit) ex Italia. Notus enim illis sum, 
qui aliquid possint, et valeant, et meis litteris commen-

.datiis (ut debent) fidem sunt habituri. Haec significare 
volui ne eo tempore, quo mihi discedendum sit, ne sit 
non dictum. Et ut dixi, semper servitutem meam fidelem 
extra aulam magnificentiae vestrae commendo, et in 
aula quoque vestra, si quando ad eam veniam. De 
qua re coram copiosius magnificentiae vestrae dicam. 
Bene vale. 26. Novembris. 1554. 

Caspar D. Illustrissimae et magni-
ficentiae vestrae Servitor. 

Cím: mint előbb: Viennae. 
Tartalom: 

1554. nov. 26. Sárvárról Bécsbe. Szokás volt a régiek-
nél, hogy a doktorral előbb tudatták, hogy szolgálatát meg-
köszönik, mielőtt az évi határidő letelt volna, ő is meg-
köszöni Nádasdi eddigi szívességét és szívesen visszalép, 
ha Nádasdi esetleg valami kiváló bécsi doktort akarna or-
vosául, ha ott nem akadna, van elég Itáliában, kik őt is-
merik s az ő ajánlására elmennek az udvari szolgálatba. 
»Mert én polgár akarok maradni, nem udvari ember (auli-
cus), amint már többször megmondtam.« 

Személyesen többet mondok. 

24. Körösi NádasdíKoz. (1554. dec. 5.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

ineorum commendationem. Post fluorem mensium, imo 
a die menstrui curatio magnificae dominae meae non 
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sine ertis rationibus intermissa erat. Qua miterum inci-
pere me signa optima impellunl. Mulfa enim praesens me-
dicus, et is quidem diligens, ab exentibus discere et dijudi-
care potest. Nam si quis inconsiderate venit, quamvis alio-
quim praesentissima, statis temporibus (egy szó ki 
van tépve.) applicet: et morbum minus auferet, et oportu-
bissimum remedium ludibrio exponet. Coactus itaque fui, 
ut aliquot dies praeterirenl, nobis olim profuturi , si sine 
remediorum applicatione dilaberentur. Impraesentia, deo 
auxiliante potiones medicos, cum aliis optimis reme-
diorum generibus porrigere incipiemus. Magnifica domina 
biea sana est, rubicundos est, obaesa est, crassiuscula est. 
Pinguisest. Faxit deus optimus maxim'.is per Jesum Chris-
tum ut et magnificentiam vestram similibus circumstan-
tiis ornatam videre brevi pessimus. Bene vale et aman-
tem red ama. 5. decembris. 1554. 

Caspar D. Ulustriss. el m. v. ser-
vitor. 

Cím: Mint előbb. 
Tartalom: 

1551. dec. 5. Sárvárról Bécsbe. Úrnője félbemaradt ke-
Kelését újból folytatja. Állapota javul, hízik is. Várják 
Nádasdit. 

25. Körösi Nádasdíhoz. (1555. jan. 7.) 
Illustrissime el magnifice domine! Post servitiorum 

bieorum commendationeni. Noster magnificus dominus 
Battiani non renum aut vesicae calculo, sed utriusque 
Partis máximo pituitae ex cerebro affluxu laboravit, et si 
Bli autidotum adversus cálculos quos propinasset homi-
bem non laesisset solum, verum et occidisset. Tarn ingens 
bialum est morbui ignorantia. Deo auxiliante, ubi nobis 
c°gnitus fiul et morbus et caussa morbi, facilius adhibere 
°Plima remedia potuimus, et vêtus ista caro meliuscule, 
yelustatem non exuens, vegetando progreditur. Bediissem 
bbens ad Sarwar ad mea sludia, sed hominis amici affec-

B'os aduc me diutius retiñere desiderat. Si lamen illu-
s ,r issima magnificentia voluerit, redibo non invitus. 111 u-
s t r i ss imam magnificentiam vestram foeliciter valere cupio 

9 
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eum tota domo sua. Nostram patrem Pernezith, si aduc 
superest, clauda salute salvere veliin, egregium vero do-
minum Casparem tum manca, tum edentula. 7. Januarí i 
1555. 

Caspar D. illuslriss et M. V.. ser-
vitor. 

De preposilura sitis memores. 
Cím: mini előbb. In Sarvvar. 

Tartalom: 
1555. jan. 7. Sárvárra. Batthianit vesekő ellen gyógyí-

tották, az orvosság halálát okozta volna. Roppant ba j a 
betegség fel nem ismerése. A gcnyes gyúladást sikerűit 
neki orvosszereivel megszüntetni. Üdvözli Pernezith atyát 
és Gáspár ural. 

26. Körösi Nádasdíhoz. (1555. jan. 16.) 
Illustrissime el magnifioe domine! Post servitiorum 

ineorum commendacionem. In medico non est ut aeger sa-
natur . Omnes enim aegroti sanarentur si in suam medici 
sanitas inclusa foret, medici officium est fideliter et diligen-
ter cognito prius morbo, et caussa morbi, partim remedia 
oportuna administrare, aeque affectibus vei facile vei dií-
ficile solvendis: part im solo prognostico sacrificulis re-
linquere. Nam natura (ut incfuit Hippocrates) medetur mor-
bis, medici vero ministri sunt nalurae. Quare si magnifi-
cus dominus Batthányi optime convaluit, deo optimo ma-
xiino per Jesum Cristum agat gratias. Ipse enim sanum 
eum fecit, ego minister fui non indiligcns, utinam in me 
tanta curandi vei industria, vei eruditio esset, quantam pro 
sua humanilate praedicare est solitus, iam di'u multos habe-
rem aegrotos, et hic quampiurimi essent si consilio gra-
tuitu uti suo tempore uterentur, verum tun adcurri tur 
ad me, cum itineri me compono, cras enim mane, deo vo-
lente, ad Sarvvar ad mea studia redire proposui, illic illus-
trissime et magnificentiae foelicem redűtum expecto. Mag-
nifica domina Battianes&a pro Zeladinis, qnos magnifico do-
minó Batthiani dono deoli, immortales agam gratias. 16. 
Januarii. 1555. 

Caspai* D. Servitor Illustriss. 
A. Mf. V. 

Cím mint előbb: in Bosolh vei in Leüca. 
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Tar ta lom î 
1555. jan. 16. Lékára. Amint Hippocrates mondja, a ter-

mészet gyógyítja a beteget, az orvos a természet szolgája. 
Azért, ha ngs. Batthiani úr egészséges lesz, Istennek legyen 
bála, én ugyan szorgalmatoskodtam, de ő tette egészségessé. 
Csak idején hívnák mindig az orvost, de akkor szaladnak 
hozzám, midőn útra készülök. Holnap visszatérek Sárvárra, 
odavárom Ngodat. 

27. Körösi Nádasdíhoz. (1555. jan. 19.) 
Illustrissime et magnifice domine ! Post servitiorum me-

orum commendalionem. Quampriinum ad Sarvar appuli, 
illico magnificam dominam Vajvodissam de sua aegritudine 
coiuveni quae de empyricis uncloribus et suis aceideiitibus 
breviter docuit. Minor proí'ector unde tanta audacia illis 
ntalis hominibus barbitonsoribus dico, accesserit, ut aneri 
sünt magnificam dominam sublimato, illo omnium vene-
horum maximo veneno faciein ungere, quid inde futurum 
sit, omnibus notum est. Sed ne peius eveniat remedio opus 
ost, et consilio excellentorum doctorum, qui s'aa consilia 
conimunicent, et remedia oportuna nobis mittant. Nam 
npud nos ad hujusmodi veneni malitiam retündendam vei 
ajiferendam nullum est remedium. Nunquam eaim credidis-
seni aliquem uti ausum loco remedii hoc genere corrum-
Pentis veneni. Quare si placuerit megnificentiae vestrae ego 
singula excellentissimis medicis prescribam, ut in ter se 
bac de re consultent, et quod illis visum faerit ipse exequar, 
udscribam et ipse meam opinionem, ut diligentius ípsi rem 
tant orduam discutere possint. Puell'ula Czijaky febre con-
tinua laborat, ea et puellula Szebrik azzony laborat graviter. 
Bene vale, et magnificum dominum Meraj salvere meis 
verbis dignemini. 19. Januarii. 

Caspar D. servitor illus. et m. v. 
Cini: mnit előbb. 

Tar ta lom : 

1555. jan. 19. Sárvárról Lékára. Sárvárra jővén, a vaj-
a i é (Majláth Istvánné?) nagybetegen feküdt. Hallatlan vak-
merőség ezektől a borbélyoktól, hogy bekenték az úrnő 
^ e á t a legnagyobb méreggel, szublimáttal ! Hogy baj ne 
történjék, orvosságra van szükség, ő megírja majd a dok-
toroknak a ba j t s "hogy mit tart ellene ajánlatosnak. A Czi-

9* 
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râky-lâny lazbeteg. Szebrik (Szibrik?) asszony is su I vos 
beteg 

28. Körösi Nâdasdihoz. (1555. m â r c . 15.) 
Illustrissime et maghifice domine! Post servitioruni 

meorum commendationem. Binae litterae magnificentiae' 
vestrae his tribus diebus dilapsis mihi sunt redditae. Ad 
priores statini respondissem, si loci cerlitudo mihi consti-
tisset. Ignorabam enim ubi nam locorum magnificentia ves-
tra pedem certo figjsset. Nam alii Viennae, nonnulli Pi-
sonii, fuerunt qui Jaurinii paucis diebus commorantem de-
erevisse dicerent. Nunc Papa missae lilterae, loci, et per-
sonae certiorem me reddiderunt. Qua propter ad altéras 
sic paucis responsum velim. Immortaleis, dum vivam, agam 
gratias, quod tain sollicite mei curant magnificentia vestra 
Viennae inter arduorum negotiorum suorum intmunerabi-
lem distractionem habuerit. Longe utilior, et ad ardua ar-
gumenta suppeditanda, materia sciuri^ herniaeque, dixerim 
etiam aurium tinuitus disputaturo medico fuisset. De cru-
cis musculi dolore, ischiaque dolore, lumbique sinistri clau-
eularia mordicatione quum praesens fuero, loquar uberius, 
et nunc milterem unquentum, quo affecta loca oblinirentur, 
tarnen spero brevi, deo volente, m agnifi ce n ti a m vestram 
me visuram, et tune praesentiiis remedium porrectum non 
diffido. Quod autem reverendissimus episcoptis me pluri-
num apud probos viros laudet, s'aae erga me benevolenliae 
bumanitatisque indicium oblirmare nilitur. Est enim lt.i-
manissimus. et studio so runt hominum verus moecenas, nec 
secus facere potest innata pietas, dementia, cum huinani-
tate eoniuncta. Dabo ipse operant, et earn quident operosam 
ne suam de me opinionem multis decantatam, defraudem. 
Nunc ad altéras respondeo. Generosae et magnificae do-
minae meae (5. praesentis ntensis d'escirri cnratione, et loci, 
nempe Leuca, pie am m en lern significaveram, idque ita, 
ut de hac re magnificentia vestra scriberet, praefinitus 
curalionis dies 15. martii statu tus erat. At an le ipse con-
tinue de mensium suppressione cogjtavi, qiaem litterae mag-
nifieentiae vestrae me earunt rerum memorem reddidis-
sent. Non enint lemere cura fuerat aggredienda, et si urina 
nihil certi concepti seininis ostentaret, tarnen aliquando et 



bomim Homerum dcrmitasse légimus, et "utinam ego quo-
que in hac re dormitarem. medo ex mera dei gratia certus 
responderel eventus, nihilominus nullám certum signam 
concepíus agnosco, uno vereor ne ex tam longa mensium 
supipressionc scirrus magis ac magis accrescat atquc an-
geatur, ob id curationem in dies ordiendam éxistimo. De 
loco, aut Lence, aut Posonii. De remediorum nrodis qao-
tidiana cupandi ratio docebit. Verbis enim hoc non fit, sed 
potionibus diversis, cataplosmatis, ungventis, cerotis, lini-
nientis, lotionibus herbarum, interea el Italia oportuna mit-
tet auxilia. Et sic. deo auxiliante. curationem scirri, qaando 
uiagnificentia vcstra volnerit, laeti exordicinur. Bene vale 
15. Mártii. 1555. Ex Sarvar. 

Caspar. 1). servilor illustriss. el m. v. 
Cím: mint előbb. 

T a r t a l o m : 
1555. márc. 15. Sárvárról Lékára. Két levelet kapott 

Nádasdilól, de nem tudta, hova válaszoljon, utoljára tudta 
nieg, hogy Pápán volt. Köszöni, hogy Bécsben sok dolga 
mellett az ő ügyére is gondja volt. Nádasdi combjára kül-
dene kenőcsöt, de jobban szeretné személyesen megnézni-
Örül, hogy a püspök (a zágrábi?) szíves volt felőle oly szé-
pen nyilatkozni. Úrnője havi baja elmaradt, de ő azért nem 
hiszi, hogy megfogantatolt volna. 

29. Körösi Nádasdíhoz. (1555. máj. 21.) 
Illustrissime et magnifice domine! Posl servitiorum 

hieorum commendationem. En mitto decoctum fuiniterrae, 
eum reubarbaro, et seminum avisorum, immiscui et páram 
liellis despaimati, tum propter dulcorem, et svavitatem de-
cocli fuiniterrae alioqui amarissimae, tum propter rheubar-
bari vives, quae longe sunt eum melle despumato potentio-
rcs. Exerit enim rheubarbarum el fum'usterrae suas vires 
udmixto melle optime ad ignein purificato. Quare foeliciter 
succédât hic gratissimiis potus et illustrissimae dominationi 
vestrac, el megnificae dominae vvajvodissae, quos sanos 

incolumcs domum ocyus expectainos. Quamvis egregius 
honiinus Paulus Zarka dederit ad me lifteras, q'uibus rogat 
lue ilurum 24. iMaji, si curruin suum eum suo tertio ho-
íuine ad me miserit, ubi non diutius morabor. Extracto 
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enim interna cubiti parte, sanguine, illico ad Sarwar u.n a 
cum Petro Barbitonsore redibo. Foeliciter vale, et mag-
nificae dominae meae res viscidas, qua maximám obstruc-
tionem pariunt, ne attingere quidem permittat. 21. Maji 1555. 

Caspar. D. servitor illustriss. et Mag. v. 
Cím: mint előbb. In Nadasd. 

T a r t a l o m : 
1555. máj. 21. Sárvárról Nádasdra. Nádasdinak orvos-

ságot küld s a vajdánénak is. Szarka Pál máj. 24-re magá-
hoz kérette. Onnan rögtön visszajön Sárvárra Péter borbély-
lyal. Úrnője ne egyék semmiféle nyúlós ételi. 

30. Körösi Nádasdíhoz. (Í555. jul. 4.) 
Illustrissime el magnifice domine! Post ser vi Horum 

meorum commendalionem. Magnifica domina mea, deo 
auxiliante, sana est. Hodie a prandio in urbem ex domini 
Sarkani hortulo est ingressa. Duabus enim noclibus in aedi-
bus horlulanis cum tota familia sua quievit. Nam diurnae 
et nocturnae pluviae ingressum ex hortlalo in urbem remo-
ratae sunt. Et inter nos, quos Hungari vocant fé uraim, 
convenit, ul magnifica domina, si voluerit, tota die in horto 
suaviter deambulet, el sub noctem civitatem ingrediatur 
Tutitus enim et salubrius esse putamás, ut nocte inier 
munitissimos parietes, quam extra urbem, inter ligneos 
parietes, somnum tute capiat. Hace de rebus magnificae 
dominae breviter dixisse sufficiat. Nunc paucis de meis 
ita agam, ut major fructus ad magnificae dominae Usum 
spectare videatur, el nisi humanissimae litterae plenaeque 
omni erga me favore magnificentiae vestrae fuissent reddi-
lae, non parvo animi dolore tristitia moerore essem con-
fectus, ñeque damen in un i versátil desponderain animurn. 
Nam mens sibi bene conscia in rebus etiam ordius fu tura 
spe fulcitur. Litterae magnificentiae vestrae de negotiis mag-
nificae dominae, que sanitati suae proscipiunt, deque meo 
officio medico paterne admonent, et profecto currenti equo 
(ut mea fert opinio) calcaría addunt: sed lupum auribas 
teneo. Nam si singula scripsero, magnificae dominae iram r 
(juod dii avertant, provocabo, si vero neglexero sciens, 
ñeque officii tnei (a lap szélén: verte folium) ñeque piae 
admonitionis domini de me bene moriti, memorem me 



főre exjstimo. Verumenimvero iacienda venit a]ea Jovis. 
Hac tamen lege el conditione ut maghificentia vestra ad 
subscriptam fabuIam ab Hungaris, ut ego quidém séntio, 
acute inventam, lepidissimeque celebratam humánissime 
dignetur ridere. Subscribam Hungarico eideomate, incun-
dor enim fuerit si Hungaricum inventum Hungarica 
narrabi tur ling\ra. Nam non ita apposite (nisi quis verbum 
verbo interpraetetur, quod duriorem et obseuriorem reddet 
o'rationcm) latinis verbis res lepidissima explicari potest 
Quapropter palrium inventum nativo dicendi modo ad-
cribam. Recita: (Itt következik az ismeretes magyar szöveg, 
mely aj könyv végén alaki s tartalmi másolatban Van kö-
zölve.) Haec est fabula lepidissima proverbio respondéns 
lupum auribUs tenere. Quid hac de re magnificentia vestra 
sentiat paucis volo edoceri. Bene vale, et pro gravidis deum 
per Jesum Cbristum, ora toto corde, et, si fieri potest, puro. 
4. Julii. 1555. 

Caspar D. servitor illiistriss. et mag. v. 
Cini: mint előbb: Posonii. 

T a r t a l o m : 
1555. júl. 4. Sárvárról Pozsonyba. Úrnője egészséges. 

Két éjjel a kerti villában aludt, mert a nagy esőzés miatt a 
városba nem jöhetett. Mihozzánk, feő uraimhoz illik, hogy 
úrnőnk, ha tetszik, egész nap a kertben sétálhat, de éjsza-
kára biztosabb a városi lakás. Nagyságodnak ngs. úrnőm 
betegségéről írt levele, íovábbá amelyben atyai intés is van 
az én orvosi kötelességemre, valóban, a futó lónak, úgy 
vélem, ad sarkantyút, de hát a farkast fülénél fogom. Mert 
ha minden egyes dolgot megírok, ngs. úrnőmnek haragját 
— amitől Isten ments, — vonom magamra, ha pedig tuda-
tosan elmellőzöm, sem kötelességemnek, sem irántam oly 
érdemes uram kegvas intelmeinek nem felelek meg. De már 
hizony el kell Jupiter kockáját vetni, de csak oly módon, 
hogy Ngd. kegyeskednék nevetni az alábbi mesén, amit a 
a magyarok, véleményem szerint, elmésen gondoltak ki és 
méltán dicsérnek. Magvai' nyelven írom meg, kellemesebb 
ugyanis, ha a magyar találmányt magyarul meséljük el. 
Álért e z az ügyes elbeszélés nem fejezhető ki oly talá-
lóan latinul, ha csak valaki szórói-szóra le nem fordítja, 
ami az elbeszélést is keményebbé és nehezebben érthetővé 
teszi. Amiért is a hazai találmányt anyanyelvünkön írom 
te- Olvasd (a levelet hű alaki s tartalmi másolatban lásd a 



könyv végén.) — Ez az a mese, mely fényesen megfelel 
annak a közmondásnak: farkast fogok a fülénél. Mit vél 
Ngod róla, röviden szeretném tudni. Isten veled és Jézus 
Krisztussal imádkozz Istenhez a terhesekért, imádkozz tel-
jes és lía lehet, tiszta szívvel. Gáspár Doctor, Mgd és Ngod 
alázatos szolgája. 

31. Körösi Nádasdíhoz (1555. jul. 13.) 
Ulustrissime el magnifice domine! Post servitiorum 

raeorum commendationem! Magnifica domina mea, deo 
auxiliante, optime valet, et valde hilaris est, quod domini 
Sarkani uxor tam grandem puellam foeliciter pepererit , 
faxit deus, ut et illa brevi (ut ego judico, quamvis meain 
opinionem saepius magnificentia vestra subridere, cau-
sas ignorans,e st solila, ut et de laete masculorum fere 
universem orbem eadem impleverit, ob id Aristotelis, 
gravissimi phisici, el scriptoris testimonium in chartain 
papyraceam adscribere el magnificentiae vestrae inittere, 
relictis caeteris phisicis et medicis nuo ore idem confi-
dentibus ])laeuit), nos omnes mascula prole hilariores red-
dat, qua de re ipse quamplurima coram dicere velim, 
modo magnificentia vestra venire me ad unam horam 
saltem Posonium iuberet. Quod exitus (ut ego sentio) 
maximum fructum magnifícentiae vestrae p ro fu tu rum 
approberal . Legi enirn Hippocratis libellos de octimestri, 
et septiinestri partubus, vidi et Galeni opinionem de foe-
tuum formatione, quum meos medicos de facili partu di-" 
ligehtius tractarem. Toto Augusto novus hospes saluta-
biíur, ridcs haec quasi barbara verba, ego vero iam novi 
masculi adventu breviori, totus coelesliinus et terrenus 
factus sum, veniet quasi fu r nobis non expectantibus dies 
i 1 le din desideratus, et a magnificentia vestra in spe et 
silentio Abrahami et Zachariae exemplo expectatus dies. 
Deus oplimus maxiinus per Jesum Cristum omnibus gra-
vidis foelicissimum par tum largiatur, donet, det. Amen. 
Bene vale, et Casparis veteris servitoris aliquando sis 
memor. qui impraesentia nulla re egei, nisi ut nóvum 
suum dominum videre possit, idque brevi. 13. Julii. 1555. 

Gaspar D. servitor illustriss. et 
M. V. 

Cím: mint előbb. 



T a r t a l o m : 
1555. jul. 13. Sárvárról Pozsonyba. Ürnője örül, hogy 

Áárkán úr neje szerencsésen leányt szült. Reméli, hogy úr-
nője fiút fog szülni. Erről személyesen szeretne beszélni, 
ha Pozsonyba hívja. Augusztusban várja az ú j vendég 
megérkezését (a nádorné lebetegedését). Gáspár D. 

32. Körösi Nádasdíhoz. (1555. szept. 23.) 
Ulustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

nieorum commendationem. Magnifica domina inea non-
dum peperit, dies lamen foelicis partus instat. Omnia 
«nim signa indies magis ac magis conciune concurrunt, 
et augentur. Nam die dominico proxime dilapso noctem 
totam insomnem transegit non sine dolore instar inu-
Heris parilurae, tolo die optimc ac hilariter (ut mihi 
a mulieribus est relatum quae cum ea inclusae in conclavi 
degunl, exclusa aliarum mulierurn turba) vixit. Hac nocte 
bene quievit, sensit tarnen aliquid doloris. Ipse credpns 
hac nocte venturum novum hospitem, apud dominum 
8enej cubavi, ne et hoc in mora esset, consilio dominoruni 
Pernezit et Senej usus, multa enim cadunt etiam inter 
°s el offam, inter calicem el suprema (ul in proverbio 
dicilur) labra. Credo brevi magnificentiam vestram op-
Gmi filii optimum patrem futurum, idqae admirabili dei 
auxilio, per Jesum Cristum. Amen. 23. Septembris 1555. 

Caspar D. servitor illust. ct in. v. 
Cím: mint előbb. 

Tartalom : 

1555. szept. 23. Sárvárról Pozosnyba. Nádasdit tudó-
sí t ja várandós neje állapotáról. Hiszi, hogy legjobb fiá-
nak legjobb apja lesz. Gáspár D. 

33. Körösi Nádasdíhoz. (1555. szept. 30.) 
Illustrissime et magnifice domine! Servitiorum meo-

r u m commendationem. Magnifica domina mea bene valet, 
indies expectat foelicem partum, qui futurus est circa 

El. octobris, si magnifica domina primis Januárii diebus 
concepit. Nam si 10 dies quis supputet pro formationes 
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foetus tempore, pro motu 80. numerabit , pro ortu vero, 
ultra motus et formationis, dies supputabit Í60. Nam 
bis 80. (quis unt dies motus) constituunt 160. Quibus si 
addideris et formationis 10. et motus 80. praecice ag-
gregabilur ortus dies, nempe menses 9. et decern dies. 
Si vero concepit 30. Januari i , iam ea de re authorum 
opinionem scripsi. Malim decern viros aegrotos (si ita 
contingat) habere, quam unius aegrotae mulieris curam 
habere: tarnen aegrota mea meliuscule habet, eras do-
minus Mattheus Sibrik valde imbecillis, vult domuin hinc 
abire, non sine suo obstinato animo. Dominus Petrus ma-
gister curiae in dies magis ac magis sanitati suae consulit, 
et iam melius sc habet, alter dominus Malony iam se-
cundae valetudini est redditus. Bene vale. 30. septem-
bris 1555. < 

Caspar D. servitor illustriss. et 
rn. v. 

Cím: mint előbb. 
T a r t a l o m : 

1555. szepl. 30. Sárvárról Pozsonyba. Mielőbb vár ja 
a nádorné lebetegedését. Erre vonatkozóan orvosi tapasz-
talatait s ¡számításait közli Nádasdival. Inkább szeretne tiz 
férfi beteget, ha úgy lehetne, mint egy nőt. Egyúttal Sib-
rik, Péter udvarmester s Malony egészségi állapotáról is 
hírt ad. Gáspár D. 

34. Körösi Nádasdíhoz. (1555. okt. 7.) 
Illuslrissime et magnifice domine! Post servitiorum" 

meorum commendationem. Mitto bolum Armenicum et 
sanguinem draconis pro pedis inflainatione reslinguenda, 
quae omnia in pulverem redigantur et cum succo scmper-
vivae maioris commisceantur, et saepius locus inflam-
matus foveatur. Si semperviva major , quae in tectis do-
morum semper et nascitur et vivit, non invenitur reci-
piatur succus herbae, quam ilungari zeep zoeloe vocant, 
latinis solarum est. Solus ad magnificentiam vestram 
venissem, sed timeo, ne aliquid mali accidat, quod deus 
aduc avertit, el deinceps avertet. Nam magnifica do-
mina mea bene valet, una cum charissimo filio suo, 
quern deus optinius maximus per Jesum Christum foveat, 
protegat, vitalem facial, cum Mathusele aetate et probi-
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tate certare permi ttat, una cum charissimo suo patre et 
charissima sua matre, ámen. Bene vale, et Casparis ve-
teris servitoris sis memor. 7. octobris 1555. 

Caspar D. servitor illustriss. et 
m. v. 

Cím: mint előbb. 
Tartalom; 

1555, oki. 7. Sárvárról Pozsonyba. A nádor fájós lá-
bára Armenicust és sárkányvért küld. Közli a gyógyítás 
HÍ ód ját. Említ egy »zeep zoeloe« (szép szőlő) nevü gyógy-
szert. A megszületett gyermek egészséges, »legboldogabb 
fiával, kit a legjobb s legnagyobb Isten Krisztus Jézus 
állal ápoljon, védjen, éltessen s engedje meg, hogy Ma-
Ihuzsálemmel korban s jámborságban vetélkedhessék, leg-
kedvesebb apjával s anyjával egyetemben, amen. Isten 
veled s régi szolgádról, Gáspárról emlékezzél«. Gáspár D. 

35. Körösi Nádasdíhoz. (1555. okt. 10.) . • 
Jllustrissime et magnifice domine! Post serviíiorum 

bieorum commendationem. Aíagnifica domina mea una 
cum magnifico domino tneo pagano aduc optime valet. 
Foeliciler valere magnificentiam vestram desydero. 10. 
octobris 1555. 

Caspar D. servitor illustriss. et 
m. v. 

Tranquillitas et pax íibi se commendant uterque. 
Tar ta lom : 

1555. okt. 10. Sárvárról Pozsonyba. Ngos asszonyom 
a pogány ngos urammal együtt igen jól vannak. Óhaj-
tom, hogy ngod is boldogan éljen (egészséges legyen). 
Gáspár D. 

A nyugalom és béke ajánlják magukat neked. 

36. Körösi Nádasdíhoz. (1555. okt. 16.) 
illuslrissimc et magnifice domine! Post servitiorum 

Georgio ad magnificentiam vestram mittendas dedi, quum 
bieorum commendationem. Magnifica domina (deo auxi-
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liante) una cum suo charissimo filio, el tola sua família, 
ut enixa, optime valet. Domina consors domini Adami 
(deo volente) bene convoluit et totam suam domum obam-
bulat. Bene vale. 10. Octobris. 1555. 

Caspar I). servitor illustriss. et 
m. v. 

Cím: mint előbb. 
Tartalom: 

1555. oki. 16. Sárvárról Pozosnyba. A nádorné s gyer-
mekei jó egészségéről, valamint »Ádám úr« lábadozásáról 
ad hírt Nádasdinak. Gáspár I). . 

37. Körösi Nádasdíhoz. (1555. nov. 3.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. 30. octobris reddido litteras 
28 octobris scriptas reverendo domino archiepiscopo. Fere 
enim triduo lutesum Viermense iter conficere potui. Se-
cundo novembris in Sarvar salutaví amicos. Viennae om-
nes magnates advention magnifícentiae vestrae máximo 
cum desyderio expectant. Ad litteras magnifícentiae ve-
strae reverendissimus archiepiscopus nihil rescribere se 
velle dixit. In dies enim magnifícentiae vestrae adven-
tumquam celerrimum fore sperabat. Dedit tamen lit-
teras, quae a me in itinere redderentur, et eas domino 
Georgio ad magnificentiam vestram mittendas dedi, quum 
eandem in itinere non invenissem. Hoc mane dominum 
Georgium ad magnifican! dominam misi, ut de abitione 
mea in Sclavoniam certiorem me faceret. Nam sine mag-
nificentiae meae sine magnificae dominae meae volún-
tate itineri Sclavonico nolui me committere (magnificen-
lia vestra absente). Sopronii charissimam meam matrem 
lachry man lem reliqui cui ad famen el sitim propulsan-
dam i la súbito discedens, providere non potui. Quarc 
suplex oro magnificentiam vestram, ut inter tarn ardua 
vestra negotia aliquum sit memor etiam ineae senectute 
contectae matris, quod non dubito facturuin. Bene vale. 
Magnifica domina mea una cum illustrissimo filio op-
time valet. 3. Novembris. 1555. 

Caspar Ü. servitor illustriss. ct 
m. v. 

Cím: In Kanisa. 
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Tarta lom : 
1555. nov. 3. Sárvárról Kanizsára. Jelenti, hogy a 

küldött levelet átadta Bécsben az érseknek. Tudósítja Ná-
dasdit, hogy őt ott minden főrangú a legnagyobb öröm-
mel várja. Levelet is hozott az érsektől. í r ja , hogy Szla-
vóniába készül. Sopronban édes anyját a legnagyobb siet-
ségben nélkülözések közt hagyta, »miért is alázatosari 
könyörgök, hogy az olyan nehéz ügyei közepette is le-
gyen kegyes megemlékezni az én, öregségtől meggyön-
gült anyámról, amit, hogy megtesz, nem kételkedem.« 
A nádorné s fia jól vannak. Gáspár D. 

38. Körösi Nádasdíhoz. (1555* nov. 15.) 
Ulustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meoruin commendationem. Sinistra magnificae dominae 
mamma per aliquot dies imflammatione (igy!) (ut saepius 
iuixis contingere sólet) tentata, emplastris apposilis in dies 
melius habere cernitur, et iam meliuscule habet post 
abitionem magnificentiae vestrae. Nam ardor ille, et cir-
cumadiaciens rubor cessarunt, remissus est et dolor, ta-
rnen non in universum tarn cito auferi potuit. Nos cum 
chyrurgis eani operäm in sanando navabimus, quam maxi-
mé debemus. Si quid praeter nostram optimam aduc 
spem usu veniret, eandem de re certiorem faciemus., 
Bene vale. 15. novembris. 1555. 

Caspar D. servitor iliustriss. et 
m. v. 

Cím: mint előbb. 
Tar ta lom : 

1555. nov. 15. Sárvárról Pozsonyba. A nádorné beteg-
egé rő l ad értesítést. Sebészek segítenek neki a gyógyí-
tásnál. Már jobban van. Gáspár D. 

39. Körösi Nádasdíhoz. (1555* nov. 25.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Vulnus manillae magnificae 
dominae meae peroptime valet. Nam hactenus ter sin-
gulis diebus medicati sumus, hodie bis saltern applica-
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bar medicamentum, deinceps vero semel in die, nullum 
enim pus amplius reddit. Nulla inflaminatio, nullus tu-
mor, nullus etiam dolor eam vexat. Bene comedit, quies-
cit, lactat verum affectam mamillam lactandum nondum 
exhibuit, neque exhibebit ante, quam sanitati in univer-
sum restituatur. Haec paucis scribere volui, celerem nun-
tium nactus. Bene vale. In die Catharinae virginis. 

Caspar I). Illustriss. et m. v. 
Cím: mint előbb. 

T a r t a l o m : 
1555. nov. 25. Sárvárról Kanizsára. í r ja , hogy a ná-

dorné mellét háromszor operálták, de már jobban van. 
Jól eszik, alszik, szoptat. Gáspár D. 

40. Körösi Nádasdíhoz. (1556. jan. 1.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorurn commendationem. Ex inandato magnificae do-
minae meae, ad curam illustrissimi et magnifici domini 
Erdeődi in Sclavoniam quam celerrime potui veni. Et, 
deo oplimo maximo sit gratia, et magnificus dominus 
Erdeődi ex suo colico affectu, et calculis est sanitati res-
titutus, et magnifica domina consors sua a maxima aeg-
ri tudine indies, ut video, liberabitur. Deus enim aegri-
tudines magnas curat, medicus minister dei est. Rectc 
itaque a meo charissimo compatre Sarkano dictum fuit, 
a me neminem fuisse unquam sanatum, neque deinceps 
unquam quisquam secundae valetudini reddetur a me 
medico, quum solus deus morbos aufera t : tamen ipse 
adsto, remedia porrigo, dies et noctes ministerio fungor, 
deo effectum committo. Bene vale. 1. Januari i . 1556. 

Caspar D. servitor illmae. et 
mag. v. 

Cím: mint előbb. 
T a r t a l o m : 

1556. jan. 1. Szlavóniából Kanizsára. A ngos asszony 
megbízásából mgos és ngos Erdődi (a bán) úrnak gyógy-
kezelésére, a lehető leggyorsabban, Szlavóniába jöttem. 
S hála legyen a legjobb s legnagyobb Istennek, Erdődi 
ngos úr is meggyógyult úgy a bélgörcsből, mint a húgy,-



kőből s felesége ő nsga is súlyos betegségéből napról-
napra jobban van. Mert Isten gyógyítja meg a nagy be-
tegségeket, az orvos pedig Isten szolgája. Tehát helyesen 
mondotta az én egyik legkedvesebb atyámfia Sárkány, 
hogy én mint orvos senkit se gyógyítottam meg s nem is 
fogom senkinek az egészségét helyreállítani, mert Isten 
az egyedüli, aki a betegségeket elűzi, de én is segítsé-
gére vagyok, orvosságot adok, éjjel-nappal szolgálatban 
vagyok, de az eredményt Istenre bízom. Gáspár D.. 

41. Körösi Nádasdíhoz. (1556. jan. 21.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

nieorum commendationem. Magnifica domina mea bene 
valet, bene valet et illustrissinnis Franciscus Nadasdi, 
qui aduc el faciei exantimate, et sincipitis capitisque 
achoribus vexatur, non tarnen adeo acerbe, ut prias. Nam 
a capite tota illa vultusculorum manañtíum crusta 19. 
Januari i in multas partes non sine parvo dolore (sine 
omni aliquo remedio) primo divisa, unde foetidissimum 
pus ad mellis crassitiem leniter difluebat, et pia mater, 
panuo linneo exíergebat (igy), impresencia tota illa magna 
crusta paulatim per se decidit, unde et hibarior puer 
est redditus, tarnen loco crustae suboriuntur rursus Pus-
tulae humidae, quae non dissimiles crustulas futuras prio-
Hbus parient. Hae pustulae ne excrucient jnagnificen-
tiam vestram, non enim primus est, neque ultimus erit 
infantum illustrissimus Franciscus Nadasdi, vulcusculis 
caput exonerarunt. Morbosorum infantum aetas longaevi 
fu tur i aevi indicium est. Puerorum exulceratae cutes lon-
gaevam vitam promittunt. Mórbida infantum aetas virilem 
aetatem fortissimam fore indicat. Bene vale, et bene 
s pera . 21. Januarii 1556. 

Caspar D. 
Servitor illmae et m. v. 

De meis negociis privatis brevi scribam. Sis bono 
animo de filio. 

Cím: mint előbb. 
T a r t a l o m : 

1556. jan. 21. Sárvárról —. A nádort felesége s gyer-
mekéé gészségi állapotáról tudósítja. A gyermek ótvaros. 
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»A beteges gyermek kora — úgymond — hosszú élet bizo-
nyítéka. Gáspár D. 

Magam ügyeiről rövidesen írni fogok. Légy jókedvű 
fiad miatt. 

42. Körösi Nädasdihoz. (1556. jan. 3L) 

Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum: 
meorum eommendationem. Magnifica domina mea et il-
lustrissimus Franciscus NadaSsdi bene valent. Priores exul-
ceratorum part ium crustulae, tum syncipitis tum faciei, 
tum etiam amborum pedum a planta ad tibias usque, 
absque medica manu, deciderunt. Subinde tarnen sensim 
aliis atque aliis novis pustulis erumpentibus atque ena-
scentibus non piora saltern loca a quibus naturae opera-
Iricis vi erant enumdata, sed et frontium, pectoris, scapu-
larum, brachiorum partes occupavere. Et si tot lantis-
que pustulis prur i tus sensum habentibus, infans oneretur, 
tarnen postremae longe mitiores prioribus cernuntur . Mi-
nus enim puerum exercere videntur, quuin in tanta pus-
tularum exundatione quietior infantulus omnibus indies 
appareat. Raro enim vagit, bene et lactat el eomedit, 
dormit, quietius, nisi nox j11i (ut astantes midieres refe-
runt) non tarnen tota, sine prur i te et corporis frictione 
dilaberetur. Quare de secunda infantis valetudine fu tu ra 
optime sperandum judico: Nam quicquid virulentiae, ma-
teriae corruptae, venenosi humoris, putridae saniei inter-
optime sperandum judico. Nam quicquid virulentiae, ma-
tura ad cutim, tanquam cominunem immundiciei locum 
sese exonérât aperte. Internae enim nostri corporis par -
tes omnibus morbosis affectibus, atque externae sunt ob-
noxiae. Quare, si optio detur, externas partes quam in-
ternas vulceribus scatere malirn. Non igitur t imendum in 
illustrissime infantudo censeo, quum recte operands na-
turae actionem probe obire cernamus. Haec paucis <de 
pustulis illustrissimi Francisci Nadasdi scripsisse volui, 
ut et magnificentia vestra hilarior sit in sanitali filioli 
sui audienda. De negociis meis privatis brevius dicam, 
quum et annus meus conductitius fere finem spectet. 
I ne xitu enim primi inei conductitii anni desiderium! 
animi mei de aulica vita relinquenda magnificae vestrae 
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dominationi aperte significaveram, et praesentis fere iam 
dilapsi anni animus idem est. Stat enim sententia, me 
aulicac vitae primo martii finem velle iinponere, et ubi-
cunque locorum fuero, semper beneficii accepti memo-
fem animum declarare non desinam. Fideliter enim et 
stúdiósé me magnificae vestrae dominationi serviturum, 
ubi ubi fuero, bona fide promitto. Caeterum per egre-
gium Martinum Keower aestate dilapsa, ad vestes consar-
ciendas, Vienna daraascum adferri curaveram, cuius prae-
tium ad sallarii inéi rationem domino Martino Keover, 
ut mercatori persolvat, reddere magnificam dominationem 
vestram faciat suplex oro. Oratum etiam eandem velim, 
ut domino Martino Keover sallarium praesentis anni 
meum persolvendum inibi commíttat, et me, meaque ser-
vitia commendata habeat! Bene vale. 31. Januari i 1556. 

Caspar. D. servitor illustriss. et 
m. v. 

Cím: mint előbb. 
A cím alatt más kéz: Ex Sarwar. 1. íebr. — Doctoris 

licentia. —- Redditae posonii 3. febr. 1556. 
T a r t a l o m : 

1556. febr. 1 Sárvárról Pozsonyba. Hosszasan ír a ná-
dor gyermekének betegségéről. í r j a . hogy nemsokára lete-
lik szerződéssel elvállalt esztendeje. Az udvari élettel nem 
»gen tud megbarátkozni, de bárhol lesz is, soha nem szűnik 
meg hálás lenni a nádor jótéteményei iránt. A inult nyá-
ron Bécsben, Kövér Mártonnal virágos posztót hozatott 
ruhavarrásra , kéri, hogy javadalma terhére fizesse ki s 
évi fizetését is folyósítsa. Gáspár D.. 

43. Körösi Nádaséihoz* (1556* febr. 3.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

¡Ueorum commendationem. Cita manu haec seribuntur. 
Nam tabellarius praesens euro celerior est. Illustrissimus 
ÍTanciscus Nadasdi primo Februar i i coepit febricitare, 

sine alvi fluxu, raro dormit, imo dormitavit. Hac-
e uus nihil remedii, praeter nutricis et magnificae do-

'Uinae virtus rationem, unde speramus huic illustrissimo 
PUello optimam sanitatem futuram. Unde hic morbus et 

10 



146 

eius scruptomata, seu accidentia orta sunt ore tenus 
olicam. Epistolae enim valde accusatoria sunt apud auli-
cos, quare digito labellum, iino Iabro digitum compesco. 
Bene vale et de filio tuo charissimo bene spera. 3. Feb-
ruarii post prandium statim 1556. 

Caspar D. servitor Illustr. et m .v. 
De sanitate pueri brevi copiosius scribam. 
Cím: mint előbb. 

T a r t a l o m : 

1556. febr. 3. Sárvárról Pozsonyba. A nádor fia beteg-
ségéről ír, de tartózkodóan, mert az aulikusok intrikálnak 
ellene. Azt írja, hogy kezét szájára teszi ezért s szájával 
kezét is fékezi. Gáspár D. 

44. Körösi Nádasdíhoz. (1556. febr. 4.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Hodie (deo auxiliante) illus-
trissimus Franciscus Nadasdi melius se habere visus est. 
Nam totam noctem dormivit, bis alvirum deiecit, bene 
comedit, optime concoxit. Nullus fluxus alvi, nulla feb-
ris, nulla ventris tormina, pustulis saltern scatet non 
sine prur i tu , quietus satis est. In summa bene valet, una 
cum magnifica domina mea, quae simul cum nutrice a me 
praescriptam dietam, pro sui filioli optima valetudine, 
quae et (deo volente) bene contigit, observavit, et aduc 
observat. Filiolus magnificentiae vestrae bene valet, sis 
itaque hilaris neque contristeris, deus curam puerorum 
habet, nullo usi sumus medicamento, praeter bonam vic-
tus rationem nutrici et magnificae dominae praescriptam. 
Bene vale. 4. Februari i 1556. 

Caspar D. servitor m. v. 
Cím: mint előbb. 

T a r t a l o m : 

1556. febr. 4. Sárvárról Pozsonyba. Értesíti a nádort, 
hogy fia is, felesége is jobban van. Légy tehát vig — ír ja 
— és ne szomorkodjál, mert Isten a gyermekeknek gond-
ját viseli. Gáspár D. 
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45. Körösi Nádasdíhoz. (1556. febr. 4.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Magnifica domina mea una 
cum illustrissimo Francisco Nadasdi bene valet. Hodie 
enim visus est puer sine febre, neque alvens profluit ne-
que ventris termina eum molestant. Sine et exíerno et 
interno artis remedio, iino sola optiina virtus ratione 
nutricis et magnificae dominae, omnia infantis accidentia 
morbosae evanuere, impresentia puer sanus esse cernitur, 
et est, ut et prioribus litteris hodie exaratis testatus sum. 
Quare nihil magnificenlia vestra tristetur. Deus enim 
curam puerorum gerit per proprium sibi deputatum An-
gelum. Pustulis puer scatet pruriginosis, quae naturae be-
neficio sine arlis alicuius auxilio in dies videntur excitari. 
Bene vale, et bene de filiolo spera. Nam sanxis est. 4. 
Februarii post prandium, altéras scripsi summo mane. 
1556. 

Caspar D. servitor fn. v. 
A lap szélén: Verte folium. „ • 
Illustrissimi Francisci febris, alvi profluvium, ven-

tris torinina, inquietudo et nocturna et diurna, et gravis 
spiratio efecerunt, quod litteris magnificentiae vestrae 
a domino Benedicto Pethew redditis non responderim 
voto domini Benedicti Pefhevv. Malui enim apud priino-
genitum tuum, quani apud illius uxoris antea maie cura-
tum affectum adsistere, et si ille et praecibus et promis-
sis ¡[dus iusto iustaret, tamen amor erga me tuus vicit, 
e t acceptas litteras, et larga promissa. Quare si non ob-
temperavi mandatis litteris, aegritudo illustrissimi Fran-
cisci coegit me ita facere, supplex igitur magnificentiam 
vestram oro, ne in maiam partem interpretetur, quod lit-
teris hac saltem vice non obtenipera.verim, deinceps fa-
ciam, quod iusseritis, permittente tamen valetudine il-
lustrissimi filioli vestri. 

Cím: mint előbb. 
Tartalom : 

1556. febr. 4. Sárvárról Pozsonyba. í r ja a nádornak, 
fia jobban van. Ne szomorkodjál — úgymond — 

semmit, mert Isten a gyermekeknek gondját viseli, az ő 
hulön kirendelt angyala útján. Isten veled és jól remény-
hedjél fiad felől. Gáspár D. 

13* 



Az utóiratban írja, hogy a gyermek gyógyítását ille-
tőleg nem engedelmeskedett a nádor parancsának, ő az 
orvos, ő tudja hogyan kell gyógyítani. 

46. Körösi Nádasdíhoz. (1556. febr. 16.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationein. Magnifica Maria aegrota in 
dies pristinae valetudini, deo adjuvante, redditur. Hodie 
enim sola, sine ministri opera lecto assedit, comedit, bi-
bit, et piacidé dormivit. Nam medicamenta purgatoria 
pútridos et adustos humores evacuarunt, in magnificentia 
vestra quae semper joco medicos sugillando invehi vide-
tur. Dicit enim nihil nisi cacare scire facere medicos. 
Et tamen ad similes cacaciones sanitas (si quis rite medi-
camentis utatur, subsequere. Quare et haec, praeter ce-
teras, videtur milii sanitatem posse assequi, modo pur-
gationes ne negligat. Nullum nuntium ex Sarwar accepi, 
ñeque litteras magnificentiae vestrae diu iam ad me do-
tas, et in Sarwar a nuntio depositas, ñeque de valetudine 
magnificae dominae, illustrissimi que Francisci Nadasdi 
quicquam scire potui. Bene vale et Casparem tuum re-
dama. 16. Februari i 1556. Ex Kabold. 

Caspar D. servitor iilme et 
m. v. d. 

Verte folium. Cum has scriberem, ad magnificam-
Mariam a suo marito ex Deweczer certus nun tins venit, 
qui Vesprimium plurimos Turcas multis infestis signis 
sub noctem 12. Februari i clam venisse dicit, velleque 
eos Zalain depopulare, idque brevi fu turum, nisi provi-
deantur ocyus. 

Cím: mint előbb. 
T a r t a l o m : 

1556. február 16. Kaboldról Pozsonyba. Korom-
né Mária úrnő gyógyításáról ad hirt. Tudósításokat 
vár Sárvárról. Gáspár D. 

Tudat ja , hogy a törökök Veszprémet megostromolni 
készülnek és Zalamegyét is pusztítani akar ják. Gyors se-
gítség kell. 



Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 
meorum commendationem. Ae Mariam Czoromne magni-
fica domina mea ad duarum ebdomadorum tempus mi-
serat, cui ipse duas addidit ebdomadas, in summa fui 
in Kabold uno mense, quo tempore juxta regiorum doc-
torum praescripta medicamenta exhibui, et iam ad 
visendam doinum meam Sempronium ire proposue-
ram, interae ad curam illustrissimi Francisci sum 
certis litteris vocatus, quid meum consilium puero pro-
fueri t intempestiva pharmaci Viennensis a me prohibita 
exhibitio, demonstrat. Procul enim dubio infans in rnaxi-
mam incidisset dyssentheriam, quum per se multocies 
olvus solveretur. De aliis a me ad usum pueri exhibi-
t s taceo. Haec ideo scribuntur, ut non video cur domi-
nant Mariam salutarem, et suae cognatae mederer, ab-
solvi enim curam dominae Fraxinae, et Mariae integram 
curam. Nullus est medicorum, qui decern mensibus ad 
minus perficere posset, ipse enim medeor, sed deus dat 
sanitatis ¡jmrementum. Non unum mensem curatio Ma-
riae, £ed plures requirit. Veri accepi a magnifico Ba-
iassa maximis promissis certum suum nuncium, cui di-
xi me non posse eo ire donee illustrissimus Franciscus, 
deo auxiliante curabitur. Verte folium. Quid consilii de 
mea abitione magnificentia habeat, certior esse desydero. 
Illustrissimi Francisci impresentia res sic se habet, hac 
nocte propter tria phiigethbe in utroque crure erumpren-
tia, nihil quievit, tamen nulla febre puer vexatus est. Bubo 
inquinis, mea quidem sententia, maturabitur, non dissolvi-
iur, id quod a principio in caeruleo viridis a partis color 
notaverat, nune rubor partis fu tur i abscessus exitum in-
dicat. Exanthimata faciei pereunt indies, sine medica-
mentia applicatione. Nutrix hodie nova lactis et mam-
nus plena ad puerum actandum est accersita, habetque 
lac nad prorsus malum. Magnijfica domina optime va-
let, satis sedula, industria, pia erga primogenitum. Bene 
vale. 14. Martii 1556. — Caspar D. servitor illme et m. v. 
Dominae Mariae in Sarwar medicamenta praeparavi 
per ¡suum servitorem in Kabold ad mensem unum 
dum misi, quid ilia faciat, brevi sciam, per s 
rios. 
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Cím: mini előbb. 
Tartalom : 

1556. március 14. Sárvárról. Ivoromné Mária gyó-
gyításáról ír a nádornak. Kaboldról Veszprémbe uta-
zott, háza megtekintésére. Haragszik a kuruzslókra, kik 
a nádor fiát gyógyítani akarják. Egy Fraxina (Kőrösiné) 
úrnőt említ, akinél szintén befejezte a gyógyítást. 

Kérdi a nádort, mi szándéka van az ő elutazása felől? 
Ferenc számára u j dajkát szereztek. Gáspár D. 

Kaboldra Koromné Máriának orvosságot küldött. 

48. Körösi Nâdasdihoz. 0556. marc. 20.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Falso retulit magnificentiae 
vestrae, quisquis fuerit ille delator, nos vi omnia in in-
quinis a parte fecisse. Si nominem medici se vendicat, 
ignorantissimus est, quiscunque ille fuerit . Si alius 
quispiam sit, musca aulica erit. Nam si ille falsus dela-
tor praesens fuisset, et opam (?) vidisset, cognovissetque 
abscessus, nam nunquam dissolutum iri indicasset: sed 
verum esse judico comici dictum, — »cum sani simus, fa-
cile aegrotis recta consilia domus«, — at situ (quisquis 
es, ignorantissime delator) hic esses, longe aliter sentires. 
Nos, quantum fieri potuit, (deo auxiliante) multa cogi-
tavimus, plurima dextre egimus, omnia quam foelicis-
sime absolvimus. Hodie enim hora septima vomicam foe-
moris adeo placi deaperuimus, ut vix puer sensisse Vi-
sus est. Pus optimum efluxit, praesente magnifica do-
mina et deinceps in dies diligentissime et fidelissime 
(ut nostri moris est) totam rem, deo volente, ad umbili-
cum, juxta proverbium, deducemus, hoc est cito, secure, 
perfecte pueri abscessum curabimus. Quod autem multa 
timet magnificentia vestra, nihil miramur. Placidus enim 
paterni adfectus, et ut groeci vocant, storgi physici me-
ticulosum reddunt, faciuntque patres (?) ad foliorum 
etiam casum, pallidos et pavescentes. Nuncius cum cer-
tis litteris magnificentiae vestrae post vomicein ilei aper-
tionem maturo satis tempore ad Sarwar venit. Valde mi-
ror meum certe (ut ego judico) oculatum, diligentem, 
industrium laborem in curando puero adeo magnificentiae 



vestrae displicere. Sed quid possum, deo, cui omnia sunt 
aperta, totum negotium commendo. Ille enim novit me 
nihil temere egisse, ut ut vos secus interpretamini. Ni-
hil enim est tam bene, diligenter, consyderate factum, 
quod secus accipi non possit ab his, qui rei factae pror-
sus sunt ignari. Nos officio boni medici tüneti su-
mus, et si omnes Viennenses medici adfuissent, non 
secus atque nos fecimus de apate inquinis pueri judi-
cassent, aegissent, et fecissent. Még végre engoemet, hogy 
im magyar fy vagyok es tugyak ky lova fi ja vagyok, 
giermoek ezoewe téznek az enymoek. De mastan igy kioel 
loenni. Puer post vomice ingvinis apertionein parum plo-
ravit, paulo post statim ridendo cum magnifica wajwo-
dissa lusit, optimo animo est, omnia foeliciter succedere 
cerno. Ma pur io non voglio che signoria vostra cum 
la sua opinione faccia moritancancia, per che io so certo 
che a fatto, et che debo fare.* Ma quid, si coelum ruat. 
Bene vale. 20. Mártii. 1556. 

Caspar D. servitor illme et m. v. 
Cím: mint előbb. 

Tartalom : 
1556. inárc. 20. Sárvárról Pozsonyba. Szidja a bécsi 

kontár, árulkodó orvosokat, akik gyógymódját, tudomá-
nyát kicsínyitik. Ha pedig udvari ember volt az árul-
kodó, az: udvari légy! ír ja, hogy a nádor fiát megope-
rálta. A nádornak a gyógymód nem tetszett, mire Gáspár 
igy í r : nagyon bámulom, hogy ngodnak az én személyes 
szorgalmas és gondos közreműködésem, melyet a gyermek 
gyógyításánál kifejtettem, — nem tetszett. De amit tehe-
tek, istennek ajánlom, aki előtt minden nyilvánvaló. Mert 
ő tudja, hogy én semmit sem tettem elhamarkodva. . * 
Mert semmi sincs oly jól, gondosan és megfontolva téve, 
hogy máskép ne lehessen felfogni, azokat máskép pe 
lehessen érteni. Mi a jó orvos kötelességének eleget tet-
tünk és ha minden bécsi orvos itt lett volna is, nem 
tettek volna másként. Gáspár D. 

49. Körösi Nádasdíhoz. (1556. márc. 25.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

nieorum eommendationem. Ex pluribus jam meis litteris 
* Olasz szövag. 



de fu tu ra optima illustrissimi Francisci valetudine cer-
tior esse magnificentia vestra potuit. Et impraesencia 
idem saepius rescribendum venit. Tribus enim futur is 
diebus ab abscessu foemoris prorsus curabitur . Nam 
hodie mane a claviculae medicatoriae immissione Chy-
rurgus abstinuit, et puelli apatirn (ú) tute medicatus est. 
Tertio abhinc (deo auxiliante) die simplex hulcus sa-
nabitur, et quocunque locorum ire libuerit, per sanita-
tem, nisi aliquid novi oboriatur, licebit. Quare optimo 
animo, hilari mente, sis oportet, quum 11011 solum ineae 
litterae,s ed ornnium eorum, quibus puer est hactenus 
visus, idem de puero bona fide, testari possunt. Bene 
comedit, optime concoquit, egerit sane, semper hilaris 
est, ridet, cachinos poscenti reddit. Bene vale. 25. marti i 
1556. 

Caspar D. servitor illmae et m. v. 

Verte folium. De valetudine magnificae dominae 
meae nihil aliud scribere possum, praeter optiinam vale-
tudinem, hodie tamen Czani nescio quid tristi nuntii ex 
parte magnificentiae vestrae attulit. Si Posonii hae meae 
litterae magnificentiae vestrae reddentur, supplex oro, 
ut sui nomine mihi de aliquo bono et honorabili hos-
pitio providere dignetur. Aliquot enim diebus Posonii ma-
nendum mihi erit, praeterea fortuna et deus providebunt. 
Ad hanc sententiam petieram dominum Draskovitium, 
verum homo deditus rebus regiis per ocium res amici 
non curavit. 

Cím: mint előbb. 
Tartalom: 

1556. márc. 25. Sárvárról Pozsonyba. Értesíti a nádort, 
hogy fia jól van. A nádorné is egészséges, de szomorú, 
mert valami rossz hírt kaphatott a nádortól. Kéri Ná-
dasdit, hogy valamelyik tisztességes pozsonyi vendéglő-
ben, saját neve alatt szerezzen neki néhány napra la-
kást. Ugyanis néhány napig Pozsonyban marad, azután 
Isten és a jó szerencse gondoskodnak róla. Draskovics-
nak is írt e tárgyban, de ő a királyi ügyekkel el lévén 
foglalva, barát jának dolgával nem törődött. Gáspár D. 
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50. Körösi Nádasdíhoz. 0556. ápr. 2.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

tneorum coinmendationem. 30. martii Viennam veni, mag-
nificam dominam meam una cum illustrissimo Francisco 
optima valetudine reliqui. Apa (?) enim pueri erat om-
nino sanum. Qucxí autem ad magnificum Balassi non 
venerim, coram magnificentia veslra caussas referam. 
Cras summa mane (deo volente) ad castelluin Hodycz 
cum magnifico domino Lourentio Renav ad curam uxoris 
magnifici domini Michaelis Renay veniarn. Si qua in re 
fnea opera interim opus erit, parato animo, omnia relin-
quens, ad servitia magnificentiae vestrae adero, modo 
ex certis litteris magnificentiae vestrae animum eiusdem 
intelligere valeam. Haec veloci calamo. Bene vale. Magni-
ficentia vestra excuset rae apud magnificum dominum 
Balassa cuius pecunia (ita me dii áment) non indigeo, 
quum magnificentiam vestram patronum habeo. 2. Április 
1556. Vienna. 

Caspar D. servitor ill. et m. v. 
Cím: mint előbb. 

Tartalom: 
1556. ápr. 2. Bécsből Pozsonyba. írja, hogy Bécsbe ér-

kezett. A nádorrjét és fiát otthon jó egészségben hagyta. 
Bécsből a hudjeczi kastélyba megy Révai Lőrincz és fe-
lesége gyógyítására. 

51. Körösi Nádasdíhoz. 0556. m áj. 3.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

turbatione litteras magnificentiae vestrae legi. Partim 
ttieorum commendationem. Non sine magna animi per-
quod laborum meorum ex Sarwar Viennam, bis animo 
prompto nomine domini Balassa susceptorum nullám gra-
üam, nullum gratum animum, quem saltem promittere 
debebanl, pollicebantur, imo necem, et ódium declarabant, 
partim (quod (juxta paroemiam) totam liane fabam in me 
cedi demonstrarent, et me mei promissi memorem redde-
rent . Ipse promiseram quidem ad eum ituruin, si sui fa-
piuli profectionem maturassent, nec magnificentia vestra 
in Sclavoniam me misisset: nec magnifica domina mea 
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ad Chorom ianosne apud quam plus mensem unam medi-
catus, celerrima profectione a Sarwar sum revocatus, 
proficisci jussisset. Quare absurdum putavi me Cassoviain 
ad unum saltern mensem ad medendum dominam Ba 
lassaianae venire. Quae profectio mihi neque proficua 
neque honorifica ob temporis brevitatem fuisset. Nam 
calores aestivi a medicatione jure me prohibere pote-
rant, et nescio, an uterque aegrota et medicus ambustae 
Cassoviae flammas vitare potuissemus. Praesagiebat eniin 
animus me f rus t ra hanc longam peregrinationem sus-
cipere. Bene vale, et Casparem servitorem redama. ß. 
maji. 1556. Fons novus indies maiorem messem mihi sup-
peditat. 

Caspar D. servitor illmi et m. v. 
Verte folium. Vicepalatinissa et omnes fonticuli aeg-

roti, qui gregatim singulis diebus peius quam ante visum 
lustratoriuin fontéin accessissent, redeuntque a lustratorio 
fonticulo, sanitati resti tuntur. Nunc vere incipio variis 
aegritudinibis foeliciter mederi. Dornum Posonii emere 
volebam: verum amici restiterunt. Quorum opera brevi 
(si ipse velim) alio conducor. 

Cím: mint előbb. Viennae in aedibis propriis. 
Tartalom: 

1556. máj. 3. Sárvárról Bécsbe. Szemrehányással í r ja 
a nádornak, hogy fáradságos munkájáér t nemcsak elis-
meréssel nincs, de még fenyegeti, bizonyosan bécsi or-
vosok befolyására. Holott éppen a nádor sürgette Slavo-
niába való sürgős utazását, a nádorné pedig Korom Já- . 
nosné gyógyítását, kit tovább kezelt egy hónapnál. Nein 
is megy Balassiné gyógyítására sem. Pozsonyban házat 
akar t venni, de barátai lebeszélték. így hát egy másik 
házat bérel. Isten veled. Szeresd Gáspár szolgádat. 

52. Körösi Nádasdíhoz. (1555. okt. 21.) 
Illuslrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Ex mandatis illustrissímaé 
magnificentiae vestrae habui ut quamprimum dominum 
Paxi scothomaticuin in Komarum decumbentem adirem 
et illi fideliter mederer, feci diligenter, quod magnifi-
centia vestra jusserat de abitione: verum tarn longi tem-



poris morbus, ad medendum longe maiorem requirit mo-
ram quam ut ipse ex tempore 

uno . . , , -
Komarom . . . . 

decrevimus . . . . 
Posonium . . . morbi sui ablationem (accepta prius a re-
gia maiestate veniendi libertate) primo quoque tempore 
veniat: sed aduc nondum venit, excepto tamen eum in 
dies. Novi nihil est apud nos, nisi quod turcae perterriti 
etiam nomine principis fugiunt. Aduc dominus Senej 
triticum oblatum a inagnificentia vestra non misit. Bene 
vale. 21. octobris. 1556. 

Caspar D. servitor illme. et m .v. 
Unum vas vini habui a domino Simoné litterato, quod 

iam cum amicis fere ebibi. 
Chn: mint előbb 
(A kipontozott rész kiszakadt.) 

Tartalom: 
1556. okt. 21. Sárvárról Bécsbe. Nádasdi megbízásából 

Komáromba megy Paxi urat gyógyítani. Egyéb . újság 
nincs, minthogy a megrémült törökök futnak. — Jegy-
zet: Volt egy akó bora Simon tanítótól, amit barátaival 
csaknem elfogyasztott. 

53. Körösi Nâdasdihoz. (1556. okt. 30.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meoruin commendationem. Valde diseplicet mihi mag-
nificam dominationem vestram pedum magno tumore la-
borare. Tamen credo quam citissime sanum futurum mag-
nificentiam vestram. Modo medicis totum se fidat. Heri 
secta est vena domini Paxi, et video in dies melius se 
habiturum, faxitque deus ut cito sanus fiat. Ipse excu-
sationem inagnificentiae vestrae noliin velim admittere 
debeo, vere ipse testor omnes divos, etiam non vocatus 
descendissem ad magnificentiam vestram, et fideliter ser-
visscm, sed optimo consilio Viennam, ad excellentissimos 
medicos sere contulisse fecit. Deus optimus maximus sa-
nam reddat magnificentiam vestram, idque brevi. Amen. 
30. octobris 1556. 

Caspar D. servitor ill. et m. v. 
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Gita mann. 
Cím: mint előbb. 

Tarta lom: 
1556. okt. 30. Sárvárról Bécsbe. Nádasdi lába dagadt 

s bécsi doktorokkal gyógyíttatja. Fájlal ja, hogy nem ő 
kezelte. Paxi úron eret vágott. 

54. Körösi Nádasdíhoz. (1556. nov. 14.) 

Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 
meorum commendationem. Recte valere magnificentiam 
vestram valde laetor, in dies et magnificus dominus Paxi 
meliuscule habere cernitur, Jósa Farkas non curr i t quat-
tuor pedibus, alii omnes sunt sani. Insulani lustratorii 
fontis exorti, frigus fonticuli incipiunt persentiscere. Nam 
in dies munusculo me onerant. Altum hoc vestrum silen-
cium quid sibi velit, non intelligo, nisi aliquis praepotens 
vir aérem mutare cogatur: sed nihil ad me medicum 
res aulicae attiment. Reverendissimo domino episcopo 
Vesprimiensi de agnatis meis aliquot verbis aulice scripsi, 
nescio an satis noverit Cypessuin simulare. Nova nulla 
apud nos audiuntur , praeter, praeter quam quod ,vul-
g u s . . . ad forum mussitat aliquid de Varadini expugna-
tione, sed incerto authore fama circum voluit, si sic est, 
ut fer tur , mihi valde displiceret, vel ob novi episcopi, 
olim amici nostri, tarn repentinum infortunium. Virginis 
pater responsum illustrissimae et magnificentiae vestrae 
in dies urget, quare si quid certi cum juvene conclusum 
est, fac ocijus cupidus pater sciat. Bene vale. 14. no-
vembris 1556. 

Caspar D. servitor illme et m. v. 
Cím: mint előbb. ) 

Tartalom: 
1556. nov. 14. Sárvárról Bécsbe. Örül, hogy Nádasdi 

jobban van. Paxi is javul. Nádasdi rég óta hallgat, alig-
hanem valami bécsi aulikus orvos tanácsait fogadja. Irt 
a veszprémi püspöknek. Híre jár, hogy Váradot bevet-
ték. Ezt sajnálja, mert az ú j püspök régi bará t juk volt. 



176 

55. Körösi Nádasdíhoz. 0557. jan. 10.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationein. Illustrissimus Franciscus Na-
dasdi quod inquiété doriniat ob dentitionem non mirum 
est, quum omnes infantuli hoc malo laborent, laboravimus 
etiam nos, cum aetatem infantiae agereinus. Tarnen ab 
omnibus nostris authoribus unice laudatur cerebrum le-
poruin coctum et ginginis puerorum dentientium adfric-
tum. Magnificam dominam meam scio me illud remedium 
docuisse, si sua magnificentia non meminit, i terum illi 
rescribain. Bene vale, et reverendissimi domini episcopi 
et magnificus dominus Desewffi magnificentiam vestram 
resalutant. 10. Januarii . 1557. 

Caspar D. servitor illmae et m. v. 
Cím: mint előbb. 

Tartalom : 

1557. jan. 10. Sárvárról Bécsbe. Nádasdi fiának fog-
fájására a főtt nyúlhájat ajánlja, melyet a gyermek ínére 
kell kenni. A püspök urak s Dessewffy üdvözletüket 
küldik. 

56. Körösi Nádasdíhoz. (1557. febr. 12.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum coinmendationem. Ex inclusis fratris germani 
mei litteris magnificentia vestra clarius intelliget, quid 
judex caeterique concives mei Sopronienses de persol-
vendo vectigale moliantur. Mater enim mea et fráter 
meus pane meo aluntur, vestimentisque quotidianis aere 
Rico ' p rop r io . . . Nullaque rerum separatio inter me et 
eos est facta. Quare non video cur fráter separatam taxam 
persolvet, quum ego pro domo taxam persolvere cogar. 
Quapropter magnificentiam vestram summe oro, ut civi-
bus et magistro civium committet, ne tarn inanditam rem 
domui meae inférant, neve ab uno corpore duos eûtes 
detrahere conentur, quod magnificentiam vestram pro 
solita se erga me benevolentia certo facturam scio, ubi 
ex litteris fratr is mei rem omnem cognoverit. Bene vale. 
12. Februari i 1557. 

Belationem citam expecto. 
Caspar D. servitor Ulme et m. v. 
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Cím: mint előbb. 
A cím alatt más kéz: Negotium D. Doctoris Casparis 

cum civibus Soproniensibus. 
Tartalom s 

1557. febr. 12. Sopronból Bécsbe. Panaszkodik, Sop-
ronban lakó anyját s testvérét megadóztatták, pedig ő 
tar t ja el őket. Kéri a nádort, ne engedje meg, hogy az ő 
testéről két bőrt húzzanak le. 

57. Körösi Nádasdíhoz. 0557. ápr. 9.) 
Illustrissime domine domine observandissime post 

meorum servitiorum commendationem. Heri ante quin-
tam pomeridianam veni ad Sarvar, dominos doctores 
Hyeronimum et Gasparem hie inveni, qui hactenus functi 
sunt officio suo probe, res magnaficae dominae sunt in 
hoc statu: remisit febris et dolor lateris, morbus tendit 
in declinationem judicio nostro, remanet tarnen febris 
et dolore ex parte. Hodie supputamus octavum diem hu jus 
aegritudinis, septimus melior fuit expectandus, undeci-
mus, si hoc die nam solvent, morbus, bene erit, hiuc 
minus t imendum erit, nec opera medica expellatur, in-
terim deliberaviinus, quid his tr ibus diebus sit facien-
dum? An m o r b u s . . . faciens m o r b u s . . . quo facto isti 
domini doctores negotium illis capient, consilium pru-
dens pro tempore et ne ipsa hortantur . Vestra mag-
nifica dominatio bono animo sit, omnes unanimi bene 
speramus devaletudine dominae magnificae doininationi 
commendamus. Ex Sarvar. 9. Április 57. 

Vestrae magnificae dominationis servitor Josephus 
S a l . . . physicus. 

Vester observandissimus Hyeronimus Ans . . . phy-
sicus. Caspar D. servitor m. v. 

Cím: mint előbb. 
A'levél Josephus S a l . . . physicus keze írása, Fraxinus 

Gáspár csak aláírta. Tartalom: 
1557. ápr. 9. Sárvárról Bécsbe. Három orvos: Gáspár, 

József és Hyeronimus a nádorné fölött consiliumot tar-
tottak. A baj még nem múlt el, de javulás állott be. A 
levelet József doktor írta, de aláirta Gáspár s Hyero-
nimus is. 



58. Körösi Nádasdíhoz. (1557. ápr. 9.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Ex Sopronio Posonium re-
diens, certus nuncius qui certas magnificentiae vestrae 
litteras exhibeus, illico ad Sarwar volare coepi. Litterae 
magnificentiae vestrae inorbum magnificae dominae non 
docuerunt. Nullae enim erant inclusae, quamvis ita a 
vestra magnificentia erant scriptae. Hora itaque sexta 
Sarwarium veni et primo ad dominum Pernezit deflecto, 
qui vix prae maximo calculi dolore spirare poterat. Eo 
relicto venio visum inagnificam dominam, quae prae do-
loris fungitivi sinistri lateris acerbitate difficillime spi-
rabat. Circumspiciens diligenter omnia symptomata, om-
nibus signisat testantibus verain pleurisim pati magnifi-
cam dominam judicavi, et remedia oportuna, quae ab 
excellentissimo doctore fuerunt applicata, sum edoctus, 
addidi ipse ex tempore capto consilio, quae ad tollendam 
aegritudinem viderentur profutura. Breviter, magnifica 
Idomina pleuritica est, ei; meo judicio dificulter haec, 
Phlegmone panniculi tegentis sinistri lateris costas, dissol-
vetur. Deo omnia sunt commendanda, interim nos reme-
diis u tamur in isto casu expertissimis. Bene vale. 9. Áp-
rilis 1557. 

Caspar D. servitor m. y. 
A lap szélén: verte folium. 
Quattuor cassiae fistulae cannas integras et zii floris 

cassiae extractae celerrimae ad nos mittatis. 
Cím: mint előbb. 

Tartatom t 
1557. ápr. 9. Sárvárról Bécsbe. Éppen Sopronból Po-

zsonyba ment, amikor a nádorné hivó levelét kapta. Azon-
nal Sárvárra utazott. Úrnője baloldali szúrásokban szen-
ved. Ezt gyógyítja s orvosságokat kér küldeni. 

59. Körösi Nádasdíhoz (1557. ápr. 10.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Magnifica domina (deo auxi-
liante) sanior est quam quis sperasset. Hac enim nocte 
dolor sinistri lateris pungitivus adeo percopiosum sudo-
rem disninutus est, ut libere ad latus dolens sese vertore, 
et sine doloris sensu iacere possit. Dormi vit hanc totam 
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noctern, verum (ut mulieres vigiles referunt) cum ali-
quale mentis alienatione, hoe est, inter dormiendum de 
variis rebus collocuta est, non tarnen magna fuit illa col-
locutio Nam in parva phrenesi pauea aegroti Ioqui vi-
dentur. Totam auroram quietissime dormivit. Febris 
ardentissima valde nemissa est. Intensus capitis dolor 
mitigatus et circa caput violis appositis. Vena erat se-
canda, at nos, qui et olim earn in curam habuinius, ejus 
accidentia quaedam non latuit, quae autem sint ilia acci-
dentia, litteris significare ñeque debeo, ñeque volo, co-
ram Jdicam apertius. Prohibuerunt itaque me a venae 
sectione illa accidentia. Usi sumus non contemnendo ung-
vento, quod et optime cessit. Ex nostris enim expertis in 
pleurisi emediis erat illud uiigventuin, quo dolor remitte-
ra tur apostémate dissoluto, idque sensim, futur is diebus 
eventum res ipsa confirmans. Nondum tarnen in uni-
versum dissolutum est a parte lateris sinistri, resolvetur 
lamen, deo volente, in dies magis ac magis, non ta-» 
men sine dificúltate. De cibo et potu injunximus, quae 
off erre debeant. Ac ad pañis sermonem trepidare videtur. 
Nunc alio modo cogitandum, ut deus nos edocuerit de 
ratione victus procu randi. De al vi deiectione nihil im-
praesentia dicam, de urina breviter hoc dictum velim. 
Urina parum biliosa est, hypostasis optima. Suba (igy!) 
urinae mediocris, subflavus color. Odor violam eructuans. 
Sana igitur urina est, hoc est fu turae sanitatis optimum 
iudicium. Pulsus quietior est, quam ante fuerat, non ta-
rnen sine aliqua inaequalitate. In praesenti casu bonus 
est et pulsus. Bene vale. 10. Április 1557. 

Caspar D. servitor m. D. 

Magnificus dominus Franciscus Nadasdi oplime va-
let, et me graculis verbis oblectat. Magnifica domina se-
paravi teum ah aegrotorum consortio, habetque curam 
ejus magnifica domina waywodissa. Dominus Georgius 
melius se sentit post lapillorum partus. Magnificentia 
vestra sit bono animo, ne illa vestra tristitia magnificae 
dominae remissos dolores i terum exuscitare incipiat. Tris-
tatur enim multum propter vestros moerores, quos si 
mitigaveris, magnificam dominam sanitati reddes, i terum 
bene vale. 

Cím: mint előbb. 



Alatta más kéz: 1557. Redditae Posonii 11. Április ad 
candelam. 

Tartalom: 
1557. ápr. 10. Sárvárról Pozsonyba. A nádorné, baloldal 

fájása még tart, de enyhül. Kenőcsöt alkalmaz. A gyer-
mek jól érzi magát, madár hangot ad, a vajdáné ápolja. 
György úr is jobban van. 

60. Körösi Nadasdihoz. (1557. jun. 29.) 
Ulustrissime et magnifice doinine! Post servitiorum 

meorum commendationein. Circiter horam nonam noc-
tis Sarvarum venimus, illico magnificam dominam Annam 
ega, dominus Senej, doctor, et dominus Christopherus vi-
sitavimus. Narravit mihi in die Pentecostes febre tertiana 
laborasse, et unus aulicorum doctor um magnificentiae 
vestrae therixcam in potu illi (igy) porrexisse, ut etiam 
impraesentia laborat. Ea itaque nocte, qua appulimus, post 
narrat iunculam aegritudinis magnificae dominae vajvo-
dissae, ad dominum Senei divertimus, vix os aqua ablui 
licuit, mox revocati ad magnificam dominam una cum 
domino Senej advolavimus. Tarn subitam mutationein vi 
deus carpo digitos admoveo pulsus explorandi causa. 
Prorsus nulluni pulsum invenio, universum corpus instar 
glaciei rigens, f rons parum calida visa est. Interrogata 
quid inali sentiret, balbuciendo, ut potuit, respondit se 
nihil scire, hoc unum sentire, dextram partem formicu-
lari, haue autem vocem Hungarice sie exprimere cona-
ba tur : A fe fei mi egy haga boso. Debebat dixisse: az feel 
feiern mynt egy hangya posog. Similes semipronunciatio-
nes semilingua semiinente obloquebatur. Tandem tacere 
ineipit, et dominus Christopherus interrogat an eum cog-
nosceret, ad quem intuens ne quid quidein amplius lo-
qui potuit. Ipse aquam betonicae ad tres nucias ei jn 
potu ex hibui, jubens frictiones calidas et fortes, cordis 
epithemata applicans, soporatam sentiens, custodibus ad-
hibitis circa horam secundam noctis, omnes nos viri, ut 
deeuit, cubituin venimus, ad dominum Senej, altero die, 
hoc est, 29. Junii primo mane emliuscule habuit, dormi-
vit, locuta parum syncerius, comedit, sitivit, prae delu-
litate vix se ipsam dimovere potuit. Ipse totus in hoc 
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sum, ut lapsas vires reficiam, et in dies quicquid evenerit 
magnificentiam vestram certionem reddam, ego optime 
spero de ejus futura bona valetudine, si medico audiens 
fuerit . Mann am optimam ocijus magnificentia vestra mit-
tere ne negligat. Meus apotecarius electissimam domi 
habet, mittat nuncias duas. Bene vale, magnificam domi-
nam unacum illustrissimo domino Francisco in Zent Mik-
lós sanam iuveni, et dominum Franciscum ambulantem 
vidi, et illi benedixi, et magnificam dominum ne ad Sár-
vár veniat admonui. 29. Junii. 1557. 

Caspar 1). servitor m. v. d. 
Cím: mint előbb. — Posonii. 

Tartalom: 
1557. jun. 29. Sárvárról Pozsonyba. Úrnője, Anna, 

nagy beteg volt. Senyeivei ment Sárvárra s ott Kristóf 
doktorral megvizsgálták. Félre beszélt. Alig tudta meg-
mondani mije f á j : az feel felem mynt egy hangya posog. 
— mondta. 

61. Körösi Nádasdíhoz. (1557. júl. 9.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. 8. Julii poma narancia mag-
nificae dominae vajuodissae gralissima fuere reddita, et 
magnificentiae vestrae immortales coram magnifica do-
mina égit gratias. Misi ad eam per dominum Senej, ipse 
enim propter meum paroximum totam noctem insomne 
duxeram, et narancia solus magnificae decumbenti tra-
dere non potui. Multum tristitiae adventus et servitus 
magnificae dominae meae, magnificae dominae vajvo-
dissae abstulit. Nihil enim aegritudinis jam magnifica do-
mina vajvodissa praeter corporis debilitatem, et eam qui-
dem non magnam habét, qua in dies bona dieta, a me 
illi (igy!) praescripta reficietur. Verum quum hilariones 
sanilas dominae omnes reddidisset, et magnifica domina 
mea 9. Julii pr imo mane Leukam ire proposuisset, ecce 
certus nuntius cum certis litteris, hora quinta, cum coena-
remus, celerrime advolat, et nutricem valde aegrotam 
narra t, cum ex litteris de ómnibus rebus in Leuka, et 
de puero, sano quidem, sed ab aegrota lactari, et nutrice 
male vaxari (igy!) magnifica domina mea cognovisset, 
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illico curnibus eguos adjungere mandai, et quid opus 
sit facto, meque hac in ne consulit per dominum Senej, 
ipse respondí, nullomodo puerum debere lactari ab aeg-
rota nutrice praecipue in Iiis canicularibus diebus. Et 
de dalis consiliis habitae sunt gratiae, verum dominus 
Senej dixil magnificam dominam prae timoré velut tre-
inere, neque scire, quo pacto litteras interpretan de puero 
ab aegrotal actato possit, quare una cum eo me quoque 
ad consolandam magnificam dominam debere venire, ne 
et hoc timoris aliquid futuri morbi adferret, parui domini 
Senej consilio, et imbecilles vires post quintum, poroxi-
mum relictas, recollegi, et magnificam dominam bono 
animo esse precatus sum, adjunxique me proposuisse, 
Posonium 9. Julii rediturum, quuin omnina sanam videa-
înus magnificam vajvodissam, praeter virium imbecillita-
tem, eamque non magnam, quae reduceretur sensim bona 
dieta. Tum respondit magnafica domina, mirarer si Leu-
kam primo, visuni puerum, non diverterenis, praesertim, 
quum iam tibi satis constet, de lactatione pueri a nutrice 
aegroía. Obtuli mea servida, modo currus praepararelur, 
et equi currui jungerentur. Dixit magnifica domina cum 
domino Senej ia mme expectare currum. Hac prompta 
servitii mei oblatione tota exhilarata est, neque amplius 
tirnida tremnit, dixitque corani domino Senedj iam nunc 
p r imum scio filiolum meum charissimum esse sanissi-
mum. Itaque mox ordinata dieta apud magnificam vajvo-
dissam, licentiaque accepta ab ea, poculo deomrato (ut 
ipse aestimo) octo, ad summum novem florenoruin pretii 
donatus sum, caetera, inquit, magnificus dominus fra-
ter meus persolvet, quum sciam multos aegrotes Posonii 
meae sanitatis restituendae causa reliqueris, hoc munús-
culo impraesentia gralum animu mostendere volui, qui-
bus dictis statim cur rum conscendimus, et ad primam 
horam noctis Leukam venimus. Hodie itaque mane nut-
ricem invisimus, dolore, insuper febre graviter vexari 
inveniinus, prohibui coram magnifica domina, ne puerum 
lactaret, donec sanitati restitueretur. Puer nocte fallitur 
altera sana nutrice, quae lactaverat filiam nutricis illus-
trissimi domini Francisci. Puer sanus est hodie bis fluxit 
alvus, tarnen materia erat digesta. Ludit mille genera 
ludorum, comedit, bibit, bene dormit, matrem alloquitur, 
anya miert zoewktel wolt el toevvJem. Hilaris est, solus 

11* 
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in domo cursitat custode semper adhaerente. Iarn esi 
mihi amicus, neque aversatur vocantem. Magnifica do-
mina mea sanissiina est. Valet et tota familia, praeter 
nutricem, quae, ut ego existimo, celerius sanabitur. Bene 
vaie. 9. Julii 1557. Ex Leuka. Ipse brevi Posonium redibo. 

Cím: mint előbb. 
Caspar D. servitor M. V. d. 

Tarta lom: 
1557. jul. 9. Lékáról Pozsonyba. Megérkezett a kül-

dött narancs. Ö beteg lévén, Senyei adta át a vajdánénak. 
Hajnali 5 órakor hírnökkel hívatták Lékára. A vajdáné 
rögtön befogatott és 8 aranyozott ezüst poharat ajándé-
kozott a doktornak, ha Senyeivei azonnal indúlnak. Éj-
jeli egy órakor érkeztek Lékára. A beteg dajkát azonnal 
gyógykezelés alá vették s most a régi dajka szoptatja 
a gyermeket, aki egészséges s azt mondta anyjának: anya 
miért zoewktel wolt el toewlem. — Már vidáman (sza-
ladgál s a doktorral is jó barátságban van. 

62* Körösi Nädasdihoz. (1557. szept. 10.) 
Illustrissimee t magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. 9. Septembris ad Sarwar fes-
sus veni. Eo die praeter illustrissimum dominum Fran-
ciscurn Nadasdi videre non licuit. Ubi enim me in arcem 
Komlosi ingredientem vidisset, digito ostendit illustrissimo 
domino Francisco, illico puer me nomine proprio appelli-
tat, dictu mirum tanto dierum spatio tenaci memoria 
meum nomen retinerit. Benedixi puero ut hominis Chris-
tiani moris est. — 10. Septembris post discessum mag-
nificae dominae Theowreokmee priino ad magnificam 
wajvodissam vocatus sum, quae plur imum aegrota est, 
deinde una cum domino Georgio visitvavimus magnificam 
dominam palatinissam, quae nescio quae bellaria cum tota 
domo praeparabat. Valde gavisus sum magnificam domi-
nam sanissimam vidisse una cum domino Francisco Na-
dasdi, qui nunquam mihi donatum ab aliis equurn alteri 
donaret, ut suus pater fecit. Verum me hodie dominus 
Georgius consolatus est, nescio quid in aurem insusur-
rans, ne in phrenesim pro illo equulo incidam. Dabitur 
(inquit ille) melior quam ille fuerit . Cras mane, deo vo-



lente, ad Semig castellum ad curationem reverendissimi 
episcopi advolabo, si litteras assecuratorias, ut vocant, ad 
me miserit, quae doceant, et securiorem me reddant, ut si 
forte fortuna in turcarum manus inciderem, reverendis-
simus episcopus propriis expensís in spacio unius mensis 
ex turcica captivitate me eliberare debeat. Alioquin in 
Semig castello me reverendissiinus dominus episcopus 
videbit nunquam, litteras assecuratorias, ut illi rescripsi, 
ad manus illustrissimae ac magnificae vestrae domina-
tioni mittere dignetur, et si forte fortuna in hostem in-
cidero (tentanda enim est omnis fortuna pro amici ve-
teris vita) omni (igy!) eliberationis curam meí iliustris-
sinia et magnificentia vestra habere dignabitur. Bene vale 
et veteris servitoris Casparis sis raemor. Magnífica domina 
mea una cum illustrissimo domino Francisco Nadasdi op-
time valet, magnifica vajvodissa valde aegrota est. Et 
vereor ne aliquid sinistri in hac aegritudine illi contingat. 
Famae st Posonii, reginam Izabellam in partu decuinbere, 
peperisseque pulcherrimum filiolum. Quid similia mons-
tra in Hungaria hoc anno ostentent, magna divinatione 
opus est. Ego et dominus Paxi paruin abfuit, quin a 
turcis capti esseremus, et si turca certo scivisset nos in 
domini Paxi praediolo ea nocte fuisse, qua Meger et 
Kewreztur depopulatus est, haud dubie causa domini 
Paxi Hamzabek hoc parum itineris ea nocte confecisset. 
Ipse altero die Posonium reversus sum, etiam nunc tanti 
periculi modum trepidans. Charissimum dominum com-
patrem meum Sarkanum gaudeo adversarios suos vicisse, 
vici et ego suo patrocinio ilium, qui nunquam arat, nun-
quam metit, sed ex aliena messe suuin orreum semper 
cupites se plenum. Hac ratione quis non habunderat 
omni satorum genere, sed ut in proverbio Hungari di-
cunt massal kereskegi! . . . igy az lovak hassa ala zal-
mat nem v e t . . . De his egregius dominus compater meus 
Sarkan magnificentiam vestram certiorem reddet. No-
vite nim ille hominem inarabilem, et alieno labore saciare 
cupientem. — Bellum adversus turca ma magnificentia 
veslra hoc anno foeliciter susceptum, foelicissimo suo-
cescu finialur. Amen, iterum foeliciter vale, ad mullos 
annos, cum tota familia. 10. Septembris. 1557. Ex Sarwar. 

Caspar D. Servitor illmi et M. V. d. 
Cím: mint előbb. 
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Tartalom: 
1557. szept. 10. Sárvárról Pozsonyba. A nádorné édes-

ségeket készít, tehát egészséges. A gyermek is. Holnap 
Sümegre megy a püspököt gyógyítani, ha biztonsági le-
velet kap tőle, hogy kiváltja a török fogságból, ha elfog-
ják. Máskülönben ugyan nem látja a püspök. Ha mégis 
elfognak, kéri a nádort, gondoljon régi barát jára . Híre 
jár, hogy Izabella (János király neje) fiút szült. Paxival 
együtt kicsi hí j já , hogy el nem fogták a törökök, mikor 
Keresztúrt feldúlták. — Sárkányt vádolja, aki szereti a 
másét s a magyar közmondás szerint: inassal ke reskeg i . . . 
így az lovak liassa ala zalmat nem vet. — Kívánja, hogy 
a török elleni hadjárat sikeres legyen. 

63. Körösi Nádasdíhoz. (1558. szept. 13.) 
Illustrissime et magnífice domine! Post servilioruin 

meorum coinmendationem. Ex litleris magnificae vestrae 
dominationis intellexi exanthemata illustrissimi Francisci 
de Nadasd, cujus et febres, et pustulae autumno tem-
pore imminentes non vacant periculo. Si febris augetur 
et exanthemata seu erupliones rubicundae delituerint. 
Meo consilio puer carnium esu prorsus obstinebit, prae-
cipue usque 14. diem, et a vino sugiendo, comedat lac 
ex seminibus pepouum, melonum, anguriarum, cucume-
rum pauxillo zuccaro adieclo. Potest vesci et pornorum 
subdulcium esu cibo. Post nonum diem et pisces saxatiles 
comedat. Imprimis quatluor diebus bibat decoctum len-
tium cum julepo violaceo, postea cum aqua acctosae ju-
lepum rosaceum. Si rubrae erupliones coeperint delite-
scere nugatur totum corpus puer i oleo camomillino tepide, 
et non permittet hoc oleum exanthemata delitescere. 
Nullo alio remedio ulerer etiam impraesencia inea. Deus 
conservet vobis filium unigenitum vestrum sanum et in-
columem. Doktor Cornax ut in omnibus aliis, ita in pue-
rorum pustulis medendis minus est artifex, mea opinione 
Vienna ipse accersendus est praeter omnes alios et ré-
giós eta cademicos medicos. Bene vale, jam non valeo 
rescribere propter meam febrem eontinuam. 13. Septem-
bris. 1558. Korpa kezeoltze es io az germeknek. 

Caspar D. servitor M. v. d . 
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Dies et noctes volassem ad magnificentiam si ita 
deperdite vitám méam. 

Cím: mint előbb. 
Tartalom: 

1558. szept. 13. Sárvárról Pozsonyba. A nádor fia be-
tegségére diétát ajánl. Cornax doktort hívassák le Bécs-
ből, mert ez többet tud mint az akadémikus doktorok. 
A gyermekről ezt í r ja : korpa kezeoltze es io az ger-
meknek. 

64. Körösi Lajos doktorhoz. (1558. • . • 26.) 
Excellentissime domine doctor! S. p. Illustrissimus 

palatínus tua opera in medendo in sui famuli, nempe sec-
retarii aegritudine eget, quare orat tanquam fratrem et 
amicum, ut visis meis litteris illico Soproníum ad curam 
sui secretorii descendetis, non síne aliqua mercede. Com-
mendavie nim excelientiam vestram illustrissimo pala-
tino. Quare et ipse oro, ne tanti principis voluntati reluc-
temini. Casus is est: juvenis 26 annorum primo febre 
quartana, deinde duplici, post ea triplici, iinpresencia con-' 
tinua laborare videtur. Ipse suscepissem illum in cura 
(igy!) verum in Sarvvar nulla sunt remedia, neque haberi 
possunt. Bene vale. 26. 1558. 

Caspar Doctor. Fráter et amicus. 
Cím: Excellentissimo domino artium et medicinae 

doctori Ludovico N. amico suo honorando. 
Tartalom: 

1558 26. Sárvárról Pozsonyba. Lajos doktornak, . 
aki excellentiás címet visel, írja, siessen Sopronba, Ná-
dasdi t i tkárjának gyógyítására. 

65. Körösi Nádasdíhoz. (1558. nov. 1.) 
Illustrissime domine! Post servitiorum meorum com-

mendationem. 31. octobris post vesperarum praeces lit-
teras mugnificentiae vestrae accepi, e quibus sine mora,me 
Viennam accedere iubet eadem de arduis aliquibus nego-
tiis mecum velle colloqui significans. Et illico ad 
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magnificentiam vestram volassem: insi multisaegrotorum 
lachrymis, quos in vitae discrimine habeo fuissem 
vinctus, coactus itaque sum manere ad secundum 
mandatum magnificentiae vestrae. Certo enim scio mag-
nificentiam vestram una cum tota família fore sanissi-
mam, quare ardua illa negotia magnificentia vestra cer-
tis suis litteris significet, ne tot hominum (quod deas 
avertat) mortes parvi aut nihili pendere a multis calum-
nier, quatour enim sunt in vitae periculo, quos deserere 
neque hominis, neque Christiani hominis officium esse 
iudico. Si tamen ita magnificentia vestra jubet, ut ad 
suam conscientiam moribundos lios meos aegrotos relin-
querem faciam hoc nunquam. Bene vale et Casparem 
redama. 1. Novembris. 1558. 

Caspar D. servitor m. v. 
Cím: Nádasdynak, mint előbb. 

Tartalom: 
1558. nov. 1. Sárvárról Bécsbe. í r j a Nádasdinak, hogy 

nem mehet föl hozzá Bécsbe, mert neki itt négy sú-
lyos betege van. akiket nem hagyhat el. 

66. Körösi Nádasdíhoz. (Í560. fcbr. 7.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Magnifica domina mea me-
liuscule ex sua podagra habere videtiir. Magnificus Fran-
ciscus Nadasdi nudiustercius febre, catharro, tussi, labo-
rare coepit, et aduc febricitat et tussit. Hodie melius-
cule visus est habere, et spero nihil mali habi turum. 
Regies azzony revixit, comedit, bibit, dormit, obambu-
lat. Gregorius Kerthy melius valet, verum non est judi-
catus. Lazarus nudiustercius ingentissimo capitis dolore 
(ut audio) vexari coepit, nam barbitonsores ad me véné-
rant, ad consilium acceptum. Vereor ne aut frenesi, aut 
emicranae laborét. 7. Februarii . 1560. 

Caspar D. servitor M. v. 
Verte folium. 
Nisi magnifici domini Francisci morbus me retinuis-

set, Posonium redissem, verum finem expecto. 
Cím: mint előbb. 



Tartalom: 

1560. febr. 7. Sárvárról Pozsonyba. A nádor fia kö-
hög, ^ ezt gyógyítja. A kegies azzony (kegyelmes asszony) 
jól érzi magát, úgyszintén Kerthy György úr is. 

67. Körösi Nádasdíhoz. (1560. febr. 8.) 
Hac nocte a dextra parte sangnis unius unciae men-

sura fluxit, et puer melius hodie habere visus est. Nam 
neque tussit, neque febri laborat, neque catharro videtur 
vexari. 8. Februarii 1560. 

Tartalom: 

1560. febr. 8. Sárvárról. í r ja, hogy a gyermek jobban 
van. Se címezve nincs a levél, se aláírva, de Körösi írása. 

68. Körösi Nádasdíhoz. (Í561. aug. 21.) 
Jllustrissime et magnifice domine! Post serviliorum 

meorum commendationem. Hodie episcopuslauriensis de 
optima valetudine magnificentiae vestrae ine certiorem 
reddidií. Ipse semper deum praecatus sum pro glória 
nominis sui vitám magnificentiae vestrae diferet ad multa 
saecula, et aduc non desistam. Solum his diebus ad inag-
nificentiam vestram veniam. Caeterum rogat me dominus 
Thomas Borosolo, senex aetate, pauperem vitám ágens, 
ut jnagnificentia vestra hanc suam inopiam in hac sua 
seculi calamitate adjuvare dignetur, et iustum quoque est 
senes amicos oliinentis providere. Bene vale. Magnificae 
dominae una cum magnifico domino Francisco servitia 
commendo. Posonio. 21. Augusti 1561. 

Caspar ID. 
Cím: mint előbb. 

Tartalom: 

1561. aug. 21. Pozsonyból. A győri püspöktől értesül, 
hogy Nádasdi jobban van. Borosolo Tamás kéreti, hogy 
öreg korára való tekintettel segítsen rajta. 



69. Körösi Nádasdíhoz. (156L aug. 24.) 
Ulustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Dici non potest quantum soli-
citudinis, tristitiae, auxietatis litterae manibus propriis 
scriptae mihi hodierno die ademerint. Testabantur enim 
imo optimam spem benevoli erga ine animi, patroni mei 
redditur . Tempestates distractarum mentium favore se-
dan tur. Quare deinceps (ut semper fui) tranquilliori ero 
animo, meis domesticis curis litteris magnificentiae ves-
trae mitigatis. Nunquam enim Caspar hactenus patroni 
certo declarabant. Nam variis curis adflictus animus be-
nevolentia bonorum patronorum, milior ac tranquilior 
sui certo auxilio destitutus est. Deum et homines testes 
invoco, ab initio bonus promotor meae accessionis ma-
gnificentia vestra fűit, id quod facturam magnificentiam 
vestram spero et deinceps. De aliis, ut in mandatis habeo, 
faciam diligenter. Veniam ad magnificentiam vestram 
Viennam, etsi secus constitueram. Nam ad Sarwar liis 
diebus per Ivocy egregii domini Gabrielis proficisci ani-
mus erat. Foeliciter vale, et rnagnificam dominam meam 
una cum magnifico domino Francisco deus optimus ma-
ximus sanos conservet. Posonio. 21. Augusti 1561. 

Caspar D. Servitor m. 
Vertatur folium. Reverendissimus Vesprimiensis cal-

culis renum impraesenlia vexatur, non sine clamoribus. 
Reverendissimus Ianriensis Viennam prope diem i turum 
se certo affirinat. Reverendissimi Transylvaniensis ad-
ventus ad nos expectatur. Hodie certo dicunt reveren-
dissimum Draskovitium Posonium redire, ut ad conci-
lium se suosque adornet. Princeps publicanorum, reve-
rendissimus Vaciensis, dat novas leges, novas exactiones 
cogitat. cogitat ditescere regiam maiestatem. Reverendis-
simus Varadiensis parentes visendi iam nudius quartus 
Posonio solvit. 

Cím: mint előbb. 
Tartalom: 

1561. aug. 24. Pozsonyból. Köszöni Nádasdinak hozzá 
való jóságát. Bécsbe megy. A veszprémi püspök kiabál 
vesekő bajában. A győri püspök legközelebb Bécsbe megy. 
Az erdélyi püspököt várják. Azt mondják, hogy Drasko-
vics püspök Pozsonyba tér vissza. A váci püspök ú j adó-



70. Körösi Nádasdíhoz. (I56Í. szept. 3.) 
Illustrissiine et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum cominendationem. Heri Vienna ad Kerezthur 
tarde veni: media nocte ex Kerezthur solvi, ocyus Sar-
warium venins. Magnificam dominain satis viribus ex-
haustam videns, dixit duorum peroxismorum circuitum 
absque febre transegisse, et pulsus erat naturabis, im-
becilior solito, idque ob febres, tum quartanas, (ut ex eius 
verbis coliigere potui), tum tertianas. Nam modum ter-
tianarum quod certo (ex signis) habuisse faciendum est. 
Errabundas ergo febres quum habuerit, post quintum 
Efebrilem insultum ad hoc tempus febrem earn reli-
quisse certum est. Pro eius una affectione unico ungvento 
opus est, quod citissime expectat. Expectat et duas nuc-
tiones magnifici domini Francisci, quem duplicem quar-
tanam babere hodie deprehendi, cum splenis, et hepatis 
obslructione. Tarnen, deo volente, uterque brevi sanabitur. 
Cras plura scribam. Nuntiones citissime expectamus, est 
enim meum apud magnificentiam vestram proverbium: 
una hora una hebdomada, aliquando unus annus. Ung-
venta-a me in receptis meis scripta, exspecto ocyus. Foe-
liciter vale. 3. Septembris 1561. Ex Sarwar. 

Caspar D. servitor illme e't m. v. 
Posonii quum princeps publicanorum in camerae pa-

latia primo fuisset ingressus, cantatum est illi in laudem 
et soleinnem honorem: Ingressus Pilatus in pretorum. 
Etc. 

Cím: mint előbb. 
Tartalom: 

1561. szept. 3. Sárvárról. Bécsből jött Keresztárra, 
innen Sárvárra. Úrnője s a kis Ferenc lázasok, kenőcsöt 
kér küldeni. Amikor az állami javak kezelője, a váci püs-
pök, Pozsonyba jött, ezt énekelték: Bejött Pilátus a szék-
házba stb. 

kat vet ki, hogy királyi felségünket gazdagítsa. A váradi 
püspök szülei látogatására Pozsonyba megy. 
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71. Körösi Nádasdíhoz. (1561. szept. 4.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Hac nocte hora undécima 
piagnificum dominum Franciscum exiguo rigore prae-
cedente, febrilis calor corripuit. Hora secunda cum di-
midia eiusdem noctis egregius dominus Franciscus Se-
nej, Clemens Gurdacz et ego venimus visum, et inveni-
rnus eum febricantein, calor tarnen febrilis non adeo erat 
mordax. Hora quarta prorsus fűit immúnis a febre, jo-
catus est, sitivit, cibum petiit, pauxillum ei est datus, 
cum exiguo potu, post quievit, piacidé dormivit, abs-
que febre visus est. Hodie, hora prima post meridiem, 
coepit esse solito lanquidior, pedes subfrigidi, manus et 
capit calidae, hora secunda decubuit, pedes frigidiores, 
manus parum calidi. Somnolentus, jocosus, absque siti, 
quonsque praesens paroxismus se extendat diligenter ob-
servabatur, et magnificentiae vestrae rescribetur. Nuc-
tiones expecto. Magnificam dominam febris reliquit, re-
lictis aliquot accidentibus. Bcne vale. 4. Septembris 1561. 

Ex Sarwar Caspar D. servitor ill-
mae et m. v. 

Cím: mint előbb. 
Tartalom: 

1561. szept. 4. Sárvárról. A kis Ferenc lázas. Meg-
vizsgálta Senyeivei és Gurdacz Kelemennel. Javúl álla-
pota. Úrnője is jobban van. 

72. Körösi Nádasdíhoz. (1561. szept. 18.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meorum commendationem. Magnifica domina et febri-
les circuitus et earum varia accidentia, hoc est dolo-
res spondilium, maximé lumborum, et essis sacri, ci-
borum inappetenliam, faciei citrinum colorem, maximam 
totius corporis lassitudinem cum virium debilitate per 
optime dei auxilio vicit. Nam et viribus praestat, et ha-
bilior facta, singulis diebus, bis bene comedit, et con-
coquit. Ut uno verbo dicam, bene valet. 13. Septembris 
fere totam noctem magnificus Franciscus insomnem duxit, 
sine magnifesto colore, (ut magnifica domina, et astan-
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les vetulae mihi et domino Senej cum jnve juvando re-
tulerunt.) Sudavit copiose, pocosus plus justo, ridebat 
ad vetularum verba, inter terciam et quartam circa au-
roram quievit placide, dormivit ad decimam usque ho-
ram. Nam ego et dominus Senej et Gurdacz mane ad 
ictum horae septimae magnificum dominum Franciscum 
visitavimus, pulsus sanipueri dormientis erat, sine omni 
calora febrili. Hora decima parum comedit cum appe-
titu, dibutum bibit, horain cum dimidia lusit, post haec 
dormiré nobis invitis voluit, fu turum paroxismum sen-
sim sentiens, et celare cupiens. Circa duodecimam ex-
tremae corporis partes subfrigidae, paulatim non mor-
dax calor universum corpus occupat. Hora séptima ad 
solis occasum omni febre immunis, bene comedit, ales-
que potu. Nam nullum genus vini illi placebat, etsi ego, 
Komlosy dominus Senej, mezitelen dajka, ita voco do-
minam Ursulam, primam pueri nutricem, varia vini ge-
nera ex cellario adduci fecissemus. Tandem jussit so-
lus adferni ex vino guhari, quod valde placuit, idque 
dibulum, et re ipsa in eligendo leni, suavi, claro vino 
nos omnes magnificus Franciscus superávit. Sequentem 
noctem totam fere edormivit. Mane (14. Septembris) hora 
séptima lusit, comedit, dibutum bibit, tota die non dor-
mitavit. (Igy!) Bene coenavit, dormivit quiete totam noc-
tem. He modo futur i paroxismi rescribam copiosius. Quum 
velim, ut liunc corruplum, et fetidum aerem sarvariensem 
magnificus Franciscus mutaret. Cappares novos ad usum 
magnifici Francisci ocijus excepto. Quos enim habet Com-
losi, veteres, raucidi sunt. Phistici pistacbia mittantur 
novj, Jmagni, foris rubei, intus herbidi seu viridiores, 
antiqui et raucidi mali sunt ad pueri usum. Si ita mag-
nificentiae vestrae placet, aduc totam hanc hebdomadam 
in Sarvar manebo. Festinandum enim est mihi ad mu-
dinas divi Michaelis, ubi ad totius anni domus meae 
sustentationem providebo. Juvitant et vindemiae Poso-
nienses ad vina praeparanda. Optime deceptus sum a 
meis debitoribus. Nullus illorum enim ad diem praefi-
nitum ab ipsis comparint, et ita fidem et humanitatem 
illi ludibrio exponendo, me egregie deceperunt. Si mag-
nificentia vestra ad usum meum (donec in Sarvar sum) 
quinqué aut decern olivas sale conditas miserit, grato 
accipiam animo. Magnificentia vestra de aere mutando 
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deliberet naturius. Nam bona pars aulae magnificentiae 
vestrae in foetido isto aere febricitat, et vorus ¡morbis 
vexatur. Dedi magnificae dominae consilium, ut una cum 
magnifico doinino Francisco adventum magnificentiae ves-
trae in Iíenerestur expectet. Mutató enim aere spiritus 
aegroti miromodo reficitur. Nam ex laro, sereno, mundo 
sibi constanti aere optimus gignitur spiritus, quo fit, 
ut colerius ab aegritudinibus suis valetudiuarii liberen-
tur. Bene vale. 15. Septembris 1561. 

Caspar D. servitor 
íII. et m. v. 

Cím: mint előbb. 
Tartalom: 

1561. szept. 15. Sárvárról. Ürnője jól van: eszik, főz. 
Ferenc betegségéről consultált Senyeivei s Gurdaczczal. 
Nincs nagy baj, de bort nem akar inni, pedig anyja : a 
mezítelen dajka sokfélét felhozott a pincéből. Csak gu-
hari t ivott s ez igazán könnyű, jó bor. Levegőváltozás 
kellene a gyermeknek, mert itt nagy a sár. Pozsonyba 
fog menni, hogy a szüretre bort vegyen. Sóban eltett 
olajbogyói kér küldeni. 

73. Körösi Nádasdíhoz. (1561. okt. 17.) 
Illuslrissime et magnifioe domine! Post servitulis meae 

commendationem. A discessus mei ex Sarvar tempore, 
nihil de valetudine magnifici domini Francisci audire 
potui. Ut valeat, certis litteris magnificentiae vestrae cer-
tior esse cupio. Ipse enim . . . . . . in febris decli-
natione relinqueram. Post meum discessum quid agat, 
scire desydero. Bene valere una cum magnifica domina 
et magnifico domino Francisco magnificentiam vestram 
ad multa saecula exopto. Posonio 17. Octobris. 1561. 

Caspar D. ill. et m. v. servitor. 
Cenerem et 
Bacchum exopto. 
Cím: mint előbb. 

Tartalom s 
1561. okt. 17. Pozsonyból. Kéri, tudósítsa úrnője s a 

kis Ferenc állapotáról. Panaszkodik, hogy nincs se ke-
nyere, se bora. 



74. Körösi Nádasdíhoz. (1562. febr. 25.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitiorum 

meoruni commendationem. Post reditum meum a reve-
rendissimo domino Strigoniensi redditae sunt mihi lit-
terae magnificentiae vestrae in quibus dedit mihi in man-
datis, ut reverendissimo domino Vesprimiensi diligenter 
inederer, cu jus fideliter et diligenter curam, deo auxi-
liante, hodie auspicatus sum. Apud nos, aduc sensiin pae-
cipue in suburbio grassatur pestis. Nisi flantibus ethe-
siis purgetur noster infectus aér, ad inultos menses du-
ra turam pestem praedicemus. Dóctor Cornax hodie Po-
sonio Viennam est profectus, qui mihi pestem Viennae 
sevire certo afirinavit. Paulus Papaj ante meum adventum 
Tyrnavii extremum abiit diein. Foeliciter valere magni-
ficentiam vestram unacum magnifica domina, et magni-
fico domino Francisco desydero. 20. Februarii. 1562. Po-
sonio. 

Caspar D. servitor. íllinae D. V. 
Cím: mint előbb. 

Tartalom: 

1562. febr. 20. Pozsonyból. Az esztergomi érsektől 
tért vissza, mikor Nádasdi levelére a veszprémi püspö-
köt kezdi gyógyítani. Pestis kezd terjedni. Pápai Pál 
Szombathelyen meghalt. 

75. Körösi Nádasdíhoz. (1562. márc. 13.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitutis 

meae commendationem. Nunquam memini me in peti-
tionibus meis honestis a magnifica vestra dominatione 
rejectum. Semper enim pro tua inuata dementia, pie-
tate, paterno animo, ingentis benefficiis, res ipsa lamat, 
me ornasti. Nam si acceptoruin a magnifica vestra do-
îminatione beneficiorum ingentem cuinulum adscribere 
vacerat, dies me defficeret, narranda potines omnibus 
nationibus illa constituí, quam impraesentia litteris exa-
renda. Quare ad tam maximum acervum benefficiorum 
adjectum hoc quoque supplex aro, egregium dominum 
Georgium Alhani, hominem bonis artium studiis, et in-
culpatae morum vitae ornatum, a nescio quorumdam ma-
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levolorum hominum, ul audio, colluvie, apud magnificam 
vestram dominationem pluribus calumniis, sycophantiis, 
intollerabilibus, Christiano homini, vitiis, onustum dixe-
rim, an aneratum, impie esse delatum, iam pro tua hu-
manitate, etiam si quid esset errati, in gratiam susci-
pias, et ut semper a magnifica vestra dominatione fac-
tum esse mihi certo constat, quos malevoli detulerunt, 
benigne illis errata condonasti, ne itaque hic solus odio 
malevorum oneratus magnificae vestrae dominationis be-
nignitatem, affabilitatem, paternam clementiam supplex 
orans, bona spe f rust re tur , quicquid irae, rancoris, orii, 
affectuum, perlurbatorum, adversus Georgium Albani ex 
adversariorum suorurn falsa criminatione, delatione, per-
verso odio, sycophanlia, virulentia, pestilenti affectu, un-
gís inauditis atque incedibilibus vestra magnifica domi-
natio conceperit, quod mihi prosporsus videtur impos-
sibile; quicquid tale fuerit , mitiget pro animo, remit-
tat Christiano affectu, et paterna dement ia , pieream m?-
jestatem optimum patronum sui agat. Supplex igitur inag-
nificenliam vestram oro, et exoratum esse velim, ut egre-
gius dominus Georgius Albani apud magnificam vestram 
dominationem meae commendationis f ructum sentiat, et 
me a magnifica vestra dominatione amari cernat. Quic-
quid enim hinc studioso bonarum art ium homini nomine 
meo a magnifica vestra dominatione fueri t factum, mihi 
adscriptum velim esse. Bene vale. Caereris et Bach i ac-
ceptorum maximas rnagnificenti vestrae dominationi ago 
gratias. 13. Martii. 1562. Posonio. 

Caspar D. servitor m. v. d. 
Tartalom i 

1562. márc. 13. Pozsonyból. Albani Györgyöt hami-
san vádolják. Kéri Nádasdit, ne higyjen a rágalmaknak es 
segítsen raj ta . Köszöni a kenyeret és bort. 

76. Körösi Nâdasdihoz. (1562. âpr. 9.) 
Illustrissime et magnifice domine! Post servitutis 

meae commendationem. Magnificus dominus Franciscus 
meliuscule habet. Heri circa horam octavam febris ac-
cessit, sine horrore, sine rigore, mitior quam alias, du-
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ravit paroxismus quattor horis, hoc est ab hora octava 
usque duodecimam. Sudavit, panum sitivit, hora pr ima 
pransus est, toto die solito hilarior, merendam sumpsit, 
hora septima coenavit, totam noctem quiete dormivit. 
gios ¡eta cademicos medicos. Bene vale, jam non valeo 
amigdalino dulci, cibum. Urina optima visa est. Quae 
evenient, rescribam. Bene vale, et Vesprimium forti animo 
expunga. Ex Sarvar. 9. Április 1562. 

Caspar D. servitor m. v. 
Cíim- mint előbb. 

Tartalom : 

1562. ápr. 9. Sárvárról. A kis Ferenc még beteg ugyan, 
lázas, de javul. Lelkesíti Nádasdit, hogy Veszprémet bá-
tor lélekkel foglalja vissza a töröktől. 

12 
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Assertio vera de trinitate stb. 60. 
Assisi Szt. Ferenc 14. 
A természet gyógyítja a beteget 

131. 
A törökök rabságából kiszabadu-

lásért való hálaadás 57. 
Aulikus ember 1. Udvari ember 
Az asszony verve jó 59. 
Az Illés prófétáról és Ackáb ki-

rályról való história 60. 
Az orvos a természet szolgája 

75, 131. 

Az orvos az eredményt Istenre 
bízza 143. 

Az orvos Isten szolgája 143. 
Az orvos szerződéses esztendeje 

145. 
Az vég Temesvárban Losonczi 

Istvánnak haláláról 82. 
Ádám úr 140. 
Árpádházi királyok 13. 
Árva István 51. 

Baccalaureatus 17, 23, 66. 
Balas deyak 55. 
Balassa-család 71. 
Balassa Zsigmond gyarmathi ka-

pitány 67, 78. 
Balassyné asszony 5, 154. 
Baloldali szúrás 159. 
Balthasar de Czegedino 24. 
Barmos György 9. 
Barnabas 33. 

de Zeghedino 26. 
Bartholomaeus de Zeged 25. 

Pelli de Segeth 25. 
Batthiánvi-család 71. 
Batthiánvi Ferenc 106, 119, 130, 

131 
Batthiányi Ferencné 123, 125. 
Bácsi püspökség 6, 13, 14, 33. 
Bártfa 28. 
Bázel 58, 60. 

„ (egyetem) 8, 15. 
Bejött Pilátus a székházba (ének) 

171. 
Belgrádi diadal 15. 
Benedict. Szegedinus 27. 
Benedictus de Czegedino 24. 

B de Zegedino 25. 
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Benedictus Pastoris Szegedinus 26. 
Thaarare 1. Thar Be-

nedek 
Bercsényi Miklós 53. 
Bernhardus de Segedino 25. 
Bertrandon .de la Broquiere 28, 41. 
Besztercebánya 45. 
Betegek 123. 
Betegség 127, 135, 143. 
Betegség fel nem ismerése 75. 
Bethlen Gábor 43, 45. 
Betű öntés 6. 

„ szedők 6. 
Bezerédi György alnádor 54. 
Beycsi 6. 
Bécs 46, 58, 70, 77, 78, 109, 111, 

119, 123, 125, 127, 128, 129, 
133, 145, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 168. 

Bécs (egyetem) 4, 7, 8, 15, 23, 
24. 

Bécsi érsek 77, 141. 
„ főurak 77, 141. 
„ házi, udvari és állami levél-
tár 71, 74. 

Bécsi orvosok (kontárok, árulko-
dók) 5, 6, 76, 122, 128, 151, 
154, 156. 

Bécs Rotschildja 44. 
Békés 21. 
Bélgörcs 142. 
Biharmegye 55. 
Biztonsági levél (Casparé) 78. 
Blasius de Zegedino 26. 

» de Zeghedino 26 
Bocatius biró 46. 
Bocskai István 44, 46. 
Bodnár Gergelyné 43. 
Boldog szerelem 52. 
Bologna (egyetem) 4, 7, 15, 27. 
Boncidai 44. 
Borbála királyné 61. 
Borbélyok 131. 
Borhalom 68. 
Borin Kálmán 51. 

„ Mátyás 51. 
„ Péter 51. 

Bornemisza 46. 
Borosolo Tamás 169 
Botka 90, 96, 97, 111. 
Bottoni 66. 
Boza (erjes ital) 111, 116. 
Bölcsész 17. 

Bölcsészettudományok magistere 
23. 

Brassó 18. 
Buda 18, 23, 27, 28, 52, 61, 70. 
Budai bisa 68. 
Budapesti állami levéltár 74. 
Buda veszéséről és Terek Bálint 

fogságáról 82 
Bwlch 33. 

Calabria 66, 76, 109. 
Campolongus Aemilius 65. 
Caspar doktor abc-je 84. 
Caspar doktor bizalmas szolgá-

latai 77. 
Caspar doktor biztonsági levele 

166. 
Caspar doktor ceruzája 103, 111-

„ „ cimei 78. 
„ „ címzése Nádasdi-

hoz 8. 
Caspar doktor hadi tudósításai 77. 

, háza 123, 124, 125, 150, 
154. 

Caspar doktor irattára s könyvtára 
75, 103, 111, 116. 

Caspar doktor irásai 84. 
„ „ irásai s az ősi 

szegedi nyelv 79 
Caspar doctor itáliai barátai 75, 

103, 127. 
Caspar doctor itáliai barátai 128. 

„ „ kenyere s bora 
174, 176. 

Caspar doctor kölcsöne 124. 
„ „ latinsága 77. 
„ „ levelei 87. 
„ „ mint festész 77. 
,. „ mint gyógyszerész 

76, 124. 
Caspar doctor magyar levele 71, 

72, 73. 
Caspar doctor mint régész 77. 

„ „ mint levélvivő 141. 
„ „ névaláírása 81, 83. 
„ , nyelvismeretei 74. 
„ „ olaszul ir 76. 
„ „ orvosi tapasztala tai 

138, 143, 151. 
„ rajzolása 103, 117. 

soproni gazdasága 
69, 70, 77. 



Caspar doctor testvérei 96, 97, 
123, 158. 

Caspar doc or testvérének magyar 
levele 69, 70. 

Caspar doctor súlyos betegei 168. 
„ „ szólásmódjai 84. 

szülei 90, 96, 106, 
lu9, 119, 123, 141, 158. 

Caspar doctor tiszteletdija 78. 
„ „ tudománya és mű-

veltsége 71, 74. 
Caspar Fraxmus de Zegedinus 

(Körösi Gáspár) 5, 8, 14, 20, 
55, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 
74, 75, 78, 83, 90, 92, 97. 

Caspar Sackhan (Zákány) Sege-
diensis 25. 

Cegléd 21, 27. 
Censurae 58. 
Consiliarius (tanácsos) 24. 
Consilium 158, 174. 
Copf 67. 
Cornax doctor 167. 
Cronica 5, 82. 
Családnév (magyar családnevek) 

18, 42. 
Csanád 13, 21. 
Csanádi püspökség 6, 14, 29, 56. 
Csatren György 51. 
Császár kútja (forrásvíz) 116. 
Cserei Mihály 48, 49. 
Cseri (barátok) 14. 
Csetertek (Csütörtök) János 51. 
Csongrádmegye főispánja 28, 55. 
Czekő Sára 44. 
Czimer Károly dr. 7, 15. 
Cziráki család 71. 
Cziráki lány 132. 
Czorome úrnő 123. 
Czuni Katarina 119. 

DessewíTy 157. 
Dékán 66. 
Dévai Biró Mátvás 4, 58. 
Diéta 167. 
Diósgyőr 68. 
Diplomaták 66. 
Disputa 66. 
Docteratus 17, 23, 24. 
Doktorok 103, 128, 131, 164, 
Doktor szolgálata 128. 
Dom. Gerhardus de Sigedino 25. 
Dom. Joannes de Segedino 25. 
Dorüinicus Nicolai Zegediensis 24. 
Domokosok 13. 
Draskovics királyi ember 152, 

170. 
Dugonics András 58. 
Duna—Drávaközi nyelvjárás 81. 
Dunán!ul 13, 21, 42, 52, 53, 54, 

55. 

Dada (dajka) 46, 150, 164. 
Da Monté (Montanus) 65. 
Dániel Pastoris Szegedinus I. 26. 

. H. 27. 
Debrecen 27, 28, 34, 44, 51, 57, 

61, 68. 
Debreceni Bédi István 60. 

„ -utca 68. 
Deés 27, 58. 
Demetrius de Segedino 25. 
Demjén Mátyás 68. 

Ecetes mártás 99. 
Egervár 77, 120. 
Egészségesebb a sügér halnál 117. 
Egri praefektus 97. 
Egri püspökség 6. 
Egyházi iskolák 18 
Egyházközségi iskolák 16. 
Egyetemek fokozatai 17. 
Egyetemes irodalmi nyelv i ma-

gyar) 82. 
Egyetemi tanulmányi évek 66. 
Előszó 3. 
Első magyar nyelvtan 7. 
Elvetélés 90. 
Emericus de Segedino 25. 

„ de Zegedino 26. 
Ladislai de Czegedino 

24 * 
Eperjes 21, 49. 
Eperjesi kollégium 49. 
Erdély 41, 49, 58, 60. 
Erdély felé elvándorlás 48. 
Erdődi Bogmula 100. 
Erdődi Péter bán 8, 71, 74, 97, 

99, 100, 103, 142. 
Erdődi Péter bán lábbaja 95, 99. 

„ bánné 75, 143. 
Erdösi Sylvester János 4, 20. 
Erdélyi püspök 170. 
Esztergom 27. 
Esztergomi érsek 71, 175. 
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„ káptalan 49. 
„ szentszék 47. 
„ zsinat 14. 

Evés lutheránus módon 101. 
Examen 66. 
Életrend 96. 
Érvágás 156. 

Fabianus de Zegedino 25. 
Fabrizio ab Aquapendente 66. 
Falliopo 66 
Farkast fülénél fogom 135, 136. 
Fárai iskolák 13. 
Feddő (tanitó) költészet 7, 59. 
Fekete Ipoly 8. 
Fekélyes baj 123. 
Felekezeti iskolák 16. 
Ferdinánd 3, 4. 
Ferencrendiek (szegedi) 13, 14, 

19, 21, 22, 27, 28, 56. 
Ferencrendiek (szegedi) iskolája 

15. 
Ferencrendiek (szegedi) könyvtára 

14, 15. 
Ferkó 1. Nádasdi Ferenc 
Félegyháza 61. 
Félrebeszél 162. 
Férfibetegek 76, 138. 
Fonatos kalács 76. 
Fogfájás 157. 
Forrás (viz) 116. 
Fö (feö) uraim 135. 
Fonseca Roderigo 65. 
Förtő Fertő) 104. 
Főtt nyulháj (orvosság) 157. 
Fracastoni 66. 
Fracantianus doktor 90, 91. 
Franciskánus (szegedi) barátmese 

72. 
Franciscus Kwrws (Kőrös) 67. 

„ Martini de Zeghedino 26 
Scolastikus (I.) 19. 

„ (II.) 19. 
„ Segedinus 25. 

Franki Vilmos 21. 
Fraxina nevü úrnő 150. 
Fraxinus név 67. 
Fraxinus (Körösi) Gáspár I. Cas-

par 
Freyburgi egyetem 17. 
Fuggerek 44. 

Futó ló 135. 
Fülöp András 22. 
Füvek, gyökerek tanulmányozása 

66. 

Gaspar Rosas de Zeged 26. 
„ de Zeghed 26. 

Gáborján 55. 
Gáspár doktor 5, 6. 
Gáspár úr 130. 
Gellért püspök 13, 35. 
Genua 60. 
Genyes gyuladás 130. 
Georgius de Zeghedino 26. 

de Zeged 25. 
Georius Johannis de Ziget 24. 
Gerhardus de Segedino 25. 
Giovanni d' Ungheria 27. 
Glückknecht Mihály 46. 
Gógánfa 54 
Gosztonyi György uram 67, 101, 

102, 109. 
Görög keleti hit 14. 
Grác 4. 
Gregorios de Zegedyno 26. 

„ Wrwos (orvos) 18. 
Gregorius de Zeged (I.) 26. 

de Zeged (II.) 26. 
„ de Zeghedino 26. 
, de Zewgedino (I.) 26. 
, de Zewgedino (II.) 26. 

Kwrws (Kőrös) 67. 
„ Segedinus hungarus 27. 

Thathar 59. 
Gummi arabicum 111. 
Gurdacz Kelemen orvos 172, 174. 
Gyalui Torda Zsigmond 21. 
Gyermekek védő angyala 147. 
Gyógyfüvek 66. 
Gyógykezelés (gyógyítás) 120,123, 

141, 142, 143, 148, 150, 167. 
Gyógyszerész 108, 109, 111, 124. 
Gyógyítás módja 139. 
Gyógyszertár 127. 
Gyóntató 16. 
Gyöngyösi rendház 14. 
György barát 42, 49. 
Győri püspök 71, 169, 170. 
György úr 161. 
Gyula 21. 
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Habsburgok 41. 
Hamu alatt sült velős kenyér l 

Pogácsa. 
Hajdúk 46. 
Hánytató 109. 
Házasságról való dicséret 53, 59. 
Hegyvidéki hal fahéjjal 96. 
Heidelberg (egyetem) 15, 26. 
Heinrich Gusztáv 61. 
Helynév 18. 
Helytörténeti művek 7. 
Henkel Lázár 44. 
Hét szabad művészet 13, 16. 
Hieronymus orvos 158. 
Híres philosophus (kolozsvári) 49. 
História^ Domestica 13. 
Hittudományi pálya 17. 
Hitvitázó irodalom 7, 56. 
Hitvitázók 6, 8. 
Hitújítók 41, 50, 77. 
Honorius pápa 14. 
Horatius 75. 
Hornyik János 51. 
Hudjeci kastély 78, 153. 
Humanista paedagogusok 16. 
Humanisták 15. 
Hunyadiak 8, 15, 19, 28, 41. 
Hunyadi János 15, 19, 28. 

Mátyás 15, 28. 
Hyppokrates orvosi munkái 75, 

123, 131. 
Húgykő 142. 

Idegen tudósok 15. 
Idején hívnák mindig az orvost 

75, 131. 
Igazoló példány (szegedi) 20. 
Illésházi nádor 45 
Imádkozzál teljes és tiszta szív-

vel 136. 
Imre, diósgyőri pap 67, 69. 
Iniciálék 14. 
Intrikáló aulikusok 146. 
Irodalmi emlékek 82. 
Iskolai methodus 16. 
Iskolák állítása 16. 
Isten gondját viseli a gyerme-

keknek 75, 146. 
Isten gyógyítja a betegségeket 75, 

143. 
István főportamester 46. 
Iszákos németek 106. 

Itália 92. 
Izabella (János kir. felesége) 166. 

Jacobus de Zegedino 25. 
„ Scolastikus 19 
» Segediniensis Pannonicus 

27. 
Jacobus Wrvos (orvos). 
Javas asszonyok 18 
János király 24, 41, 60, 61. 

„ Zsigmond 41, 49. 
Jászai Géza 14 
Jeruzsálem pusztulása 58. 
Jesztrabaczka 111. 
Jezsuita iskolák 17. 
Jezsuiták 49. 
Joannes de Zeged 26. 

, de Zeghedino 26. 
„ Oswaldi de Segedino 25. 
» Schiger ex Sigedino 25. 
„ Zegediensis 25. 

Johannes de Segedino (I.) 24. 
de Segedino (II.) 24. 

„ de Zegedino 25. 
„ de Zeghedinus 26. 
„ Kerestes de Zegedino 

25. 
Johannes Chyres (Kőrös) 67. 

Thathar 59. 
Joh. Szegedi 27. 

„ Szegedinus 27. 
Josephus Zogedinus Ungarus 27. 
József doktor 101, 158. 
Juhvajas kalács 76. 
Jupiter kockája 135. 

Kabold 148. 
Kalács (fonatos, vajas, tojásos) 

116. 
Kalocsai püspökség 6. 
Kamanc 19, 41. 
Kanizsa 141, 142. 
Kanizsai Orsolya 70, 71, 95, 99. 
Kapisztrán János 15, 19. 
Kaporna mártás 99. 
Kapu őrök 114. 
Karmelitáit 13. 
Karácsonyi játék 18. 
Kassa 5, 27, 28, 34, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48. 
Kassai arestatiók könyve 44. 
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Kassai gróf 43. 
„ ötvösök 42. 

Katholicizmus 16. 
Katholikus iskolák 16. 
Kálvinisták (alföldiek) 42. 
Káposztás hús 76, 99. 
Kárffy Ödön dr. 8. 
Károlyi udv. tanácsos 8. 
Kászon basa 68. 
Kecskemét 28, 34, 51. 
Keczer család 47. 
Kegyelmes asszony 169. 
Kenőcs 96, 99, 133, 161, 171. 
Kenyér 109, 111. 
Kerekes György 9. 
Kereskedő világ 8. 
Keresztes 68. 
Keresztös 96. 
Keresztúr 166. 
Kerített hely 61. 
Kerty György 169. 
Kerti villa 135. 
Kesergő szerelem 52. 
Királyi városok 42. 
Királyné asszony 6. 
Kisfaludy Sándor 54. 
Kiskúnsági nyelvjárás 81. 
Kiss Miklós 51. 
Kocsi (Koczy) 104. 
Koeroesi Bőidre Mihály 60. 
Komárom 155. 
Kocsis János szegedi főbíró 53. 
Kolozsvár 4, 49, 58. 
Kolozsvári r. kath. főiskola 49. 
Konstantinápnly 59. 
Korom család 71. 
Koromné Mária (Jánosné) 148, 

150, 154. 
Korpa keszőce (orvosság) 167. 
Korpona 46. 
Könyvárusok 6. 
Könyvkiadók 6. 
Könyvnyomtatás 14. 
Kőrös folyó 68. 
Körösi apja 69. 

családja 67. 
Ferenc 68, 69, 

„ IteÉta 68, 69. 
» iBRelchior 68, 69. 
„ f f P á l 69, 70, 96. 

Kövesd 68. 
Kövér Márton 111, 1 4 5 ^ / 
Középfokú iskolák 16. j> 

Középkori iskolák 15. 
Krakkó (egyetem) 4, 7, 8, 15, 19, 

23, 24, 26, 27. 
Krassó-Szörény megye 14. 
Kraszna 58. 
Krausz János 45. 

„ Joachim 43. 
Kristóf doktor 162. 
Kuruzslók 75, 150. 
Kutassy (Kwthasy) nemes 33. 
Kúra 106. 
Külföldi főiskolák (egyetemek) 6, 

15, 16, 17, 18, 23, 27, 29. 

Ladislaus de Segedino 24. 
,, de Zegedino (I.) 24. 

de Zegedino (II) 24. 
de Zegedino (III.) 25. 

Lajos doktor 74, 167. 
9 király 3, 61. 

Lapispatak 47. 
Lathran-utca 28. 
Latin humanismus 56. 

9 iskola (Schola latina) 18. 
Laurentius Szegedy 27. 
Lábbadozás 140. 
Láz 122, 132, 172, 177. 
Legrégebbi szegedi irott emlék 

(magyar) 74. 
Lengyel hegedű 35. 
Lengyelország 28, 41, 43. 
Légváltozás 96, 108, 174. 
Léka 70, 71, 92, 95, 96, 97, 106, 

108, 114, 116, 117, 118, 119, 
131, 133, 164 

Licentiatus 23. 
Lippa 21. 
Lippay György 49. 
Loretto 75, 111. 
Losonczi 51. 
Lósy Imre 49. 
Lublai Krausz János 60. 
Lucas de Zegedino 26. 

9 Keres 67. 
Ludmány utca 43. 
Ludovicus Zegedinus 26. 

Magán iskolák 16. 
Magister Artium Liberalium 66. 
Magister Blasium 33. 

, Gracianus 17, 33. 
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Magisterium (mesteri fok) 17, 23, 
24. 

Magyar bursa 24, 27, 65. 
deákok 7. 

„ irodalmi nyelv 7. 
módszer 109, 111. 
nyelvjárások 81. 

„ orvos ifjak 66. 
„ renaissence 56. 

Magyarul irott könyvek 20. 
Majláth-család 71. 
Majláth Istvánné (vajdáné) 71, 72, 

117, 119, 123, 131, 134, 161, 
164. 

Makó 21. 
Makovica 44. 
Malony 138. 
Manna 76, 109. 
Maros réve 51. 
Martini de Zegedino 26. 
Martinus de Segedino 25. 

„ de Zegedino 25. 
„ de Zeghedino (I.) 26. 

de Zeghedino (II.) 26. 
„ de Zigedino 24. 
„ natus Benedicti de Zege 

25. 
Massa 66. 
Matheus Blasii Sos de Zegedino 

25. 
Matheus de Segedino 25. 

„ de Zekedino 25. 
Mattheus de Zegedino 26. 

fi Segetinus Ungarus 27. 
„ Szegedhinus 27. 
„ Zegedinus 26. 

Mathuzsálemi kor 139. 
Máramarossziget 50. 
Mária királyné 3. 
Mária Terézia 34. 
Mátyás gyógyszerész 106. 

„ király 23, 52, 61. 
Medicinae doktor 1. Orvosdoktor 
Megfogantatás 133. 
Megismert ige 77, 106. 
Megszokott életrend 118. 
Melanchton Fülöp 4, 20, 21, 50. 
Melius Horhi Juhász Péter 21, 60. 
Mercuriale 66. 
Merten Brett 43. 
Mezítelen dajka 174. 
Mező-Szeged 42, 52, 53, 54, 59, 60. 
Mező-Szegedi Gáspár 60, 61. 

Mező Szegedi Szegedy Ferenc 54. 
„ Szegedy Márton 47. 
„ Szegedy Mihálv 47. 

Mezőtúr 21, 27, 96. 
Méhrák 123. 
Méreg 131. 
Michael de Zeged 25. 

Keros 67. 
„ Zegedinus Tyrnaviensis 

26. 
Mikeszásza 48. 
Miklós krakkói dékán 19. 
Mohácsi csata 15, 19, 23, 28, 41. 
Molnár Aladár 13, 17. 
Monda irodalom 7, 58. 
Montanus 1. da Monté. 
Mór barát 13. 
Móré Bálint 46. 
Művészetek mestere 66. 

Nadán 68. 
Nagybánya 27. 
Nagyhermán 52. 
Nagy Antalné 123. 
Nagy Imre 43, 45, 47. 
Nagy János 22, 51. 
Nagykálló 67, 68, 70. 
Nagy Lajos király 14. 
Nagyszombat 47, 56. 
Nagyszombati egyetem 16,17, 49, 

50. 
Nagyszombati országgyűlés 45. 
Nagyvárad 27, 34, 44, 51, 55,156. 
Nagyváradi püspökség 6,156,171. 
Narancs 164. 
Nádasd 119, 134. 
Nádasdi-család ősei 120. 

„ régi dicső tettei 120. 
Nádasdi Ferenc (Ferkó) 5, 70, 71, 

77, 104, 106, 108, 139, 140, 
141, 143, 146, 150, 157, 169, 
172, 174, 177. 

Nádasdi Kristóf 119, 120. 
Nádasdi Tamás 3, 4, 5, 8, 16,20, 

58, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 
77, 78, 82, 90, 96, 109, 114, 
117, 124, 125, 127. 128, 129, 
131, 133, 134, 137, 138, 139, 
140, 141, 143, 156. 

Nádasdi Tamásné (Kanizsai Or-
solya, Orsolla asszony) 5, 67, 
74, 76, 83, 99, 100, 102, 104, 

12 
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106, 111, 116, 117, 118, 119, 
123, 124, 127, 129, 134, 135, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 174. 

Nádasdi Tamás névaláírása 7. 
Nápoly 67. 
Nápolyi Keresztély 108. 
Nedeczkiek 54. 
Nemes ülés 68 
Nevek latinosítása 67. 
Németalföld 16. 
Németország 16. 
Nép gyermekei 17. 
Névtelen szegedi író 53. 
Nicolaus Belgor de Czegedino 24. 

9 de Zegedine 25. 
„ de Zegedino (I.) 25. 

de Zegedino (II.) 26. 
Nincs boldogabb orvos nálam, öt 

betegem van 1 Ennyi, Szlavó-
niát kivéve, Magyarországban 
senkinek se lehetett egyszerre 
124. 

Niczkiek 54. 
Női betegek 76, 138. 
Növény fürdő 116. 
Nyomdászat 6. 
Nyúlós étel 134. 

Oddi 66. 
Okycz 90. 
Olasz módszer 109. 
Olaszország 23, 66. 
Olaszországi orvosok 76. 
Oláh Miklós prímás 50. 
Operáció 142, 151. 
Oroszország 41. 
Országgyűlés (1548. és 1550. évi) 

16. 
Orvos 16, 17. 

, doktor 66. 
9 díjazása 5, 145. 
9 doktori diploma 66. 

Orvosi boncolás 66. 
Orvosi kötelesség 135. 
Orvosi tanács (tót tanács) 71, 76, 

111. 
Orvosok legjobb írásai 75, 95. 
Orvosság 96, 102, 106, 108, 109, 

111, 119, 127, 130, 131, 134, 
139, 143, 150, 159. 

Orvos szatócs 106. 

Osztfy Jakab 72. 
Ozal 95, 97, 99. 
Óbuda 23. 
Ótvar 143. 
Ősi betűk 77. 

9 szegedi nyelv 72. 

Palatínus secretáriusa 45. 
Papi elemi iskolák 16. 
Papp nna 43, 46. 

„ György 44. 
, János 29. 

Paraszt ülések 42. 
Passió 18. 
Páter Szegedi 49. 
Paulus Monos 33. 

„ Szegedinus 27. 
9 de Zegedino 26. 
9 Kwrws (Kőrös) 67. 
9 Raducz de Zegeth 24. 

Pazár Béla 8. 
Paxi úr 155, 156, 166. 
Pádua (egyetem) 8, 15, 65, 66, 

75, 122. 
Pál uram 5. 
Pápa 133. 
Pápai Pál 175. 
Páris (egyetem) 7, 8, 15, 27, 28. 
Pázmány Péter 7. 
Pernezith 114, 117, 130. 
Pest 27. 
Pestis 90, 99, 175. 
Petovia 99. 
Petrói 68. 
Petrovics Péter 27. 
Petrus de Zegedino 24. 

9 de Zegedino 25. 
„ de Zigedino 24. 
„ presbiter de Zeghedino 26. 
„ sacerdos de Zegedino 25. 

Piaristák föllépése 17, 29. 
Pécs 55. 
Pécs (egyetem) 15, 23. 
Péter borbély 134. 

9 udvarmester 138. 
Péter doktor 101. 
Pétervárad 34, 41. 
Plathea Baalogh 18. 

Bwrday (Budai) 67. 
, Feeiszler 19. 
9 Kerek 67. 
„ kwegyethw (kőégető) 36. 
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Plathea Lijsa 18. 
„ Magna (Iskola-utca) 19. 
t, Sancti Demetri 19. 
, Predicator 31. 

Trinitatis (Szentháromság) 
18. 

Plathea Warga 67, 69. 
Zantho (Szántó) 17. 

Pocs 68. 
Pocsai 68. 
Pogány ngos uram 139. 
Pogácsa 76, 116. 
Polgár ember 77, 128. 
Politikai világ 8. 
Politikai viszályok 41. 
Poroszország 41. 
Postillia scultetica 60. 
Pozsony 5, 18, 23, 55, 68, 70, 78, 

96, 101, 102, 103, 104, 106, 
108, 111, 114, 116, 117, 119, 
122, 124, 135, 137, 138, 139, 
140, 141, 145, 146, 147, 148, 
151, 152t 153, 159. 161, 162, 
164, 166, 167, 169, 170, 175, 
176. 

Pozsonyi kamara 53, 55. 
Pörsölt Zsófia 68, 69. 
Praeceptorok 66. 
Prédikátor 16, 21. • 
Premontreiek 13. 
Priznyak 111 
Protestáns iskolák 16. 
Pusztaszeri nemesek 61. 
Quadrivium 16, 66. 
Ratio Educationis 16. 
Rák 96. 
Rákóczi-féle szabadságharc 50, 53. 
Rákóczi György 53. 

„ Lajos 44. 
„ Zsigmond 44, 

Recept 102. 
Reformatió 6, 16. 
Reformatió módszere 17. 
Református nyomda 20. 
Rege irodalom 7, 58. 
Reizner János 13, 21, 23, 50. 
Rembarbara 109. 
Renaissence 15. 
Régi betűk 120. 
Révai család 71. 
Révai Ferenc 122. 
Révai Lőrinc 78, 153. 

„ Lőrincné 153. 

Rigómezei ütközet 19. 
Roppant baj a betegség fel nem 

ismerése 130. 
Róma 17, 67. 

„ (egyetem) 4, 7, 15. 
Rostiak 54. 
Rózsa Károly 9. 
Rufinus 58. 
Rúzsa László 51. 

Sabác ostroma 52. 
Sarlóját a más vetésébe vágni 122. 
Sáregyháza 61. 
Sárkány Antal 5, 77, 78, 123, 

124, 125, 137, 143, 166. 
Sárkányvér (orvosság) 139. 
Sárkeresztúr 118. 
Sárrét 68. 
Sárvár (Újszigeti 4, 20, 58, 70, 

101, 102, 103, 104, 106. 111, 
119, 122, 123, 124, 125, 127, 
128, 129, 130, 131, 133, 134, 
135, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 
150, 151, 152, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 161, 162, 166, 
167, 168, 169, 172, 174, 177. 

Schaffhausen 60. 
Schola latina 1. Latin iskola. 
Scolastikus 16. 
Sebastianus de Scigat 24. 
Sebészek 141. 
Sejthör 123. 
Senior 24. 
Senyei Ferenc 116, 162, 164,172, 

174. 
Senyei Mátyás 127. 
Septem artes liberales 1. Hét sza-

bad művészet 
Seraphinus Ungarus ex Segedino 

25. 
Sibrik-család 71, 132, 138. 
Simon kománkasszony 5. 
Simon tanító 155. 
Sóban eltett olajbogyó 174. 
Sóinspektor 48. 
Sopron 69, 70, 78, 125, 141,158, 

159. 
Spankau tábornok 49. 
Stephanus de Zeged 24. 

„ „ Zegedino (I.) 25. 
(U.) 25. 
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Stephanus de Zegedino (III) 25. 
(IV.) 25. 
(V.) 25. 

» B Zegedino Petri fewl-
des (földes) 26. 

Stephanus de Zegedino nepos Do-
minici Prepositi Ecclesie Al-
bensis 25. 

Stephanus Scolastikus 18. 
» Naghizegedinus 27. 
„ Seghedinus Hungarus 

27; 
Stephanus Szegedinus 27. 

9 Wrvvos (orvos) 18. 
„ Zegedinus 26. 
„ „ Hungarus 25. 

Strassburgi egyetem 60. 
Sümeg 78, 166. 
Szabad helyiségek 42. 

, művészek mestere 1. Ma-
gister Artium liberalium 

Szabó Ferenc literátus 51. 
György 51. 

9 István 68. 
9 János (Vén) 68, 69. 
, Károly 21. 

Szagos meleg 96. 
Szarka Pál 134. 
Szarvas Ferenc szegedi íőbiró 53. 
Szarvas háj 96. 
Szarvaskendi Sibrik 54. 
Szeged behódolása 19. 

háza 28. 
9 A. Kilit 55. 
9 András 58. 

Szegedi Albert (m. szigeti) 50. 
András (mikeszászi) 48. 

, Antónia 54. 
9 asztalosok 36. 
9 ácsok 36. 
9 barátok theologiája 22. 
„ bárdos 35. 
n becsüs 36. 
9 biró és tanács 42. 
„ boros 35. 
9 bőriparosok 36. 
9 birók (Judex) 34. 

borbélyok 36. 
, céhek 34. 
„ citerások 35. 

család (dunántuli) 52, 53, 
54. 

Szegedi-család (felvidéki) 47. 

Szegedi csaplár 35. 
9 cserepesek 35. 

csordások 36. 
deákok 33. 

9 dobosok 35. 
* egyházférfiak 34. 

ek elvándorlása és szerep-
lése 39. 

Síegedi elemi iskolák 19. 
eltelepülők 42. 

9 elvándorlások 34. 
9 (erdélyi) 60. 
, esztergályos 35. 
9 érvágó 36. 
9 ételek 76. 
„ faragók 38. 
9 fazekasok 35. 

Ferenc (lippai) 58. 
„ festő 35. 
„ fényezők 85. 
„ fésűsök 36. 
„ főesperesség 13, 28. 
„ főkapitány 53. 
9 franciskánus barátmese 

135. 
Szegedi furkókészitő 35. 

„ Gábor (assessor) 48. 
9 Gáspár (debreceni) 51. 
, Gergely (I.) 57, 58. 

^ (II.) 58. 
, (I1I.)N27. 

9 , tiszttartó 55. 
„ gomböntő 35. 
„ György (kecskeméti) 51 
„ „ (sóinspektor) 48. 
„ „ (mikeszászi) 49. 
„ hajósok 36. 
„ halászok 36. 
,, hamuverő 36. 
„ hangászok 35. 
„ házkötők 36. 
„ hegedűs 35. 
„ himvarró 35. 

husfüstölő 35. 
„ ifjak 17. 
„ iparosok 34. 

Szeged iskolái és közműveltsége 
a XVI. században 11. 

Szegedi ispán 34. 
„ István 57, 60. 
„ 9 (erdélyi) 45. 
9 9 uram 56. 
„ irók 8, 15. 
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Szegedi javítók 36. 
„ János (perceptor) 48. ' 
„ „ (hidegvizi) 49. 
n „ 56. 
„ jókezü 36. 
„ juhos 36. 
„ kalmárok 34. 
n kardcsis/árok 35. 
„ Katalin 54. 
„ kaszások 36. 
„ katonák 34. 
„ kádárok 36. 
„ kántorok 34. 
„ kenők 36. 
„ kereskedelem 41. 
„ kerékgyártók 36. 
„ keztyíisök 35. 
„ Kiss István 20, 21, 23, 50. 
,, kocsisok 36. 
„ kormányos 36 
„ koszorús 36. 
„ kovácsok 35. 

kőművesek 36. 
„ Körösiek 67. 
„ köszörűs 35. 
„ kötelesek 35. 
„ középfokú iskolák 15, 18, 

19, 27. 
„ közmondás 59. 
„ kupecek 52. 
„ kutkészitők 36. 
„ lantosok 35. 
„ Lajos (krasznai) 58. 
„ Lénárd püspök s kancellár 

49, 50. 
„ Lőrinc 58, 60. 
„ „ prédikátor 55. 
„ madarász 36. 
„ magisterek 33. 
., makkosok 36. 
„ Márton (debreceni) 51. 
„ mendegélő 36. 
„ menekülők 42. 
„ méhes 35 
„ mészárosok 35, 51. 
„ mézeskalácsos 35. 
„ Mihály (debreceni) 51. 
„ miskároló 36. 
„ molnárok 35. 
„ nemesek 33. 
„ nép 42. 
„ „ lelkülete 60. 
„ nyelvjárás 74. 

Szegedi nyergesek 35. 
„ nyilkészitők 35. 
„ nyírok 36. 
„ okos 36. 
„ olajosok 35. 
„ orvosok 33. 
„ órások 35. 
„ ötvösök 28, 34, 51. 
„ ő-zés 82. 
„ őrök 36. 
„ ősi foglalkozások 37. 
„ pajzsgyártók 35. 

paprikás humor 60. 
„ patkolok 35. 
„ Pál id. 48 
„ Pál ifj. 48, 49. 
„ Pesti Sámuel tanár 60. 
„ polgárok és jobbágyok 

költözködése és letelepülési joga 
61. 

Szegedi polgárok vámmentessége 
61. 

Szegedi pintérek 36. 
„ puskamüvesek 35. 
„ révészek 36. 
„ sajtos 35. 
„ síposok 35. 
„ sóhivatalnokok 34. 
„ sóbordók 36. 
„ sóbamara 28. 
„ sörősök 35. 

sütők 35. 
„ süvegkészitők 35. 
fi szabók 35. 
„ szakácsok 35. 

szandzsák basája 52. 
Szarka (Picus) Ferenc 59 

„ szatócsok 34. 
„ szekercések 35. 
„ szekeresek 36. 
„ szekrénykészitők 35. 
„ szépenlépő 36. 
„ szíjgyártók 35. 
„ szitások 35. 

szűcsök 35. 
„ tagiós 36. 
„ faligások 36. 
fi Tamás 55. 

„ (tályai) 58. 
„ tanítók 33. 
„ tanulók 27, 29. 
„ tanyavilág 37. 
„ tanácsi hirdető 36. 
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Szegedi tarhósok 35. 
„ tizedJajstrom 17, 18, 23, 

33, 35. 
Szegedi törökdulás 65. 

„ iskolák 19. 
„ trombitáltatok 35. 
„ túrós 35. 
„ vajas 35. 
„ varsások 36. 
„ vármegyei tisztviselők 34. 
„ várnagy 28, 55. 
„ vásárok 28, 34. 
„ Veres Gáspár 58. 
„ veszedelem 29, 51. 
„ világi lanítók 18, 23 
„ virtus 43. 
„ zászlós 36. 

Szeged középkori iskolái 13, 14, 
^ 65, 70. 
Szeged népének foglalkozása a 

XVI. században 31, 33, 37. 
Szeged polgársága 15, 41. 
Szeged város cimere 54. 
Szegedvidéki nyelvjárás 81, 82. 

„ „ sajátosságai 
81, 83. 

Szegedy A'bert (r. keresztúri) 55. 
Árpád 55. 
Fülöp 55. 
Gina 55. 
Ignác 52. 
János 55. 

„ prépost 54. 
Miidós dr. 55. 
Róza 52, 53. 

„ családi cimere 53. 
„ névaláírása 54. 

Szegény tanulók 66. 
Szeghalom 68 
Szeglak 52. 
Szemfájdalom 6. 
Szemtelen udvari besúgók 76 
Szenczi Molnár Albert 60, 61. 
Szent István 14. 
Szentkirályi Sebestyén 43, 46. 
Szent Miklós 91, 92. 
Szepesi kamara 53. 
Szepesvár 47. 
Szeraphin de Zegedino 25. 
Székely Gábor 21. 
Szép rövid história két nemes 

ifjaknak igaz barátságokról 58. 
Szép szőlő (orvosság) 76, 139. 

Szigorlat 17. 
Szikszó 27. 
Szilády Áron 56, 57. 
Szilézia 41. 
Színi előadás 18. 
Szirup 109. 
Szlavónia 71, 75, 77, 90, 111, 

124, 141, 142, 154. 
Szombathely 175. 
Szoptatás 142, 164. 
Szónokok 8. 
Szörcsei 49. 
Szublimát 131. 
Szülés 123. 

Tabulae analyticae stb. 60. 
Tamás literátus 122. 
Tanácsos 1. Consiliarius 
Tanító fizetése 18. 
Tanitó költészet 7. 
Tar (Tatár) Benedek 21, 22, 59, 60. 
Tarcal 45, 46. 
Tasnád 21. 
Tánc német módon 101. 
Telegdi Borbála 44. 
Teles József 22. 
Temesvár 21, 27, 51. 
Teophania azaz isteni megjelenés 

61. 
Terhesek 136. 
Természet gyógyitja a beteget 75. 
Térharaszt 43. 
Thurzó nádor 44. 
Thomas de Segedinus 25. 

Szegedy 27. 
Tinódi Sebestvén 4, 21, 28, 29, 

35, 51, 56. 
Tinódi Sebestyén ö-zése 82. 
Tisza (Tyza) 68. 
Titkos tanácsosok 66. 
Tóga 67. 
Toldi 49. 
Tolnai Mihály 46. 
Tomori 49. 
Torda 27. 
Tót ajándék 114. 
Tóth kaszárnya 51. 

„ Lukács szegedi főbiró 53. 
9 Mihály 21, 51. 

féle vállalkozás 67, 
69. 

Tót tanács 1. Orvosi tanács. 



Törjék (orvosság) 71. 
Török basák 7. 

„ kormány postásai 52. 
„ terület (Szeged) 123. 

Történet irodalom 7. 
Trincavella Vettore 65. 
Trivium 16, 66. 
Tudós férfiak eltartása 16. 
Tudósok 8. 
Túr 1. Mezőtúr 

Udvari ember 77, 128, 145. 
„ szolgálat 128, 145. 
» légy 151. 

Uláma basa 58. 
Ulászló 28. 
Ungnad 96. 
Unitárius iskolák 16. 
Urbánus parvi de Zegedíno 25. 
Újlak 27. 
Újsziget fúj falu) 55. 70. 
Új testamentum 4. 
Új vendég megérkezése (születés) 
, 137. 

Úrvacsora 77. 106. 
Útlevél 16. 

Vak Istók 43. 
Vajas kalács 109. 
Valentinus de Zegedíno (Filius 

Stephani Pictoris) 26. 
„ de Segedíno Pistoris 25. 

Vallási viszályok 41, 67. 
Vallásos líra 7. 
Vas István szegedi főbíró 53. 
Váci püspök 171. 
Váczy Miklós 48. 
Városi iskolák 16, 18. 
Verancsics 58. 
Vesal András 65. 
Vesekő 130, 170. 
Veszprém 71, 77, 148, 150, 177. 
Veszprémi püspök 71, 78, 156, 

166, .170, 175. 

Védő levél (Szegedieké) 61. 
Vén Szabó (Zabo) János 68. 
Vérfolyások 90. 
Vinodol 97. 
Virágos posztó 78. 145. 
Volkra tábornok 49. 
Vrbmus de Zegedíno 26. 
Walter mester 13. 

Wesselényi Ferenc 5. 
Wittenberg (egyetem) 4, 7, 8, 15, 

17, 20, 21, 23, 27, 50, 60. 
Wrwos 1. Orvos 
Wytanovich Horváth Máté, Simon 

és János 52. 

Zalaköz (Zalakusz) 46. 
Zalamegye 148. 
Zágráb 99. 
Zágrábi püspö : 71, 75, 76, 95, 

133. 
Zápolya János 3, 49. 
Zárdai iskolák 16. 
Zeged 53. 
Zegedi Gergely 27, 28. 
Zegedini Gergely 24. 
Zegedino (de) 18. 
Zegedi Pál (vagy István?) 50. 
Zegedi-család (kassai) 42. 

„ András „ 46, 47. 
„ Anna „ 45, 47. 
„ Gáspár (n.-szombati) 46, 47. 
„ Gergely (kassai) 43. 
„ György id. „ 43, 44, 45, 47. 

* ifj. „ 44. 
„ István „ 44, 45. 
„ Judith „ 47. 
„ Mikálv - „ 43, 45, 47. 
„ Zsófi 47. 
„ Zsuzsanna „ 47. 48. 

Zerbi Gábriel 65. 
Zöld festék 111. 
Zsófi nevű nő 123. 
Zsidók története 56. 
Zsigmond király 23, 24, 28, 41, 61. 










